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e számunk képanyagát Niklas Stiller képverseibõl válogattuk.



Szathmári István

a bilincs

Nem szerettem azt a nőt, uram, nem néztem jó szemmel vele kapcso-
latban semmit, idegesített meg minden, hiába tette a szépet, kedveskedett 
nekem, kvázi drága cuccokat hozott, ezekkel halmozott el engem, de mint 
később kiderült, használtak voltak, újravasaltak, átmosottak, jött illegve-
billegve, erőltetett, túlerőltetett mosollyal az arcán, hogy hát te nekem 
minden pénzt megérsz, közben pedig éreztem rajta az olcsó parfüm illa-
tát, ami bejelentése szerint persze a legdrágább anyag, világhírű műfaj, 
és ahogyan raccsolt, képezte az akcentusokat, mert a külföld, az idegen 
nyelv és a szokások megtették a magukét, be kellett olvadnia, mondta, 
ajánlatos a besimulás, és ilyenkor talányosan felnevetett, sokat sejtetően, 
pedig mint hallottam, a választott vagy a rákényszerített ország nyelvét se 
tudta tökéletesen, de ettől még affektált, fontoskodott nagyon.

Ő fedezett fel engem, az akkori barátnőm távoli rokona volt, a szép 
szőke, kecses nőé, akivel együtt éltem egy egzotikus házban, nem vagyok 
kishitű, de többször is megfordult a fejemben, hogyhogy én és nem más, 
igen, de azért annyira nem érdekelt a dolog, teljes idők voltak ezek, uram, 
munka meg pénz, és hát a bulik, majdnem minden este, és utána az ágy,  
a mindig meglepetéssel szolgáló csábító helyszín, ahol nem léteztek me-
taforák és más hasonló áttételek. És mindez olyan természetesnek tűnt, 
uram, mindennapi kenyér volt akkor számomra a boldogság. Kívántam, 
megkaptam. ennyi.

És ez a nő fel-felugrott hozzánk, ha a városban időzött. Megtörtént, hogy 
egyedül tartózkodtam otthon, de őt ez nem zavarta. Sőt, mintha keresné 
az ilyen alkalmat. Lesné. Jó orra, szimata volt. Kezdett gyanússá válni az 
egész, de néha mégis jólesett dumálni kicsit. Mind sűrűbben alakultak így 
a dolgok, és valami halvány nyugtalanság vett rajtam erőt, vigyázz, mond-
tam magamnak, de nem volt erőm teljesen leállítani ezt. Szerettem volna 
beszélni erről a barátnőmmel, de ő mintha kibújt volna ez alól. Most ne, 
válaszolta többször, és ködös tekintettel kinézett az ablakon. Fura emberek 
laktak alattunk az udvarban, uram, igazi színes életet éltek, idegen zenéket 
hallgattak hangosan, hogy néha azt mondtam, elég, nem tűröm tovább, de 
ugyanakkor meg mégis vonzott, igen. Néha bográcsban főztek, a rengeteg 
gyerek, mindenféle színű szalaggal a hajukban, üvöltött, visított ilyenkor, 
szinte toporzékolt, habzott, akárha valami törzsi szertartás lenne odalenn, 
és alkalomadtán teljesen ismeretlen nyelven beszéltek egymással, mint ké-
sőbb megtudtam, szkipetárok leszármazottai voltak, mindenféle átcsapás-
sal, -fedéssel, az asszonyok lábán csörgő volt, és amikor mentek, vonultak, 
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kész hangversenyt produkáltak, ezt annyira szerettem, ezt a csodálatos 
égbe emelő hangzást, hogy többször is követtem őket az utcán, szinte el-
varázsolva lopóztam utánuk, már-már delejes állapotban, és ilyenkor nem 
gondoltam a nőre, aki ostromolt, és a barátnőm mind furcsább viselkedé-
sére, és arra sem, hogy az ágyban lassan elmaradnak a csaták, és csend, va-
lami különös zavar kúszik közénk, amit még alig érzékelünk, de már van, 
sőt duzzad, növekszik feltartóztathatatlanul. Fokozatosan, szinte szégyen-
lősen múlt ki köztünk a viszony, habár én nehezebben adtam át magam 
ennek, mégis, aminek meg kell történnie, uram, az meg is történik, és egy 
bizonyos idő után szétváltak útjaink, sajnáltam a lenti világot, a felkavaró 
gyerekricsajt, az asszonyok bokazaját, de mennem kellett, nem vitás. egy 
kicsi, galériás lakásba költöztem, az egyetlen ablak a körfolyosóra nézett, 
ahol öregasszonyok traccsoltak egész nap fáradhatatlanul. Volt, hogy el-
merengtem, vajon így kellett-e mindennek lennie, de válaszokat már nem 
fogalmaztam meg, szabad voltam újból, ennyi az egész. Megszoktam az 
utcát, a környéket, a közeli parkot, a piciny játszóteret, ahol fiatal anyu-
kák zavartan, már-már lámpalázasan terelgették, irányították csemetéiket, 
még minden tapasztalat nélkül. És elgondoltam, ha hazamennek, és lefek-
tetik a gyereket, vajon mi jut az eszükbe, mi juthat a pamlagon, míg a férj 
dolgozik valahol, valamilyen gyárban vagy irodában, és élvezi az otthon, 
a család távollétét nagyon. Néha elkaptam egy-két anyuka tekintetét, és 
élveztem, ahogyan az arcuk elpirul, de azért ott volt rajtuk a kíváncsiság 
is, mert azért nők maradtak, persze, még akkor is, ha számukra úgy tűnt, 
minden ideális, nagyszerű. 

Kedveltem ezt, hogy megpillantok vagy kiragadok egy motívumot, és 
akkor azt pörgetem, szövögetem tovább, kész életeket, sorsokat találtam, 
fundáltam így ki, olyan volt ez, mint valami összerakós játék, ide vagy 
oda teszem, és már indul, alakul is a történet, igen. csináltuk ezt együtt 
is a volt barátnőmmel, ő gyorsabban, határozottabban rakosgatott, szinte 
lihegve olykor, mintha tudta volna, a magunkét rakjuk össze végérvénye-
sen. hogy utána ne legyen folytatás. 

És az a nő itt is felfedezett engem. egyik délután csöngetnek, majd ko-
pognak az ajtón, és már bent is van az apró lakásban, meg se kérdeztem, 
honnan tudja a címem, meg hogy egyedül vagyok, diadalmas az arca, mint 
aki csatát nyert, igen, otthonosan mozog, tesz-vesz a konyhában, táskájá-
ból pezsgőt húz elő, a jobbik fajtából, mert sejti, ezt a pillanatot ez illeti 
meg. Bontsd ki, mondja, és rám nevet. Látom a túl fehér fogait, a púder 
alá rejtett ráncokat, és a kis szőrszálat is az állán, és azt is, hogy tetszeni 
akar nagyon. Igen. És most kivételesen jól artikulál, eltalálja a szavakat, 
kellően használja őket, vigyázz, mondom magamnak, ez a nő készült, ösz-
szeszedte magát, de lehet, hogy már késő volt, uram, mert a pezsgő ízlett, 
itatta magát, kellemes ernyedtség vett rajtam erőt, és hirtelen olyan for-
ró lett minden, hogy ablakot nyitottam, és lebegni kezdett a világ, mint 
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nyáron az aszfaltút fölött, és bevallom, jólesett ez a bódító remegés, a 
kisanyukákra gondoltam a térről, arra, hogy nehezen bírnak a pírral, és 
felmásztam én is a galériára, ahol az a nő már elterpeszkedett, ittam a 
pezsgőből, ittam, ameddig tartott, és láttam, ahogyan felhúzza a lábát, 
egészen fel, hogy elébem tegye mindenét, ha azt látja, uram, az egész nőt 
látja, és nem is volt ez az egész annyira taszító, sőt, hát igen, az ember 
tele van mindenféle ambivalenciával, és akkor már másztam rá, igen, de 
ugyanakkor már tudtam, rosszul teszem.

a nő lihegett, karmolt, erősen csinálta, és azt hiszem, igencsak büsz-
ke lehetett magára, hogy ott vagyok a karjai között, szintén kapkodván a 
levegőt, és akkor bedurvultam, igen, mint aki így áll bosszút mindazért, 
amit nem akart, de tett, szorítottam, nyomkodtam kegyetlenül, de ez 
mintha csak fokozta volna a nő étvágyát, még jobban bevetette magát, és 
éreztem, tudja, a csata már az övé, és akkor hangosan felnevetett, csak 
úgy zengett a lakás, nagyon, de nagyon idegenül csengett ez a kacaj, lúd-
bőröztem belé, de mégis csináltam, amit akart, és már sikoltott, igen, hogy 
utána csend legyen hirtelen, mélységes, tompa csend. 

Vizesen simultam a falhoz, és megpróbáltam nem gondolni semmire. 
a hátam mögött dúdolgatott, és azt mondta, drágám, elkezdődött a 

jövőnk. 
csak akkor döbbentem rá igazán, mi is volt. Igen.
hazudnék, ha azt mondanám, nem élveztem. az erőt, a vadságot, a ne-

kiiramodást, akárha az exbarátnőmnek demonstrálnám, nélküled is lehet. 
Nézd, figyelj, megy ez ám, igen. De hát azért mégsem akartam ezt, uram. 
Nem. És most ott a nő mellettem a galérián. a levegőben édeskés illat 
terjengett, a küzdelem, a harc, a megadás, az élvezet szaga. ha lenéztem 
a galériáról, az ablakon keresztül a körfolyosóra láttam. a vénasszonyok 
megállás nélkül traccsoltak a lilás alkonyatban, egyikük erősen gesztiku-
lált a kocka ég felé.

Vajon mit kellett volna mondanom?
Vajon mit kellett volna tennem? 
Lassan besötétedett. a nő aludt mellettem. egyenletesen szuszogott. 
Lemásztam a lépcsőn, hangtalanul, nem akartam, hogy felébredjen, 

hogy beszéljen, szóljon. És akkor, nem tudom miért, belenéztem a táská-
jába, amit a konyhaasztalon hagyott. egy plasztikbilincs volt benne, hal-
ványzöld, a többi cucc mellett. 

hallottam, jön ő is. Finoman csikorogtak a lépcsők. Megállt előttem a 
küszöbön az alig fényben. De azért láttam, láthattam a diadalt az arcán. a 
már-már ijesztő fényt a szemében, és csupasz testén a halvány remegést. 

Nem mondott semmit. Felöltözött és elment. Ültem a konyhaasztal-
nál, simogattam a régi abroszt, és fokozatosan tudatosult bennem, hogy a 
szomszéd kutyája elkezdte a szokásos ugatást. Még nem volt nyolc. 
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Dolgoztam, korán keltem. a telefon hallgatott, a csöngő néma volt. 
És mintha az öregasszonyok is visszafogottabbak lettek volna. Úgy tűnt, 
lezárult ez a dolog. És ez jó érzés volt, uram. Nagyon. És akkor egyik nap 
hirtelen beállított. Valamit itt felejtettem, mondta zihálva. Téged. 

Mondtam, nem érek rá. Vendégeket várok. Utána meg el kell men-
nem. De csak mosolygott ott nekem. a sliccem felé nyúlt, de eltoltam 
a kezét. Felkacagott. Ugyanaz az idegen, lúdbőröztető nevetés, mint 
múltkor. Fönn a galérián. Kigombolta a blúzát. halványzöld melltartó 
volt rajta. akaratlanul is a táskáját kerestem a szememmel, de nem ta-
láltam. Megfogtalak, sziszegte, és tartottam, erősen, hogy igaza van. az 
orromban parfümjének az illata. Láttam, hogy látja, tétovázom. hogy 
előre is, meg hátra is. És akkor tényleg jött valaki. Teljesen váratlanul. 
Míg ajtót nyitottam, begombolkozott. Minden szempontból. Szó nélkül 
távozott. 

Pár hét múlva az exbarátnőm keresett fel. hosszú szőke haját levágat-
ta. egészen fiús volt, már-már zavarba ejtő. először volt itt azok után. 
az új képeket nézegette a falon, de sejtettem, más miatt ül le most a 
szófára. Számomra teljesen ismeretlen illatot árasztott, és arra gondol-
tam, hányszor és hogyan. Fájt egy kicsit, pedig már azt hittem, túl vagyok 
rajta. Olyan biztos voltam benne. Olyan. csak ült szótlanul. És a kutyák 
is hallgattak a szomszédban. Mondani akartam valamit, de akkor megelő-
zött, hogy talán mégse volt jó döntés, amit hoztunk, és hogy a nő, a távoli 
rokon, feljár ide, és mindenféle dolgokat művelünk, amiket ő is szeretett 
volna, de nem volt mersze kérni, nem, és hogy ez árulás, nem fair annyi 
év után, és egészen kipirult és indulatos lett, és erősen gesztikulált ott ne-
kem, néztem és láttam, lassan visszanyeri igazi báját, amit annyira imád-
tam, kislány is meg nem is, tudatos, de mégse, hallgattam, nem szóltam 
semmit, legszívesebben mellé ültem volna, hogy beleszagoljak a nyakába, 
de mégse tettem, túl egyszerűnek, hétköznapinak tűnt.

elhallgatott. az óra ketyegett a falon. eddig még sohase észleltem ezt, 
uram. Nézett. Visszanéztem. Mintha egy fényképen lennénk. Fekete-fe-
héren. 

Tudom a bilincset is, szólt.  
a szomszédban elkezdtek vonyítani a kutyák. 
Most én néztem a képeket. hosszan, kitartóan. De hát ismertem őket. 

Mégis, egypáron valami újat fedeztem fel. 
Nálam is van, mondta, és halkan felnevetett, mint tette mindig, mikor 

zavarban volt. Valóban nem tudtam, mit csináljak. hova, merre nézzek, 
mit mondjak, szóljak. a kutyák csak vonyítottak, és most hálás voltam 
nekik. hogy jelzik, más is van, igen, mint amiben voltunk. 

hirtelen felhúzta a lábát. a cipő már nem volt rajta. És nyitotta szét. 
Mint akit megigéztek, bámultam meredten a mélybe, mint egy mohával 
benőtt, befutott kútba. Bele is szédültem, uram. Még a csobbanás hangja 
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is ott volt a fülemben. Mint amikor rézgálicot ittak a lányok a szőlőben, és 
csak úgy zuhantak lefelé.   

Úgy ment el, hogy nem is köszönt. Én meg, mint akiből kiszállt a lélek, 
ültem roskatagon a szófán. Még hét sem lehetett. 

a csuklómon piros sáv. átkozottul égett. akár az indiántűz. Igen. 
Micsoda idők, uram.
Micsoda történetek.    
azóta évek múltak el. egyiküket sem láttam. csak néha csörren meg a 

telefon tétován. ha felveszem, már letették a másik oldalon. Gondolha-
tom, véleményezhetem, ahogy akarom. hát ez van, uram. Maga akarta, 
hogy meséljek kicsit.              

               



Berka attila

Posztpoppunk litánia

I.
egy forradalmár, ha volna ilyen, azt mondaná a nőnek, szerelmes aka-

rok lenni beléd, ezért elmondom háromszor, hogy szerelmes vagyok, sze-
relmes vagyok, szerelmes vagyok, és máris szerelmes vagyok, szerelmes 
vagyok, szerelmes vagyok.

Szerelem nélkül nincs élet, a szerelem maga az élet.
a szerelem a levegő, a tűz, a föld, a víz.
a szerelem az ötödik elem.
a hatodik érzék.
a világ egyetlen csodája.
a szerelem hit, remény, szeretet.
erős bástya.
a szerelem kombinált fogó.
a szerelem labdarúgó európa-bajnokság.
a szerelem nem kell félnetek jó lesz.
a szerelem lenni vagy nem lenni.
a szerelem nem habos torta.
a szerelem az nem egy tánc.
Nem játék.
a szerelem jókedvvel, bőséggel áld.
a szerelem forradalom.

II.
egy forradalmár, ha volna ilyen, azt mondaná a férfinak, születésedtől 

fogva szabad vagy. Szabadon rendelkezel a szabadságoddal, mert szabad 
vagy, mivel szabad vagy, hiszen szabad vagy.

Szabadságodban áll meghatározni szabadságod mértékét.
Szabadon gondolkodsz, érzel, eszel, iszol, alszol.
Szabadságod teljesen a tiéd, ezért nem vágysz mások szabadságára.
Szabadságod határtalan és végtelen. Tökéletesen megélni egész életed 

is kevés.
Nem attól vagy szabad, hogy úgy döntöttél, szabad akarsz lenni. Dön-

tened csak abban kell, élsz-e a szabadságoddal. akár szabadon lemond-
hatsz róla. a szabadságod te magad vagy. ha tehát lemondasz a szabad-
ságodról, magadról mondasz le.
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a szabadság nem metafora.
Nem a mindenhova köpködés, hányás, ürítés paradicsoma.
a szabadság nem szimbólum.
Nem individualista maszlag.
a szabadság nem magány.
Közösség.
a szabadság forradalom.

III.
egy forradalmár, ha volna ilyen, azt mondaná, menjünk, és járjuk be, 

ami bejárandó. csináljunk a holból ittet, a mikorból mostot. Nem számít, 
honnan indulunk, majd ha odaérünk, ahova indulunk, visszanézünk, hogy 
ellássunk a kezdetekig. emlékművet állítunk, amit vörös kereszttel jelö-
lünk a térképen, amit előre megrajzolunk.

Kidüllesztett mellkassal, fegyelmezetten feltartott mutatóujjal adjuk át 
zászlónkat az utókornak. amikor mi már csak halott nők és férfiak va-
gyunk, legyünk identitás, eredet, hagyomány, példa. a remek beszabott 
történelem.

Most még vacogunk és remegünk, mintha súlyos betegek lennénk, csak 
vacogunk és remegünk. De a forradalom meggyógyít.

a forradalom tengernyi zöldség és friss gyümölcs.
a forradalom vitamin.
a forradalom fájdalom- és lázcsillapító.
a forradalom vörösbor és házipálinka.
a forradalom szépség és egészség.
a forradalom helyes életmód.
Ízléses öltözködés, mértékletes táplálkozás, ideális testmozgás.
Nem számít, mennyi van még hátra vagy előre. Óra vagy év, egyre megy, 

mérföld vagy centiméter, mindegy!
a forradalom időtlenül s tértelenül hömpölygő folyam.
a forradalom beálló csend.
a forradalom mi vagyunk.
Tapsoljuk meg magunkat! emeljük fel a kezünket! Tárjuk szét a karun-

kat!
a forradalom forradalom.



Nyírfalvi Károly

In memoriam rock’n’roll

Stuart Sutcliffe

egyszer éjszaka összevertek – sovány
voltál, aszkéta arcú, tisztább beszédű –
„hetek kínja gyötört” – fejfájósan
szaladtál a városon át, vásznakkal
kezedben, egyre távolabbról a képek, egyre
közelébb a zene
Szemedben fészket vert a bánat, arcizmod
sem rándul, ajkadon fonnyadt virág a
szó, pusztítod magad, állsz felgyújtott
álmaid között, míg leégnek, majd azután
hamuvá őrlöd a múltat, új vászon kerül a
keretre, belefogsz újra, már tudod jövendő sorsát...
(Mi megfesthető, szavakba nem fogható, mire van szó,  
süket reá az ecset, bénán csügg a kéz, szótlanná  dermed a száj... ) 
most megpróbálom elképzelni, ahogy a szél végigsöpör az éjszakán, 
magányos homokdűnék zavartalan csöndjén, lehunyt szemem elé 
vászon gördül az éjből, a hold vakító fekete nap – NeM – a szél 
elcsöndesül az éjszakában, ez a végtelen havazás ideje, hó lepi a 
magányos homokdűnéket bágyadt nap ont rájuk fényt – NeM – 
a szél feltámad a sötétség mélyén és komor arcú vándorok áttetsző 
köpenyüket a homokdűnék csendjére terítik – NeM – nem tudom 
elképzelni, lehunyt szemem előtt fekete vásznak suhognak, ha kinyitom, 
hófehér és vakító minden – festesz, majd fény és botor árny zuhog végig 
a képeken, lángok korbácsolják a szűk szoba falait – 
alig valami maradt utánad  kezded, bevégzed
kezded, félbe hagyod és újra ugyanúgy –
Valaki végül is megvásárolt egy túlélőt, te rögtön
túladtál kevéske pénzeden, zenébe ölted kínzó
fájdalmaid...
eltűntél hirtelen, utcák és házak zugában, keresve
kutatva, űzve a hiányzó láncszemet, nyomodba eredtek 
váratlanul felbukkantál bevégezve a titkot...
Nincs ok, ésszerű magyarázat, csak a tett szépséges 
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büszkesége, csak a bánat büszke szépsége, mulandó 
magány sarjadzó gyümölcse –: kínzó ébredés, gyötrő 
fejfájással...
Szörnyű álmok, gyülevész képek, gyorsan mozgó 
szemed mögött – látom, ülsz az ágyban, az ágyon 
összegyűrt párna, lepedő, paplan magányos foltjait 
takarja fáradt alvástól elnehezült tested, lassan 
felállsz, a szertartások méltó rendjével állsz fel, fejed a 
falba vered, fejed a falnak csapódik, egyre többször és 
többször a vékony hajszálerekből vér serked, mint 
örökké tartó egyszeri pillanat:
                     tudod okát, felismered, tisztább és
világosabb minden, ahogy nyavalyatörős betegeknél
szokott – ez más, valami egészen más, fejed reggelenként a 
falba vered, míg őrjítővé és érthetővé nem válik a fájdalom...
míg magad is megváltozol egészen kívül és belül
annyira, már neved is más lesz – igen, emlékszem
arra a másikra: Stu de Stijl – de igazán: változott
valami, valami is megváltozott benned, körötted, csak 
növekvő fájdalmaid által a növekvő kín, véle torzuló 
vonásaid, mondják lehet a rút szép, de te kifordultál 
önnönmagadból, hagyjuk, míg veszendő és szép a 
kitalált emlékek serege ...
egy éjjel mint a veszett kutya, vagy árját tépő folyó
üvölteni kezdtél, ugyanazt mondtad, ugyanazt eszelősen:
... lefeküdni, lefeküdni és aludni – a szemed vörös
lehetett, mozdulataid ritmustalanok, beszéded széteső a 
fáradtságtól, a tökéletes, fokozhatatlanabb eufórikus
kimerültségtől nem tudtad lehunyni a szemed, és nem 
tudtál elaludni, (ott kellett volna hagynod mindent, 
fölégetni minden hidat) festeni ott még egy első utolsó 
képet mindörökre, nyelved hegyén kántálva a varázsszavakat:
                          FIrST, LaST & aLWayS,
hirtelen befejezni ahogy a kép kéri
könyörgi, parancsolja, és utána
lefeküdni, lefeküdni és aludni!
egy időre újra eltűntél, szeretet és
méltóságteljes nyugalom lappangott a
dolgok mélyében. csend és nyugalom,
nyugalom és csend vett körül. Miféle
csend, miféle nyugalom!
a növekvő kínok csöndje, a növekvő
fájdalmak beteljesítő nyugalma.
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egy örvénylő hajnalon örökre elmentél
de előbb még legenda lettél, halvány és
gyönyörű mítoszok ragadtak nevedhez,
astrid azóta felnőtt és él valahol
csendben.
Ők pedig négyen maradtak nélküled,
a hely árva fénycsóva a színpadon...                          

Jim Morrison

Felnyitom hát a könyvet!
ez áll benne:
Morning found us
calmly unaware,
noon burned gold
into our hair,
at night we swam
the laughing sea.
When summer’s gone
where will we be?
Whre will we be?
Where will we be?

a tenger összeszűkült, egy fürdőszobában ért az elmúlás. 
az élet teljes kört ír le születéstől halálig. 
Kapuk, ajtók nyílnak a napfényre, esőre, szivárványra, a 
madarak ébredésére ébredsz álmodban ott a föld alatt. 
Nem múltál el, s nem élsz igazán. 
hosszú, lázas séták után fekszel dermedten a fürdőkádban, a 
víz elhűlt, mint tébolyult álmaid, a tenger összeszűkült, egy 
fürdőszobában ért a halál, a múlt lassan a jelen egyetlen darab-
kája, 
a vágyak, az őrült vágyakozás kioltja vágyaid, a tenger koszos 
víz a
fürdőkádban, én pedig õrült módjára üvöltök a temetőben, sí-
rok között 
tévelygek, és énekelek:
A reggel öntudatlanul talált,
a dél aranyként izzott hajunkban,
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éjszaka átúsztuk a mosolygó
tengert.
Hol leszünk, ha elmúlt a nyár?
Hol leszünk?
Hol leszünk?

Leülök a fűbe a sírod mellett, a
feliratokat, véseteket olvasom –
„cet vagyok a fövenyen, és nincsen visszaút...”*

Felnyitom hát a könyvet...

Paul Kosoff

Földtől távol, majdnem az égben,
éghez közel dübög a szív
és nincs orvos; csak a fájdalom,
a nincstelen akarás ér el
míg el nem szédülsz teljesen...

úton két fellépés között
úton föld és ég között
úton élet és halál között

most még nem jó, most minden jó
megnyugszik minden, akár a szív
a mozdulatokban nincs több ív
sem gyógyszer, csak a lassú/gyors halál...

sem drog, sem szex, sem rock’n’roll
talán egy blues, hogy azért is
csak azért is vigadjunk sírva
te mellékutcai szelíd csavargó...

* Vendégsor: Nagy Feró
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Frank Zappa

Most aztán jól kibabráltál velünk, ez
meghaladja néma lemezed sikolygó
poénját is: bár ki tudja, hol a határ
a fokozhatatlan dolgok végső rend-
szerében?
Kinek kezében mindig lóg a bláz,
azt elviheti a heveny láz,
ez-az, tüdőrák, de a halál mily
ostoba fintora ez a betegség
apának, férfinak egyként. (Prosztatarák.)
Nem fogom be a számat, zenélni nem
tudok, próbálkoztam evvel, azzal, a
tolakvó személyiség félelmeivel szemben
52 év nem nagy idő, kinek erre
másnak arra elég.
Nem megy a humor és nem megy a de-
Kadencia.
Láttam rólad egy képet, csúcsos tökfödővel
répanadrágban feszítettél, diktáltál
divatot ösztönösen(?), öntudatlanul(?).
Nem tudhatok mást, csak hallgatni a
lemezeid, tartani a szám, olvasni
szövegeid, elzárni könnyzacskóm
falnak fordulva némán nevetni és
emlékezni arra, amire nem lehet,
mert nincs.
Majd kitalálok ezt-azt, de nem
tálalok ki.
Magamnak csak bátorításul kitöltve
a hiány napjainak üres perceit,
zenélve, üres poggyásszal, mindent le-
zárva költöztél a föld alá, a
végtelen nyugalom homályló üregébe. 



