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Péntek Imre

Őszi anzix
Fenyők alatt a fűben
nőnek már sárga gombák,
hálóikat a pókok
sietve összefonják,
szállnának messzebb,
melengtő tájra,
hidegét az évszak
a légbe felzihálja.
Kórók kórusa mormol
siralmas monológot,
bokron kigyúlnak
a bogyószemaforok.

A rontás ősi háza
Elleng a déli fény
opálos tisztasága,
leroskad bűn s erény,
mindkettő elcsigázva.
Véget ér hangtalan
az utolsó kísérlet,
vadul vesztébe rohan
valamennyi részlet.
Gyarló kezek lefestik
a vérző horizontot,
végeznek vele estig,
a fák haja kibomlott…
A kedves szörnyeket
szíves vendégül látják,
s építik angyali terv helyett
a rontás ősi házát.
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S, a (mű)kézbajnok
(Sírkert a semmiben című ciklusból)
Tizenhét éves volt, amikor üzemi baleset érte.
Egy februári nap, hóvihar után kimentek az
üzemi területre, a villanyszerelő brigád, hogy
elhárítsák a hóvihar okozta kárt.
Ő mászott elsőnek a távvezetékre,
ami – a belső tájékoztatás szerint –
„áramtalanítva lett.” (Idézet a baleseti jegyzőkönyvből.)
Áramütés érte. Hét és fél méter magasból zuhant a mély
hóba.
(Ez is szerencséje volt.)
A községben, sőt, a környéken nem kis feltűnést okozott
a baleset híre.
Annál is inkább, mert S. megyei röplabda- és pingpongválogatott volt,
a szakemberek szerint nem mindennapi tehetség.
El lehet képzelni, mitől fosztotta meg a sors.
Aztán kórház, kartőből amputálás,
s – ami némileg érdekessé tette alakját – műkézkísérletek
alanyává vált. Milliót érő szerkezetek kapcsolódtak
karcsonkjára.
Haveri körben akkor szerzett először elismerést, amikor
a talpas poharat nem csak megemelte csipesz ujjakkal, ki is
itta.
Bátyjával, a szakképzett kereskedővel, a későbbi járási
munkásőrparancsnokkal, próbáltuk lelkileg helyrerázni.
Bevettük az irodalmi színpadba, verseket tanult és mondott
Egyáltalán nem tehetségtelenül.
És csodák csodája: lassan visszatért belé az élet.
Megtanulta karcsonkját és műkezét használni.
Sokat olvasott, a helyi művésztelep mindeneseként
Kiváló barátokra tett szert. Szerették, becsülték.
Családot alapított, gyermekei születtek.
Ő maradt a régi cége alkalmazottja, onnan százalékolták le.
Tisztes összeggel.
Szerettem családi házukba vizitálni, kávét főztünk,
beszélgettünk.
Szenvedélyes és tudatos baloldali lett. Talán a helyi MSZP-ben
valami tisztséget is vitt.
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Ismerte – korábbról – ellenzéki nézeteimet. Örökké vitáztunk,
én jobbról – ő balról érvelt,
miként kellene kirántani a kátyúból az ország szekerét.
(Mert abban, hogy bajban van, egyetértettünk.)
Közben egyre modernebb műkezeket kapott,
már meg sem mertem kérdezni:
mennyit ér egy-egy ilyen bőrszerű műanyaggal bevont,
zümmögő, kézfejet utánzó, mozgó szerkezet.
Évek múltán már csak visszajáró lélek voltam:
ha rég találkoztunk, szinte hiányoztak vitáink.
A közelben lévő Platán sörözőben is sokszor kikötöttünk.
Számolatlan ittuk a kerthelyiségben a hideg olaszrizling
fröccsöket.
S meglepett az is: milyen tudatos ateista.
Többször kijelentette – ő, aki néhányszor megfordult
a halál árnyékban – nem akar papot látni a temetésén.
És úgy is lett. (Talán régi betegségei újultak ki.
Menthetetlenül.)
Ott voltam a szertartáson. Két barátja búcsúztatta.
Egyik irodalmi színpadi társa, a versmondó kör vezetője.
A másik a polgármester. (MSZP-s színekben)
Meg kell adni: szépen beszélt mindkettő.
Bennem önkéntelenül is megfogant érette az ima,
melyen (talán) kicsorbult szenvedő ateizmusa.

Lanczkor Gábor

Folyamisten
(regényrészlet)

A karácsony előtti napokban kiürült a londoni magyar ház. Lacin kívül
csak Betti, Ferke, Geri, és a Bandika nevű új ﬁú maradt, aki december elején költözött be a tetőtérbe Ferkéékhez. A szülei fölajánlották Ságvárinak,
hogy kiﬁzetik a repülőjegy árának felét, ha mégis hazalátogatna, amit ő
ezek után komolyan fontolóra is vett, de végül mégiscsak Londont választotta. Poroszos, erősen konzervatív nevelésben részesült tizennyolc éves
koráig, és az édesanyját úgy szerette, ahogy az érzékenyebb ﬁúk szeretik
az anyjukat, az apjával viszont a kissé zilált kamaszkora óta igencsak megromlott a viszonya. Miután felvették a szegedi egyetemre, alig járt haza
Újvidékre. A ritka alkalmakkor az első este még úgy-ahogy örültek egymásnak az apjával, de másnap már bármelyik pillanatban kipattanhatott a
családi tűzfészekben a szikra. És bár a nővérénél vagy valamelyik szegedi
barátjánál is ellehetett volna egy ideig karácsony és szilveszter között, nem
akart alkalmatlankodni. Felnőtt volt, maradt Thornton Heath-ben.
Hogy valamelyest mérsékelje az ünnepi melankóliát, ha kimozdult a
házból, a karácsonyi mámorban úszó belvárost nagy ívben elkerülte. Ezekben a hetekben fedezte föl magának az Isle of Dogst, a Kutyák szigetét,
a Temze kanyarulatát kitöltő, nyelvet formázó területet, amelyet keresztül-kasul csatornák szabdaltak föl; egykoron a világbirodalom fővárosának
kereskedelmi dokkjai és áruraktárai álltak itt. A félsziget szívében, a munkásnegyedek bérkaszárnyái és a nagyobbrészt már fölszámolt rozsdaövezet szorításában újdonat felhőkarcolók magasodtak, éles áttéttel jelölve ki
a rehabilitált terület határait. A karcolók között volt egy kisméretű park,
ahol a korán sötétedő decemberi estéken Ságvári különösen szeretett egy
padon ülve fagyoskodni. Soha, de soha nem találkozott itt a sötét faágrajzok között egyetlen élő emberrel sem. Az irodák dolgozói láthatatlanok
maradtak a számára, akár a túlvilágított téli égbolt csillagai. A roppant
magasságú épületek világló üvegfelületeinek fényében a lerombolt raktárak és rothadó medrű csatornák lidércei szaglottak, és ennél eszményibb,
jobban körülbástyázott elhagyatottságot a ﬁú képzelni sem tudott volna
a maga számára. Itt, a szűk parkocskában aztán minden irányba lejtett a
kígyózó gyalogösvény, és Ságvári valamiféle hívást vélt hallani az idegen
frekvenciatartományokból, hívást, amelynek nincs tárgya, sem célja.
Szentestére Ferke és Bandika a nagy berúgást találták ki közösségi programnak. Laci előre jelezte, hogy csak korlátozott mértékben kíván részt
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venni a kivételesnek ígérkező eseményen, de azért biztos, ami biztos, berakott a kosarába négy sört, amikor előző este átsétáltak a szupermarketbe
Gerivel, aki viszont a szakács szerepét is magára vállalta. A hagyma és a
sajt, a három csomag spagetti, három nagy paradicsomkonzerv, egy adag
lefóliázott darálthús és egy üveg tequila mellett Ságvári tizenhárom doboz
sört számolt meg a bevásárlókocsiban, amíg a pénztárnál várakoztak.
Másnap Geri a szokásosnál egy órával korábban jött haza a munkából,
míg ő egész nap szinte el sem hagyta a szobát. Az interneten keresztül
beszélt a nővérével és az anyjával, és miután befejezték, úgy érezte magát,
mint egy árva gyerek.
Ferke és Bandika már délután négykor lementek a nappaliba, és egy
borzasztó, rikító címkéjű két és fél literes gyömbérsörnek láttak neki, miközben az egyik magyarországi kereskedelmi rádiót hallgatták a laptophoz csatlakoztatott két külső hangszórón. Ónos köd szitált odakinn az
utcán.
Ahogy Geri visszajött a fürdőszobából, Ságvári is elrakta a számítógépet, majd együtt kimentek a konyhába, hogy hozzálássanak a lakoma előkészületeihez. Elővettek egy-egy sört a hűtőből. Megpucolták a hagymát,
és Laci épp az egyik paradicsomkonzervet igyekezett fölnyitni a ﬁókban
talált ócska, egyhelyben elforgó szerkezettel, amikor úgy érezte, egyszerűen nem bírja tovább a műsorvezető karattyolását.
– Srácok, nem lehetne valami értelmesebb dolgot hallgatni? – nézett a
fotelekben cseverésző Ferkére és Bandikára. – Ha gondoljátok, kihozom
a gépemet, van rajta egy csomó zene.
– Hagyjál már – szólt vissza Ferke villogó szemekkel. Nem sokkal múlt
el harminc, de már most erősen kopaszodott a halántékán és a feje búbján.
– Titeket nem idegesít ez a pofázás?
– Vannak karácsonyi számaid?
– Nem értem, miért kellene feltétlenül karácsonyi számokat hallgatnunk, pláne a rohadék rádióból.
– Karácsony van, és otthon is ezt hallgatnám – szólalt meg vaskos, keret
nélküli szemüvege mögül Bandi, aki gyatrán szabott, de szépen vasalt fehér ingjében úgy festett, mint egy ügyvédbojtár munkaidő után.
– Akkor miért nem állítottunk karácsonyfát is? – horkant föl Ságvári. –
Meg minek akartok berúgni?
– Ha előre megbeszéljük, éppenséggel állíthattunk volna, haver!
– Gyönyörű műfenyőket láttunk tegnap a Tescóban – szólalt meg Geri
vitriolos hangon. – Le voltak árazva. De tényleg, rakjatok már be valami
hasítósabb zenét, ha egyszer buli van.
– Mire gondoltál? – kérdezte Ferke.
– House, acid house, techno, valami határozottabbra, mert tényleg baromi idegesítő ez a vinnyogás.
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– Na, azt aztán nem, hogy tuc-tuc szóljon itt nekem, az teljesen kizárt –
közölte Bandika. Miután beköltözött a házba, egy sétatávra lévő autómosónál kezdett el dolgozni, de alig két hét után fölmondott, és azóta megint
munkát keresett, igényes munkát, ahogy ő fogalmazott.
– Valami rockhoz mit szólnátok? – kérdezte Laci.
A bejárati ajtó nyílódását hallották, aztán pár másodperc múlva Betti
lépett be a nappaliba nagykabátban és vastag kötött sapkában.
– Sziasztok, ﬁúk, mi a helyzet? – nézett körbe, míg a műsorvezető épp
Mariah Carey egyik fantasztikus karácsonyi dalát konferálta föl.
– Kezdődik a parti – kacsintott Geri. – Hozd ki a gépedet, Laci, aztán
majd Bettike választ nekünk zenét.
Beletelt jó húsz percbe, mire a lány rendbe szedte magát, és úgy állapodtak meg, addig maradhat a rádió. Közben elkészült a vacsora, Geri
milánói makarónija. Saját bevallása szerint nagyon szeretett főzni, ennek
ellenére ugyanazokon az olcsó, fagyasztott készételeken élt, mint majdnem mindenki a házban. Geri javaslatára hajtottak föl evés előtt egy felest, ő maga Ságvárival és Bettivel tequilát, amihez még citromszeletke és
só is került, Bandika és Ferke pedig vodkát. Mindannyian meg voltak egy
kissé illetődve, amikor boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
– Ez nagyon jó lett, apám – mondta Laci tele szájjal, miután nekiláttak
a spagettinek.
– Tényleg baromi jó – bólogatott Ferke.
– Igyekeztem – felelte Geri, akinek olyannyira jólesett az elismerés,
hogy kissé bele is pirult. – Pedig ez az itteni teszkós hagyma csak nagy
jóindulattal nevezhető vöröshagymának, a disznóhúst meg szeretem én
magam ledarálni.
– Túl fűszeres a szósz – szólalt meg halkan Bandika, aki láthatóan tartott tőle, hogy leeszi a szép fehér ingjét. Bekapott egy falatot, aztán merev
nyakkal rögtön a gyöngyházas gombsor felé meredt.
– Ne hülyéskedj – mondta Betti. – Végre valami normális kaja.
Közben már a Red Hot Chilli Peppers Californication című lemeze
szólt Ságvári laptopjáról, amit a lány választott, és ami ellen senkinek nem
volt különösebb kifogása.
– Egy font ötvennel jön mindenki – nézett körbe Geri.
– Én beszállok a tequilába is – mondta Betti.
Miután kiürült a nagy fazék, Ferke fölállt egy darab kenyérért, és még
a maradék szószt is kitörölte az edény aljáról.
– Gyerekek, úgy bezabáltunk, hogy most meg kezdhetjük elölről az
ivást! – röhögte el magát egy szolid böffentéssel kísérve. – Boldog karácsonyt! – emelte aztán magasba a fél deci vodkáját.
Ságvári ebből a körből már kimaradt. Amíg Geri és Betti kimentek a
teraszra cigizni, fogta magát, és áttelepedett a kanapé sarkába. A másik
két nemdohányzó követte, a foteleket foglalták el szemközt.

9
– Csak el ne aludjak – vihogott Ferke egy újabb pohár gyömbérsörrel
a kezében.
Laci a villanyfényben álló két alakot ﬁgyelte, Geri élénken gesztikulálva magyarázott valamit, majd harsányan fölnevetett. Betti félszegen mosolygott, látszott, hogy nagyon fázik, egy utolsó slukk, aztán elnyomta a
cigarettáját, és mint a macska, bebújt a résnyire nyitott üvegajtón.
– Hú, de hideg van!
– Fölszállt a köd – mondta Ságvári.
– Tiszta kövér lettem – sóhajtott föl a lány, ahogy a felsőtestét dörzsölgetve a hasára tévedt a tenyere.
– Ne viccelj, Bettike.
Lilára voltak lakkozva a körmei, frissen, látható műgonddal.
– Te holnap egyébként dolgozol? – kérdezte tőle Laci.
– Offos vagyok – felelte mosolyogva, aztán a hűtőszekrényhez ment,
kivett egy üveg vörösbort, és elkezdte leszedni a takarófóliát a nyakáról.
– Add ide, majd én kinyitom neked – szólt Geri, ahogy belépett a teraszról, nyirkos hűvösséget és a dohányfüst szagát sodorva magával.
– Ki tudom nyitni én is – válaszolta a lány, és már tekerte is bele a dugóhúzót a parafába.
A kanapéra ültek, Betti a pohár vörösborával középre, a ﬁú meg egészen közel hozzá túlról.
– Mindjárt bepottyan hozzánk a Mikulás – mondta Ferke a kandalló
felé bökve, amelynek párkányán a közös vasalót tartották, pár rongyosra
lapozott magyar női magazin és az itteni reklámújságok társaságában.
– Ennél többet nem tudnak a hangfalak? – kérdezte Betti.
– Nemigen – felelte Bandika.
– Beszarok – egyenesedett föl váratlanul Geri.
– Mi az?
– Egy róka!
Mindannyian az üvegajtóra meredtek. Alig pár méterrel állt mögötte
az állat. Őket nézte, a kivilágított helyiséget, ahonnan őt is ﬁgyelték, elfogultan és kíváncsian, lappangó, ösztönös félelemérzettel.
– Szerintetek nem veszett? – kérdezte suttogva Bandi.
Mint egy jelenés, úgy tűnt el lompos farkával a sötétben.
– Igyunk egy kör töményet!
Miután kimondta ezt Ferke, megköszörülte a torkát.
– Idehozom a tequilát is, jó? – kérdezte aztán normális hangerővel,
mint aki épp most tér magához.
Geri erősködött, hogy Laci is tartson velük, és bár nem nagyon akaródzott neki, Betti segítségével mégiscsak sikerült rábeszélni.
Közben odakinn szállingózni kezdett a hó. Eleinte ritkásan, épp csak
szitálva, aztán egyre sűrűbben, nagy pelyhekben szakadt a külvárosra. A
magyarok elfogódottan bámultak ki az üvegajtó mögül. Szűk negyedóra
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múlva már a ház teraszát és a kertet is egybefüggő hótakaró fedte, amelyből csak a nagyobb fűcsomók szálai kandikáltak ki itt-ott.
A Californication után Depeche Mode-ban egyeztek ki, Ságvári a Violator lemezt húzta be a lejátszóba, ami Gerinek is megvolt másolt magnókazettán még általános iskolás korában. Bandika fölvetette, hogy zene helyett kapcsolják be inkább a tévét, de ezt a többség erélyesen elutasította.
– Hülyék vagyunk, ha előbb gondolkozunk, kihúzhattuk volna egymás
nevét egy kalapból – mondta Ferke, és a spicces hanghordozásából Ságvári nem tudta eldönteni, hogy komolyan beszél, vagy csak tréfál.
– Jaj, az iskolában is mennyire utáltam ezt – csattant föl Betti. – Kihúzott valami hülyegyerek, és hiába tettem ki magamért, préseltem szalvétából képet, vagy hajtogattam színes papírból madarakat meg békát,
kaptam cserébe egy tábla csokit szalaggal átkötve.
– Tőlem most biztos egy csomag dohányt kaptál volna – kacsintott rá
Geri – rózsaszín szalaggal átkötve.
– Örültem volna neki, de tényleg – mosolyodott el a lány.
– Kimegyünk cigizni?
– Hideg van. Szakad a hó.
– Vegyél kabátot.
Betti elﬁntorította az arcát. – Menjél csak, én maradok – mondta pillanatnyi mérlegelés után.
– Kapsz az enyémből egy szálat.
– Á, ezeket a vékony cigiket én nem tudom elszívni. Szívom, szívom, de
nem jön belőle semmi – nevetett föl.
– Tavalyelőttig barna Szoﬁt szívtam, tizenkét éves korom óta – mentegetőzött a ﬁú, aztán meglehetősen kedvetlenül állt föl. Cammogva indult
meg a terasz felé, mint egy cirkuszi medve.
– Én lassanként lefekszem – közölte Laci.
– Ilyen korán? – nézett vissza Geri. – Buli van, barátom!
– Fáradt vagyok.
Épp csak rágyújtott odakinn, amikor megszólalt a mobiltelefonja. Úgy
vette föl, mint aki valami jelre várt eddig. A beszélgetés, amelyből benn
a házban csak foszlányokat lehetett hallani, nem tartott sokáig, de Geri
láthatóan fölvidult tőle.
– Ákos átnéz hozzánk Croydonból – jelentette be aztán hópelyhektől
csillogó fejjel és vállal, amikor bejött a teraszról.
– Ebben az időben? – nézett rá Betti.
– Kicsit megjáratja a kocsit.
Ákos Geri korábbi szobatársa volt, közvetlenül Ságvári érkezése előtt
költözött ki a házból. Egy kétszobás lakást vett ki három barátjával, akikkel még otthonról, Pécsről ismerték egymást, és akik együtt jöttek utána. Egy nemzetközi csomagküldő cégnél dolgozott, két év gürcölés után
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olyan stabil ﬁzetéssel, hogy vehetett magának egy öregecske Volkswagen
Golfot nemrég.
– Egyedül jön? – kérdezte Ferke.
– Egy haverjával. Együtt laknak. Én se ismerem a srácot.
Ákos és Gyuri rettenetesen be voltak szívva. Már vagy másfél órája
kocsikáztak az üres, behavazott utcákon, és ahol csak lehetett, széleseket
faroltak a Golffal. Geri nyitott ajtót a csöngetésre, és a srácok állapotát
látva rögtön kitöltött öt tequilát a nappaliban. Ságvári már nem is próbált
tiltakozni. Ferke és Bandi a vodkájukkal koccintottak. Ákos feje kopaszra volt borotválva, a fülében vastag ezüstkarikát hordott. Bő fekete nadrág volt rajta, és egy fakóra mosott kapucnis pulóver. Erős kontrasztként
Gyuri jól szabott nagykabátot, szűk farmert és elegáns bőrcipőt viselt, rövid vörös haja tüskésre volt zselézve.
– Érdekes lesz a hazaút – mondta komoly képpel, miután egy-egy széken ők is a dohányzóasztalhoz telepedtek, és Geri mindkettejüknek hozott a hűtőből egy sört.
– Üres a fél ház, alhattok itt – felelte a házigazda nagyvonalúságával.
– Megfontoljuk – bólogatott Ákos, aki úgy vette egyenként szemügyre
a jelenlevőket, mint egy fáradt turista az etruszk hamvvedreket a British
Museum tárlóiban.
– Ma még dolgoztál? – kérdezte tőle Geri.
– Aha, négyig.
– És Gyuri, te hol melózol?
– Az Ikeában.
– Croydonban? – kapta föl a fejét Ferke.
Bólogatás volt a válasz.
– Én is! Fura, hogy még nem találkoztunk.
– Éjszakázol?
– Igen.
– Akkor azért nem. Én eladó vagyok.
– Az meg hogy lehet? – kérdezte bambán Ferke.
– Felsőfokúm van angolból.
Volt a hanghordozásában valami alig leplezett gőg és agresszivitás, ami
úgy hatott a félrészeg társaságra, akár egy erős éjszakai kávé a kamionsofőrre. De Ságvári nem szerette a kávét. Fölpumpálta a vérnyomását,
megdobogtatta a szívét. Egyetlen hajtásra kiitta a maradék sörét, majd
határozottan fölállt.
– Igaz, nekem nem túl jól az angolom – válaszolta Ferke. – Úgy is
mondhatnám, hogy van még rajta mit fejleszteni. Ezért is vagyok itt, nem
csak a pénz miatt.
– Jó éjszakát – mondta Laci, és úgy hátrált ki a konyhából, mint a nyugovóra térő inas, akire reggelig már nem lesz szükség.

Pollágh Péter

Polipvilág
Reggel a mosdótükörnél már csak legyintek:
ma rosszabbat küldtek, kérem a következőt.
Nem vagyok jól magamtól. Nincs jó:
elhullik minden szent, minden apró.
Pincérnép, polipvilág, degeneráció.
A gravitációt mennyit átkoztam,
és mennyit áthoztam abból, ami ott van
a pepita bolygón, mit neked puhítottam,
kékszemes dédﬁam, s most tessék: elrúgom
magam. Bolygó az, aminek pokolja van.
A bolygók nagy frászok. Dorombolnak.
Dobognak. Ölbe veszem, babusgatom
őket, mint a tablettáim, olyan őszek.
Gombok, gombócok, csak nagyobbra
nőttek: észre se vettem, felhizlaltam
őket. Kérlek, valóság, engedj el, mindennapi koporsómban én így fohászkodom.
Csupa olyat csinálok már, amit nem szabad,
csip-csup dolgokat; például felöltözök a lefekvéshez:
kávégombok a tejruhán. Összeér a két drága szín.
Fekete és fehér, mint a lánykori medvém.
Csonttalan volt és puha, végigment a pompeji főutcán,
de nem hitték el. Az emberek olyan ostobák.
Csak azt látják, amire idomítják őket.
Ki kéne szedni a szemükből a szürke
lencséket, de ez már nem dolgom nekem.
Nem vagyok jól a sok fúziótól,
összevissza lyuggattak, szúrtak:
ezek csak zsákutcák, nem folyik be fény.
Nem hajolgattam hatalmaknak,
inkább folyjon ki belőlem a világ,
mint hogy kiszolgáljam a polipot.
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Volt kincs
A nővérpult mögött melegszik,
fogja a csészét két kézzel,
hogy ne tudjon integetni, arra
gondol, ami még nincsen is,
mert valakinek,
hányszor mondjam, arra is kell,
hisz ő a doktor,
én meg a diagnózisra gondolok,
meg a fehér-piros zongoraszóra,
kétszínű, fényes, kórházi bókra,
valami nyugtató, zongorázó jóra,
fehérvérű, piros hajú szókra.
Volt kincs: szép kurzívval
ezt írja fel. A cukorbeteg is
cukrot kér, és tessék, latin
édességek a lázlapon,
kincset ír nekem, lám,
ami volt, megkapom,
borostás, kurzív este.
Kísért a ház. És bottal jár.
Pofakabátban sétál
két szeme.
Kigombol, begombol,
hidegverte este,
indóház, váltóház,
furcsán ejtem a h-t.
Valami van rajtam.
Van olyan, hogy gerinckabát?
A ház gerincét fogom.
De csak az infúzió az.
Vagy a bot. Vagy a fa.
Amitől nem látok,
ami megdönti az erdőt.
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Volt kincs: már ez van a
szemében,
minél közelebb megyünk, annál
inkább a mi fejünk van
az ő fejében, féléber őrszemében.

A Cinóber
(régi ének)
Ha minden szürkébe veszve,
ha csak cafatokat látsz
a ködben, ha lelopták a színeket,
a város gombjait: hívd őt,
a Cinóbert, piktorok álmát.
A szürkeüres jég szinte égig ér,
s te szügyig gázolsz a ködben,
hogy kitalálj.
Róla álmodsz a leőszült városban:
teli puttonnyal jön, ha úgy akarod.
Elhozza, ha nem is hűs üvegtálon:
a színek dobogós, sokkamrás szívét,
s a félelem levágott, kesztyűs kezét.
De nem biztos, hogy elhiszik.
Fején a jel. A kislámpa.
A túlzásba vitt hajszín
világít: a vér lámpája.
Egy szerelmes színnel
felkapcsolt ember.
Mászkál és rejti magát,
de az aluljáróban is érzik
a madarak. Fehér bőrű,
minden tetőről látja a Nap.
Mint reggeli tető,
fehér volt a haja hajdanán,
de közel volt a Nap,
és leszállt rá, azóta
félik a mocskos hajúak.

15
„Véres hajú, átlépett sok határt,
töröljétek le, töröljétek el a haját”:
súgják a népek, óvnak tőle mind
a sötétek.
„Ki más vinne el, mint ő.
A tejtömb. A meszelt
torony, a fehér ember.
Aki elvisz. Mint a busz.
Különbözik. Piros busz.
Vigyen el. Vigyen el.”
A hízó szürkületben
így ijesztik a kölyköket,
akik szeretnek kicsit
félni, színeknek, éjnek
mélyére nézni.
„A telet szereti, az albínót.
Fellép rá: az ő dobogója,
azt hiszi. Hát együtt temessük
el vele, ha már van pofája
dobogóra lépni,
s csak úgy vinni, vinni a színt
a túlzásba.
Öntsük le mésszel
ott, a hóban, mert tűrhetetlen
a színe, ha van is rajta szürke,
nem a mi árnyalatunk.
Leöntjük lazán,
s elolvad majd,
elolvad a hó is,
és nem lesz alatta semmi
megbocsátható, csak a teliszürke.”

Jódal Kálmán

Beautiful
Agyrákom van.
Mikor összeestem, és a férjem bevitt a kórházba, kipucolták szürkeállományom egy jelentős hányadát, de – saját felelősségemre – úgy bocsátottak el, hogy maradt benn a tumorból még jócskán.
Felhőtlen boldogság, suttogom mantraként.
A férjem úgyis csak az anyám pénze miatt van velem, én meg soha nem
csináltam semmi hasznosat. Négy egyetemet próbáltam ki négy különböző országban, tök hiába.
Most, így, végre érzem, hogy élek.
Nincs problémám sem az egyensúlyérzékemmel, sem a memóriámmal.
Hamarosan lehúzom a redőnyt abban a boldog tudatban, hogy még
gyereket sem szültem egy ilyen világra.
Elegánsan kihal a családfánk.
Nem nagy kár érte.
De míg élek, szinte tapintani akarom még a perceket is.
Megindulok szokásos sötétedés utáni sörbeszerző körutamra.
Most már nincs értelme hazudnom magamnak: alkoholista vagyok.
Aztán – anyám pénztárcája, amióta kórházban voltam, elképesztően
megnyílt – hirtelen ötlettől vezérelve az üres sörösüvegeket a PET-pillepalack gyűjtőbe táplálom, legyen némi pluszmunkájuk az illetékeseknek,
és utánuk hajítom a bevásárlószatyrokat is.
Bemegyek abba az üzletbe, ahol tudom, főleg luxuscikkeket árulnak, és
két, degeszre tömött reklámszatyorral oldalgok ki.
A Cár Dusánon a karóba húzottak sorfala előtt elhaladva – a fél város
ki van velük dekorálva – egy hajléktalan bújik elő a félhomályból, és cigarettát kér. Lábon lövöm a Magnumommal. Aztán melléhelyezem a két
műanyag szatyrot.
Egy másik boltban – minden húsz méteren van belőlük – veszek egy
hideg Tuborgot és rágyújtok.
Egy lepényhal úszik el a levegőben.
Megszoktam.
Már mindent megszoktam.
A sört kortyolgatva elnézem, ahogy a sárga és sárgásszürke fénylé végigfolyik az Urban Legend akvarelltájon, keretbe vonva az egész városnegyedet, az embereket, akik a redőnyerdő mögé bújva azt hiszik, fontosak és örökéletűek. Túlhasznált koponyámba bevillannak dédanyám
szavai: Dieser unnötiger Stadt, diese schrekliche Leute.
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Nyirkos tenyeremben a mobilomat szorongatva hívok egy taxit, és vigyorogva beszállok. Odaböffentek az életnagyságú hangyának.
– Mullholland Drive. Hazamegyek. – Elröhögöm magam. – Ott még
nem voltam.

Magnéziumsztearát
Épp este tájt, mikor már mindenki minden reteszt jól bebiztosít, és
minden ajtót, lakatot bezár, bekapcsolja a riasztót, stb., zenehallgatási
kényszer jön rám.
Mivel tikkasztó meleg volt egész nap, így nyitva hagytam az ablakot,
abban a boldog tudatban, hogy a szomszédok úgysem hívják ki csendháborításért a rendőrséget. Eddig sem tették soha, pedig okot, azt bőven
szolgáltattam rá, hogy valami deﬁniálhatatlan sajnálatból vagy irracionális félelemből nem foglalkoztat.
Karikás szemmel vedelem a hűtött ásványvizet, és úgy tervezem, a számítógépemben frissen felfedezett Dave Graham Deeper and Deeperjének egyik remixe okozta ingyen gyönyörre bukva ütöm el az időt, melyet
a Winamp program segítségével úgy igazítottam be, hogy a végtelenségig
ismételje magát, minő kéj. Ekkor, a fém szúnyoghálót átütve, a manzárdra egy agresszív, szárnyas motoros ﬁú repül be (vagy inkább fel) az ablakomon. Ahogy elképzelem, a szemközti ház szektatag tagjainak, ahol
mindenki kosszarvat visel, még a gyerek is, nem kis kárörömére.
– Helló, Apu… – szólít meg pökhendin kéretlen vendégem, a motoros
ﬁú, cigarettával a szájában. – Tudom, egy rakás tabid van kéznél. Kérek
kétmaréknyit.
Amennyire lehet, megőrzöm a higgadtságomat.
– Nekem nincs gyerekem, Akira.
A ﬁú szelídebbre veszi a ﬁgurát. Ledönti a motort az üvegasztal roncsaihoz, és kedvesen mosolyogva kifújja csapzott haját az arcából.
– Miért Akira? Nem emlékszel a nevemre?
– Mert nekem te Akira vagy.
A ﬁú szeme zölden villan.
– Szóval kapok nasit?
– Vényre kapom. És pont 28 napra kiporciózva. Vagyis nem.
A ﬁú ledönt a földre és kést nyom az ádámcsutkámhoz.
„I wanna love you / I want your love”
– Jó – egyezem bele – de soha, soha ne hívj Apunak.
Kimegyek a konyhába, és a gyógyszerek közt matatok, majd a majdnem
üres (csak csokoládé, ásványvíz, és ital található benne) hűtőszekrényből
előveszek és töltök magamnak egy jó dupla Martinit.
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Hänsel és Gretel, a valaha felakasztott vámpír testvérpár a fürdőszobából váratlanul előbújva baljóslatúan üdvözöl.
Lila fejjel üvöltök, ahogyan csak a szétcigarettázott hangszálaim engedik.
– Mi az? Ti itt? Tán ti is a kurva, kibaszott gyerekeim lennétek?
Az ikerpár prédára leső, csillogó szemmel közelít.
– Magad is jól tudod, Apu. Hisz szeretünk. Sőt, rajongunk érted.
„I wanna love you / I want your love”
Ezúttal következetesen járok el. Hentesbárddal széthasogatom mindkettőjük koponyáját.
Ez biztosabb, mint a galagonyacövek.
Úgy érzem magam, mintha buborékfóliában árnyékbokszolnék.
Kortyintok a Martiniból, és kétmaréknyi dilibogyót viszek be Akirának,
fennhangon mechanikusan hajtogatva:
– Magnéziumsztearát. Kiváló térfogatnövelő töltőanyag. Nincs ismert
mellékhatása. A gyógyszeriparban is széleskörűen használatos.
A küszöbön visszahőkölök.
A ﬁú mindkét kezén felvagdosta az ereit. Mélyen. Látom, ahogy ráspriccelt a vér a könyveimre.
A padlón hever, és szárazon suttogja.
– Te vagy az Apám. Ugye nem tagadsz le?
„I wanna love you / I want your love”
Valami irtózatos gorombaságot akarok a kobakjához vágni, de félúton
megkeseredik a szám.
Lehajolok hozzá. Izzadság-, fűszer-, és álomillata van. Valamit akarok
neki mondani, de félúton elfelejtem, mi lenne az.
Bizonytalan léptekkel a ﬁx telefonhoz kóválygok, és tárcsázom a mentőket.

Böldögség
Leülök a város egyik elit környékének még elitebb café restaurantjába, és rendelek egy jegeskávét. Ahogy a számban lassan elolvad a tejszín,
meg a jégkockák, azon morfondírozom, hogy ha ilyen apró semmiségekből tevődne össze az élet értelme, akkor ugyan mit is akarhatok még? Ez
méregdrága hely, de cserében kilátásom nyílik a környező mézeskalácsszerű lakóépületekre, a szomszédos Wine Barra, ahol több száz féle bor
közül válogathatok, valamint a szemközti ötcsillagos hotelre, és tanúja
lehetek annak, ahogy visszatükröződik rajta a beteg naplemente. Ebben a
közegben egyébként már rég minden beteg és rothadt, Európa egyik legszegényebb és legkorruptabb állama, de kit érdekel? A külcsín ebből nem
sokat árul el, a többit meg száműzzük egy sötét bugyorba. Azt akarom,
hogy semmi sem rontsa a hangulatom, ma végképp nem. A szomszédos
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asztaloknál mindenféléről fecsegnek, zömmel banális semmiségekről, de
rég megtanultam, mindennek csak szelektíven, de inkább sehogy sem szabad ﬁgyelmet szentelni. Épp a champingnonos-sajtos palacsintaporciómat falom, mikor egy csoport baseballütős, pattanásos ﬁatal, irdatlan keresztekkel a nyakában, feldübörög a kerthelyiség deszkáira. Olyasmiket
üvöltöznek, hogy elvettük a jövőjüket, sőt, a jelenüket is, hogy mindenért
mi vagyunk a hibásak, meg hogy ingyenélő mafﬁózó-krém társaság vagyunk, és mint ilyenek, természetszerűleg a kiszolgálóik. Néhányan azon
melegében ki is próbálják a baseballütőjüket más humanoidák hátán,
kobakján. Nekem egyikük odanyújt, pontosabban rám erőszakol egy füves cigit. Nem merem visszautasítani, elveszem és végigszívom. Legnagyobb meglepetésemre a baseballütős tinik hirtelen eltűnnek, helyettük
már símaszkos fegyveresek ﬂangálnak körülöttem. A szövegük hasonló,
csak egy árnyalattal fasisztoidabb. Végül golyózápor alá veszik az egész, a
kerthelyiségben terpeszkedő, sziesztázó társaságot. Vér, jajgatás, nyögés,
rimánkodás, átok. Én ekkor már a tejszínes gesztenyepüré-kelyhemet
kóstolgatom. Az egyik maszkos odahajol hozzám.
– Hogyhogy téged nem ért a golyó, te dög?
Válaszul felrepülök a szemközti mézeskalács-lakótömbre.
– Minek is… minek bármi… – suttogom magam elé a magasban, izzadó
tenyérrel.
Lepillantok. A símaszkosok eltűntek. Visszaszállok morzsára, búzára,
vagyis ismét a kerthelyiségben ülök, és a zúzott arcú pincértől kérek egy
frissen facsart narancslevet. Miközben szürcsölöm a nedűt, arra leszek
ﬁgyelmes, hogy a nap utolsó sugarai vörös-arany kontúrként mintegy körbevonják, berámázzák a fehér asztalokat, a kerthelyiséget, az egész környéket.
– Ez lenne a teljesség? – teszem fel magamnak a kérdést, de belülről
valami fémesen kongó, fagyott rettegéscsomóba ütközöm. Hiába, eseménydús volt a mai, alkonyba roskadó délután.

Hiába
„Elmentek… de nem jöttek.”
Sziámi–Sziámi, régmúlt
Tudtam.
Sőt, már legelején szóvá tettem.
Figyelmeztettem.
Fenyegetőztem.
Esdekeltem.
Tudtam, hogy baj lesz belőle, nagy baj. Hogy a végeredmény nemhogy
használhatatlannak, de kártékonynak is bizonyul.
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Sokáig nem adott hírt magáról. Visszavonult a csigaházába. Akkor,
amikor a leginkább szükségünk volt rá.
Nem szorult belé semmi a kollektivitás szellemiségéből. Vagy még pontosabban: még magának sem való.
Mondtam, hogy nem vezet jóra.
Ez az egész. A kísérlet.
Ez az eseménysorozatnak álcázott kísérlet. Végül is nem laboratóriumi
egér. Ezt be kell látni. Minden jó szándék ellenére.
Pedig segíteni akartunk rajta. Mi mindent megpróbáltunk.
Én többször szóvá tettem. Egyre hangosabban.
És a szeme… Látták a szemét? Egy született gyilkosé.
Én szóvá tettem.
Hogy hagyjuk abba az egészet.
Még mielőtt visszafordíthatatlan károkat okozunk.
Amikért természetesen kizárólag az övé a felelősség.
Én könyörögtem.
Szakítsuk meg, mint egy nem kívánt terhességet.
Szakmai vetélés másoknál is előfordul.
Amikor injekciózták, senki sem volt ott, aki kellett volna.
Amikor leszíjazva pörgették, szintúgy.
Amikor a gépbe tolták, végképp nem.
Még sajnálnám is, ha nem undorodnék tőle annyira. Az arca… mint
egy monstrum szarkofágja.
Minden bizonnyal immár az utolsó érzelemmorzsa is kihunyt belőle.
Belül üres, mint egy kirámolt ﬁók.
Nem tehetek róla, ő még kevésbé, de akkor is iszonyodom, iszonyodom
tőle.
Kellettek nekünk ezek a titkosított katonaorvosok?
Mindenbe beleütik az orrukat.
Parancsba adták, hogy átveszik. Hisz már úgyis csak egy más törvényszerűségeket követő, kellemetlenül terhes, fura csomag.
És elcsomagolták.
Jobb is így.

Szerb költők

Novica Tadić

Palilula1
Naplementekor
Amikor a falakon
Méz csepeg
Amikor az utcán
Lármázó gyerekek
Játszadoznak
Nyugtalanul
Nagyon nyugtalanul
Az újságok
És könyvek között
Fészkemben
Felébredek
Egyik kezemből
A másikba teszem
A papírvágó
Késemet.

Jovan Zivlak

Szentendre
(Sentandreja)
ebben a városban nem fogsz madarakat keresni
és növényeket sem gyűjtesz a herbáriumba
a mezőn nem fogsz ürgékre vadászni
nem nézed ahogy a hegy mögött eltűnik a felhők hajfürtje.
északról tél közelít és a levegőben halott írásként
verebek serege röpköd
a múzeum ajtajában bolondos Klió áll, mosolyogva
hallgatja a pénz csörgését. a toronyból víz csepeg
kamillás
1

Belgrád egyik ősi kerülete
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rozmaringillat. az ablak mögött egy foszladozó arc
egy törött korsó amit már senki sem fog összerakni.
ó, ti könyvekre fagyott ajkak
a lapok közül egy vak ember dünnyögése hallatszik
kézben végződő pusztaság
minden ami a nevek forgatagába hull
táncra perdüljön a lármás utcák kísérteteivel.