Novák Valentin

Sziszi 
(regényrészlet)

(egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-
két-há-négy-húzz) Szétszakadt az út filmje. a hangcsík (bokrok, bozótok, 
erdőrészletek) kinémultak. hiába a konok maga elé nézés. hiába a gumi-
abroncs tekintettel koptatása. hiába az aszfaltdarálást másodpercek vég-
telenjére tágító, kétségbeesett agyerőfeszítés. csak a zihálás maradt, a 
térd egykedvű kattanásai, a vádlitűz, és a kitörölhetetlenül gödrökbe gyű-
lő veríték… (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-
öt // egy-két-há-négy-húzz) Még akkor találta ki… a versenyzések idején. 
egy saját ritmus, egy belső ketyegés. hetyegés az idővel. húsz lökés a 
pedálon, aztán ötigszámolásnyi pihenő. ezért nem lett belőle babérko-
szorús biciklista. emiatt az ötig tartó semmittevés miatt. Persze az idő 
élvezte ezt. ezt a kitartást. ezt a felajzást. hogy perverz testébe nem ha-
tolt bele a huszonegyedik és a többi… hanem jött az izgató kihagyás… 
az időszukának is jár ennyi… (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // 
egy-két-há-négy’zenöt // egy-két-há-négy-húzz) a hegy… ez a szemét 
időmonument, amit nem emel, és nem dönt le emberi szeszély. ez a Do-
bogókő. Szenvedéseinek legmagasabb foka. Baromságának non plus ult-
rája. ahová nem fog fölállni, mert ha oda is jut mellkasából kidobogó 
szent szívével, mely a kocsmai boldog státusból ragadta ki, ott majd meg-
tántorodik, mert az összes izomköteg a vádlijában görcsbe rándul, s az 
összes szívizom kisimul örökre... (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-
tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-húzz) ennyi maradt a dacból. 
hogy ő már soha… Vele kibasztak. Minden és mindenki csak vele baszott 
ki. rossz csillagok rossz égen bohóckodtak (rossz hold kelt fel – szokta 
mondani, ha már semmi sem jut eszébe, csak ez a szar sláger), rossz gének 
rossz génekkel haverkodtak, rossz maga rossz társakkal keveredett. ennyi 
maradt a dacból. hogy most itt izzad és fáj és zihál és megint a régi nóta, 
mert dallama is volt hozzá: (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // 
egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-húzz) elhagyta Pomázt… Kellemes 
le-föl. ringató anyatáj – nyugtázta. Mindig megjelezte a tájakat. Vannak 
anyatájak, kocsmatájak, gyilkos tájak, szűz tájak. Már maga sem tudja. ré-
gen gyűjtötte a tájakra vonatkozó jelzőket. egy a számtalanul fölösleges 
tettek közül. Gyűjteni. Ma éjjel nem gyűjtötte az erejét. csak verítékezett, 
vonyított az ágyában. átkozta a fogadás pálinkától emelkedett pillanatát. 
acetonos szájjal forgolódott. Savat hányt… (egy-két-há-négy-öt // egy-két-
há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-húzz)  a kerékpár, ez 
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a leselejtezett ócskavas kenetlenül negyedelte a számok kimondására for-
dított időt. Negyedfordulatonként rozsdakórus kiáltott az égre: visszük a 
halálra ítéltet! Krühühü. róka cipelt tyúkot. Kosarában volt egy csibe is. 
Már föltette a vizet. egy vörös csík csak. a ravaszság diadala. Neki is vala-
mi ravaszsággal kellene rukkolni. De ott berreg mögötte fél kilométerrel, 
ami Wartburg várának büszkeségéből, égre kiáltásából maradt. az ellen-
őrző Bizottság rá fogadó fele. Krahácsolás, hörgés. az összetéveszthetet-
len kétütem, kétnegyed. (Tac-Tac // Tac-tac… Balkáni nípzene. Fúvóshe-
gyek. Pozanördögök, trombitaangyalok fényeskedtek neki. egy víkendház-
nyi Macskazaj…) ez is kijön ide madarakat némítani. Telibömböli a Ju-
ventusszal a hegyoldalt. Be kell tiltani az ilyen palikat! Köpött. Bár fogytán 
volt az erre fordítható nyála. Wartburgon az ellenőrző Bizottság rá fogadó 
fele. Plusz Lada-kíséret. ennyi maradt a Lada-hegység büszkeségéből. 
Benne a legnagyobb tétek megtevői, akik vesztére fogadtak, az ellenőrző 
Bizottság ellene fogadó fele. Mindkét tragacsban hüvelykkel pöccintik a 
söröskupakokat, üvegen sercintenek gyufát, egy kézzel csavarnak óbestert, 
térden pattintják a benzines gyújtót, hazafelé telihúgyozzák a várost, és 
szétköpködik a flasztert. régi vagányok. Lemenőfélben… (egy-két-há-
négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-
húzz) hőskorunkban körülbelül ötszázszor csavartuk rá magunkat a Pilis-
re, mikor bemelegítés nélkül forgácsoltuk szét a térdünket, mikor kitalál-
tam, hogy egy-két-há-négy-öt, mikor olyan alakom volt, mintha Popeye 
ellentettje lennék, mikor még élő hús voltam. Mindenféle szovjet gépekkel 
bíbelődtünk. egy-két menő pözsóval futott, de azok nyápicnak számítot-
tak. hiába az áttételed, öcsém, üvöltöttem oda Szentkereszt után, ha nincs 
technikád, nincs izmod. Teli szájjal harsogtam, telitalppal hagytam le őket. 
elég tenyeres-talpas stílben nyomtam. egyszer szétfutott alólam a gép. 
Míg jött a segítség, nyalogattam egy kólát a bilingvis kocsmában, ahol a 
paraszt faszával szántják a földet. (a képen legalábbis.) Ott jött egy fószer, 
aztán benyögte, váltó nélkülivel tekert föl innen mindennap Dobogókőre, 
ott lenyomott tizenkét órát falrakással, sörvedeléssel féléves repetícióban. 
Szépen szétgyakta már a szesz régi dicsőségét, de azért hitelesítőleg vere-
gette a vállam. Mire egyebet tett volna, a kocsmatükörben láttam, mint 
méregeti szétizzadt seggemet, megjött a csapatfőnök a trabantján, és ha-
zapöffentett... (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-
négy-öt // egy-két-há-négy-húzz) pözsó… apropos! Vizafogón hagytam a 
sitt tetején. Kipofoztam volna… Legalább negyedmilla. erre meg! Két 
napra rá itt rohasztom magam ugyanannyiért… Mindig elszúrtam a lomta-
lanítást, pedig nagy biznisz. Mindig belekeveredtem a fogadásokba, pedig 
nagy bukta. Ó, tavaszi házhörgések, mikor kikívánkozik a bérkaszárnyák 
nyállepedéke, és ki is köhögik a járdákra, útszegélyekre. Mennyi kincs he-
ver ott! De nekem csak a salak maradt általában. Néhány kötet klasszikus. 
Míg hórukkok rukkoltak a platóra méregdrága bútorkincseket… (egy-két-
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há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-
húzz) a folyó mellett fúrni bele magad a levegőbe. Lepattintani a menet-
szél atomjait. Szétnyitni a teret és az időt. Fúrni bele magad a jövőbe. az 
időcédába. Bármilyen gyorsan is haladsz a következő másodperced felé, 
nem érheted el a jövőben, csak a jelenedben. S közben ott a folyó. És az 
illata. az az édeskés halizzadtság, hínárhónalj és sejtbomlás egyveleg. a 
természet laboratórium menő illata. S a folyó, a mindent magába hallgató, 
talán kuncog. Mélyén márna álmodozik, és harcsa tátogat. Talán együtt 
kuncognak anyjukkal. Tetején távoli vidékek hordaléka. alufólia csillaná-
sú felszínén a nap biggyeszkedik, és önmagát veszti millió darabra. Kere-
kezni a folyó mellett. Versenyen kívül, csak úgy… Sokkal jobban kerekez-
ni, mint T. B. regényfolyamának egyik kötetében a hős. És nem tudatosan, 
hogy te most bekerekezel az irodalomba, vagy bekerekezel egy rokokó vá-
roskába, hanem csak úgy. Irányultság nélkül, a lebegés és a suhanás kedvé-
ért. (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-
két-há-négy-húzz) a folyók szeretik, ha élnek mellettük, ha élnek belőlük. 
a folyók szeretik, ha szeretik őket. Szeretik, ha isznak belőlük, szeretik, ha 
beletekernek a komplejárónál a végletekig kimerült biciklisták, szeretik, 
ha felhevült testű tinédzserek vesznek beléjük, szeretik, ha horgászok pe-
dzegetik lényegüket, szeretik, ha vízi hullát dédelgethetnek, szeretik, ha 
istenvárosokat rejtenek, szeretik, ha királysírokat ölelnek, szeretik, ha bár-
kák kincseit rejtik a múzeumok elől, szeretik, ha középpontba kerülnek 
versben, híradásban, katasztrófajelentésben, taoista elmélkedésben. (egy-
két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-
négy-húzz) a folyó hálás a biciklistáknak is, mert a folyó altruista, és önfel-
áldozón leheli hűs illatát a verítékező pedáltekerőkre. a trükkös trekke-
rekre, a tré triálosokra, a megfordított V alakú versenyzőkre, a termoháló-
zsákos túrázókra, az országúti álmodozókra, az elisyumi mezőkre tande-
mezőkre, az önkritikátlan krosszosokra, a balesetben kifacsarodottakra, a 
műkedvelő karikázókra, az akrobata légbecsavarodottakra, a megszállot-
takra, az áttétellovagokra, és az áttétek ellen drótszamaragolókra… (egy-
két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-
négy-húzz) mint vége nincs film pereg mindenki rendezte kicsit arcok fod-
rozódtak álmos üvegtestén légyottmosolyról sortűztorz grimaszról höm-
pölygött néma hírt a magánygyémánttal karistolt elméjű költőre is kit 
dinnyehéj uszály kiköpött mag-hajósok vittek el csak ő kacsintott bételtől 
mámoros félholdpofa limesvédő sistergő köpése avaranyó szemráncindái 
ősember ősregénye is pillanataiba vésetett befűzte isten erdei vetítőjébe 
pereg végeláthatatlan tengerben kavarognak rég volt képei ahogy férfi ír 
gyermeket asszonya ölébe úgy írta e folyó népek városok epizódjait ceres 
hasába búzahajú gyermeket plántált oldott-kötött révet dajkált könny-
csepp szigetet babusgatott átkeringőzött a kontinensen égkék tükröt tartva 
gondokba roskadt földre sunyt fejű „halált hozó” szolgái elé partjain mint 
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filmszélen hangcsík nádasok zsongása falvak suttogása ékszervárosok zsi-
vaja karistjait halölő hajók szántják rég barna színét a fejlődés keveri egyre 
mocskosabbá hullámkriptájában márnatetem olajos halak habzik akár ro-
hamra ítélt epilepsziás ha kiülsz a lépcsőkhöz mégis a fejlődés izzadtság 
bűzén át mégis átüt a folyóillat ősi parfüm ezernyi part titkos jeleivel még-
is vidám-kusza táncot lejtenek fodrai a korzó s a hidak rivaldafényében 
mégis nyugalmat ír végtelent májust álmot eposzt az éjféli városvándor 
léleknoteszába… Milyen régen írtam ezt, de így van, ma sem változtatnék 
rajta semmit. Túl patetikus patikus maga – szántotta föl az önbizalmam 
elektromos ímélekéjével egy szerkesztő. elküldtem k. anyjába, és rávág-
tam az entert… (egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-tíz // egy-két-há-
négy-öt // egy-két-há-négy-húzz) egyszer baromi nagyot buktam Mexikó 
után, Szentlélek előtt. az aszfaltra hordták a murvaszegélyt az erdei erő-
masinák, s az egyik kanyarban megálltam a tudatban, és beléptem a törté-
nések világába. Fára tekeredtem, mint a borostyán. Vérszivárgások indul-
tak belőlem, de nem Pio atya-szerűen, hanem balesetes módjára. Szájszög-
letből, homlokból, térdből, igaz, tenyérből is. a kerékpár stigmatizálta 
szent Bicikliarius – cikkant az önirónia az eszmélkedés első szikrájaként. 
Mikor felnéztem társamra, a japán horrorfilmdémont látók iszonyata ült 
ki az arcára, azaz szája szegletében bujkált a röhögés. Lecsavart, mint egy 
vérmintás perzsaszőnyeget, s mivel premobil korszakot éltünk, várakozott, 
háta mögött önkezeit morzsolgatva, hátha arra ereszt valakit a szigorú vé-
letlen… Szenvedőidőmből nem emlékszem sokra. a kórházban megvarr-
tak, akár egy viseltes kabátot a foltozásból élő, leminősített, lódenkorbeli 
úri szabó, aztán abbafelejttették velem ezt a kerekezést… Mondták, pocsék 
a stílusom, keressek más sportot… Mondhatták volna öt évvel korábban 
– hüppentem a választ, hisz hisztis kamasz voltam még. rosszformán pont 
ötévnyi térdet és vádlit öltem bele egy fölösleges vállalkozásba, hogy aztán 
egy kirúgással felérő jó tanáccsal a kiszuperált sportolók szemétdombjára 
hányjanak, hátha kiguberál onnan az élet… (egy-két-há-négy-öt // egy-két-
há-négy-tíz // egy-két-há-négy-öt // egy-két-há-négy-húzz) a Földsár szív-
csakrája. Milyen kitüntetett hely. Onnan jön a geotermikus-magnetikus 
fluidum, a delej. egyszer, ha majd összegyűlnek az öreg, szellemidézésben 
hívő bolygók az aszt(r)al-csillagképben, s jól megtáncoltatják, előbújik a 
Földmédiumból az ektoplazma-emlékezet: egy emberarc. De addigra 
egyetlen bolygó sem emlékszik rá, mit is lát. a Dalai is megmondta: igenis 
itt a szívcsakra! Nem véletlenül dobog a kő egy szerzetesi pilisen. attila is 
kísértett holta után, s ahol a rám-szakadéknál ránk szakad az ég, fönn, a 
rám-hegyen, oda kell állni a Ferenczy-sziklához. Talán még a csatlakozási 
pontod is megvan adva. Talán a talpad a negatív pólus, s ott a rád váró 
pozitív. Ott az akkutöltő. embertelepek töltekezőhelye.



Sarusi Mihály

Zsandárlovatökepaprikás

A „Lajtabánsági állatmesék”-ből

Bartza Lisbeth – a Bartzák, s a többi lajtabánsági kurtanemes-ivadék 
rémületére – akkor bukott akkorát, mint az ólajtó (melyet a hetedik eme-
letről feszítővas gyanánt kidobnak az ablakon), amikor a tartomány leg-
jelesebb útszéli örömtanyájában, a Vándorkeselyű nevű kéjlakban tetten 
érték.

– Benneteket a hekusok, s tetten; azaz a szolgáltatásokért fizetni kény-
telen kéjsóvár pasasok alatt lelték őket!

Mind a tizenhárom kurvát. hogy a hatóság – szinte azon nyomban – ki 
is utasítsa az egész bárcátlan hadat havaselvei őshazájába.

– Lisbeth volt a madám. az egyetlen magyar állampolgár.
repültek a lányok, meg sem álltak a Kárpátok túlfeléig.
– csak azt ne mondd, hogy Vándorbottal a kezükben, mert rögvest be-

rosálok!
Lisbethet persze nyomban szabadon engedték – a reá tévesen kirótt 

hűsöltetést követően –, mert mit lehet tenni. hogy úgy mondjuk – némi 
finomkodással – túl sokan megjárták az ő jó pénzért fölkínált testét.

– Majd ingyen fogom!
Bolond lett volna.
Valóban erzsike lenne a becsületes lajtabánsági kereszt- (mi több, 

bece-) neve, de elég hamar (mondhatni már az ánti-, azaz elftársi világ-
ban) a Lisbethre váltott. azt lehet mondani, az első közönségsikert köve-
tően bemondta az unalmast.

– Jó, hogy nem Böske!
Tehén seggét kösd be.
az kellett volna a finom lelkének, nem egy század kínai katona.
(csak azért említjük a kínai néphadsereget, mert rajta kívül minden 

– de minden – megfordult az elmúlt fél században a mindaközben hiva-
talosan is Lisbethté emelkedő bárcátlan – mára csont nélkül száztíz kilós 
– barátnénk micsodájában.)

– ’Bartza’; persze, majd lejáratom a szülőanyám!
arról szó sem lehet! Mert amekkora szajha lett belőle, akkora anya-

szerető maradt lelkem a Lajtabánság nevű magyar–osztrák (osztrák–ma-
gyar) vártartomány kuplerájvilágában. 

Ne is említsd.
– Zsandárlovatökepaprikás.
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a gyanútlan pincér hogy értené Lisbeth humorát?!   
– rosszul hallottam?
Lisbeth (alias Böske, a szopós-kisbíróné-borjú, addigra inkább szopós 

– szálló – bornyú) azt hitte, nem jól hall.
– Szállj le rólam, maca, mert a micsodádat szétrúgom.
Mert – mondanunk sem kell – olybá vette az ajtóban megjelenő polgári 

viseletbe bújtatott fogdmegeket, mintha új kuncsaftként a sorukra vára-
koznának. (azt meg sem hallotta, hogy le tetszett szállodázni a szállodá-
ját, mert azon mód kikérte volna magának hotelja – persze, magyarkodó 
–  leminősítését.)    

Nem, ezek be akarják vinni a kóterba.
– engem, Bartza Nemzetes Uram Éva nagylányát?!
(Mert hogy a keresztségben az erzsébet mellett az Évát viselte volna.)
(Később – nagy néha – ez volt a művészneve. De ezt inkább hagyjuk. 

Maradjon félhomályban.)
Neki esett le leghamarább a fémtízes.
azt lehet mondani, szinte egyedülálló módon ez az egyik legjellemzőbb 

a ti Örzsikétekre.
lisbeth.
Na mindegy.
a lajtabánsági főkapitány este tízre rendelte a csendőrségre a rajta-

ütésben résztvevőket.
– Kegyed az óvszer használatát ellenőrzi – kapta meg az ukázt az idős 

Köjál-tisztviselő asszonyság –, hogy vajon védik-é vendégeiket a nemi 
úton is terjedő fertőzéseiktől a hasukon (hátukon, hátuljukon sat.) lovag-
ló (csimpaszkodó stb.) ’urakat’ (hogy – bármennyire lenne hozzá kedved 
– tovább ne részletezzük).     

(’elftársat’ az időben említeni efféle dolgot illetően hogy szabadott vol-
na!...)

csak azt nem tudta – bárhogy törte a kobakját – a járványügyi előadó, 
hogy művelet előtt, közben, avagy végeztével vizsgálódjék-e a jó nevű le-
bujban.

– ha elébb szóltok, megkérdem a barátnémtól.
Na, itt elhallgatott, mert eszébe jutott: bármilyen jó barátságban van az 

Évice pártbeli művésznevű Lisbethtel, most talán mégsem lesz jó kiadni.
– hogy Böskének micsoda baráti társasága van!
Gondolhatod; nem csak az ügyfélkör, nem! Ő annál sokkal, de sokkal 

dörzsöltebb volt örök életében. akit lehetett, behálózott.
– Te a munkáltatói engedélyt kéred számon – osztja ki a főkapitány 

jobb keze (balról az elsőnek eső) munkaügyi főfelügyelőséget.
Mert Lisbeth vérében van (reméljük, a jó Isten megsegíti, s még sokáig 

a vérében lesz!), hogy kinyalja minden följebbvalója alfelét.
– Na, ezt jó megaszontad.
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Ő meg, mit lehet tenni, ha egyszer ez az igazság!
ha zsandár jön, ha járványügyi főtanácsos, ha a polgármesteri hivatal, 

ha a földmérők eleje, bárki betér ellenőrizni a nappal is éjjeli mulatóként 
üzemelő, suttyomban Bartza Éva méltóságos elvtársi úrnő tulajdonában 
lévő csehót – úgymint bárt, presszót, éttermet, rétesboltot, szállodát, bor-
pincét, serezőt, nyári- és télikertet, önműködő tekepályát, mert hogy ez a 
perszóna nem hajlott a mindent magához happolás mikéntjéhez? –, nem 
a ki nem mondott, nem is sejtetett kívánságát igyekszik kelleténél koráb-
ban is kielégíteni?!

Úgy is lehet mondani, ahogy gondolni tetszik, de most nem erről van 
szó. Pusztán azt szeretnők kifejteni, hogy Lisbeth – művésznéven Évice – 
(valójában, mondom, erzsébet) mestere a kifinomult nyomulásnak. Nincs 
az a góré kinézetű hölgy, avagy úr – elvtársné, pláne, becézve, elvtárs –, 
kinek ne a kedvét keresné. Kereste volna a lajtabánsági székváros fölött 
idétlenkedő bányató mellé – némi erdősítés, pázsitosítás, bolhátlanítás, 
faházas övezet kialakítását követően – (állami pénzen) telepített KISZ-
táborban, s folytatta a nagy-tavi pártüdülő kocsis-, utóbb főnöki pamla-
gán.

– Nem úgy van az!
azt akarja mondani, hogy nem csak az aláfekvésről van szó.
Nem, de ezt most hagyjuk.
– hagyján!
– Kegyed az adófizetők erkölcse terén tájékozódik – élcelődött paran-

csát kiadva a százados az adóhivatali munkatárssal.
Nem mondom. 
– Vándorbottal a kezében.
Bruhahaha. 
adott nekik Böske!
– Könnyű neki – vihog Évice (Lisbeth, Zsike), szülőfalujának legifjabb 

legszebbje, ki tegnap múlt tizenöt.
– amikor én még az első tizenötnél tartottam… – élcelődne, ha épp 

szabadlábon lenne a kendtek Bözsiből lett Lisbeth (művésznéven Évice) 
barátnéja!

Lisbeth, a (maradjunk a tárgynál:) szopós (hotel)bornyú első igazi hó-
dítása – anno, az első, általa szűzen elkövetett erőszakot követő sok fu-
tóvendég után – esseghváry (mások szerint Schegvári) volt, a Lajtabán-
ságból.

Igen, mert Bözsikém aranyom a Lajtabánság vártartomány határán 
túli, „Káka tövin költ a ruca”-haza egyik távolabbi kurtanemes falujából 
való. csak a nagyobb jövedelem vágya tétette át véle a széket a Lajta-vi-
dék szívében lévő báni székvárosba, Ó-Lajtába.

esseghváry – épp túl az első pufajkásbevetésen (mondanunk, ha kell, 
1956 vérfagyasztó karácsonya havában, mert októberben még nem mert 
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az elsők közt zászlót bontó kuplerájalapítók közé állani) botlott be a szép 
reményű bárcátlanjelölt nagylányba, Böskébe!

– Ne Bözsizz – vetette oda neki a nagylány, és hogy ne értse félre a 
pufajkás altiszti különítmény parancsnoka, az idegtől habzó szájú essegh-
váry bal kezébe csúsztatta a jobb mellét.

Mondhatod, aki így kezdi…
– Szerencséd, hogy a balba tetted, kisanyám, különben tudom a murva 

anyád, mi járt volna neked!  
Murvát mondott, mert éppen rossz volt a foga: ellenforradalmár-verés 

közben a gumibot, visszapattanva, nem kicsapta a jobb felső két fogát?!
letéve esseghváry (osztályharcos mozgalmi névként akkor még az 

ecserit használta) a kádárkolbászt, a magáéhoz már nyúlnia sem kellett.
a további ízetlenkedést kerülve (talán) megjegyezhetjük:
– Évice – nyögte rá a hasaalján kuporgó Bözsikére a hadfi, aki nyilván 

legutóbbi forradalmi esetére gondolt.
Vagy lányos zavarában tán Bözsi mutatkozott be így a kedves pufajkás 

különítményesnek? ezt már utólag ki tudja; de – tárgyunkat (meg ala-
nyunkat) illetően – nem is lényeges.

rajtamaradt, azóta is ez a cuki beceneve. Mármint ha a páciens belép a 
kedvencei – legjobb tejelői – közé, elárulja az igazi, azaz az Évike nevét.  

Mert hogy az már a Szentírásban benne van.
(atya Úr Isten.)
amazoknak – bárkinek – csak Lisbeth lehet.
– a Böske, tudod, olyan paraszt!
Bözsi, erzsi, Örzsike, Zsike, Böske, Zsóka; az Istennek sem! Tahó ma-

gyar név ez mind.
– Tahó magyar?
– Ne magyarkodj – int rendre.
’erkölcs’, ’magyar’; kirázza a hideg. 
– Soviniszta – uszítja a hasán bóklászó főmuftit az ellen, aki neki ke-

resztbe tett.   
 Keresztbe nem tett, de közbeugathat, megzavarhatja üzleti köreit. 

ennyi épp elég, hogy a másik – az ellenfélgyanús – akárki töketlen náci 
legyen.

– a tökét, azt nekem, paprikásan!
Na, ezzel jól elszólta magát Lisbethetek. Mert hogy odahaza, abban a 

pannon kurtanemes magyar faluban a legkülönlegesebb falatnak a töke-
paprikást tartotta bárki emberfia. 

hát még leánya.
cédától viszont ilyet…
– hogy tetszett mondani? – mered rá a fölszolgáló.
– Zsandárlovatökepaprikás.
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Való, Lisbeth akkor már túl volt a második skótpálinkás üveg közepén. 
Mert hogy ilyen aljas legyen a világ.

– Velem akartok kibaszarintani! – mert hogy (azért) kicsikét visszafogta 
magát, amióta megszaladt neki. 

csak most a düh egy picit. 
Nem mondom, az anyukája már futhat is meggyónni. Mert Lisbeth 

(Bözsi, azaz Éva) a koszorús leányok legüdébbjeként kezdte. (anno… az 
ördög kezdő esztendeiben.)

azt lehet mondani, nem a legszebb, de a legigyekvőbb!
ez lehet a baj? hogy nem ő volt a leggyönyörűbb, de szeretett volna 

azzá válni? Kiemelkedni? Élre kerülni?
ha másképpen nem, sikerült neki.
Leányáé az egyik – szomszéd falusi – csapszék, fiáé Lajta-széle fiúszék 

legnagyobb idegenforgalmi irodája, menyéé (azaz a nevére tette) a Ván-
dorkeselyű, vejéé a Bánya-tavi eldorádó (Kft.). az övé meg.

– Itt minden az enyém!
Szó se róla, szinte egész Lajtabánság a markában van.
Ne ízetlenkedj.
Volt, vagy lesz.
De hogy nála bukszavizitelni merjen a nagyságos csendőrségi ellenőr-

zés örvén a járványügyi állomás?!
– hallod, ezt megkeserülöd.
a százados – ki a megmozdulásszámba vehető éjjeli rajtaütést vezette 

– be nem rezelt, de azért kezdte lejjebb adni. Különösképp hogy Lisbeth 
ágya alól a bánság egyik legnevesebb pénzembere mászott ki. 

Ott adott neki találkát a kupi legfiatalabb befogadóállomása. 
lisbeth ágya alatt.
– ha nem hiszed.
adok én neked.
Lisbethen kifogni.
az ő üzletét rontani, üzletmenetét veszélyeztetni, üzleti vállalkozásába 

beleköpni. 
– Nem ismertek ti engem.
 Nem tagadható, hogy kapcsolatai zömét (’kapcsolati tőkéjét’) – nyal-

ván – esseghvárynak köszönhetően szerezte. Ilyen titkár, olyan főnök, 
bármi diri; első-, másod-; al-, fő-. akit csak lehetett, hogy is mondjuk. 

– Értjük úgy is.
Ti igen, de mi. 
– Szarházi.
Mert a káromkodást azért nem felejtette el. csak eltette jobb – rosz-

szabb – napokra. 
– hozod azt a zsandárlovatökepaprikást, vagy szétrúgjam. 
Na ja, ezt most nem írjuk ide. 
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Mi tagadás, pufajkás különítményes főszeretője társaságában szeretett 
a zsandártökepaprikásba. Neki ez lett a kedvenc étke. 

– Igazi lajtabánsági eledel!
Öhöm előtt, öhöm után.
Schegvári, midőn leszerelt a karhatalomtól (ha egyáltalán el lehet attól 

szakadni) – úgy tett, mintha sutba vágta volna a dobtárast – (mert nyil-
ván a politika más szakterületeire rendelte a pártja, szinte Moszkovából), 
vendéglátó-ipari egység kinevezett főnökeként majdnem úriembert kez-
dett alakítani a maga pufajkátlanított nyakkendős valójával.

Kár, hogy néha azért – igaz, Lisbeth (azaz neki csak Évice) társaságá-
ban visszafogta magát valamennyire, de aztán annál jobban – odavágott. 
Mint teszem azt, amikor hazafelé tartott a budai pártközpontból a lajtai 
székváros pártháza irányában az egyik indóház és a másik indóház között 
a vaspályán csühögő gőzössel, nem ráordított a kocsiban vele átellenben 
ülni kényszerülő hajdani ismerősére? 

– ellenforradalmárral nem vagyok hajlandó egy levegőt szívni!
S ahelyett, hogy – ha már egyszer úriembernek mutatná magát az elv-

társ – átült volna másik kocsiba, a véletlen éppen arra cikráló belügyes 
fiúkkal elvitette.

Onnan, a Nyugat-Magyarország felé tartó személyvonatról vitték a 
szerencsétlen lajtabánsági magyar embert a legelső büntetőtáborba, hogy 
majd az egyik hatvanas évekbeli közkegyelem mentesíthesse a továbbiak-
tól valamennyire.

– Jó firma vagy – élcelődött szívszerelmével, a további útját máig egyen-
gető (újfent nem ecseri) essegváryval Böskétek.

– hallod, ezt a szép nevet, édesanyádét, Böskéét, így bepiszkítani.
Mit tesz az.
Mit nem.
Kár, hogy e megjegyzés miatt a komát (a rohadt klerikális és soviniszta 

jobboldaliak miatt) már nem vitetheti el. 
Lajta-bánja.
Bánja.
– a fogkefémre nem vagytok kíváncsiak?
Nem ilyen hangon mer a fogdmegekkel, meg az örömtanya egyéb vizs-

latóival beszélni ez a cemende Vándor-madám?
Ja.
hogy a csudába ne.
essegvárytól jobb kézről való fia s leánya mellett van Lisbetheteknek 

két zabigyereke is. Még abból a szomorú – neki valójában igenis csudála-
tos! – időből, mikoron még nem gebinben, hanem pártmunkában végezte 
a végzendőket. (Úgymint kiszolgálta a pártüdülőben pihenésre, mi több, 
kikapcsolódásra, úgy is lehet venni, Évicében való pajkoskodásra vágyódó 
moszkovita bizánci janicsárfiú snájdig harámbasa elftársakat.)
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az első zabi mindjárt a második fél évben leterítette ügyetlen Lisbe-
thünket – hiába, abban a rohadt félfasiszta horthysta bárcás világban 
(amikor a kéjlaki hölgyeket különigazolvány igazolta, különböztette meg 
kapásból a pártmacáktól!) ez is könnyebben ment volna! a második pedig 
puszta félreértés következménye volt. (Évice elftársnő, hogy úgy mond-
juk, félreizélt, s a pártban ilyet nem lehet, úgyhogy ezt a gyermekét is le 
kellett tagadnia.)   

Be a zaciba – azaz az állam pártmenhelyre –, s az elvtársak (azóta vér-
beli urak valójában valamennyien) fizettek, mint a katonatiszt! (Volt mi-
ből: azonmód a párt kontójára írták.) Mert azért Lisbethnek hogy ne lett 
volna gondja a zabikra! Szinte mint a sajátjait szereti őket máig.

Éppen arra készült, hogy nagy nyilvánosság előtt bejelenti: össz-Bartza 
találkozót hí egybe az egyik apuka kertjébe! a bányatómellyéki üdülőhá-
zak egyikébe hívatja meg  magát, három általa, azaz férjeura szopósdajkája, 
cselédasszonya és takarítónője, valamint titkárja, miegyéb beosztottja, házi 
nevelőnője által nevelt gyermekét, s a két zabit, hogy végre valahára megis-
merje egymást a nagy család! a teljes (Lisbeth-féle) Bartza-elágazás.

Így mondta, Bartza-elágazás.
Nem leszármazott, nem gyermekhad, nem az ő vére, csak az elágazás. 
Ilyen jó kedélyű volt, s ha a világ folyása megengedi, jó darabig az is 

marad kedves – madámmá vemhesedett – öreganyátok.
– Körösztanya – említi a kákán is csomót kereső (piszkos földalatti 

jobboldali, mi több, egyenesen népi-nemzeti, piti harmadikutas, a pár-
tokon csak röhögő) közvélemény a háta mögött emlegetett legújabbkori 
becenevét a Bözsikéből lett Lisbeth-Évicének.

a helybéli – Lajtabánság-derékszéki – maffia keresztanyja ő. Kereszt-
apa, mellette?

– Nincs olyan szerencséje ennek a takony Lajtabánságnak – szokta volt 
elvetni (nagy néha) a sulykot.

amidőn megfeledkezik az illemről, arról, amit azért – madámmá erő-
södvén – csak-csak neki is meg kéne tartania.

Valahogy elszaladt vele a szekér.
Mindegy.
– Jön még kutyára dér! Lotyóra öregség.
erre: soha.
hívták már máshová is. Például hogy ’nyisson cukrászdát Bécsben’, 

mert valóban nagy tehetség, de most adja föl, amit egy élet munkájával 
épített? azt a tartományt behálózó kapcsolatrendszert, fél markában tar-
tott intézménysokadalmat? ami a kezében van, meg amit csak úgy – bal-
kézről – elirányítgat? Még a médiába is hívták!

– Ne mondd.
De igen. Mert akkora a tehetsége neki. 
Ja, ja, az is akkora.
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Mert még bizonyos íráskészsége is lett neki – valahogy összeszedte a 
három vármegyére (Mosonra, Sopronra, Vasra) kiterjedő vendégfogadás 
összeharácsolása közben: egyszer a Lajtakishegyen helytelenül kiírt Vc 
sima V-jét kettős V-re, W-nek írta át!

Nem kiszúrta?  
Meg hogy ilyen finom a helyesírási érzéke.
– Na hallod, érzéke mindig volt neki!
– Kislány koromtól emlegetik.
– Maradok a kaptafánál – intette le magát is, amikor éppen Viennába 

csalogatták, és följebb tornászta magát az akkoriban esedékes alelnökön.
– Még nem mondtad el, mi az a zsandártöke, vagy mi, paprikás.
Nem perkelt, paprikás.
– a perkelt az perkelt, a paprikás meg paprikás – okítja a sok kis hülye 

népieskedő szakácsát.
– Majd legközelebb elregélem! Nézd azt a dandártábornokot; megszer-

zem a családnak. csak elébb az inamra kapom.
Más úgy hallotta, hogy az ’inamra helyezem’ fordulattal élt e médiagya-

nús hölgyszemélyiség. (a kapom – nekik – kissé parasztos.)
S teszi, mit tennie adatott immáron lassan több mint negyven magyar 

esztendeje Lajtabánság kies napnyugati – amonnan nézvést, tehát fele-
részben: napkeleti – tartományban a bárcása.

Ne is mondd; hogy harcba indul, remegni kezd a (kétségtelen, az évti-
zedek zaklatásai következtében némiképp ráncosabbá és zsírosabbá, mi 
több, aszottabbá vált) véknya.   

– hallottál te aszott hájról?
csak Bartza Évice meg ne hallja!
Kitér a hitéből, s akkor jaj annak, aki útjába kerül a lajtabánsági ven-

déglátó-ipari útvesztőben.
– ha tudtam volna, nemhogy séfnek, pincérnek sem álltam volna.
állhatsz odább, ha egyszer a madám úgy érzi, útjában vagy.
– Kuss disznó, nincs moslék – szalad ki a száján Lisbetheteknek, amikor 

a zsandár őt (éppen őt!) vonná vizsgálat alá; s úgy magába rántja a még 
mindég a hasán tanyázó vendégét, hogy a szerencsétlenje nem a füle he-
gyég eltűnik a vakvilágban?

Ja, ja, kellett neki Lajtabánság.
– Körösztanyád zsandárlovatökepaprikása, tudom Isten, az kéne neked!
Nem a magyar igazság. amely ugye.
hogy lenne.
Lajtán innen, Lajtán túl… hogy a búsban volna.
Legalábbis Madámtok magánbirodalmában.
– csak a tökepaprikást, a paprikástökét feledni tudnám! – ízetlenkedik 

most is, a hatvanon valamivel túlszaladva az általa útra indított (mi taga-
dás, némi pártsegédlettel beszerzett) csibéket abriktolva.
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akad köztük másságbarát (a töketlen másságtiszteletlenek szerint: csí-
ra) fiúka is.

– a lényeg, hogy kiszolgáljuk, akik megfizetik, ezt rendelik – adja tudtul 
a kezdőknek.

Oda, abba.
Mert hogy azért maga is próbát tesz a baráti körben angyalbandinak 

becézett meleg gyerekkel.
csak esseghváry vitéz uram – a Kádár János szobrára gyűjtő nyilaske-

resztes ólajtai egylet dísztagja – meg ne sejtse.
Majd megindul a túloldali – valóban, legközelebbi – szentegyház iránt. 

(az újakkal nem kísérletezik, jó neki a régi; valahogy egy kicsit maga is 
konzervatívvá vált; no nem a szavazáskor, nem, csak úgy egyébként álta-
lában; ki tudja, mi végre; meg különben is.)

hiába, megöregedtünk! Meg nem gyónja, de adnia kell magára.
a magafajta, Kétezer ki tudja már hányban!
csak a pap ne okoskodna, hogy kell élni! Kíváncsi is a véleményére. Jól 

nézett volna ki, ha ezekre hallgat.
– Új ezredév, hahó!
az, hógyne.  
Mert hogy más, mint ő, egy búbánatos életre lebukott volna a Vándor-

keselyű-béli tettenéréskor (hogy ne mondjuk min – kin, ki alatt stb. ki 
mindenkivel – érték). Ő nem, ma is ő osztja a lapot fél Lajtabánságban.  

– csak azt ne mondd, hogy a zsandártökepaprikásnak köszönheti!
Bár, ki tudja. akinek az is jut.
Ki ilyen titkok tudója!
Na ja, Grüss Gott, nagy jó uram.



Pusztay János versei

A szüreti szonettekből

emlékszel-e még a nyári napokra,
simogatóan lágy vizére a tónak,
ahogy a hullámon ringott a csónak,
s a parton virágzott a bodzafa bokra.

Megállt a levegő a sorok között,
érlelőn sütött a nap, elült a szél,
gondtalan a világ, messze még a tél,
a lelkekbe víg nyugalom költözött.

Zölden bújt el a fürtökön a szem
a nagy levelek mögé szemérmesen
és szívta magába a föld erejét.

Ősz van immár és hullnak a levelek,
ledobták leplüket a kéklő szemek,
kínálják kincsüket – andalító lét.

                                 ***
árva lett az öböl, nem úszkál már benne
a hattyúcsalád, mely tavasztól a nyárig
mintha csak vízre nőtt, s tőle meg sem válik,
figyelt csak szelíden, a kezedből enne.

hófehér a gúnár, mint a hó a tojó –
négy-öt fiat nevelt fel minden nyárelőn,
köröztek a vízen lassan, előkelőn,
akárcsak sok apró mesebeli hajó.

elmentek a hattyúk, vége az idillnek,
vajh’ merre tartanak, északnak vagy délnek,
daltalan a madár, senkivel sem üzen.

rikácsol a sirály, a sok kácsa hápog,
kedves hattyaimat ti nem pótoljátok –
már csupán egy fehér pihe ring a vízen.
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Durrog, csattog, pukkan a jó ború
hegy már jó kora reggel – az édes
szőlőtől elűzni a sok éhes
szárnyas rablót – ezért e háború.

Körbejárt már a pálinkásüveg,
nélküle nem is kezdődhet szüret,
kortyolgatásban ma nincsen szünet,
gazda köszönt ipát, napát, süvet.

Férfihátakon tiszta puttonyok,
hamar megrakják lányok, asszonyok,
csattog az olló, a kiskés villan.

Daráló morog és csobban a kád,
hallgasd a szüret biztató dalát,
ez a víg nap is hamar elillan.

                                  ***
Tarkák már a hegyen a szőlőlevelek,
zöldellik, aranylik a fürtön a szem,
újabb nyártól veszek búcsút, de hiszem,
találkozhatom még jövőre veletek.

Télre csukta le szemét a sok hegyi ház,
lakatra zárva a kertek kapuja,
sárgul, fonnyad a fű, csupán a tuja
zöldell, mint akit nem ér el a téli láz.

csak az érett fürtök adnak némi reményt,
levük megérve pótolja majd a fényt,
meleget, s hozza vissza bennem a nyarat,

minden cseppjük egy-egy ragyogó napsugár,
mely sötétet, gondot, aggodalmat kizár,
s a tél nem életet, hanem halált arat.

                                   ***

– rám jár a rúd –
panaszkodik a szende lény,
– ha rúd, legyen kövér –
szól be neki a léha lány
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*
évődik hallal a horog,
éhes a hal, hasa korog,
tévednék-e, ha azt hiszem,
rám vár e szép tengeriszem,
nem vár tovább, hamm, bekapja,
s pont úgy végzi, mint az apja

*
a tudat
szűkülő mezején
fogynak a szavak

vad röhögés
visz üzenetet –
visszhangja a válasz

*
mállik a régi tudás
helyébe jönnek
mint az előfőzött étel
előcsócsált szavak
talmi gondolatfoszlányok
nem számít csak a pillanat
nincsenek holnapok
lassan elfogy a ma is

*
nyüzsögsz, amíg élsz,
és semmire nincs időd –
a sírban, bár ráérnél,
tétlenül fekszel

*
tüskéid merednek
szemed csak befelé lát
kongva üt szíved

*
… az az utolsó pillanat
amikor még nem fáj
amikor még szeretsz
amikor még szeretnek
amikor még élsz…



31

P. R.

csak a lélek
nem ég el

a porhüvely,
melynek kínjaitól
a lélek is szenvedett,
hamuvá válik
s visszatér a porba,
ahonnan vétetett

csak a lélek
nem ég el

a víz mossa össze
a földdel a hamvat,
fújja rá a permetet a szél
utolsó üzenetként
a testtől annak,
ki itt maradt árván –
a permet peremén
kigyúl a szivárvány



Domján Gábor

Körmöket levágni!

Mert amikor leszámolom a pénzt az asztalra, a körmök is a figyelem 
középpontjába kerülnek. És a nyugdíjasok szeme nem annyira rossz, hogy 
ne vennék észre a koszcsíkot a köröm alatt. Nem beszélve arról, hogy én 
is minduntalan odanézek, mikor rámutatok, hol kell aláírni a szelvényt. 
Mert azt elfelejtik. De a koszcsíkot nem.

Nyugdíjat fizetni jó dolog. Szeretem kiteríteni a bankjegyeket – már ha 
van hova –, egymástól szabályos távolságra. Nekem ez már a második szá-
molás. (az elsőt nem látják, mert a pénztárcában történik.) ráérek hát 
kicsit a látvánnyal is foglalkozni. „csak a kezemet tessék figyelni!” – pla-
gizálom a nagy rodolfót, ha jó kedvem van, és lendületes mozdulatokkal 
ritmust viszek a számolásba. S csodák csodája: éppen annyi pénz landol 
az asztalon, amennyi kell! ezzel a trükkel az országos hírű sebészprofesz-
szor elismerését is kivívtam. „hihetetlen”, csóválta fejét, mikor a tíz da-
rab tízezrest – a ’90-es évek második felében – lepakoltam az asztalra. a 
közepes nyugdíjakból legyező formát szoktam kirakni, a kisnyugdíjakból 
képzeletbeli virág szirmait. Mindegyik „tálalás” ugyanazt a célt szolgálja: 
áttekinthető legyen az asztalon a pénz. 

Gyakran kapunk vadonatúj bankjegyeket. Nehéz szétválasztani őket. 
Finom ujjak kellenek, hogy ne fogjon össze kettőt az ember. Sokba kerül-
het. ráadásul a szűz papír éles és alattomos. Muszáj figyelni. 

Szeretem, ha a kedves ügyfél befogja a száját, mikor fizetek. Nem ak-
kor kíváncsi az időjárásra, várni tud a kórházi kalandjainak elmesélésével, 
és az unokája se zaklatja, hogy mikor jön már játszani? Ideális esetben 
az asztal tiszta, elegendő hely áll rendelkezésre, és tapintható a csend. 
a lélekbe ünnepélyesség költözik. hallani a bankjegyek áldásos zizegé-
sét, örömteli surrogását. „elnézném, ha estig rakná is” – mondja szelíden 
valaki. Más lélegzet-visszafojtva les, ugrásra készen, hogy a pénzre vesse 
magát, mihelyt kiteszem a lábam. Le szoktam hűteni: tessék, kérem meg-
számolni újra! ezt én kísérem figyelemmel. Így lesz a nyugdíj harmadszor 
is megolvasva. Legjobban az bosszant, ha valaki úgy tesz, mintha nem 
érdekelné a pénz. Fölényeskedik, megjátssza magát, direkt félrenéz. Nem 
akar partner lenni ebben az átadás-átvételben. Leértékeli a munkámat, 
mikor azt mondja: „Minek számoljam meg? Maga már megszámolta.” 
„Megbízok magában, még sose csapott be!” aztán, ha mégis tévedtem, 
szalad utánam lihegve, hogy kevesebbet kapott. És higgyem el? hála is-
tennek, mindig a magam javára tévedtem eddig. 

az kivételes eset volt, hogy a roma testvéreknél többet számoltam. 
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az országút túloldalán, a temetővel szemben laktak, ahol most elő-
kelő lakópark kelleti magát eladó házaival. akkor szinte külterületnek 
számított a hely, három-négyszáz méterre a legközelebbi háztól, elvadult 
gyümölcsfák, bokrok takarásában. Éppen családi pótlékot vittem. Körül-
álltak vagy tízen, hangoskodtak, mindenki egyszerre beszélt, majd becsi-
náltam. az egyik családnak három utalványa is érkezett. Összeadtam a 
részösszegeket a szelvény hátulján, ahogy tanultam, és fizettem. De el-
rontottam az összeadást: özezer forinttal többet adtam! ez csak a postán, 
a leszámoláskor derült ki. Befizettem a hiányt, és valamiért nem voltam 
ideges. Nem is azonnal mentem ki hozzájuk, hanem másnap. egyetlen 
megjegyzés nélkül visszakaptam a pénzt. 

Pedig a roma testvéreknek lett volna okuk haragudni rám! Nem adtam 
nekik kölcsön. És nem értették, miért. az elődeim jó üzleteket kötöttek 
velük. ha elfogyott a pénzük, akkor a postástól kértek és kaptak. Termé-
szetesen kamatra. Megállapodás szerint. Úgyis ő hozza a következő se-
gélyt, családi pótlékot, majd akkor levonja. a gondos postás listát vezetett 
a kintlévőségeiről, és akitől levonta a tartozását, azt kihúzta becsületesen. 
hamarosan úgyis visszaírta a listára. a „szolgáltatás” bankként működik. 
Minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a kamat. ha beteges a kliens 
vagy börtönbe kerülhet, szegény „bankár”-nak ki fizeti vissza a pénzét? 

Nem értették, miért nem akarok keresni? Én se értettem. De kötöttem 
az ebet a karóhoz: nem fogok kölcsönt folyósítani, úgy tervezzenek! Vi-
szont azt is jeleztem, hogy nem fogadok el majd borravalót sem. Kézbesí-
tőkörökben ismert, hogy a romák gavallérosan borravalóznak, azon felül 
is, hogy visszafizetik kamatostul a kölcsönt. erre mondják, hogy bomba 
üzlet. 

egyszer a kollégám, akinek hirtelen meghalt egy régi, jó kölcsönkérője, 
és bent ragadt pár ezer forintja, bevallotta: amennyit én már ezen az em-
beren kerestem, a temetését is kifizethetném! De megtörtént az is, hogy 
kirúgták váratlanul a kézbesítőt, és ezzel nem csak a munkahelyét bukta 
el, hanem a százezer forint kihelyezett pénzét is, mert nem ő vitte többé a 
járandóságokat! a szemfüles romák azonnal felismerték az ölükbe poty-
tyant lehetőséget, és nem féltek kihasználni. a pórul járt „bankár” hiába 
szervezkedett, hogy visszaszerezze a kölcsönt, nem járt sikerrel. Bizonyí-
tani semmit nem tudott. 

eleinte fenyegetőztek, hogy jobb belátásra bírjanak. hetekig cidrizve 
jártam hozzájuk. ám egyszer csak egy terebélyes asszonyság, Melinda, 
a vezetőjük a pártomra állt. elmagyarázta a családoknak, hogy nem is 
olyan rossz az ajánlatom. Kölcsön kérni mástól is tudnak, és náluk marad 
a „jatt”! ahogy ezt megértették, nem piszkáltak többet, és semmi bajunk 
nem volt egymással az évek során. Még valami tiszteletfélét is bezsebel-
tem. ahogy a törzsi népek a bolondot tisztelik. 
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Két szomszédvár
Csukva

Mielőtt megnyomom a csengőt, mély levegőt veszek. Megfogadom, 
történjen bármi, nem idegesítem fel magam. 

a nagy kérdés, hogy meghallja-e a csengőt, és mennyi idő múlva? han-
gosan hallgatja a rádiót, mert süket egy kicsit. De előfordulhat az is, hogy 
elfelejtette, ma van a nyugdíjfizetés napja, és elment hazulról. az a leg-
jobb, ha elfogyott a pénze, és tűkön ülve vár a csengőszóra. 

ám akkor is a biztonság a legelső. a rácsozott szobaablakhoz tipeg, 
félrehúzza a függönyt, és ha a távollátó szemüveg van rajta, integet, jelzi, 
hogy mindjárt jön. ha nincs rajta a szemüveg, akkor én kiabálok. Meg-
ismeri a hangom. Most már csak két-három percet kell várni, hogy a fal 
mellett futó gázvezetékbe kapaszkodva felbukkanjon. ekkor megint ki-
abálok: a kapukulcs nála van?! Megtörtént, hogy hiába tapogatta a köté-
nye zsebét, mikor valahára kiért a kapuhoz. azóta nem engedem, hogy 
elfelejtse. 

De hogy hova teszi a szemüvegét, azt nem tudhatom. ha végre a kony-
hába érünk, és egy kis szabad helyet is csinált az asztalon, s le is ült már, 
hogy aláírjon, akkor eszébe jut, hogy nem jó szemüveg van rajta. Sóhajtva 
a keresésére indul. 

Nekem marad a rádió. 
első találkozásunkkor még naivan megkértem, hogy kapcsolja ki, míg 

fizetek. Mert ha ő megszokta is, az én figyelmemet elvonhatja. És az egyi-
künknek sem jó. De úgy nézett rám nyolc dioptria mögül, hogy azonnal 
beláttam, ilyen bonyolult kéréssel nem zaklathatom. azért vagyok pos-
tás, hogy tudjak számolni. Ideális körülmények között nyugdíjat fizetni 
semmiség. ám ha rádió szól, és még a kuncsaft is beszél közben, az már 
valami. hogy miket mond? Meghoztam-e a villanyszámlát? ha nem, ak-
kor az hogy lehet?! az unokatestvére a haszkovón már megkapta. ha 
pedig, megelőzve a kérdést, átnyújtom a számlát, akkor azzal áll elő, hogy 
„Maga is csak ezt tudja hozni! Miért nem hoz szerelmes levelet?” a me-
netrend szerinti nyugdíjemelésekre így reagál: „Nem erőltették meg ma-
gukat!” És sorolja, mennyit emelkedtek a gyógyszerárak, a gáz, a víz, a 
villany, hogy a piacról ne is beszéljen. „ezt nem lehet kibírni.” De elég 
jól bírja. Szépen gömbölyödik, fütyül a diétára, pedig cukros. Tartalmas 
ételek főnek a tűzhelyen, hogy csipegetni tudjon. Teli a hűtő, a fagyasztó, 
pörög a villanyóra. 

annyit azért elértem, hogy amíg számolok, csendben van. Fejét üte-
mesen ingatva figyeli a kezem. Magával olvastam, válaszolja, mikor felké-
rem, számolja át ő is. Most már tulajdonképpen csak a „tiszteletdíjamra” 
várok, hogy aztán villámsebesen elköszönjek, mielőtt belekezdene egy 
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végtelen történetbe. ha elmulasztom a pillanatot a borravaló átvétele 
és a torokköszörülés között, akkor nehezebben jutok ki a házból, mint 
ahogy bejöttem. Pontosan érzékeli a helyzetet. Megfontolt lassúsággal 
keresgél a bankjegyek között – rossz nézni, ahogy összekeveri őket –, s 
miután kiválasztja a megfelelőt, súlyos tekintetét rám emeli: „Képzelje, a 
múltkor meg lehömbölögtem az aBc előtti lépcsőről!” Fájdalmas arcot 
vágok, de jókedvűen folytatja: „három hétig kórházban voltam! három 
hétig emberek között.” Szavaiban friss élmények illatoznak. Nem akarok 
közbeszólni. Nem is nagyon tudnék. Levegőt is olyan ügyesen vesz, hogy 
ne kelljen szünetet tartani a mondatok között. Várok, mint aki tilosba 
tévedt, rajtacsípték, és büntetését tölti. 

engem nem szokott hellyel kínálni. Talán, mert tudja, hogy sietek. 

Nyitva

Leültet az előszobában. Szemüveg nélkül ír alá. „Most nem adok bor-
ravalót, sóher vagyok, majd legközelebb!” – mondja és rejtélyesen moso-
lyog. Karján sűrű redőkbe rendeződtek a ráncok. „hiába, nyolcvanhat év 
az nyolcvanhat év.” hála istennek, nincs miről beszélgetnünk, csak jó itt 
üldögélni a hűsön, megpihenni, nem baj, hogy mostanában „majd legkö-
zelebb” ad borravalót. 

Jó a kapcsolata a lányaival, nem szorul rá, hogy velem társalogjon. 
Viszik-hozzák az anyut, mert ide tér vissza, neki ez a ház az otthona, a 
hazája. ház és haza – ilyen magától értetődő természetességgel ritkán 
fonódik egybe. Nem politizál, nincs megsértődve, nem szidja az időjárást, 
elfogadja a dolgokat, ahogy vannak. És mindig megkeresi a ráeső részt a 
feladatokban. Szép a kertje, rend van a lakásban, nincs öregségszaga. És 
a kapu nyitva van nyugdíjfizetéskor. 

Jó érzéssel lépek a házba. Néha még én panaszkodom szegénynek. Fe-
jét csóválja felindult szavaimon. a nagymamámra emlékeztető elégikus 
beletörődés árad belőle, és zsigeri cselekvési kényszer. S a jó Isten, ennyi 
„önerő” láttán, természetesen segít. ha meg nem, abban is meg kell nyu-
godni. 

a férje „nagy ember volt, okos... az egyháznál dolgozott, előadóként. 
Megbecsülték. akárki nem dolgozhatott a püspökségen!” Minden évben 
befizet neki misére. „az egyházi adón felül” – tudatja, és elszomorodik, 
mértékkel. 

Egyik, másik

a két szomszédvár lakói nem beszélnek egymással. haragban vannak.
az egyik nem tudja megbocsátani, hogy a másik nem adott neki „egy 

kis csokor fehér orgonát”, mikor az unokája ballagott. 
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a másik így méltatlankodik: „Volt képe kérni tőlem, mikor a saját kert-
jének virágait meg eladja az aBc előtt! Biztos maga is látta. De a jó Isten 
megbüntette.” 

Oltár szabadtérre 

Jóska annyira rendetlen hajléktalan volt, hogy az autószerelő lecsava-
rozta házuk előtt a köztéri pad deszkáját, ne tudjon hova visszajönni, mi-
kor kiengedik a kórházból. 

Pedig néhány éve még kedvelték az utcában. egy-egy család, hosszabb-
rövidebb időre, be is fogadta. a melléképületek valamelyikében ellakha-
tott. Ételt-italt adtak neki. cserébe munkát végzett a ház körül, meg aho-
va éppen hívták. Kerítést festett, kertet művelt, fát vágott, udvart sepert, 
járdát takarított. De rábíztak apróbb vásárlásokat, gyógyszerkiváltást, 
postai befizetést is. a visszajárót megtarthatta.

Szinte naponta láttuk egymást. Gondot fordított rá, hogy időben meg-
tudjam a nevét. Tájékoztatott a státusáról: bejelentett lakcíme nincs, de 
mindig megtalálom az utcában, és részletesen elmagyarázta, hogy a szóba 
jöhető házak közül leginkább melyikben. hiszen látni fogom úgyis, ha 
aznap éppen nem, akkor másnap, csak vissza ne küldjem a pénzét, mert 
járt a polgármesteri hivatalban, és egyszeri segélyt fog kapni.

Nem örült, ha túlméretezték a munkabírását, és egyszerre több háznál 
is dolgoztatni akarták. hallottam, amikor ráförmedt valaki – talán a ne-
gyedik szomszédból –: Mit pepecselsz azzal a kis ásnivalóval?! Meghoz-
ták a fát, gyere át! – Mindjárt megyek – válaszolta, de amikor eltűnt, aki 
sürgette, méltatlankodott: Mit képzel ez? Meglesz majd minden sorjában. 
ráérünk. És kényelmesen cigarettára gyújtott. 

Ügyes kezű ember hírében állt, akinek szakmája is van: vízvezeték-sze-
relő. a múltjáról nem faggattam. Sokkal jobban érdekelt, hogy mennyire 
félelem nélkül bánik a kutyákkal. ha megjelent és pár szót mondott, le-
csillapodott a véreb is, s többé nem törődött velem, lelkesen Jóska körül 
forgolódott.

Utoljára a fogtechnikus özvegye adott fedelet neki. ám alig telt el pár 
hét, már panaszkodott rá. ha pénzhez jut, mindjárt a pohár fenekére néz. 
hiába kéri, hogy tegye félre, nem fogad szót. És visszabeszél. elhanya-
golja kötelességeit. Nem akar mosdani se. ha beiszik, maga alá rondít, 
és bűzbarlangot csinál a szálláshelyéből. az özvegy kemény asszony volt, 
Jóskának távozni kellett. 