Stevan Tontić

Sekély Európa, mély Ázsia
(U plitkoj Evropi, u Dubokoj Aziji)
Sekély Európa, mély Ázsia
itt ülök,
itt hagytak a hegyek között,
Ázsia mélyén ülök, nagyon mélyen,
a senki földjén,
sekélyesen haldoklom.
Sekély Európa, mély Ázsia
ez vagyok, az nem vagyok,
a szerelem termései nélkül, szent ajándékok nélkül,
az örökkévalóság szirmai között bánkódom.
Akut bánat a hegyekben
az isteni nép töri magát,
a fülkagylók simítják, vasalják
a szerzetesek fekete csuháit.
Nem történik semmi sem, anyám.
Háború előtti csend, apám.
Az események ritkák, de hatalmas jelentőségük van,
a mélyből hirtelen felbukkannak,
mint a gyomorszájra mért ütések
és a bőrre ragadnak, mint a borotva
az ártatlan torkára
(forrófejű ﬁúk – úgy hallom – tanítómnak
már élesítik a karót).
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Szív nélkül, hang nélkül,
ülök itt, a sötét hegyek között
sekély Európa, mély Ázsia
sekélyesen haldoklom, atyám,
legalább pofon vághatnál, láthatatlan Istenem.
Legalább végeznének velem,
kivégeznének ragyogó fénnyel elárasztva,
hogy semmis kis életem, amit az Isten néha
fel-feltöltött, elismerem,
(történt néha, hogy túlságosan is)
ezen a helyen örökre véget érjen.
Sarajevo, 1990
Fenyvesi Ottó fordítása

Danyiil Harmsz

Újfajta alpinisták
(Новые альпинисты)
Bibikov felmászott a hegyre, ott elgondolkodott, és leesett róla. A csecsenek megfogták Bibikovot, és ismét visszatették a hegyre. Bibikov megköszönte a csecseneknek a segítséget, és ismét hátraesett a lejtőn. Ezúttal
nyoma sem maradt.
Majd felmászott a hegyre Augenapfel, belenézett a távcsövébe, és meglátott egy lovast.
– Hej! – kiáltott fel Augenapfel. – Hol van itt a legközelebbi fogadó?
A lovas eltűnt a hegy aljában, aztán előkerült a bokroknál, aztán eltűnt
a bokrok mögött, majd látni lehetett a völgyben, aztán eltűnt a hegy alatt,
majd megjelent a hegy lábánál, és odament Augenapfelhoz.
– Hol van itt a legközelebbi fogadó? – kérdezte Augenapfel.
A lovas először a fülére, aztán a szájára mutatott.
– Csak nem süketnéma vagy? – kérdezte Augenapfel.
A lovas megvakarta a tarkóját, és a hasára mutatott.
– Micsoda? – kérdezte Augenapfel.
Ekkor a lovas elővett a zsebéből egy fából faragott almát, és kettéharapta.
Augenapfel zavarában hátrálni kezdett. De akkor a lovas lehúzta a csizmáját, és így kiáltott:
– Gallai – háá!
Augenapfel elvágtatott oldalra, majd leesett a lejtőn.
Ezzel egy időben Bibikov, aki már megint legurult a lejtőn, még Augenapfel előtt, magához tért, és megpróbált négykézláb továbbhaladni.
Hirtelen úgy érezte: mintha valaki épp ráesne. Bibikov odébb kúszott,
és látja, hogy a földön valamilyen kockás nadrágos úr fekszik. Leült egy
kőre, és várakozni kezdett.
A kockás nadrágos úr mozdulatlanul feküdt körülbelül négy órán át,
majd felemelte a fejét, és csak úgy magától kérdezte:
– Ez kinek a fogadója?
– Milyen fogadó. Ez nem fogadó – válaszolta Bibikov.
– És ön kicsoda? – kérdezte a kockás nadrágos úr.
– Bibikov alpinista. És ön?
– Én Augenapfel alpinista vagyok.
Ily módon ismerkedtek meg egymással Bibikov és Augenapfel alpinisták.
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Misin győzelme
(Победа Мышина)
Rászóltak Misinre: „Misin, kelj már fel!”
Misin azt mondta: „Nem kelek” – és tovább feküdt a padlón.
Akkor odament Misinhez Kuligin és azt mondta: „Ha te, Misin, nem
kelsz fel magadtól, én kényszeríteni foglak rá, hogy felkelj”. „Nem” –
mondta Misin, és feküdt tovább a padlón.
Odament Misinhez Szeleznyeva, és azt mondta: „Ön, Misin, mindig a
padlón fetreng, és akadályoz minket abban, hogy ki-be járjunk.”
– Zavarok, és zavarni is fogok – mondta Misin.
– Na ide ﬁgyelj – mondta Korsunov, de félbeszakította Kuligin, és azt
mondta:
– Minek jártatjuk a szánkat! Hívjuk a rendőrséget.
Feltárcsázták a rendőrséget, és kihívtak egy rendőrt.
Fél óra múlva megérkezett a rendőr az utcaseprővel.
– Mi történik itt? – kérdezte a rendőr.
– Nézze – mondta Korsunov, de Kuligin félbeszakította, és azt mondta:
– Tehát. Ez az ember állandóan itt fekszik a földön, és akadályoz minket abban, hogy kimenjünk a folyosóra. Könyörögtünk neki így meg úgy…
De akkor Kuligint félbeszakította Szeleznyeva és azt mondta:
– Kértük, hogy menjen el, de nem teszi.
– Igen – mondta Korsunov.
A rendőr odalépett Misinhez.
– Uram, ön miért fekszik itt? – mondta a rendőr.
– Pihenek – mondta Misin.
– Uram, itt nem lenne szabad pihennie – mondta a rendőr. – Hol a
lakása?
– Itt – mondta Misin.
– Melyik az ön szobája? – kérdezte a rendőr.
– A mi lakásunkba van bejelentve, de szobával nem rendelkezik –
mondta Kuligin.
– Várjanak, polgártársak – mondta a rendőr – én most vele beszélek.
Uram, megmondaná, hol alszik ön?
– Itt – mondta Misin.
– Bocsásson meg – mondta Korsunov, de félbeszakította Kuligin, és azt
mondta:
– Ágya sincsen, és a csupasz padlón fekszik.
– Ők már régóta panaszkodnak erre – mondta a házfelügyelő.
– Teljesen lehetetlen így a folyosón mozogni – mondta Szeleznyeva. –
Nem akarok örökké egy férﬁn át lépkedni. Szándékosan nyújtja ki a lábát,
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még a kezét is kinyújtja, ráadásul a hátán fekszik és felfelé bámul. Egy
fárasztó munkanap után szükségem van a pihenésre.
– Hozzáfűzném – mondta Korsunov, de félbeszakította Kuligin, és azt
mondta:
– Még éjszaka is itt fekszik. A sötétben megbotlunk benne. Elszakítottam a takaróm, miközben átléptem rajta.
Szeleznyeva azt mondta:
– Mindig valamilyen szögek esnek ki a zsebéből. Lehetetlen a folyosón
mezítláb járni, mikor még a talpad is megsebzed.
– Nemrég meg akarták gyújtani kerozinnal – mondta az utcaseprő.
– Leöntöttük kerozinnal – mondta Korsunov, de félbeszakította Kuligin, és azt mondta:
– Mi csak rá akartunk ijeszteni, de meggyújtani már nem mertük.
– Hiszen a jelenlétemben nem engedném meg egy élő ember elégetését
– mondta Szeleznyeva.
– De ez az úr miért a folyosón fekszik? – kérdezte hirtelen a rendőr.
– Hát erről van szó! – mondta Korsunov, de Kuligin félbeszakította, és
azt mondta:
– Hát mert neki nincs más lakótere: ebben a szobában például én lakom, ott abban ők, ebben pedig ő, és Misin pedig a folyosón lakik.
– Ez így nincs rendjén – mondta a rendőr. – Mindenkinek a saját lakóterében kell aludnia.
– De hát neki nincs saját lakótere a folyosón kívül – mondta Kuligin.
– Ez pontosan így van – mondta Korsunov.
– Épp ezért mindig itt fekszik – mondta Szeleznyeva.
– Ez így nincs rendjén – mondta a rendőr, és a házfelügyelővel együtt
elment.
Korsunov erre odaugrott Misinhez.
– Na? – kiabálta. – Mit szólsz ehhez?
– Várjatok – mondta Kuligin, odalépett Misinhez, és azt mondta:
– Hallottad, miről beszélt a rendőr? Kelj fel a padlóról.
– Nem kelek – mondta Misin, és feküdt tovább a padlón.
– Most már szándékosan fog továbbra is itt feküdni – mondta Szeleznyeva.
– Egyértelmű – mondta ingerülten Kuligin.
És Korsunov is azt mondta:
– Efelől semmi kétség. Parfaitement!2

2

fr.: úgy van!
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Ha a feleség egyedül megy el otthonról
(Когда жена уезжает)
Ha a feleség egyedül megy el otthonról, a férj fel-alá sétál a szobában,
és nem találja a helyét. A körmei szörnyen megnőnek, a feje néha megremeg, arcát kicsi fekete pontok borítják.
A szomszédok igyekeznek megvigasztalni az elhagyott férjet, disznósajttal kínálják. De az elhagyott férjnek nincs étvágya, csupáncsak teát
tud inni.
Ez idő alatt a feleség a tengerben fürdik, és véletlenül belerúg egy víz
alatti farönkbe.
A farönk mögül előúszik egy csuka, és megcsípi a sarkát. A feleség sikítozva jön ki a vízből, és elfut a ház felé. Szembefut vele a házigazda lánya.
A feleség megmutatja sebes lábát a házigazda lányának, és megkéri, hogy
kötözze be.
Este levelet ír a férjének, melyben részletesen ecseteli a balesetet.
A férj elolvassa a levelet, és olyan állapotba kerül, hogy a pohár víz
kezéből a padlóra esik, és ott széttörik.
Felszedi a padlóról a szilánkokat, és megsebzi velük a kezét. Bekötözi
az ujját, leül, és bekötözött ujjával levelet kezd írni a feleségének.
Aztán kimegy az utcára, hogy bedobja levelét a postaládába. Az utcán
pedig talál egy cigarettásdobozt, és a dobozban harmincezer rubelt.
A férj rögtön hazahívja a feleségét, és ettől fogva boldogan élnek.
Szabó Kata fordítása

Pierre Michon

Foucault atyus élete

Nyár elején történt, a hetvenes évek kezdetén Clermont-Ferrand-ban.
Rövid időzésem a színház világában akkor ért véget; a társulat szélnek
eredt, volt, aki máshová szerződött, mások pedig, köztük én is, arra vártak, hogy sorsuk kereke majd magától lendül egyet. Marianne és én egyedül maradtunk a nagy házban, amelyet Villának neveztünk, s ahol a minap még együtt volt az egész csapat, a dombon, a hosszú kert végében.
A cseresznye szezonja már elmúlt, s az első emelet tetőtéri ablakai, ahol
laktunk, a nagy cseresznyefa meleg, napbarnított árnyékában fürödtek. A
katlanná hevült szoba perzselő homályában hosszasan szoktam vetkőztetni Marianne-t, elidőztem minden apró kis részletnél, aztán ledöntöttem a
napfény kábulatában égő sárga padlóra. Az egymásba játszó fények közt
combjának túlontúl rózsás vonulatai olyan árnyalatot kaptak, amilyet
Renoir képein lehet látni, amikor az imént még a boglya félárnyékában
pihenő test lilás körvonala a tomboló napsütésre kerülve az arany és bíborló búza árnyékától még jobban lemeztelenedik. Szenvedélyes simogatásaimba, örömteli rángásaiba és szája mohóságába beleremegett teste
és minden egyes kis elnehezedő porcikája: Marianne sikolyai, felhajtott
szoknyája, a verejték, a fülledt homály; ezeket őrzöm a nyárról, amelyen
történetem elkezdődött.
Marianne elfogadott egy már nem is tudom miféle ideiglenes, alulﬁzetett munkát a nyárra, így volt némi pénzünk. Egyik este – talán mert már
beleuntunk egymás verejtékébe – elmentünk hazulról; Marianne még
most is emlékezhet a késő délutáni órára és arra, milyen apróságokból
lehetett észrevenni az idő múlását: arcom elváltozásából és a főtéren, a
hársfák lombja alatt a fény és az árnyék váltakozásából; talán emlékszik
arra is, hogy mit mondtam, arra, ahogy a szürkületkor ibolyaszínben derengő Puy de DĞme magasságaira felpillantottam; mindezt én már elfelejtettem, de arra emlékszem, s minden bizonnyal ő is emlékszik rá, hogy egy
aznap vásárolt könyvet tartottam kezemben, valamelyik nagy író Gilles de
Rais című művét, s ő emlékezhet még mélyvörös, tompán fénylő borítójára is: olyan volt, mint egy karácsonyi képeskönyv. Vacsorára a Rue des
Minimes-ben találtunk egy éttermet, amelyet esténként kifestett arcok,
árnyas bolthajtásokból áradó homályos tekintetek, keményen kopogó cipősarkak töltöttek meg. Ittam rendesen, és ezt a mutatványt nem kevés
velay-i verbénalikőrrel fejeztem be; szerzetesek készítették, zöld volt, akár
Chassériau forrásai, hatása alattomos, tüzes, ragacsos. Részegen mentem
ki az éjszakába; Marianne félt, amikor a prostituáltak közönyös tekintete
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előtt végigmentünk a sötét utcán, a városközpontba érve pedig engem a
fény csak tovább hergelt. Kocsmáról kocsmára jártunk, s beszédem minél
nyúlósabbá, homályosabbá, harsányabbá vált, annál dühösebb lettem, és
végül szépen lejárattam magam: szavaim nyelvemtől külön életet éltek,
hogyan is tudnám hát most leírni, mit mondtam? Akkor inkább a lealjasodás, gin-ﬁzz és sör, „hadd veszem nyakamba az utat innen, újfent, bűnöm terhével”, s ha egyszer anélkül kell meghalnom, hogy ezt megírtam
volna, akkor már a lehető legértelmetlenebb kicsapongásba haljak bele, a
bárgyú életfunkciók paródiájába, a részegségbe. Marianne csak hallgatott
letaglózva, s ahogy rám nézett hatalmas szemeivel, belém fojtotta a szót.
A Holdfényhez címzett helyen a neonok bugyirózsaszíne halotti maszkokat idéző, nyers vonásokat rajzolt az arcokra, s a nyomorúságos székek
és a telerakott hamutartók hirtelen őrjöngésig fokozták dühömet; menekültem, s amikor én, a megelevenedett csőlábú szék, az élő hulla belöktem
a Strasbourg söröző ajtaját, még mindig a Gilles de Rais-t szorongattam.
A kocsmában éppen egy szájhős volt a színen, aki mint valami zsonglőr
haladt két asztal között, az egyiknél fodrásznők nevetgéltek, a másiknál
pedig könnyűvérű lánykák szerája várta őt – a férﬁ ﬁatal volt, délceg, öltönye fölött a szoknyavadászok igéző tekintetét hordta, önhitt volt, de
ártalmatlan. Egy lezüllött Don Juanhoz illő, gondosan előkészített sziporkái, hálás női közönsége, amely sminkjével és mértéktelen karattyolásával
úgy feltüzelt, hogy az már fájt, a férﬁ tüntetően furfangos szövege, amelyet nehézkes agyafúrtsága nem leplezett eléggé ahhoz, hogy elfedhesse
nyomasztó pőreségét, új irányba terelték indulatomat. Elmosolyodtam;
örültem, hogy haragom végre elfordult tőlem, hogy kevésbé erőszakosan,
mintegy szánakozva mást vegyen célba: magamhoz ragadtam a szót.
Leghátul, félhomályban ültem, a bájgúnár pedig a pult mellett, teljes
megvilágításban produkálta magát; egyszerre beszéltünk, egymás szavába
vágva fennhangon, teátrálisan, mint két gyűlölködő cinkos. Fogait öszszeszorítva próbált úgy tenni, mintha nem is hallana, és elszántan folytatta
mutatványát, de már védőháló nélkül: akármit mondott, azzal felkínálta
torkát szigorú ítéletemnek: nem volt olyan nyelvtani hibája, amelyet beképzelt tanító módjára harsányan ki ne javítottam volna, nem volt olyan
befejezetlen mondata, amelynek ne kanyarítottam volna cinikusan otromba befejezést; nem tudott olyan burkolt célzást tenni, amelynek meg
ne magyaráztam volna a velejét, hogy tudniillik gusztusa támadt a fodrásznők kövérkés húsára, és szeretné birtokba is venni ezt a husit. Minden
bizonnyal részeg voltam, s ez meg is látszott a szavaimon: nehézkesen és
elnyújtva beszéltem, de úgy, mint aki még mindig fölényben hiszi magát,
ennek ellenére mindig célba találtam, s pontosan tudtam, miként törhetem le a beszélőt vágyaival együtt, mintha én is éppen ugyanazokat az
elemi dolgokat kívántam volna meg, mint ő, s mintha nem is ő, hanem én
használtam volna ki a beszéd képességét, amelyet teljesen kifordított ma-
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gából és foglyul ejtett a hús vágya, ahogy a napfény is maga felé növeszti
a virágot – ám talán a nyelv kihasználását meg sem lehet különböztetni
a helyes használatától. Az emberek valahol mind egyformák. Akárcsak
én, ő is csak annyit szeretett volna, hogy a szavak segítségével tetszést
arasson: megihlette őt egy piros száj, egy neonfényben vakító fehér váll,
és írt egy suta szerelmes levelet, összetákolt egy szerenádot, olyasfélét,
amivel az ember közönyös választottjára szeretne jó hatást tenni, s minden bizonnyal meg is hatotta vagy meghatotta volna, ha nem zavarom
meg ezt az ártatlan szórakozást, ha részeg kötekedésemmel és elegáns
könyvemmel nem rontok be a színre, s ha nem mondom be nehezteléssel
és zsarnoki haraggal teli, nagyképű replikámat; bennem azonban éppen
egy olyasféle alakkal találkozott, aki úgy tesz, mintha éppen csak szeretné közelebbről szemügyre venni a szavakat, pedig valójában szét akarja
cincálni őket; aki ízekre szed egy művet, miközben szájával és leheletével
fondorlatosan elfojtja annak a száját, aki magával a művel kínlódik: egyszóval, megtalálta bennem a szigorú olvasót.
És ahogy az lenni szokott, innentől kezdve csak ezért az olvasóért élt,
persze teljesen hiába; ezért a gyűlöletes árnyért futni hagyta szépséges
zsákmányát, olyanná vált, mint az antik tragédiákból a király, aki a szövegkönyv hibájából meghallja a karvezetőt szavalatát, és megtudja belőle,
hogy milyen alattomos homokra és törékeny agyagtrónra épült ingatag
királysága – neki ráadásul még az alattvalói is meghallották ezt a rosszkor jött kiszólást. A lányok persze, akik haragvó és megvető pillantásokat szórtak rám, láthatóan még mindig cinkosai voltak – de már nem az
udvarhölgyei, a férﬁ ugyanis megbukott, s nekik kellett a védelmükbe
venniük őt, akinek szultáni varázsa megtört. Csak miután kijózanodtam,
fogtam fel, hogy az istenek nem ilyen dicső szerepet osztottak rám: a karvezetőét, aki színre lépésekor felelősségre vonja a királyt, s a korona törékenységét ecseteli neki, csak hogy könnyebben feltehesse azt saját fejére,
és mindentudónak tetteti magát, hogy a trónbitorló helyét bitorolhassa, s
már nem is karvezető többé, hanem vetélytárs, méghozzá a legközönségesebb fajtából. De a részegségnek hála a jó ﬁú szerepében tetszeleghettem,
és savanyú boldogságban úsztam.
Nem tartott sokáig ez a boldogság; nem hagytam abba az ivást, s maradék eszem bajosan lett volna elég ahhoz, hogy újabb banderillákat állítsak
bikám hátába. A férﬁ egyébként is eltűnt a fülledt nyári éjjelben: nem
láttam kimenni, csupán sűrű éjszakai fuvallatot éreztem a lengőajtó felől.
Csak ültem bambán, s a lányok is hamar belevetették magukat az éjszakába. Egyiküknek szép hosszú, barna haja volt, bizsukat hordott, és száján, a
közönségesen vastag rúzs alatt még volt valami gyermeki; visszajött, mert
itt hagyta táskáját és kesztyűjét: durva mozdulataiból ki lehetett találni,
hogy faluról jön, tüntető önbizalmából pedig azt, hogy hiába próbál onnan megszabadulni, mintha a kút és a mogyoróbokor között nőtt volna fel
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ő is, ahogy Les Cards-ban is láttuk. Valahol vidéken ebben a pillanatban
is biztosan gondolt rá valaki. A lány kerülte pillantásomat. Kétségtelen,
hogy nem érdemelt volna ennyi megvetést: hiszen az ő teste is emlékeket őriz, és majd neki is lesznek halottai, akiket megsirat, lesznek vágyai,
amelyek dugába dőlnek, ám nekem sosem lesz közöm őhozzá. Részegségem megszelídült, örömmel feledkeztem bele ebbe az ellágyulásba.
Miután a férﬁ és a lányok elmentek, azt hiszem, még sokáig a sörözőben maradtunk: Marianne holtfáradt volt, én meg érzelgős. Az előbbi
ittasságom az a fajta pityókás elnehezülés volt, amely elsimít mindenféle
egyéni különbséget egy minden emberben közös, sötét metaﬁzika javára, amelytől Mourioux-ban vasárnap esténként a földművesek a szemem
láttára változtak méregzsákokká. Már nem emlékeztem az iménti kis
epizódra, vagyis nem maradt más meg bennem belőle, mint a lelkiismeret-furdalás és a gyalázat szövedéke, amely tompultságom mélyén feszült,
akár egy tömlöc díszlete vagy a pokol papírmaséból kivágott kapuja az
éjszaka feketére pingált kulisszáin. Marianne-nak az volt a gyengéje, hogy
túlságosan odaﬁgyelt arra, amit mondok, s talán pont az ő kedvéért, aki
ugyanakkor bíróként és tanúként már előre felmentett, belebonyolódtam egy önigazoló, ravasz és szövevényes palinódiába, amelyben ártatlanságomat hangoztattam, s azt akartam, hogy ő is megerősítsen benne:
hiszen nem is támadtam rá olyan durván arra az emberre; elvégre nem
éreztem-e iránta, akárcsak saját magam iránt határtalan szánalmat? Nem
ez a szánalom szülte-e epés megjegyzéseimet? Hiszen nem ugyanolyan
ügyetlenül bántunk-e mindketten a szavakkal, amelyeket nem túl bölcsen
afféle csodafegyvernek hittünk, amely mindig eléri célját: neki azt, hogy
karjaiba hulljon egy test, nekem azt, hogy tető alá hozzak egy könyvet? Ő
a hófehér testet szalasztotta el, én pedig elkezdhetetlen könyvem örökké
fehér lapjait – az éjszaka lányait így hát egyikünk sem ejti meg: a nyers
élvezetet és az írott szavakat, mert ehhez tudni kellene a jelszót, amelyet
nem ismerünk.
Az emlékezet nem képes híven felidézni a részegség vaskos szeszélyeit,
és bele is fárad az erőlködésbe. Rövid leszek. Nem tudom, miféle hirtelen
hangulatváltozás lett rajtam úrrá, amikor belekötöttem a pultosba, aki
durván, de harag nélkül elkergetett. Elindultunk, talán egy másik bár felé,
ömlött rólam a víz, a szurokfekete ég alatt még mindig nem nyugodtam le.
Pár száz méterrel arrébb a férﬁ már várt rám. A gúny minden látható jele
nélkül, kővé vált arccal és tompa hangon „magyarázatot” követelt; bele
is egyeztem, és csúfondáros mozdulattal a legközelebbi kávézóra mutattam, ahol nyugodtan beszélgethetünk: parancsol a főnök úr egy italt az én
kontómra? Kőkemény ököl vágódott arcomba. Nem mozdultam, ami azt
illeti, az alkohol érzéketlenné tett. De megszólaltam: nem tudom, mit hallott azokból a szavakból, amiket egy-egy csapásával visszalökött a számba,
ám ökle valóságos balzsam volt számomra, miközben számára beszédem
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és nevetésem, azt hiszem, csak olaj volt a tűzre; ujjongtam: a rabszolga
elismerte beszéde tehetetlenségét, amit szavak nélkül demonstrált is, hiszen ahhoz, hogy leigázzon, a test átlátszatlan közegét kellett bevetnie,
és így bevallotta, hogy csak egy alattvaló, olyan, mint egy lázadó paraszt,
aki leüti királyát. Földre zuhantam, vérem kifröccsent a szavaim mögül,
s ő kétszer is belerúgott kínban és nevetésben vonagló arcomba: azt hiszem, hogy kész lett volna megölni, és én vágytam is arra, hogy megöljön,
és ezzel szentelje meg közös győzelmünket, közös vereségünket. Mielőtt
eszméletemet vesztettem volna, még láttam Marianne fájdalomteli, megdöbbent arcát, a falhoz simult kis lila vászonruhájában, amelyet annyira
szerettem: sem én nem voltam király, sem a támadóm disznó, együtt lakoltunk egy szenvedő pillantás súlya alatt, féltünk.
Nem ölt meg. De még mindig sarkával rugdosta érzéstelen, s végül elnémuló arcomat, amikor a gondviselés kegyelméből arra jött egy járőr
(testemnek mindig szerencséje volt, s mindent túléltem, még ha életem
épp annyira balszerencsés is, mint az, amit róla írok). A szomszédos bár
teraszán tértem magamhoz, amely akkor már néptelen és fakó volt, Marianne-t szorítottam a karjaimban, és az aláhulló fény szemellenzőik alatt
árnyékba borította a csendőrök arcát. Paszományuk és rendfokozatuk
csillogott, de a beárnyékolt arcok vonásait nem tudtam kivenni. Egy pincér, fekete-fehér ördögﬁóka, megitatott velem egy konyakot, egy kicsit
össze is véreztem a szalvétáját. A téren a lámpafényben a hársfák magas
lombjai a csillagok után nyújtózkodtak, a levelek aranyló zöldben fénylettek, akár a fű és a kenyér, szelíden. Békét éreztem, nem értettem semmit, s nem igazán érdekelt a dolog, szerettem volna aludni, élni halálom
haszonélvezeti jogával. Mondták, hogy tehetek feljelentést, amit minden
gúny nélkül elhárítottam: sérülésem bizonyára nem volt súlyos, arcom
zsibbadásának és a hozzá társuló részegségnek hála úgy éreztem, arcomat, mint egy maszk, beborítja az önkívület, egyébként meg arra hivatkoztam, hogy ismerem a férﬁt, aki voltaképpen a barátom. A csendőrök
nem erősködtek. Taxival mentünk a Villába.
Arra ébredtem, hogy Marianne hajol fölém; sírt, és úgy nézett ki, mint
egy hitetlenkedő és a végletekig elszörnyedt halálraítélt, aki épp végignéz
saját kerékbetört testén, miután végigment rajta a bunkósbot. Irtóztam
a napfénytől, rettentően fájt a fejem. Dermesztő iszony hasított belém:
megöltem valakit? Megkövülten feküdtem, fölöttem pedig Marianne dédelgette a fájdalmát. Végre eszembe jutott a tegnapi verekedés, s megkönnyebbülve erőt vettem magamon, feltápászkodtam, és odaálltam a tükör elé. Egy mocskos rémkép nézett vissza rám, egy kretén felemás arca:
baloldalt, mint egy lilás tömlő, fel volt puffadva, és megdagadt, gennyes
szemhéjam rése alattomos sebként húzódott rajta végig. Jobboldalt arcom és szemem érintetlen volt, mintha minden, ami bennem rossz – „a
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bűneim”3 –, összecsődült volna a szerencsétlenebbik felemen, mert anynyira égett már a vágytól, hogy mindent beismerjen egy pokoli daganat
formájában, amelyen egy román ablaknyílás ékeskedik. És volt valami
román stílusú ebben a jámbor sérülésben is, amely felemásságával elég
közvetlenül testesítette meg történetem nevetséges logikáját: elloptam
egy ember szavait, s eltorzítva adtam neki vissza őket, ő pedig cserébe a
testemet torzította el, és ezzel a számla ki volt egyenlítve. Arcomon hordtam róla a bizonylatot.
Dobáltam magam az ágyamon, Marianne bocsánatáért könyörögtem,
és remegve simogattam drága arcát, amelyet kettőnk szenvedése még
drágábbá tett a szememben. A párnát, amire most visszadőltem, korábban lehánytam, de kit érdekelt: Marianne úgy beszélt hozzám, mint egy
gyerekhez, s valami túlvilági békét árasztott magából (hogy is magyarázzam, mozdulatai szinte már az ügyetlenségig gyengédek voltak), mindene,
a szája, a két keze olyan rózsás lett, mint olykor az olasz piéták és Jean
Genet selyemﬁúi. Délután bevittek a kórházba, szemüregem és arccsontom be volt törve. Szemem csodával határos módon sértetlen volt, így
még meg lehetett menteni.
Valami azonban hiányzott. Mint egy öntelt és írástudó Hüvelyk Matyi,
útközben elszórtam a Gilles de Rais-t.
Boldog tompultság borult az első kórházban eltöltött napjaimra. A félkómában úgy tűnt, részegségem soha nem ér véget, a világ legtovább tartó másnaposságát éltem át, és ennek így kellett lennie. Megoperáltak, és
talán nem altattak el eléggé, mert eljutott a tudatomig az arccsontomon
dolgozó fűrész játéka, de nem fájt, olyan volt, mint szívemben egy könnyű
álom, amelyben a saját boncolásomon veszek részt, a dolog ártalmatlan
és még visszafordítható, csupán épülésemet szolgálja; felnyitottak, mint
egy könyvet, s én végig hangosan és zavarosan olvastam magamat az orvostanhallgatók legnagyobb örömére, és még a nevetésüket is hallottam.
A Bardóban voltam, koponyámat rágó istennők fogai és karmai közt,
és akárcsak a Bardó „nemes ﬁának”, jóakaratú hangok suttogták, hogy
mindez illúzió, és hogy odakint a kitapinthatatlan nyárban több az állandóság, mint testemben, hiszen testem csak a részegségemnek, a számtalan könyv korpuszának és Marianne eukarisztikus testének köszönhetően
volt kevésbé illuzórikus.
Egy közös terembe raktak, ahonnan a belső udvarra lehetett látni, ahol
a hársfák még virágoztak, akárcsak a téren, ahol elpáholtak. Az arany
napsugarak az aranyszűrőn átlépve megtízszereződtek. Ezeket a zamatos
fákat szeretik a méhek, és úgy tűnt, esténként fölerősödő hangos zümmögésük magából a fából jön, a fa tömör glóriájából: így döngicsélhettek az
angyalok a térdre boruló Ezékiel előtt. A hullaház is erre az udvarra nyí3

Arthur Rimbaud: Rossz vér, in Egy évad a pokolban (Határ Győző fordítása).
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lott: néha fel-feltűnt egy lepedőbe takart, fekvő alak, s a nyitott ablaknál
a beteghordók eltréfálkoztak rajta a betegekkel; nem én voltam a lepedő
alatt, az én tekintetem a nyárban gyönyörködött, és kedvemre beszélhettem a halottakról. Ezekről a napokról varázslatos emlékeket őrzök. A
Gilles de Rais-t olvasgattam, amelyet Marianne időközben megtalált –
ugyanaz a pultos volt olyan kedves megőrizni számomra, aki kidobott. A
vendée-i nyárra gondoltam, amely a tiffauges-i vár romjait perzselte, meg
a magas fűre, amelyen egykor az emberevő szörny taposhatott, a fákkal
szegélyezett ezüstfolyókra, amelyek partján a megbánástól és a rémülettől sírva fakadt. E történet olvasásához mi sem illett jobban, mint a sápadt
lepedők alatt szenvedő testek közelsége a július győztes nevetésében: az
ápolónők megnyerő ostobasága felmentette előttem Gilles-t, amikor viszont láttam néhány haldokló angyali türelmét, olyankor átkoztam őt.
A fölém hajló Marianne sírásában ott zokogott az összes elvágott torkú
gyermek, és mikor nevetett, a túlélő gyermekek örvendeztek nevetésében; bennem ezalatt homályba vesző, akaratos szörnyek vezekeltek telhetetlen lakomáikért.
Marianne minden délután eljött. Hátat fordított a teremnek, s leült
az ágyam mellé, hogy vékony szoknyája alatt kezemmel hosszasan izgathassam őt a szomszédok tudta nélkül, és miközben őt néztem, ő combjait tárva, szempilláit pedig lesütve tartotta: mintha csak az olvasmányom
folytatódott volna az elnyújtott gyönyörben. Ám az egész nemcsak a szenvedélyről szólt, hiszen vidám beszélgetéseink is voltak, úgy nézhettünk
ki, mint egy gondtalan gerlepár, s idősebb sorstársaim vagy bosszankodtak, vagy jót mulattak évődésünkön. Egyik nap valamelyikük odajött az
ágyamhoz, s mondott valamit Marianne-nak, de nem értettük, hangja,
amelyet torokbántalma még inkább elfojtott, félszeg volt, hadart, mint
aki nem mer beszélni, ám Marianne jóakaratán felbátorodva elismételte
szavait. Végre megértettük: a főnökével kellene kapcsolatba lépnie, de
nem tudja, hogyan kell használni a telefont: segítene-e neki Marianne, s
beszélne-e helyette?
Néztem kettejüket, ahogy elmennek, a csacsogó madárka és szárnya
alatt az összetöpörödött vénember. A férﬁ már az első naptól fogva vonzott, de nem mertem megszólítani: hallgatag nyugalma elbátortalanított.
Ráadásul ő volt az egyetlen, aki annyira nem akart feltűnni, hogy az már
feltűnő volt. Nem vett részt a kórterem csapongó társalgásában, bár ha
személyesen őt kérdezték, szívesen felelt: válasza, valami lefegyverző módon, egyszerre volt túlbuzgó és lakonikus. A vicceken alig nevetett, de
nem is nézte le őket: egyszerűen csak félrehúzódott, nem kényeskedett,
de mintha nem is ő akarná, hanem egy nála erősebb, ősibb, ismeretlen
valami zárná el őt a többiektől.
Fel-felpillantva könyvemből, mindig rajta állapodott meg a tekintetem,
még akkor is, ha szemem egy ápolónő hivalkodó és kívánatos körvona-
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lát követte. Az ablak melletti ágyon feküdt, a nappali világosság teljesen
rabul ejtette, vagy lehet, hogy az emlékek bűvölték el, amelyek csak neki
elevenedtek meg a napsütésben, mindenesetre órákon át képes volt így
ülni a fénnyel szemben. Talán neki zümmögtek az angyalok, s az ő zenéjükre fülelt, ám szája nem fűzött megjegyzéseket aranyló, mézes szavaikhoz, s keze sem írt le egy sort sem a káprázatos éjszakában. A hársak
elillanó, reszkető árnyakat rajzoltak kopasz, folyton csodálkozó fejére; a
kezét bámulta, aztán az eget, majd megint a kezét, végül az éjszakát. Kábán feküdt le. Van Gogh ülő emberét sem nyomja súlyosabb fájdalom, de
nyájasabb, patetikusabb, és biztos nem ilyen tapintatos.
(Van Gogh? Rembrandt némely írástudója, akik ugyanígy ülnek az ablaknál, árnyas ülőhelyükhöz kötve, de a napfény könnyeiben ázó arccal,
s akik éppígy meg vannak döbbenve saját tehetetlenségük láttán, jobban
hasonlítanak rá. De ők írástudók, az öregember pedig, amennyire kordnadrágjából és gyapjúzubbonyából, valamint nehézkes arcjátékából meg
lehet ítélni, egyszerű ember lehetett.)
Foucault-nak hívták, és az ápolónők bizalmaskodva, leereszkedően és
– ki tudja? – talán szeretetből egymás között „Foucault atyus”-nak hívták.
Ez a ráaggatott név, amelyet egy jól menő ﬁlozófus és egy ismert hittérítő
is viselt – hiszen atyus, tehát atya volt ő is – az öreget csak még titokzatosabbnak és mosolyra fakasztóbbnak tüntette fel. Sosem tudtam meg a
keresztnevét. Ezektől az ápolónőktől (sikerült a kegyeikbe férkőznöm, és
gyanakvás nélkül beszéltek velem: minden bizonnyal azért, mert ugyanolyan sziporkázóan, szívtipróan és üresen szövegeltem, mint a hatalmasok, akiket ők szemérmetlenül kiszolgálnak, és nem is sejtették, hogy ez a
beszéd annak megtagadásául is szolgálhat, amit ők istenítenek, vagy akár
bűnös szórakozottsághoz és tébolyult hanyagsághoz vezethet. Pedig nem
kellett volna ennyire kétszínűnek lennem, talán én is kedveltem őket:
törékeny testükben szívesen gyönyörködtem, még ha csípős vaskalaposságuk bosszantott is. Pedig jó kislányok lettek volna, ha nem a zupás őrmester szerepét játsszák, ennek a szerepnek a hatására azonban annyira a
fehér köpenyes tudorok felé húzott szolgálatkész szívük, mint amennyire
hárpiák, anyáskodók és gunyorosak voltak a legjámborabb beteggel szemben is), tehát ezektől a lányoktól tudtam meg, hogy Foucault atyusnak
gégerákja van. A baj nem volt még végzetes, de megmagyarázhatatlan
okokból a beteg nem akarta, hogy Villejuifbe vigyék, ahol meg tudták
volna menteni: makacsul ragaszkodott ehhez a rosszul felszerelt vidéki
kórházhoz, s ezzel alá is írta halálos ítéletét. Dacára az intelmeknek, itt
maradt ülve, háttal a sötét sarkokban erőt gyűjtő halálnak, és arccal a
magas, fénylő fáknak.
Döntése nem hagyott nyugodni; az öregember ellenállásához hatalmas akaraterő és nem akármilyen indíték kellett: az ember nem vonja
ki a testét az egyre szaporodó és egyre fondorlatosabb, biztos győzelem-

36

VÁR UCCA MŰHELY 42.

mel kecsegtető orvosi rendelkezések alól, ha nincs benne elszántság. De
csak banális magyarázatok jutottak eszembe, hogy biztos nem akar távol
lenni az övéitől, vagy hogy, mint általában a földművesek, makacsul és
szentimentálisan kötődik lakóhelyéhez – csupa megszokott kórházi eset.
Azonban látszott, hogy másról van szó, és Marianne a telefonos beszélgetésekből, amelyet több másik is követett, amelyekben ő volt Foucault
atyus közvetítője, megtudott egyet s mást: a férﬁnak láthatóan nem voltak
erős családi kötelékei, noha főnöke, egy ﬁatal malomtulajdonos láthatóan nagyon szerette. Emez észrevehető aggodalommal igyekezett biztosítani az öreget egy jelentéktelennek látszó részlet felől, miszerint „már
kitöltötte a papírokat”, és ragaszkodott hozzá, hogy ha egyéb űrlapokat is
ki kell tölteni, akkor szóljanak neki, hogy időben Clermont-ba jöhessen.
Később, mikor ennek a szívességnek hála kialakult közöttünk egyfajta
kezdeti bizalmasság (amellyel ő egyszerre bánt habozva, szűkmarkúan és
készségesen, én pedig bátortalanul), a saját szájából hallottam az öregtől,
hogy régen, amikor még bizonyára mindenki „kis Foucault”-nak hívta,
megnősült, de hamar meg is özvegyült, és nem voltak gyermekei. Nem kötődött semmilyen képzeletbeli szülőföldhöz sem: Lotaringiában született,
aztán molnárlegénykedett valahol délen, ám kudarcot vallott, talán mert
mehetnékje támadt, ami gyakran megesik a kisemberrel, ha megbízhatatlan ígéretekkel szédítik, vagy talán mert a főnök családjával volt egy kis
házi balesete.
Ha tehát ilyen közömbös neki a levegőváltozás, akkor miért nem akarja, hogy az előírások szerint kezeljék? Csak ült a helyén, mint egy kis
sziluett, amely lassan a háttérbe olvad megelőlegezve közelgő eltűnését,
és amelyet nevetségesnek találnánk, ha nem növelné naggyá valamilyen
nyomasztó titok, elszántságának nemes abszurditása, az elkerülhetetlen
végzet – halálának különös nyitányát szemlélte, amelyet talán angyalok
népesítettek be, talán nem; csodálkozó tekintetének tárgyai mintha maguk is meglepődtek volna a csodálkozástól: a burjánzó kert, amelyre a
tiszta csempéjű hullaház nyílott – akár egy oda nem illő mosdókagyló a
díszterem kellős közepén –, reszketeg hársfáival sokat mondó tájjá változott, amelybe időnként én is belevesztem. Még olvasmányom is Foucault
atyusokkal népesült be: szemekbe húzott kalapok, kifürkészhetetlen tekintetek és semmis rongyok, amelyeket az árokszélre vet egy gőgös és
szomorú lovag kiáltása: „félre, bugris!” – a lovas Tiffauges felé vágtat,
nyergén átvetve egy halálra rémült gyermek –, és közülük az egyik, a legrezignáltabb, csak áll az út közepén, nem mozdul, alázatos kezében kalapját szorongatja, nézi a lovagot, amint szitkok közepette lesújtani készül
rá, hogy aztán örökre elfeküdjön a fűben, lópatkótól véres halántékkal.
Foucault atyus ugyanígy volt útjában az orvosoknak, ám ugyanolyan tiszteletteljes volt irántuk, mint ősei, akik keresztezni merték a sötét vendée-i
hasfelmetsző útját. Ezekkel az újfajta élve boncolókkal, akikből hiányzott
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már az élvezet és a lelkifurdalás, alázatos és mosolygó tiltakozását szegezte szembe, mint akinek már nincs reménye a máglyán a szabadulásra; szerényen, de hajlíthatatlanul ellenállt a parancsnak, hogy oda vigyék, ahová
„az ő érdeke” kívánná: ő ugyanis túlságosan kevés volt ahhoz, hogy másokhoz hasonlóan felfogja, hogy mi az „érdeke”, és belássa, hogy muszáj
aszerint cselekednie. Foucault atyus tehát nem tágított, kivonta magát ez
alól a muszáj alól, testét és saját érdekét is feladva átengedte magát a
főbenjáró bűnnek, a test és az érdek megvetésének, ami orvosi szemmel
nézve rosszabb az eretnekségnél. Csak és kizárólag a halállal volt elszámolnivalója, és szelíden visszaverte a klérus támadását.
Csakhogy a klerikusok is gyötörték ám minden áldott nap. Egyik reggel
arra riadtam fel olvasmányomból, hogy roppant színpadiasan, akár egy
éjszakai őrjárat tiszti kara a gyalogosok élén, egy a szokásosnál nagyobb
különítmény vonul be, és veszi az irányt egyenesen Foucault atyus ágya
felé: egy határozott arcélű orvos, impozáns és méltóságteljes megjelenésű, mint egy inkvizitor, mellette egy másik, ﬁatalabb és sportos, de szakállkája alatt kissé hájas tokát rejtegető kollégája, aztán egy falka medikus,
s végül egy sereg csivitelő nővér. Az egész pereputtyot ideküldték, csak
hogy megtérítsék a megátalkodott vén eretneket, s azonnal rá is tértek
a rendkívüli kérdésre. Foucault atyus éppen kedvenc helyén ült; felkelt,
mire azonnal visszaültették; a nap árnyékban hagyta az állva maradt orvosok szócséplő fejét, és konokul árasztotta fényét a kis öreg kemény koponyájára és csukott szájára: akárha a Tulp doktor orvosai költöztek volna el
a megszokott festményről, hogy összegyűljenek az árnyékba az Alkimista
háta mögé, az ablakba, s megtöltsék szokásos áhítatának terét fehérre
keményített, súlyos jelenlétükkel, tudásuk morajlásával. Ő pedig, megszeppenve ettől a nem várt érdeklődéstől, amelyet iránta tanúsítottak, s
szégyellve, hogy nem nagyon tud rá mit felelni, rájuk sem mert nézni,
csak a hársfákkal váltott szapora, nyugtalan pillantásokat, s egyre csak
nézett kifelé a meleg árnyékból, az aprócska hűs ajtajából, amelynek ismerős közelsége felderítette. Talán Szent Antal is így nézte a feszületet és
a korsót a kunyhójában, hiszen minden bizonnyal már majdnem megingatták, már szinte erőt is vettek rajta ezek a kísértők, akik fényűző párizsi
kórházpalotákról és a gyógyulásról beszéltek, s arról, hogy vannak, akik
belátják az igazat, és vannak, akik nem, mert egyszerűen buták. A főorvos
különben őszinte volt, szakmai önteltsége és zsoldoskinézete arany szívet
rejtett, s rokonszenvesnek találta a makacs öreget. Jobb szeretném azt
hinni, hogy nem az észérvek nyomására, hanem e rokonszenv hatására
érezte úgy Foucault atyus, hogy válaszolnia kell, ugyanis válaszolt, és rövidsége ellenére felelete világosabb és határozottabb volt, mint akármely
hosszú beszéd; amikor szemét kínzójára emelte, látszott, hogy megremeg
az újra és újra feléledő döbbenettől, annak súlya alatt, amit kimondani
készül, amikor is mintha ugyanazzal a vállrándítással, amellyel egy zsák
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liszt terhétől szokott volt megszabadulni, megkínzott, ám furcsamód tiszta hangon, az egész terem füle hallatára így szólt: „Írástudatlan vagyok.”
Visszadőltem párnámra. Magával ragadott az öröm és a fájdalom mámorító elegye, eluralkodott rajtam valami végtelen testvéri szeretet: a
tudósok és a fecsegők közepette valaki, talán mint én is, belátta, hogy ő
nem tud semmit, és hajlandó volt ebbe akár bele is halni. A kórteremben
gregorián ének harsant fel.
Az orvosok hada felbomlott, akár a verébraj, ha tévedésből vagy vigyázatlanságból berepül a templomboltozat alá, s a monódia hangjára
szétrebben; én, a kis kántor az oldalhajóban, lesütöttem szememet a hajthatatlan, tudatlan és tudomásul sem vett karvezető előtt, aki még a neumákat sem ismeri, de akinek éneke ettől csak még tisztább lesz. A hársfák
közben döngicséltek, s vaskos oszlopaik árnyékában, két vidor betegszállító között egy baldachinnal fedett tetem gurult a hullaház főoltára felé.
Foucault atyus tehát nem fog Párizsba menni. Már ebben a vidéki városban, sőt, talán már a falujában is, úgy érezte, írástudókkal van körülvéve, az emberi lélek raﬁnált ismerőivel, akik betéve tudják annak kétszerkettőjét, vagyis az írást; tanítók, kereskedelmi ügynökök, orvosok, de
parasztok is, mind tudtak, aláírtak és döntöttek, s ki jobban, ki kevésbé
hencegett ezzel: ő pedig nem kérdőjelezte meg a többiek szinte már kérkedve birtokolt tudását. Ki tudja, attól még, hogy le tudták írni a szót:
„halál”, talán ismerték a saját haláluk óráját? Egyedül ő nem értett semmit az egészből, s egyedül ő nem döntött szinte soha semmiről, mégsem
sikerült megbékélnie ezzel az állítólag iszonyatos tudatlanságával, s talán
volt is rá oka: az élet és felhatalmazott széljegyzetírói meggyőzték arról,
hogy manapság írástudatlannak lenni maga az iszonyat, amelyet még bevallani is borzalom. Mi lenne vele Párizsban, ahol naponta meg kellene
ismételnie ezt a vallomást, ahol nem lehet mellette ﬁatal, együtt érző főnöke, hogy kitöltse a híres-hírhedt „papírokat”? Kirívó tudatlanságával
mennyi újabb szégyenbe kellene belekóstolnia öregen, betegen ebben a
városban, ahol még a falak is tele vannak írva, ahol a hidaknak is történelme van, a boltoknak meg érthetetlen árcédulái és cégérei; mi lenne vele
a fővárosban, ahol a kórházak valóságos parlamentek, ahol az orvosok a
legnagyobb tudósok az itteni tudósok szemében, ahol a legjelentéktelenebb ápolónő is egy Marie Curie? Mi lenne a kezeik között vele, aki még
egy újságot sem tud elolvasni?
Inkább itt marad szépen, és meghal: ott talán meggyógyították volna,
de nagy árat ﬁzetett volna érte, a szégyent, és ami a fő, hogy le kellett
volna mondania arról, hogy ilyen bravúros módon vezekeljen vétkéért,
a tudatlanságért. Ez a magyarázat egyáltalán nem volt naiv, sőt engem is
megvilágosított. A tudást és a betűt ugyanis magam is a mítosz világába
emeltem, oda, ahová nem nyerhettem bebocsátást: analfabéta voltam, aki
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magára maradt az Olümposz lábánál, ahol a többiek, a Nagy Írók és a Szigorú Olvasók játszva dobták össze és olvasták a pazarul megírt oldalakat,
és ahol az isteni nyelvhez méltatlan volt az én barbár hablatyom.
Nekem is mondták, hogy Párizsban talán gyógyírt lelek a bajomra,
sajnos azonban tisztában voltam vele, hogy ha ott előállok szégyenletes
és szürke kis irományaimmal, akkor azonnal leleplezik a mögöttük megbúvó szájhőst, s kiderül, hogy valójában „írástudatlan” vagyok. A kiadók
olyanok lettek volna számomra, mint Foucault atyusnak a kérlelhetetlen
titkárnők, akik az űrlapok fehér örvényeit lobogtatják: a kapuk őrei, hegyes fogú, mindentudó Anubiszok – a szerkesztők és a titkárnők mindkettőnket megaláztak volna, hogy aztán felfaljanak. Rájöttek volna, hogy a
betű tökéletlen szemfényvesztése mögött magam vagyok a megtestesült
butaság, zűrzavar és mélységes írástudatlanság, hogy olyan vagyok, mint
a jéghegy, amelynek a látható része csupán a hajósok megtévesztésére
szolgál – aztán viselhettem volna a sarlatánság bélyegét. Hogy szembe
merjek szállni Anubisszal, a víz alatti részt is szavakkal kellett volna simára csiszolnom, hogy keményre fagyjon, akár egy szótár romolhatatlan
gyémántja. Csakhogy én még éltem az életemet; és mivel az ember élete
magától nem terem szavakat, mivel sosem találtam meg a betűt, amelyet
tetőtől talpig magamra ölthettem volna, hát írónak hazudtam magam, és
úgy büntettem szélhámosságomat, hogy kevéske mondandómat részeg
perceimben szanaszét permeteztem, vágyva az elnémulás vagy az őrület
után, és miközben az „idióta rémkacaját”4 majmoltam – persze ez is csak
egy újabb hazugság –, a halál százféle pótlékát hajszoltam.
Foucault atyus igazabb író volt nálam: betű híján inkább a halált választotta.
Én akkoriban alig írtam, viszont meghalni sem mertem; a tökéletlen
betűben éltem, a halál tökéletessége viszont megrémített. Foucault atyushoz hasonlóan tudtam, hogy nincs semmim, ám akárcsak a rám támadó
férﬁ, szerettem volna nagykanállal habzsolni az életet, tetszést aratni ezzel a semmivel, már amennyiben sikerül elfednem ürességemet a szavak
jótékony homályával. Megérdemeltem, hogy a szájhős mellé kerüljek,
nemhiába vallottam magam a vetélytársának, és nem hiába hagyott helyben olyan csúnyán, hiszen ezzel is áldását adta kettőnk összetartozására.
Nem sokkal később elhagyhattam a kórházat. Nem tudom, hogy elbúcsúztunk-e. Egy ideje már kerültük egymást: ő szégyellte nyilvános
vallomását, pedig már amúgy sem kellett volna sokat várnia arra, hogy
torkában a rák a hangszálaival együtt minden vallomást elnémítson, én
pedig szégyelltem, hogy semmit nem vallottam be, akár azzal, hogy kiadok egy könyvet, akár azzal, hogy meghalok vagy örökké elhallgatok.
Meg aztán még az utolsó napon is arcomon éktelenkedett a seb, és meg
4