Nem ment messzire. az első padnál letáborozott. És ez a pad történe-
tesen az autószerelő háza előtt állt, ahova sűrűn érkeztek a kuncsaftok. 
Néha kisebb csordányi autó terpeszkedett a sajátként használt közterü-
leten, de egyre több hely kellett Jóskának is. Mert a lomtalanítások első 
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számú haszonélvezője változatlanul ő volt. a padlábakat már szabályosan 
körülfolyták a használt ruhák. 

a pohár akkor telt be, mikor „téliesítette” a fekvőhelyét. azaz: szerzett 
két fakó piros paplant, és gondosan elhelyezte a deszkán. Majd beborítot-
ta az egészet nejlonnal, s hogy el ne vigye a szél, két nagy kővel lefogatta. 
az építmény színes, szabadtéri oltárra emlékeztetett, és már messziről 
magára vonta a figyelmet. Innen indult és ide tért vissza Jóska, kóborlása-
iból. Mert dolgozni többé senkinek nem volt hajlandó. azt mondogatta: 
becsapták, kihasználták. 

a hajléktalanszállóról hallani sem akart. Inkább választotta november-
ben is a biztonságosabb padot. Ledermedtem, mikor megláttam a fej bú-
big betakaródzott embert a zúzmarás mogyoróbokrok alatt. 

Miután kórházba került, az autószerelő nagytakarítást csinált. elégette 
a kazánban a rengeteg ruhát, az üres flakonokat, nejlonszatyrokat, az ösz-
szes színes kacatot. Felszámolta a szeméttelepet. 

Bűzlő, fekete füst szállt a műhely kéményén az égbe. 



Tungli M. Klára

Orgonabú

Lélektelen a ház. Kihalt.
Macska szöszmötöl a kertben,
arrébb oson és lesben áll.
hívogatom, de eliszkol.

a kerítés szürkén szorong,
közéúszik a folyondár,
akár friss vér korhadt szívbe.

az út mentén vakon mereng
egy-két bokor. az orgonák.
Bimbózzanak és nyíljanak?
Minek? Kinek?

Oly régóta nem jártak ott
szerelmesek.

Mihály, Gábriel, Rafael

s a hegymorajban széthasad
a milliárd növelte kristály
darabjaiban Isten arca
tündököl
s az időtavon fekete hattyúk
ringatják tova
maradék perceinket

görcsös ág hajol a híd fölé
fehéren izzik az égbolt
diadalt visong a kárhozat

de ím a három angyal
fényt teremt és szólal
nyugodjatok ti tiszták

s az erdők újra lombosodnak



Németh István Péter

Tapolcai beszélgetés Száraz Miklós György íróval

– Pálfalvi Lajosból műfordító, író lett, Boros Gáborból Spinoza- és Des-
cartes-szakértő, filozófus és tanszékvezető, Császtvai Tündéből irodalom-
történész, Boldizsár Ildiből meseíró, Pelyach Pistiből szegedi egyetemi tanár, 
Dénes Józsiból nem akármilyen régész, N. Pál Jóskából Kortárs-nívódíjas 
történész-esszéista… Debreczeni Gézának kabaréjelenetét hallottam a Pető-
fi adón, Jandó Miki szegény már nem él,  Petőcz András kapta elsőként a 
komoly írói-költői díjakat, a Jelenlét szerzőit a legrangosabb, mondhatom 
legexkluzívabb magazinokban is olvashatom ma már… Nehéz lenne teljes 
seregszemlét tartanom, mielőtt téged faggatnálak. Volt, akiből politikus lett, 
volt, aki médiasztárrá vagy csak szerencsétlen alkoholistává vált. Ám, úgy 
érzem, többségünk ha kősziklára nem, hát fövenyre sem, de mindenképpen 
a szellemre alapozott. Nem kicsi kockázattal. 1958-ban születtél. A 2003-as 
ünnepi könyvhéten pedig új művedet várod, már József Attila-díjas íróként. 
Tapolcán szeretnélek mindarról faggatni, ami a két időpont közé esett életed-
ben. A díjátadás után egész oldalas szöveget vehettünk kézbe tőled, amely a 
Magyar Nemzetben jelent meg. Tartanál-e azok kedvéért, akik nem olvasták e 
napisajtót, egy rövidebb összegzést gyerekkorod terepeiről? Amolyan szinop-
szisra gondolok, élőszóban.

– Ugyan egy budai kórházban születtem, de Törökbálintra vittek haza a 
szüleim. apámékat – pontosabban apai nagyszüleimet – oda, egy Német-
országba kitelepített sváb család portájára telepítették ki Szlovákiából, az 
akkor még színmagyar rozsnyóról, ahová különben már ők is visszamen-
tek, a budai Vízivárosból költöztek haza, az első bécsi döntés után, azt 
hiszem negyvenben. aztán anyám, aki Szegeden végezte az orvosi egyete-
met, a törökbálinti kórházban kapott állást. Így hát nekem Törökbálint, s 
azon belül a kórház, a XVIII. századi nagy kastély, a kastélyparkok, a sok 
hektáros, elvadult kórházi erdők, a hatalmas kazánház, a mosodák, gará-
zsok, a pincelabirintusok, a szemétégetők, a hegynyi szénhalmok, a hulla-
ház, s az állandóan vagy húsz-harminc kölyökből álló „kórházi banda” a 
kisgyermekkor. Persze a falu is. az öreg temető, a mocsaras Müncz-kert a 
kálváriadomb alatt, ahol nyáron a sorokba ültetett füzek közt tocsogtunk, 
télen meg korcsolyáztunk, meg persze a kinti, vagyis kórházon kívüli er-
dők, a zárdának épített iskola, a kátrányos padlójú, fapados mozi, a temp-
lom, a vasárnapi svábbálok a rézfúvósokkal. De a falu egy kicsit mindig 
távol volt. a kórház volt az igazi terep. aztán persze Budapest, mert bizo-
nyos értelemben Buda közelebb volt, mint a falusi újtelep. Úszóedzésekre 
már általános alsóban is a szigetre, a Sportba jártam, egy héten négyszer 
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volt edzés, hajnalban meg délután; piszkosul utáltam. Sokat tekeregtünk 
kölyökkoromban apámmal-anyámmal is Budán, múzeumokban, cukrász-
dákban, a Vízivárosban. azt hiszem, apám sosem szerette meg Törökbá-
lintot. Ő budainak, azon belül is vízivárosinak, aztán persze rozsnyóinak, 
s talán még egy kicsit dunavecseinek is érezte magát, de törökbálintinak 
sosem. Pedig 1946-tól 1976-ig, vagyis harminc évet élt ott.

– Az ezerkilencszázhetvenes évek végén találkoztunk személyesen. Túl  kel-
lett lennünk középiskolán, érettségin, no meg egy előfelvételis sorkatonai szol-
gálaton… Ha azt mondom Hódmezővásárhely…

– akkor persze nekem is először a katonaság ugrik be. Pedig tudom, 
ennél sokkal többet érdemel az a szép, jó levegőjű város. Így aztán, máso-
dik nekifutásra már a föstészet, s egyebek is előjönnek. De tagadhatatlan, 
először a katonaság, a laktanya, amit, gondolom, mint mindannyian, ret-
tenetesen utáltam. Nem, nem találtam sem nehéznek, sem kegyetlennek. 
hervasztó volt. Értelmetlen, sötét, bornírt, fölösleges. És reménytelenül 
hosszú. Különben Vásárhellyel nekem sok bajom nem lehet, mert tán 
két-három hónapot voltam ott. aztán, mert utász, vagyis hogy műsza-
kis voltam, kivittek Dóc és Balástya között a sztyeppére, ahol a homokos 
akácerdőkben meg a végtelen legelőkön építettünk éjjel-nappal harcko-
csiakadályokat. Életemben annyit nem röhögtem, mint akkor. Különben 
gyönyörű képekre emlékszem. állunk a kocsi platóján, bokáig a folyós, 
csurgós betonban, zötyög az öreg Garant, hajnal, napkelte van, hihetet-
len ködök a végtelen síkon, gyöngyházszínű párafelhők, itt-ott akáclige-
tek sejlenek a homályban. Mint valami szürrealista film. Vagy Tarkovszkij. 
csuda volt.

– A fővárosi vagy vidékről az egyetemre került közös ismerőseinkkel én 
csupán ekkor találkoztam. Bocsáss meg, ha a legelső kérdésemet itt toldom 
meg azzal, hogy kiket ismertél meg szüleid baráti környezetében, s milyen 
hatással voltak rád ők? Édesapád barátja volt úgy tudom Páskándi Géza is, 
aki például ha Korányi Tamás papájához állított be esténte, mindig elmondta 
Tamásnak altató gyanánt a Szemere szomorú szamarát…

– apám baráti körét inkább kerültem. Nem szerettem a vendégek kö-
rül lebzselni. amúgy is tekergős, csavargós kölyök voltam. Ilyen szem-
pontból igazi koszos, mindig csupa seb, falusi gyerek. Mindig volt kutyám. 
állandóan erdőn-mezőn tekeregtünk a kölökcimborákkal. azért voltak 
olyanok, akiket nagyon szerettem. Gézát. hát persze. Talán őt a legjob-
ban. Nem is talán. aztán, valamikor nagyon-nagyon régen Fűr Lajost. 
Kányádi Sanyi bácsit. Őhozzá kamaszként is fel-feljártunk, amikor tizen-
négy-tizenöt-tizenhat évesen, éveken át minden nyáron másodmagammal 
erdélyben stoppoltunk, csavarogtunk. ahogy Kolozsvárt leszálltunk a vo-
natról, Kányádiékhoz mentünk. És most direkt mondom így, hogy Kányá-
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diékhoz. Mert Magdi nénibe meg nem lehetett nem beleszeretni. Olyan 
szép asszony volt. Kedves, örökké mosolygós. apám kitanított, hogy nem 
maradni, nem elfogadni éjszakai szállást, mert figyeli a Securitate, baja 
lehet belőle. Így hát lejelentkeztünk, aztán húztuk a csíkot, s hol a pálya-
udvaron, hol félretolt vagonokban, hol virágágyásokban, házsongárdon, 
szalmakazlakban aludtunk. egy hónap múlva pedig, mögöttünk vagy száz 
óra stoppolással, barlangokkal, piacokkal, folyókkal, havasokkal, székely-
földi szénapadlásokon alvással, árvizekkel, millió kalanddal, amikor egy 
hónap múlva koszosan, kidögölve visszafelé, immáron hazafelé mentünk, 
akkor megint beköszöntünk Kányádiékhoz, s kaptunk olyan hagymás-
paprikás-paradicsomos rántottát, amilyet azóta sem ettem. És akkor sem 
aludtunk ott. Van szállásunk, mondtuk, s szedtük a sátorfánkat, mentünk 
a Szamos-partra vagy a vasútállomásra. Panek Zoltánt megörököltem 
apámtól. Nagyon szerettem. Döbbenetes ember volt. Sokat tudott. Ke-
mény volt. Túl kemény. a végére egy kicsit beleőrült a saját keménységé-
be. elbillent. rosszfelé. De az már a betegség volt, nem ő. Nem az igazi, 
a könyörtelen, jezsuita logikájú „hüje Panek”.

– A bölcsészkaron írtál-e már? A szakok, amiket végeztél, segítettek-e eb-
ben a merész vállalkozásban? Mikor érezted először írónak magadat?

– Nem. Nem írtam. Illetve csak firkálgattam. Komolytalan dolgokat. 
Szerelmes verseket meg hasonlókat. Szóval semmi olyat, amit ne írna bár-
ki, hasonló korú. Vicket-vackot. Soha nem a publikálás szándékával. Le 
sem gépeltem őket. Nem is akartam írni, nem akartam író lenni. Nem is 
járt a fejem e körül. régészet. Óvodás koromtól régész akartam lenni. 
akartam. nagyon. húsz éven át. régészet. Történelem. Fotózás. Filme-
zés. Búvárkodás. ezek érdekeltek. annyira nem foglalkoztatott az írás, 
hogy még csak nem is deklaráltam soha, hogy nem szeretnék író lenni. 
Minek? eszembe sem jutott.

És hogy segít-e ma mindez? amit végeztem? a levéltár, történelem, 
s az a kevéske régészet? Biztosan. hiszen használom. Benne van a regé-
nyeimben is. Tehát egyrészt igen. Másrészt meg meg is köt. Mostanában 
sokszor jut eszembe, hogy már le kellene rázni. hogy gúzsba köt. hogy 
nem érdekel már állandóan a történeti igazság. a hogyan volt. a ponto-
san, hitelesen hogyan volt. hogy talán fontosabbak a törvényszerűségek. 
a mindenkori igazságok. S nem a történeti eset. az a bizonyos. a valós. 
a megtörtént. az egyszeri.

– Prózád visszavonhatatlanul lírai. Alkatod ilyen, vagy szekunderélmények 
is vezetnek? Például Németh László a nászútján már az első napon megvette 
Proust regényfolyamának a köteteit franciául, s míg le nem tette, ki sem moz-
dult a szállodai szobájából…



42 Vár Ucca MűheLy 33.

– Néhány évvel ezelőtt megsemmisítettem egy csomó írásomat. ezek 
még líraibb írások voltak. Nem vers, ahhoz nekem nincs vénám, nincs 
tehetségem. De lírai, rövid darabokba tördelt, nagyon-nagyon hangulati, 
szürreálisan épülő írások voltak. ezek az írások a kedvesemet – akit nevez-
hetnék a feleségemnek is, de nem szeretem a szót – leszámítva senkinek 
nem tetszettek. Kidobtam őket. Nem fájdalommal, nem sértetten, nem 
dühömben, hanem hogy ne akadályozzanak. Ne kössék le az agyamat. Ne 
próbálkozzak velük újra meg újra. Mostanra megbántam, de lehet, hogy 
mégis hasznos lesz. Mostanában ismét feltámadt bennem a vágy, azon a 
hangon, úgy megszólalni. De nem tudom, majd meglátjuk.

– Ama teába mártott Madelaine-sütemény ízének megfelel-e a te világod-
ban valami, ami hasonlóképpen ihletet adó, az emlékezést föltartóztathatat-
lanul elősegítő valami? S egyáltalán, időkezelésed megérne egy misét! Szabó 
Edétől olvastam egy mondatot még középiskolás fejjel, ami sok mindent meg-
értetett velem e körben. Szerinte Krúdy radikálisabban függeszti föl az időt, 
mint Proust, hogy valamit elmesélhessen. Hősöd, a Lovak a ködben című 
regényben, visszagondol apjára, hogy ő (a városka orvosa) miképpen em-
lékezik a hrabalian fecsegő suszterra. Igen hosszú függőmondataidnál lehet 
rajtakapni ebbéli „radikalizmusodat”. Regényedből átolvas az ember majd 
száz oldalt, s még csupán annyi történt a lineáris eseménysor szerint, hogy a 
fővárosba érkezett felvidéki lány belépett bérelt szobájába. (A visszapergetett, 
fölidézett mozzanatok pedig közben már fölvillantottak több generáció sze-
mélyes és történelmi élményéből annyit, hogy ámul az olvasó. Ilyen s hasonló 
passzusaid az árulkodók: „ …és emlékszem, vagyis nem emlékszem, mert 
csak azért emlékszem, mert a nagyi olyan sokszor elmesélte, hogy azt hittem, 
hogy én emlékszem, pedig a nagyi emlékezett, szóval emlékszem…”) Máskor 
meg úgy meg lódul a cselekmény, hogy egy-két oldal, egyetlen rövid, presszó-
béli beszélgetés, s a vidéki lánynak vőlegénye van, akit a szekrényben talált. 

– a süteményt hagynám inkább. az idő. Naná, hogy érdekel. Minden 
valamire való író az idővel birkózik. Leegyszerűsítve: semmi más nincs, 
csak az idő. Minden más megvolt, megírták, megtörtént, etc. az idő az 
egyetlen lehetőség. a tálalás. a hogyan. Milyen rendben, hogyan felfűz-
ve, honnan hová... Még a hang, a leütés, a lélegzetvétel sem más, mint az 
idő. a Lovak egész fejezetbeosztása is: egy (nap), Két (hét) stb. haverok, 
íróbarát, Temesi Feri is, hogy hülye, hát írd ezt ki. az orrára köll kötni az 
olvasónak. Szerintem meg nem köll! Működjön. az köll. Működjön, nem 
kiírva is. 

– A Lovak a ködben regényed 72. oldalán elhangzik Santo Domingo neve. 
Az emlékező, egymástól térben és időben távoli eseményeket egybevillantó 
technikád esetében rutinról beszélhetünk-e már?
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– ezzel annyira újat mondasz, hogy most még nem is hiszem el. Tény-
leg ott volna? Lehetetlen. Nem tudok róla. És akkor még nem tudtam a 
kripta halott, mumifikált asszonyáról sem, doña ana Teresa Martinez de 
Texadillosról sem, akiről majdnem regényt írtam. akkor most felállok, és 
megnézem. (Már a polc felé tartva tudom, hogy csakis ott lehet, ahol a 
kislány „elhajózik” a kisvárosi trafik felé, hogy az apjának cigarettát ve-
gyen. Ott is van.) Nem tudtam. Véletlen, de persze nem az. Köszönöm. 
Tényleg nem tudtam. a rutinról pedig: remélem, nem. 

– Milyen érzés, mennyivel több kulimunka női szereplő bőrébe bújnod a 
regényoldalakon. Psyché és Orlando, Jolán és Csokonai Lili után mekkora 
kihívás ez még? Új regényedben te vagy te… Hogy vagy ezzel? A magad sze-
mélyiségéből tudsz-e több hősnek ajándékozni „lelkeket”, vagy olyan is elő-
fordul nálad, mint Ottlik Iskolájában, hogy több valós figurából teremt egyet 
a szövegben az elbeszélő?

– Nem jelentett különösebb gondot. Nem készültem a lányszerepre. 
Nem olvastam lányregényeket, külön ezért nő írókat. Nem forgattam 
lélekbúvárok írásait. Különben sem eltervezett ügy volt ez, hanem csak 
úgy jött. Persze kellett vigyázni dolgokra, apróságokra éppen a női kor-
rektorok figyelmeztettek: konyhai bakikra, meg olyas furfangokra, mint 
a huckleberry Finnt vizsgáztató néni, hogy széttárod-é a combod avagy 
összecsapod aztat. De különösebb gondot nem jelentett. az én = én = 
író kérdés is egyszerű. az ember bőven adakozik, összegyúr, szétválaszt, 
háromból lesz egy, egyből meg kettő, hol magamból, hol apámból és a 
nagyapámból, távoli rokonokból, egy ismeretlenből, akit huszonöt éve lát-
tam két percig, de azóta sem lehetett elfeledni. Összetett ez, kiszámított 
és esetleges, véletlenszerű és törvényszerű, hol tudatos, tehát követhető 
is, hol meg magam sem tudom. Szóval bőven adakozik az ember. Már 
eszembe jutott az is, hogy valakit vagy valamit nem használok itt meg itt, 
hanem majd méltóbb helyen, vagyis hogy nem lövöm el a puskaport etc. 
aztán meg úgy vagyok vele, hogy miért ne tenném? Ki akadályozhatja 
meg, hogy másutt ismét használjam. Ugyanúgy, tompítva vagy akár sokkal 
erősebben, ugyanazon a néven vagy átkeresztelve. a valóságnak megfele-
lően vagy éppen hogy egészen másképpen.

– Nagyregényeket írsz, ám legújabbat részleteiben is élvezetes volt olvasni, 
mintha csak líra, tárca, útibeszámoló lett volna itt-ott a folyóiratokban vagy 
hétvégi mellékletekben elszórva. Kíváncsian várjuk, hogyan állt egybe! Ho-
gyan érzed? Az első olvasói, kik egyvégtében s egy corpusban olvasták már, 
adtak-e visszajelzést?

– Kevesen olvasták, de akik eddig olvasták (folyóirat-szerkesztők, egy-
két barát, kiadói emberek), azok azt mondják, szép. 
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– Szlovák, német, spanyol stb. idézetek, dal- és versrészletek szerepelnek 
soraid között. Különös hangulatuk van. Köszönet, hogy le is fordítod ezeket 
anyanyelvünkre. Táj- és argószavakkal is komponálsz. Életszagúak a hang-
sorok. Megidéző képességük igen eleven. Jegyzetelni szoktál-e? Vagy elég az 
emlékezet egy-egy rekesze? Cédulázol otthon? Nyilván szövegszerkesztővel is 
dolgozol. Egyetemista korunkban még nem voltak PC-k. A természettudo-
mányi karon a közelébe sem engedtek minket. Nehezen tudlak elképzelni, 
amint Granadában laptopot viszel magaddal a barlanglakásokba vagy a szép 
cigánykocsmák udvarába… Tényleg, hogyan születtek a könyveid? Hogyan 
írsz?

– Keveset. röviden. Fecnikre. aztán vagy rájövök később, hogy mit 
akartam, vagy nem. apámnak bődületes memóriája volt. a telefonköny-
vet is meg tudta volna tanulni. Fényképagy. ráadásul jól rendszerező, s 
mert autodidakta volt, sokszor eredeti. hát én ebből semmit nem örököl-
tem. ebben inkább anyámra ütöttem. az a bolondabb ág. Szó szerint is. 
Ott aztán mindenféle fura bogár előfordul. De a lényeg: a vizuális emlé-
kezetem viszont nagyon erős. Évtizedeken, talán örökre (Úgy értem, hogy 
etc. etc.) megragadnak az emlékezetemben képek. egy útkanyarulat az 
erdőben. Gyerekkori autóstoppolások képei. ahogyan állunk a teherau-
tókon, s a bádogfülke fölött bámulunk előre, ahogy kibomlik a táj: erdők, 
havasok, völgyek, erdei szerpentinek, nyájak, borvízforrások, napkelték 
és napnyugták, tavak, folyók...

– Nagy utazó vagy? Élet- vagy csak munkaformád az utazás? Hogyan élsz? 
A szépíróság mellett mit csinálsz? Talán nem intimpistáskodás a részemről: 
Meg lehet-e élni az irodalomból?

– Nem vagyok sem nagy, sem kicsi utazó. Nem vagyok utazó. Sokáig azt 
hittem, igen, de aztán ráébredtem, hogy kik az utazók, hogy mennyivel 
másabbak, mint én. Nem jobbak, nem rosszabbak: másak. Szomorú, de 
erről is le kell hát mondanom: nem vagyok utazó. Szeretek csellengeni, 
tekeregni, ötletszerűen elkanyarodni, megállni, letelepedni, akár órákig 
vagy napokig leragadni valahol, s hirtelen továbbindulni, szundikálni, 
napozni, lábat áztatni, sarat dagonyázni, úszni, tavakat, folyókat átúszni, 
erdei gyümölcsöt szedegetni órákig, a havasban gyalogolni bármerre, bár-
meddig.... De ez nem utazás, ez csak kimozdulás. Kassák azt mondja, ő 
csavargó volt két évig. Még ő sem tovább. csak két évig. aztán nem bírta 
tovább. hát én hétvégi csavargó vagyok. esetleg, ha nagyon jól mennek 
a dolgok, akkor egy-két hétig. ámbár...!! Most készülök valamire, ami 
csavargás is volna, meg munka is. egy év... Talán kettő... hát az jó volna. 
De erről egyelőre babonából sem beszélhetek.

– Van egy visszatérő szavad: a „bambulás”. Szerényen így hívod a munka-
módszered?
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– Jó a kérdés. Tetszenék rá azt felelnem, hogy igen. De nem volna igaz. 
Kifejezetten rossz alkat vagyok: lendületből tudok igazán dolgozni. Fel-
szívni magam, nekiugrani... a kapirgálás, szöszmötölés, bambulás nem 
az én világom. Kénytelenségből csinálom, de nem az igazi. És persze le-
het, hogy az az igazi: semmi görcs, semmi nagy akarás, hanem csak úgy 
odakapirgálni, odabirizgálni a lúdtollal valamit, mint mondjuk az egyik 
valaha élt legnagyobb, Weöres. Őt mindig úgy látom magam előtt – lehet, 
hogy hamis kép –, hogy csak úgy hümmög, nyikorog, piheg, kortyolgat 
valamicskét, és közben folyamatosan odakaparászik valamit, ami maga a 
csoda.

– Budapesten mennyit vagy? A „kortársaink” hogyan élnek? Mely folyóira-
tokba írsz szívesen? Létezik-e irodalmi élet a székesfővárosban?

– Sokat. Borzasztóan sokat. Mindig. Sokkal többet, mint szeretnék. 
Imádom ezt a várost, de jó lenne a felét legalább vidéken, falun, kisváros-
ban tölteni. Kertben. Jó lenne egy kert. 

– Hová jutnál el még? Földrajzi és szépírói értelemben is. No, a legszíve-
sebben…

– Talán Dél-amerikába. De most megelégednék akár a Székelykővel is. 
Mondjuk egy hét Torockón. Na, az is jó volna.

– Magyarországon vannak-e kedves régióid? Tapolcát milyennek láttad?
– aggteleki-karszt. Bükk. Imádom a Szilágyságot is. a Meszest. Kalota-

szeget. a Káli-medencét. az egykori Királyföldét; a hihetetlen, robusztus, 
bumfordi szász erődtemplomokkal. Szeretem az alföldet is. Baranyában 
Szászvár, Magyaregregy, Sikonda, Mánfa környéke. csuda. áh, lehetet-
len számba venni. 

Tapolcát mindig szerettem. Fagyizni a tó mellvédjén ülve. Tavaly a ku-
tyám belerántott a patakba. Seggre ültem alul, ahol kifolyik a zsilip alól, 
ahol az a pici zuhogó van. Kár, hogy itt is olyan sokat, s olyan lélektelenül, 
eszetlenül bontottak, s építettek valamikor 1948 és 1988 között. De még 
így is igazi otthon, emberléptékű, történelmi levegőjű remek városka.



répás Zsuzsanna

Csend vagyok (bennem van minden zaj)

Fekete keretű ajtóban
lépnek ki a fényre.
Nem lehet kirúgni
a doboz oldalát.
hadd lépjek a helyére!
Megcsókolják a kilincset, 
harmatos a mai éjjel is.
hitetlen, autista csavargók,
akik nem jobbak egy kecskénél.
Mind, mind, mind haMIS!
Olcsó szandálokban
várják a kígyókat.
halk suttogással élesztik kínomat.
Meg nem értett,
meg nem ismert
hóbortos kancák állják utamat.
Kicsi penge, apró markolat.
Piros kendőzetlen, oltalmazó tudat,
tiszta szív, és onnan jövő akarat.

Már megtanultam közömbösnek lenni

I.
Nem vagyunk mi azok, kik sablon
érzéseikkel nyöszörögnek a békéért.
Nem mi vagyunk azok, kik 
félnek a világ bekebelezésétől.
Nem mi unatkozunk.

Mi azok vagyunk, kik névtelen utcán,
idegen házra írjuk önmagunkat, 
terjesztvén az új 
világosságot.
Megtagadván a törvényt,
önmagunknak élünk, 
egyesülve a lélek bugyraival.
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háztetőn ülünk, húrt pendítünk, 
miközben gyöngyangyalok
hangjait rezegtetjük,
a végső szabadságot keresvén.

Tilosban járva hirdetni a híreket.

S lesznek olyanok, kik vakok, 
bezárnak, 
gondolván,
ha a test rács mögött van,
az elme is fogoly...

a lélek repül a gyöngyangyalokkal.
Míg a test elevenen rohad meg 
egy sötét sarokban.

II.
Nem mi vagyunk azok,
akik vitás kérdésekben
bíráskodnak.
Mi azok vagyunk,
kik hibásak.
Te vagy az, ki
engem
gyilkosnak titulál,
ujjal mutat rám.

Én vagyok az, 
ki magányával nyomorultul 
ül az ablaknál, 
fejével kifelé biccent,
bámul s görnyed,
égi meséket él át.

Én vagyok az, 
ki sírva várja a fényt.
Pedig épp sötétedik.
Néz az ablakon, 
s odaképzel olyakat
kiket már elragadtak, 
tetőn ülő galambokat.
Megered az eső: csepp-csepp.
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a vén diófa ága meghajlik.
Látom barátaim a tetőn.
az eső torzítja a hangot.
csak: csepp-csepp.

Valahol elöl 
 
Kentaurok dalát hozza a szél, 
egyszerű kentaurbeszéd.
Minden utcát, bokrot áthág.
Fekete ruhás zenészek koptatják a járdát.
Pupillájától megfosztott koldus
szürke sapkában, utat keresve.
Ott ázik el minden este.

Merlin meditálása (sinto)

a vízsugár kristályait hajamba fonom.
Megbarnítom 7 nap fényében.
Ma Loacet áldom, holnap már sintó.
Ó, te drága magasztos példaadó Buddha, 
mondd, szereted-e a 8-4-iget?
(– csak ne végezzem így!)
Miért fogsz meghalni, indán?
Morrison is tudja – semmiért.
Így leszünk nemzeti alkoholisták.
akár az Internacionálét is szipolyozhatnánk.
De feltámad a királynő.
feminista, anarchista
mind gyilkos.
a fekete felsőbbrendű.
És tiszta kék.
Táncoló istennők bíbor ponyvába csavarva
a Bakról ugrottak át a Skorpióra.
a Vízöntő meghajol.
Jahve elpárolog. Minden elcsendesedik.
Most én következem...
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Korai vörös

a hideg reggel üvöltéssel kelti
lebegő testem a folyón.
a Tejút álmos csillagai
pislákolnak, simogatnak.
hajlongok vizes testtel a nagy
hold előtt.
a hamvas éjjelt tavon töltöttem.
halk nyöszörgés váltja a csendet.
álmom elvesztem, 
részvétem eldobom.
elmegyek.
Tompulok, szemem csukódik,
testem viszont nem merül.
a csillám égbolt hívja a Napot.
Felhúzza középre, a korai
vörösből, érett sárga lesz.
Élők találnak rám, lebegve
a folyón.
Testem, mint a hűvös mészárlás.
Nyugodtan csitul el.



KÖNyVrŐL KÖNyVre

A műfajok császára

ez lenne a napló, Tőzsér árpád szerint (Érzékek csőcseléke, p. 118.). 
Meg is indokolja ezt a minősítést: „Napközben a lét zebráján futó ijedt 
pocok, esett ember vagyok, de este, egyedül a papírral, a lét történéseivel, 
cézárként ítélkezhetem elevenek és holtak, jó írók, rossz írók, politikusok, 
államférfiak és hadvezérek fölött.” (u. o.). És kíméletlenül szembeállítja a 
naplóírást az irodalommal, mivel „… a naplóíró nem hibernált tetemeket, 
hanem eleven embereket boncol …” (ibid. p. 119.)

Tőzsér árpádnak már második naplókötetét jelenteti meg a Kalligram 
Kiadó. Persze, pontosabb, ha azt írjuk, amit ő: naplók naplóját. hogy ez 
mit jelent, azt az első kötet (Szent Antal disznaja, Pozsony, 2008) elősza-
vából megtudjuk: a szerző előveszi naplóját, beírja a számítógépbe (mert 
hosszú idő után ő is beadta derekát az informatikának), és közben átír, 
változtat, módosít, és erre föl is hívja a figyelmet. Bevallja, hogy nem csu-
pán stilizál, hanem volt élete eseményein is igazít kicsit. hozzáteszi, hogy 
„…azért az adataim mindig hitelesek, egykorú feljegyzéseimből valók.” 
(p. 7.). Tehát egy érdekes műfaj jön létre, amit naplók naplójának nevez, 
amelyben valós adatok vannak, de a naplóíró mai tudása, véleménye sze-
rint értelmezve. a Szent Antal disznaja 1992 és 1997 közti, a második, a 
könyvhétre megjelent pedig 1998 és 2000 közti naplófeljegyzéseken ala-
puló kötet – talán így pontos a kifejezés.

a bevezetőben idézett mondatok természetesen több kérdést is fel-
vetnek. az első már több mint százesztendős: milyen lehet a viszony a 
művészet, az irodalom és az élet, a köröttünk lévő világ között. Pár hete 
egy tanulmányban le is írta egy irodalomtörténész, hogy elveszett a kap-
csolat az irodalom és az élet között. abban az értelemben, ahogy többek 
között ady követelte, valóban jogosnak is tűnik a sommás ítélet, és Tő-
zsér árpád könyvében többször is hangoztat valami hasonlót, mikor azt a 
posztmodernt ostorozza, mellyel egyébként őt magát mint költőt is szóba 
hozták. azt írja, hogy „[a] posztmodern: nyelvjátékra és nyelvre sápasz-
tott romantika. a tettre képtelen, tanácstalan ember a képzeletébe és a 
nyelvbe menekül.” (p. 106.) Závada Pált, Parti Nagy Lajost és Darvasi 
Lászlót pedig úgy dicséri meg mint valóságcsempészeket, akik „posztmo-
dern dupla fenekű bőröndökben” csempészték vissza a valóságot. (Érde-
kes, hogy Tőzsér ebben az időben, 1998-ban még pozitívabb értelemben 
használja a szót, mikor arról beszél Németh Zoltánnak, hogy Závada a 
Jadvigában megírt racine-i drámához egy mai, posztmodern epikai nyel-
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vet teremtett, így a történetet posztmodernizálta. (In: A nem létező tárgy 
tanulmányozása, Pozsony, 1999, p. 208.)

a második kérdés természetesen az, hogyan tudja élővé tenni, hite-
lesíteni az ily módon készülő naplót. egyáltalán: naplónak tekinthető-e 
az, amelyet tíz évvel később átír a szerző, de az olvasó nem tudhatja, hol, 
mennyiben nyúlt bele a szerző a szövegbe? Nos, ezt briliáns módon oldja 
meg Tőzsér árpád. Jól tudja, a mai olvasó kíváncsi, intimitásokat vár, 
szinte természetesnek tartja, hogy joga van tudni a közszereplők (micsoda 
szó ez is) legszemélyesebb ügyeiről, erre már egész iparág szerveződött, 
a bulvársajtó. ehhez szokott hozzá ma már az is, aki alapvetően nem a 
bulvár fogyasztója, hiszen egyszerűen nem kerülheti el az ezzel való ta-
lálkozást. ezt a szövegben megkapja: Tőzsér árpád bravúrosan építi be a 
testi nyavalyák leírását. elképesztő őszinteséggel tárja fel, mutatja be az 
emésztési bajokkal küzdő ember gyötrődéseit, néha egészen meghökken-
tő nyíltsággal részletezi, elmondva például, miként oldja meg magának, 
hogy négynapi kínlódás után meginduljon a széklete, vagy elmeséli néha 
hátborzongató kórházi élményeit. ezek mindenütt valós, de sosem kö-
zönséges mondatok, s szervesen illeszkednek a szövegbe, megteremtik a 
magánnapló narrációjának hangulatát. (Zárójelben: ez a nyíltság a testi 
nyavalyákat illetően nem idegen a régebbi korok magánnaplóitól és ma-
gánlevelezéseitől sem, és ennek a régi magyar irodalomnak szakértője a 
szerző). Ugyanígy vagyunk az egyes kis magántermészetű megjegyzések-
kel, melyeket jó érzékkel hagyott benne az író. Vegyünk csak egy példát: 
mennyire hitelessé teszi a napi bejegyzést, mikor kifejezetten irodalmi 
élmények után odaírja, hogy az életében szerepet játszó női fenekekre 
élesebben emlékezik, mint az arcokra. (Persze a mondatot megelőzően 
cioran egy aforizmájáról van szó.) Vagy mennyire természetes egy fér-
fiembertől, hogy egy remekül dolgozó női kulturdiplomatáról rendsze-
resen megemlíti a munkája elismerése után, hogy szép nő. De hogy ne 
higgyük azt, hogy csak ez az egy személyes téma van, családi halálesetről 
és utazási anomáliákról is olvashatunk  És mennyire lényeges, hogy az 
ilyen magántermészetű megjegyzésekkel olvasmányosabbá, érdekesebbé 
is teszi a szöveget, legalábbis közelebb hozza az olvasókhoz.

Ugyanis műveltséganyag is jócskán található a könyvben, még több, 
mint az első kötetben. ennek köszönhető, hogy ez a kötet ugyanolyan 
terjedelmű, mint a Szent Antal disznaja, holott csak feleannyi időt fog át, 
három esztendőt, míg az első hatot. Pedig az előző hat évet Tőzsér maga 
a legaktívabb, legintenzívebben megélt időszakának nevezi. ez a művelt-
séganyag egyrészt objektív, olvasmányokon, kutatáson, a világra való fi-
gyelésen alapul, másrészt pedig reflexió, a világban élő ember viszonyulá-
sa a világhoz, a kultúrához, azaz a léthez. Kis esszék is olvashatók ebben a 
kötetben, írókról, művészekről, a szerző számára fontos és kevésbé fontos 
emberekről, műfajokról, verstanról, ötletekről és létkérdésekről. a nap-
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lóírás tehát az egzisztencia elemi megnyilvánulása, action gratuit, ahogy 
Gide és Tőzsér mondja abban a fejezetben (ha annak lehet nevezni a napi 
bejegyzést, nem pontos, tudom), mely a naplóírás ars poeticája, vagy in-
kább himnusz a naplóíráshoz. ebben szerepel a cím magyarázata, és az, 
hogy eredetileg Platóntól származik a kifejezés. 

a legérdekesebb az, ahogy az irodalomról, a régi és a mai irodalomról 
beszél. Nem pletykákat jegyez föl, hanem a véleményét, az álláspontját 
írja le. egységben látja a régi és a mai irodalmat, annak eszközrendsze-
rét, a változásaival együtt. Szenvedélyesen érdekli a szavak története 
(megtudhatjuk, honnan származik a koltó szó; mit jelentett pontosan a 
szomak), de legfőképpen a mondat poétikai szerepe. ez költőnél termé-
szetes is. a tisztánlátás érdekében meg is kérdezi: „Tandori, Kukorelly, 
Bertók mondatpoétikája óta Berzsenyi, Vörösmarty, Madách talán már 
nem ugyanolyan érték?” (p. 178.) 

Kikkel foglalkozik Tőzsér? azokkal, akikről ebben az időben kritikát 
vagy tanulmányt, esszét is ír (ezek bekerülnek a két esszékötetébe: A nem 
létező tárgy tanulmányozása és a Milétoszi kumisz). Kedveli és sokra tart-
ja Lászlóffy aladár és Orbán Ottó költészetét, a fiatalok közül Borbély 
Szilárdról és Szijj Ferencről ír nagyon elismerően. Meglátja az értéket a 
tőle jelentősen eltérő költői művekben is. Megbecsülően ír Tolnai Ottó-
ról, örül a „prózaíró nagyúr”, Grendel Lajos Kossuth-díjának, bár bántja, 
hogy az ő könyve nem érdemelt említést; sajnálja, hogy a nagy cseh költő, 
holan oly kevéssé ismert Magyarországon (ő is fordít tőle); hrabalért már 
nem lelkesedik annyira, és nem kis iróniával beszél az Irodalmi Szemle 
című lapról, melyhez neki is sok köze volt. Megjegyzi, hogy a „meglehe-
tősen sznob és diktatórikus magyar irodalmi paradigmát” (de beszédes 
a stílus!) a világirodalmi ízlés egészségesen felülírja, mikor a frankfurti 
könyvvásáron a legkeresettebb magyar írók Márai, Krúdy és Tar Sándor. 
És említsük meg végül, mennyire pontosan jelöli ki Oravecz Imre helyét a 
fontos szerzők között, mikor megjegyzi, hogy a Halászóember visszahozta 
a magyar irodalomba az újra elveszni látszó falut és a parasztembert. 

a kritikust pedig gyötri a kíváncsiság, gyötörje is, vajon mennyit és hol 
változtatott a szerző az eredeti naplón (de pontosan!); és tisztában van 
vele, ezt sosem fogja megtudni.

(Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke, Pozsony, 2011, Kalligram)

Brassai Zoltán
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A boldogság színképei, szakadt színfalak között

1. Mihez hűséges a férfi?
Talán nem túl nagy melléfogás, ha Kőrösi Zoltán prózáját bölcseletinek 

nevezzük, ugyanis írásaiban többnyire fogalmakat jár körül (élet, halál, 
boldogság, gyávaság, szeretet, szerelem…), nyugtalanul keresve a választ 
az emberileg megválaszolhatatlanra. hiszen miközben például a boldog-
ságra szentenciózus megoldásokat kínál, és kínált már korábban is a Sze-
relmes évek című regényében (Kalligram, 2009), aközben az illékonyan 
kisiklik kezei közül, és a nemrég (2011-ben, a Kalligramnál megjelent) A 
hűséges férfi című novelláskötetének minden egyes szereplője – legjobb 
szándéka ellenére is – boldogtalan, magányos. az alcím szerint boldog-
ságnovellákat tartalmaz ez a kötet, szám szerint húszat. a köznapi ma-
gányos férfi főszereplők kimondva vagy kimondatlanul is az autentikus 
létezés vágyát dédelgetik, esetleg álmukban meg is élik, de a valóságban 
falakba ütköznek. Legtöbbször az életet (a megélés lehetőségének színte-
rét) megszüntető haláléba. 

Már a kötet nyitó történetében (Angyalka) is a meghalt feleséghez 
a temetőbe hűségesen kijáró férjjel találkozunk, a kötet záró novellája 
pedig egy különös álomban jelképesen, mégis naturalisztikusan a nagy-
szülők feltámadását rajzolja meg. a főszereplő a halálon arat győzelmet, 
s a nagyszülők feltámadásakor a viszontlátás kifejezhetetlen örömében 
gyönyörködik. „…a koporsók felnyitása után megfogták egymás kezét, 
annyira örültek egymásnak, …hogy érinthetik egymást, …a jókedvük 
könnyedsége és semmit nem akarása…”

Kőrösi Zoltán makacs próbálkozása, hogy megragadja és felmutassa az 
élet tökéletes megélésének lehetőségét, az irodalomban messzire nyúló 
írói szenvedélyhez kapcsolódik. elég, ha L. Tolsztojig megyünk vissza, s 
szolgálóira: Geraszimra, Platon Karatajevre gondolunk, vagy a példatör-
ténetei közül A fa halálára. De szólhatunk Dosztojevszkij kapcsán aljosa 
Karamazovról vagy Miskin hercegről is. a mások szolgálatában feloldódó 
emberi akarat legszebb megnyilvánulásairól van szó, melynek lehetőségét 
és akadályait feszegetik a Kőrösi-novellák is.

Idézhetjük még Füst Milán: Feleségem történetének gyötrelmesen szép 
befejezését, melyben a főhős perbe száll a megváltoztathatatlannal, fele-
sége halálával, mert a remény, a viszontlátás, a boldogság reménye felül-
írja a tényeket. „…hiszek abban…, minden bizalmamat abba vetem, hogy 
egy nap, verőfényes időben megint csak fel fog tűnni valahol, egy néptelen 
utcában… ismerős lépteivel. S hogy fekete köpenyén keresztül fog sütni a 
nap. a lelkemet teszem rá, hogy így lesz. Különben minek élni?”

Mellesleg Füst Milán szerint „a boldogság rossz téma, mert a művészet 
legfőbb anyaga a tragikum.” „a boldogság veszteglés…, ezzel szemben 
viszont ami tragikus vagy fájdalmas, az mindenkor mozgást is hoz létre, 
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izgalmat, feszültséget, tehát a művészet legfőbb követelményét, az élettel-
jességet szolgálja.” (Látomás és indulat a művészetben)

Kőrösi Zoltán tehát rossz témát választott volna? Szó sincs róla! Ugyan-
is ő is az életteljesség bemutatására vállalkozik, és épp saját szereplői a bi-
zonyítékok arra, hogy az aligha érhető el, legfeljebb csak – mint az előbb 
idézettek bizonyítják – kivételes esetekben.

Kőrösi írásaiban többször, és e novelláskötetben ismétlődve is olvas-
hatjuk – bizonyára nem ok nélkül – ezt a kulcsmondatot (hol egy pap, 
hol egy idős vasutas mondja): „fiam, ne a haláltól félj, hanem attól, hogy 
sohasem éltél igazán.”

És ebben rejlik a kötet címének magyarázata: a magányos férfi szerep-
lők a maguk módján, de megpróbálkoznak az élet kihívásához hűséges-
nek lenni. ápolják a hűtlenné lett, de súlyos beteg feleséget, példát adva 
a maradéktalan megbocsátásra (Csempe), gondoskodnak a haldoklóról, 
morgolódás nélkül el tudják fogadni másnak a gondoskodását (Szeretni), 
a mindennapokban képesek odafigyelni a másik szükségleteire (Mag hó 
alatt, Füles fotel), elfogadják az élet illékonyságát, férfiasan képesek el-
hordozni a szeretett társ halálát (Galamb), nem szégyellve az érzelmeket 
sem, képesek sírni, még évek múltán is, ha felidézik a másik elvesztését 
(Boldogság), és tudnak emlékezni, kutatni az egykori boldog pillanatok-
ban (Gerezd, Forróság).

Pedig a létezés súlya, a maga felfoghatatlanságával egyaránt nehezedik 
valamennyi novellabeli hősre. Mivel a létezésben szinte törvényként van 
jelen a szenvedés. a szerző így vall erről a Szerelmes években: „az nem 
lehet, hogy az ember csak ha szenved, akkor érzi igazán azt, hogy él.” 
(109. old.)

a történetek kihűlt házasságokról, elidegenedésről (Vasárnap, Villa-
mos), válásról (Pékkrémes) szólnak, de különös nézőpontból, a férfi sze-
mével vizsgálódva. Felmentést azonban saját nemének sem tud adni, sőt 
lakonikusan így jellemez: „az ember az élvezet és a szar” (Vasárnap), va-
lamint banálisnak tűnő megállapítást tesz: „az állatoktól igen sokat tanul-
hat az ember.” (Május)

az emberi kapcsolatok nyomorúságát számos hasonlattal jeleníti 
meg: „fojtó, a rothadó sajt keserű szagához hasonló sűrű pára lebegett 
az ágy körül…” (Szerelmes évek, 48. p.) És ez az orrfacsaró szag lengi be 
a novellák nagyvárosi légkörét is, mert vitathatatlanul fővárosi történe-
teket tart kezében az olvasó. Kőrösi Zoltán, akárcsak ezra Pound (aki 
európába települve is valójában amerikai író maradt), ha pillanatokra 
elkalandozik vidéki élmények felé, akkor is a főváros szennye, szürke-
sége vonja be az eget. az utcaképből nem hiányozhatnak a galambok 
se, de közel sem a város idilli díszleteiként jelennek meg, hanem inkább 
halálos bajt okozóként, a Tar Sándor bűnregényéből ismert szürke ga-
lambrajok röpdösnek csapatostul (Galamb). a világvárosi lét szomorú 
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kelléke, vándormotívuma (a Krúdy Szindbádjában is megjelenő, ott még 
plusz jelképes értelmet is hordozó, az emeleti ablakból kizuhanó öngyil-
kos lány pillanatképe) is felvillan, mint a 20. századi párizsi novellában, 
henri Thomasnál (A Notre-Dame tornyai); mindegy tehát, Párizs vagy 
Budapest, az emberi létezés – Kőrösi Zoltán írásai szerint – alapjában 
véve tragikus.

ezen a háttéren, hősei a reménytelenre vállalkoznak, nem számolnak 
kellőképpen az ember esendőségével.

2. A boldogság színképei
De akkor van-e létjogosultsága a Boldogságnovellák alcímnek? Leg-

alább érintőlegesen kapunk-e választ arra, mit tart a szerző boldogság-
nak? Igen, már a Szerelmes évek, melynek alcíme a Gyávaság volt, fő gon-
dolataként olvashattuk: „…a boldogság talán nem is más, mint maga a 
várakozás” (ez teljesen egybecseng Füst Milán meglátásával), „sőt  talán 
az a bátorság, hogy valamire is várakozni merjen egyáltalán. Vagy nincs is 
olyan, hogy bátorság. a vágytalanság a boldogság.” (48. p.) az az állapot, 
mikor nem gyötrik az embert önző céljai, mikor jócselekedeteivel szinte 
öntudatlanul azonosul, mert úgy tölti be az élet törvényét, ahogy a füvek, 
fák, virágok.

ha így lenne, kerek egész lenne a világ, ezt a nagyon is egyszerűnek 
tűnő panteista ideált próbálják megjeleníteni ezek az írások, különös ere-
jű természetrajzukkal is. Kőrösi nagymestere az évszakok megfestésének, 
a teljes emberi világ megrajzolásának. Nála úgy dudorodik ki „a sérv, mint 
eső előtt a felhő”.

S hogy ne csupán szavakkal való festészet és elmélet maradjon mindez, 
a szakadt színfalak között megjelenik egy különös kordé, melyet egy ősz 
hajú asszony tol a belváros forgatagában, és mindent kommentál, amit 
csak lát. Két férfi szemléli ezt a látványt, és a boldogságról beszélgetnek. 
„Mostanában értette meg, hogy éppen ez a figyelés, ez a tünékeny álla-
pot hasonlít a legjobban ahhoz, amit boldogságnak gondol: a tudatosság 
és az érzékelés közötti lebegésre; ideiglenesség, amiből akár az ébredés, 
akár a visszaalvás révén bármikor kicsusszanhat. Érted? Értem, bólintott 
a másik. 

a fia fekszik abban a dobozban, ő pedig elmeséli neki az egész várost, 
mindent, amerre mennek, tette hozzá a másik férfi. Tessék? Kinek a 
fia?...” (Nyár)

De itt most nem is ez a kérdés, hanem az anya gesztusa a fontos: a fiú 
vagy vak volt, vagy béna.

a novellákból még kiderül, hogy az emlékezés is forrása lehet a bol-
dogságnak, csak tudni kell megidézni a gyerekkori biciklizés örömét, ami-
kor szabadon nyaldosta testünket a szél, vagy az összetartozást szolgáló 
titkos családi füttyjel dallamának a városi zajon is áttörő hangjait; vagy a 
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halott kedves felidézése, mert ekkor az élet és a halál összeér, „megszűnik 
az idő, nem is lehet félni tőle.” (Forróság)

Vagy a figyelem is a boldogság egy szelete. Kőrösi alapos megfigyelő.  
Nála sok szereplő kukkolja az ablakából az utca forgatagát, s van, aki 
észrevesz apró (örök) boldogságmozzanatokat, az öntudatlan biztonság 
cselekedeteit „…ahogyan az a kisgyerek az apja előtt állt, a válla alig volt 
magasabban, mint a padon ülő férfi térdei, s ahogy megbillent valami 
kiálló kövön, hátra se nézve, teljes biztonsággal nyúlt maga mögé, hogy 
rátámaszkodjon az apjára, ez a mozdulat maradt meg benne. ez az öntu-
datlan és mégis magabiztos támaszkodás…” (Gerezd)

a teljesség hangtalan megélésének a vágya mozgatja Kőrösi novellahő-
seit, mert „nem lehet úgy élni, hogy folyton érezni kell a létezést” – bukik 
szemünk elé ez a szentencia a zajgó város leírásában, majd rögtön utána 
a leírás szó szerinti megismétlésével a csend csodálatos hangulata ölel kö-
rül bennünket (Kattogás). az ismétlés egyébként fontos eszköze a Kőrösi 
prózának.

a létezés gonosz misztériuma ez: tartós, boldog társkapcsolatra vá-
gyunk, melyben érezzük, hogy – egy orvos szereplő szavaival – „a lélek 
igenis hat a testre” (Szeretni), s helyette az emberi szándékok kudarcá-
val találkozunk. Pedig „a házasság tulajdonképpen fejlődés a teljes egész 
felé…” idézhetjük roger Nimier novellahősét, aki a címszereplőtől vette 
a gondolatot a Szereted Teilhard de Chardint? című novellában. És ez a 
gondolat nyugtalanítja A hűséges férfi szerzőjét is. Létezik-e fejlődés a tel-
jes egész felé? S mivel a megvalósulást lehetetlennek látja, mert az emberi 
akaraton csorbul a nemes szándék, ezért írói módszerként gyakran nyúl 
az álomhoz. az álom nélkülözhetetlen kifejezőeszköznek tűnik; elmarad-
hatatlan kellék: a beteljesületlen vágyak benne realizálódnak. (ez alól ki-
vétel talán csak a Vonatok című írás, melyben öncélúnak tűnik és túlzottan 
szürrealistának.)

Kőrösi Zoltán bölcseleti prózájának erőssége a leírás is, a meggyőző 
személyiségrajz, a nagyvárosi tájképfestés. a feszesen szerkesztett, rövid, 
mégis fordulatos történetekben Budapest világvárosi zajával, piszkával 
szembesülünk, s ha ismerős utcákra bukkanunk, akkor sem érezzük ott-
hon magunkat, mert a szerző optikája elé sötét szűrő került, s ez a látás-
mód állandósulni fog mindaddig, amíg a boldogság valódi arca, az önzet-
len szeretni tudás át nem töri az emberi létezés átkos misztériumát, s nem 
módosítja ezt a színképet.

(Kőrösi Zoltán: A hűséges férfi, Boldogságnovellák. Kalligram, Pozsony, 
2011)

Mosonyi Kata
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Most már véget értek az álmok

amikor 1998 tavaszán kéziratban kezembe kerültek a fiatal ajkai bank-
tisztviselő hölgy versei, olvasás közben egyre azt figyeltem, hogy milyen 
nyelvi színvonalon közvetíti a benne lecsapódó érzéseket és gondolatokat, 
a csendes vagy éppen dúló indulatokat. a dilettáns pályakezdők ugyanis 
képtelenek kilépni a nyelvi közhelyekből, ugyanúgy írnak, ugyanúgy fe-
jezik ki a bennük fészkelődő mondanivalót, mint bárki más, csak hogy 
mások nem éreznek semmiféle irodalmi, megnyilvánulási késztetést, nem 
ragadnak tollat és papírt, hogy versszakokba öntsék érzelmeiket. Sokan 
mindenfajta esztétikai képesség híján úgy vélik, hogy rímelő soraik máris 
költemények, ennyi elég is a versíráshoz. a hétköznapi, egyszerű nyelv 
azonban nem elég az ábrázoláshoz, kell a többlet, vagyis az egyéni látás-
mód és képalkotás, amely túllép az általánosságokon, nem hasonlít sem-
miféle átlagos impresszióhoz, mégis találkozik az olvasók gondolatvilágá-
val, vagy legalábbis érinti lelküket, hat rájuk, belső dialógusra hívja őket.

reviczky Krisztina azon a tavaszon körülbelül harminc verset adott át, 
s egyikben sem éreztem a kezdők ügyefogyottságát. Kész költő verseit 
szorongattam a kezemben; csiszolt nyelv, kissé szélsőséges stílus, hul-
lámzó, váltakozó témák, olykor kilépve az én bűvköréből. S mindehhez 
valamiféle szeleburdi könnyedség párosult. Még abban az évben feltűnő 
ütemben gyarapodott a versek száma, és az év végén megjelent reviczky 
Kapaszkodó című első verseskötete. 2000-ben követte a második, a Vész-
kijárat, majd öt év múlva újabb válogatással jelentkezett. az Angyalkavi-
csok mindmáig talán a legjobb kötete, egységével, határozott, követke-
zetes mondanivalójával, gördülékeny és stabil szerkezetével, megingások 
nélküli, spontán nyelvezetével túlszárnyalja a 2010-ben kiadott Üvegár-
nyakat. a legutóbbi kötet ötévnyi betakarítás eredménye. a költőnő ér-
deklődési köre, rálátása a világra kétségtelenül szélesedett azóta, empá-
tiája sem kopott meg, de a vagányfájdalmas iram és lendület mostanra 
átalakult. „az új kötetemnek más a stílusa valamennyire, hiszen magam 
is változtam” – nyilatkozta a Veszprém megyei Naplónak. a rezignáltság és 
szelídség semmiképpen sem a kifulladás jele, sokkal inkább az érettségé, 
a megállapodottságé. a kötet illusztrációi ugyan ennek ellentmondanak, 
melankolikusak és önfeledtek, kitárulkozók és bezártak egyszerre; re-
viczky Krisztina és férje, Kardos György készítették őket. az utazás és 
a megérkezés fázisai váltakoznak előttünk, olykor derűvel, olykor meg 
mélyebb értelmű pillanatképekkel. Visszatükröződő árnyak, szándékosan 
retusálatlan, grafitszerű, „satírozott” beállítások, amelyek jól közvetítik, 
mintegy előre jelzik a versek hangulatát. 

reviczky Krisztina 1976-ban Kárpátalján, Munkácson született, majd 
szüleivel 1987-ben ajkára költöztek. Itt érettségizett, ezután Miskolcon 
angol–arab tanulmányokat folytatott, később pedig a Kodolányi János 
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Főiskolán kommunikációból diplomázott. a balatonfüredi Salvatore 
Quasimodo nemzetközi költőversenyen 2002-ben és 2003-ban díjazták 
verseit. a dunántúli – bakonyi, balatoni – régióban elismertséget szerzett 
magának, folyóiratokban, antológiákban kaptak helyet költeményei.