Arthur Rimbaud, Egykor (in Egy évad a pokolban) (Kardos László fordítása).
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is ijedtem, hogy torz maradok. Marianne igyekezett megnyugtatni, de én
gyengédségét durvasággal viszonoztam, s végül magammal vittem céltalan haragomat, a Gilles de Rais-t, a hatalmas fák látványát és Foucault
atyus hallgatását.
A betegség majd szépen elvégzi dolgát, őszre, arccal a vöröslő hársfáknak a kis öreg elveszti a hangját: a napnyugtakor megfakuló rézszínű
levelek között, a közelgő haláltól elnémítva hűségesebb lesz Rembrandt
írástudó, vénséges emberroncsaihoz, mint valaha, tiszta szemlélődését
pedig nem rontja meg semmiféle nevetséges iromány, semmilyen szánalmas, papírra ﬁrkantott kérvény. Marad ugyanaz a csodálkozó ember, aki
volt. Az első hó érkezésekor fog meghalni, miután utolsó pillantásával a
kert hatalmas, fehér angyalainak kegyébe ajánlja magát, és mikor elviszik,
lepedő fedi arcát, amelyen épp akkora meglepődés ül ki a halál kicsinységét látván, mint amekkora lett volna az élete miatt; ajkai, amelyek olyan
ritkán nyíltak meg, egyszer s mindenkorra bezárulnak; végül pedig keze
megmarad örökre tétlennek és mozdulatlannak, lassú átalakulásra ítélve,
amelynek végén eltűnik a semmiben: keze, amellyel egy betűt sem írt le
soha.
Förköli Gábor fordítása

Bernard Comment

A diagnózis
Hideg van. Átható hideg, ami nem enyhül több napja, annak ellenére, hogy nem vetem le, még éjjel sem a vastag gyapjúpulóvert. Carlo azt
mondja, hogy éjszakára le kéne tennem, és jól beburkolózni a takaróba,
így ha reggel venném fel, kiegyenlítené a hőmérséklet-különbséget, megpróbáltam egyik este, de vacogott a fogam. Mások, amint megﬁgyeltem
délben az ebédnél, nem úgy néznek ki, mint akik szenvednek a hidegtől,
sőt van itt egy ﬁú, aki mindig pólóban sétál, meg kell mondani, jó nagydarab, sőt kövér is, ez megvédi.
Az orvos tegnap reggel hívatott, éhgyomorra, újabb vizsgálatokat akart
elvégezni, két pipettát televettek vérrel, kértem, hogy fekhessek le, mert
mindig attól félek, hogy elfordítom a fejemet, és igen rossz hatást tenne,
ha most megtudnák ezt. Az ápolónő mosolygott, anélkül, hogy tudnám,
szimpátiát, szánalmat vagy megvetést érez-e. Nehezen találta meg a vénámat, mindig így van, kezdek idegeskedni, egy kis izzadság jelenik meg
a homlokomon, a fejem forog, hirtelen elsápadok, amikor ﬁatal voltam
minden alkalommal elájultam, emiatt még kórházba is kerültem, amikor
pár lépést tettem hátrafelé, és beleütöttem a fejemet egy mosdókagylóba, alaposan kivizsgáltak, lumbálpunkció, egy idióta orvos azt híresztelte,
hogy túladagolás, nekem, aki soha nem nyúltam egyetlen tiltott anyaghoz
sem, a reakcióimtól való félelemből és túlzott törvénytiszteletből. Amikor az első vizsgálatokat végezték, nyolc hónappal ezelőtt, a laboratórium
dolgozója végtelenül kedvesnek mutatkozott, leültetett egy fotelba, arra
kért, másfelé nézzek, gondoljak valami kellemes dologra, le is pörgettem
magam előtt az előző éjszaka ﬁlmjét Julie-vel, a teste forró, melle a kezemben, éreztem a szeretkezés utáni illatát, de már vége is volt, kaptam
egy darab vattát és rá azonnal ragtapaszt, most viszont itt minden durvább,
brutálisabb. Állva várok, húsz perce, a szürke ajtó előtt. Tíz óra felé jöttek
értem. Azonnali beidézés. Minden gyorsan ment, aztán a folyosó ajtaja
bezárult mögöttem, a becsapódó vas nehézkes zajával, és azóta semmi
több. Az orvos valószínűleg telefonál, időnként hallom a hangját, érdes,
mély hangját, de nem értek semmit abból, amit mond, a szavak nem jutnak el hozzám. Szeretnék elszívni egy cigarettát, ezen rágódom már jó öt
perce, ez kéne most nekem, ez nyugtatna meg, elszívni egy cigarettát.
Milyen szép volt Julie, amikor találkoztunk. Még féltem is tőle. Arra
gondoltam, hogy ekkora szépség túl sok egy embernek, hogy mások is
megkívánják, hogy mindenkinek kedve támad megcsókolni, lefeküdni,
mocskos dolgokat művelni vele. Túl korán érő voltam akkoriban. Újra
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erre gondolni is csak szégyen. Nem mondott semmit, kedvesen mosolygott, néha arra kért, hogy becézgessem még egy kicsit. Kicsi szobájában
voltunk együtt, nem messze az egyetemtől, szűk ágya nyikorgott, hallottuk a szomszédokat, ahogy mentek a folyosón, próbálta elfojtani nyögéseit, előfordult, hogy nevetésben törtünk ki, lassanként egyre ügyesebben
közeledtem hozzá, gyöngéden. Azonnal tudtam, hogy ő lesz életem aszszonya, hogy csak ő lesz, eltévelyedés nélkül, sőt kísértés nélkül. Minden tetszik benne, szőke haja, beesett arca, bokájának ﬁnomsága, szinte szögletes válla. Furcsa, szeretem érezni egy kicsit a csontok vázát egy
női testben, a bordákat, a csípők kiszögellését, a lapockák könnyed ívét,
nem a mértéktelen soványság izgat, hanem a csontok gondolata, vázuk,
a szőrök, a hónaljak, szeretem nyaldosni a hónalját a sűrűség érzetével a
nyelvemen, vagy a fanszőrzetét, egy szép, párás fanszőrzetet, aminek csak
a széleit borotválta azért, hogy ne látszódjon ki a bikini alól, még a két
terhesség sem deformálta el, megőrizte eredeti alakját és jellegzetesen
rugalmas bőrének feszességét.
A gyerekek elég nagyok hogy megértsék, hogy próbálják megérteni.
Luc nem fejezi ki soha az érzelmeit, tudom mégis, hogy nagyon ragaszkodik hozzám. Claire annyi éves, mint az édesanyja volt, amikor találkoztunk, jelenleg van egy kis barátja, és talán vannak hódolói, azt mondják,
az apák féltékenyek lányaik szerelmeire, én soha nem voltam ilyen, én
csak Julie-re voltam féltékeny, ahogyan a vállamra tette a fejét, a mindig
ápolt hajára, válaszai érzékiségére, vidám nevetésére, az aggódásaira is, a
kicsikért, a munkáért, a szüleiért, akik nem jönnek soha hozzám, utálnak
engem.
Az ápolónő kétszer átment az előszobán, ahol állva várakozok, benézett
a vizsgálóba, ahol az orvos még mindig telefonál, aztán elment, furcsán nézve rám, mintha az arcomról akarna leolvasni valamit. A nők ritkának számítanak itt, cipőjük sarkának hangja szokatlanul visszhangzik a folyosón.
Ami nagyon fárasztó, az a dekoráció, a színek hiánya. Bézs és szürke falak,
egy faasztal, két szék, üres polcok. És a villanykörte már nem ég ebben az
órában, már jócskán nappal van, vakító fény, a köd feloszlik lassacskán. Leülök. Bizonyára a szememre vetik majd ezt, de akkor sem gratulálnának, ha
mindvégig állva maradnék. Szerettem ezt a reggeli fényt, hétvégeken, amikor Julie felébredt, meleg teste kirajzolódott a félhomályban, simogattam,
ezt nagyon szerette, de nem mentünk messzebb, azt mondta nem, rossz
szagú a szám, sóhajtottam, biztosan erős szagom van, neki soha nem volt
rossz szaga, csupán illatozott, sietett a zuhanyzó felé, ez az első mozdulata,
amikor felébred, hosszasan engedi a vizet, a gőz beárasztja a szobát, néha
visszajön, törölközővel a feje körül, leül, tervezi a napot, kérdezget, nevet,
beszél, megy a komód felé, hogy kivegyen egy tiszta bugyit.
Az ajtó kinyílik. Az orvos ﬁgyelmesen néz rám, aztán kijelenti, hogy
nem szabad önt egyedül fogadnom, az asszisztensem elment megkeresni
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az igazgatót, bejöhet, itt egy kicsit melegebb lesz, tudom, hogy mindig fázik, mondta minden vizsgálatkor. Az ellenszenv érzése tükröződött az arcán. Egy nagyon kis ellenszenv. Leültem a három szék egyikére, amelyek
az íróasztalával szemben voltak, ő azt mormolta, visszajövök, maradjon
itt. Végül is az ember nem nagyon mehet innen sehová. És már vagy tíz
perce várok itt. Lépéseket hallottam, kétszer, amelyek azonnal el is távolodtak. Hamarosan itt van a látogatás ideje.
Julie-t egy Monoprix pénztárában ismertem meg. Rögtön annyira megtetszett nekem, hiába voltam félénk, igazában félrehúzódó, mégis megszólítottam, azt mondtam neki, hogy nehéz, amit cipel, segíthetek vinni az
egyik szatyrot, ő mosolygott, ittunk egy kávét és minden gyorsan ment, az
élet már csak ilyen, tudtam én ezt, nem volt semmi szükség a várakozásra,
szemben azzal, amit az anyám javasolt, és az apám is, szkeptikus hallgatásával. A biológiában mindig talál az ember kiutat, nem volt gond a jövővel, el akartam venni Julie-t, gyerekeket akartam tőle, ez nyilvánvaló volt
nekem. Neki is, bár kétség kívül kisebb mértékben. A párok között ritkán
van egyensúly. Az egyik jobban szeret, mint a másik. Szükség esetén én
kettő helyett is szerettem volna. Minden féltékennyé tett, egy piszkos és
mégis csodálatos féltékenység volt, ami éltetett és akadályozott is egyben
a létezésben. Néha elmentünk vidékre sétálni, hétvégén, a szülei házának
közelébe, nem tudtam elviselni a fák iránti szenvedélyét, cirógatta azokat
vagy csókolgatta a törzsüket, egy vagy két fát különösen fel-felkeresett
gyerekkora óta, beszélt hozzájuk, lágyan forgott körülöttük, elindult, viszszament, néha nevetett mogorva kedvemen. Mégsem lehetsz féltékeny
egy fára. Nos, hát én féltékeny voltam egy fára, mindenre féltékeny voltam, mindenre. Szerettem volna elszigetelni őt, elszigetelni minket. Elzárni, elásni, eltüntetni, hogy csak én lássam, senki más. A legrosszabb
nyáron volt, a tenger mellett. Szeretett fürödni. És napozni. Elmentünk
hát a tengerpartra, két teljes hétre, minden tekintet rászegeződött, a sok
ember, mind arról álmodott, hogy elragadja tőlem. A túlzott napozás nem
jó a bőrnek, A gyerekek megérkezése óvatosabbá tette, így hát délre mentünk ezután mindig, de nem a napra, hanem a hátországba, elszigetelt
házat béreltünk, nagy kerttel körülötte, a gyerekek jól szórakoztak, sok
volt az árnyék, tele volt fával, de olyan fákkal, amelyek megismerésére
nem volt elegendő ideje.
Hangokat hallok az ajtó mögött. Az orvos rekedtes hangszínét vélem
felismerni, a másik pedig biztosan az ápolónő hangja, de olyan halk, hogy
lehetetlen felismerni, sem érteni, bármi is legyen a beszélgetés témája,
hacsak nem valamiféle dühöngésről, izgalomról, vagy talán méltatlankodásról van szó. Amikor a nagyapám haldoklott, a nyugtatóktól csöndesen
agonizált, órákat töltöttem az ágyánál, ﬁgyeltem szabályos, nagyon halk
légzését, kifejezéstelen arcát, becsukott szemeit, a hamarosan hasztalanná váló szemhéjakat, kiugró orrát, beesett arccsontját, és azt a feltétlen
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törődést, amivel a nagymamám körülvette őt, minden nap megborotválta
szorgosan, én azt szerettem volna, hogy hagyják nőni a szőrét, a szakállát, de nem, fenn kellett tartani a látszatot, a végsőkig az úriember, egy
tiszteletre méltó úr látszatát kelteni, aki szép karriert futott be, bár az
biztos, hogy szép, jól jövedelmező karriert csinált, összegyűjtött egy kis
vagyont a háború utolsó idejében, határügyletekből, titkos átjárásokból
és mindenféle üzletekből, legalábbis én ennyit tudtam felfogni és még ott
az ágyánál is hallottam a család pusmogásait, felesége, ﬁai, lányai, mind
az öten összeesküdtek vagy előre intézkedtek vagy rendelkeztek. Nekem
nem volt érdekem, hogy próbáljam megérteni mindezt. Egyszerűen arra
emlékszem, amit mondott, kevés nappal azelőtt, hogy megérezte, végleg
el fog menni, és beszélt nekem azoknak az embereknek a hihetetlen energiájáról, akik a frontról tértek haza, az 1918-asról, azokról a férﬁakról
és ﬁatalokról, akik elkerülték a halált, a legyilkolást, leküzdhetetlen életkedvük volt, szeretni, szeretkezni akartak, egy kis szomorúságot fedeztem
fel a hangjában, hősök voltak, semmit nem tehettek ez ellen a hatalmas
életigenlés ellen, ez mindent elsöpört, elég jól megértettem én már ezt
akkor, és mosolygott, egy fals mosoly, melyet egy vigyor követett, aztán
megismertem a nagymamádat, így fejezte be, emlékezve, újra elindulva
az úton és többé már nem nézegetve oldalra.
Belép az orvos, szinte elhadarja a mondatot, mintha meg akarna tőle
szabadulni, az eredményei nagyszerűek, Robert. Először szólít a keresztnevemen, mint a többiek, szokás szerint így hívtak, Robert. A vizsgálatok nem mutatnak semmit, abszolút semmit, mindent ellenőriztünk, két
mintán is, ön teljesen jól van. Nézem őt, azzal a szándékkal, hogy megértsem, mit gondol, mi jár a fejében, de nem látom, nem tudom felfogni,
szétfolyik. Julie-t látom messzébb mögötte, a szerelemben könnyed mozgású testét, majd hirtelen az elnehezült testét a karjaimban, a kalapácsot
oldalt, fa nyelének piros-fekete végét, a kitörölhetetlen kalapácsot, amit
leginkább a szememre vetettek, a mozdulat vadságát, a módszert, mintha
módszerről lenne szó, nem, a kéznél lévő eszközökről volt szó, egyszerűen a felkészületlenségem eszközeiről, és hirtelen semmi, önnek semmi
baja nincs, ez volt az utolsó mondata. Kimegy a helyiségből, nem csukja
be maga mögött az ajtót. Az ápolónő jön be, egy őr követi. Az igazgató
mindjárt jön, ő fog dönteni. És állva maradnak, elbarikádozzák az ajtót,
egymás mellett, talán attól félnek, hogy megpróbálok elmenekülni vagy
egy rossz mozdulatot teszek. Az ápolónő egy perc múlva még hozzáteszi,
hogy nem tudom, hogy ez jó hír-e, és szinte azonnal azt mondja még, végül is ez nem egy rossz hír, aztán elhallgat, az őr is, bizonyára ő nem ismeri
az ügyemet, nem értheti.
Valójában a nagyapám félt ettől az életerőtől. A féltékenység mindig
a gyengeség jele, a bizonytalanságé, a bizalomhiányé, egy egészen másik
személyiség felülkerekedik, fenyegetővé válik. Nem gondoltam erre ad-
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dig, amíg az orvos be nem jelentette a hírt, kedvesen, sajnálkozva, igazán
szomorúan fogadott egy kényelmes irodában, minden jó ízlésről tanúskodott, újra megerősítve, legalább a gyerekeim már felnőttek, mert semmit
nem lehet tenni ilyen előrehaladott stádiumban. Nem tudatosan gondoltam a nagyapám szavaira abban a pillanatban, sem az elkövetkező hetekben, az eseményig. De beindított valamit az agyamban. Néztem Julie-t,
és más karjában láttam, nem feltétlenül azonnal, a gyász idejét tiszteletben tartva. Az emberek csak erre gondolnak, összebújni, szerelmeskedni,
odaadni magukat, ez a szenvedélyük, és ő is elkerülhetetlenül odaadná
magát. Nem tudtam elviselni ezt a gondolatot, nem tudtam úgy ránézni,
hogy ne ez jutott volna eszembe, ő más karjaiban, az első jöttmentében,
vagy egy barátéban, joga volt az élethez, ahhoz, hogy újra kezdje, amint
mondani szokás, senki nem mondaná, hogy kegyetlen, még a saját szüleim
sem, akik szép vigaszt látnának ebben. Nem vette észre a szomorúságot
a szemeimben, révedező tekintetemben, ahogyan néztem rá. Kétségkívül
azt gondolta, hogy a saját sorsom miatt kínlódom, a viszonylag rövid idő
miatt, ezt mondta az orvos, biztos volt a dolgában, lesznek más vizsgálatok, de azok pusztán rutinból, el kell viselnem. Nem mentem vissza újabb
vizsgálatokat csináltatni, mire lett volna jó. És most semmi, nincs semmi.
De túl késő ahhoz, hogy ne legyen semmi bajom, nagyon nagyon késő, ezt
akartam a pofájukba ordítani, az ápolónőnek és az őrnek, és leginkább az
orvosnak, aki oly hamar elment, sok munkája lévén, túlterheltnek látszott.
Az igazgató érkezik, hallom a lépteit a folyosón, lépteit száz közül is
felismerném, vagy inkább a cipőit, a gumi könnyű csikorgását, ez márkás
cipő, angol, szeretem ezt a nyugodt zajt, ezt a kényelmes zajt, de most
félek, nagyon félek és fázom.
Rögtön azután elmentem dolgozni. Nem mondtam semmit. Egy kis idő
elteltével hivatott a főnök az irodájába. Azt gondoltam, hogy megtudta,
hogy értesítették, hogy mindent felfedeztek, talán a házfelügyelőnő vagy
egyik gyerekem váratlanul betérve hozzánk, másoltattunk nekik kulcsot, ez
egy régi szokás, arra az esetre, ha mi elveszítettük volna a miénket és még
azért is, hogy egy kicsit még otthon érezzék magukat, de egyáltalán nem,
egyszerűen csak ócskának találta a laboratóriumunkat. Ez akkor szúrt neki
szemet, amikor legutóbb egy fontos klienssel jártak körbe, az a szó hogy
„szemet szúr” furcsán csengett a fejemben. Újra akarta festetni a falakat,
felújítani a bútorzatot, kiváló eredményeink voltak, az kell, hogy a sikerességünk látszódjon. Az egyik blokk csapatának tüstént ki kellett venni a
szabadságát, ugyanabban az időben, júliusban. Egyszerűen azt válaszoltam
neki, hogy a szabadságok ideje valóban eljött. Talán még mosolyogtam is,
semmilyen provokációt nem akartam, inkább az abszurditás érzése miatt.
Megkerestem a felöltőmet a laboratóriumban és kimentem a nagy épületből, egy kissé mindenütt meg volt rongálódva, a főnöknek igaza volt.
Buszra szálltam, elmentem a lányomhoz, késő délután volt. Kétszeri csen-
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getésemre a barátja válaszolt, szinte kiabáltam neki, hogy beszélni akarok
a lányommal, megérkezett, leültünk a konyhában, elmondtam neki, mindent elmondtam. Nem hitt nekem. Félelem fogta el, de nem hitt nekem.
Nem tudta, mit csináljon, mit mondjon. Nézett rám mereven, majdnem
kérdő tekintettel, mintha egy jelet, egy nyomot keresne. Fel kellene hívni Luc-öt, végül ennyit mondott. Beleegyeztem. Soha nem volt különbség
az én szememben a két gyerekem között, mindkettővel pontosan egyformán bántam, és Julie is. Egyszerűen egyenes járatom volt, hogy eljöjjek
Claire-hez, míg Luc-höz menni sokkal komplikáltabb, és ekkor még Luc a
munkahelyén van, soha nem végez húsz óra előtt. Claire először a munkahelyi számát próbálta hívni, aztán a mobilján érte el. Elég gyorsan megérkezett. Ő sem tudott mit mondani, valójában nem hitt nekem.
Sem a lányom, sem a ﬁam nem akart a lakásba menni. Elmentünk a
rendőrségre. Azután minden nagyon gyorsan ment, és nagyon lassan is
ugyanakkor. Folyosók, irodák, egy cella, furgon, bíró, orvosok, furgon,
egy másik cella, aztán más cellák, beszélgetőhelyiségek, értetlenség. Csak
Claire tett erőfeszítést. Kérdéseket tett fel. Ő ismerte az anyja iránt érzett őszinte szerelmemet, de miért nem mondtam semmit a vizsgálatokról, az orvos diagnózisáról, ha beszéltem volna nekik, ha beszéltem volna
vele erről, ez soha nem történt volna meg, bezárkóztam a saját magam
okozta csapdába, ezek az ő szavai voltak, amelyeket elmondott minden
látogatáskor, bezárkóztam a saját csapdámba. Három rendkívüli hónap,
mondta nekem az orvos. Szenvedve, nagyon, egyre jobban. Aztán a felesége szabad lesz, talál majd valakit, az emberek nem az egyedüllétre termettek. Nem mondta ki ezeket a szavakat, de ezt gondolta. Leolvastam
az arcáról, amikor megkérdezte a feleségem, a gyerekeim korát. Látta
az életet, ami folytatódik számára, számukra, egy élet nélkülem, egy élet
mással, vagy másokkal, karok, amelyek megkaparintják őt, elragadják,
megsebzik, behálózzák. Puha bőre van neki, Julie-nek, és törékeny, a legkisebb nyomás is véraláfutásokat okoz neki. Bizonyára ezért választottam
a fejét, a fejbőrét. A kék foltok miatt. Hogy ne okozzak neki mindenhol
kék foltokat. Nem tudom, pontosan hányszor ütöttem rá, ezt a boncolás
kapcsán lehet megállapítani. Nem sikerül meghallanom, amikor erről van
szó, nem is érdekel, mintha ez más ügye lenne.
Az ápolónő bejelenti, hogy az ügyvédem megérkezett. Már nem igénylek semmiféle orvosi gondozást, nincs értelme. Egyszerűen ellenőrizni
kell a véremet, mert az utóbbi hetekben bekapott gyógyszereknek kellemetlen hatásaik lehetnek, miféle kifejezés ez a kellemetlen. Aztán az
igazgató azt mondta nekem, hogy Robert, ez mindent megváltoztat, végül
is ez sokat változtat a dolgokon, nem tudom, mi fog történni, de valaminek feltétlenül történnie kell. Nem vág meglepett arcot, tette még hozzá
gyanúsan. Aztán elment, kiadva a parancsot az ajtó mögött álló őrnek,
hogy kísérjen vissza. Egy elszigetelt cellába, az jobb lesz.
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Carlo csalódni fog. Nagyon szeretem őt, ﬁgyelmes másokkal, mindig
megkérdezi mi újság, amikor valakinek problémája, gondja, betegsége
van. Hiányozni fog.

Menekülés
Az oszlopos korlátra könyökölve, még nem döntötte el, hogy felbontson egy másik üveg bort vagy sem, a lassan mozgó, vattaszerű, sűrű ködöt
szemléli, ami leér egészen a horizont vonaláig. Balra, kijutva a köddel
körülvett sűrű kis erdőből, egy élénkpiros árnyék halad keresztül a közeli
búzamezőkön, eltűnik, újra feltűnik, és a mozgó folt már a kis, elnyúló
liget magasságában látható, az országhatár felé vezető út szélén. Még egy
búzamező, ezt már learatták, aztán egy legelő. A piros árnyék kirajzolódik. Ez egy fekete hajú férﬁ. Úgy tűnik, határozott cél irányítja biztos lépteit. Szalmakalapot tart az egyik kezében, ami furcsa ezen a ködös estén,
és egy nagy, kopottas bőrtáskát a másikban, egyre nyilvánvalóbb, hogy a
nyári lak felé halad, mialatt a nő arra gondol, hogy megeteti a medencében lévő aranyhalakat, és azon tűnődik, hogy kell-e még a vizükhöz tölteni, a vihar nem igazán tört ki, épp csak néhány csepp, aztán átcsúszott a
hegygerincen, mint mindig az utóbbi napokban, a villámok valószínűleg
a kanyargó folyó keskeny völgye felé húzódtak. A férﬁ már a sövény melletti kapaszkodón mászik fölfelé, nem törődve a fekete-fehér tehenekkel,
amelyek békésen legelésznek a magas fűben.
*
– Régen volt, hm?
– Tizennyolc éve.
– Igen, már… A gyerekeid?
– Az apjuknál vannak.
– Akkor egyedül vagy?
– Nem, van egy barátom, időnként itt van. Holnap este, vagy holnap
után hajnalban megy el megint.
– Ismerem?
– Nem hiszem. A bátyját talán, de őt nem. Mi ez a nagy csomag?
– Lemezek.
– Lemezek?
– A régi dolgaim, amikért visszajöttem. Oda a határ utáni első faluba.
A menekülésem idején volt. Egy sebtében teletömött bőrönd és lemezek.
Azok, amelyek a kezem ügyébe kerültek.
– Ezekért az ócskaságokért jöttél vissza ide?
– Miért ne?
*
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Még mindig érződik a vihar előtti párásság. Az égzengés döreje közeledik, aztán távolodik, a nő mindig félt a viharoktól, különösen ebben
a távoli, elszigetelt házban. Gyerekkorában, amint meghallotta az első
dörejeket, azonnal az apjához vagy az anyjához simult, akik félig nyitva
hagyták szobájuk ajtaját abban az esetben is, amikor az ég nem lángolt
a szürkületben, ami a szép idő jele volt szerintük, ő becsúszott a takarók
alá, a két, félig már alvó test közé, remegve még mindig, és amikor a vihar teljes erejével kitört, meghallották Isabelle kiáltásait és zokogását, aki
fölriadva álmából, egyedül találta magát a gyerekszobában. Az anyának
fel kellett kelnie és érte mennie, a kislány képtelen volt összeszedni magát a sűrű éjszakában, amit a villámok halvány, de mégis elvakító fénye
tört meg, ő pedig édesapja testének melegére szorítkozott, aki a karjaiba
vette, vagy az oldalához simult, hogy ő oda tudjon tekeredni hozzá, mint
most Jean-hoz, még ha nagyon meleg is van ahhoz, hogy így egymásba
fonódjanak, a testi közelsége megnyugtatja, szereti, ha odabújik szorosan
a hátához, érzi nyugodt, szabályos lélegzését a tarkóján. Jean könnyen el
tud aludni, alig fekszik le, már alszik is, és végig aludja az éjszakát hajnalig, amikor már ő is kezd elaludni, megnyugodva a kora reggeli halvány
fénytől és frissességtől. Érzi megkeményedett férﬁasságát a fenekénél a
férﬁ pizsamáján és saját hálóingén keresztül, már nem az első alkalom,
talán csak az egymáshoz simuló testek egyszerű felmelegedése ez, vagy
álmodozások róla, egy másikról, a feleségéről, aki nagyon szép a fényképen, vagy nem is alszik, mégsem mer kezdeményezni, túlságosan zavart,
talán attól fél, hogy fájdalmat okozna neki, kibillentené az egyensúlyából, csak semmit nem tenni, ami megtörhetné ezt a törékeny harmóniát.
Nyolc napja van itt, és a múlt hónapban is itt volt már, és korábban is, tízedik alkalommal jár nála azóta, hogy itt letelepedett, úgy viselkedik, mint
egy kötelességtudó ﬁvér, bár ﬁatalabb nála, Pierre-nél is, majdnem másik
generáció. Adnia kéne neki valamit viszonzásul, nem szerelmeskedni, azt
nem tudna, a gyógyszerek, az alkohol miatt, nagyon kellemetlen ez a frigidség érzése, de tudná esetleg simogatni vagy szopni, a férﬁak nagyon
szeretik ezt, azon tűnődik, a szopás miért izgatja ugyanúgy mindegyiket,
de hát az illat utálatot kelt benne, mint az ammónia, ami szétáradt mindenhol a klinikán, ez a tisztaság, aminek halálszaga van.
*
Reggel felé alhatott el, és amikor felkel, először megtalálja Jean üzenetét, elment meglátogatni egy kollégáját, ebédre jön vissza. Pierre egy
nyugágyon helyezkedett el a kertben, a terasz szélén. Talán szeretne reggelizni, vagy legalább egy kávét inni. Nincs kedve kínálgatni. Egyedül is
tud boldogulni. Ő már régóta nem reggelizik, nem iszik semmit, nem is
eszik semmit. Várja, hogy az ébredés émelygése elmúljon. Ez néha egy
vagy két óra.
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– Szabadabb kilátásra emlékeztem. A fák sokat nőttek.
– Senki nem vágja őket évek óta. Eleinte Philippe foglalkozott ezzel,
szeretett kertészt és favágót játszani, ez megnyugtatta. Aztán elfűrészelte
a fákat, majd fejszével feldarabolta, a nagyobbakat külön tette a garázs
falához támasztva, a kisebbek pedig jók voltak meggyújtani a tüzet.
– Ki ez a Philippe?
– A férjem. Rendmániás volt. Semmit nem kellett elszállítani, semmit
nem kellett kidobni sem, amit újra lehetett hasznosítani, a gyümölcs- és
zöldséghéjakat a komposztban, kávézaccot a hangyák ellen, a végén már
majdnem meghibbantam ettől.
– Környezetvédő volt?
– Nem, még csak nem is volt az.
– És Jean-t régóta ismered?
– Összefutottunk néha, egyik vagy másik ünnepen, a testvérével jött,
Éppen csak váltottunk néhány szót. Ő is szerelmes volt Izabelle-be, de
akkor még csak tizenkét-tizenhárom éves lehetett. Kamaszdolog. Amikor
problémáim adódtak, azonnal meglátogatott, és nem hagyott magamra.
Orvosként ő jobban ismerte a járást…
– Doki?
– Igen. Szociális orvos, valami ilyesmi.
– Nem érzed magad túl egyedül, mindentől félrevonultan, autó nélkül?
– Ellenkezőleg. Annyira szenvedtem már a tömegtől, a pontos menetrendektől. És a kiabáló emberektől.
– Kidobtátok a régi lemezjátszót?
– Lehet. Izabelle esete után a szüleim más városba akartak menni.
Megtartották a kis házat nekem, de ők nem jöttek ide sosem, túl hosszú
az út, és mivel találtak házat egy tó mellett, nem érezték már annak a
szükségét, hogy vidéken legyenek. Ha az apám tudná, hogy itt vagy, megfordulna a sírjában. Szerinte te voltál a felelős mindenért.
Mosolyog, lágyan, tekintete néhány másodpercig elkalandozik, aztán
újra megszólal halkabban.
– A ház üres volt évekig. Csak jóval később döntött úgy Philippe, hogy
felújítja, komfortosabbá teszi, úgy gondolta, a hely ideális a gyerekeknek,
a magasság jót tett nekik.
– Megtarthatta volna az öreg lemezjátszót.
– Azért, hogy zenét hallgassunk…
*
A köd leereszkedett a fák tetejére, szemben a határvonalon fehér, vattaszerű fátyolfelhő töri meg az ég kékségét, néhány sötét felhő már fenyegetőzik a völgy fölött, lehet, hogy esőre fordul az idő, ellenkezőleg
azzal, amit Pierre mondogatott. Különös, hogy a férﬁaknak mindig van
véleményük az időjárásról, gondolja magában, rögtön mondják a szakér-
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tői véleményüket, mintha a földművelők és a tengerészek bölcsessége egy
kicsit is szükségszerűen az övék lenne. Egyébként mindenről van véleményük és a nők véleménye nem igazán érdekli őket, legfeljebb meghallgatják két válasz között, elterelő, szép kis hadmozdulatként. Azon tűnődik,
vajon Pierre miért jött vissza. Az igazi okon. A lemezekkel ez a történet
nevetséges. Legalább lesz társasága az elkövetkező napokon. Jeant nem
nyugtalanítja a jelenléte a kis házban, de ugyanakkor kissé bizalmatlannak tűnik. Pierre soha nem tudta megérteni, ha nem találták szimpatikusnak, sem „lazának”, ahogyan ő mondta. Egyre csak beszél, beszél. Talán
fél a csöndtől. Jeannal ellentétben, aki képes órákon át néma maradni.
Nem mondott három szót az ebéd alatt, de érdeklődve hallgatta Pierre
történeteit, amiket megállás nélkül mesélt, a hús kihűlt a tányérján, mégis
jóízűen ette meg. Megszokta már, mondja. A nő nem mindig érti burkolt
gondolatait.
*
– Emlékszel, amikor elmentünk Isabelle-lel mindhárman autóstoppal
és nem tudtuk felverni a sátrat? Nagy pácban voltunk egy erdőben az autópályától felfelé, esett az eső, a talaj sáros volt, te rettentően dühös voltál, és mi nevettünk, mint a bolondok, amikor láttuk, hogyan csavarodsz
bele a keskeny szíjakba, amit nem tudtál kibogozni, lebegtetted a dzsekid
ujjait, amelyek a sziklához tapadtak, és amikor a sátor félig-meddig már
állt, meztelenre vetkőztünk, mert a ruhánk csuromvizes lett. Nem fújtad
fel a matracokat és elő sem vetted a hálózsákokat, közvetlenül a takarókba csavart viaszosvásznon aludtunk, és később éjszaka, ti szeretkeztetek
Isabelle-lel. Én pedig sírtam.
– Te nem akartad…
– Igen, emlékszem. Féltem tőled.
*
Pierre-rel megváltozott a hangulat, minden vidámabb. Még ha csalódott is, amiért nem talált lemezjátszót. Jean testvére mondta, hogy keres
majd otthon a padláson, vagy az ócska holmik között, hátha véletlenül
van, de nem biztos abban, hogy talál. Amint jelezte a meteorológia, esik
az eső, jelenleg erősen zuhog, az esőcseppek csak úgy kopognak a cserepeken és a homlokzat fáján. Pierre nem kommentálja, belemélyedt a
keresésbe és a kompakt lemezekbe, amelyeket egymás után játszik le,
semmi nem tudja eltántorítani ettől. A nő meghallgattatja vele a portugál
dalokat, amelyeket Jean hozott a legutóbbi lisszaboni útjáról, de közben
kétkedő ﬁntort vág, jelleme túl messze áll a szomorúságtól, nem értékeli
az ilyen melankolikus dalokat. Leginkább Francesco de Gregori tetszett
neki, különösen az I muscoli del capitano című, amit háromszor is feltett,
Azt akarta, hogy a nő fordítsa le neki, de nehéz felismerni a szavakat,
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mégis megjegyezte az utolsó sorokat, „e il capitano dice almozza de borbo,
Signor mozzo, in non vedoniente, c’è solo un po’ di nebbia che annuncia ik
sole, andiamo avanti tranquillamente”, nem tudta mit is jelent a mozzo, és
azonnal hajósinast fordított helyette, ez nyilvánvaló, a kapitány mondja a
hajósinasnak, aki a fedélzeten tartózkodik, hajósinas úr, nem látok semmit, csak egy kis köd van, ami a napsütést jelzi, lassan haladjunk előre, ez
a kifejezés, a signor mozzo, a hajósinas úr, ami annyira tetszett neki, azt
kérte, ezentúl capitanónak hívjál, és én téged … hajósinasnak, igen, kis
hajósinasnak, amint a mohát is így nevezik, ami az erkély karfáján jelenik
meg, mihelyt esik az eső, a zöld és ragacsos lerakódás a nagy fenyő miatt
van, ami beárnyékolja, kora délutántól kezdve, beleértve a nyarat is.
*
– Gondolod, hogy megismernének?
– Kik?
– A gyerekek.
– Hogy megismernének-e?
– Igen. Annyi év után…
– Nem is látod őket?
– Nem. Te megismertél… első pillantásra. Hm? Nem változtam meg
annyira.
– Persze hogy nem!
– Úgy tűnik, jobban hasonlítok Isabelle-re, egy kicsit kerekebb arccal.
A gyógyszerek hatása, és hogy iszom rá. Azért most vigyázok. Jean-nal
megegyeztem, hogy esténként nem veszem be a gyógyszert, és csak naplemente után kezdek inni. Kizárólag csak bort. Egyébként, ha kedves lennél, kinyitnál egy üveg fehéret, a lenti hűtőben van friss. Kezdem érezni a
tarkómat és a vállaimat, és az éles fájdalmat a lábamban, karomban.
– A nap még nem ment le.
– Állj! Ne kezdd! Egyébként amikor Jeannal megegyeztünk, tavasz
volt, április, a nappalok sokkal rövidebbek voltak, mint most.
*
Pierre széles mosollyal jön fel a pincéből, rátalált egy üveg pezsgőre,
egy évszámmal ellátott Moët és Chandon-ra. Húszéves, nem tudni, iható-e még vagy madeirás már, bármilyen is legyen, nem kell tovább várni
vele. Hozott pezsgőspoharakat is, és két fotelt helyezett el az üvegajtóval szemben, így meg lehetett csodálni a sűrű esőtől egyre inkább árnyalt
tájat. Nem merte bevallani neki, hogy jobban szereti a fehérbort. Mert
abból többet lehet inni.
*
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– Emlékszel, amikor bulit szerveztünk itt, a vakáció első estéjén? Sokan voltak, tüzet raktunk, grilleztünk, te mindig azzal foglalatoskodtál,
hogy találj valami füstölnivalót, és másnap, egy álmatlan éjszaka után elmentünk a határon lévő kis kávézóba, és rávetettük magunkat a csodás
szendvicsekre, amelyeket a háziasszony készített nekünk, csak az örege
rossz szemmel nézte ezt, és a parasztok a sarokban, ne is beszéljünk róla,
nem viselték el a hosszú hajú ﬁúkat, sem a tarka indiai ruházatot. Most a
szakadt vagy tépett farmerek ideje van, arra gondolok, hogyan reagálnak
a ﬁatalok szülei arra, amit én is láttam a múltkor a buszon, egy gyűrű az
orrban, biztosítótűk szinte mindenhol, és borotvált fejek, kivéve a könynyed színűre festett tincseket. Remélem, a lányaimnak jobb ízlésük van.
Pierre olyan tekintettel nézi, mint aki máshol jár, vagy aki el akarja
kerülni a kényelmetlen beszélgetési témát.
– És a nagypapád, jött gyakran?
– Egyre ritkábban. Szeretett a kerttel foglalkozni, de amikor Philippe
megérkezett, aki játszotta a fejét, már nem volt olyan, mint azelőtt. A
nagyapám hagyta a kertet, elment szunyókálni az almafák alá, lefeküdt a
gazra, nem törődött a hangyákkal és más bogarakkal. És a híres szivarjai,
azok az izék két nagy csomagban, de nem szívott volna más márkát semmilyen ürüggyel, végigszívta azokat ameddig csak lehetett. Isabelle mindig viccelődött vele az aprócska szivarvégek kapcsán, amiket a zsebében
tartogatott, attól való félelmében, hogy kilyukaszt velük valamit, ha roszszul oltja el. Philippe nem viselte el az illatát, azt hajtogatta, hogy veszélyes a gyerekekre, hogy a lehűlt füst még ártalmasabb a környezetre, mint
a dohányzóra. Az utóbbi időben engem is kitessékelt a lakás erkélyére,
ott szívtam el a cigijeimet a város kellős közepén, a közlekedés zajában, a
kipufogógázban, még ha esett vagy havazott is.
*
Jean elment tegnap este, lerövidítve a búcsúzkodást, amennyire csak
lehetett, előreláthatóan két hét múlva jön vissza. A testvére átjött ma
reggel, megtalálta a padláson a régi lemezjátszót, aminek a tűje nagyon
használt volt, ami viszont azzal a kockázattal jár, hogy károsítja a lemez
barázdáit, de mégis meg lehetne hallgatni a lemezeket. Csupán nem tudta
a készüléket a Philippe által felszerelt elosztóhoz csatlakoztatni. A vezetékek össze voltak kötve, de semmi, a legkisebb hang sincs. Ez kommunikációs probléma, jelentette ki végül. Pierre felnevetett. Hát persze, a
régi lemezeimmel nincs szerencsém. A nő felugrott. Ettől a kifejezéstől
libabőrös lett a háta. Isabelle-nek sem volt szerencséje. És többé már nem
is lett. Jean testvére vetett még egy pillantást a használhatatlan lemezekre
néhány csodáló felkiáltás kíséretében, meg akarta venni Pierre-től, aki
kedvesen elutasította, erről szó sincs, és a másik elment.
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– Mi lenne, ha elmennénk inni egyet?
– Hová? Nincs már kávézó a faluban. Nincs már semmi.
– És a sarokban ülő emberek hová mennek? Nem antialkoholisták, ha
jól emlékszem.
– Éppen a feleségeik követelték a kávézó bezárását.
– És máshol?
– El kéne menni a határig, a völgyön túl, de gyalog ez nekem túl fárasztó, három vagy négy kilométer, ráadásul túlságosan zsúfolt. Ma vásár van,
ott lesznek mindnyájan, az állatokról, az üzletről beszélnek… A határon
túl a kávéházak zárva vannak hétfőnként.
*
Az aktképek, amelyeket készíteni akart róla, csak ürügyként szolgáltak,
jól tudta ezt. A lány is tudta. Érdeklődése a fényképezés iránt egészen új
volt, egyféle kitörési mód, vagy ifjúkori hóbort. Egy városon kívüli lakás
kis, komor szobájában, amit a ﬁú egyik barátja engedett át a munkához,
a hideg jégvirágot rajzolt az üvegekre, a fűtés a legalacsonyabban ment,
spóroltak, vagy Spárta volt az ideál, annyira furcsák voltak ezek a srácok,
és annyira messze álltak a mindennapi élettől. Pierre fényképezett, egyre
közelebbről, végül azt is elérte, hogy a lány széttárja a combjait a fényképezőgép lencséje előtt, egy undok, régi szőnyegen fekve, mert az éppen
az ablak alatt elhelyezett sezlon a nappal szemben volt. Egyszerre érzett
undort és vonzalmat, nem igazán izgalmat, de vonzalmat igen. Akkor még
szűz volt, még ha voltak is esetei ﬁúkkal. A ﬁú ﬁlmet cserélt, huszonnégy
darabosat, és újra kezdte, egészen közelről, a lány érezte a leheletét a
térdein, ziháló és forró lélegzetét, hirtelen remegni kezdett a vastag len
pulcsijában és farmerében, a lánynak az volt a benyomása, hogy egy-két
képet úgy készített, hogy nem is nézett a keresőbe, aztán felállt, azt mondta, nem tudom, van-e elég fény, majd kiderül, és kiment a barátjához a
konyhába, a lány hallotta őket a válaszfalon keresztül, amint politikáról
beszéltek, mialatt felöltözött, mély gondolatok hangzottak el, és amikor
azt mormogta, hogy ő elmegy, nem ajánlotta fel, hogy elkíséri, csak nézett
rá szigorúan, egy szava sem volt. Néhány nappal később az események
felgyorsultak.
*
Pierre inget váltott, ez kék volt, a nő a szemnek nyugtatónak találta, és
szebbnek, rugalmasabbnak.
– Tudod, örültem, amikor megkértél, hogy pózoljak neked. Meztelenül.
Előre tudtam.
– Tényleg?
– Csupán a hely nem volt jól kiválasztva.
– Hát ezt mondhatod.
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– Jobb elfelejteni.
– Igen. Mint a lemezeket… És ha elutaznánk, te és én…
– Elutazni?
– Van elég pénzem egy bizonyos időre. Aztán majd meglátjuk.
– Ez szép lenne.
– Hová szeretnél menni?
– Nem tudom. Végül is hogy úgy mondjam, nem tehetem. És aztán itt
vannak a gyerekek…
– Hiszen nem láthatod őket.
– Az nem változtat a dolgokon. Hiányoznának. És megígértem, hogy
okos leszek. Egyébként csak odaát látnak majd.