„áldott az asszonyok között, aki verseket tud írni” – idézte ady end-
rét a Kapaszkodó című első kötet bevezetőjében a Tapolcán élő Németh 
István Péter költő, irodalomtörténész. az első két vers, a Magamról és a 
Kövek és szavak nem hagytak kétséget afelől, hogy egy „áldott tehetségű” 
költő áll pályája elején: „Repedezett vállamon / Kimenő-kabát. / Sétálok a 
parton / De nincsen barát / Ki fogna karon. /Nem lehetek / Csak hasztalan, 
/ csak rövid fohász, / Félig érett búza, / Olvadó kocsonya, Hűtlen múzsa, / 
Ki magát köti / Örökre gúzsba.”; „Ülünk egymás mellett, / Mint összeszokott 
szemek. / A kövek. Kicsi mosók, / Szemetesek, szupermarketek. / Furcsák, 
mint a / Pillátlan, kopasz szemek. / A katonák. A kövek. / Nedves tekintetek. 
/ Nedves és puha, / Megtört, mint a / Centrifugált ruha. / Belém vernek ezek 
/ A fájó rím-gyökerek.” 

reviczky már 22 évesen „véresen” bíráló komolysággal ragadta meg az 
élet árnyoldalait, kiszúrta, rátapintott a magányos és önző kocka világok-
ra, az acéltulipánokra, a rázáruló ajtókra, az útszéli dalokra, a megbocsá-
tásokra, a célokra és okokra, a szó- és párbeszédekre, a privát paradicso-
mokra, a tiszta színekre és szürkületekre, a rémálmokra, a kék ég csalóka 
büszkeségére és az álmatlan világra. ebben az utóbbi versében írja: „Mi-
lyen világ az, hol nem az / Ember, de a pénz az úr / Hol a zseni menekül és 
az / Őrült a világ csúcsán ül? // Hol szanaszét hevernek / Ember-darabok / 
És körbetáncolnak minket / A tömegsírok? // Hol egy kopott cipőnek van / 
De embernek nincsen párja / És odanemillően leszólít / Egy reszketeg dáma 
feloldást várva? / Hol a nő szülése után / Élete végéig véres marad / csak bo-
torkál az utcán / S halódva matat? Hol a börtönben e madonna / Szelíden 
lehajtja fejét / mert ő egy anya / Ki megölte gyermekét…”

a kapaszkodás két év múlva véget ért, 2000-ben, a Vészkijárat megje-
lenése idején reviczky Krisztina már a menekülést választja, „kék szil-
vába költözik, és bronzmagnak öltözik”, aztán előbújik ebből az átmeneti 
védelmet adó albérletből: „Leülök a lépcsőn, / De nincs már a Dunán / se 
dinnyehéj, se citrom. / csak én ringok / a folyó bánatában.” a kötet számos 
verse a rejtőzködés mutációiról szól: „Ülök a verandán, s a fény / mögé 
bújok napokra”; „S a súlyos szőttesek / Útjába állnak / néhány ölelkező pár-
nak, / kik megbéklyózva szállnak / csorgó ökörnyálon / az idő kávéillatába.”; 
„A szemed alatt is barázdás / rejtélyek, mögéjük / bújnak az évek.”; „Abban 
a parkban / nyugodtan elbújhattam. / Sokan nem tudták, / hogy létezik.”; 
„Mi van a fejemben? / Folyik a festék a szememen. / Jön a víz, a Latorca, 
/ csendesen bújik a homokba.”; „Mintha hosszú, nedves, / hideg ereszbe / 
zártak volna / kondenz csíkokkal erezve.”; „Egy kukoricaszem vagyok / a 
tengernyiben, vagy / Tengeri vagyok / a kukoricásban?”; „Minden szál rózsa 
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/ Szeg a koporsómba.”; „A temető szélén szeretnék feküdni, / Mert onnan 
legkönnyebb megszökni.”; „Esőben ázó madár, / Az vagyok. / Neked nyíló 
magány, / Az vagyok.”; „Szabad a vizes fűre hasalni, / feszes bimbókat uralni, 
/ beléjük bújva / zárkózottként tetszelegni”.

hogy mennyire ösztönös vagy tudatos ez az érzelmi visszafogottság, a 
láthatatlanság vágya, az megfejthetetlen titok. reviczky tudja, hogy en-
nek bevallása éppen olyan exhibicionizmus lenne, mint a nyíltan vállalt 
kitárulkozás. Szóval nem lehet csak úgy simán kiosonni a fecnikre vágott 
világból és a fájdalomból épült csendfalakból, mindennek ára van, felelni 
kell tetteinkért, elszámol velünk a sors. a kötetben nincs tényleges, szán-
dékosan megtervezett menekülési útvonal, a szökés lehetőségét jelentő 
vészkijárat csupán virtuális. a lelkünkben kell megkeresni a kijáratot. ez 
a folyamat persze áldozattal jár: szembesülnünk kell dolgainkkal, vállalni 
kell cselekedeteinket. ez az önzetlen gesztus hozza meg a feloldozást. a 
vészkijáratok tulajdonképpen befelé nyílnak.

az Angyalkavicsok versei arról tanúskodnak, hogy reviczky Krisztina 
ezzel a feladattal már tökéletesen tisztában van, ismeri a vele járó kocká-
zatot. az Üvegárnyak ciklusai ráhangolnak bennünket erre a metamorfó-
zisra. Főiskolai professzor asszonya, Szilágyi erzsébet röntgenképszerű 
miniesszét ékelt ajánló soraiba: „Öt fejezetre tagolta a költő a verseit. a 
fejezetek iróniával, öniróniával teli címei ugyanis (hórukk, romlott fű 
szaga, Irodalmi krumpli, hold a függönyön, a fel-feldobott nő) már jel-
zik, hogy itt egy színes tehetség, egyéniség világába nyerhetünk betekin-
tést. Sőt minden fejezetcím egyben egy vers címe is. És ha a fejezetcímet 
viselő versekkel kezdjük a kötet olvasását, akkor már biztosan nem tesz-
szük le az Üvegárnyakat, hanem egyszer-kétszer, újból és újból elolvassuk 
valamennyit. Így világossá válik számunkra, hogy az üvegárnyak először 
nagyon homályosak, furcsa kontúrral rendelkeznek. Majd a fejünket az 
üveghez nyomva felismerhetővé válik a mögötte meghúzódó világ, vagy 
nem, de azzal talán nem is kell foglalkozni. a verseket a művészet iránti 
alázattal teli alkotó, egy kivételes tehetségű fiatal nő írta az emlékeiről, a 
töprengéseiről, a világra való rácsodálkozásáról. a versekben megjelenő 
önanalízisek, analízisek káprázatosak. a revickykrisztis-analízis az élet 
értelmére, az élmények ambivalenciájára irányítja a figyelmünket.”

reviczky korábbi köteteiben „megtalálta” az élet kisebb-nagyobb trau-
máit, de elegánsan és könnyedén, szinte „felelőtlenül” átsiklott rajtuk. az 
Üvegárnyakban most elkerüli a belső, korántsem tudatos, inkább kénysze-
rű csúsztatásokat. Ma már egyértelmű, hogy reviczky pályája elején nem 
tudott mit kezdeni a tehetsége által diktált és feltárt témavilággal, hűen 
és vehemensen ábrázolt ugyan, tökéletes képet és lenyomatot adott az 
őt foglalkoztató dolgokról, jelenségekről; megfigyelései és „lejegyzései” 
kavargó indulatai ellenére plasztikusak voltak, de hiányzott belőlük a to-
vábbgondolás, a következmények iránti fogékonyság és igény. a Sturm 
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und Drang ősi szellemében atmoszférát, különböző előjelű hangulatot te-
remtett, aztán elvágta az ide-oda kanyargó fonalat, amely kivezetett vol-
na a labirintusból. az Üvegárnyak annyiban más, hogy ezeket az űröket 
már nem nagyon találjuk meg a kötetben, ám itt-ott azért jelen vannak, 
és ezek okozzák az esztétikai egyenetlenséget és buktatókat. a tematikai 
tartalmú sokszínűség most nem kaleidoszkópszerűen jelenik meg, hanem 
az értelmezés eltérő módozatai kerekednek felül. „Szálka ment a szívem-
be, / vagy karácsonyfa-tüske?” – írja a Fényszülető című versében. az Ál-
landóság című költeményében pedig így szólal meg: „Azt hittem más lesz, / 
azt hittem más vagyok, / hogy hinni tudok. / De csak önmagam / maradok.” 
az ambivalencia, amit Szilágyi erzsébet is kiemelt, a kétkedés visszfénye, 
egyfajta Mókuskerék: „Van, hogy nehezebb élni, mint meghalni, / s van, hogy 
nehezebb meghalni / mint megélni, / de élni is van olyan nehéz, mint / meg-
halni” – hangzik az ötsoros vers. 

Irodalmi felnőttkorba lépett reviczky Krisztina – ez nem vitás. a 
megválaszolatlanul maradó kérdések miatt lappangó bizonytalanságot 
immár nem a jó értelmű szertelenség váltotta fel, hanem a költemények-
ben megtapadó kétely: „Gyűlöltem hálás lenni, / mert végig azt hittem, / 
sajnálatból fakad mind- /az, mi jót tesznek velem.” Szóval nincs minden 
rendjén ezzel a világgal, soha nem is volt, de most már érdekel, hogy 
miért borulnak fel, esnek szét minduntalan a társadalmi és természeti 
törvényszerűségek és normák. „Cérnaszálon lógunk, / mint a gyertyák / ka-
nóc-élete. / Mint törvényszerűség, / hogy a sorompónál megállunk.” (Lógó). 
Megpróbálok azonosulni a költőnő szellemiségével, átérezni és megérte-
ni az utolsó sorok végén kitett pontok jelentését, és az utánuk következő 
látens gondolatok lényegét. Kitalálni a semmiben rejtőző és torlódó üze-
neteket. Jó lenne, ha szép rendben, buddhista fegyelmezettséggel sora-
koznának, de hát zaklatott a kép, pulzáló intenzitása szembetűnő, ugrál 
és táncol a diagramm. 

az emlékek fontos szerepet játszanak reviczky költészetében, az új kö-
tetben azonban másféleképpen manifesztálódnak, mint korábban. Most 
sincs persze szentimentalizmus és könnyezés, nincs önsajnálat sem, de az 
értetlenséget, a tiltakozást kiszorítja az elfogadás, a beletörődés, olykor 
a halvány önmarcangolás, amely soha nem csap át tartós gyötrelembe és 
lelkiismeret-furdalásba. „…felismertem bizonytalan / járásod, ahogy kopo-
gott, / s az aszfalton tapsikolt. / Éjszakánként belerúgtam / néha véletlenül 
papucsodba. /Bár ne szidtam volna!” (Mami cipői); „A múlthoz nyúlni / 
csak tiszta szívvel érdemes. / Ha vékony jég nő rajta, / kis teher is összerop-
panthatja.” (Tisztán) reviczky Krisztina egy másik főiskolai professzora, 
rétfalvi Györgyi helyesen ismeri fel a kötet darabjaiban végighúzódó és 
kifelé mutató érzelmi törésvonalat: „Valami ismerős, ősi és teljes ritmus 
lüktet ezekben a versekben, miközben finom és törékeny képek bomlanak 
ki sorról sorra. Minden, ami egy emberrel megtörténhet, megtörténik a 
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versekben is. Ismerős minden, és mint ismerős, mikor olyan fölösleges, 
akkor válik igazán fontossá. Van a szövegekben az idillen túl valami za-
varó.”

a költőnő fejlődését az Üvegárnyakban nem a régebbi önfeledt, gyer-
mekien légies szárnyalás reprezentálja, hanem a beismerő elemzések és 
elmélyülések, a pontos tisztánlátás, a félresöpört hetykeség, a csituló, 
medrükbe találó csapongó, már-már kétségbeesett indulatok és érzel-
mek. Leülepedni soha nem fognak, mert az már csődbe, unalomba tor-
kollna. reviczky eszköztára kizár minden efféle csapdát, nem fenyegeti a 
középszerűség veszélye. Kifogásoltam az Üvegárnyak egységének, konti-
nuitásának hiányát, de azt nem tagadhatom, nem hallgathatom el, hogy 
mégiscsak valamiféle rendszert épít fel a kötet. Nem a ciklusok tartalmi, 
szemléleti elkülönítésére gondolok (ezt Fenyvesi Ottó költő, főszerkesz-
tő, reviczky előző és mostani kötetének szerkesztője, kiadója nagyszerű-
en megoldotta), hanem arra a transzcendens ívre, amely – legyünk stílsze-
rűek – egy üvegkupolát tartó fémszerkezetként tör a magasba, s anélkül, 
hogy szilárd talpazathoz kapcsolódna, elnyúlik a végtelenbe. S így nincs, 
nem lehet rögzült árnyéka. az árnyék amúgy is szimbólum, a hétközna-
pok apró dolgainak összesített, fókuszált vetülete. 

reviczky Krisztinának kiváló a humora, életvidám, kapható a heccelő-
désre. Persze őt sem kímélik a testi-lelki mélyrepülések, de ezek a zavarok 
nivellálódnak az Üvegárnyakban. a Romlott fű szaga című szakaszban ve-
hető leginkább észre ez a folyamat: „Mindenki vonata / másfele tart, / mint 
az optimista / bárányfelhők, vagy a / mazochista Nap.”; „Már 20 évesen is 
öregedtem. / Nem vágytam, / csak langyos kőre az alkonyatban.”; „Számra 
ült a némaság, / mint sárga viaszpecsét, / halk lakat, mely aprókat / kattan a 
fogam alatt.”; „Akkor majd erőtlen / utcakőként zuhan le kezem / és elsza-
kad az azt / mozgató cérnaszál.”; „A pipacsok vércseppek. / Cseppek a sínek 
mellett. / Cseppek a takarón, / ahányszor áthajolunk óvó / kézzel egymáshoz 
/ az ágyban pihenve.”; „Úgy folyik el az élet, / ahogy a tollhegyről / a tinta a 
fehér lapra, / és szembesül a lélek, hogy csobbanás előtt / fogytán az idő, / 
már csak arra futja, / hogy nagy levegőt / vegyünk, mielőtt / elfogy a csúsz-
da.”; „Tiszta vízre vadásztam pohárban, / de nem találtam tisztességre / se 
mocsokban, se keresztelő kádban.”; „Attól még Krisztus nem leszek, / hogy 
szétdobom kezeimet / és keresztre feszülök értetek.” a harmadik kötet óta 
eltelt öt év elegendő ahhoz, hogy megállapítsuk: a költő a legoptimálisabb 
alkotói korba érkezett. a mű még nincs kész, de a kísérlet befejeződött. 
ám az alkotó nem pihen. ezt talán egy feszes ívű, válogatott kötet igazol-
ná legpregnánsabban. reviczky most – mint fentebb jeleztem – nem volt 
túl szigorú önmagához, néhány, általam feleslegesnek vélt versnek meg-
kegyelmezett. ezek valahogy kilógnak a sorból; még akkor sem győznek 
meg jelenlétükkel, ha a lazább kohéziójú Irodalmi krumpli című ciklusban 
kaptak helyet. 
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Igazán kiugró, megrázó verset nem tartalmaz a kötet, de tele van re-
mek, átlagon felüli, díjakra esélyes költeményekkel, szinte mindegyik fe-
jezetbe jut belőlük. Mindjárt a kötet elején kettővel találkozunk: Emlé-
keztetsz, A függöny. a Latorca-parti múlt és a halál tolakszik elénk: „Nem 
tudtam várni, / míg újra látlak. Az én hibám, / de megbocsátasz talán, / mert 
a síron túli / feloldozás mit sem ér!”; „Fehér hamuvá őszül / idén a fátyol 
köd, / mert a halál csendjét / énekeddel megtöröd. / És más nem maradt, / a 
függöny lebbenése csak, / ahogy távozol.” a sor persze folytatható: a Mo-
zaik, az Árnyékok táncosa, a Zongorafutam („örülök a világnak két napig, / 
aztán sírok zárkámban hajnalig. / Pedig szeretnek és viszont. / Aztán pokolba 
vágok jó viszonyt / mindenkivel. Francba is!”), a Bogdán Kata 4 éves, A fal, 
az Ipi-pipacs, A kamrák dobbanása, a Szürkület („…de a gravitáció áldoza-
ta / vagyok, mert mindig / kifakulva visszahuppanok / az üres kanapéra.”), 
a címadó Üvegárnyak („Darabokra hull az idő, / darabosra mállanak / a 
porba hullt szavak, / függönyt cibál az akarat, / a szökőkutak alszanak, / gör-
gő só erezi arcodat.”), Az út („Ha elmegy / mellettünk az élet, / azt feleljük: 
/ hadd menjen, / mi másfelé megyünk!”), a Kockázat és A hetedik te ma-
gad („Mert nem az az igaz, / aki mellett jobb vagy, / csak akivel önmagad.”) 
keretbe foglalják reviczky Krisztina egyre táguló, formálódó, szenzibilis 
költői világát, a külső és belső tartományokat, a lélek és az élet tájait. a 
költő most sem válogat az (ön)kifejezés eszközeiben, de azért észrevehe-
tően mérlegel és árnyal, az optika, amit szeme elé emel, racionálisabb és 
élesebb, mint a korábbi időszakokban. ez a fénytani változás talán nem 
mindig hatásos, mintha időnként túlságosan is szinguláris felhangot kap-
nának a költemények, de végül is ez nem nyomasztó; elképzelhető, hogy 
az én szubjektivitásom tűnik egyoldalúnak.

az Üvegárnyak kétségtelenül figyelemre méltó válogatás és vállalkozás. 
az Angyalkavicsok komplexitását tekintve ugyan nem hozott gyökeres 
fordulatot reviczky munkásságában, de felvillantotta költészetének félig-
eddig eltakart oldalát: a szublimálás képességét. „De az álmoknak vége / 
és a legszebb pillanatban / sajdul, hogy mi lesz utána?” – írja Az álmoknak 
lehet vége című versében. 

az út innentől kezdve már csak emelkedhet, akár a hetedik emeleten 
is túlra. 

(Reviczky Krisztina: Üvegárnyak, Magánkiadás, Ajka, 2011)

Kellei György



charles Bukowski versei

Li Po tévedett volna?

tudod, mit válaszolt Li Po, amikor megkérdezték,
mi lenne inkább,
Művész vagy Gazdag?
„Inkább Gazdag,” bökte ki, „a Művészek többnyire a
Gazdagok
ajtajai előtt kuporognak.”
Én is ücsörögtem pár fényűző,
hihetetlen otthon 
ajtajában,
ám valahogy mindig sikerült megszégyeníteni önmagam/vagy 
megsértenem a 
Gazdag házigazdát
(főleg miután jól benyakaltam a spéci szeszeikből).
talán betojtam Tőlük?
csak azt tudtam, ez az ínség és ezek a nyomorultak,
és éreztem zsigereimben, a Gazdagok túlságosan is
Gazdagok,
egyfajta agyafúrt
sorscsavar,
ami egyfajta rothadásból, becstelenségből
fakad.
persze, bárki kilyukadhat ugyanoda
a szegénység okán,
de nincstelenből túl sok akadt, egyszerűen túlságosan is
magas volt a számuk.
és amikor én, a Művész, betoppantam
a Gazdagokhoz, szégyelltem magam, hogy ott
vagyok, és mérték nélkül nyeltem be finom boraikat,
ripityára törtem pár különleges üvegárut, antik porcelánt,
lyukakat égettem cigijeimmel a kényes perzsaszőnyegeikbe,
beszólogattam nejeiknek,
rosszul reagáltam az egész istenverte
helyzetre.
mégis, nem láttam a politikai, társadalmi megoldást.
csak egy másik ocsmány vendég,
azt hiszem,
és később
védeni kezdtem magam és Őket azzal,
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hogy visszautasítottam
meghívásaikat,
amitől aztán mindenki rendkívül megkönnyebbült.
visszatértem
magányos ivászataimhoz,
a magam hitvány poharait törtem szét,
miközben a szobát telepöfékeltem
szivarfüsttel, csodálatosan
éreztem magam,
megmenekülni a csapdában vergődés,
az elhasználtság,
a düh,
az elbaszottság
érzései elől.

esti mese gyerekeknek
a ki nem mondott, szólt a csiga.
az el nem mesélt, mondta a teknős.
nem számít, bökte oda a tigris.
engedelmeskedj, mondta az apa.
légy hű hozzám, szögezte le az ország.
nézd, ahogy kúszom, kérte a szőlőtő.
nem számít, bökte oda a tigris.
az el nem mesélt, mondta a teknős.
a ki nem mondott, szólt a csiga.
iszkolni fogok, szólt az egér.
el kell bújnom, mondta a macska.
repülni fogok, csiripelte a veréb.
úszni fogok, mondta a bálna.
engedelmeskedj, és légy hű hozzám,
szögezte le az apa és
mindenki befogja a pofáját!
vakkantotta a 
Királynő.

leszállt az éj és
kialudtak a fények
miközben
lángra gyúltak 
a városok.

most pedig ideje 
szundítani.
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na meg a versek is

csak nyugi Dosztojevszkij
a halak a hegyek a kikötő
és a lányok meg a lovak és a
sikátorok, az éjszakák és a kutyák
a kések és a mérgek na meg a 
borok és a törpék és persze
a szerencsejátékosok 
a fények és a fegyverek
a hazugságok és önfeláldozások
és a legyek és a békák meg a
zászlók az ajtók és ablakok
meg a lépcsők és a cigaretták
és a hotelek na meg jómagam
már régóta itt
lébecolunk.

akárcsak te.
                                                         Domokos Tamás fordításai



Észak-amerikai indián költők versei

dg nanouk okpik 

Imieauraq szertartása

Vastag okkerkő réteggel bevonva
Imieauraq, a vándor fűzfavessző 
csapdát állít. Kitüremkedő hasa
eltorzítja hátát, púpos, karikalábú,
bütykös csontú. Miközben járkál, lenyugszik a vörös nap.

a fejüknél rovátkált kovaköveket összeilleszti,
darabnyi ostor, az vonszolja el és fedi el
a Siksriks mókus nyakát. Imieauraq 
óvatosan fejti le a húst a csontról,
nehogy megsértsen egy vénát.

apró deszkakunyhójában az északi parton,
miközben a hideg eléri térdét, eszébe jut:
jég képződik a lagúnán. Kaparja a vázat, 
becsukja szemét, minden szál fagyott, kék
szőrszálat addig fésül, amíg fel nem enged.

Tundraláppal mossa át a húst, törölgetés
közben emlékezik, ahogy leás, öregebb rétegekre,
ereszkedve, tapogatva, húspartokat szétmarva. rátalál
a legvénebb inuk indiánra beljebb a parton egy ház vermében,
aztán minden hegygerincen felkél a sárgás testrész.

a Kotzebue-öbölben az inuk karja, lába
gólyalábon himbálódzik víz sodorta fán.
Imieauraq rozsomákbundát terít 
a tartozékokra, a lágyékra, hócsizmát húz a lábakra.

a kezekre rénszarvas kesztyűt húz, bundás része belülre kerül
készülvén az útra. Odalent piszkét gyűjt egy fókabőr szákba, 
velővel és jávorszarvashússal keveri, 
a lelkeknek készíti elő a halotti ételt.

Végül lélegző hálóját helyezi el, a szertartásnak
vége, ellenőrzi pézsmapatkány hengerét, megélezi fekete,
jade köszörűkövét, vízzel tölti kulacsnak használt fókauszonyát, 
hogy leereszkedjen a zsugorodó medencébe.
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Sherwin Bitsui 
Atlasz

Ma éjjel hollószárnyat rajzoltam egy kör közepébe
 fél perc alatt
  mielőtt kézzé nő.
 beburkolom fáradt szorítását lábaink fölött
  amíg mi tűlevelet hajigálunk az agyagkorsóba.

Bilincsekről énekel elégiát
 elsuttogja pillanatnyi csendjét
a csúcsforgalom csikorgása alatt
a villásemelő nyelvjárását beszéli,
 amint cédrusfüstként emelkedik a tanúhegy fölé  
  a legtávolabbi tömbig ő a gazda.

Két fényszóró villan a kék homályból,
 – hollószemek merednek a 
villásemelőben saját farkát harapdáló prérifarkasra,
 mint egy újabb helyfoglalás –
  Újabb érvénytelenített csekk.

egy ujj mutatott rá,
az – mosogató
így hal meg
 vészjelzők villannak át a szalag ing ráncain.

hangosan zümmögő fény pattant a konyhai mosogató fölött
Nem vettem észre a figyelmeztetés fullánkját:
Prérifarkas szórja a fényt nem a csillagok;
a hold gondolata csendesíti el a vonító kutyákat;
a rezgő lopótök légköréből csillagképek csörögnek elő.

hány indián lépett rá a vonatvágányra
 hallván a lópaták dobogását
 a folyó fölött a kanyarban
  nekik rohanva, mint a vénák deltája
szavakba firkantva vetetlen ágyon?

egy hazugság hátoldalának barlangjában
katona szemléli egy új atlasz  születését

még egy mérföld, mondják,
  még egy mérföld.

Gyukics Gábor fordításai



réthy István

Kémények és verebek

Októberi délután volt, kicsit szeles, amikor ott ült a nyikorgós, vén, 
gyapjúcsergés hintaszékben, és már nem olvasta Sütőt sem, Tamásit sem, 
nem nézte a kicsi, meleg szoba ablakán át a szél fújta besztercei szilvafa 
lengő libegését sem, hanem elmélkedett, még pediglen arról, hogy bizony-
bizony élet-halál urai a kémények a házak tetején. a jól működő tiszták 
az életet tartják a házban. a rosszul működő tisztátlanok a halált viszik az 
otthonokba. Így fogalmazott, s még hozzátette, hogy van, legalább is volt 
már példa arra, hogy a jól működő kémény vitte házhoz az elmúlást.

a kilencvenkilenc és fél éves házából kilépett, ki a frissen festett vas-
kapun is, aztán járta a falut, a második szülőfaluját. csendes lépésben 
ment végig a házak közt kanyargó egyetlen, hosszú utca bal oldalán, majd 
valahogy még csendesebben, lassabban a másikon, mintha nyomozott vol-
na, pedig nem nyomozott, éppen ellenkezőleg, a kéményeket nézte, vizs-
gálta szemmel, azokat tanulmányozta, rögzítette ráérős tekintettel. há-
rom-három kéményt látott a házakon. Itt-ott többet, itt-ott kevesebbet. 
Téglából, persze. alakra, színre különbözőeket. Nem úgy, mint ahogyan 
alakra, színre különböznek egymástól a falu emberei, de azért mégis. Lá-
tott hasáb alakú kéményeket, soványabbakat, kövérebbeket. Nincstelen 
végűeket. Zárt oldalúakat. Felül ablakosokat. Gyűrűseket, gyűrűtleneket. 
Íveseket, ívetleneket. Kalaposokat, kalaptalanokat. Vakoltakat, vakolat-
lanokat. Pirosakat, zöldeket, sárgákat, aztán színteleneket. hétszázat, 
nyolcszázat. a múzeum vízimalom tetején is volt kémény. egy törpe. a 
katolikus templom tetején nem volt. a párizsi Notre-Dame tetején van 
kémény, vajon? Ki tudja?

Éjszaka, de tényleg egész éjszaka jól aludt. Mélyen, és egyhuzamban 
estétől reggelig. álmodott is. azt álmodta, hogy már nem hiányzik a kris-
tálytiszta vizű patak a kertjük végéből, mert valaki odavarázsolta, de nem 
neki, hanem a feleségének. reggel hét óra volt, valamivel több is egy ki-
csit, kint egészen világos, amikor megébredt, azonban nem magától, nem 
természetesen. Szokatlan zajra pattant a szeme. Olyanra, amilyent addig 
még soha sem észlelt. a gázkonvektor felől áramlott a zaj. Nem mozdult. 
hallgatózott. a paplan alatt a párnán fülelt még egy dekát. Visszatar-
totta lélegzetét. Jött, érkezett, a füléhez talált az a szokatlanság megint. 
Nem álmodta. Valóság volt az egész. Kitakarózott. Felült. Figyelt. És újra 
csak hallotta, újra csak a gázkonvektor irányából a zajt. a fűtőtest aljából. 
Vagy fentebbről? a fémlemezcsőkémény tövéből? honnan hát? Figyelt, 
hallgatózott. És akkor már feszes mozdulatlanságban ült az ágyon, ami-
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kor felismerte, meg is nevezte a zajt: egy minduntalan csúszkáló, megsu-
vadó, felfelé kapaszkodás volt, lehetett az a hangos valami ott a kémény 
tövében. állat esett, eshetett oda bele. állatot szippanthatott be fentről 
a kémény. esetleg egeret. Olyasmit. ami most ki szeretne mászni onnan. 
Iparkodik, erőlködik kifelé, kézzel-lábbal, ahogy mondani szokás, felfelé, 
ellenben nem sikerül neki félméternyire sem, húsz centire sem megka-
paszkodnia, visszasiklik, visszacsúszik mindannyiszor, zajong, miközben 
kétszázat ver a szíve, mert a körme, a lába, a foga nem segít, nincs ment-
ség a csőkémény oldalán. egér. Bizonyosan az. De tényleg. egér. Kicsi. 
Szürke. hosszú farkú. Belepusztul. Bele a kéménybe, mert onnan nincs 
kiút az ő számára. Baleset? Öngyilkossági kísérlet? Kéménybe dobott 
élet meggondolatlanul? És most mégis menekülési vágy, szándék, akarat? 
ezeket gondolta ott a kanapé szélén ülve, és hát valahogy úgy volt vele, 
hogy nem sajnálta az egeret. Tudta, hogy ez is bűn, de hát... De hát akkor, 
pontosan akkor csiripelés vegyült a kínos kaparászásba. Madárcsiripelés. 
az. Teljes bizonyossággal, félreérthetetlenül. Madár-segélykiáltás. Lábra 
szökkent. Testközelre férkőzött a lemezkéményt bújtató falhoz. Közel, 
egészen közel a szűnni nem akaró, de meg-megszakadó hanghoz. ez nem 
egér! ez madár! Na de nem gólya, az biztos. Inkább egy kistestű szárnyas. 
Fecske. az nem. Mert azok elmentek már. cinke. az sem. Mert azok 
még nem jöttek be az erdőkből vagy honnan a lakóházak tájára. Seregély. 
Nem. Mert az nem is olyan kicsi, és mert szőlő sincs már kint a kertben. 
Veréb! Tuti! ha! – figyelt a kéménymadárhangra. a segélykiáltásra. a kö-
nyörgésre. ha! csipp-csipp! aztán megint: csipp-csipp! És kaparás. És 
szárnycsapkodás. „Istenem!” – kiáltott fel akkor magában. „hát mit ke-
reshetett odafönt a gólya helyén a veréb?”

– Megmentem – így döntött.
Szerszámokért szaladt a garázsba. Kalapácsért, vésőért, fogóért, villás-

kulcsokért. előbb a konvektort szerelte le. aztán kibontotta a falat. Jaj, 
dehogy a falat bontotta ki! csak egy csempelapot billentett le a falról, 
azt, amelyik éppen a kéményajtót takarta. csak egyet akart lebillenteni, 
de három suppant a parkettára. Sebaj! Vagyis éppen jól tette az a három, 
hogy lehullott, mert kéretlenül is megmutatta, hol van az a kicsi kémény-
ajtó. az is be volt ragadva. Ki kellett engesztelni egészen. Miközben nem 
halkult a csipogás, nem gyengült a repdesés. engesztelődött a kémény-
ajtó, s hát egyszerre csak ott állt a résben egy veréb. Nem egy. hanem 
kettő. reszketve, remegve, kormosan, de ép fejjel, szárnnyal, lábbal. egy-
másra néztek. aztán ugrott egyet az egyik madár, ugrott a másik is ki a 
kéményből, le a földre. Megfoghatta volna, megsimogathatta volna őket 
szeretettel. Nem akarta. eszébe jutott, hogy egyszer halálra simogatott 
egy papagájt.

a két veréb körberöpködte a kicsi szobát. egyszer. Mert aztán kirepült 
a házból a nyitott ajtón át a gazdi boldog szemsugara árján. az utca túl-
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oldalán álló templom tetején adott hálát Istennek, hogy megmenekült, s 
hogy visszatalált a seregbe.

Szent antal pénze 
az volt a legelső alkalom, hogy szentmisére ment, na persze, nem az 

addigi egész életére számítva, hanem csak arra, amióta ott vásároltak ma-
guknak lakást, abban a Somló alatti kicsi faluban, egy jókora parasztházat 
s portát. a ház s a porta a templom udvarán vigyázkodó Szentháromság 
szoborral szemezett, s a szobor az ő szembeszomszédaival a közúton át 
ugyancsak. Félig komolyan, de talán egészen úgy jegyezte meg a plébános 
úr, amikor meghívták, hogy megáldja otthonukat, hogy igazán jól vásárol-
tak házat s portát, mert a Szentháromság fog őrködni felettük.

amikor először lépett be tehát ama kicsi falu még kisebb templomá-
ba, ujjait a szentelt vízbe mártotta, térdet, fejet hajtott, s keresztet vetett. 
Ünneplő, de izgatott lélekkel ált meg egy oszlop mellett. a tekintetével 
keresett helyet, ahová leülhet. Szomszédasszonyai tudták azonban, hogy 
jönni fog, s csak azt várták, hogy érkezzék. Ketten is karon fogták, s ked-
vesen biztatták, hogy oda üljön le, ahol jónak látja, mert bárhová ül is, 
senkinek sem foglalja el a helyét. Köszönte szépen a kedvességet, s mi-
után még egyszer helyet keresett csak a tekintetével, a jobb oldali padsor 
egyik padjának szélső helye hívta, hogy oda üljön. Még csak kevesen vol-
tak odabent, mert még nem jött el a mise kezdő pillanata. Körülnézett. 
Megcsodálta a sok színes virágot körben-körben, a sok élénken lobogó 
gyertyát, az oltárt, annak két oldalán a két aranyozott szobrot, felnézett a 
mennyezet freskóira, elolvasta a feliratokat, látta a falakra rögzített stá-
cióképeket, és boldog melegség járta át. hallotta az asszonyok mise előtti 
imáit, énekeit, s bár ismerte a szövegeket is, a dallamokat is, még nem 
társult hozzájuk. Kinyitotta énekeskönyvét. Oda nyitotta ki, ahol az édes-
anyja fekete-fehér, egész alakos, kötényes-fejkendős fényképe lapult. az 
édesanyjáé, aki immáron az angyalok országából vigyázott rá s a fiaira, a 
menyeire s az unokáira. a képet az ajakához emelte, drága jó anyám, erre 
gondolt, majd visszatette az énekeskönyvbe.

Szép volt a szentbeszéd. a plébános szavai nyugtatóak voltak, tanul-
ságosak, tele világirodalmi idézetekkel úgy, hogy őt áhítattal töltötték el. 
Végig énekelt, s végig imádkozott a templommal ő is. Perselyezéskor nem 
volt szűkmarkú, de nem is volt magamutogató. áldozott, és jól érezte ma-
gát. angyalszárny röppentette el belőle az első izgalmakat. Különösen 
akkor oldódott fel, amikor a plébános a hirdetések elején őt néven ne-
vezte, s kérte a Krisztusban kedves testvéreit, hogy fogadják nagyon nagy 
szeretettel a hozzájuk csatlakozott új gyermeket.

helyéről felállt, s a templomból kifelé lépkedve a Szent antal-perselyt 
kereste. Ott dúdolt a lelkében édesanyja biztató intelme, hogy lányom, 
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soha meg ne feledkezz a szegények kenyeréről. Tégy oda is, ha csak egy 
kicsi aprót is abba a perselybe! Tekintetét végighordozta a falakon s az 
oszlopokon, de nem látta meg azt a perselyt. arra gondolt, hogy figyel, 
s majd észreveszi, hová lép, s hová ereget néhány forintot a kifelé tartó 
egymaroknyi nép. Nem vette észre. hanem aztán csak megtalálta a Szent 
antal-perselyt. Odalépett, oda egészen közel, némelyek rápillantottak, 
hogy ő ott mivel foglalatoskodik.

Teltek-múltak a vasárnapok szépen sorban. És ő boldog volt. Olykor-
olykor felidézte magában, amit valamelyik folyóiratban olvasott, hogy bol-
dog az ember, ha már nem kell gyötrődnie a holnapért. Neki nem kellett 
gyötrődnie. Istenek hála! csak akkor maradt el egyik-másik szentmiséről, 
és akkor sem mindig, ha az esedékes vasárnapon éppen tizenegy szájat 
kellett megetetnie: a hazalátogató két fia, saját gyümölcse, két menye, 
ölébe hullott gyümölcse és unokái: gyémánt csillagai száját. Máskor soha 
sem. Máskor, ahogy belépett a templomba, térdet s fejet hajtott, keresztet 
vetett, majd leült a helyére, oda, ahová legeslegelőször is leült. elővette 
énekeskönyvét, és társult az asszonyok mise előtti imáihoz, énekeihez. 
ha aztán még maradt idő a misét kezdő csengőszó előtt, már pedig arra 
mindig maradt, akkor elővett énekeskönyvéből egy-egy fényképet. a fér-
jéét is. Olyankor azt mondta, s csak a jó Isten füle hallatára mondta, hogy 
Uram, segítsd férjemet a dolgos mindennapjainkban. az unokái fényké-
peit is elő-elővette, az ajakához emelte, s azt mondta, Istenem, tartsd meg 
őket nekünk: az anyjuknak, az apjuknak s a nagyszülőknek tiszta lelkű 
büszkeségnek. Boldog volt, persze. ám akkor volt igazán boldog, amikor 
mind a tizenegyen a templomban lehettek. amikor mind belemárthatták 
ujjaikat a szentelt vízbe, keresztet vethettek, imádkozhattak és énekelhet-
tek, testvérkezet nyújthattak és áldozhattak, és amikor mind a tizenegyen 
sorba állhattak a Szent antal-persely előtt. akkor már követőik is voltak: 
idős asszonyok és idős férfiak többen. 

Telnek-múlnak a vasárnapok, s nem állnak meg, mint ahogyan nem áll 
meg sem a születés, sem a halál, és ő ott van minden szentmisén. Szentelt 
vízbe mártja két ujját, térdet, fejet hajt, keresztet vet, titkot cserél, majd 
leül a helyére. rátekint a sok-sok élő virágra, a szalagos, égő gyertyákra, 
a mennyezet freskóira, az oltárra, aztán kinyitja énekeskönyvét, ajakához 
emeli a képeket, áldást kér a férjére, a fiaira, a menyeire, az unokáira, 
kéri, hogy soha el ne hagyják őket az őrangyalok. Tiszta szívből nyújt ke-
zet a körülötte állóknak, s homálytalan szívből mondja: legyen béke köz-
tünk mindenkor. S ha felcsendül a Boldog asszony, anyánk, könny szivá-
rog a szemébe, mert azt a himnuszt az édesanyja tanította meg neki még 
leányka korában, s tőle már tudják az unokák. 

Kifelé várnia kell, hogy odaférhessen a Szent antal-perselyhez. Felnőt-
tek, legények, leányok, gyerekek sorjáznak, hogy egy kicsit, ha csak egy 
kicsit is, növesszék a szegények kenyerét...
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Mazsolás kalács citromreszelékkel
aladár, az okl. gépészmérnök a magyar táncokat és a mazsolás, cit-

romreszelékes kalácsot szerette annyira, hogy élt-halt ezért is, azért is. 
akkor és ott azonban, ahol lakott, a táncot már nem járhatta, mint an-
nak idején: főiskolás korában, mert túl volt a harmincvalahányadik évén, 
nézni sem nézhette, mert vagy megszűntek a magyar néptánccsoportok 
mind, vagy nem kaptak színpadot, vagy elment a kedvük mindentől, elég 
az hozzá, hogy jó ideje nem hirdették magukat, s nem léptek fel sehol 
sem. emiatt aladár, az okl. gépészmérnök sokszor volt megkeseredett. 
Mazsolás, citromreszelékes kalácsot sem evett ott a bérház negyedik 
emeleti lakásában, mert az úgy volt, hogy addig nyüstölt egykoron, nem 
olyan régen, amíg valahogyan kiutalták neki azt a negyedik emeleti há-
romszobás, konyhás, fürdőszobás, erkélyes, kettes komfortú lakást. a 
feleségével s a még kiskorú fiaival együtt bebútorozták, beszőnyegezték, 
befüggönyözték, betévérádiózták, betelefonozták a lyukakat, részletfize-
tésre, persze, mert csak annyi volt a zsebükben, az is valami, nem szőr-
szál a tenyeremben. aztán felosztották egymás közt a helyiségeket. a 
konyha a feleségé lett. azzal azonban nagy baj volt: hiányzott belőle a 
tűzhely. Ölelj, uram, ha szeretsz, akarom mondani, főzzél, asszony, ha 
tudsz! – kiáltott fel a mérnökné bosszúsan. Kiáltozhatott hát, főznie úgy 
is kellett. Nem tehetett mást, villanyrezsózott, és idegeskedett, mert fél 
nap is elfolyt ahhoz, hogy készen legyen például egy nem túlontúl gazdag 
ebéd. aladár, az okl. gépészmérnök sem volt piros rózsás kedvében, de 
ő inkább amiatt, hogy akkor és ott bizonytalan ideig kellett várni a legki-
sebb gáztűzhelyért is, akármint ama híresen hírhedt személygépkocsiért. 
Pénzt gyűjtögetni, befizetni, előjegyeztetni, és várni. Várt, de nem karba 
tett kezekkel. Nyüstölt ide meg oda újra, segítséget kért barátoktól, is-
merősöktől, még ismeretlenektől is, csakhogy megoldódjék valahogy az 
ő gáztűzhelyügye. Várt, és várt. egy idő után azonban megunta a hosszas 
várakozást, türelme szakadt, és akkor úgy határozott, hogy tűzifát vá-
sárol, előre hasogatott kuglit, megtölti vele a ruhaszárítót és az erkélyt, 
kölcsönkéri anyósától a kerettelen, de kétkarikás érckályhát, felszere-
li abba a negyedik emeleti kiskonyhába, a füstcsöveket pedig kivezeti a 
konyha ablakán a semmibe. hadd lásson csodát az a betyárvilág éppen 
akkorát, amekkorát akkor látott, amikor a tömbház körüli virágágyáso-
kat mind fel kellett ásni, és mind be kellett ültetni őket fokhagymával. 
Készen volt, hogy indul az anyósához lefelé. ám, amikor éppen elindult 
volna, megcsörrent az előszobában a telefon. „halló! Itt a vasbolt. Kér-
jük a mérnök urat, szíveskedjék befáradni hozzánk, és szíveskedjék át-
venni a megrendelt gáztűzhelyet.” ez volt abban a telefonban. aladár, 
az okl. gépészmérnök emelte volt fel a telefonkagylót, ő hallgatta az üze-
netet, s ha egyedül lett volna otthon, s nem a feleségével, elájult volna a 
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boldogságtól. Na, de ketten kapták magukat össze, ketten húzták elő a 
ruhaszárítóból a talicskát, olajozták be tengelyét, hogy ne nyikorogjon, 
ketten vágtáztak a vasboltba, pakolták fel azt a sötétbarna, négyégős, 
leres gáztűzhelyet a talicskára, ketten tolták, taszították hazafelé, s nem 
adták volna oda senkinek három szekér aranyért sem. Ismerősök jöttek 
az úton velük szembe, még szomszédok is, hát persze, hogy megnézték, 
megbámulták azt a drágakincset. aladár, az okl. gépészmérnök és a fe-
lesége kézben vitte fel a lépcsőkön a negyedik emeletre a gáztűzhelyet, 
és úgy ügyelt, de úgy, mintha hímes tojást cipelt volna. Beszélt is hozzá, 
hogy kicsikém, aranyoskám, ugye, hazajöttél végre, és itthon maradsz 
mindörökké! Szeretgették. Majdnem megcsókolták. – Istenem, de jó, 
hogy ezt is megértük! – kiáltott fel a mérnökné a konyhában, amikor 
látta már, hogy működik a gáztűzhely. – citromreszelékes, mazsolás ka-
lácsot sütök nektek azonnal! ezt mondta, és elkapta férjét két taktus 
csárdásra. aztán, hát aztán nem sütött kalácsot, semmit sem sütött. Még 
táncolt, amikor megszólalt a bejárati ajtó csengője. – a szomszédok lesz-
nek – mondta aladár, az okl. gépészmérnök, és ajtót nyitott. Nahát nem 
szomszédok voltak az ajtóban, hanem két egyenruhás állt ott, belépett. 
Köszönt, s egyik megszólalt, hogy ők a gáztűzhelyért jöttek, lefoglalják, 
és elviszik, parancsuk van rá, mert az a gyanú, hogy csalás csúszott a ki-
utalásba. 

Derült égből hatósági csapás. 
aladár, az okl. gépészmérnök kölcsönkérte anyósától az érckályhát.
aladár, az okl. gépészmérnök mazsolás, citromreszelékes kalácsot fa-

latozott a konyhaasztalnál ott, ahol lakott, kalácsot, amelyet a felesége 
sütött, de akkor az ízét se, az illatát se érezte érdem szerint, mert ar-
ról elmélkedett, hogy gondolt egyszer, évekkel azelőtt egy merészet, és 
országhatáron át északra, az óhazába léptette családját. Munkát kapott, 
a felesége ugyancsak, az állampolgárság hetek alatt megoldódott, s hát 
szolgálati lakásba költözhettek, egy háromszobás, konyhás-fürdőszobás-
ba. Bebútorozták, beszőnyegezték, befüggönyözték, tévérádiózták, tele-
fonozták azt a lakást is, mindenből vadiújat vettek részletfizetésre, mert 
akkorra még csak annyi gyűlt a zsebükbe, s mert odaátról semmit se hoz-
hattak magukkal. a konyhában azonban itt sem volt tűzhely. Na, de csak 
egy napig nem. Mert mihelyt a polgármester tudomást szerzett aladárék 
pillanatnyi pénztelenségéről, azonnal intézkedett. Szóval, aladár az okl. 
gépészmérnök mazsolás, citromreszelékes kalácsot falatozott, s még arra 
emlékezett vissza, hogy ő sem, s a felesége sem akart szolgálati lakásban 
megöregedni. azt tartották mindketten, hogy aki nem gondoskodik ma-
gáról idejében, és szolgálati lakásban éri a nyugdíj, annak annyi, mert fel 
is iratkozhat a hajléktalanok cédulájára. Megvettek hát egy parasztházat, 
egy ötszobásat, kerteset, udvarosat. abba költöztek a szolgálati lakásból. 
Mindent vittek. a gáztűzhelyet is, a négyégős zöldet. csakhogy. azt visz-
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szakérette tőlük a polgármester. azt üzente nekik, hogy már elnézést a 
bocsánatért (e. P.), úgy látszik, félreértették egymást, de ebből harag ne 
legyen. Nem lett. csak egy viszont elnézést a bocsánatért.

aladár, az okl. gépészmérnök magyar táncot nézett minden majálison 
és még máskor is ott, ahol lakott, miközben mazsolás, citromreszelékes 
kalácsot majszolt papírszalvétából, illő, nem illő, kalácsot, amelyet a fele-
sége sütött a parasztház konyhájában egy gyöngyfehér, négyégős, fedeles, 
órás gáztűzhely sütőjében úgy, ahogyan az édesanyjától tanulta, hogy há-
rom pohár langyos tejbe csipetnyi sót, fél kiló finom lisztet, három evőka-
nál kristálycukrot, egy tojást, egy tasak mazsolát, fél élesztőt és bőséges 
citromreszeléket kavart. Táncokat nézett hát aladár, kalácsot majszolt, s 
egy-egy kicsit könnyes lett a szeme.



ZOraN KrŠUL versei

A kõlap védelme
(Obrana ploče)
(Vukovar)

Szemöldök alá szorult
a fény

mélyre szorult
(túl mélyre…)

s a szél odakinn
áll…

Nem tud
…bejönni –

az eső is odakinn
áll…

Nem tud
bejönni –

mert hova is
jönne…!?

hisz szemöldök alá szorult
a fény

messze…
(túl messze –)

 s a hold háza is
odakinn áll…
egyedül –

s a hold földje is
odakinn áll…

egyedül –

mert hova is
jönnének…
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és hogy férnének el
a fű szemöldöke
alatt!?

hisz a szemöldök alatt
a Fény –

annyira összeszorult
hogy már nincs hely

És ezért állnak odakint:

…mert nem tudnak
bejönni… olyan mélyen
túl mélyen –

Olyan messzi –
nem tudnak bejönni
túl messzi –

…a szemöldök alá
(hogy ne látsszanak többé)

mert nem tudnak
annyira összeszorulni hogy ne legyen több
hely –

és ezért odakint állnak
egyedül –

és ezért odakint
Feszengnek –

bent pedig…
a fű szemöldöke alatt
a Fény

oly mély…
oly messzi…

hogy már nem is látszik
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Orvlövész
(Snajperist)

a dolgok legyenek
precízek
(avagy célzottak)

ez meglétük feltétele

ha nem vagy
a látókörömben
és nem vagy célirányban

akkor nem létezel
a rád emlékezők
emlékezetében sem

hidd el –
ha nem célozlak meg
te nem is élsz

csak akkor vagy
ha rád irányítom
a célkeresztet

és a függőlegesednek
jelentőséget tulajdonítok
csak akkor…

(és csak akkor vagy
valóban…
örökre –)

míg át nem adlak
egy másik megvalósulásnak
mert én nyitok lehetőségeket

és nem mondhatod
hogy nem tettem meg 
mindent érted
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(mintha bárki többet
tett volna)

elvesznél a többiek közt
ha én nem veszlek
tekintetbe

(tapintattal…
atyailag)

az ő valamely…
elaborációjuk számára
mert ott is létezel

de az már nem
az én hatóköröm

Túl a fonémán
(Izvan foneme)

Mennyi hely
a nemlétező
térben

minden örömöktől sziporkázik
és a halottaktól
akár a csillagok

(az én könyörtelen
szívemben)

hegyet hurcolsz
a hátadra
szegezve

akárha Ophelia
köszönt volna vissza

Feletted különféle
istenek holdja…
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visszatérsz az apró
állatkához
a határáthágás lelkében

(túl a fonémán)
háborúzol kenyérért
békéért –

Nem szalasztok el alkalmat
mondod –
a halált artikulálom

Mindnyájunk lelke
(Duša svih nas)

a halál elfoglalja az egész
térséget
irányítja a tekintetet

formálja a testeket

az üregben teljesen
fedve van

a gödör a forrásának tűnik
benne élünk és belélegezzük 
a levegővel

a környezetünkkel

azt hisszük hogy 
a miénk… a sajátunkénak
tekintjük

akárha kincsünknek
mely nélkül szegények
volnánk

Istenünk nélkül
lelkünk nélkül…
mely mindnyájunké

                                           Radics Viktória fordítása



herta Müller

a nagy fekete tengely

a kút nem ablak és nem tükör. aki túl sokáig néz a kútba, túl gyakran 
is néz bele. Nagyapa arca mintha alulról nőtt volna oda az enyém mellé. 
a víz a szája közepéig ért. 

a kúton keresztül látni, ahogy a nagy fekete tengely a falu alatt forgatja 
az éveket. aki egyszer egészen a szeméig megbetegedett már, és  fél sze-
mével a halálban járt, az látta a nagy, fekete tengelyt. Nagyapa arca zöld 
volt és súlyos. 

a tengelyt a holtak forgatják körbe-körbe, mint a lovak a taposómal-
mot, hogy hamarosan mi is meghaljunk. akkor majd mi segítünk nekik 
forgatni a tengelyt. És minél több a halott, annál üresebb a falu, annál 
gyorsabban múlik az idő.    

a kútkáva olyannak látszott, mint egy tömlő, zöld egerekből. Nagyapa 
halkan sóhajtott. arcába beleugrott egy béka. a halántéka pedig vékony 
körökben átsiklott az arcomon, és magával vitte haját és homlokát és só-
hajtozó száját. És magával vitte az én arcomat is egészen a káváig. 

Nagyapa kabátujja a kezemnek támaszkodott. a fák mögött mozdu-
latlanul vesztegelt a dél. a lombok reszkettek, de a szél nem fújt. És a 
kövezett udvar felett mintha kőből lett volna a déli harangszó.  

anyám az ajtókeretben állt, és gőzölgött a haja, és ebédre hívott. És 
apám a homokon hosszan elnyúló árnyékával bejött az utca felőli kapun, 
és a fa alá tett egy kalapácsot. Én a macskaköveken mentem az árnyékom 
után, kiemelve cipőimet lábaim árnyékából.

Nagyapa kabátujjával betuszkolt a félig nyitott konyhaajtón. a kabátuj-
ja hosszú volt és sötét, mint egy nadrágszár. a tányér alján, a zölden ere-
zett petrezselymen keresztül a fekete tengelyt kerestem, ami a falu alatt 
az éveket forgatja. anyámnak egy megpuhult petrezselyemlevél a szája 
és az álla közé tapadt. Szürcsölve megszólalt: a kutyák úgy vonyítanak 
máma a faluban, mintha megbolondultak volna. apám mutatóujjával egy 
megfulladt hangyát halászott ki a tányér szélére. anyám apám mutató-
ujjára pillantott és szinte csak magának mondta: egy borsszem. apám a 
szürcsöléstől kimeredt szemmel halkan így szólt: cigányok járják a falut. 
Szalonnát meg lisztet meg tojást gyűjtenek. anyám a jobb szemével ka-
csintott: Meg gyerekeket. apám hallgatott.    

Nagyapa elfintorított arcát, és hosszú, sötét nadrágszárral, kanalat tar-
tó, csupasz lábujjakkal, jött elő a tányér aljára: a cigányok egyiptomiak, 
mondta. harminc évig kell vándorolniuk. csak azután nyugszanak meg. 
akkor ők is segítik a tengelyt forgatni, mondtam én, és nem néztem rá. 
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apám eltolta maga elől a tányért, és csettintett nyelvével az odvas zápfo-
gában: Ma este színdarabot játszanak. És anyám apám üres tányérját az 
én tányérom aljára tette. 

Nagyapának körös-körül izzadt a nyaka. az inggallérja belül nedves és 
piszkos volt.

az ablaküveg mögött, mint a víztükörben, megjelent a szomszéd lány 
arca. Leninek két ránc volt a homlokán. az egyik ráncot ismertem, olyan 
volt, mint egy zsinór. 

Tavasz óta Leni apja is a fekete tengelyt segíti forgatni a falu alatt. 
Nagyapa, ahogy anyám később mondta, az utolsó vasárnapján, a déli ha-
rangszó előtt még meglátogatta. 

az udvaron fehéren magasodtak a barackfák, a levegőben pedig ká-
posztalepkék röpködtek. Nagyapám nem vett fel kabátot, noha vasárnap 
volt. Fehér ing volt rajta. Nehogy olyan feketén állítsak be, mondta.

Megkérdeztem tőle a fehér barackfák alatt, hogy a szomszéd egészen 
fel a szeméig beteg-e, és hogy ő is látja-e a tengelyt a kút alatt. Nagyapám 
némán bólintott.

azt a szemet én is látni akartam. Így hát két lépésnyire az ünnepi cipői 
mögött tovább kérdeztem: Magaddal viszel? Nagyapa megállt: Leninek 
kedden gyereke született. ha látni szeretnéd, hozzál virágot.

Körbejárattam szememet a kabátom körül. a kertben tétován zöldellt 
a saláta, és a hagymalevelek tömlőként nőttek ki a földből. a pünkösdi-
rózsa leveleiből hártyával borított barna bimbók feslettek ki, mint az uj-
jakon a bütykök. Nagyapa végigsimította sötét nadrágszárát. Inkább nem 
megyek, még nem virágzik semmi, mondtam, és csak a kezét néztem. 

Nagyapa a feje fölé nyúlt, és lehúzta a barackfa legalacsonyabb ágát. 
Letörtem róla két gallyat. Menés közben behavazták a ruhámat. az egyi-
ket a betegnek adom, mondtam. Nagyapa átnézett a kerítések felett. ha 
virágot adsz neki, azzal a sírba küldöd. halálos beteg, kérdeztem a fűben. 
egy fél lépéssel nagyapa ünnepi cipői mögött mentem. a talpai körül tor-
ma virágzott. Keserű illata volt, nem ajándéknak való.

ha az ember beteghez megy, nem azt mondja, hogy halálos beteg, ha-
nem hogy nagybeteg. Jól jegyezd meg magadnak, mondta félig csukott 
szemmel.              

a szomszéd úgy feküdt, mintha aludna. Még a száját is betakarták egy 
takaróval, ami olyan fehér és szilárd volt a keményítőtől, mint a szoba 
mennyezete. a homlokát pedig átitatta a víz. a halál nedves volt.   

Nagyapa az ágy elé ült egy székre. Ünnepi cipőit behúzta a szék alá, és 
mintha az ő hangja is beteg volna, megkérdezte: hogy vagy. És a rövid 
kérdés közben lehunyta szemét.

a beteg rápillantott nagy, szürke szemével. Nem láttam sehol a kutat. 
az élet Gregor, egy nagy határ szar, semmi más, mondta olyan hangosan, 
hogy az már kiabálás volt. És amíg fiatal az ember, olyan buta, mint a föld. 
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Szürke szemével Lenire pillantott. Leni mindkét kezét a szájára szorítot-
ta, és a barackfagallyak behavazták az arcát. hagyd már abba, kiáltott 
fel. az arca fiatal és fonnyadt volt. És a gallyaim a kezében csupaszok. 
Majd egyik kezét levette a szájáról, azt, amelyikben a gallyakat tartotta. 
az orvos meghagyta neki, hogy ne gondolkodjon, és ne beszéljen annyit, 
mondta. És anélkül, hogy észrevette volna, a másik tenyerét, az üreset is 
levette a szájáról.