Áramszünet
A mahagóni üvegajtók egészen a plafonig felérnek, hamvas szürke szövetből készült függöny töri meg a fényt, és a fehér falakon nincs semmi
más, csak megszámlálhatatlanul sok konnektor egy sorban, a talajtól húsz
centiméterre. A munkaasztalok egyenként harmincméternyi sorfalat alkotnak a sötét színű parkettán. Négyszázhúsz hely van összesen, szigorúan egyforma, egy kis fa derékszög, közepén egy mozdítható képernyő,
amit a használója kedve szerint állíthat, de jelenleg minden egy síkban
van, nyugtalan csönd uralja a termet. A bejáratnál a hölgy felhívta a ﬁgyelmemet, hogy ez tarthat öt percig ugyanúgy, mint akár több órán át,
az ilyen típusú meghibásodás szerencsére nagyon ritka, minden csodálatosan működött ma reggel, és egy órája alig, aztán semmi. Néhányan elmentek, könnyen talál helyet, a kétszáznegyvenhatodikat például, tudom,
hogy oldalt szeret lenni, ott jó helye lesz. Nem kértem a visszajárót, és
mentem elhelyezkedni, nagyon boldogan, hogy nem egy sornak a legközepén leszek, túl sok tekintet kereszttüzében. Nem mintha lenne valami
rejtegetnivalóm, csak nem szeretem, ha engem néznek. Azt sem, ha beszélnek hozzám. Egy könyvtár az olvasásra szolgál, semmi másra.
Halk beszélgetések kezdődtek itt és ott, sőt egy kis csoport jött létre
az északkeleti sarkon, a türelmetlenség jeleit lehet leolvasni az arcokról,
egyféle zűrzavar is keletkezik, el kell menni és lemondani a tervünkről,
vagy maradjunk annak a kockázatával, hogy elrontjuk az egész napot? A
mellettem ülő ﬁatal nő határozottan elfordította a székét és így most velem szemben van, tekintete végigsöpri a termet széltében-hosszában, öszszehúzza szemöldökét, úgy tűnik, mintha gondolkodna, aztán azt mondja
nekem, egyáltalán nem agresszívan, sőt egy kis gyöngédséggel vagy kedves
csodálkozással a hangjában, az ön korában van még bejárása a dolgozók
szintjére? A napfénnyel szemben nem tudom megkülönböztetni, hogy

55
mosolyog-e, szeretném kikerülni a témát, de ez udvariatlan lenne, egyszerűen azt válaszolom neki, hogy jogom van néhány kiváltsághoz, régóta
birtokolt kiváltságokhoz, amelyeket senki nem akart felülbírálni, még az
új felszerelés beüzemelése folyamán sem. Ez mégiscsak egy nagy változás
volt, egy könyvtár könyvek nélkül, ez nekem nagyon furcsa volt. Nem,
neki nem ez tűnik olyan furcsának. Valószínűleg engem talál különösnek.
Főként akkor, amikor elmondom neki, hogy otthon több ezer kötetem
van. Több lakás árán? – kiált fel. Láthatóan nem érti, mire szolgálhat ez.
Hogy súlyosbítsam a helyzetemet, és a csúfolódás elfojthatatlan érzése
által vezérelve, felidézem neki a költözködéseket, az összes dobozt, amit
teleraktam könyvvel, megszámoztam, felcímkéztem, a szállítást, aztán az
egész kicsomagolását újra, minden alkalommal; volt idő, amikor csökkenteni akartam a katalógusomat, csak az elengedhetetlen könyveket tartva
meg, de ez olyan nehéz, emlékek fűznek az olvasmányokhoz, feljegyzések
vannak a margókon, mindig jegyzetekkel láttam el a könyveimet, bármennyi is volt az értékük. Végül is kevés biblioﬁl példányom van. Ez a szó
elvesztette az értelmét, vagy ide nem illőnek tűnik számára, feltételezni
sem tudja, milyen szenvedélynek vagy ügynek volt a közvetítője oly sok
időn keresztül, maga a szó, biblioﬁl, illetlennek tűnik neki, hangzásában
közelebb áll a pedoﬁlhez, mint egy nemes cselekvéshez, annak is tűnhetett egyébként, hiszen a jelentése már régóta a feledés homályába merült.
Nézek az ürességbe, miközben beszélek, az emlékek megelevenednek.
Gyerekkorom egyik telén, az első kis piros fedelű köteteket, a szereplőt
Jacques Rogynak hívták, egyféle detektív volt, hét- vagy nyolcévesen olvastam, egy inﬂuenza alkalmából, az anyukám hozta nekem a vásárlásból,
bement egy könyvesboltba, de ki emlékszik ma a könyvesboltokra, és akkor fedeztem fel azt az örömöt, amit a mohó, lázas szemmel, összegörnyedt testtel való lapozás okozott. Egy másik inﬂuenza folyamán, sokkal
később, egyedül egy angol vidéki ház hideg magányában szinte faltam a
Háború és békét egy hétköznapi zsebkönyv kiadásban. A betegség nagy
irodalmi korszakoknak felelt meg, és kétségkívül ugyancsak lázas voltam,
amikor szinte lebilincselve olvastam nagy sebesen a Thibault családot egy
szoba szintén télies magányában, míg Az eltűnt idő nyomában nyáron került sorra, egy szomorú balesetből való szerencsés lábadozás folytán, nem
törődve a nyitott ablakokkal és a távoli zajokkal, mert az fontos lehet, a
zaj, az olyan zaj, ami nem halkul el, mégis eljuthat odáig, hogy eggyé válik
a csöndességgel egy furcsa egybeesés alkalmával, mint amikor A hang és a
tébolyt olvasva egy júniusi napon egy vidéki ház pázsitján fekve, úgy tűnt,
a szomszédok kiáltásai és szavai a könyvből jönnek elő az egymásra ﬁlmezés vagy visszhang különös hatásának következtében.
Már nem ﬁgyel rám, mégsem mozdul el a székével, félhomály ereszkedik lassacskán a nagy teremre. Szeretnék neki beszélni Ramuz A szépség
a földön című művéről, a kedvenc könyvemről, valószínűleg azért, mert
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nem szeretem a hegyeket, vagy Hermann Hesséről, akit ifjúkoromban hiánytalanul elolvastam, és aki eltűnt később a belső világomból, anélkül.
hogy tudnám, miért, vagy Kerouacról, Steinbeckről, szintén ifjúkoromból,
és Claude Simonról, és Lezama Lima Édenjéről, és Carlos Drummond de
Andrade-ról, egy Lautréamont-kiadásról a GLM-nél 1938-ban, szürrealista művészek nagyon szép illusztrációival, vagy Hölderlin Pierre Jean
Jouve általi Pierre Klossowski közreműködésével a J. O. Fourcade-nál
1930-ban megjelent válogatott költeményeiről. Végül idézem neki Borges
néhány sorát, nagyon halkan, takarékoskodva a levegővel, nem is verssorokat, mondatokat, töredékeket csupán. „Az idő elhozta azt a napot, ami
lezárta az utolsó szemet, aki látta Jézus Krisztust. Junin csatája és Hélène
szerelme meghaltak egy ember halálával. Mi hal majd meg velem, amikor
én halok meg? Milyen patetikus vagy halandó dolgot veszít el a világ? Macadonio Fernández hangját, egy vörös ló képét a Serrano és Charcas utcái
közötti homályos területen, egy mahagóni íróasztal ﬁókjában lévő kénrudat?” Érzem a legnagyobb ﬁgyelemmel az arcomra szegezett tekintetét,
a szemét mégsem látom eléggé, a félhomály mindent körülvesz, csak a
sápadt holdfény szűrődik be a függönyön át. Az én érkezésemkor elmenő
emberek az utolsók voltak, akik ki tudtak menni, azóta az automata ajtók
nem működnek, azt mondják, az egész város meg fog bénulni. Mindennek
ellenére erősebb a beletörődés, mint a nyugtalanság. Az emberek várnak,
halkan beszélgetnek. Milyen patetikus dolog tűnik el velem? Minek leszek én az utolsó tényleges tanúja? Sok öreg van szerte az egész bolygón,
és az információ oly gyorsan terjed, vallomások, emlékezések, intim naplók, nagyon valószínűtlenné vált, hogy meg tudjuk állapítani az emlékezet
megszűnésének pontos pillanatait. Talán a vas hangos csattanása, amit a
patkolókovács dobott el, hogy segítségére siessen egy földön rángatózó
asszonynak, egy epilepsziaroham áldozatának, előttem, a rémülettől kővé
dermedt kisﬁú előtt, aki képtelen a legkisebb reagálásra, a kovács erős
kezében tartotta az asszony fejét, hogy ne ütődjön a talajhoz, hab szökött
ki a szájából, fehér hab, ami hamarosan piroslani kezdett, és hirtelen az
elterült test visszanyerte békés, fáradt nyugalmát, én pedig hazamentem,
nem mondtam semmit senkinek. Nincsenek már patkolókovácsok. Az
epilepszia egyre gyakoribbá válik, úgy tűnik.
Amit elfelejtünk hangsúlyozni, mondom a hölgynek szinte mormogva, nagyon közel vagyunk egymáshoz, suttoghatnék a fülébe, az hogy egy
könyvtár ugyanannyira, hacsak nem inkább azokért a könyvekért van,
amelyeket nem olvastunk, mint azokért, amelyeket már olvastunk, lehajtom a fejem, mintegy nyomatékot adva meggyőződésemnek, mindezek a
kötetek, amelyeket talán kinyitottunk, amelyekből szemezgettünk ezt is,
azt is, de amelyeket későbbre tartogatunk, a későbbi jövőre, mosolygok, a
jövőről beszélni egy ﬁatal hölgynek, én az öreg, akinek már régóta elkezdődött a visszaszámlálás, nagyon fontosak ezek a nem olvasott könyvek,
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egy szerethető csodálatos társaságot, horizontot alkotnak, a jövőbeli élet
biztosítékát, várakoznak, rájuk is sor kerülhet bármelyik percben, az ön
részét képezik, ez néha egy egész életmű, több vaskos kötet, egy meghódítandó világ, később, milyen szép lehet ezt mondani, hogy később, igen,
később… Egy pillanatra azt hittem, hogy elaludt, de nem, karjait keresztbe teszi a mellkasán, kezeit az ellentétes vállaira helyezve, hogy melegítse
vagy összeszedje magát. Hány éves? – kérdezi tőlem csöndesen. Százhárom. Ez sok. Igen, ez sok. Megrázza a vállát, haját megvakarja a frufruja
fölött, miközben lehajtja a fejét. Nem fél? kérdezi még. Nem válaszolok.
A torkom kiszáradt, sokat beszéltem.
Újabb hírek kelnek szárnyra a könyvtárban. Az egész vidék megbénul
az általános műszaki hiba miatt. Hogyan juthatnak el idáig az ilyen hírek,
amikor minden el van zárva, semmi nem működik? A szolgálati ajtók felől
jövés-menés hallatszik, úgy tűnik, szervezik a segítségnyújtást, a recepciós
hölgy és egy másik alkalmazott, aki eddig nem volt a teremben, körbejárják az asztalsorokat és túlélő takarókat osztanak szét, Bizony hideg van,
hirtelen nagyon hideg, a fűtőberendezés leállt már több órája. Vizet is
osztanak, de amikor rám kerül a sor, elfogy, várni kell türelmesen, időbe
telik, amíg elmennek újabb készletért. Szomjas vagyok.
Minden jel arra mutat, hogy az éjszakát ebben a nagy, hirtelen teljesen
elsötétült teremben kell töltenünk, a hold el van fátyolozva, csak fekete
árnyakat lehet kivenni, egyesek fel akarnak feküdni a munkaasztalokra,
az őrök ellenzik, ez kockáztatja a képernyők meghibásodását.
Az ifjú hölgy egypercnyi pánik után már szinte viccelődik a helyzeten.
Azt mondja, hogy ezek azok a pillanatok, amelyek, mint most is, eredményezik a demográﬁai csúcsokat. Ez mosolygásra készteti. Egy férﬁ odajön, ennivalót kínál fel neki, egy almát, azt hiszem, azt mondja neki, hogy
talált egy nyugodt, viszonylag védett helyet, de ő elutasítja, az apámmal
vagyok itt, jegyzi meg, jól megvagyunk itt.
Leteszi a cipőjét, és a puszta földön fekvő testére teríti a takarót. Jó
éjszakát kíván nekem gyöngéd és cinkos hangon, és a bal tenyerét a jobb
kezemre helyezi, talán azért, hogy megnyugtasson vagy bátorságot öntsön
belém. Nem fogok tudni elaludni. Tudom jól, ez tuti biztos, furcsa kifejezés az én koromban. Csak néhány könyv társaságában tudok elaludni, egy
is elég lenne az éjjeliszekrényen, mint néha a nyaralások alatt a szobában,
az ember nem lehet mindig körülvéve egy egész könyvtárral. Életemben
soha nem aludtam úgy, hogy ne lett volna könyv a kezem ügyében. Kedvem támadt egy cigarettához. Megkérdezem tőle, hogy hívják. Louise, feleli. Ha lányom lett volna, így kereszteltem volna meg. Nem lett lányom.
Fiam sem. A könyveim szét lesznek szórva, többé senki nem érdeklődik
irántuk napjainkban. Közlöm vele, hogy megyek, keresek egy sarkot, ahol
elszívhatok egy cigarettát, szórakozottan mosolyog, azt mondja, ön valóban egy másik világból való. Én is mosolygok, de én azon, hogy bizonyára
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a füstjelzők sem működnek, elég lesz egy kicsit félre mennem, nem veszik
észre azonnal a szagot, egyetlen kis cigaretta füstjét ebben a hatalmas
légtérben és ürességben. És ha az áram többé nem jön vissza?
Vizkeleti Erzsébet fordítása

Lennert Móger Tímea

Egy ideje
Egy ideje nem vágyott rá, hogy simogassák, csak arra, hogy kenyeret
adjanak neki. Tört mondatokban beszélt, és nem hugyozta le az emlékművet, sem a politikusok cipőjét, akik évente egyszer koszorúzni jöttek.
A felesleges szavak miatt fájt neki az érintés, és annál többet nem akart
tudni a világról, mint amennyit sejteni lehet. Egyik éjjel tündérek vitték el
a szemfogát, amely valójában beletörött az emlékmű lábába. Réztornyokat képzelt el, amelyre a fogatlan állatok is (f)eljutnak. Cigányok fogják
megépíteni, mert nem lesz sírás és nem lesz fájdalom, fogcsikorgatás sem
a nem létező fogak miatt. Rézből épült kártyavár, amely a lehetetlen peremét súrolja. A réztorony, mint kártyavár. A nem létező megkísértése.
Póráz, amely a semmibe tart, mert akasztott kutyák pedig vannak.

Döntöttem
Vannak eltévedt állatok, de az égre tátogató delﬁnek között otthon érzik majd magukat. Nem ismerni szabadesést, sem süllyedést. Megbékélni
a térrel, amely (erőt) képez. Vannak állatok, amelyek nem delﬁnekhez
mennek, hanem medvékhez és (f)eltörik a tappancsuk a talaj hosszas
érintésétől. Az érintés ölhet, a régi bölcsességek meg felrúgnak új szabályokat. Csak magadnak mondj ellent, csak juttasd el az út üzenetét. Beletörődés. A harkály nekem kopog a fában, mert mókus vagyok, a fogam
helyén kutyául fáj. A remény állaga kemény. Döntöttem. A fa sok rovart
agyonnyomott. A dőlésszöget nem árulták el nekik. (Ön)tudatlanul döglöttek bele a zuhanásba. Az esés szabad, a szabadság lényege, félreugrani
előle. Fel a levegőbe, hogy lássanak és higgyenek a delﬁnek.

Simek Valéria

Lepkeszárnyon
A fa lombja, levele lassan,
lepkeszárnyon, lustán leszáll.
Szél fúj bele fátyolos fuvolán.
Zizegő fénnyel rakódik meg
az avar. Szelíd sugárzás tér
be az erdő esendőn vetkőző
völgyei közé.

Lerakja köveit
Elvesztett idő hömpölyög
velünk, mint egy folyó,
lerakja köveit lelkünk
partjain. Az érvek, az évek
felsorakoznak ellenünk.
Visszapillantunk, ahol a
körforgást még sejtjük.
A múlt morzsái után
kotorászunk mozdulataink
fél zárójelében. Számot
vetünk, keresgéljük az
elhagyott mérföldköveket,
vissza-visszanézve, ha már
előre nem láthatunk.

Érlelő
Leültem a földre, illatozó
bokrok álltak körém.
Mellettem szakadékba hullt
az erdő árnya, zsongó fények
jártak lábujjhegyen a sűrű
mézmelegben. Napfényt
gyűjtöttem bőrömre, üzenetként
Neked.
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Lassuló ütemben
Karjaink ölelésre nyílnak,
de nem hisszük el egymást.
Melletted nyugszom el,
tanulgatom szavaid igazát.
Szitakötők szárnyán száll
időnk. Zümmögő méh
gyűjti a végtelenség kaptáraiba
életünk virágzó létét.
Az ébredő fény átnyúl a
hegyen, és lassuló ütemben
üzen már az ősz, aprókat
kortyolva lehulló napjainkból.

Egymásnak suttogva
Egy fatönkön ülve
ﬁgyelted a szabályosan
egybemosódó végtelen
rezzenéseit. A zöld
bugyrait, a szél
lágy selymét hajadon.
Gyermekarcú virágszirmok
bölcsőit birtokba vevő
méheket. Ahogy a fák
egymásnak suttogva
adják át a vihar közeledtét.
Mert minden perc oly kevés,
mely a csend árkaiban
csobog.
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Fénnyel oltogatott
Harmatvirrasztó Hold őrzi
kökényvirágos hegyeid,
vadvirágos álmaid,
fénnyel oltogatott nappalaid.
Nyomodban az árnyék,
mint szótlan kutyád.
A szél nyers íze szádban,
mögötted hegyek időtlen
kuporgása, kócos akácok,
megtartó tölgyek, a fenyők
keresztjeikkel az ég felé
nőnek. Lassú léptekkel
elindulsz a rezgő ösvényen
a bokrok, fák oltalmában.

Árnyat fénnyel szövögetsz
Növényként bókolsz,
kristályként ragyogsz,
felnősz az ázó ég alatt.
Árnyat fénnyel szövögetsz
a vakítóan fehér verandán.
Az évszakok öltöznek,
vetkőznek, s a felejtésben
bomlik az idő, mint a
fejkendőd. A könyvekbe
fogódzol, beléjük bújsz
vágyva, percnyi nyugtot
remélve. Előlopakodik
a reggel, és a házad
arccal felé fordul.

KÖNYVRŐL KÖNYVRE

„Így lesz jó, így lesz jó” – A kivándorlás eposza
A 19. század második felének egyik riasztó, jellemző, statisztikai adatokban is olvasható jelensége volt Magyarországon a tömeges kivándorlás. Az éves statisztikai jelentések végén rendszeresen olvasható, hányan
hagyták el az országot, hányan vágtak neki a világnak, hogy hosszabb-rövidebb időre új életet kezdjenek. Az adatok általában pontosnak vehetők, mégis óvatosan kezelendők: nem tartalmazzák, nem tartalmazhatják, hogy hányan indulnak el úgy, hogy külföldön pénzt keresnek, majd
hazatérnek, földet, kis birtokot vásárolnak, vállalkoznak, illetve hányan
vannak, akik örökre elmennek. A cél leggyakrabban Amerika, de nem
mindig az Egyesült Államok, Kanada, hanem szinte az egész földrész,
Brazíliában például nem kis kolónia telepedett meg, de a világ más részeire is elvetődött az itthon helyet, megélhetést nem lelő ember. Ekkor indult meg a nagy létszámú kivándorlás első hulláma, melyet követett azóta
több is, és minden jel szerint napjainkban is ilyet érünk meg.
Akkor, a 19. század végén, a huszadik elején ez nem volt kizárólagosan
magyarországi jelenség: lengyelek, olaszok, svédek, írek, németek, mások
is nekivágtak az ígéret földjének, Amerikának. A magyar családok legtöbbjének volt, van amerikás ága. Magam is sokat hallottam egy nagynéniről, nagyanyám legidősebb nővéréről, sohasem láttam, még fényképen
sem, oly régen, ötven évvel a születésem előtt ment el, és minden évben
kaptunk tőle karácsonyi képeslapot. Az utolsót akkor, mikor éppen betöltötte a kilencvenkettedik életévét. Mikor a következő esztendőben nem
jött a jókívánság, nagyanyám csak annyit mondott: a Fáni meghalt. Volt
még egy unokatestvér is, a Jani, nekem Jani bácsi, aki a második világháború után költözött Kanadába, hívta a szüleimet is, aztán ﬁatalon, korán
meghalt, egy levél maradt utána, melyben azt írja: „Itt még a madarak
hangja is más. Ez nem a hazám, itt sohasem leszek otthon”. És két fénykép, egyik a házát mutatja, másik pedig a koporsóját. Meghagyta, hogy
a fotót küldjék el nekünk. Egyszer kaptunk tőle csomagot, talán húsvéti
ajándék volt, felbontva kaptuk meg, a levélben jelzett csokoládéknak jó,
ha a negyede megmaradt. Az ötvenes éveket éltük, a küldemény megjárta
a rendőrséget is, éberség uralkodott.
Sajnálatos, hogy amennyire általános jelenség volt a századvégen, -előn
a kivándorlás, annyira kevéssé jelent meg az irodalomban. Ady jelzi mint
tünetet, Gárdonyi Géza ír egy keveset róla, de mivel ő maga nem érintett,

64

VÁR UCCA MŰHELY 42.

azaz nem ismeri, inkább csak érinti: a rossz házasság emléke elől menekülő férﬁ keres új életet, és indul el Amerikába (Szunyoghy miatyánkja),
A kürt című kisregénynek van egy Amerikát megjárt mellékszereplője,
illetve egy novellában írja meg a hét év utáni hazatérés szorongó élményét
(Messze van odáig). Mikszáth egyik legismertebb regényében szerepel a
hazatérő és itthon keserűen csalódó Tóth Mihály, de éppen az amerikai
élményekről nem tudunk meg semmi fontosat; Mikszáth meg akarta írni
a folytatást, de halála megakadályozta, így Az amerikai menyecske című
regényből csupán néhány oldal készült el. Eszünkbe juthat még Móricz
Zsigmond Betyárja. Bár ez is a századfordulón játszódik, a történet ott
fejeződik be, mikor Avar Jani, a betyár elindul Amerikába, és a hajón
„szeme zölden világít bele a reménytelenségbe”. Tamási Áron műve, az
Ábel Amerikában személyes élményeken alapul, de ez már egy teljesen
más történelmi helyzetben íródott.
Mikor Oravecz Imre regénye, az Ondrok gödre hat évvel ezelőtt megjelent, tudni lehetett, hogy mind a szerző, mind a kortárs próza számára
jelentős esemény történt. Addig Oraveczet mint fontos, egyéni hangú költőt tartotta számon a közönség és a szakma, az Ondrok gödrével viszont
a próza élvonalába is került, legalábbis megkerülhetetlen lett, ha ilyen
lehetséges. Előtte is volt elismerésre méltó prózakötete, a regény viszont
kétségtelenül nagy mű volt, ahogy e folyóiratban is írta róla Novics János.
És lehetett tudni, hogy Oravecznek szándékában áll regényét folytatni.
Nehéz lett volna akkor megfogalmazni, hogyan minősítsük, hova soroljuk be a könyvet: családregény? történelmi regény? esetleg az irodalmi
szociográﬁa új változata? Nos, az utóbbi persze nem lehet pontos, de már
akkor feltűnő volt, mekkora ismeretanyagot hordoz ez a próza anélkül,
hogy az olvasót ingerelné valamiféle didaktikus okoskodással. A szerző
nem csupán a mátraaljai falu, Szajla 19. század végi világában mozog
otthonosan, hanem hősei sorsát és lelki életét is drámai erővel jeleníti
meg, konﬂiktusaikat, küzdelmeiket a világgal és saját családjukkal. Oravecz nem nyomorgó, föld nélküli zsellérekről ír, az ő hősei falusi szinten
jómódúak, úgymond parasztpolgárok, akiknek konﬂiktusai nem a nyomorból, netán éhségből adódnak, hanem a lecsúszástól való félelemből,
illetve a családi problémákból. Maga a könyv sem titkolta, hogy a szerző
nagyszülei történetét vette alapul a regényhez, meg akarta fejteni, érteni
a nagyapa sorsát, aki szülőfaluját elhagyva nekiindult a világnak. Az Ondrok gödre ezzel a nekiindulással zárul.
A hat év után elkészült Kaliforniai fürj története harminc évet fog át,
az elindulástól addig a pillanatig, amíg bizonyossá válik, Árvai István és
családja ott marad Amerikában, de életmódjuk többé-kevésbé hasonlatos
lesz ahhoz, ahogy Magyarországon éltek, azaz földet, farmot vásárolnak,
és azt művelik, az anya számára a boldogság pillanata jött el, mikor a regény végén újra fejni kezdi saját tehenét. A családfő pedig tervezgeti, hogy
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szőlőt is fog telepíteni a következő évben, holnap pedig szedik a tarlórépát. A két időpont között lezajlott az első világháború, a gazdasági világválság, meghalt az apa, aki fő okozója volt annak, hogy elmentek Amerikába, gyermekeik születtek, kettő közülük meghalt, a legidősebb, aki még
Magyarországon született, felnőtt, az életük jelentősebb része eltelt.
A regény végén ott a ma már egyre gyakoribb, a szerző önvédelmi reflexét mutató szöveg, mely szerint a történet a képzelet szülötte, a szereplők úgyszintén, minden egyes egyezés valóságos személyekkel a véletlen
műve. Ez az önvédelmen kívül (ugyanis volt már néhány per) valóban
fontos dolgot is tartalmaz: Oravecz több helyütt eltér a család valós történetétől. A valódi nagyapa például nem ott telepedett le, ahol Árvaiék,
hanem Kanadában, és általában szabadabban kezeli az egyes sorsokat,
eseményeket, helyszíneket, mert regényt ír, nem aprólékos családtörténetet. Ettől még nem kevésbé igaz, mintha valódi krónikát írna. Nagyon
bölcs, ahogy a nemrégiben elhunyt Mirko Kovac megjegyezte: „mindazt,
amit a regény a valóságból vesz kölcsön, újból bizonyítani kell, noha a
regény maga a valóság …” (Európai költésrothadás. Újvidék. 1987. p. 32)
E mondatnak mindkét állítása igaz a Kaliforniai fürjre: egységes, teljes
világot rajzol elénk, amelyben magunkra, azaz egy történelmi korra és
saját korunkra egyaránt ráismerhetünk. Feltéve, hogy nem tartjuk bűnnek és tilosnak a referenciális olvasást. Egyébként a 2006-ban megjelent
Egy hegy megy című kötetből részletesen megtudhatja, aki erre kíváncsi,
hol tért el Oravecz a pontos családtörténettől, esetleg mi az, amit más
módon, környezetben használt föl (pl. a farmvásárlás). Hogy mennyire
tudatos ez az eljárás a szerző munkájában, arra legyen példa egy negyedszázaddal korábbi megjegyzése prózaverskötete előtt: „Hű akartam maradni a tényekhez, ezért kicsit elrugaszkodtam tőlük.”
A Kaliforniai fürj terjedelme a duplája az Ondrok gödrének, ez következik abból is, hogy egyrészt jóval nagyobb időt fog át, másrészt ezt az
eddigi kritikák is jelezték, felépítésében, tempójában el is tér az első kötettől. Ezzel egyet is értek, hozzátéve, hogy a kritikák többségével ellentétben számomra ez az eltérés pozitív. Való igaz, hogy ennek a regénynek
a tempója lassabb, több benne a leíró fejezet, kevesebb a feszült, drámai
helyzet, igazából ilyen nincs is, hiszen a drámaivá alakuló helyzeteket
az író feloldja, besorolja az élet menetébe, így a katarktikus hatást nem
egyes fejezetek, hanem az egész regény váltja ki az olvasóban. Ehhez viszont az olvasó érdeklődése, ma már egyre ritkább türelme, tudni vágyása
szükséges. Ezzel Oravecz is tisztában van, és egy interjúban el is mondja.
„Olvashatóság? Mi az? Akkor olvasható jól, vagyis könnyen valami, ha
semmilyen erőfeszítést nem igényel. Van ilyen könyv. De érdemes-e azt
olvasni? […] A regényben talán az a legjobb, hogy szinte mindent képes
magába fogadni, ha értő kézben van.” (Bárka, 2013/4. p. 81–82. Kérdező:
Ménesi Gábor)
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A Kaliforniai fürj eposzi sodrású nagyregény. Ezt nem a terjedelme
sugallja, hanem a nagy folyók hömpölygését idéző tempója, az ábrázolt
világot aprólékosan elénk vetítő teljessége, emellett még jó néhány eposzt
idéző vonása. A legmarkánsabb ezek közül az ismétlés többféle változata. A cselekmény visszatérő elemei tagolják is a regényt. Ilyen visszatérő
elem például a kirándulás, mely itt a világ birtokba vételét is jelenti. Kirándul a férﬁ főszereplő, István, gyönyörködik a tájban, megismeri, öszszehasonlítja az otthonnal, így lesz otthon a számára is; de kirándulnak
a gyerekek, és mindig visszatalálnak, bár az első hazatalálás Imruskának
nem könnyű, de később egy geológussal történő útja meghatározza életpályáját, két másik gyermek pedig barátot talál, az egyik indiánt, a másik
mexikóit. És kirándul a család is, ez pedig egyik motívuma lesz annak,
hogy ott maradnak, holott éppen egy úton látott akácfa hatására határozza el magát István a hazatérésre. Az éjszakai beszélgetések és szeretkezések bensőségessége is hordozza az üzenetet, hogy nem idegen a két ember
a világban. Ezzel ellentétesek István lidérces álmai. Ilyenkor mindig azt
álmodja, hogy kiutasítják, el kell hagynia új otthonát. Beszédes, hogy egy
alkalommal az nyugtatja meg, hogy fölébredve látja, Amerikában van.
Ide tartoznak még a leírások. Nyilván ezek teszik próbára a türelmetlen
olvasót, hiszen lassítják a regény sodrását. (Megváltozott nagyon a világ,
az olvasó egy évszázad alatt: tudjuk, Jókainak régen, saját korában éppen
a leírásait kedvelték a legjobban). Oravecz tájleírásai gyönyörködtetőek,
ezek a részek egyrészt pontosak, másrészt néhol kifejezetten költőiek. A
pontosság néhol szinte ellenőrzést kívánt, ezért bevallom, ellenőrizni is
próbáltam néhány ilyen részletet, és kiderült, a táj, a város térképészetileg
is tökéletesen van leírva, még az akkori utcanevek is. Ugyanakkor a természet látványa, ebbe beletartozik a város mint természeti egység is, a sivatag
is, a pontosság mellett himnikus-elégikus hangot is előcsal az író-költőből.
Nem tudom megállni, hogy ne idézzek egy hosszú mondatot: „Milyen jó
volna itt maradni, ötlött fel benne, egyedül nekivágni valamelyik hegynek,
felmenni és nem visszajönni, eltévedni örökre, nyomtalanul eltűnni valamelyik kanyonban, szétesni, feloszlani, eggyé válni a földdel, amelyről
sokat tud, de nem eleget, beperegni, behatolni a résekbe, beköltözni az
agávékba, chollákba, hordókaktuszokba, ernyőpálmákba, beépülni a pumák, vadjuhok, csörgőkígyók testébe, szétszóródni, szétterülni, vándorolni, sodródni homokszem módjára legördülni a lejtőn, elakadni egy vízmosásban, rátapadni egy bakancstalpra, visszavitetni a magasba, felkapattatni
a széltől, felszállni por alakban, és újból leereszkedni, és kezdeni elölről
az egészet, folytatni az idők végezetéig, vagy addig, amíg ismét meg nem
változik itt az éghajlat, és olyan nem lesz, mint volt húszezer éve, mikor
elsivatagosodott ez a tájék, és az árnyas erdőkkel, dús füvű rétekkel együtt
eltűnt innen a legelésző gazella, zebra, mamut, teve, minden. // Megrázkódott, legyűrte magában a hirtelen rátört halálvágyat.” (p. 546-547.)
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A leírások között kiemelkedően érdekesek számomra a munka leírásai.
A mezőgazdasági, paraszti munka képei már az Ondrok gödrében is szerepeltek, és tudjuk, Oravecz szerint a világ harmóniája nem állhat helyre a
föld újbóli, természetes meghódítása nélkül, ezt már többször megírta. Itt
viszont az ipari munka életteli ábrázolását láthatjuk, a temperacél gyártását és a korabeli olajbányászat technológiáját. Ezt kell írnom, mivel pontos, részletező szakszerűséggel avattatik be az olvasó a munkafolyamatba.
Mintha kétezer év után a világba újra érkező Homérosz megírná Akhilleusz pajzsának készülését, csakhogy korunkban „másfajta háborúra” kell
készülni.
A regény elégikus hangulatú megbékéléssel zárul. Alapvető témája
ugyanis a honvágy, az elhagyott otthon utáni vágy, még ha erről nem is
sokszor esik szó; kimondva szinte soha. Kezdetben magától értetődő, evidencia, hogy megkeresik a szükséges pénzt, azután hazajönnek. Az idő
telik, a pénz nehezen gyarapodik, majd folyamatosan történnek olyan
dolgok, melyek azt vetítik előre, hogy ez a hazatérés nem biztos: gyerekek
születnek, amerikai iskolába járnak, ők amerikaiak akarnak lenni, „beiciglit”, később „motorbeiciglit” vesz István, majd házat, Anna levágatja
a haját, két gyermek meghal, ezután már a sírok is ide, illetve oda kötik
őket. Egyre több a bizonytalanság. A címadó kaliforniai fürjek, melyek
allegorikus szereplők, először azt mondogatják, hogy „meglesz, meglesz”,
a regény végén pedig azzal nyugtatják a maradni készülő családot, hogy
„így lesz jó, így lesz jó”. Az emlékek hívják és taszítják őket, nem tudják,
hogy képesek lennének-e visszailleszkedni a régi világba, Amerika élménye, életformája után, noha megtapasztalják a negatívumokat is. Végül a
kettő közé kerülnek: Kaliforniában jórészt magyar gazda módjára fognak
élni, annak tudatában, hogy gyermekeik már nem ezt választják, és ezt
unokájuk látogatásakor kénytelenek érezni is. Ez különösen izgalmas zárlat, ha tudjuk a beszédhelyzetet: mindezt a Szajlán élő, oda visszaköltöző
író írja az előző nemzedékekről, az Amerikában maradókról. Az író, aki
maga is emigrált, és hazatért. Már csak ezért sem tűnik véglegesen lezártnak, befejezettnek a regény, mely a tavalyi év talán legfontosabb könyve,
és komoly esélyét érzem annak, hogy az évtizedé is lesz. Még akkor is, ha
a regénybeli Imruska, a főszereplő legidősebb ﬁa el is fordul a szépirodalomtól, mivel az „nem ad választ a végső kérdésekre.” (p. 544./
(Oravecz Imre: Kaliforniai fürj. Jelenkor Kiadó. Pécs. 2012)
Brassai Zoltán
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Az összhangzat szabálytalanságai

Vajon helyesen ítélte-e meg saját művészetét Jókai Anna, amikor négy
évvel a Ne féljetek megjelenése után, 2002-ben, egy vele készült interjúban azt állította, hogy itt akár le is tehetné a tollat. „...átadtam mindazt,
amit kaptam. Ha egy sort se írnék többet, akkor se érezném, hogy cserbenhagytam a tehetségemet.” Kétségtelen, hogy ez a monológokból építkező lélektani meditációs regény addigi életműve csúcsát jelentette, és a
szerzőnek talán mindmáig nem sikerült felülmúlnia azt. De ugyanabban
az interjúban Sallay Barnának még arról is vallott, hogy Tolsztoj nyomán,
aki Naplójában ezt írta: „tehetségem irigység”, az ő „tehetsége hiúság”.
És lehet-e ennek ellenállni? Mentségére szolgáljon, hogy (Pilinszkyvel
szólva) „az a művészet, ami újra és újra kezébe veszi a jóvátehetetlent,
mi volna egyéb, mint képtelen remény.” Jókai Anna írásai pedig „végső fokon ugyanarról szólnak: antropológiai alaptényekről, közös emberi
helyzetünkről, az esetlegességek mögött és fölött biztosan azonosítható,
egyetemes érvényű lényegiségről”. (Bárdos László: Önismeret és beavatás) Arról, hogy tudniillik itthon vagyunk e világban, mégse vagyunk
egészen itthon, hogy a szeretet önmagunk meghaladása a másik ember
érdekében. „S hogy minden szeretet tragikus a földön. S fordítva is: szeretet nélkül nincs tragédia... Egyedül szeretve tapasztalhatjuk meg a halál
végleges tragikumát s az öröklét realitását”. (Pilinszky: Szög és olaj)
A Ne féljetek (1998) néhány évvel Az együttlét című regény (1987) után
íródott, mintegy meghökkentő válaszként az abban felvetett lételméleti
kérdésekre, ezáltal egyensúlyozva ki a Jókai Annánál jól ismert szimbolikájú „mérleg nyelvét”. Egyúttal választ adva mindazon korábbi írásaira is,
melyekben a harmonikus emberi kapcsolatok lehetetlenségét boncolgatja
(Tartozik és követel, Napok). A szövegen átragyogó önéletrajzi konfeszszionális jelleg képes elfedni a szerző néhol zavaró moralizáló didaktikusságát, s ez által a kockáztatott személyesség által válik mindannyiunk
számára katartikusan átélhetővé az, hogy az ember drámai lény. Ennek
tudata számos művészi alkotás fő mozgatója. A Ne féljetekben a szerző
letisztult írói eszközökkel, a meditációs monológnak tág teret adva, férﬁ
és nő szemszögéből nézve, lélektani látleletként mutatja be azt az abszurd
s egyben paradox valóságot, hogy a felbomlott házasság után, idősödve, a
halál közelében, az együttlét ellenében, épp a különlét távolsága, az idő
gyógyító hatalma, az emlékek személyes átértelmezése teremtheti meg
két ember lelki (s ezzel együtt testi) együvé tartozását. A Ne féljetek méltán sok kiadást ért meg.
A Széphalom Könyvműhely tavaly, Jókai Anna 80. születésnapjára jelentette meg az Éhes élet című új regényét, majd pedig idén, a 2013-as
Könyvhétre harmadszorra adta ki Az együttlétet. A ﬁgyelmes olvasó szerint kedves gesztus lett volna ez utóbbit is kiadni az évfordulóra, hiszen
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a könyv „végakarat” című fejezetében a ﬁktív levélíró nagynéni egészen
pontos dátummal zárja sorait: november huszonnegyedike; s teszi hozzá:
„születésnap”. De ne legyünk telhetetlenek! Különben is mindezekhez
idén társult még, a korábbi számos rangos elismerés mellé a Bocskai István-díj és az Emberi Méltóságért kitüntetés.
Az együttlét újraértelmezését aktualitása fényében érdemes megtenni. A könyvről korábban számos kritika jelent meg, az elismerés mellett
elmarasztaló is. A véleményformálást természetesen befolyásolja a jelenkori közízlés, az irodalomról alkotott felfogás változása (ennek extrém
példája Kertész Imre friss nyilatkozata, mely szerint az irodalom „nem
más, mint merészség és szorgalom”), valamint a kortárs magyar irodalmi
nyelv kifejező kultúrája. Ez utóbbiról Németh Zoltán Az életmű mint irodalomtörténetben úgy vélekedik, hogy „jelenleg az irodalom határfeszegető sokszínűségével” szembesülhetünk. Állítja, hogy „[a] nyelvjátékokban tobzódó parodisztikus posztmodern irodalmi nyelv és a valóság mimetikus utánzását célként fenntartó realizmus [...] párbeszédképtelennek
mutatkozik egymással...”(17.) A dialóguskészség hiányát illetően vannak
fenntartásaink, példaként hoznánk rá Jókai Anna 2007-es: Godot megjött című drámajátékát, melyben a tragédiától a burleszkig zajlik az ‚égi’
és ‚földi’ egybekapcsolásának lehetetlensége, aktuálpolitikai pamﬂetként,
valóságshow formájában, számos nyelvi leleménnyel. A dialóguskészség
fennállhat tematikában, ábrázolástechnikában, írói eszközhasználatban,
szemléletmódváltásban is. Napjainkban megszaporodtak az ön- és létértelmező művek, melyek elsősorban a regény műfaján belül hoznak változást. A posztmodern pozitív hozadékaként (nem pusztán mint allúzió) a
szövegtestben egyre gyakoribb a művelődéstörténeti ismeretanyag, Spiró
György, Temesi Ferenc, Balázs Attila, Lovass Ildikó (és még mások) mellett ezt tapasztalhatjuk Oravecz Imre nagyregényeiben, és ez Hász Róbertnél is formaéretten jelenik meg (A Vénusz vonulása). Mindemellett
új műfajbeli sajátosság, és ennek volt kiérlelője Jókai Anna: a párbeszéd
helyett/mellett megjelenő belső meditációs monológ, egyeseknél esszé
jelleggel. Rónay László korábban helyesen állapította meg, hogy Jókai
Anna hamar ráérzett korunk egyre elhatalmasodó betegségére, a párbeszéd hiányára, melyből egymás megértésének reménytelensége született,
s az elmagányosodás (kortarsonline, 2003. június). Az internet lehetőségei
ezen mit sem segítenek. A magányérzet a házasság, az érdekeken alapuló
munkakapcsolatok morális válságából is eredhet, Háy János Mélygarázsa
szerint a házasság „színház”– a színfalak mögött egészen mások tartoznak
össze, mint karácsonykor, ha összegyűlik a család. Főhőse az együttlét és
egyedüllét határvonalán mozog.
Az irodalmi gondolkodást erősen befolyásolja az ember önreﬂexiója,
mellyel újra és újra, egyre mélyebben akarja meghatározni a világhoz való
viszonyát, de az emberi tudat korlátoltságába ütközve képtelen az együtt-
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élésformák autentikusságának megragadására. Ez további kételyeket gerjeszt benne. A kétkedés korunk „betegsége”. „Maga a modern művészet
is telve skizoid jelekkel. Miközben tudatunk egyre merészebben hatol
előre a valóság megismerésében”, ezzel „párhuzamosan futnak kételyeink, mint két egymást lerontó és tápláló, kibékíthetetlen világ”. (Pilinszky,
im.) Ez elviselhetetlen feszültséget, disszonanciát teremt. Eljuthat-e valaha is az ember oda, hogy belássa „azt, hogy a lét végül is a tiszta szeretet
ingyenes műve. Legfőbb realitás. Ajándék”. (Pilinszky, im.) Ez minden
eddiginek átértékelését jelentené.
Tőzsér Árpád költészete is a létkérdéseket feszegeti, a Fél nóta ontolibikókája élet és halál közt billegve jár föl-le, nyugvópontra nem találva
az élet értelmének keresésében. Jókai Annánál a mérleg nyelve egyértelműbb szimbolika, de az ő főhősei sem képesek megragadni a „Középpontot”. Amit nála spirituális realizmusnak nevezünk, az a jelenben egyre tágabb körre bővíthető, mely az emberbe vetett hit elbizonytalanodásának
a jele. Barnás Ferenc Az élősködő című identitáskereső regényében az
embert egyenesen beteg lényként ábrázolja, annak halvány reményével,
hogy épp betegsége eszmélteti fel, s adja vissza majd önmagának. A Másik halál már a gyógyulás lehetőségeiről ad számot. Krasznahorkai László
Nietzsche torinói drámája kapcsán írja, hogy „az erkölcsi törvény szellemében élni nem rang, mert választhatom az ellenkezőjét. Ellenére élhetek, ám ezzel nem szabadulhatok meg... rejtélyes erejétől. Ha ...ellenére
élek, eligazodhatok az ember által szervezett... szánalmas társas létben,
melyben – Nietzsche szavaival – „ élni és igazságtalannak lenni ugyanaz”,
de nem igazodhatok el abban a feloldhatatlan konﬂiktusban, mely engem
időnként a létezésem értelme iránti sóvárság centrumába állít”. (Megy
a világ, 25.) Egy szemléletes hasonlata szerint az Okinavai Guvat, ez a
különleges madár= madár a röpte nélkül, úgy az ember is lény= eredeti
rendeltetése nélkül.
Az idézett irodalmi példák azt bizonyítják, hogy Az együttlét című regény problematikája nagyon is időszerű, a művészet egyre fokozottabban
fókuszál az ember morális-metaﬁzikai és ezen belül az autentikus társaslét igényére. Talán mert beigazolódni látszik Pál apostol 2Tim 3. fej.-nek
leírása, mely valós jellemzést ad korunk emberéről, önmagunkról.
Az együttlétet szokás ikerregénynek nevezni, de hozzátehetjük: semmiképpen nem egypetéjű ikrekről van szó. Ez nemcsak a témára, az ábrázolásmódra, hanem legfőképp a stílusra vonatkozik. Míg a 2. rész, A
nagynéni levelei stilisztikailag homogén, olvasása igazi műélvezetet jelent, addig az 1. rész, Az unokaöcs utazása prózapoétikája enyhén szólva:
problémás. A Jókai Anna-féle habitus esetében eleve megkérdőjeleződik,
hogy a kissé kimódolt (Ulysses, Esti Kornél-allúziókkal átitatott) utaztató
regényben van-e létjogosultsága a valóságértelmezésnek, amire a főhőst,
Ladárt kiszemelte. Mert ez az 1980-as évek ﬁatal, kallódó értelmiségije in-
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kább „eltölteni”, élvezni akarja az életet, mint „betölteni”. Ezt a nagynéni
leveleiből tudjuk meg, de az egész utazás során mindvégig érzékelhettük.
Személyisége (az elszemélytelenítés írói szándéka mellett is) nemhogy
kiforratlan, de a kitűzött cél tekintetében (a jelenben ablakpucolóként
akarja bűnéből kimosni a világot) hiteltelen is. Minden pozitív tulajdonsága ellenére is emlékezzünk csak arra, milyen tiszteletlenül szólítja meg
szüleit, és magában gyilkos gondolatokat is táplál. Ábrázolástechnikai hibának tekinthető az is, hogy az utaztatás során Ladár és a folyton váltakozó utasközönség elsősorban belső monológokkal érintkezik a rendkívül
zajos külvilággal. Ezek a monológok olyannyira sokszínűek és ironizáltak,
hogy proﬁzmusa miatt elemelődik a valóságtól. A villamosút látványként
„túlexponált”. A Jókai Annának tulajdonított spirituális realizmus nem
lehet hatékony ebben az ironizáló dichotomiában, mivel a tömegjelenetek közönséges, profán volta és Ladár életértelmező szándéka közötti ellentét kioldódik, a feszültség megszűnik, a szerep értelmét veszti. Nincs
„lent” és „fent”, csak a „klinikai realitás”. Valódi értéket talán csak Ladár
barátja, a néger Argil Dralla képez, az együttlét lényegét is ő fogalmazza
meg (172.), ám ezt csak a főhős emlékfoszlányaiból rakhatjuk össze. A
barát ugyanis már halott, a 28-as villamossal épp az ő temetésére igyekszik Ladár.
Mi a gondunk valójában ezzel a villamosúttal? Mindenekelőtt ez a túlzott ironikus hangnem, a bőséges nyelvi attrakció, ugyanis a belső monologizálás nem igényelne ilyen szintű szókavalkádot: „Ez fék, kisanyám, nem
kapanyél, nyekk...” (133.); ennyi bizarr jelzőt: „katonaszabású majom”,
(162.), „kekk, bisszig pasas” (159.), „kekizekés, zordon férﬁ agyagbutasága”; fület sértő banalitásokat: „cuncimókus” és „atyalapatyala” éppen
morális téma taglalása közben; és ennyi bizonytalanságot sem a főhős személyiségét illetően. A szövegtestből gyakran kilóg a didaktika „lólába”,
emiatt többször a szövegre ráaggatva ﬁtyegnek a legszebb evangéliumi
idézetek, példatörténetek, nem szervül az intertextualitás, így Garcia Lorca és József Attila szép sorai sem. Leginkább csak az összhangzat szabálytalanságai jutnak érvényre, ami végső soron pozitívumnak is tekinthető,
hiszen az emberi együttlét esetében (Jókai Anna szerint is) harmóniáról
beszélni aligha lehetséges. Természetesen ez nem menti az előzőeket.
Valójában Az együttlét című regényét a második rész menti meg. Szerkezetileg a két rész összekapcsolása ötletes: Ladár az egyik utasban (lila-barna ruhás nő) felismerni véli régen látott nagynénjét, Kamillát, aki
később leveleiben ontja neki sziporkázó gondolatait, szentenciáit. A levelek hangneme családias, közvetlen, megéreztet valamit egy lehetséges
normális emberi világról. Vagy legalábbis felkelti annak vágyát. Ugyanis a
második rész a szerző konfesszionális üzenete az ember esettségéről, tökéletlen, tragikus voltáról, de mindamellett szecessziós szerepjáték, benne a szerző kiélheti játékkedvét. Miközben kedélyesen fecseg az őrültek
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bölcsességéről, a barátság ártalmáról, leleplezi az emberben rejlő szadista hajlamot, aközben Ladárra, (az „édes rokon”= Mikes-allúzió, „te barom!”-ra) nézve idéz egy válaszlevélből való árulkodó részletet: „minden
feltételezett örök egyszerű humbug”, s a továbbiakban arra kéri nagynénjét, hogy ne hagyja, hogy a bús Megváltó és hasonszőrű utódai beugrassák. Jókai Anna életművének egyik posztmodern megnyilvánulása a személyiségzavar megjelenítése, a megfoghatatlan karakterrajz, ez Ladár és
Kamilla esetében is fennáll, és legfőképp a második rész V-VI. fejezetében
érhető tetten, melyeknek már a címei is egymás ellentétei: „mily öröm
a családi élet”, illetve „az együttélés pokolian nehéz”. Ironikus rege ez
Kamillának Dénes úrral való házasságáról, mely hol Philemon és Baucis
mitológiai idilljét idézi, hol pedig a mindennapi rémségeket. Ez a relativizálás összetett világképről árulkodik, dezillúzióról, itt a szerző demitizál,
ambivalens életérzést gerjeszt; a címben adott alapkérdés tekintetében elbizonytalanít, nem foglal állást, nyitva hagyja azt. A minden és mindennek
az ellenkezője is állíthatót szemlélteti egyéb tárgykörökben is: az utazással, a kertünk ápolásával, a szórakozásmódokkal kapcsolatban. Jelzi, hogy
a személyiség „Középpont” nélküli, a földön a tökéletesség elérhetetlen.
Halvány reményt azért fenntart, mégpedig az első rész záró soraiban, ahol
Ladár végül megérkezik a temetőbe, és az életes pillanatképtől úgy érzékeli, hogy nem a halottak, hanem (akár jelképesen is) az „élők birodalmába” érkezett. „Zsibong, nyüzsög a temető. Festett bódék... Hurka, kolbász,
üdítő. Árad a virágillat az árusok placcán.” Apropó: virágillat! Jókai Anna
a természetfestés, a hónapok rajzának nagymestere. Az Éhes élet című
regényének is az az erőssége.
Ladár pedig egy könnyed mozdulattal „a kézreeső bádog szeméttartót”
visszabillenti „a tótágasból újra a talpára”. (175.)
Az univerzum egy picinyke pontján valami a helyére került.
(Jókai Anna: Az együttlét, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2013)
Mosonyi Kata

Realizmus és relativitás az élet (had)színterein
A történet az ’50-es években kezdődik. Budapesten játszódik, majd
időbeli szempontból halad előre, ahogyan a szereplők alakulnak – ﬁzikai
és lelki szempontból – nőnek, öregszenek, betegednek, majd meghalnak.
Érzékletesen ábrázolja Tóth Krisztina, hogyan múlik az ember. Ellentétezi
az elmúlt, és az azt követő rendszer kibontakozását, de az új struktúra
jellegére nem politikai konkrétumokkal utal, hanem élethelyzetekkel.
Magyarország történelmi-társadalmi szempontból lokális, köztes helyszín
a két szélsőséges rendszer közvetlen közelében. Mindenkor aktuális érvényű és ﬁgyelmeztető gondolatokat, jelenségeket fogalmaz meg az írónő.
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A hús múlása, biológiája (a betegségek lezajlásán és a halál bekövetkeztén kívül) egészen közel kerül: legmélyebben, részletezetten és intenzív képiséggel jelennek meg a különböző motívumok: fáradtságtól jelentkező visszerek, az izzadás, a vízhólyag feltört cipő miatt, vagy a lábszáron
megjelenő szőrszálak. Minden részlet a valóságot, a hétköznapi embert
illusztrálja, nincs idealizált emberkép vagy nőkép, nincs szépségérzékeltetés. Mert nincs szépség ebben a zárt, kasztszerű társadalmi rendszerben.
A realizmus kibontakoztatásának példái általában büdösek, kellemetlen
ételszagúak, rohadnak, dohosak. Emberre és állatra, mint bomló húsra
lesz jellemző ugyanaz a folyamat, melyben az elmúlás biológiája és kémiája érvényesül. „[A kutya] már oszlóban volt. Az oldalán feküdt, a bőre
teljesen a bordáira tapadt, mintha egy halom csontot gyömöszöltek volna
egy fekete színű, szűk szőrtarisznyába.” (243) Olyan részletekből állítja
össze az egészet, amelyek eleve magukban hordozzák a proletárlét, a
mélyszegénység vonalát. Ez nem lehet más, csak elviselhetetlen – sugallja. Ugyanakkor az ember erős rezisztenciáját hangsúlyozza, a helyzetben
való helytállást, a lélekjelenlétet, a másikhoz való ragaszkodást, amelynek lényege a magányosság kialakulásának, a hiányérzetnek az elkerülése. A szeretettelen, boldogságmentes és sivárabb érzelmi síkon leledző
személyek számára mégis fontos az együttélés, az együttlét, a társasság
kialakítása, majd a gyermekekben tovább adott élet, ezáltal az élet, mint
folyamat.
A szociális és morális szempontból megragadó műben az emberekhez
való viszony, a mindennapok rejtett, kimondott vagy kimondatlan viszálykodásai, bajai, bosszankodásai, intrikái, megjegyzései, keserűségei jelennek meg. Tóth szereplői zsidó és roma származású emberek. Kettejük
karján a tetovált szám. Tóth illusztrálja az érzelmektől és hevesebb cselekedetektől mentes személyek megnyilvánulásait, vagy a visszafogottságot,
szigorúságot, a nevelés és önnevelés kérdéseit. Az ember itt „a baktériumokban ugyanúgy nem hitt, mint Istenben, mert egyiket se látta, a pusztítást pedig nem tekintette elegendő bizonyítéknak.” (73-74) Ennek a lemondó és egy helyben topogó létezésnek ellenére Tóth a túlélés társadalmi jelenségét, az életigenlő embert mutatja meg regényében. A peremen
élő, ám Auschwitzot megjárt emberek számára az egzisztenciálisan rossz
élet is az élet maga. Az embernek a múlt „[nem] tűnt régmúltnak, mint
ahogy a jelen se tűnt jelennek, hanem mindig, minden egyszerre történt,
átláthatatlanul, izzó és idegen fényben, ám az érzelmek hosszúra nyúló
árnyéka nélkül, amely a puszta tapasztalatot emlékké lényegíti.” (112) A
lakhatás, az egyszerű munkahely, az alacsony ﬁzetés, a napok monoton
megélése csak látszólagos és felszínes panaszkodással telt, amelyet hamar
el kell felejteni. Élni tovább a holnapba. A relativitás elmélete maga, amit
Tóth szövegében megfogalmaz, a mindenkori legborzalmasabbhoz való
viszonyítás. Ezt a mondanivalót remek jellemábrázolással társítja. A ka-
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rakterek önmagukért beszélnek. A képviselt én, az eredendő én, a valamivé változó, a valamivé születő én formálódik meg.
Az egyik főszereplő, a lelencből kivett Vera körül egyszer csak minden
szerette meghal, túlélésük ellenére most betegség következtében. Az elkerülhetetlen végzet történetében az egyéneknek csak részleges joga van
alakítaniuk saját sorsukat. Az elrendelt sors (sorshelyzet, élethelyzet,
sorstalanság kérdése) és az ember által alakítható életút kettős jelenlétére világít rá a szerző. A vallásﬁlozóﬁai értelemben vett predesztinált,
kiválasztott, büntetett vagy próbatételek elé állított egyén rajzolódik ki,
aki a közösségben is, és individuális szempontból is alárendeltje Istennek
(sorsának), de a felette rendelkező másiknak is.
Az antropológiai-egzisztencialista-szociális hangvételű regényben fontos szerepet kap a gyermek, a gyermekség is. A gyermekkor, felnőtté válás, majd a saját gyermek megszületése és növekvése követhető nyomon.
A gyermek életet és halált egyszerre jelent a műben. A visszafogott, szótlan gyerekekről van szó, a kórház halált hordozó gyermekeiről, a szegény
gyermekről. Tóth a gyermekséggel nem az ártatlanságot, önfeledtséget,
örömöt vagy elevenséget köti össze, hanem paradox, de realisztikus módon kapcsolja hozzá a halál, az elmúlás ﬁlozoﬁkusságát. „Nem volt ritka
látvány a folyosón lötyögő pizsamában kóválygó vagy bágyadtan társasozó, végletekig lesoványodó kisﬁú vagy kislány.” (112) Tóth a kórház életet
és halált egyszerre hordozó helyszínét rokonítja a koncentrációs táborral,
annak képiségével, tartalmával. A „neked is minek kellett megszületni”
kijelentésével Tóth a teljes közönybe süppedő, kiégett, a gyermekről is
lemondó, végső lelki állapotot fejezi ki. A terhességmegszakítást és a születést Tóth tudatos cselekményként, egyszerre mesterséges és spontán
folyamatként ábrázolja, ahogyan az öngyilkosság és természetes halál viszonyát is. A gyermekek soványsága, a kutya csontjainak domborodásai,
a betegek (nemcsak a szervi, hanem a mentális sérültek is), a halottak
ábrázolása állandó asszociációt képez táborok látványával és az ott (túl)
élőkkel. A törvénykezés, mint élet és halál felett döntő, bűnnek és bűnhődésnek, mint ok és okozat folyamatának karbantartója, is szervesen
van jelen Tóth Krisztina mechanizmusában. Ezt gyermekszemmel láttatja: „Szóval ilyen az, amikor a felnőttek igaziból törvénykeznek.” (131)
Ilyen felnőtt törvénykezés az isteni vagy az emberi hatalom általi, mások
sorsa feletti döntéshozatal. Beszédek és cselekmények tudatják a másikkal a véleményeket, önismeretre, kritikára, önkritikára, megbecsülésre
és önbecsülésre is rávilágítva. Tóth a rideg kórházat és otthont egyaránt
a pusztulás színhelyévé teszi. A főszereplők mennek egyik helyszínből a
másikba, mennek épületbe, utcára, vidékre, vissza a városba: (had)színtér
mindahány.
Az áldozat és túlélő drámai karakterré változik. „Gabi bácsi egy idő
óta minden felnőtt embertársát túlélőnek tekintette, és a túlélőkön belül
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különböztetett meg halálfélelemből szaporodókat, meg olyanokat, akik –
szintén a halálfélelemből – nem szaporodtak többé. Az ő szemszögéből
ez utóbbiak mégiscsak valami magasabb rendű, a halált indirekt módon
kijátszó intelligenciát képviseltek, de nem volt kétséges számára, hogy a
makacs szaporodás és a szaporodás makacs elutasítása mögött ugyanaz a
félelem munkál.” (192) Az új élet kezdete, a túlélés és a cselekedni képes
ember képe magában hordozza a szabadságtudatot is. A származásból
adódó üldöztetés és halálba toloncolás megszűnésével, az új, ám ugyanannyira zárt és ellenőrző rendszerben mégis adódnak lehetőségek megfelelő megélhetéshez vagy akár az Amerikába disszidáláshoz is.
Tóth tárgyközpontú (porcelánnippek, bútorok, szobák, ruhadarabok
stb. szinte feszülő közelsége), bensőséges világába őszinte szituációkon
keresztül enged belátni, mintha az olvasó jelen lenne a helyszínen: szagolna, látna, enne, aludna maga is, vagy káromkodna a szereplőkkel együtt.
Életek és tárgyak egyaránt értéktelenségekké minősülnek át, értéktelen
objektumokká és a hozzájuk tartozó környezetté. A végbemenő változások nem jelentik a jobbá válás folyamatát, csak monokróm alakulást,
amely in medias res kezdődik és valahol hirtelen véget ér. Nincs katarzisélmény, fejlődés, és legfeljebb negatív tetőpont van: az öngyilkosság vagy
Auschwitz. Ennek távlati képe az egész környékre, majd a társadalomra, a
korszak rezsimjére is vonatkozik. Ezt fejezi ki az akvárium is, amely gyűjtőfogalommá válik. Keretek közé foglalt egzisztenciákat őriz. Embereket
tehát, a lelki és anyagi mélységben tengődve. Jelképezi a zavaros, olykor
gusztustalan vízben úszkáló, majd már döglött halak foszladozó tetemén
keresztül az emberi létet és az emberi mivoltot. A mélyszegénységben
vegetáló szereplőket, akiknek élete valódi örömöktől mentes és örökké
pénzhiányos. Mindenben benne rejlik a tökéletlenség. A proletárlét tipikusságát, ﬁlozóﬁai értelemben vett változhatatlanságát és változtathatatlanságát írja meg a szerző. Az akvárium a hozott-vitt üvegdarab, Jóska
bácsi halainak is háza, a játékbaba koporsója, és a budapesti, belvárosi
gangos bérházak szimbóluma is.
Az írónő jellegzetes karaktereket állít színpadra, drámájában a realizmus (vagyis az élet) által megalázott ﬁgurák vannak jelen. A jó és a gonosz játékává válik a tér, melyben a pozitív és negatív hősök viszonyulnak
egymáshoz. Mindenki valakivé válik. Az egyik legjelentősebb ﬁgura Gabi
bácsi, az élő lélek, a halálra emlékező, majd öngyilkosságot elkövető öreg,
élet és a halál egyensúlyozója. „A halottak sokan vannak, az élők pedig
kevesen. Isten szeretné, hogyha többen lennének. A gyerek mindig ajándék” – mondja a könyvben (98). Misztikusságát és a végtelen hiányt fokozza az asztal körül maradt hat üres szék: „A hat széken kívül más nem
is igen fért be a szobába, mintha az otthonos, de szűk tér funkciója az lett
volna, hogy szüntelenül emlékeztesse lakóját egy másikra, szellemek lakta
tágasabbra” (98).
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Tóth olykor (fájdalmas) humorral tálalja fel a képkockákat, a sírás és
nevetés határán feltörő érzésekkel. Megfogalmazásai természetesek, követik a hétköznapok adottságait, vagy spontaneitás jellemzi őket. Szövege
olvasható, letisztult. Kívülálló, mesélő-elbeszélő háttéralak marad. Narratívája ﬁnoman ötvözi a komoly és ﬁlozoﬁkus gondolatokat könnyedebb
eseményekkel. Ezzel ellenpontozza a megélt iszonyatot. Elbeszélése utolsó mondatában a dokumentumértékű történetírás mesebefejezéssé változik: „Persze, az is lehet, hogy ott se voltak.” (322) A talán igaz se volt elillanó, múltba haló történetének kezdete és vége a történelemből kiragadott
periódus, társadalom, nevek, egy nyelv, egy rendszer. Realisztikussága
valódi történetírássá, humán krónikává formálja a ﬁktív, de valós környezetbe ültetett történetet.
(Tóth Krisztina: Akvárium, Magvető, Budapest, 2013)
Hörcher Eszter

Ide nem jött a Messiás
Ha Erdőhátról esik szó, a kicsit is tájékozott olvasónak óhatatlanul Fazekas Mihály Lúdas Matyi című műve jut eszébe előszörre. Ha a szöveget is olvasta, tudja, hogy a legelején azt állítja Csokonai Vitéz Mihály
költő-barátja, hogy a munkátskát a szomszédja hozta az Erdőhátról vagy
honnan, illetve a történet ”Nyírenn-é vagy Erdő-Hátonn, vagy Hol esett,
jó szerrel nem jut eszembe”. Mindenesetre egy kedves, népszerű történetről van szó benne, ráadásul kifejezetten pozitív végkifejlettel, az általában
egyértelműen visszataszítónak tartott szereplő, Döbrögi uram sorsa a mű
végén etikailag helyes irányba fordul, megtérve kastélyába ő mondja ki
az erkölcsi ítéletet, és „jól is végezte világát”. A négy levonásból álló költeménnyel vidám estéket töltöttek együtt az urak, de még az írástudatlan
„Martzi Kanász” is jókat nevetett (illetve röhögött), miközben fölolvasták. A történet mulatságos és tanulságos is, és idilli véget ér, a rossz nem
csupán elnyeri büntetését, hanem meg is javul, a főhős viszont elhagyja az
ismeretlen falut, elmegy dolgára örökre.
Az talán ma már kevésbé ismert, hogy Végh Antal is írt többször Nyírről és Erdőhátról, pályája elején nem kis viharokat kavaró kötetet is adott
ki, melyben éppen nem idilli képet rajzol a nyomorban és lelki elmaradottságban fuldokló világról.
Ez a két mű jutott eszembe, mikor Borbély Szilárd első regényét olvastam, szorongva, szomorúan, időnként felháborodva, időnként szégyenkezve, mivel egy-egy mozzanat, szó vagy gesztus kegyetlenül emlékezetembe idézte saját gyermekkoromat. Ami pedig a Lúdas Matyit illeti:
Fazekas művéről maga Borbély Szilárd is írt, nagyobb esszét, kettőt is az
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elmúlt tíz esztendőben. Ezekben az írásokban jelentősen módosítja a köztudatban kialakult, kialakított egysíkú képet, rámutatva arra, hogy Fazekas világképe mennyiben más, összetettebb annál, amit tankönyveinkben
évtizedeken át rajzoltak róla. Márpedig a közvélekedést irodalmi és történelmi kérdésekben döntően az iskolai tananyag, a tankönyv alakítja, ezért
is folyik újabban eldurvuló háború arról, kinek melyik műve (vagy akár
csak neve) kerülhet be a tankönyvekbe és szöveggyűjteményekbe.
Az Erdőhát egy meg nem nevezett faluja a színtere Borbély Szilárd
Nincstelenek című regényének. Az önéletrajzi elemekből (is) építkező
mű ijesztő, nyugtalanító, végtelenül eldurvult világot tár elénk, melyben
a narrátor egy gyermek szemével láttatja mindazt, amit ebben a faluban
a szokásos módon életnek neveznénk. Természetesen a narráció ennél
bonyolultabb: a narrátor úgymond egy 5-6 éves ﬁú valamikor a hatvanas
évek elején-közepén, aki hol jelen, hol múlt időben mondja el a szemlélt
mikrovilágot, ki sem lép a falujából, az utcából se sokszor, de tudja, hogy
másutt máshogy beszélnek. Megmagyarázza a tájszavakat, ki-kimondja,
hogy ezt a szót „mi úgy mondjuk”. A kötet végén a narrátor már 17 éves,
ekkor múlt időben beszél, és már egy másik településen él anyjával. A
szöveg egyszerű, lecsupaszított, igazodik a gyermek kifejezési képességeihez; de hamar rá kell döbbennünk, hogy a faluban élők, a felnőttek kommunikációja sem jobb, kifejezőbb, árnyaltabb. Ez a nyelv a regény talán
legnagyobb művészi értéke. Annak a világnak a nyelve, mely a ﬁút körülveszi, és amelyet el fog hagyni: nyelvet és világot egyaránt. Nagyon tudatosan megkomponált ez a nyelv és ez a helyzet, ezt maga a szerző az Élet
és Irodalomban ki is fejtette. Ebből csupán azok a részek emelkednek ki,
melyeket az ebben a faluban, mentalitásban idegen nagyapa mesél el az
unokának; bár az általa mesélt történetek is szomorúak, sőt tragikusak.
Ennek a nyelvnek a megtalálása már csak azért is fontos, mivel lehetővé tette a regény megírását. Korábbi művei jelezték, hogy a szerző vívódik
azzal, hogy meg kellene írnia gyermekkorát. Akkor még talán nem tudta, hogy egy regény rejtőzködik élményei mélyén, de azzal igenis tisztában volt, hogy mi a mondandója ennek a gyermekkornak, és ezt neki kell
kimondania. A 2008-ban megjelent Árnyképrajzoló című kötetben van
egy szöveg, mely ezeket már pontosan tartalmazza: ez az írás (illetve a
szerző „körülírás”-nak nevezi) a Gyerekkor falun. Ebben megjelennek a
Nincstelenek című regény fő gondolatai, motívumai, érzései. Kifejti benne, hogy a hatvanas években „[a] mély törés […] nem a falu és a falunk
kívüli világ között húzódott, hanem sokkal inkább a falun belül, a közösségi hagyományozás formáinak és méltóságának a tekintélye ingott meg”
(p. 111). Elmondja, hogy „mivel elszigetelt világban éltem, a képzelet tágasabb és szabadabb világába vágytam. Azt nagyon hamar tudtam, hogy
nem akarok falun élni.” (p. 120.) És tisztában van az ábrázolás súlyos,
végzetesnek tartott nehézségeivel is: „Egy eltűnt világról kellene beszél-
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ni, amikor a faluról beszélünk, de ez nehéz és reménytelen, és majdnem
lehetetlen”. (p. 112.)
Így is van, valahogy olyan a helyzet a 21. század elején, mint száz évvel
korábban: szinte ma is benne van a levegőben, hogy a faluról nem lehetséges színvonalasan írni. Akkor, egy évszázada aztán jött Móricz, és bebizonyította az ellenkezőjét. Most pedig jött Borbély Szilárd, és megírta a falu
kegyetlen regényét. Nem a kortárs faluét, hanem azt a falut, melyben gyerekkorát töltötte, amelyből elvágyott. Azt a faluképet, mellyel, önkínzó
módon, de le akart számolni, melynek így – ezt megírja az ÉS-ben – árulója is lett. Nem kis vállalkozás ez, és nem kis eredmény: bár a könyv nem
hiba nélkül való, de az idei esztendő legfontosabb kötete, méltó Borbély
igen jelentős versesköteteihez, sőt, meg merem kockáztatni, hogy egyes
elemeiben felül is múlja őket.
Az Árnyképrajzolóban Borbély vallomást, egyfajta esszét írt, a Nincstelenek viszont regény, még ha önéletrajzi elemekkel is átszőtt a szöveg.
Az író határozottan el is tér attól, hogy azonosítsuk őt a narrátorral, még
ha egyes szám első személyű is a narráció. A regénybeli gyermek jó két
évvel idősebb is az írónál, a családi körülmények is észrevehetően eltérőek. A gyermeknek nincs neve, a családtagoknak sem, személynevük csak
az elhurcoltaknak, megalázottaknak, eltűnteknek van, a deportált zsidó
családnak (az ő sorsuk átszövi a regényt) és az öregkorában senki által be
nem fogadott, így otthonba kerülő, zavart elméjű nagynéninek, Málinak
meg néhány éppen csak megemlített rokonnak. Őket meg kell hogy őrizze a nevük, más nem maradt utánuk.
A narrátor gyermek köztes helyzetben van a faluban: oda is tartozik,
meg nem is. Életmódjuk, nyelvhasználatuk a faluéhoz hasonlatos, ezért
is használja a többes szám első személyt azokra a szavakra, melyeket más
vidéken élő talán nem is értene az ejtés miatt („mi úgy mondjuk, ﬁcfa”),
vagy mert nyelvjárási szóalak („mi a barkát mondjuk cicókának”). De ezt
a mi-t mondja akkor is, ha szokásokról beszél. Ugyanakkor kívül is van
a falun, hiszen anyja állandóan azt magyarázza neki, hogy ők nem ide
tartoznak, nem parasztok; a nagyapa a román ősökről mesél, megveti a
falu vezetőit, ráadásul arról beszélnek a faluban az öregek, hogy az apa
törvénytelen gyerek, a zsidó kocsmáros ﬁa, így a falu sem teljesen fogadja
be őket, ráadásul az apa legföljebb a legrosszabb munkákat kaphatja.
A narrátor ﬁúnak sincs neve, de azt tudjuk, hogy a többiek időnként
Gogának csúfolják, azaz a zsidó boltos leszármazottjának nevezik. Erről
eszünkbe juthat Dragomán György regényének, A fehér királynak Dzsátája (ez is csúfnév), aki hasonlóan idegen a többiek között. Őt a zsebében
hordott sakkﬁgura segíti elviselni a világot, ahogy Gogát a prímszámok;
neki nincs semmi játéka, csak a matematikai fogalom (A jelentése érthető, de kicsit kimódoltnak tűnik; az külön szerencsétlen, hogy nemrégiben
jelent meg magyarul egy olasz szerzőnek regénye, A prímszámok magá-
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nya, bár nyilvánvalóan nincs összefüggés a két kötet motívuma között).
Másrészt a név felidézheti Ady egykori barátját, Az ember tragédiáját
fordító Octavian Gogát, a későbbi nacionalista román miniszterelnököt is.
A falu rajza irtózatos: durvaság, önzés, brutalitás, züllöttség – lehetne sorolni tovább, mi uralkodik itt. Persze a szegénység, a nincstelenség,
mindkét értelemben. Fizikai szegénység, nincstelenség, nagy gondot jelent
az alapvető dolgok beszerzése, a ﬁú a nővére kinőtt ruháit hordja, gúnyolják is; és mellette a lelki-szellemi nyomorúság. Ebben benne van az apára
– de megtudjuk, hogy általában a családok férﬁ tagjaira jellemző kocsmázás, részegeskedés, olvasni csak nehézkesen tud az anya is, a szokásokat
pedig taszító naturalizmussal ábrázolja Borbély a hányás hátborzongató
leírásától a vissza-visszatérő orrtörlésig (ez kézzel történik), az emberek
rossz szagáig, a gyerekek módszeres veréséig, az anya hisztérikus öngyilkossági vágyáig. A lélek is eldurvul, még ha marad is benne szánalom, ez
is általában durvaságban jelenik meg: az elpusztított kismacskák anyját
sajnálják, ezért belerúgnak, szerencsétlen Málit is kigúnyolják, majd elküldik, mikor öreg lett; de gúnyolódnak halottakon, a gyors temetésen is.
Máli is azt mondja: „Ágyesz-bugyesz. Por seggibe, más helyibe, oszt már
mennek is”. Ez alól csak a nagyapa elbeszélései kivételek.
A legmegrázóbb elem pedig a reménytelenség; a vágyak, álmok kioltása. Ha okosnak tűnik a gyerek, pálinkával, borral itatják, hogy butuljon, meséli az anya. Az álmok ellen pedig zsákba rakott döglött macskát
tesznek a gyermek ágya alá. Csak a narrátornak szabad gondolkodnia,
álmodnia, mert az anya szerint neki csillag van a homlokán. Ezt erősíti
meg a regény végén lévő jelenet, mikor az alcímben szereplő Mesijást, a
szegény, lenézett szelíd cigányt, akit azért hívnak Mesijásnak, mivel ő az
egyetlen szakállas a faluban, a kocsma előtt leköpött Mesijást ő szólítja
meg egyedül embertársként. Ha van, ha lehetne a regényben feloldás, akkor ez a halk áthallás a Hét krajcárból, ez lenne az. De tartok tőle, hogy
ez feloldásként kevés. A főszereplő és családja elmennek ebből a faluból,
soha nem térnek vissza, a falubeli házuk bekeretezett tervrajzát pedig a
már 17 éves ﬁú végleg otthagyja a keretezőnél. Miért? Az anya mondja ki,
hogy nincs értelme megörökíteni, hiszen mi nem vagyunk benne. Mi, a kitaszítottak. Az olvasó pedig hideglelősen retteg attól, hogy a szegénységnek, a nincstelenségnek ez a világa nem múlt el véglegesen. És körülnéz.
(Borbély Szilárd: Nincstelenek. Kalligram, Budapest. 2013)
Brassai Zoltán
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Afrikai történetek

Életem során sok minden megváltozott: az élet, a sport, a kultúra és a
művészet, ezen belül a regényirodalom. A francia irodalmat Anatole France
bölcs könyvein keresztül szerettem meg, majd André Gide lázadásáért, valamint André Malraux forradalmáért lelkesedtem. Ezt követően jöttek az egzisztencialisták, Jean-Paul Sartre undora és Albert Camus közönye. Aztán az
új művészet („art nouveau”) képviselőinek (Butor, Sarraute, Robbe-Grillet)
művein tépelődtem, akik azokat a kereteket kezdték feszegetni, amelyért a
francia irodalmat olvasni érdemes. Szerencsére a múlt század végén olyan
írók is jelentkeztek, így Robert Merle, Émile Ajar (alias Romain Gary), vagy
akár René Barjavel, akik tovább folytatták a hagyományokat.
A mai francia irodalom, amennyiben ez az irodalmi díjakat elnyerő
művekből megítélhető, sok tekintetben új, mégis a múltból táplálkozik.
Témája általában ismét égető kérdéseket, szociális problémákat érint.
Mintha az írók újra kezdenék megérteni, hogy a könyv valamiről szól,
és nem csupán magasröptű okosságok egybegyűjtött halmaza, amelyeket
lehetőleg az olvasó számára nehezen követhető formában kell föltálalni.
Így az utóbbi öt év Goncourt-díjas könyveiben több szerző Franciaország
sorsáról aggodalmaskodik, a francia gyarmatbirodalom összeomlásáról,
az elvesztett, sokszor megnyertnek feltüntetett háborúkról értekezik.5 A
történetek nem okvetlenül előkelő párizsi szalonokban játszódnak, hanem Ázsiában vagy Afrikában, esetleg Korzikán. Újdonság még, hogy az
egyes szerzők a szó szoros értelmében nem is okvetlenül franciák, netán
írók. Atiq Rahimi afgán (Goncourt-díj: 2008) igaz, honosított francia.6 A
francia anyjánál nevelkedő Marie NDiaye (2009) apja szenegáli. Alexis
Jenni (2011) ugyan teljes mértékben francia, csak éppen nem író, hanem
biológiatanár (ún. „vasárnapi író”), akinek első könyve több mint negyvenéves korában jelenik meg, miután öt évig írta a munkája mellett.
Marie NDiaye a Három erős nő (Trois femmes puissantes) című műve
témájánál fogva is ﬁgyelemre méltó alkotás. Így nagy öröm a francia
irodalmat kedvelő hazai olvasók számára, hogy a kötet 2012-ben az Ulpius-ház Könyvkiadó gondozásában, Gulyás Adrienn fordításában magyarul is napvilágot látott.7 Mint a címből is kitűnik, a könyv három nő
történetét meséli el, akik elég erősek ahhoz, hogy túlemelkedjenek, akár
életük árán is, sorsuk sanyarúságán. Az asszonyok mindegyike teljesen,
vagy egészen afrikai. Sorsukat származásuk alapvetően meghatározza.
5