Nagyapa a térde alá csúsztatta cipőjét. Nem nézett rá Lenire, úgy 
kérdezte: hogy van a gyerek. Jól, mondta Leni, szépen növekedik. Nö-
vekedik, persze, hogy növekedik, mint a giliszta, mondta a beteg, és ha 
felnő, majd megkérdi, ki az apja. Te meg bámulsz, mint borjú az új kapu-
ra. Nagyapa a nadrágzsebébe dugta a kezét. apa nélkül is felcseperedik, 
mondta az ünnepi cipőinek. ha pedig megkérdi, majd azt mondom neki: 
az apád kocsmatöltelék és kurvapecér, mondta Leni. Nagyapa felpillan-
tott, és mindkét szemével Leni szemébe nézett. Minden embernek van 
hibája, mondta, és minden embernek, akinek hibája van, hibáznia is kell.

Leni a betegre pillantott, arcával és fülkagylójával pedig rám, és azt 
mondta: Tudod, a gólya kisfiút hozott nekem, Franznak hívják. egy ránc 
volt a homlokán. Olyan, mint egy zsinór. az apját még keresi. a tarkómra 
tette a kezét. 

Nagyapa felemelkedett a székről. a szék hangosan nyikorgott. a beteg 
kinyújtotta lábát az ágyból, mintha a szoba mennyezetén nyújtaná keresz-
tül. Talpának boltozata olyan mély volt, hogy alulról láttam a szemgöd-
rét.               

a szomszéd szobában felbőgött a kis Franz. Nem sírt, hanem üvöltött, 
akkorát, mint a szobafal.         

És Leni most itt állt az ablaküveg mögött. homlokának két ránca kö-
zött a bőr egy esztendőt feszült.    

Tegnap este eltűnt a vörös kokasom, szólalt meg az ablaküveg mögül 
Leni. anyám kitárta az ablakot. haja kiröppent az utcára. az ablakszár-
nyak úgy álltak vállai fölött, mint két tükör. a cigányok itt vannak a falu-
ban, mondta.   

Nagyapa eltolta maga elől az üres tányért. Nem tegnap este, hanem 
máma reggel, mondta. Leni belenézett az ablak tükrébe, és elmosolyo-
dott. a szája sarka egészen eltorzította arcát. az a fiatal, sovány, abban a 
kivágott ruhában, állítólag az játssza Genovévát. anyámnak nem maradt 
ideje levegőt venni, úgy suttogta: Ki tudja, honnan lopta. Könyökével az 
ablakdeszkát csiszálta. Leni pedig anyám válla fölött az ablak tükrébe né-
zett és szinte álmodozva mondta: a ruhát, ki tudja. De hát az a nő bolhás. 
anyám apám felé fordította arcát, és nevetve mondta: Fenn az ernyő, nin-
csen kas. apám a mutatóujjába harapott. És Leni kuncogott. Szalonnát 
akart. De én elzavartam.
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Leni elment, és az ablak tükrében egy felhő jelent meg. anyám az asz-
talnál állt. a gólya még mindig keresi a kis Franz apját, mondtam én, 
kipillantva az utcára.

apám a fa alatt ment, a kalapács után. Nagyapám pedig csillogó kaszá-
val a lóherésbe, a nyár nyomában. Láttam, amint a fűszálak lefeküdtek a 
lába előtt, mintha elnehezedtek és elfáradtak volna.

Én a könyvemet olvastam: erre a királyné szíve a gyűlölettől megfor-
dult a testében.

anyám, árnyékot hagyva maga után a kék vödörrel az istállóba ment.
a királyné erre hivatta a vadászt, és azt parancsolta neki: Meg kell öl-

nöd.
anyám egy lánccal jött ki az istállóból.
De a vadász megsajnálta, és egy őzgida szívét hozta el a királynénak. 
a lánc csörgött anyám kezében, és ott kalimpált kerek lábikrái mel-

lett.
a szív vérzett.
anyám leejtette a láncot csupasz lába mellé: elszakadt, mondta. Vidd 

el a kovácshoz. Itt van rá a pénz. 
a királyné sóban megfőzette a szívet, és megette.
egyik markomban a papír tízlejest, másikban a láncot tartottam. Van 

nálad zsebkendő, kérdezte anyám. hunyd be a szemed, és ne nézz a pa-
rázsba.

anyám szája utolért a kapuban, és rám parancsolt: Igyekezz vissza, ha-
mar este lesz, és megjön a tehén.

a kutyák sebesen ugattak mellettem. a napot hosszú, röpdöső szakálla 
lehúzta a kukoricaszárakhoz, a falu alá. a szakáll parázslott, és parázslott 
a kovács fújtatója is. 

Nagyapa a kováccsal együtt volt katona a háborúban. az első háború 
világháború volt, mondogatta, és mi legények, megjártuk a világot.

a kertek magasak voltak. az árnyékok megnyúltak. a kertek nem föld-
ből voltak, hanem kukoricából.

Nem a háborúban vesztette el a fél szemét, mondta nagyapám. a há-
borúban meghal az ember, és ha meghal, akkor egészen meghal. a bajsza 
reszketett. És nem itt a falu környékén hal meg, nem, hanem messze ide-
genben, messze a világban. Ki tudja, hogy azok most hol forgatják a nagy, 
fekete tengelyt. a kovácsműhelyben vakult meg a fél szemére. egyszer 
még azt is hozzátette nagyapa: Már meglett emberként.                      

a kovácsnak szikra pattant a szemébe. Égő szikra. a szeme megduz-
zadt és olyan kék lett, mint a hagyma. És amikor már nem bírta elviselni 
a hagymaszemét, mert az folyton mardosta az egész fejét és eszét, fogott 
egy tűt, és felszúrta. a hagymaszem napokig feketén és vörösen, zölden és 
kéken folyt. az emberek pedig csodálkoztak, hogy egy szemnek, az ember 
szeme világának ilyen sokféle színe van. a kovács pedig a kicsurgó szeme 
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világával ágyban feküdt, és mindenki meglátogatta, míg a szeme végleg ki 
nem folyt, a szemgödre pedig üres nem lett.   

az utcán egy traktor jött. Dübörgése behatolt a házak alá, és egy tábla 
földet húzott maga után porból. a traktorost Ionelnak hívták, aki nyáron 
is vastag bojtos kötött sapkát hordott. a kezén pedig vastag gyűrű villo-
gott. Látszik rajta, hogy nem arany, mondta róla anyám. a nénémnek 
pedig azt mondta: ez a Leni egy buta liba. hogy állhatott össze egy ilyen 
traktorossal. ez elissza minden pénzét, őt pedig kutyába se veszi. Nagy-
bátyám a cipőjét pucolta, ráköpött, majd egy ronggyal alaposan megdör-
zsölte, és közben kopasz fejét ingatva azt mondta: egy oláh az csak oláh 
marad, kár is több szót vesztegetni rá  a nénikém könnyedén megemelte 
a vállát, és azt suttogta: Legalább gondolna az apjára az a lány, hiszen az 
halálra emészti magát miatta. 

a bojt ott fityegett Ionel fején, ő maga pedig csak ment a traktoron, és 
fütyörészett, a traktor pedig belelapította fütyülését a porba, a földbe. a 
por csípte az arcomat. a dal, amit Ionel fütyült, még mindig nem ért vé-
get, még mindig nem volt halálra lapítva. hosszabb volt, mint az utca.

a hold még csak egy másik hold árnyéka volt, olyan új, hogy még fel 
sem kelt. a világa fent ragyogott a messzi égen, ahova csak a gondolat ér 
el. a napban pedig még izzott a parázs.          

egy évvel ezelőtt, húsvét vasárnapján nagyapa a kovács és egy üveg 
bor mellett a kocsmában üldögélt. Én ott álltam a könyökénél, az asztal 
szélén, mert vele kellett templomba mennem. a kovács egy üveg átlátszó 
pálinkát iszogatott, és közben ilyeneket mondott: hadifogság meg hősi 
temető. Nagyapa pedig a pohár peremén, a vörös bor cseppjén keresztül 
ilyeneket: Stratégia és Mostar, meg hogy a Wilhelm Mostarban nyugszik.

a kovács végig a falun a La Palomát énekelte. Keze táncolt a leve-
gőben, és a szeme is vele táncolt. csak az üres szemgödre nem perdült 
táncra. Nagyapa mosolygott, és izzadt, és boldogan hallgatott. Látszott 
a szemein, hogy más időkbe tekintettek vissza. És azok a más idők egyre 
csak sokasodtak, mert már a földben voltak. a lábai pedig óvatosan és 
lassan lépkedtek.

Ionel ráborította a tábla földet a falura, a tetőkre, aztán a templom 
mögött behajtott a fák közé.

a kántorné ment előttem, Kék virágcsokros, repdeső ruhában. egyszer 
egy temetésen éneklés közben a pap mellett összeesett. a szája tátva ma-
radt, és fehéren habzott, mint a torma, ami a nyakán lefolyva a gallérjára 
csöpögött.

Nagyapa akkor kigombolta fekete kabátját, és azt suttogta a fülembe: 
Nyavalyatörős. Mindjárt jobban lesz.

a malmot háromszor láttam. Kétszer fejtetőn állt, egyszer a halastó-
ban, egyszer pedig a felhőkben. egy piros felhő volt a királynő. a ruhájá-
ban parázs volt, és szürke haja mögül a láncomat nézte. 
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Mögöttem lépések jöttek. Belekongtak az utca kövezetébe, aztán a 
sarkam mögött ismét kibújtak a járdából. Nem néztem vissza. a lépések 
ritkábbak voltak, mint az enyémek, és nagyobbak. a láncom ott himbá-
lózott mellettük, mikor az agronómus nadrágszárai megelőztek. Motyog-
tam valami köszönésfélét, valamit, amit ő a csillogó cipőjében, és odafent, 
a fehér fülével meg se hallott.

az agronómus sötétszürke mintás, világosszürke öltönyt hordott. hal-
szálkamintásnak mondták, vállban világos volt és hátul sötét. az agronó-
mus halszálkáiban sötét csigolyákkal ment a kántorné mögött. Útja nem a 
kövezeten vitt, hanem térdmagasságban a föld felett, a kántorné lábikrája 
felé, oda vitt sápadtan és oválisan, és a sarkainál egy kissé keskenyen.  És 
a sarkaival földet is fogott, és nem sikerült utolérnie a repdeső ruhát. Így 
hát szélesebb és mélyebb menésre váltott előttem a kövezeten.

az utca másik oldalán a levélhordó ment. Sapkájának ellenzője olyan 
volt, mint egy háztető. Láttam arcának gyökereit, láttam a bajszát, csak a 
száját nem láttam         

a láncom a cipőtalpaimban csörgött. Nem a kovácshoz mentem, ha-
nem elfordultam a vasúti töltés felé. Mert onnan valami éneket hallottam. 
egy olyan hosszú és magas éneket a töltés belsejéből, hogy ki kellett on-
nan folynia, végig a falun. Lágy és szomorú ének volt, mint a földre hulló 
nyári eső. 

egy hegedűn húzták az éneket, a húrok úgy feszültek a falu fölé, mint 
a távírópóznák drótjai. Mélyen a föld alól egy férfihang dalolt. a lovakról 
dalolt és az éhezésről a nagy országutakon.

a töltésen, a sínek mellett, ahol fekete vonatok jártak, dúsan nőtt a 
fű, és még akkor is reszketett a vonatok szippantásától, amikor azok már 
messze lent jártak a völgyben. És a fű csak reszketett a vonatoktól, azok 
pedig soha nem mentek bele az éjszakába és csak másnap értek be a fa-
luba.  

a folyton hajladozó és a vonatokat egy darabig elkísérő fűben lovak 
legeltek. az egyiknek piros pántlikák voltak a sörényében. a pofájuk 
csontos volt. harminc évig kell vándorolniuk. akkor megnyugszanak. a 
cigányok lovai is cigányok.

a töltés mögött két cigánykocsi állt, kifeszített ponyvával. a kerekekre 
poros lámpák voltak akasztva, megfúlt, fekete lámpabéllel.

a kocsik mellett nyitott körben emberek álltak. az utolsó sorban ál-
lóknak nadrágszáruk és lábikrájuk és hátuk és fejük volt, az utolsó előtti 
sorban állóknak válluk és nyakuk és fejük, az első sorban állóknak pedig 
hajuk és kalapkarimájuk és fejkendőcsücskük.

az emberek előtt egy fal volt felhúzva lepedőből, egy színfal. a szín-
fallepedő előtt pedig a színpad volt. És a színpadon, zöld ruhában ott 
állt a vadász. azt mondta: hercegem, és egy nagy, piros szívet tartott a 
kezében.
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a kántorné túl magasra emelte az állát, és tátva maradt száját mozgat-
ta. Közben a hajához kapdosott. Mikor a herceg hangja a legerősebb lett, 
a kántorné szájában megvillant egy fog.

a színpadra feljött az énekes. Odanyomta állát a hegedűhöz, és énekkel 
kísérte a játékát: hej cigány, hej cigány, húzd el a nótámat. a nénikémnek 
könnybe lábadt a szeme, ujjait a szájához szorította, a nagybátyám pedig 
mozgó járomcsontokkal egy nagy füstfelhőt fújt a hajába.

Letettem a láncomat a fűbe, hogy bele ne csörömpöljön az énekbe, 
aztán odaálltam a nyílt körbe, a vászon színfal mellé. az agronómus a 
kabátzsebébe dugta kezét, ami most a ruha alatt úgy nézett ki, mint egy 
hal hasa. aztán tekintetével az énekes hegedűjén át, a boltosné arca mel-
lett a kántorné nyakát kereste, akinek lábikráját a levélhordó nadrágszára 
takarta el. 

Genovéva egy kerek bádogteknő víztükrében nézegette az arcát. a bá-
dogteknő zöld nyárfaágakkal volt körülfonva, az volt az erdei tó.

Genovéva lehunyta szemét. Lehúzta jegygyűrűjét az ujjáról, gyermeké-
re nézett, a vízbe ejtette a gyűrűt. aztán összegörnyedve még sokáig ült a 
tó partján, és sírt.

Leni a második sorban állt, anyám varrónője mellett, aki fehér csipke-
galléros, borsószínű ruhát viselt. anyám ruháin mindig túl mélyre szokta 
varrni a mellkivágást. Így anyám ruhái mind fonnyadtak lettek, és fony-
nyadt lett alattuk a melle is. Leni Genovéva mély mellkivágását leste. Mi-
óta apja elment forgatni a nagy, fekete tengelyt, talpig fekete gyászruhába 
zárkózott. Most gyászának gombjait babrálta, és valamit a varrónő fülébe 
súgott. És a mellkivágás mentén a szeme sarka lopva Ionel arca felé sik-
lott. Selyem fejkendőjének fekete csücske volt, ami megijedt, amikor hoz-
záért a varrónő fehér csipkegallérjához. a varrónő elfintorodott. Ionel 
sapkabojtja a kovács homloka előtt himbálózott.

a herceg arccal a tó fölé hajolt és tenyerét a vízbe süllyesztette. a ko-
vács megnedvesítette kiszáradt száját a flaskó nyakán. a levélhordónak az 
arcába csúszott a sapkája, az ellenzője a homlokába mart, a bajsza pedig 
a szájába.

a herceg egy halat tartott a kezében, és felvágta puha hasát egy fehér 
fogantyús kis késsel. a hal hasában megtalálta a hercegnő jegygyűrűjét. 

a vasúti töltés mögül tehenek menését hallottam. a legeléstől fáradt 
bőgésüket hosszan elnyújtotta az este. a láncom ott hevert egy nagy cipő 
mellett. a levélhordó cigarettacsikket dobott melléje, ami úgy izzott, mint 
egy szem.

az énekes kijött a vászon színfal elé. Odanyomta állát a hegedűhöz. 
rázendített, és beszélt is hozzá: a piros szív nem a hercegnőnké volt, 
hanem egy kutyáé.

a levélhordó lekapta a sapkát a fejéről, és lóbálni kezdte a levegőben. 
homlokától egész a tarkójáig nyalta hátra a haját. Én a zsebkendőmet 
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lobogtattam, és a szél után néztem, amit csapott, meg a fehér szárnyalása 
után.

az énekes most egy dalt énekelt a szép nőkről. Szája ellágyult a hege-
dűn. a kovács a szájához emelte a flaskót, és lehunyta színes szeme világát, 
ami még nem folyt ki. Mosolygott, és kortyintott. Ionel sapkabojtja, ösz-
szhangban a gyengéd szerelmi dallal, eltakarta a kovács üres szemgödrét, 
ami most pamutszemnek látszott. a kovács felemelte karját és elrikkantot-
ta magát: Mester, a La Palomát. az énekes sokáig hangolt, míg ujjaiban és 
a szájában megtalálta a dalt. Nagybátyám tar fejét ingatva tapsolt. a néni-
kém pedig görbe ujjaival a ruhaujját cibálta, és azt sziszegte: Te bolond.

a kántorné magában dúdolt. az agronómus a térdével táncolt, Ionel 
az ujjával. a kovács hangosan és rekedten kísérte az énekest. Leni arcára 
egy kerek könnycsepp gördült. a varrónő borsózölden eltépte magát a 
fekete gyászruhától és Leni könnycseppjétől, és fehér csipkegallérjának 
minden örömével felkiáltott: Bravó.

a herceg átment a színpadon. három szolga követte, a szolgákat pedig 
egy ló. a szolgák alacsonyabbak és öregebbek voltak, mint a herceg, a ló 
sörényében pedig piros pántlikák lobogtak.                               

Ionel a ló lábára pillantott. Sapkabojtja a kovács száját súrolta. Leni a 
selyem fejkendője csücskét rágcsálta.

Fenség, szólt a legidősebb szolga, a vadász bevallotta, hogy Genovéva 
él. a legkisebb szolga egy bozóthoz szaladt, és rámutatott. a varrónő va-
lamit Leni fülébe pusmogott.

álom ez vagy valóság, kiáltotta a herceg. Genovéva kiemelkedett a 
bozótból. hosszú, fekete haja a végével belesiklott az éjszakába. ruhája 
könnyű volt és üde.

Odafutott a herceghez. Nyomában a gyereke, a kezében egy nagy, szí-
nes lepkével, ami a futástól reszketett. amikor a gyerek megállt Geno-
véva mögött, a herceg felkiáltott: Genovévám, Genovéva pedig azt ki-
áltotta: Siegfriedem. átölelték egymást, és a lepke már nem reszketett. 
Papírlepke volt, és halott.

a levélhordó arca gyökerébe harapott. egy ajka volt, és látszottak a 
fogai. az éles fogai. a kántorné nevetett. Fogai fehérek voltak, mint a 
retek, és mint a hab. Vállán egy virágcsokor csüngött, és a karjára simult.

a piros pántlikás ló füvet legelt a színpadon. Siegfried az ég felé emel-
te a gyereket, akinek meztelen lábai az arca előtt kalimpáltak. Siegfried 
nagyra tátott szájjal mondta: Gyermekem, a szája akkorára nyílt, mintha 
gyerekének csupasz lábujjait lélegezné be. aztán így szólt a szolgákhoz: 
Most pedig ünneplünk, most vígadunk és táncolunk. Felemelte Genové-
vát és a gyereket a nyeregbe. a ló patájával rúgkapált a fűben. Tudtam 
hogy odafent a töltésen azt a füvet legelte, ami folyton hajladozott, és egy 
darabig elkísérte a vonatokat. attól a fűtől hamarosan megint vándorútra 
kel, gondoltam magamban. 
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Genovéva a kezével integetett, a gyerek a halott lepkével, Ionel a vas-
tag gyűrűvel, a levélhordó a sapkaellenzőjével, a kovács pedig az üres flas-
kóval. csak a feketén bezárkózott Leni nem integetett. a varrónő brávót 
kiáltott, az agronómus halszálkás ruhaujjával integetett, a nagybátyám 
pedig felrikkantott: hiába, a német cigány az német cigány.

a láncom olyan fekete lett, mint a fű. Már nem is láttam. a végével be-
lesiklott az éjszakába. Utánaléptem, és meghallottam a hangját. a zseb-
kendőmet lobogtattam.

az énekes kijött a színpadra, és hegedűjével integetett. Tört hangon 
énekelt, hegedűjének hasa mély volt, mint az éjszaka, és ott zümmögött 
alattam: 

az élet annyi bajjal jár, 
de ha nincs remény semmi már
mindig jön egy kis fénysugár.

a kántorné egy gyűrött zsebkendőbe sírt bele. az énekes mellé odalé-
pett egy lány, égő lámpással a kezében. a hajában egy nagy, hervadt rózsa 
volt tűzve, meztelen üvegvállát átjárta a fény. az agronómus szeme végig-
siklott a vállak üvegén, és a halszálkái odatuszkolták közvetlenül mellém, 
a színpad közelébe. 

az énekes most arról dalolt, hogy milyen kevés az ennivaló, és milyen 
kevés a pénz. a lány karjainak sima bőre átlátszó volt, és csak úgy csö-
römpölt rajtuk a sok vad karkötő, amik folyton felcsúsztak a könyökéig és 
aztán azonnal visszahullottak. egyszer hol csillogva összetörni látszottak, 
aztán a lámpa lángjában, a forró fénytől átvilágítva megint egybenőttek.

a lány egy fekete kalapot tartott a kezében, és azzal ment arctól arcig, 
kéztől kézig.

Nagybátyám az utolsó sorban lángoló arccal egy egész marék pénzt 
szórt a kalapba. a kántorné egy gyűrött papírpénzt ejtett bele. Miközben 
elsüllyesztette a pénzt a kalapban, a lámpás áthevítette és kisodorta nya-
kát az éjszakából.

a lány ovális, szűk fehér mellényt viselt, ami olyan volt, mint a szeme 
fehérje, és a lámpa ragyogásában szinte úsztak benne mellének kerek, 
barna bimbói. a levélhordó a kalap fölé tette tenyerét. Bajsza reszketett, 
szemei pedig kelkáposztalevélként tapadtak a lány köldökén ékeskedő 
fonnyadt rózsára.

az agronómus keze úgy csörömpölt, mintha kiszáradtak volna a hal-
szálkák. a lány combjai felcsúsztak a karja alá, riszálták a csípőket és ket-
téosztották a kabátka rojtjait. az agronómus halszálkái szürkén rángatóz-
tak, szeme pedig, Ionel szemével együtt a lány combjai közötti keskeny 
selyem háromszög felé nyomult.



89

Leni szemei tágra nyíltak, a szeme sarka fehér volt és kemény, mint egy 
sírkő. Ionel gyűrűje a fekete kalap fölött villogott. az ajka átnedvesedett, 
torka felemelkedett a szájpadlására.   

Szemem belefulladt a selyem háromszögbe. a vad karperecek között 
beleejtettem a pénzemet a kalapba. Kezem megrémült, mikor az ujjaim 
mellett, a fekete háromszög körül megpillantottam a hosszú, fekete szőr-
zetet. 

Leni belekarolt a varrónőbe. elindult vele a vasúti töltés felé. Úgy 
mentek, mint az üres ruhák. Leni kétszer is visszanézett. Ionel a halál-
ra lapított dalát fütyülte, és közben hátulról nézegette a selyem három-
szöges lányt. a kántorné már fent volt a töltésen, ruhája egy kis ideig 
ott világított, aztán eltűnt. az agronómus a kabátzsebébe dugta kezét. a 
lány a színfallepedő mögé vitte a kalapot. Ionel fütyörészve a traktorjához 
ment.    

a vasúti töltés fekete volt és magas, a fű pedig fekete és mély. a lán-
com már nem feküdt ott a cipőm mellett. Lehajoltam. Mindenhol földet 
láttam magam előtt. Körbe forgolódtam. a fű nedves volt, a kezem hideg. 
a láncom megfulladt és eltekergett a láthatatlanul rejtőző kígyókhoz, el-
kóborolt tőlem harminc év messzeségbe, ahogy a cigányok vándorolnak. 

És a láncom, és a kovács, és anyám és a pénzem.
a színfallepedő megduzzadt a szélben. a cigányok tüze vörös volt és 

forró, mint az arcom, mint a szemem, mint a magában beszélő szám. a 
füstje sűrűn gomolygott. elfedte a cigányok szemét, halántékát és kezét. 
Belemart a hajukba, szétborzolta és felfújta, mint valami szürke tésztát. 
Beleálltam a füstbe. Nem mart belém, hanem finom fodrokban és meg-
kövült legyezősen, fehér öltönyökben és fekete cipőkben felszállt a leve-
gőbe. És magamra hagyott. És hazaküldött.

az énekes a lovat etette. a ló piros pántlikákkal a sörényében a holdat 
bámulta. 

Kiürülve elindultam a vasúti töltés felé. a hold is üres volt. a töltés 
előtt egy asszony guggolt. a blúza feketébb volt, mint az éjszaka, szétte-
rült szoknyái alól durrogás hallatszott. az egyik fehér kezével füvet tép-
desett, és hangosan nyögött, mintha haldokolna. a töltésen egy fekete 
ember állt, és az eget nézte. Már rég otthon lennénk, mondta dühösen. a 
hangja a nagybátyámé volt. 

romlott hús bűze áradt. Nagynéném felemelte a szoknyáit. Fekete blú-
za alól két széles, világos folt látszott, olyan egyformák, mint két hold. 
egy fűcsomóval kitörölte a hátulját, miközben nagybátyám fel-alá járkált 
a töltésen. aztán hirtelen megállt, és felkiáltott: Te asszony, ez olyan bü-
dös, mint a kolera.

az ég ürülékszagot árasztott. a töltés feketén meredt mögöttem, le-
húzta magához az eget, és a sínek előtt tolta, mint egy fekete vonatot.
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a kis tó odakínálta tükrét, de ennyi bűzt és ennyi éjszakát nem tudott 
visszatükrözni, így hát vakon és dermedten megállt a hold zsákjában. 

a malom előtt egy gólya állt. Szárnya oszlásnak indult a sötétségtől, 
lába rothadásnak a tó vizétől. 

De a nyaka hófehér volt. ha felrepül, meghal a levegőben, és minden, 
amit tesz, az panaszkodás, gondoltam. Menés közben mindenhol a fekete 
levegőből kovácsolt láncomat láttam, és felkiáltottam: Dugd bele a cső-
rödet a büdös piszokba, gázolj bele az iszapba és keresd meg a kis Franz 
apját. 

az utcán dús fák álltak. Belevirágoztak a tavaszba, és mikor eljött a 
nyár, vörös levelet hoztak, de gyümölcsöt nem. És nevük sem volt, csak 
vörös fáknak hívták őket. Lágy susogásukban hiába kerestem a lánco-
mat. 

a kerítés mögött egy kutya szíve ugatott. És odafent, a vörös fákon egy 
őzgida szíve didergett. 

a kovácsműhely ablaka sötét volt, mert a kovács már aludt, és aludt a 
parázs is. De sok ablak még fényesen virrasztott. 

a kút kereke mozdulatlanul állt. a kút aludt és a lánca is aludt. egy 
felhő kószált a nagy piszokban. Fel-alá kódorgott az alvó égen, cipőjében 
fehér vad tormával és verdeső nyakkal, és verdeső nyakában Leni vörös 
kakasával. 

És a vörös kakas fölött egy arc azt kiáltotta: hol van a láncod, és hol 
van a pénzed? a házunk ablakában parázs izzott. 

a falu üres volt. Gregor, a falu üres volt. az ablaknál hallgatóztam. a 
rádió néma volt. És anyám kiabált. És apám hallgatott. 

Nagyapám aludt. Gregor álmot álmodott, és azt látta, hogy az arcomba 
egy béka ugrik. 

a nagy, fekete tengely fordult egyet.                      
Ircsik Vilmos fordítása
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Niklas Stiller képversei (10 db)

Über allen Gipfeln (Goethe)
Tod eines Vogels (harald hülsmann)
ein reines weiss ist (Wolfgang Weck)
hinter Wanden hinter der Wand (rose auslander)
Die autos auf der Strasse (Ulrich Meister)
test herz. nagel gespannt? von der (Thomas Kling)
Die Dammerrung löst sich auf. (Otto Fenyvesi)
Ufo Nachts im Winter 
Um sieb zehn Uhr dreissig