6

7

Lásd: Vár Ucca Műhely 40. szám (2013), 27. o., és Vár Ucca Műhely Vár Ucca
Műhely, 40. szám (2013), 27. o. és Vár Ucca Műhely, 41. sz. (2013), 47. o.
A Türelemkő c. Goncourt-díjjal kitüntetett könyve 2010-ben jelent meg a Magvető
Kiadónál.
A könyv befejező része megjelent a Vár Ucca Műhely 35. számában (2012) a 37–57.
oldalakon.
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Az első történet hősnője, Norah, Franciaországban él, apja afrikai, anyja francia. Ügyvédi praxist folytat. Életét végigkíséri erőszakos, törtető
apja, és a tény, hogy még kiskorában elhagyta őket. A történetben Norah
a számára örökre megközelíthetetlen apja hívására Afrikába látogat. Megöregedett, az üzleti életben megtört férﬁ fogadja, aki mellesleg idejének
nagy részét egy fán tölti. Apja legújabb felesége eltűnt, két ikergyermeket hagyva hátra. Szeretett öccse, akit annak idején apja Franciaországból
magával vitt, szintén nincs a házban. Kiderül, hogy börtönben ül. A vád
mostohaanyja meggyilkolása, akivel viszonya volt, az ikrek is tőle származnak. Apja Norah-t egyszerűen azért hívta, hogy a tárgyaláson szeretett
öccsének védője legyen. A helyzetet bonyolítja, hogy az olvasónak olyan
érzése támad, hogy a nem is az öcs a tettes, sőt felmerül benne a megalapozott gyanú, hogy a gyilkosságot az apa követte el. Norah a borzalmas
tett és apja maradék zsarnoksága között őrlődik, miközben nyugtalanítja
Párizsban hagyott lánya és életképtelen barátja sorsa. A történet azzal ér
véget, hogy Norah elhatározza, hogy megmenti a testvérét, megnyugodva
párizsi sorsával. Közben az apa tovább üldögél a lombok között és „Néhány hete tudja, hogy nincs egyedül a búvóhelyén, és minden sietség vagy
neheztelés nélkül várja, hogy az idegen felfedje kilétét, bár már tudja ki
az, mert ki más volna. Nem zavarja, mert a lepényfa sötét nyugalmában a
szíve bágyadtan ver, és az érzékei eltompulnak. Nem zavarja: a lánya az,
Norah ül mellette az elvirágzott ágakon, a szúrós szagú apró levelek közt,
hárszöld ruhája ott sötétlik tisztes távolságra a saját foszforeszkáló fényétől, és mi másért ülne ott, ha nem azért, hogy végre egymásra találjanak?”
A második történet a szenegáli Fantáról szól, aki a szegénységből a
tanárságig küzdi fel magát. A szintén Dakarban tanító francia Rudy feleségül veszi, és Franciaországba költöznek. Ennek oka elsősorban az,
hogy Rudy megtámadja egyik tanítványát, aki abban a városrészben él,
ahol Rudy apja megölte az üzlettársát. Rudy azt gondolja, hogy a ﬁú emiatt gyilkosnak tartja az apját. Ez azonban csak képzelgés. Mindenesetre
rátámad a ﬁúra. Két másik tanítványa azonban a ﬁú segítségére siet, és
megverik a tanárukat. Rudynak felmondanak. Franciaországban a házastársak viszonya megromlik. Ráadásul ﬁuk, Dzsibril retteg az apjától. Fanta ugyan letelepedhet Franciaországban, de tanítani nem engedik. Mint
ahogy Rudy sem talál megfelelő munkát. Egy kis cégnél konyhabútorokat
tervez, kedvetlenül és rosszul. Gyötri az aranyere és ráadásul gyanítja,
hogy főnökének viszonya van Fantával. Mindent elkövet, hogy visszataláljon Fantához és a gyerekéhez. Ez utóbbi sikerül is neki, miután egy
látogatás alkalmával anyjánál a szomszéd angyalian szőke gyerekét találják, akit az anyja mindenféle jóval táplál. Szenilisen azt gondolja ugyanis,
hogy az angyalok köztünk vannak, és ezek egyike a szomszédék szőke
kisﬁa. És semmi esetre sem a sötétbőrű unokája. Apa és ﬁú viszonyának
megjavulása Fantát is megnyugtatja. Ezt az olvasó a szomszédasszony el-
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beszéléséből tudja meg: „És az a fura nő a sövény túloldalán, a szomszédasszonya, akit Fantának hívnak, és aki mindig olyan kifejezéstelen
arccal bámult maga elé, visszaintegetett. Visszaintegetett, kedvesen és
határozottan visszaintegetett.”
A harmadik történet a kötet legmegkapóbb része, amelynek mondanivalója korunk egyik legnagyobb problémájához kapcsolódik. Khady
Demba, a tudatlan afrikai (valószínűleg szenegáli, de ez nem derül ki)
lányt elűzik halott férje rokonai, mivel haszontalannak tartják, aki még
gyereket sem tudott szülni. Némi pénzzel emberkereskedők kezére adják. Khady először vízi úton próbál sok-sok sorstársával útnak indulni.
Meggondolja magát, és a rozzant bárkáról indulás előtt a partra menekül.
Közben megsérül, egyik lábát felsérti egy kiálló szeg. A parton találkozik Lamine-nal. A ﬁatal, kedves ﬁú rábeszéli, hogy a sivatagon keresztül
induljanak Európába. Megrekednek egy homokkal borított országban
(Mauritánia?), elfogy a pénzük. A lány egy nyomorúságos kifőzdében,
ahová Lamine viszi, prostituált lesz. Gyűjti a pénzt, de Lamine megrabolja és otthagyja. Mindent újrakezd, testileg teljesen leromlik, de erős
akarata segítségére siet. Eljut egy menekülttáborba (feltehetően Marokkóba), ahol ágakból és madzagokból mindenki létrát készít, mert Európába (Spanyolország afrikai városaiba) egy magas kerítésen keresztül lehet eljutni. Khady Demba másokkal együtt megpróbálja az átjutást, de
lezuhan és szörnyethal: „... ahogy a feje a földnek ütődött, és tágra nyíló
szeme még látta, hogy a drótkerítés fölött egy madár kering nagy szürke
szárnyán – én vagyok Khady Demba gondolta boldogan, mintha megvilágosodna, én vagyok az a madár, és a madár is tudja, hogy én vagyok.”
Napjainkban menekültek ezrei érkeznek folyamatosan Afrikából (és
máshonnan) Európába, amiről sokan azt sem tudják, hogy micsoda. Mi
lesz ennek a vége? Lehet, hogy egyszer miattuk omlik össze az a jólét,
amelybe vágyakoznak, magával rántva az európai kultúrát is. A történészek szerint a „barbárok” nem akarták megdönteni a Római Birodalmat.
„Csak” ott akartak élni, élvezni az ezzel járó előnyöket. Mégis a birodalom vesztét okozták. A „barbárok” ma nem hadsereggel érkeznek, mert
akkor semmi esélyük sem lenne. Egyesével, vagy csoportosan jönnek.
Mégis hadseregnyi ember. És nincs ellenük fegyverünk.
A kötettel kapcsolatban végül meg kell említenem a fordító munkáját.
NDiaye szövegét nem könnyű fordítani. Hosszadalmas és bonyolult mondatokat ír, mint a mai írók közül sokan, aminek az okát az egyszerű olvasó nem
látja át. Gulyás Adrienn azonban sikeresen megbirkózik a feladattal. A kötet tetszetős külalakban jelent meg, amely érezhetően a francia könyvek formáját idézi. Így nem csak a tartalma miatt érdemes a könyvet kézbe venni.
(Marie Ndiaye: Három erős nő, Ulpiusz-ház Könyvkiadó, Budapest, 2012)
Mészáros Ernő

Papp Sándor

Kunyhóknak háború,
sporthaszonjárműveknek béke?
(Volker Braun után szabadon)

A 20. században élt zseniális ﬁzikus, Werner Heisenberg a mikrovilág
(elektronok, atomok, molekulák) törvényszerűségeinek vizsgálata kapcsán fogalmazta meg híres bizonytalansági elvét. Ennek lényege, hogy a
mikrorészecske helye és impulzusa (lendülete) egyidejűleg nem határozható meg tetszőleges pontossággal (ami alapvetően annak köszönhető,
hogy a méret csökkenésével a részecskék hullámsajátsága egyre jelentősebb, vagyis nem a newtoni klasszikus vagy determinisztikus ﬁzika, hanem
a kvantumﬁzika valószínűségen alapuló törvényszerűségei érvényesülnek). Ha a helymeghatározás pontossága igen nagy, akkor az impulzusmeghatározásé igen kicsi, azaz az utóbbi pontatlansága a végtelenhez
tart. Ha tehát az iménti paraméter-értékpár egyikét pontosan rögzítjük, a
másikról – köznyelven szólva – alig tudhatunk meg valamit.
Bár talán erőltetett párhuzamnak látszik, a társadalmak működésében/
működtetésében is felfedezhető valamilyen „Heisenberg-féle” társadalombizonytalansági elv.
Nézzük mindjárt a hatalom-társadalom kettős viszonyt. A hatalom törvényekkel, mechanizmusokkal és intézményekkel igyekszik a tőle függésben lévő társadalmat maga alá gyűrni, viselkedését, magatartását a lehető legnagyobb pontossággal meghatározni. Ebben a tekintetben nincs
különbség azt illetően, hogy a hatalom megszerzése ﬁzikai vagy szellemi
erővel, másfelől legitim úton (pl. választások révén) történt-e. És az sem
jelent elvi különbséget, hogy a hatalom mindezt a közjó érdekében vagy
önös érdekektől vezéreltetve teszi. Az alapvető ugyanis az, hogy a hatalom maga alkotta törvényeit és intézményeit lehetőleg maradéktalanul
– organikus vagy mechanikus eszközökkel – el akarja fogadtatni a tőle
függésben lévő társadalommal.
És vajon mi erre a társadalom válasza? – Minden lehető eszközzel –
a késztetés-kényszerítés mértékétől függően – igyekszik kijátszani az őt
korlátozó törvényeket, megtalálva a kiskapukat és megkerülve az intézményeket. Téved tehát az a hatalom, amelyik azzal ámítja önmagát, hogy
törvényi-jogi szabályozás és mindent ellenőrző, merev intézményi keretek
megvalósításával a társadalmat tetszőleges határok között kondicionálni
lehet/képes – időkorlátok nélkül. A felszínen ugyan a rend és a rendezettség látszata uralkodik, ám a társadalom mélyrétegeiben rendezettség he-
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lyett áttekinthetetlen komplexitás formájában a bizonytalanság fokozódó
világa alakul ki, amely adott időben és helyen az indulatok felszínre jutásában nyilvánulhat meg. A kizárólagos illetékességtudat jegyében praktizáló társadalomirányítás csődje csupán idő kérdése. A minél szigorúbb
törvények és merev, ellenőrizhetetlen intézményi keretek a társadalom
mély vizében csak zavart, bizonytalanságot és növekvő elégedetlenséget
hívnak életre.
Ám a szabály fordítva is érvényes. Tételezzük fel, a hatalom maximális törekvése az, hogy a közjót szolgálja, törvényeit és intézményeit bölcs
belátáson alapuló, eszes kompromisszumokkal, konszenzuskeresés közben
hozza meg, illetve alakítsa ki. A társadalom viszont – az aktuális hatalommal ellentétben álló erők, illetve tendenciák hatására – a hamis illetékességtudat álláspontjára helyezkedve úgy véli, hogy bárki, bárhol, bármikor,
bármibe, kompetencia nélkül is, beleszólhat. Ez viszont az önmagában véve
progresszív hatalmat teszi határozatlanná, változtatási szándéka bizonytalanná válik, ötletszerű lehet, olykor beláthatatlan ideig tétovázó, máskor
elhamarkodottan határozott és merev, más szóval cselekvésképtelen.
A végeredmény mindkét esetben közel azonos: frusztrált, élet- és cselekvésképtelen társadalom, másfelől vagdalkozó, ötletelő hatalom. S ahol
a hatalom és a társadalom bizonytalansága összeér, megszűnik a társadalmi béke.
Vilfredo Pareto, a 19/20. század fordulóján élt neves olasz közgazdász
nevéhez fűződik az ún. „80/20-szabály”. Amatőr kertészként észlelte,
hogy a borsó betakarításakor a termés 80 százalékát a borsóhüvelyek
20 százalékában találta meg. A gazdasági folyamatok alapos megﬁgyelőjeként az is nyilvánvalóvá vált számára, hogy a maga korában az olasz
termőföld kereken 80 százalékát a lakosság 20 százaléka birtokolta. Az
ún. Pareto-féle szabály néven ismert 80/20-szabály utóbb a vállalatvezetés
Murphy-féle törvényévé vált: a haszon 80 százalékát az alkalmazottak 20
százaléka termeli meg; a döntések 80 százaléka a tárgyalások időtartamának 20 százaléka alatt születik meg.
Kiderült az is, hogy a Pareto-féle szabály az élet sok más területén is érvényes, és különböző formákban, de ugyanazt a jelenséget írja le: a legtöbb
esetben erőfeszítéseink négyötöde nagyjából kárba vész. Pareto legünnepeltebb felfedezése viszont az volt, hogy a jövedelmek is – ezen jelenségek
hátterében meghúzódó hatványfüggvény-eloszlásnak megfelelően – ilyen
arányban oszlanak el (vö. „Máté-effektus”; Mt. 13/12). Tehát a pénz többségét néhány nagyon gazdag ember keresi, míg a lakosság nagy része csupán kis összegekhez jut. A 80/20-as egyenlőtlenség napjainkban is tetten
érhető. A Föld erőforrásainak – nyersanyagok, energiahordozók – 80 százalékát a világ lakosságának 20 százaléka használja fel.
A jövedelemkülönbségek meghatározta társadalmi különbségek ily
módon az ellenőrizhetetlen gazdasági folyamatokban spontán módon is
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kialakulnak, ostoba dolog azokat mesterséges szabályozókkal még külön
is generálni.
Nem vall különösebb ötletességre, ha ezek után azt mondjuk, hogy
a szociális piacgazdaság alapelvét – feltehetően – ebből a felismerésből
vezették le. A hatalomnak tehát erkölcsi kötelessége, hogy annak a 80
százaléknak a sorsával is törődjék, akik a jövedelemnek csupán 20 százalékával rendelkeznek. És ez nem valamiféle kegy a hatalom részéről,
hanem bölcs belátáson alapuló felismerés: a társadalmi béke megőrzése
mindennél fontosabb feladat. A gazdaság bármely nemes céljának eléréséhez csak a társadalmi békén át vezethet út. Ehhez csupán befogadó (és
nem kizsákmányoló) jellegű gazdasági, illetve politikai intézmények révén juthatunk el.
A futballﬁlozóﬁából (nulla összegű játék, nulla összegű logika) társadalomﬁlozóﬁát lepárolni több mint bűn, hiba. A társadalom különböző
érdekcsoportjai a legracionálisabb változtatásokat is csak akkor hajlandók támogatni, ha azokból valamilyen összefüggésben mindenki számára
adódik nyereség (win-win); ha nem ma, akkor holnap, ha nem egyformán
is, de méltányolható mértékben.
Nem megoldás, ha a kárvallottakat, a veszteseket valamiféle virtuális
valóság képi világával, a képernyők világával kápráztatják el, egyfajta reﬂexív mechanizmussá alacsonyítják, kultúrának hazudott tömegszórakoztatással lakatják jól. Vagy az érzelmeket (netán ösztönöket) arra alkalmas
ideológiákkal túldimenzionálják. Így pl. a múltba révedő, befelé forduló,
önigazoló és konfrontatív, nemkülönben áldozatattitűdöt sugalló nemzeteszme erőltetésével. Feledve, hogy a nemzethez tartozást mindenekelőtt
a jövőre irányuló közös cselekvés jelenítheti meg. Ehhez a döntéshozóknak intellektuális érettséggel, gyakorlati tapasztalatokkal, széles látókörrel, rendszerszemlélettel és távlatos gondolkodással, az önvizsgálat és
az önkorrekció politikai erényével kell(ene) rendelkezniük. Ezek a tulajdonságok a bátorságból, a megfontoltság nélküli merészségből, az erő
kritikátlan alkalmazásából egyedül aligha vezethetők le. Pedig ezeknek
hiányában a társadalomra leselkedő veszélyek aligha ismerhetők fel, vagy
ha fel is ismerik azokat, könnyen hajlamosak ignorálásukra. S ha végre
válaszra szánták el magukat, könnyen megeshet, hogy a kihívásokra rossz
válaszokat adnak.
Az imént elmondottak különösen érvényesek lehetnek Kelet-Európa
népeire, akik évtizedeken át előbb a fasizmus, majd a bolsevizmus fagyasztóládájában éltek, ily módon a rendszerváltozás felkészületlenül találta őket, s azon képességeik hiányoztak, amelyek védelmet nyújthattak
volna számukra, pontosabban politikai elitjük számára a hirtelen támadt
hatalmi és gazdagodási lehetőségek kórokozóitól. És mindebből egy másik veszély is következhet: ha egy kellően fel nem készült politikai vezető
nem képes környezetével egyensúlyt kialakítani, az objektíve kialakuló
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kisebbrendűségi érzése miatt a hatalom minden határon túli megszerzésére, környezete leigázására törekszik. Így alakulhat ki a diktatórikus személyiség. Ez pedig félelemhez vezet, s amint a félelem és az irracionalitás
egy társadalomban berendezkedik, azonnal rátelepednek egy közösségre az etnikai, vallási és politikai szélsőségek. A fogyasztói társadalmak
napjainkban az anyagi javak objektíve csökkenő fogyasztásáról áttérnek
az akciós árú próféták, politikusok és kártyajósok „termékeinek” a fogyasztására. Különösen a társadalom veszteseinek körét fenyegetik ezek
a veszélyek.
Ezek után fel kell tennünk a kérdést: mi lehet a megoldás?
(1) a tiszta ráció: ahol elalszik az értelem, előjönnek a szörnyek (F.
Goya). Ám a ráció – régi tapasztalat – nem tud úrrá lenni az érzelmek, az
indulatok, az ösztönök elszabadulásán, minthogy a kétféle reakció sebessége, mechanizmusa igen eltérő lehet. Másfelől igaza lehet K. Poppernek,
a 20. század neves ﬁlozófusának: a túlhangsúlyozott értelem nem más,
mint a ráció mindenhatóságába vetett irracionális hit.
(2) empirizmus: mindig abból indul ki, ami van. De: a világ, a valóság
minél bonyolultabb, annál inkább szükségünk van a fogalmi rendezettség
fegyverzetére, hogy lássuk, nemcsak azt, ami van, hanem ami tegnap volt
és holnap lehet.
(3) az emberi jogok, mint a nagylelkűség politikai bűvszava? Számos
lehetőséget ad a kibúvóra és a visszaélésre. Bármit látunk, a körültekintő
megítélés helyett azonnal – szinte felmentésként – az „egyetemes emberi
jogok” szavai tolulnak a szánkra.
(4) szociáldemokrácia: nincs válasza ma még a gondviselő államot
gyötrő válságra, a piac, az újraelosztás, a vállalkozás szabadságának kérdéseire. A piac ma harcmező, nem a gazdasági cserefolyamatok ama többé-kevésbé sajátos, nagyjából egyensúlyi tere, amelyet számára a klasszikusok – A. Smith és D. Ricardo – elképzeltek. De az is ﬁgyelemre méltó,
amit Georg Simmel kereken egy századdal ezelőtt leírt: az emberi civilizáció nagyot lépett előre, amikor a rablást felváltotta a csere, a cserét
a pénz felgyorsította és egyetemessé tette, és a csere számára a piacnál
– minden hibája ellenére – máig jobb teret még nem találtak ki.
(5) konzervativizmus (neo előtaggal vagy anélkül): az ördögi gyorsasággal változó világban az őseinktől örökölt és valójában kielégítően
csupán igen ritka történelmi pillanatokban működő értékvilág, továbbá a
forradalmi változásoktól való kóros rettegés miatt, működésképtelen. Ráadásul felvet egy roppant érdekes és alapvető kérdést: mi a jobb; ha abból
indulunk ki, hogy az ember olyan, amilyen, vagy abból, hogy amilyennek
lennie kellene. Az utóbbi felfogás morálﬁlozóﬁai és valláserkölcsi kritériumok megfogalmazását, illetve betartatását kívánja meg. (A történelem
igazolja, nem nagy sikerrel.)
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(6) klasszikus liberalizmus: a demokrácia a maga, ráción alapuló,
tényfeltáró közelítésével tehetetlennek látszik akkor, ha az események
megbokrosodnak, másfelől – mára világossá vált, hogy a demokrácia és a
piac nem kötődnek egymáshoz elválaszthatatlanul. Ám az ﬁgyelmeztető
lehet, hogy az európai nagy konﬂiktusokat, a diktatúrákat eddig mindig
a demokráciák élték túl, mintegy igazolva W. Churchill klasszikus mondását. És az is biztosan állítható, hogy a válságos helyzetekre a demokratikus intézményrendszer leépítésével válaszolni, hosszabb távon a lehető
legrosszabb reakció.
(7) autoriter rendszerek (diktatúrák): ma egyre többen válnak híveivé – egyfajta szellemi, politikai szürkehályog miatt – a tekintélyelvű rendszerek gyors és fájdalom nélküli megoldást hazudó, primitivizáló csábításának. Pedig történelmi tapasztalat, hogy mivel az autoriter rendszerekben alapvetően a csillogó ígéretekbe és a diktátorba, s nem a valóságban
kialakuló következményekbe, eredményekbe szeretnek bele, a mérhetetlen pusztulással járó végkifejlet feletti utólagos siránkozás másnak, mint
„macskajajnak” nem minősíthető.
Láthatjuk tehát, hogy az elmúlt korszakok nagy narratívái, amelyek a
maguk idejében többé-kevésbé eredményesek lehettek, hosszabb vagy rövidebb ideig, mára csupán részlegesen működővé vagy teljességgel működésképtelenné váltak. Van-e tehát – a kérdés jogosultsága aligha vitatható
– valamiféle „receptje” a túlélésnek? Különösen fontos erről beszélnünk
akkor, ha – mint tapasztalhatjuk – az elmúlt évtizedek ígéretes narratívái
(fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom, fenntarthatóság, harmonikus fejlődés stb.) rendre kimúltak, anélkül, hogy politikailag valóságosan artikulálódhattak volna, vezérfonalaként a gyakorlati cselekvésnek.
Az bizonyosnak látszik, hogy a jövő sikeres (túlélő) társadalmai a globalizáció révén ijesztően naggyá, áttekinthetetlenül bonyolulttá váló és
ördögi gyorsasággal átalakuló világunkban aligha ragadhatók meg egyedül a gazdaság mutatószámaival. Hogy ezek a társadalmak pontosan milyen arculatot mutatnak majd, arra bizonytalan a válasz. Könnyebb talán
arra rámutatni, melyek lesznek – igen nagy valószínűséggel – a sikertelenek: ahol eltűnik a szociális érzékenység és nem működik a szolidaritás
elve; ahol a mai, ezer szállal összekapcsolódó világban nem kívánnak tudomást venni az értékek sokféleségéről (még ha ez nem is mindig megnyugtató); ahol a partnerkapcsolatokon alapuló hálós társadalom helyett
hierarchizált, centralizált, abszolutisztikus társadalom az ideálkép (nem
befogadó, hanem kizsákmányoló politikai és gazdasági intézmények);
ahol a békevágy helyett a konﬂiktuskeresés vágya munkál; ahol a természeti környezetnek pusztán használati értéke van, megőrzése ezért állandóan hajótörést szenved a növekedés és a haszonmaximalizálás gazdasági érdekeinek szikláján; ahol nem valósul meg a vallások ökuméniája, a
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teremtett világ megőrzésére irányuló gyakorlati együttműködése, amely
megakadályozza, hogy a közöttük fennálló dogmatikai, teológiai, liturgiai
és egyházszervezeti különbségek konﬂiktusforrások lehessenek.
Ha az ember még egyáltalán igényt tart a „homo sapiens” minősítésre, meg kell alkotnia egy olyan gondolatrendszert, racionális keretet,
amely azonban nem csupán az ész, hanem a szív törvényeire is tekintettel van. Különben ismét eljön a nagy népbolondítók ideje, a hatalommániás akarat esztelen tombolása. Mindezt – mély meggyőződésem – csak
az osztatlan béke (visszatérve írásom címére) – akadályozhatja meg. Ez
megteremtheti az új, átfogó narratívát, amelynek két kulcsszava: rendszerszemlélet és távlatos gondolkodás. Előbbi megakadályozhatja, hogy
a jelenségeket, a tényeket összefüggésrendszerükből kiszakítva, s ezáltal
érdekvezérelt (egyéni vagy szűk csoportérdek) módon értelmezzük, s ily
módon tegyük döntésünk és cselekvésünk kiindulópontjává. A távlatos
gondolkodás pedig arra késztet, hogy a rövid távú haszon érdekében soha
ne mondjunk le a hosszú távú kockázatok mérlegeléséről. Mindezt nem a
„vagy-vagy” kizárólagosságával, hanem az „is-is” bölcs belátáson alapuló
konszenzuskeresésével együtt. A rendszerszemlélet megakadályozhatja,
hogy a valóságot – a dualizmus jegyében – végletesen egymást kizáró ellentétpárokra kettészakítsuk.
A kunyhókkal háborúzni kockázatos dolog, a változás, ha van, mindig
alulról indul el. A sporthaszonjárműveknek pedig megvan az a kellemetlen tulajdonsága, hogy adandó alkalommal gyorsan, új pályán új cél, új
gazda után futnak.

Botár Attila

Visszahívás egy díjátadásra

Akik itt megjelentek, és résztvevői, pályázói, nyertesei a Széki Patka
László emlékére kiírt verspályázatnak, nem kell bujkálniuk az elől a kérdés elől, hogy mi a versírás, milyen fáradalmakkal, megterheléssel jár,
miféle megtisztulási avagy éppen kételkedési periódus követi a következő
versig, a következő versmotívumig, versre inspiráló alkalomig.
Bizonyos, nemzedékük fantáziájának hihetetlen, dolgokhoz nem nyúlok hozzá, máshoz, amit a történelem is tanúsít, vagy félig-meddig már
„tanítható állapotban van”, érinteni fogok. A barátság nem az a jó kislányos, összebújós dolog, főként férﬁaknál, főleg azoknál, akik a világfelfogásukban eljutottak odáig, hogy minden kiterítve eléjük: az amőbaféléktől a csillagpályákig, és a tudás legelérhetőbb gyümölcsei is kezük ügyében („eszük ügyében”) vannak, csak éppen bele kell fogni valahonnan,
mondjuk nem a teremtés dicséretétől: azt az Angyalok karának tartjuk
fönn még Madáchnál. Ezek az ifjú férﬁemberek már a felsőfokú tanulmányaik elején eljutnak odáig, hogy Széki Patka László verséből idézzek: „ez
a kör itt menthetetlen / csupasz és fehér”… Barátságukhoz az egymásnak
való éles ellentmondás, az elmélet rigorózus számon kérése a személyes
életvezetésben, a gyóntatópap előtti bűnmegvallást is felülmúló konfeszszióra (vallomásosságra) való hajlam társult. A kollégiumi szoba, ahol a
papírlap a tanulóasztalon felejtődött a szombathelyi Magyar utca 1-es
száma alatt, a negyedik emeleten keresendő, ahol a hím nemű egyedek,
ﬁúk el voltak kollégistaként szállásolva. A kör, ami Patka Lacinál menthetetlen jelzőt nyerte el, több értelmezési lehetőségnek van és volt kitéve.
A költő első felesége, Nagy Lizetta valahol az alsóbb emeleti helyiségek
egyikében élt. Három emelet lány – alattunk! Még nem tudta, hogy a vers
neki szól. Nem tartozott a barátságot kizáró okok közé az sem, hogy én
úgy értelmeztem: Ez a „sör” itt menthetetlen… Időnként egymás szobáiban tanyáztunk vad hitviták, fejkongatások, agyi tolófájások közepette.
Néha papucsok is röpködtek a túl nagy marhaságok ellentételezéseként.
Közben volt, aki a tanulnivalót akarta sulykolni kopár fejébe, volt, aki
aludni szeretett volna, olyan is, aki olvasni, vagy csupán az ablakon és a
a Perinten túli ház ifjú házaspárjának családalapító kísérletezéseit akarta
megbámulni. Távcsövön. László, ha rossz előérzetétől vezéreltetve írta is
az idézett sort, valószínűleg nem a végítélet harsonáira gondolt, de valami
nem volt rendben. Jelen intonáció bevezetés óhajt lenni, hogy tudjuk ki
hol van, miért van éppen ott, mivel foglalkozik, illetve milyen foglalatosságában gátolják akarva-akaratlan a magyar világ e pályázókkal hasonló
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korú ifjai. Laci szellemi kalandozásaihoz, annak miféleségéhez tartozott,
hogy soha nem érte be egyetlen könyv tanulmányozásával, fekvőhelye tele
volt verskötetektől kezdve különféle művészetelméleti munkákig, az akkortájt még (vagy már megint!) kissé „nagyﬁús-nagylányos” latinoktól el
a Károli fordította protestáns Bibliáig, a marxista Világosság című laptól
kezdve a Vigília című katolikus folyóiratig, amelyben egy Pilinszky János,
László levelező ismerőse, publikálta ma már klasszikus értékű kisesszéit,
ﬁlmismertetéseit, recenzióit, ritkábban verseit.
Ha élhetek a visszahívás (revocatio) eszközeivel: ami időpontot visszaidéztem 1967 és 1969 közé esett.

I.
A két család – ők Győrött, mi Komlón kötöttünk ki – Erdélyből menekült át a második világháborúban. Gyergyószentmiklós és Belső-Erdély.
A háború mindkét famíliát megviselte, onnan az örökös útra készség,
amit nehéz elfojtani, neki félig-meddig sikerült, nekem is talán, de fölmenőinkkel, testvéreinkkel, rokonainkkal tele van Európa, s még maradt
Erdélyben is belőlünk. A fél világ, mostanában meggyőződhettünk róla,
amúgy is tele van a magyarok genetikai nyomaival.
Széki Patka László munkamódszerét, amennyire én beleláthattam, hiszen mindketten elég szemérmes és magányosan küszködő alkotók voltunk, jellemezte egyfajta naprakészség, európai igényesség, kitekintő képesség, a dolgok teljes terjedelmének kitapogatása, amely nem ritkán az
abszurditásra való hajlamot hívta a költőből elő. Kollégiumi szobája tele
volt verseskötetekkel, itteni és akkori ideológusok ízlésének (egy átkossal
korábbit írtunk) afféle „kétes hírű nyugati teoretikusok” munkáival. Már
akkor kialakult az a szokása, hogy körülrakta magát könyvvel az ágyán.
Igazán alkotó „munkaasztalunk” életünk folyamán nem volt. A modern
görög költészetet, irodalmat az ő Kavaﬁsz- és Kazantzakisz-köteteiből, az
általa elküldözgetett Elitisz-versekből ismerhettem meg. Inspirálta mindaz, ami közel volt hozzá; legyen bár egy barkaág, szúnyog, köteg papír, egy
értesülés a rádióból vagy egy ﬁlmrendező neve és az gyanútlanul tolla hegyén kötött ki, és csak az életmű második periódusában, ha kimutatható
ilyen, vált az archaikummal kevert jelen idő poétájává. (S ebben nem kis
része volt Amorgos, a Kis-Kikládok „len-szigete” hatásának és varázslatának.) Tehát valahogy közvetve áll, hogy barátom, családja szülőföldjétől
elszakadván, poézisében lett ritka intenzitású világcsavargóvá. Érdemes
lenne ennek a költészetnek a helyszínrajzát elkészíteni, hogy tisztába jöjjünk az előbbi ténnyel.
Néhány szót megérdemel ennek a barátságnak a kezdőpontja, a római alapítású Savaria helyén alma materünk protopolisza, „csíravárosa”.
Azokban az esztendőkben Szombathely kiváló, és a vasfüggöny innen-
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ső oldalához képest pikáns antikváriummal rendelkezett, könyvtárára
is adott, folyóirat-olvasója gazdag és ingyenes, és hiába esett határsávba, meglehetősen eklektikus volt az újság- és periodikaválasztéka. Bécsi,
zürichi és párizsi lapok forogtak, Berlintől Berlinig a sajtótermékek – ha
van még, aki érti az utóbbi abszurditását. A kezdetben tanítóképzőnek
alapított oktatási intézményünk akkoriban már önálló kiadvánnyal rendelkezett, ez a periodika, a Jelentkezünk csupán 1994-ben szűnt meg. Az
Életünk című folyóirat is a hatvanas években állt lábra annyira, hogy a
következő évtizedre rangos, országos folyóirattá fejlődött. Széki Patka
László mindkettőnek szerzője volt. Egyik már nincs. A másik: vergődik
jelenleg.

II.
Barátom hatvanöt éves lett volna a nyáron. Tizenhat éves korában jelent meg első verse, egy német nyelvű lapban, Noch Mehr (Még többet!)
címmel. Amikor megismerkedtünk 1967-et írtak a naptárban, az Életünk
című folyóiratban láttam első verseit, akkor 19 éves volt. A szombathelyi felsőfokú tanítóképző népművelés-könyvtár szakára felvételizett, az
akkor felvételiken tüsténkedő kommunista ifjúsági szövetség egyik „koponyakopogtatójaként” lézengtem ott, s így láthattuk egymást először.
Természetesen az irodalom volt a témánk, az éppen időszerű magyar és
világirodalom. Nem ecsetelem, hogy kik éltek még akkoriban a „Szellem
napvilágánál”, csak annyit jelzek, hogy volt, lett volna akár több órára
rúgó témánk. Amit az idők folyamán sem lehetett kimeríteni, hiszen a
hatvanas években forrongásban volt minden, akár itt, akár a Lajtán túl,
s bár a kettőnk barátsága, kapcsolata levelezéssé fakult, aztán Veszprémbe költözésünkkel ismét élővé változott. Vannak korszakok, amiből csak
úgy lehet kilépni, ha magunkat nem kíméljük. Esendők vagyunk. Különutasok. Önarénaképzésére hajlamosak. Különcködésre még inkább.
Pártoskodóak. Az egyetlen, félreismerhetetlen stílusra törekedtünk, de
eltekintettünk a megvalósítás során attól a napnál világosabb ténytől,
hogy kialakítása itt Európában: az önzés, az autokrácia csúcsa. Ha azt
mondom, gótika, barokk, posztmodern, akkor azt is mondom, hogy hatalom. És a stílus visszabontható személyes utakra, alkotói pályákra, karrierekre, alkotói önzésekre, piciny egóink tülekedésére. A hatalmi versengés (elegánsabban: diskurzus) egyik nem éppen félreeső útja lett ezen
a félkontinensen az irodalom. Ha vitatkozhatnánk Laci, hát ezen bőven
lenne megvitatnivalónk. Mint rangrejtett királyok utaztuk át az országot
egy ízben Debrecenig. Méregettük a tavaszi vetést. A levegőben köröző
gólyákat, fürkésztük idegen arcok, dialektusok titkait. Más alkalommal
az Őrségben bóklásztunk, ott a hidegek beállta előtt volt dolgunk is, nézelődni is időnk. Vitatkoztunk, mert semmi nem volt rendjén. Nyugod-
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tan megfordulhat az is az utódok fejében, hogy küldetésesek, elhivatottak
voltunk, merészeltünk lenni. Ma már a bankoknak lehet, proﬁt- és nonproﬁt szervezeteknek van is küldetésnyilatkozatuk, a költők kigolyózva. A
szellem sem járt jobban. Ezen nincs mit siránkozni. Sőt. Egy idő óta minden önsajnálat nélkül mondhatom, hogy nem csalódtam. Édes Európa,
ennél nagyobbnak álmodtunk, igazabbnak gondoltunk, de mit tehetünk,
beérjük ezzel a kevéssel is.

III.
Barátom öt éve törölve az élők könyvéből, én még fél lábbal itt. Ilyenkor
megint előkerül a kérdés: számít-e, hogy ki és mekkorát csalódik. Egyénileg aligha. De, mint mindenből, ebből is képződik, gyűlik, és végül eltakarhatatlan, lehazudhatatlan, azután pedig mindent beborító lesz a csalódástartalék. A többit ismerjük. Még szabadságban sem lehet úgy élni, hogy
nem élünk igazságban. Te, László, többet érdemeltél annál, hogy számon
tartsanak az Új Magyar Irodalmi Lexikonban, engem ez a szégyen is elért.
Te a Kassák-körhöz, az ALFA-körhöz tartoztál, én más körhöz éreztem
magam közelebb, de ez nem ment a barátságunk rovására.
Hatvanöt éves lennél. Most bizonyára szerkesztitek az Égi Jelentkezünk
számait Nagy Gazsival, Szokoly Tamással, Beke Palival. Hogy milyen lesz,
rövidesen jövök, meglátjuk.
De Kassák és Pilinszky és Nagy László tanácsait se mellőzzétek!
(Elhangzott október 18-án, a Széki Patka László-díj 2013 átadó ünnepségén.)

B. Kiss Mátyás

O. Ekloga
Roskad a hó odakinn, eltűnnek lábnyomaim már,
Néhány eltévedt repülő nyomokat hagy az égen.
Voltam már szomorúbb az űrben a kődaraboknál,
Mert nincs több dolgom annál aki csillagokat les.
Távcsövön éjszaka mindennap felnézek az égre:
Szovjet műholdak repülését nézem az űrben,
Elhagyottan szállnak, csillagos ócskavasként,
És idelenn a kaszárnyát nézhetném ahogy omlik,
Mert a vízcseppek lyukat ütnek lassan a kőbe,
És egy névtelen este találkozom újra a régi,
Földi meg még halott, kő és vas múltdarabokkal...
Képernyőmön a városok apró, távoli fények.
Jéghideg antennák: a fenyőtűk állnak a szélben.

Kilátás
fölöttem vasba foglalt ég
madarak nyoma a levegőben
repülőgépek
szállnak tenyerembe
nézek esőt
földet
fűszálak közé
teszem őket
hiszen
úgyis
hiába
minden
egyszerű ez
mint a madarak röpte
a szélben
a szárnycsapás
ha nézem a várost
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szép ez a kilátás
talanság
a semmiben néha
magamra ismerek
az égen
nyomok maradnak
a levegőtlen égen

Bagolykaraván
felhők súlya rám nehezedik
a villámhárítók elgörbülnek
elektromos jelek
érkeznek
vissza a sötétségbe
városokból
hidak íve
ahol semmibe hajlik
ahonnan az eső sem jön vissza
soha többet

Éjszakai repülők
szavaid esőcseppek
rádióadás a semmiből
szavaid levelek a szélben
zúgásuk
valami ismeretlen
és idő nélküli emlék
mint a madarak
várakozása
a vezetéken
egy újabb útra
a semmibe és vissza
szavaid esőcseppek
az esőcseppek sérülések
egy régi moziﬁlmen
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szavaid eső utáni színek
levelek a szélben
jegenyék írják a világ beszédét
szavaid fények a dombokon
az éjszakai repülőknek
ha földtől eltolódik az ég
szavaid mozgó fények
a rádióban
tízezer éve
ugyanaz a hang
az égen
tartalékolt fények

Hármas számú prózavers
Sok időbe telt, mire rájöttem, hogy apám vadászrepülőt épít a kertben.
Csak azt láttam, hogy kalapál valamin a szőlőben. Késő ősz volt, a fák alig
bírták a hideget. Reggel a ködben még a szomszéd házig is alig láttunk el.
A repülő valahol a madárszőlő alatt parkolt. Hosszú fekete szárnyai
voltak, soha nem láttam még ilyen szépet. Apám ott állt mellette. Kék
munkaruha volt rajta, a szakállát majdnem teljesen belepte a por.
– Akarsz vele repülni? – kérdezte. Lassan eloszlott a köd. Még aznap
délelőtt felszálltunk. Nem emlékszem pontosan, hogy mennyi ideig voltunk fenn.
Valahol a kocsma mögött tette le a gépet. Csak álltam és néztem, ahogy
beállítja a műszereket.
– Miből van a repülő? – kérdeztem.
– Feltaláltam egy új anyagot, ebből van a bogarak szárnya is.
Titokban mindig sejtettem, hogy apán feltaláló. Tudott hangszereket
csinálni, autót javítani és most már repülőt is épített. Ott maradtam a
kocsma mögött és a kondenzcsíkokat néztem az égen. Még most is látszott, merre repültünk.
Nemsokára újra felszállt, de engem otthagyott. Valaki azt suttogta,
hogy az repülőgép anyaga egy kis idő után feloldódik majd a levegőben.
Csak álltam a fűben. Néztem, hogy apán lassan eltűnik a szürke égen.
(B. Kiss Mátyás itt olvasható költeményeivel elnyerte a 2013. évi Széki
Patka László-díjat.)

Petrik Iván

Nood mást akar

Dr. Nood elgondolkodva lépdelt a domboldalon, jobbra a temető, kicsit távolabb a domb alatt a templom, amelyet szabályos körben néhány
öreg jegenyefa vett körül. A vízre épült templom, az angyalok tartotta kupola vonzásába is léphetett volna, de Nood most mégis mást akart. Azzal
a ﬁnom, de határozott bizonytalansággal, ahogy a villamos marad a vágányon egy-egy élesebben ránduló kanyarban. Jobbra fordult, pontosabban
letért az útról, és szinte oldalazva átsodródott a temetőhöz. Úgy intézte,
ahhoz a részhez kerüljön, ahol már elfogyott a drótkerítés, így akadálytalanul juthatott el a sírokig. Nem ide jött (nem a kegyeletét akarta leróni
egy régen elhunyt rokona sírhantjánál), csak úgy sejtette (mert biztosan
nem tudta), hogy a temető túlsarkán a kerítésen kimászva a dombnak
ahhoz a pontjához jut, ahonnét már csak pár lépés a szőlőhegy. Régóta
tervezte, hogy kipróbálja ezt az utat. Ellenőrizni akarta, hogy valóban
rövidebb így, vagy a temetőn való átkelés olyan fölösleges nehézségeket
okoz, amelyek leküzdése aránytalanná teszi azt a kis nyereséget, amiben
eleve nem volt megfelelőképpen biztos.
Doktor úr! Doktor úr! A föld alól szivárogtak a hangok, a fázós Nood
magára öltötte temetőpalástját, körülnézett. Nem látott senkit, de a hangok tisztán csendültek körülötte. Miféle kísértethang szólongatja? Doktor úr, itt vagyok, ide nézzen. Nem kiabált, talán ez volt a legkülönösebb.
Nyugodt hangon szólongatta, mintha csak cigarettát kérne. Dokikám, ne
forgolódjon már, itt vagyok. Nem messze tőle bal kéz felől egy mély gödör
alján ácsorgott a tömzsi sírásó az ásójára támaszkodva.
– Adjon már egy cigarettát!
– Nincs nálam sajnos.
– Kell a fenének a maga cigarettája. Ott van a kabátzsebemben a földön az enyém. Ne kelljen kimásznom.
Nood szétnézett, meglátta a kopott zakót a gödör szélétől nem messze
a földre vetve. Lehajolt, végigtapogatta a zsebeit, de nem talált semmit.
– Itt nincs.
– Már hogy ne lenne ott, nézze csak meg még egyszer.
Nood végigtapogatta a kabátot még egyszer, de nem került elő a cigaretta.
– Ott kell lennie. Ha most ki kell másznom ebből a gödörből…
Közben Nood harmadszor is megvizsgálta a zsebeket, felemelte a kabátot, hogy alaposan szemügyre vehesse, és miközben ide-oda forgatta,
kiesett belőle valahonnan egy pakli olcsó cigaretta. Nood kivett a doboz-

97
ból egy szálat, meggyújtotta, aztán kivett egy másikat is, amit ledobott a
sírásónak.
– Igazán örülök, hogy nem veti meg ezt az olcsó fajtát.
Nood letelepedett a gödör szélére, és fölfelé, a felhők felé fújta a füstöt.
– Mondja csak, miért van az, hogy a sírásók mind ilyen alacsony emberek, mint maga. Sosem láttam még langaléta sírásót.
– Hát azt én pontosan nem tudom doktor úr, de ha lenne magánál egy
kis pálinka, elgondolkodnék rajta.
– Ne gyerekeskedjen Béni, miért hordanék magammal pálinkát.
– Meglátszik az mindjárt, ha valaki rendes ember.
Közelebb került a nap a dombtetőhöz, hosszú árnyékok foglalták el a
sírgödör környékét. Béni hangja nagyon mélyről visszhangzott. Nood alig
látta a köpcös férﬁt, csak a vékonyan szivárgó kék cigarettafüst jelezte
valamelyest pontosan a helyét.
– Bénikém, nem túl mély ez a gödör? Minek ás maga ilyen mély sírokat?
– Kérem, én ezt így szoktam meg.
Erre Nood nem tudott mit mondani. Sírok mélységét mérlegelni pont
aznap reggel, amikor mást, nagyon mást akart, nem tűnt jó ötletnek. Akaratlanul sodródtak tovább a gondolatai, mint ﬁnom szemű koszhordalék
a lefolyóban.
– Meghalt valaki egyáltalán?
Föld alól szivárgó, krizantémillatú csend telepedett rájuk, most a sírásó burkolózott a poros temetőpalástba, ami nem engedett át hangot
magán. Beleolvadt a gödör legtávolabbi sarkába, és Nood már-már arra
gondolt, nincs is, nem is volt itt senki, csak képzelődik, mint mindig, ha
temetőben jár.
– Mit gondol a halottakról, Béni? Furcsa lehet egy temetőben élni.
– Nekem ez föld, fű, fák, de leginkább föld.
– Nem. Nem... Úgy értem a túlvilágról, arról mit gondol. Mi lesz velünk, ha maga itt ránk szórja a földet?
– Doktor úr, szerintem mindenkivel az történik, amiben hisz. Az ateisták elporladnak, a buddhisták újjászületnek, és mi, keresztények üdvözülünk, azután majd egyszer feltámadunk.
– Ha maga mondja – suttogta Nood úgy, mint egy háborús veterán, aki
nem szívesen mesél a fronról. Aztán feltápászkodott a földről, leporolta
a nadrágját, és tovább kanyarogva a sírok között elérte a kerítés dombtető felé eső sarkát. Két betonoszlop között teljesen leszakadt a drótháló,
így gond nélkül ki tudott lépni a szántóföldre. Megállt, körbenézett. A
kitárulkozó, szelíd fellegek, a megnyíló tér szédítő szorításába lépett. Továbbment a két dombot összekötő úton a szőlők felé, nem nézett hátra,
de érezte, ahogy lépésről lépésre fölé magasodik megint a temetődomb.
Ekkor már inkább bal kéz felé ﬁgyelt. Ott fognak feltűnni a szőlőlugasok,
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kicsit beljebb a présház. Még kellett tennie pár lépést, amíg meglátta a
lassan közeledő alakot. Szinte egyszerre vették észre egymást, s mindketten azonnal integetni kezdtek. Nem beszélték meg ezt a találkozót, ezért
gondolta Nood rögtön azt, hogy nem lehet véletlen. Abban a pillanatban
pontosan érezte, hogyan érintkezik a véletlen a kiszámíthatatlansággal,
és a kiszámíthatatlanság annak bekövetkeztével, amit nagyon szeretnénk.
A temetődomb oldalában, nem messze az úttól, fűvel benőtt árokszerű
mélyedésben egy férﬁ feküdt mozdulatlanul. Keze a mellén pihent, a szája enyhén kinyílt, hernyó mászott a bal fülcimpája alatt az arca felé. Barna
elnyűtt cipőjének orra kimagasodott a fű közül, ezenkívül halványkék inge
villant csupán ki a háttérből, mintha az ég pár földre esett darabja lenne.
A vékony szövet: szétszakadt felhők maradéka, s az alvó férﬁ környékén,
bár alig tetten érhetően és csak ott, megmaradt némi égi csillogás. Kerékpárja a temető alsó kapuja mellett állt a kerítésnek támasztva. Előző nap
reggel, amikor elaludt a villamoson, és a Kőrffy utca utáni éles kanyarban a szerelvény nagyot rándult, mintha kisiklana, de persze a vágányon
maradt, felébredt, és ráeszmélt, hogy rossz irányba utazik. A következő
megállóban leszállt, s amikor át akart menni az ellenirányú megállóba,
kábán az úttestre lépve egy rohanó fehér autó kis híján elgázolta. Valójában csak súrolta, de a férﬁ így is a földre került. A sofőr ijedten ugrott ki a
volán mögül, és ragaszkodott hozzá, hogy orvost hívjanak. Amíg a mentőt
várták, a járda szélére ültették, kérték, ne mozogjon. Nem messze tőlük
közlekedési lámpa állította meg időről időre a forgalmat. Unalmában a
feltorlódó autókat nézte. Már hallották az érkező mentő szirénáját, amikor egy idegesen pöfékelő Daciában régi munkatársait, talán helyesebb
ha úgy fogalmazunk, rabszolgatársait ismerte fel. Öten ültek összepréselődve, szomorúan beletörődve, hogy amíg kihámozhatják magukat a
dögletes műbőrülésekből, és embertelen körülmények között, megállás
nélkül félholttá dolgozzák magukat, még hosszú utat kell megtenniük.
Váratlanul a Dacia mögött egy valamivel kényelmesebb autóban, lehúzott
ablak mögött feltűnt Aria Severa sovány alakja. Milyen furcsa perspektíva,
szomorkodott, ami hosszú évek után egyszerre mutatja meg életének két
lehetetlen periódusát. Mégiscsak orvosra van szüksége. A Dacia utasai
amint észrevették, hogy valaki ﬁgyeli őket, érdeklődve tekintgettek az út
szélén ücsörgő emberre. Ezek az érdeklődő pillantások azonban mégsem
voltak ismerősek. Nem tudta megállapítani, hogy valóban idegenek, vagy
Aria Severa tünékeny kontúrja tette idegenné őket. Esetleg éppen ellenkezőleg, a régi, pusztító barátságok emléke oldotta el benne Aria Severa
tünékeny alakját, s valójában a fémesen csillogó autót vezető nőben lát
valaki mást, mint aki valójában.
Sokáig kacskaringózott a mentőautó a városban, és úgy látta, Aria Severa mindvégig előttük, a Dacia mindvégig mögöttük hajt.

99
A kórházból még aznap kiengedték, s jóllehet tudta, már késő, vonatra
szállt, és bármennyire is jobb lett volna hazamennie, eldöcögött egy Kossuth-korabeli sínpáron az északi határig. A faluban nem sokat időzött.
Kiderült, hogy a működésképtelen KF 250-est, kerettel, szivattyúval már
elvitték, gyakorlatilag az orra elől. Talán ha nem megy be a kórházba. Ha
ragaszkodik hozzá, hogy nem esett baja. Ha Aria Severa határozottabb
alakot ölt, és elviszi az autójával, mielőtt a mentő megérkezik.
Kisétált a folyóhoz. A másik oldalon is feltűnt néhány ember, egy család,
aztán néhány ﬁatal lány. A ballagás után rögtön ide jöttek. Az ünneplő ruhájukat nejlonszatyrokba hajtogatták, körömcipőiket sorba rakták a homokban. Nézte őket, úgy képzelte, valamelyik környékbeli falu boltjában
dolgoznak. Fehér köpenyt képzelt rájuk, papucsot, a kiszámított, hasznos
mozdulatok mögött mégis sok rakoncátlanságot. Megkívánható testeket,
de még az ártatlanság várakozó virulásában. A ballagás, az ünneplőruhák
komoly fényei, az elkapott félmondatok nem érdekelték. Sokáig nézte a
túlpartot, mint egy nagyon tudatosan megkomponált, vagyis szándékosan széteső kompozíciót. A kavicsos parton heverésző fehér bőrű lányok,
nem sokkal odébb, de jóval feljebb, a fűben pihenő család. Közvetlenül a
víz szélére hajítva néhány strandpapucs. Törülközők, mint mindenre felhasználható kiegészítői a délutáni fényekkel megvilágított képnek. Ültek
rajta, hajukra csavarták, napellenzőt rögtönöztek belőle. Előkerült egy
termosz és egy fél dinnye. Nedves szél lapozta újság, egy könyv. Tudta,
hogy semmi értelme, hogy csak baj lesz belőle, mégis átúszott a másik
oldalra. Kifeküdt napozni a partra. Majd’ minden percben eszébe jutott,
hogy indulnia kellene vissza, mégis ott maradt estig. Amikor meghűvösödött a levegő, visszaúszott a ruhájáért (egyik kezével a víz fölött tartva
az összegöngyölt holmikat tempózott át a folyón), mert úgy érezte, nem
tehet mást, marad még egy napot, de már ezen az oldalon. Mintha csak
Aria Severával múlatná elfogyhatatlan közös idejüket. Úgy vélte, ha most
valóban ott lenne a lány, biztosan lenne kedve besétálni a közeli faluba, és
arról mesélne, hogy ő is egy ugyanilyen folyóparton, pontosan ugyanilyen
házak között nőtt fel. A lány adna neki pénzt sörre, sőt valamivel többet
is, mint amit akkor, éppen ott, magányosan lődörögve össze tudott kotorni a zsebében (a fűrészgép összespórolt ára a belső zsebében lapult, de
még nem jött el a pillanat, hogy hozzányúljon). Két korsóra így is futotta,
de a harmadikat (ami a legjobban esett volna) már nem ihatta meg. Pont
úgy, mint amikor a zötykölődő Daciából végre kiszállva, és az egész napot átrobotolva, este kocsmába mentek. Másnap hajnalban kellni kell, és
a tetőn, tűző napon biztos mozdulatokra, hibátlan egyensúlyérzékre lesz
szükség. Most persze megihatta volna a harmadikat, nem kell sehova felmásznia, nem kell szédítő mélységek fölött egyensúlyoznia, de elfogyott a
pénze. A többiek elmentek, kiürült a kocsma.
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Ácsorgott pár percig a leláncolt vasrács előtt, aztán átsétált az úton,
amely, mintha mindenki felett álló erők zárták volna le a forgalmat, nem
néptelennek, hanem érintetlennek tűnt. A szemközti ház ablaka hívogatóan világított. Átbukdácsolt az árkon, közelebb lépett, és a félig elhúzott
függöny mögött egy kislányt látott a szoba közepén. A túlsó sarokban tévé
világított. A függöny ugyan eltakarta, de a kékes fények elárulták, és a kislány tekintete is hosszú másodpercekre megbabonázva meredt arrafelé.
Pont mint Aria Severa valamikor régen. Ugyanaz a copf, ugyanaz a
nyúlánk alak, ugyanazok az éppen kinőtt ruhák. Csukló és boka fölött lengedező kopott szövetek. Ugyanúgy teljesen egyedül van az egész házban.
– Mi járatban, barátom? – éles, fenyegető hang szakította félbe képzelgéseit. Elfordította tekintetét az üres, bútortalan, talán festésre, nagytakarításra előkészített szobáról.
– Nézelődöm.
A fenyegető árnyék az útról a ház kapujába lépett, mint aki éppen hazaért, és nyitva találja gondosan bezárt ajtaját. Megcsikordult a hangja,
öreg számszeríjat húztak fel valahol a tüdejében.
– Tűnjön innen!
A férﬁ nem is várt tovább, újra átugrott az árkon, és elindult volna viszsza a folyó felé, de három bizonytalan árnyék útját állta.
– Hova? Hova?
– Sehova.
– Akkor jobb lesz, ha sietsz! – kiálltottak rá, sőt mintha a nevét is kimondták volna. Nem maradt ideje ezen morfondírozni, visszakérdezni
pedig végképp nem akart, sietős léptekkel elindult az ellenkező irányba.
Lábdobogást hallott a háta mögött, megfordult, látta, hogy rohannak felé.
Ritkán tért ki verekedés elől, de most fáradt volt, és másra szánta céltalan éjszakai tévelygését. Felkapta a ház elé támasztott biciklit, rápattant és veszettül tekerni kezdett. Csak amikor már messze elmaradtak
mögötte üldözői, akkor lassított. Figyelt, a röhögés, az átkozódás utolsó
hangfoszlányai is elültek, nem hallott mást, csak néha felköhögő, ideges
kutyaugatást. A temető kapujához ért. Letámasztotta a biciklit – innét
nem viszi el senki, itt biztosan ráakad a gazdája. A mozdulatot (ahogy a
kopott váz a kerítésnek dőlt) annyira odaillőnek találta, mint a virágvázák
alján lötyögő sötétzöld, békanyálas vizet. A következő mozdulata ennek
az előzőnek megmásíthatatlan folytatása lett, és belépett a temetőkapun.
Felsétált a domb tetejére, szétnézett; inkább csak meresztgette a szemét,
mert a sűrűsödő estében nem látott semmit. Közelebb hajolt néhány sírhoz, leolvasta a feliratokat. Salva Severa, élt 26 évet. Magna Severa, élt 24
évet. Aria Severa, élt 18 évet. Mintha a hunyorgó csillagok között is ezek a
nevek szállonganának. Megvakult a sötétben, sejtette mégis, hogy amerre
néz, a dombok lassan hegyekké komolyodnak. Arra kellene továbbmenni, gondolta, fenyvesekbe, farkasok közé. Egy megriasztott fácán röptét
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ﬁgyelve (inkább csak hallgatva) felébredt benne a vágy, hogy kisétáljon
a dombok közül, s bár fáradtságot akkor még nem érzett, a megszámlálhatatlan kilométerek egyenes országútként torlódtak össze előtte és utána. Hiába a háta mögött hagyott nap, a fáradtság rongy volt a zsebében,
amibe az elszalasztott lehetőségeit csomagolta. Nem akart pihenni. Mint
egy múzeumban felfedezett tárgy, inkább egy tárgy részlete. Egy pisztoly
markolata, amelyen felfedezhető két betű, s hiába valószínű nagyon a feltételezés, hogy egy monogramm, nem magyarázza meg semmi és senki.
Mondjuk S. W. Ennek a két betűnek, pontosabban annak a pillanatnak a
vonzását érezte, amikor valaki véletlenül elolvassa ezt a két betűt, szinte
öntudatlanul, ha lehetne ilyesmit öntudatlanul tenni. Ekkor aludt el.
Nood ﬁgyelme azonban, aki a legközelebb haladt el a fekvő ember
mellett, egészen másra irányult. Nem vette észre a férﬁt, bár majdnem
rátaposott. Egyébként sem tudott volna mit kezdeni az alvó ismeretlennel. Még akkor sem ha a férﬁ felébred, köszöntik egymást, váltanak pár
szót. Esetleg a másik útbaigazítást kér, és útbaigazítja, vagy ha elkíséri egy
darabon, ha megtud többet róla, ha beszélgetésük során találnak közös
ismerősöket, vagy csak helyeket, ahol mindketten jártak. Egy szállodai
szobát, ahol mindketten megszálltak, jóllehet más-más évtizedben. Esetleg csak ugyanolyan érzések szaggatják lelküket. Mégha Nood meghívja
magához, ha vacsorát ad neki, ha ízlik is az étel (húsleves ebédről, főtthús
tormával, paradicsompürével, lucskos káposzta, disznósült – mind-mind
maradék), ha berúgnak vacsora után, ha Nood részegen a kertben alszik,
a férﬁ pedig a megvetetlen heverőn, ha másnap mielőtt Nood előkerülne
úgyis szégyenlősen távozna. Vagy ha megvárná, ha összebarátkoznak, ha a
folyó két oldalán lakva összedolgoznának, apró-cseprő csempészetbe fognának, majd a rendőrség ﬁgyelmét felkeltve abbahagynák, csendesen élnének néhanapján meglátogatva egymást, megöregednének, és már nem
is emlékeznének, hogyan kezdődött. Ha. Akkor sem. De így, hogy Nood
egészen másra ﬁgyelt, egészen mást akart, mindez szóba sem jött. Közel a
présházhoz ugyanis, valamivel mégis már a közeledő nő mögött egy szobor magasodott. Útszéli kőszent, hajlott hátú püspök, kezében kopott,
töredezett, hangyák mászta pásztorbot. Nem látott mást sokáig (egészen
addig, amíg a nő zavaróan közel nem ért), csak ezt a telt ellenfényben
megnövekvő tagbaszakadt alakot. (Megfordult Nood fejében, hogy elegendő csupán a köszönés, ez az örömteli integetés, nem muszáj szóba
elegyedni. Nem kell tenni semmi mást. Elmenni egymás mellett, hiába ingerli, izgatja a nő minden mozdulata.) Fáradtan, vagy mégis inkább megkövült, értetlenkedő rémülettel a szemében fordult felé a szobor. Nem
lehetett megállapítani, mit néz, de ez a furcsa, szinte képtelen testtartás,
amely kifordította, kiﬁcamította minden végtagját, mintha azt sejtette
volna, hogy az úton érkezőket nézi. Ennek azonban valamiképpen ellent-
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mondott elkomoruló tekintete, így az is lehet, hogy azt a két évszázadot
ﬁgyelte, amit ott töltött a szőlőhegy legszelídebb árnyékai közt. Végül is
ezek a legkevésbé tudható eltérések. Aztán az erre irányuló kérdések is
feloldódtak egy sokkal kellemesebb feltételezésben, amiről azonban egy
kőszent tapintatosan hallgat. És egyértelműbb (egyszólamúbb) volt annál
ez a pillanat, hogy úgy, azzal, egy mégoly izgatott feltételezéssel terhesen,
azaz csak egy egészen kicsit máshogyan elviselhető legyen.
Éppoly váratlanul nem tette meg a következő mozdulatát, mint amilyen megmásíthatatlanul merevedett bele az egyetlenbe. A dombok hullámzása, a szél forgása mégis bizonytalanabbá tették, mint a két közeledő
embert.
Béni a bolt előtt várta meg a gyereket. S amikor az éppen tízéves, vézna
kislány kilépett a roskatag épület kétszárnyú, zöld faajtaja elé, egyetlen
rövid pillantással felmérte, mi púposodik az elkopott műbőr táskában.
– Mondtam, hogy három üveg tejet vegyél. – Nem érződött a hangjában
semmiféle számonkérés, nem volt bosszús, a haragját a feltámadó szélben
másra, másnak tartogatta. Úgy mondta ki a szavakat, mint egy előre betanult szöveget. A bolt előtt, még mielőtt a kislánya megszólalt, tudta, mit
fog mondani, és azt is, hogy a gyerek mit válaszol majd rá.
– Ez volt az utolsó kettő.
– Hát persze. Korábban kellett volna érted mennem. – Megsimogatta a
kislány fejét, mintha nem csupán az áruhiánnyal küszködő boltban érezte volna magát, amint tejet, kenyeret, felvágottat, szappant, vécépapírt,
gyufát, étolajat vásárol, miközben kiderül, hogy felvágott, szappan, étolaj
nincs, és tejből is már csak két üveg, hanem azt is tudná, hogy odakint a
vézna, éppen tízéves kislánya várja, unalmában az orrát túrva. És nem sejti, hogy apja a pénztárnál, az utolsó pillanatban még egy szelet csokoládét
is beejtett a kosarába, amiről viszont ő maga is megfeledkezik, így csak
otthon, a holmik kipakolásánál adja gyermeke kezébe. A valóság azonban
az volt, hogy a kislány állta végig a sort a boltban, míg Béni a bolt előtti
kis téren cigarettázott, és a csokoládé gondolata éppen csak átfutott rajta,
mint a szív egy ütemtelen dobbanásából eredő rosszullét, amire pontosan
emlékezni nem lehet, még kevésbé az okát megmagyarázni. Igaz, ez a
futó gondolat ebben az esetben épp a legjobbkor lepte meg a férﬁt, aki így
egy öregedő ember minden szelídségével simogathatta meg lánya fejét.
Széles arcú, vágott szemű, borostás férﬁ lépett melléjük, nyakát kissé
előrenyújtotta, ezért úgy tűnt, feje nem ül meg a szokásos módon a testén.
Mintha egy ide-oda guruló labdát egyensúlyozna deszkán, ha teste nem is,
feje folyamatosan forgolódott.
– Szevasz. A húgom otthon van?
– Ilyenkor még nem hiszem...
– Ja, persze, kedden csak az esti busszal jön.

103
– Szerdán is.
– A doktorral kéne beszélnem, de nem tudom, hova a fenébe tűnt.
Nem láttad errefelé?
– Nood? Nem, nem láttam ma. Na menjünk! – Ezt már a lányának
mondta, és határozott mozdulattal hátat fordított a másik férﬁnak, s ebben a mozdulatban észre lehetett venni egy csöppnyi idegességet. Valamiféle viszolygást, majd amikor pár lépéssel már eltávolodtak, és egy nem
várt mozdulattal átvette a gyerektől a táskát, ez a tagadhatatlan viszolygás
ugyanoly rémült gyorsasággal törlődött ki belőle. Ismét, még az előzőnél
is kedvesebben simított végig gyermeke haján. Mielőtt azonban felértek
volna a kanyarodó betonúton a lassan emelkedő domb tetejére, visszaadta a táskát a gyereknek.
– Menj haza! Én megvárom anyádat a busznál. – Azzal lefordult az
első, és tegyük hozzá az egyetlen mellékutcán balra. A szűk, és mind jobban szűkülő földúton gyorsan haladt, a lábai szinte akarata ellenére ugrották át az egyik métert a másik után, amit csak részben, és felületesen
magyaráz, hogy immár, letérve a főútról, a domb oldalában, lefelé haladt
a lerombolt híd felé. A folyó közelében hirtelen megsűrűsödtek a házak.
A falu tágas telkeinek itt nyoma sem volt. Egymásra dőltek a nyomorúságos házak, s a szűkös udvarokat is magasra húzott kerítések választották
el a gondozatlan kertektől. Lassan besötétedett, fáradt fénnyel kigyulladt
az utca egyetlen köztéri lámpája, és Béni, mint akit rajtakaptak valamin,
ijedten ugrott ki a bizonytalan körvonalakkal kirajzolódó fényköréből.
A házak ablakai sötétek maradtak, mintha lakóik még nem tértek volna
haza, vagy nem lenne semmi olyan dolguk, amihez látni kell.
Nem ment le egészen a híd csonkjáig, ahol a máló betontorzó körül
keletkezett sötét örvények kiléptek a folyóból és a partra, a part elburjánzó növényeibe is különös formákat préseltek elfoglalva hosszan a másra
szánt árnyékokat. Megállt egy frissen meszelt ház kapuja előtt. Magas,
barnára festett fakerítés választotta el az utcát az udvartól, amelyből rozsdás, vékony vaskilincs lógott ki, alatta kulcslyuk. Már messziről látszott,
hogy a kilincs és a kulcslyuk nem látnak el semmiféle feladatot, ezt a kaput egészen máshogy szokták kinyitni. A sírásó is jól tudta ezt, most mégis ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy megmarkolja a vékonyka kilincset,
de ugyanabban a pillanatban, amikor kezét megmozdíthatta volna, valaki
belerúgott a kapuba, ami keserves recsegéssel feltárult előtte.
– Menj a pincébe, a többiek ott vannak. – Szikáran visszhangzó, ismerősnek tűnő hang szólalt meg mellette, hosszú böjtben meggyötört ember
hangja. Szinte karistolta a léckerítést, és persze Béni arcát is. A hangot
azonban, talán a fáradtsága, talán a ﬁgyelmetlensége miatt nem tudta élő,
hús-vér emberhez párosítani, az alkonyi sötétségben pedig nem tudta kivenni, miféle alak imbolyog a kerítés túloldalán. Béni, bár nem ezért, nem
félelmében, megállt a kitárt kapuban, és nem lépett be az udvarra. A ház
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ablakai sötétebbek voltak, mint az ablakkeret és a szinte világító meszelt
fal. Az udvaron csak sejteni lehetett a rég nem használt düledező faépületeket. A pincelejáratnál csupasz égő vetett valamiféle fényt, bizonytalan
világosságot a csontsárgára taposott földre. Nem is igen volt mit megvilágítania. Négyszögölnyi üres folt. A pinceajtó szinte a semmibe nyílt. Jó
pár méterre el kellett távolodni a háztól, hogy legalább a fejét egyébként
mindenütt felütő gazba, s közte kidobott, elhagyott tágyakba ütközzünk.
De ehhez a pár mozdulathoz is a kíváncsiságnak olyan idegen intenzitására lett volna szükség, ami már nagyon régen kiveszett ebből a világból.
Az imbolygó árnyék közelebb jött, megmutatkozott kurta kalapja, rövid, kinőtt kabátja, csak az arca maradt továbbra is homályban.
– No, mi lesz?
Ide jött, nyilván azért, hogy bemenjen, most mégis úgy érezte, jobb lenne visszafordulni. Morgott valamit az orra alatt, amivel bizonyítani akarta
nem csak a másik, hanem maga előtt is, hogy ez az egész hercehurca nincs
ínyére. És ﬁgyelmen kívül hagyva, hogy nem más, hanem ő jött ide, nem
más, hanem ő fordult be a kapun, és nem más, hanem ő hajolt kicsit előre, miközben elindult a lépcsőn a pincébe, úgy próbált viselkedni, mint
aki nem akar ott lenni, ahol éppen van. Mint aki megveti ezt a helyzetet. Persze könnyen lehet, hogy tényleg kínlódott, mert valóban létezik a
tanácstalanságnak olyan vonzása, a tehetetlenségnek olyan ereje, amely
az embert akaratlanul is elviszi oda, ahová nem akart eljutni. Miután az
utolsó lépcsőfokról is lelépett, kitárta a megvetemedett, szoruló ajtót, kinyílt előtte a pince meglepően tágas tere. Az ajtó mellett rögtön balra egy
asztal állt, rajta két demizson. A pince falánál egy hosszú létrát fektettek
el, amire rá lehetett ülni, és kuporogtak is rajta néhányan kényelmetlenül összeszorulva. A helyiség közepén négyrét hajtva nagy, sárfoltos nejlonponyva feküdt, jobbra mellette néhány pókhálós sörösrekesz. A pince
végében, mint egy színpadon, korosodó nő ült az egyetlen széken, lábait
keresztbe tette, kifakult szőke hajának a pince párája kölcsönzött opálos
csillogást. Erősen rúzsozott szájával mikrofonba énekelt. A szék alatt erősítő és egyetlen hangfal állt, recsegve visszhangozták a hangját.
Természeti viszonyaink nem ideá
lisak a mezőgazdasági termelés
szempontjából. A vidék lakossága ré
gen is foglalkozott földművelés mellett
egyéb kiegészítő tevékenységgel.
Elsődlegesen a mészégetést kívánom
megemlíteni. A vezetés sikerét
nagymértékben befolyásolja megszerve
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zésének módja. A helytelen szervezés
önmagában is eredménytelenné te
heti a gazdálkodást. A vezetés szer
vezésénél ﬁgyelembe kell venni a
gazdaság nagyságát, termelésének i
rányát, a természeti és közgazda
sági adottságainkat, az üzemi
szervezetet és természetesen a kü
lönböző szintű vezetők személyes a
dottságait. Kezdetben a lineáris
rendszer volt jellemző vezetési rendsze
rünkre. Az előbbiek tudatában tér
tünk át az ágazati vezetésre. Az
ágazati vezetésben legnagyobb problé
mát a vezetők munkájának összehan
golása jelenti. Nem megfelelő e
lőkészítés, valamint a helytelen ér
telmezés esetén könnyen ezen rendszer
hátrányos vonásai kerülhetnek e
lőtérbe. Ezeket is felismerve je
lenleg a kombinált vezetést gyakorol
juk oly módon, oly módon, oly módon, oly mó
don, oly módon, oly módon, oly módon, oly mó
don, oly módon, oly módon, oly módon, oly mó.
Béni megnézte a demizsonokat, mindkettőt savanyú fehér (tulajdonképpen inkább zöld) borral töltötték színültig, nem hiányzott még egy
korty sem. Mindenkit ismert bent, talán túl jól ahhoz, hogy kedve legyen
köszönni. Csak állt és nézte a pince levegőjét, koránt sem azt, ami történik, mert ahhoz (erősödött benne az érzés) nincs semmi köze, ráadásul
nagyon jól tudta, fel tudta mondani, mi történik majd. Kisvártatva, mintha csak ezért jött volna, de valamilyen oknál fogva ki kellett várni a megfelelő időt, oda lépett az egyik fal mellett álldigáló férﬁhez.
– Sanyi, holnap kezdenénk a festést.
– Mára volt megbeszélve.
– Tudom, de halott volt.
– Semmi baj.
Sanyi intett, hogy túl van tárgyalva az ügy. Aztán mégis közelebb hajolt.
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– Rendben, de akkor eljössz velem tápért mindjárt reggel. Még előtte.
Béni bólintott, és kifordult a pincéből. Pontosabban tett egy olyan mozdulatot, mintha kifordulna, de megállt, és nézte még egy ideig a pince
levegőjét. A hosszú fekete szoknyában, fekete ujjatlan felsőben a hűvös
pincében didergő nő még mindig énekelt.
A nitrogén-műtrágyák különböző ha
tóanyagtartalommal kerülnek forga
lomba. Az import áruk zsákjain gyakran
hiányzik a tartalmat pontosan megje
lölő felírás. Esetleges félreér
tések elkerülése végett, az a
lábbiakban ismételt tájékoztatást
adunk a gazdaságoknak. Mészammonsa
létrom, linzi só, mészsalétrom, kénsavas
ammónia, ammonszulfát, pétisó, mész
ammonsalétrom, ammonnitrát, ammoni
umnitrát, karbamid, karbamid, karbamid.
Fönt az udvaron ismét belebotlott az árnyékba.
– Te nem mész be? – kérdezte Béni, olyan hangsúllyal, mint aki nem
tartja nagyon fontosnak mindazt, ami körülötte történik. Ha beljebb
megy, az udvar végéből, fent a dombon a doktor házának hátára lehetett
látni. Megnézhetné, hogy otthon van-e már. A kalapos közben beszélni
kezdett.
– Nem. Szeretek itt kint állni ilyenkor. Régen, még annakidején, vasutas voltam. Állomásfőnök. Ha nem is fővonalon, de állomásfőnök. Egyetlen gyorsvonat jött egész nap, az is éjfélkor. Mindig megvártam. Télen,
a nagy hidegekben is. Volt egy jó meleg bundám, azt húztam magamra...
Egy gyönyörű irhabunda. Ha csak a hátamra terítettem, nem volt az a
hideg, amitől meg kellett ijedni. Nem is tudom, hova lett. Annyi mindent
elveszít az ember.
– És? Voltak utasok?
– Mi? – Béni kérdésére értetlenül nézett maga elé, mint aki elfelejtett
valamit. Valamit, ami minden tekintetben lényegtelen, de egyszer, és ez
az alkalom éppen most jött el, csak ezen keresztül lehetne érvényessé és
pontossá tenni azt, amit el akart mondani, és így váratlanul ez a mellékkörülmény nagyon fontossá vált. Kiderült ez abból is, ahogy megpróbált
visszaemlékezni a leszállókra. Gondterhesen, szinte szenvedve ráncolta a
homlokát.
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– Nem emlékszem. Azt hiszem nem. – Várt egy kicsit megint, aztán eltökélten újra kezdte. – Nem, soha nem szállt le nálunk senki. Éppen csak
lassított a vonat, szinte meg sem állt. Én kint vártam, megadtam a jelet...
Pedig ez sem így történt. Egy leszálló, egyetlenegy, minden héten akadt.
És pontosan azért, mert nem volt más, csak ő, ez a lassú léptű, mindig szomorú idős úr, azért kellett volna rá emlékeznie. Szertartásos meghajlással
üdvözölte, de egyéb udvariasságra nemigen nyílt lehetőség. Csomagja, kis
kézitáskáján kívül, sohasem volt, és az állomásfőnök miután elengedte
a vonatot, és visszafordult az épület felé, már nem látta a férﬁt. Minden
alkalommal így történt, mire megfordult, mintha a föld nyelte volna el. Az
éjszakai gyors egyetlen leszállója ebben az északi, ködök terhelte éjszakában tűnt el, anélkül, hogy a váróterem ablakain kiszűrődő fény megnöveszthette volna az árnyékát a vágányok felé.
Az ügyvéd úr ugyanis, és ezt az állomásfőnök nem vehette észre, mert
hivatásának megmásíthatatlan mozdulatai éppen mindig az ellenkező
irányba fordították, nem az épületen keresztül, a nagy, üvegezett kijáraton hagyta el az állomást, hanem ez épület mellett, a raktár felé sétált el.
Betért az állomás mögött lakó lengyel henteshez. S csak miután itt elücsörgött egy pohár nem túl jó bor, és egy csillogón zsírt izzadó szafaládé
mellett, hajnalfelé indult haza. Nem ült fel a biciklire, amit a hentesbolt
udvarán hagyott, amikor mindezeket a ráérős és egyszerű dolgokat éppen
az ellenkező sorrendben hajtotta végre. A táskáját érezte túl nehéznek
ahhoz, hogy két keréken guruljon haza. Nem bízott hajnali fáradtságában, sem az utazás utáni otthoni légszomjában. A kormányra akasztotta a
csomagját, amelyben csupán legszemélyesebb holmijait hordta: az iratait, könyveket, néhány zsebkendőt, fényképeket és a revoloverét, melynek
egyszerű diófa gyökérből faragott markolatába néhány évvel azelőtt, ő
se tudta, miért, belevésette monogrammját: S. W. Jobban esett így kézbe
venni, otthonosabban simult a tenyerébe. Ha rossz kedve volt, elővette a
fegyvert, és megtisztogatta: Ez a piszmogás kisajátította, széthordta, elegyengette, elboronálta, átlátszóvá tette borongós gondolatait. Most
azonban még ennyi sem, még rossz kedvű sem volt. Mást akart, mégis
elővette a fegyvert, bár nem azért, hogy megtisztítsa. Azt dörmögte maga
elé: puro e disposto a salire a le stelle.

Debreczeny György–Nyírfalvi Károly

Csevelyszobák vihar után
síri csend
Akkor tessék sírni,
annak van hangja...
szellentés nem jobb?
A síri csendben csak
a zombik hangját hallani?
Síri Lanka
Vagy szellenteni magasról a mélybe...
mélymagyar mélymagas szellentés
most rohangálok, ritkás a légzés...
szaporodik a ritkulás
kulás a mikulás
visszament a gyermekkorba
be is kakált azonnyomba’
és szétkente
kenetteljesen
hetente a falra s a kövekre
tente baba tente hetente kikente
a papot felkente
fel ám a kerevetre
azannya!
akkor nem szarozott
hanem mit végzett ott?
csak a dolgát
kicsit s nagyot
szegény kis híján megfagyott
s evett babot nagy adagot
embergázzal fűtött legott
andalgott
a gőz az agyban
s gáz kerengett a fagyban
fagyott ﬁnn gáz
jön és leigáz
vagy norvég titkos telefon
fennakad a kormányon
a norvégmintáson
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mint hó a foson
csendben hazaoson
ha már csak magára számít
ki alszik de nem ásít
álmában számol
titkos telefonszámon
bárányokat és farkasokat
ottalvókat és távozókat
mert átmeneti szállás ez itt
hozomra van akár a hit
hozzátok hamar a bilit
vagy szétkenem
aztán meg nem lelem
ki vitte el? ki vitte el?
talpam alól már nem felel
a felelős
nem holmi ős
de újmagyar mélymagyar
mélygazdag mélylélek
szava mint kopott agyar
azért ne írj alá semmit
de hájszen nincs is mit
na azt meg főleg ne
az a legveszélyesebb
akár az alvó ügynök s az éhes eb
az éhes ügynök alvósabb
szava mint a sósav
megüli a gyomrod
s arcodat a szeretet
nem is tudod
mit hallgattál el
s ő helyetted
mit hazudott
legalább nem nekem
kellett fáradoznom
különben is fáj a torkom
akkor hallgassunk bár a csöndnek is van
szaga
leple és köntöse
nem tudhatjuk
ki mit magyaráz bele
melyik hülye ﬁngott már megint?
ez a sor itt most engem megint
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integess vissza
kommunikálni kell a partnerekkel
s míg intek a borom kiissza
így közlekedünk
a szomjas ügynök
s sósavas kriglimbe pisálja vissza
tiéd a krigli nem kérik vissza
eldobható
mint a tampon vagy az élet
vagy egy szakadt zacskó
ne szemetelj
szemeteljhatalommal ruháztak fel
ha már hatalommal leszemeteltek
nem is érzem jól magam
hagynám az egészet ahogy van...
hallgatom a jó török szuﬁt
akkor csöndben maradok kicsit
itt a végem fuss el véled...
lassan felénk is készülődés
1-től népemet szolgálom
egész hazámat
légy hát jó példa a sok baromnak
példaképp
megyek én is szolgálni
követelődző gyomromat...
szép szolgálatot!

Dokument jeszty...?
nem lehet folyton
a templomban imádkozni
mindent a maga helyén és
idején, vagy másutt, máskor?
ott és akkor?
és ez a vaskor?
én nem járok oda,
csak messziről csodálom az eget,
alatta a megtört tornyú történelmet.
igen van az a lepisált ferdetorony
vagy micsoda
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meg párizsban az a Tejfel mérnök
egyenes volt az,
szégyenében megsüllyedt a föld,
azóta ilyen ferde formát ölt.
ilyen szép ferdén fallikusra
egyenes út a szégyen
Ha nem hajlik, törik,
mint élete fonala a szépnek,
a hajlékonyság a túlélés jele,
jobb hajolni, mint kettétörni
a székletrögös úton
a 6 ökör lassacskán ballagott
a fonál kezemben
kétfelé zsizsegett legott.

Természetes vészek, műlegyek
Hogy lehet az üdvöt legyezni,
mint levegőből szelet teremteni
apró ujjak rezgetésével?
úgy hogy a legyek is üdvözülnek
és ne feledkezzünk meg a
díszlövésekről sem
díszágyúkkal műlegyekre
vagy műágyúkkal díszlegyekre
úgy hogy mi ott sem vagyunk
na de a műléggyel pecázni is lehet
nem kérdés hol legyek vagy ne
legyekkel legyek-e
vagy legyezővel
még nem tudom
vagy legyekkel egyek-e
tavak partján kapásra várva...
egyek-e legyeket
és ha igen akkor mindet-e
vagy hagyjak a halaknak is?
és ha nem akkor mi legyen a legyen
milyen ruhát vegyen
fel
le
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az én műlegyem az igazi!
elég csak öltözni, vetkezni, falatozni,
morzsát hagyni a légynek,
a műlégy oly néma, oly halk,
mint süket az összes hal’k
halakra pottyant a halikra
édesanyám tojok én a palikra
de nem ﬁgyelek többé a marikra
sem az onogurokra
csakhogy úszik-e vízben halszikra...
mert nincs nálam uborka
sem mélytengeri sem kerti
felzabálta a szikra
és abból pattant ki a láng
ó mélytengeri törpék
és mennyei harcsák
hogy elégjen az útszéli száraz katáng
szemüvegtokhalak
katángkor, ó
s mi mászik vizekben a föld alatt
husáng busongás föld fölött
ez a horgászat nagyon nem köllött
kegyelettel egyetek legyeket
elvitte zsinórom nem tudom ki vagy mi
minden irányból jönnek a barbárok
be kell húzni a hálót fejem üríteni
vejem az északi Vei
wei
közelebbről Wei Vu Wei
kinek lova hatalmas pej
PEI WEI, pinyin átírással BEI WEI,
más néven T’OPA, TOBA, TOPA vagy TABGACS
ezek nem csak ülnek de cselexenek is
a zsineg oda s fejemből az idegen gas
jaj anyám jönnek az északi barbárok
hozzák a műlegyeket
távozni épp elég ok
bábozni műlegyekkel
akkor most mit vegyek fel?
távol a szekrény, a szék felborult,
a laptop elázott,
mondta anyám ez lesz,
annyit magyarázott,
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maga rázott
kell a hal a francnak,
csak sütne már a vén nap
műlegyet a levesembe?
olvadt műlégy sem kell, folyó csiga nem mell,
nem ropogós csirkemell
bögyös folyami csiga soha többé
meztelen kerti még kevésbé
legyen rajta legalább bugyi
csupasz bőrről mit lehúzni
egyetlen rántással kell
49 réteget
hámozni
ha kisüt a nap a rét felett
a négyzeten
örülnek a műlegyek
ez az én álmos képzetem
csendesen legyezgetem művemet
melege van szegénynek
én már fázom hát nagyot lehelek
nagy kürtöt
nagy kürtőt édesanyám
megjött a boltba a hal
kalácsot lehelek a vezérre
oda vezetek utam szatyorral
és ezt szétkürtölöm
a csacskaköves utam
a megmérgezett kutam
minden horgászé az utolsó szó
az összes hal úgysem hall
minden műlégy utolsót repül
süketnek vall
ja magát
műlegyét valóban kivallja
beborul a vízbe a szógát
bevallja
gáttájon rúgja a szolgát
s mondja a halványan tűző napnak
nincs hal, jó éjszakát!
kiborul
a bili
a halaskosár
kisﬁam!
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köszöntsd szépen a halaskofát!
Jó éjszakát te hal, jó éjszakát te nap,
én elfogytam mára, velem alszanak a szavak...
lefogytam mert soványka volt a műlégy
legyen akkor ez itt egy soványka művég...
tag
a falon, ha látom lemosom...
műhímtag a falon
műlégynek rászállni lehet alkalom
valódi alkalom
rája csap majd szelíd alkarom
műkezdet után jön a művég
de még még még....
én megyek másfelé
műlégyből nem lesz halﬁlé....
csak magyarországon

most nincs
most nincs nálam uborka
felzabálta a szikra
és abból pattant ki a láng
megégett az uborkánk
*
kegyelettel egyetek legyeket
ha kisüt a nap a rét felett
a négyzeten
örülnek a műlegyek
ez az én álmos képzetem
*
ha kiborul
a bili
vagy a halaskosár
kisﬁam
köszöntsd szépen a halaskofát!
*
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édesanyám kimegyek a verandára
nem kanyarog a füst
ilyen kis levegővel
ilyen kevés szóval
na szóval a verandára édesanyám
kimegyek én
*
édesanyám megégett az uborkánk
a halaskofában nem kanyarog a füst
a verandán örülnek a műlegyek
de vacsorára most mit egyek?

üdvözlegyezés
üdvözlegyezés és olvasom majd
hogy lehet az üdvöt legyezni
mint levegőből egy szelet
szelet teremteni
apró ujjak rezgetésivel
úgy hogy a legyek is üdvözüljenek
és ne feledkezzünk meg a díszlövésekről sem
díszágyúkkal műlegyekre
szakállas ágyúkkal díszlegyekre
na de a műléggyel pecázni is lehet
nem kérdés hol legyek
hogy ne legyekkel legyek-e
vagy legyezővel
vagy legyekkel egyek-e tavak partján
kapásra várva...
még nem tudom
egyek-e legyeket
és ha igen akkor mindet-e
vagy hagyjak a halaknak is?
és ha nem akkor mi legyen a legyen
milyen ruhát vegyen
fel
le

Máté P. Gábor

A szerenád
(zenés mesejáték gyermekeknek
és felnőtteknek – részlet)

Szereplők:
Madre
Hangszerkészítő
Lucia
Szellem
Hanga
Hang
Bor
Szódavíz
Virág
(Valamint a halászfalu lakói, Consuelo, Juanita, Teresita
és a többiek)
„Amikor kislány voltam úgy képzeltem, hogy eljön majd az az éjjel, amikor
a ház előtt, ahol lakom, egyszer csak felcsendül egy sosem hallott gyönyörű
dal. Egy szerelmes dal. Amit nekem írt valaki. Amit nekem írt a nagy ő. És
ha megszólal, azt a hangot, a hangodat a magaménak fogom hallani, és úgy
állunk majd egymás előtt, mintha tükörbe néznénk.
Erről szól ez a mese.”
P. B.

I. KÉP
Szín: „Latin” tengerpart
(Tengerpart, hátul sziklaszirtekkel.
A sziklaszirtek között egy barlang húzódik. Az egyik sziklán különös aszszony ül furcsa öltözékben. A parton
a Hangszerkészítő a tengert bámulja.)

1. jelenet
Madre, Hangszerkészítő
Madre: Te ezüst fátyolba öltöző, folyton elfogyó és újra megtelő, éji
lámpása az égi boltozatnak, hold!

Adj reményt nekünk, kik várunk bő
tengeri áldást, kik sorsunkat Poszeidón kedve-játékára bízzuk!
Hangszerkészítő: A tenger hangjai csodálatosak. Kagylók és medúzák
énekére tajtékzó hullám dübörög… Hangszerkészítő vagyok.
Járom a világot, gyűjtöm a zenét.
Rabul ejtett és fogva tart ez a titokzatos vidék. Megfejthetetlen…
Társaságom egy üveg bor. (Megmutatja társaságát) Társaságom
egy palack szódavíz. Társaságom
egy érdekes virág, meg a hangsze-
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rem, amit éppen készítek. És ő!
(felmutat.) Madre. Errefelé a halászfalu védő sziklaszirtjének nevezik.
Madre: Hallgass meg Poszeidón, tengerek istene! Kinek hangját hallom
a szelekben, s kinek lehelete élteti
a tengervilágot. Engedd, hogy részesüljünk hatalmas erődből!
Hangszerkészítő: Amikor ideérkeztem
különös dolog történt velem, holdtölte volt akkor is.
A faluban a telet búcsúztatták,
mindenki zenélt és táncolt. A Bő
Zsákmány ünnepére érkeztem
meg akkor. Az ünnep misztikus
volt és …hirtelen. Temperamentuma volt a levegőnek. Hajnalban
egy lány énekére lettem ﬁgyelmes.
Közelebb lopóztam. A lány énekelt
és rítustáncot járt. Minden mozdulata maga volt a csoda, ő maga volt
a tánc. Láthatatlan erők vezették
lépéseim hozzá. Meg akartam szólítani, de nem tudtam. Nem voltam rá képes. Megsemmisültem. A
lányt Luciának hívják.
Madre: Tégy bölccsé Poszeidón, hogy
megérthessük üzeneteidet, melyeket belerejtettél minden vízcseppbe, homokszembe, kavicsba és
sziklába!
Hangszerkészítő: Utazásaim során a
magány volt a társam. Elégedett
voltam, de nem voltam boldog.
Most már tudom, mi a titok. Ha
muzsikám és énekem Lucia táncában teljesedhetne ki, végre meglelném a harmóniát.
Madre: S te Amphitrité, tengerek királynője, simítsd el lelkünk ráncait,
könnyeinket fogadják be hűs hullámaid!

Hangszerkészítő: De gyáva vagyok.
Kishitű. Még a faluba sem merek
beköltözni. Ezért élek itt a parton,
egy barlangban.
Madre: Felhőknek bölcs kara! Hangold ködkürtödet! Tavasz édes leheletét sziklák orma várja!
Hangszerkészítő: Vágyom Luciára, de
nem szólítom meg őt. Minden este
elsétálok a háza előtt, és nem kopogok be ajtaján. Nem kiáltok fel
neki. Nem dobálom meg az ablakát kaviccsal.
Madre: Új idők hírnöke, tavasz! Vágtázz holdfényen át! Zsongjanak
homokszemek könnyű esti szélben!
Hangszerkészítő: Ez a mindennapi
kudarc… Luciával… elkeserít.
Ilyenkor a társaságom enyhíti bánatom… A hangszerem dallama
megnyugtat. A virágom illata elbódít. És ha iszom egy kis bort szódavízzel, a gyávaság eltűnik.
Madre: Kérünk tavasz, adj lábunknak
friss erőt, lépésünknek új irányt!
Hangszerkészítő: Miért vagyok gyáva?
Madre: Hullámzik az ég, dalolnak a
szellemek. Ezüst hold hívására
megindul a tenger, túlnő a hegyek
sörényén!
Hangszerkészítő: Miért vagyok kishitű?
Madre: Holdtöltével születik a mámoros tavasz, most űzhet démont
a halandó! Jöjj vihar, rázd meg
lelkünket, mosd fényesre, tisztára! Béke, derű, bőség köszöntsön
ránk, mindenkor!
Hangszerkészítő: Mindenkor.
Madre: Szívünk szándéka egy legyen.
Madre: Hagyjuk ma éjjel egyedül a
tengert! Mennünk kell Csöndherceg!
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Hangszerkészítő: Csöndherceg? Miért
szólítasz csöndhercegnek Madre?… Madre!!!
(Madre nem válaszol, távozik. Hangszerkészítő játszani kezd hangszerén.)
Lucia
Szívembe költözött a tél.
Oly árva, ki szeret, de nem remél!
Mit tehet egy bódult zenész
ha vágyna, ám mégsem merész?
Súgd meg te kedves mandolin,
miért gyötör a nagy szerelmi kín?
Álmomban minden éjszakán
elkábít csókjával Luciám.
Hangszerkészítő: (Bort és szódavizet tölt
magának, beszívja virága illatát, majd
elalszik.)

2. jelenet
Hang, Hanga, Szellem (egyelőre láthatatlanok)
Hanga: Hang?
Hang: Hanga?
Hanga: Hallasz?
Hang: Hallak. Miféle szomorú nóta
volt ez?!
Hanga: Nóta?
Hang: Inkább sirám! Ó Lucia… Csupa
érzelem. Csupa andante, legato és
semmi staccato meg fortissimo! Pattogni volna kedvem! Kiáltozni! Nem
pedig nyúlni és szomorkodni.
Hanga: Én szeretek romantikus lenni.
Hang: Ez neked romantika? Ez gyávaság és tunyaság, amit én minden
akkordjában unok!
Hanga: Nyugodj meg.
Hang: Nem nyugszom meg! Egy boszszús basszus vagyok, mert nem hallja meg a hangom a hangszerkészítő!
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Engem hall, de amit mondani szeretnék, azt nem hallja! Nem érti.
Bosszant, hogy nem tudok rajta segíteni!
Szellem: És ha tudnál rajta segíteni?
Hang: … Hé, te ki vagy?
Hanga: És hol vagy? Bújj elő, mert
nem látunk!
Szellem: Azért nem láttok, mert láthatatlan vagyok.
Hanga: Nahát?! Akkor hang vagy te
is?
Szellem: Nem vagyok hang. Szellem vagyok. A szellem is nagyvonalakban
láthatatlan.
Hanga: Hát nem csak a hangok láthatatlanok?
Szellem: A hangok, az illatok, az érzések, és még sorolhatnám.
Hanga: És mit keresel itt?
Szellem: Küldetéseim vannak! Most
például az, hogy a láthatatlant láthatóvá, a hallhatatlant hallhatóvá
varázsoljam. ABRAKA-PÓKUSZ
KIPP ÉS KOPP, HÓKUSZ-DABRA ÍMÉ HOPP! (Hatalmas dörgés,
villámlás, fények villóznak, majd kis
időre néma csend és teljes sötét. Aztán
hirtelen világos, és megpillantjuk a
Szellemet egészen komikus pózban.)
Máris látható vagyok. (Alakot ölt.)
Hang: Így néz ki egy szellem?
Szellem: Most így.
Hanga: Nahát?! Ezt, hogy csináltad?
Szellem: Szellem vagyok, és a szellem
mindenre képes.
Hang: Csak nem azt akarod mondani,
hogy akár minket, zenehangokat is
képes lennél láthatóvá varázsolni?
Szellem: Számos teendőim között ez
is szerepel. ABRAKA-PÓKUSZ
KIPP ÉS KOPP, HÓKUSZ-DABRA ÍMÉ HOPP! (Hatalmas dörgés,
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villámlás, fények villóznak, majd kis
időre néma csend és teljes sötét. Aztán hirtelen világos, és megpillantjuk
Hangot és Hangát, akik szintén alakot öltenek.)
Hanga: Nahát?!… sohasem gondoltam
volna, hogy ennyire csinos vagyok.
Hang: Hm. És milyen bájos!
Hanga: Te is jól nézel ki, Hang!
Hang: Tényleg. Csodás orgánumom
mellé elegancia is párosul.
Szellem: Voltatok ti bolondgombák is!
Hang: Micsoda? Mikor?
Szellem: Az alakotok tőle függ.
Hanga: Kitől?
Szellem: Ettől! (A Hangszerkészítőre
mutat.) De most lapozzunk tovább.
Az időnk véges, sietnünk kell! Barátaim! Komoly küldetés előtt állunk.
Hanga: Küldetés?
Szellem: Az bizony. Egy nehéz, ámbátor nemes küldetés vár ránk. Ha véghezvisszük nem csak a Hangszerkészítőn, de magunkon is segíthetünk.
Velős egyszerűséggel fogalmazva:
Össze kell hoznunk a Hangszerkészítőt Luciával! Ezáltal legyőzheti a
Kishitűség Démonát!
Hanga: A Kishitűség Démonát? Az
ki? Az mi? Milyen? Láthatatlan ő
is? Vagy nem? És mekkora? Kicsi?
Nagy? …Szerintem nagy! Vagy kicsi? Nem hinném. Szerinted Hang?
Hang: És hogyan tudná legyőzni azt a
démont?
Szellem: El kell vele beszélgetni. Mindenekelőtt a hitét kell visszanyernie.
Hang: Lehetetlen. Még sohasem hallott minket beszélni emberi nyelven.
Szellem: Hát most fog!
Hang: Azt mondod, ha felébred, látni
és érteni fog minket?

Szellem: Igen.
Hang: Elmondhatom neki, mennyire
bántó, hogy búskomor köntösbe
bújtat?
Szellem: Elmondhatod.
Hanga: Félek. Kicsit. Csak kicsit.
Szellem: Így talán segíthetünk rajta.
Hang: Segítsünk! Naná!
Hanga: Igen, jó volna! Szerintem.
Naná!
A Kishitűség Démona: (Rosszmájú nevetés, majd az éterben megjelenik a
Kishitűség Démona.) Azt gondoljátok, hogy segíthettek ezen a szerencsétlen halandón? Ostobák! Akit én tartok
fogva, az örökké rabságban marad!
Akinek a testébe költözöm, azt örökké
sújtja az átok! A kishitűség átka!
Hang: Ki ez?
Szellem: A Kishitűség Démona.
A Kishitűség Démona: Semmit sem tehettek érte!
Szellem: Azt majd meglátjuk! És most
tűnj el!A Kishitűség
Démona: Figyellek Szellem! (eltűnik)
Hanga: Most mi lesz?
Szellem: (A gyerekekhez.) Hatalmas
tenger! Segítsünk a Hangszerkészítőnek, hogy legyőzze a Kishitűség
Démonát, és így elnyerhesse Lucia
szerelmét.
(A tenger hangjait halljuk az éterben.)
Hanga: Sellőlányok! Hallgassátok!
Hogyan énekelnek a szirének? (Lányok mutatják) Hogyan süvít és sikít
a szél? (lányok mutatják)
Hang: Korallok ﬁai! Hallgassátok! Hogyan tajtékzanak a hullámok? (ﬁúk
mutatják) És milyen hangja van a
vízi lidérceknek? (mutatják) Gyönyörű!
Szellem: Mostantól úgy hívunk benneteket: A TENGER KÓRUSA! Ha
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szólítalak titeket TENGER KÓRUSA, segítségünkre kell sietnetek.
De hallgassátok! Most elcsendesül a
tenger. (leinti a tengert.)
Szellem: Hanga! Hang! …Büszkén és
örömmel jelentem be, hogy ezennel
megalapíttatott a LÉHA EGYÜGYKE!
Hang: A micsoda?
Szellem: A Lucia És a Hangszerkészítő Egybekelésének Ügyéért Küzdők
Expedíciója! Rövidítve, a LÉHA
EGYÜGYKE!
A LÉHA EGYÜGYKE
Szellem: Gondolatom szárnyán suhanva jöttem
mert az idő kevés és sok munka vár.
Szellemi lényemet elköteleztem
a segítő szándék oldalán.
Hang: Régóta vágyott varázslat folytán
valóban megszólal basszusom,
és a jó barát, ki búsul a lantján
majd elnyeri Luciát jól tudom!
Hanga:
Itt vagyok én is e kis csapat tagja
és boldog mert nemes a küldetés,
hol jó ügyért trillázik szívem hangja.
Nincs ennél rangosabb kitüntetés.
Szellem, Hang, Hanga: Lelkesen megalakult a LÉHA EGYÜGYKE.
Bízva bízvást, nem lesz talán léha
egy ügyke.
Ám szándékunk az igaz szándék!
S az igaz szándék szép ajándék!
Éljen soká, éljen soká a LÉHA
EGYÜGYKE!
Lelkesen megalakult a LÉHA
EGYÜGYKE.
Bízva bízvást, nem lesz talán léha
egy ügyke.
Ám szándékunk az igaz szándék!
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S az igaz szándék szép ajándék!
Éljen soká, éljen soká a LÉHA
EGYÜGYKE!
És hiszünk mind a barátságban.
A bátor tettek varázsában.
Éljen soká, éljen soká a LÉHA
EGYÜGYKE!

3. jelenet
Hang, Hanga, Szellem, Bor, Szódavíz
Szellem: Holdtöltéig véghez kell vinni a küldetésünket, különben késő
lesz. Tehát. Gondolatom a következő. Reggel, mikor a Hangszerkészítő felébred, életbe lép az A Terv: E
tervben, egy különös hangjátékkal
ráijesztünk Hangszerkészítő barátunkra, melynek következményeként eszét vesztve rohan majd Lucia karjaiba. (elgondolkodik) Ha az
A Terv nem sikerül, életbe lép a B
Terv: Itt, az expedíciónk két eleddig nem ismert tagja, egy megfelelő példabeszéd által bátorságot önt
a Hangszerkészítőbe, aki ezek után
önbizalomtól megittasulva rohan
majd a szerelméhez. Ha ez sem jön
össze, életbe lép utolsó tervünk, a C
Terv: Itt egy újabb tagunk lesz segítségünkre, és fogalmam sincs, hogy
mit tehet a Hangszerkészítőért.
Hanga: Nahát?! Hát nahát?
Hang: Ezek szerint az expedíciót nem
csak mi alkotjuk? (gyanakvóan)
Szellem: Számításaim szerint, a LÉHA
EGYÜGYKÉNEK a Tenger Kórusán kívül, minimum hat tagból kell
összekovácsolódnia. ÉN, TE, Ő, MI,
TI és ŐK. A Kishitűség Démonának
legyőzéséhez komoly összefogásra
van szükség.
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Hang: …és volnál szíves bemutatni
minket leendő tagtársainknak?
Szellem: Egyiküket nem igazán kedvelem. Amikor a Hangszerkészítő sokat fogyaszt belőle, én másnap egész
lényemben rosszul vagyok. Úgy hívják: Bor.
Hanga: Bor? Akkor miért veszed be az
expedícióba?
Szellem: Mert önteltsége ellenére mégiscsak nélkülözhetetlennek tűnik.
Hang: (felháborodva) Tehát negyedik
tagunk egy bizonyos Bor, akit nem
kedvelsz és öntelt. Nagyszerű! Kíváncsian várom a többi jómadarat.
Szellem: Ötödik tagunkat úgy hívják:
Szódavíz. Ő a Bor társa. Hatodik
tagunkat később tudom csak bemutatni nektek. Amikor alkalmas rá az
idő.
Hanga: Az idő?
Hang: Fantasztikus...
Hanga: ...Mire vársz még? Itt az idő.
Varázsold láthatóvá őket!
Szellem: Ahhoz nem kell varázsolnom,
mert láthatók és itt fekszenek a homokban.
Hanga: Nahát?! Ők azok? Szerintem
ők! Jó volna! Huppszli! Hahó!
Szellem: Nem tudnak válaszolni, amíg
nem varázsolom őket hallhatóvá.
Hang: Akkor nosza, tedd meg! Varázsold őket hallhatóvá!
Szellem: Jöjjön aminek jönnie kell. ABRAKA-PÓKUSZ KIPP ÉS KOPP,
HÓKUSZ-DABRA ÍMÉ HOPP!
(Hatalmas dörgés, villámlás, fények
villóznak majd kis időre néma csend
és teljes sötét. Aztán hirtelen világos és
megpillantjuk a már hallható és alakot öltött Bort és Szódavizet.)
Bor: Na végre! Már azt hittem, sosem
jutok szóhoz.

Szellem: Ő Bor.
Hanga: Nahát?!
Bor: Egy szó, mint száz! Tisztelt Szellem, aggályaim merültek fel a tervével kapcsolatban!
Szellem: Gondoltam.
Bor: Régebben e tervek élcesebbek
voltak. Na és ez a LÉHA EGYÜGYKE?
Szellem: Lucia És a Hangszerkészítő
Egybekelésnek Ügyéért Küzdők Expedíciója. Így hívják a csapatunkat,
és önre nagyon fontos szerep vár!
Bor: Tudom, a B Terv. Amit fel kell
cserélni az A Tervvel, mivel az önbizalom megszerzése előbbre való,
mint bármi más! Egyetért kedves
Szódavíz?
Szódavíz: Hát én nem is tu…
Bor: Hát persze, hogy egyetért!
Szellem: Bemutatom a Tenger Kórusát,
Hangot és Hangát.
Hang: Örvendek.
Bor: Ó, minő csodálatos orgánum.
Hang: Sok gyakorlás és nem kevesebb
tehetség.
Hanga: Örülök, hogy hallhatjuk is egymást! És miegymás.
Bor: (Hangához) Ó! Meg kell vallanom
kiskegyednek, hogy e Luciáról szóló
új szerzeményben bár barátja baszszusának a rajongója vagyok, az ön
szopránja kicsit sérti fülemet. Ám
most látván kiskegyed csábos ábrázatját, mégiscsak azt kell mondjam, ez a furcsa nyivákolás érdekes
akusztikát nyer. A magázódásért
elnézést kérek, de véleményem szerint egy szopránnal szemben ez így
tisztességes. Tudja én már csak ilyen
régimódi vagyok, kis hamis. Amolyan Óbor. Ő Szódavíz.
Szódavíz: Én vagyok a…

122
Bor: Ő a csendestársam! Ritkán szól!
Önmagában fortyog, pezseg.
Szellem: Bor barátunkat zavarja, hogy
a Hangszerkészítő csak a Szódavízzel együtt óhajtja őt szeretni, fröccs
formájában.
Bor: Mert a Hangszerkészítő egy kontár. Méltatlan a hegy levének ízleléséhez! Kisstílű barbár, aki csak a
lőre dőre őre.
Szellem: Próbáljunk meg a küldetésünkre koncentrálni.
Bor: Az A Terv és a B Terv világos, mint
a rizling. Tehát! A két hang és ön,
mélyen tisztelt felettébb nagy tudású szellem, ha-ha, megpróbálják
valami hangjáték által megértetni
ezzel a reményvesztettel, hogy az álmain és a dallamain kívül, ő maga is
jó valamire. Persze ez nem fog sikerülni. És akkor jövünk mi! A B Terv!
Annyi önbizalmat öntünk belé, hogy
nem győzi majd rímbe kovácsolni a
szebbnél szebb szerelmes tirádákat.
Ezáltal elűzheti a Kishitűség Démonát, és végre meghódíthatja Luciát.
Ez természetesen sikerülni fog! A C
Tervre pedig már nem lesz szükség.
Szellem: Azt majd meglátjuk. Más hozzászóló?
Hang: Érdekelne, mikor avatsz be minket az A Terv pontos részleteibe?
Szellem: Ha eljön az idő, tudni fogjátok, mit kell tenni. Ez így működik.
Bor: A Szódavíz szeretne kérdezni valamit!
Szódavíz: Én?
Bor: Igen. Azt szeretné kérdezni, nem
volna-e helyén való, ha a csapat élére olyan egyén kerülne aki egyrészt:
Szimpatikus – mivel nagyon sok
ember problematikáját csak ő képes megoldani s ebből „kifolyólag”
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köztiszteletnek örvend, azaz nagyon
szeretik! – Másrészt: Nemes – mivel
nem csak isteni eredete, de számos
jó tulajdonsága miatt is kivívta magának az elismertséget! – Harmadrészt: Én vagyok! Ezt szeretné megkérdezni.
Szellem: Mire készül már megint, kedves Bor?
Bor: Puccsra! Ön ellen! Ez lenne az
első BORPUCCS! A Sörnek sikerült.
Szellem: Tényleg azt gondolja, hogy ön
a legalkalmasabb a vezetői tisztségre?
Bor: Azt bizony! Mert én vagyok az
őserő! Ihletettség táptalaja! A magasztos eszme! Reményvesztettek
oltalmazója! A kultúra vagyok! HOHO-HÓ! Mert az én nevem: BOR!
LE VIN! VINO! … Musica!
Borban az igazság! (In Vino Veritas)
Bor: Ízlelj!
Fontos jó tanács mit megszívlelj!
„Borban az igazság” komám! – Így
nyelj!
És kitisztul a világ. (Szódavíz: Pezsdül a vér!) A tér tág.
Most így jó!
Kedved lüktető és oly buzgó!
Feszül szíved, mint egy telt hordó!
És robban az erény! (Szódavíz: Mily
serény a szerény!) Ez tény.
Kultúra vár!
Egy kancsó költészet megjár!
„In Vino Veritas!” Úgy ám!
Vágy hangja szól!
A mámor lágyan megcsókol!
Felvidít és szól a Bor: Por Favor!
Szódavíz: Pezsdülj!
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Mint áramló folyam, csendülj!
Táncot ropjon sóhajod! Lendülj!
Kedved megittasodik! (Bor: C’est
magniﬁque!) Ez adatik.
Bor, Szódavíz: Kultúra vár!
Egy kancsó költészet megjár!
„In Vino Veritas!” Úgy ám! (Bor:
Mea Culpa!)
Vágy hangja szól!
A mámor lágyan megcsókol!
Felvidít és szól a Bor: Por Favor!
Békére lelj!
Vigyázz nehogy félre nyelj!
Csak ízlelj! Ízlelj! Ízlelj!
Ne színlelj! Ízlelj! Ízlelj!

4. jelenet
Hang, Hanga, Szellem, Bor, Szódavíz,
Virág
Szellem: Ki kell ábrándítsam abbéli
törekvéséből kedves Bor, hogy átvegye tőlem a LÉHA EGYÜGYKE
vezetését. Én mélyen tisztelem számos erényét, de mivel ezek mellé
sok-sok korhely gondolat is párosul,
az expedíció felelősségét nem ruházhatom át önre. Ezt tudja és remélem megérti.
Bor: Nem értem meg!
Szellem: Dehogynem, megérti!
Bor: De nem értem meg! Inkább párbajra hívom önt! Maga pancser!
Szellem: Pancser?… Rendben van.
Megütközünk!
…Elmepárbaj!
Maga kezdi. Kérdezzen!!!
Bor: Ho-ho-hó! Nagyszerű! Nos… Ha
egy gönci hordóból, dolgos legényke
a munka végeztével úgy 36 liter bort
benyakal, mennyi marad a hordóban?

Szellem: Küzdőpartnerem úgy hiszi
nem tudom hány literes egy Gönci
hordó. Hát tudom! 136. Ennek tükrében 100 liter bor marad a hordóban. Egyetért?
Bor: A mindenségit. Tudta az eszeveszett! Jól van, maga jön. Kérdezzen!
Szellem: Nos. Kérdésem így szól. Ha
egy gönci hordóból, dolgos legényke a munka végeztével úgy 36 liter
bort benyakal, mennyi marad a hordóban?
Bor: De hát ezt kérdeztem én is, arany
mazsolám. Természetesen 100 liter!
Szellem: Nem igaz! Mert előtte már 36
litert benyakalt! Így a válasz?
Szódavíz: …64 liter ugyebár.
Hanga: Nahát! Ez valóban dolgos legényke!
Bor: Ó! Megint rászedett …Bár ha a
helyzetet a fonákjára fordítom...
Mindegy. Hogy lássa, milyen nemes
lelkű vagyok, számíthat rám! Felkínálom önnek a vezetői cégért! Amire ugye jó bornak nincs szüksége.
Szellem: Lekötelez. Netán újra tegeződhetnénk.
Bor: Magától értetődik! Szervusz drága barátom! (összeölelkeznek)
Szódavíz: Talán eme emelkedett pillanatban most én is szólhatok.
Bor: Na most fejtem le magam mindjárt!
Szódavíz: Bor számtalanszor mesélt
nemesi származásáról. Én nem tudok magamról semmit. Születésem
óta ezen morfondírozom. Nem hagy
nyugodni. Kínoz. Megmondaná nekem valaki fajom eredetét, hogy kik
voltak nemes őseim?
Szellem: Természetesen. Szén-dioxid és
Dihidrogén-oxid.
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Szódavíz: Szén-dioxid és Dihidrogénoxid? Mármint a Szén, a Dioxid, a
Dihidrogén és az Oxid? Ők így négyen? A két szülőm?
Szellem: Igen. Hatan. CO2 meg H2O.
De most lapozzunk tovább! Nemsokára itt a reggel, és én még tartozom
nektek a LÉHA EGYÜGYKE utolsó tagjának bemutatásával. Talán alkalmas rá az idő. Talán kinyílik.
Hanga: Ki nyílik ki? Jujj! Huppszli!
Hang: Fantasztikus…
Hanga: Látható lesz, vagy hallható?
Szellem: Érezhető.
Hanga: (Orront, és megpillantja Virágot) Nahát?! Ez az érdekes virág az?
Szellem: Félek, hogy még szendereg.
Hanga: Szendereg?
Szellem: Félek, túl gyenge a nap. Ő
évente csak egyszer nyílik ki.
Hanga: Nahát? Hát nahát?!
Szellem: Ha nem nyílik ki, nem tud az expedícióhoz csatlakozni! Nem segíthet!
Bor: Szó, Szó, Szó! Illeszd a szót a cselekményhez! Nyílik vagy nem nyílik,
ez itt a kérdés! Igyekezz Szellem!
Közelg a dagály!
Szellem: Megpróbálom. ABRAKAPÓKUSZ KIPP ÉS KOPP, HÓKUSZ-DABRA ÍMÉ HOPP! (Hatalmas dörgés, villámlás, majd kis
időre néma csönd és teljes sötét. Aztán hirtelen világos és megpillantjuk
az éneke alatt életre nyíló virágot.)
Virág: Virágének
Könnyű szél, megporoz.
Sűrű köd, megharmatoz.
Friss eső, rám záporoz.
Földanya sóhaja súgja: Vágyakozz!
Nyílni kell már!
A világ vár,
lázba hoz!
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Kacsint a reggel,
ébred a föld.
Megannyi érzés
színeket ölt!
Fényhozó útja vár.
Szépségbe bújt a szár.
Vágy szava, illatba zár.
Ünnepi díszbe merít a kelő sugár.
Tavasz szólít!
Szele bódít,
s hív a nyár.

5. jelenet
Hang, Hanga, Szellem, Bor, Szódavíz,
Virág
Virág: Itt vagyok. Kinyíltam.
Szellem: Mindent hallottál? Tudsz mindent?
Virág: Bevallom a Bor nemesi származásának történeténél elszunnyadtam egy kicsit, de a tervekkel kapcsolatban minden lényeges dologgal
tisztában vagyok.
Bor: Hogy mi? A nemesi származásom
történeténél el tetszettél szunnyadni?
Hanga: Ha-ha-ha.
Szellem: (megdöbbenve.) A C Terv?
Virág: Igen. Volna rá egy ötletem.
Szellem: Tudtam, hogy számíthatok
rád. Nos. Van-e még valakinek valami kérdése?
Szódavíz: A di az kettő? Mármint a
Dioxid és Dihidrogén az négy?
Szellem: Szóval nincs. Akkor most felvázolom, hogyan tovább! Virágot,
Szódavizet és Bort hallhatatlanná
varázsolom! Hangát, Hangot és jómagamat láthatatlanná! Aztán életbe lép az A Terv. Felkészültetek?
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Hang: Igen!
Hanga: Igen!
Virág: Igen!
Szódavíz: Perfekt!
Bor: Igen, igen, de igyekezzünk! Nézzétek, a nap már kibújt a sziklák mögül, és a hősünk még mindig alszik.
Nem zárom ki, hogy a tegnap este
kötődött szoros barátságunk az oka
ennek, de félek ha ez sokáig így marad, netán elkésünk.
Szellem: Bornak igaza van! Nem várhatunk! Fel kell őt ébreszteni!
Hang: De hogyan?
Virág: Énekeljünk neki valami ébresztőt!
Hanga: Micsodát?
Virág: Ha altató létezik, ébresztőnek is
léteznie kell nem igaz?
Hang: Szégyellem, de én nem ismerek
egyet sem.
Hanga: Szerintem én sem.
Virág: Akkor költsünk egyet mi magunk!
Szellem: Jó ötlet!
Virág: Ki is találtam az első sort!
Szellem: Készüljetek! Amint a Hangszerkészítő magához tér elvarázsollak titeket és életbe lép az A Terv.
A Kishitűség Démona: (Rosszmájú nevetés, a Kishitűség Démona megjelenik az éterben.) Így akarsz segíteni
a Hangszerkészítőnek, Szellem? A
LÉHA EGYÜGYKÉVEL meg a
TENGERI KÓRUSSAL! Szánalmas! Soha nem fogod megszabadítani az átkom alól!
Szellem: Azt majd meglátjuk.
A Kishitűség Démona: Jön a dagály! Ha
nem tudjátok felébreszteni, a tenger
elnyeli őt és megfullad!
Szellem: Tűnj el!

A Kishitűség Démona: Figyellek Szellem! (eltűnik)
Szellem: Kezdjük, Virág!
Ébresztő dal
Virág: Tavaszillat árad, érezd át, ébredj… érezd át
Szellem: Vezessen utadon lelemény,
ébredj… utadon lelemény
Hanga: Szerelem hangja kalandra hív,
ébredj… hangja kalandra hív
Bor: Hegy levének zamata bátorít, ébredj… zamata bátorít
Szódavíz: A forrás tisztán zubogja, ébredj… tisztán zubogja
Hang: Egy kis csapat éneke segít majd,
ébredj… éneke segít majd
Közösen: Ébredj, mert vár reád egy
nagy kaland és sok barát!
Ébredj, és véghez visszük szíved régi
óhaját!
Ébredj, mert hív a dal s a dalban
annyi tiszta szó!
Ébredj, vár egy expedíció!
Szódavíz: Nem sikerült. Miért nem sikerül felébreszteni?
Virág: Biztos megbabonázta a Kishitűség Démona!
Hanga: Szellem! Hívd segítségül a Tenger Kórusát és bízd ránk a dolgot!
Szellem: (A gyerekekhez) Tenger Kórusa! Hívlak! Segíts!
Hanga: Tenger Kórusa! Emlékeztek
még a Vízi lidércek, a hullámok, a
szél és a szirének hangjaira? (igen)
Akkor ezekkel a hangokkal ébreszszük fel a Hangszerkészítőt mielőtt
még ideérne a dagály és elnyelné őt
a tenger.
Hang: Rajta Tenger Kórusa, most! (A
tenger kórusa felébreszti a Hangszerkészítőt.)
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6. jelenet
Hangszerkészítő, Hang, Hanga, Szellem
Hangszerkészítő: Háááááááááá! Ühm.
(Ébredezik.)
Szellem: Sikerült! JUHÚ! Nagyon
ﬁgyeljetek mert életbe lép az A
TERV!
Hangszerkészítő:
HÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
(ásít)
Szellem: Nincs több időnk! (Leinti a
kórust, visszavarázsolja a többieket)
VISSZA HOPP, VISSZA HOPP,
VISSZA HOPP, VISSZA HOPP,
VISSZA HOPP. (Dörgés, villámlás,
majd csend és sötét. Aztán hirtelen
világos, csak rövidebben, mint eddig.
Szellem kivételével mindannyian sorban visszavarázsolódnak.)
Hangszerkészítő: (Felébred.) Te ki vagy?
Szellem: De hülye vagyok! Magamról
megfeledkeztem! VISSZA HOPP!
(Ugyanúgy dörgés, villámlás stb. még
rövidebben. Ő is visszavarázsolódik.)
Hangszerkészítő: (Közben szemét dörzsöli, majd kinyitja) Á, csak a bor.
Hú de közel a dagály! Hol is tartottunk az este? (Pengetni kezd.)
Hanga, Hang: Élt egyszer egy nyuszi,
gyáva volt és tutyi!
Hangszerkészítő: Jaj! Az előbb mintha
szellemet láttam volna, most meg
fura hangokat hallok! (Játszik tovább.)
Hang, Hanga: Gyáva volt és tutyi, a
bortól néha mutyi!
Hangszerkészítő: Megőrültem? Hahó,
van itt valaki? …Á, biztos csak a fülem képzelődik.
(Tovább penget.)
Hang, Hanga: Szegény gyáva nyuszi,
így lett tutyi-mutyi!
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Hangszerkészítő: Miféle hangjáték
ez? Lehetséges, hogy nem vagyok
eszemnél, de úgy fülelem, mintha a
hangszerem önmagától énekelne!
Szellem: (Gyilkos sejtelmességgel) Pedig
eszednél vagy!
Hangszerkészítő: ÁÁÁ!!! Egy újabb
hang! Biztosan álmodom! Csak
álom lehet az egész!
Szellem: (Rémisztően) Nem álom!
Hangszerkészítő: Hát akkor mi!?
Szellem: ABRAKA-PÓKUSZ KIPP
ÉS KOPP, HÓKUSZ-DABRA ÍMÉ
HOPP! (Dörgés, villámlás stb. Hatalmas erővel. Szellem érdekes alakban
jelenik meg.) VALÓSÁG!
Hangszerkészítő: JAJ NEKEM, EGY
VALÓDI SZELLEM!!! Ébresszen
fel valaki! Megőrültem!
Szellem: Szeretnék veled komolyan beszélgetni!
Hangszerkészítő: Komolyan beszélgetni? Hogyan lehet egy szellemmel
komolyan beszélgetni?
Szellem: Úgy, hogy türelmesen végighallgatod, amit mondani szeretne!
Nem óbégatsz! Nem vágsz a szavába! Végighallgatod!
Hangszerkészítő: Tulajdonképpen örülök neked, csak nagyon meg vagyok
rémülve… Szóval. Miről szeretnél
velem beszélgetni?
Szellem: Rólad.
Hangszerkészítő: Rólam? Rólam nincs
mit beszélgetni!
Szellem: Emlékszel mit énekelt nemrég
a hangszered?
Hangszerkészítő: Emlékszem.
Szellem: Egy tutyi-mutyi nyusziról énekelt! Aki te vagy!
Hangszerkészítő: Miért lennék én…
Szellem: Mondok egy nevet: Lucia!
Hangszerkészítő: Óh…
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Szellem: Igazán itt lenne az ideje, hogy
megszólítsd végre nem?
Hangszerkészítő: Lucia örökre elérhetetlen lesz a számomra.
Szellem: Miért lenne elérhetetlen?
Hangszerkészítő: Nem tudom. Valami
belül azt súgja. Ki vagyok én egy Luciának?
Szellem: Kíváncsi vagy rá mit súgnak
az igazi belső hangjaid? ABRAKA-PÓKUSZ KIPP ÉS KOPP, HÓKUSZ-DABRA ÍMÉ HOPP! (Dörgés, villámlás stb. Hang és Hanga láthatóvá válnak.)
Hangszerkészítő: HOPPÁ! Ezek kik?
Szellem: Ismerd meg két barátodat,
Hangot és Hangát.
Hangszerkészítő: Rémült szívből örvendek! Mióta vagytok ti a barátaim?
Hanga: Amióta megalakult a LÉHA
EGYÜGYKE! Bár már előtte is
kedveltünk.
Hangszerkészítő: A micsoda alakult
meg?
Hanga: A Lucia És a Hangszerkészítő
Egybekelésének Ügyéért Küzdők
Expedíciója, rövidítve a LÉHA
EGYÜGYKE!
Szellem: Ebből is láthatod eltántoríthatatlan szándékunk tisztaságát!
Hangszerkészítő: Hova keveredtem!?
Miért akartok ti az én szerelmi
ügyemért küzdeni?
Hanga: Mert egyedül kevés vagy hozzá! Segíteni szeretnénk neked! Szeretnénk megszabadítani a Kishitűség Démonától! Jó volna!
Hangszerkészítő: A kishitűség démonától?
Szellem: Attól a belső hangtól, ami
mindig elbizonytalanít … Szeretnénk, ha elérnéd azt, amire már régóta vágysz. Ettől mi is boldogabbak

lennénk. Azért akarunk rajtad segíteni, mert szeretünk.
Hangszerkészítő: Micsoda? … Nem is
ismertek engem!
Szellem: Jobban ismerünk téged, mint
te saját magadat.
Hangszerkészítő: Kik vagytok ti?
Szellem: Ők a hangok, én meg a szellem vagyok. Legyen elég ennyi.
Hangszerkészítő: És hogyan szeretnétek rajtam segíteni?
Szellem: Először is jó volna megtudni,
kinek tartod magad az életben.
Hangszerkészítő: Kinek tartom magam
az életben? …Nem tudom.
Szellem: Ez a probléma.
Hangszerkészítő: Miért? Kinek kéne,
hogy tartsam magam az életben?
Hang: Egy önbizalomtól duzzadó
hangszerkészítő mesternek!
Hanga: Egy vad tűztől lobbanó zenegyűjtőnek!
Hang: Egy éles elméjű diadalittas költőnek!
Hanga: Egy bátor hangú, jó kiállású,
dúvad szeretőnek!
Hangszerkészítő: Soha nem beszélt velem senki így.
Hanga: Ez a probléma!
Szellem: Mert soha nem is beszélgetsz
senkivel! Állandóan magadban
vagy.
Hangszerkészítő: Ez igaz. Ti tényleg
azt gondoljátok, hogy én többre vagyok hivatott?
Szellem: Mi nem csak gondoljuk, hiszünk benne! De te miért nem hiszel
benne?
Hangszerkészítő: ÉN HISZEK BENNE! HISZEK BENNE!
Hang: Akkor mire vársz még? Indulás
Luciához te Casanova!
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Hangszerkészítő: Várjatok! Szerintetek
ennyire egyszerű az egész?
Hang, Hanga,
Szellem: IGEN!
Szellem: Nos? Mi a válaszod?
Hangszerkészítő: Azt kérditek mi a
válaszom? Barátaim, a válaszom
így szól: SODORJON EL AKÁR
SZÁZ ÁRADÁS, REPÍTSEN EL
AKÁR SZÁZ VAD VIHAR, MÉG
A MAI NAP MEGHÓDÍTOM LUCIÁT!
Szellem: Ez a beszéd!
Hang: Igen! Igen!
Hanga: Nahát?!!
Hangszerkészítő: GYERÜNK LUCIÁHOZ!
Szellem: (Halkan, hogy ne hallja senki.) A bort, a szódavizet és a virágot
azért magammal viszem.
Hangszerkészítő: INDULÁS! (Fogja lantját, megiramodik, és játszani
kezd. Hang és Hanga kíséri.)
A Kishitűség Démona: (Megjelenik az
éterben, a többiek nem érzékelik.)
Ehhez még nekem is lesz egy-két
szavam! (Eltűnik.)
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Az indulás
Hangszerkészítő:
Sodorjon el akár száz áradás,
szép Luciám lesz a végállomás!
Repítsen el akár száz vad vihar,
tovább űz vágyam, a buzgó, szilaj!
Töretlen haladok célom felé!
Batyumba jókedvem kötöm belé!
Megyek, mert azt súgja három barát,
hallgassam bátran az ének szavát!
Szellem: És célhoz ér a gondolat.
Öblöd büszkén megdagad!
Fújja hát a „léha” kis csapat!
Hang, Hanga, Szellem:
INDULJ, hogy aki lát,
lássa tetted igazát!
VIDULJ, hogy ez az út
derűt hozzon és ne bút!
SZERESS, mert ez a vágy
szerelmedhez oda vágy!
NEVESS, mert ez a dal
szomorkodni nem akar!
INDULJ, hogy aki lát,
lássa tetted igazát!
VIDULJ, hogy ez az út
derűt hozzon és ne bút!
SZERESS, mert ez a vágy
szerelmedhez oda vágy!
NEVESS, mert ez a dal
szomorkodni nem akar!

Zsávolya Zoltán

Prózista délután
A délutánok – az írásé. Jól tudják régebbről. Tudják, de hát
vajon te magad is?! Nos, nem is tudod… Ugye, a reggel még…
A délelőtt az ön-összeszedésé; müzli, tisztálkodás, postabontás,
törlése kifele csipának képletesen is, a konkrét után. Álmélkodás,
hogy lenni tud a világ, az élet, a kapcsolatok-relációk megannyi
szövevénye: nem szakadt meg az éjszakával! Napi vadonatrégiség.
Mindez rengeteg időt-energiát felemészt s ha a „délután az írásé” is
bár, mégis, korántsem biztos, hogy egy délután az írásé
lehet tényleg. Hiszen telefonok fenyegetnek, nemcsak hívás, híváskezdeményezés is bőven. A délután határán meg maga az
ebéd. Igen, az Ebéd Sárkánya, Nagy Fala(ta), amit le kell nyelni, meg
kell mászni. S tonképp egyedül – a jóllakás is olyan, mint lesz a halál.
Nem biztos, hogy segít rajta szieszta. Ám ha segít: nagyon. A dünn
folyvást-kávé meg olyan élesre csavarja az optikát, hogy órákra
(órákban mérhető időre is!) beáll az áttekintés, az átfogás
képességének legalábbis az illúziója, mely – fenomenológiailag –
amaz „áttekintés, átfogás” maga, ami kell, hogy az a pár oldal
megszülessen… Azazhogy visszamaradjon, a Saját Sokkal Többjéből.
*
Közben, tudattalanul, elképzeled Mikszáthot. Az „apabácsika”
sem kínozta magát, bizony. (Így /?/ te sem fogod.) Csakis
teljesen kipihenten látott neki, illetve időzött nála. Mit, hogy
teljesen?! Totálisan, sőt: to-ta-li-zá-ló-an, ahogy amaz Georg
Lukacs beszél(t) a vérbeli, valóságos művészet végső lehetőségeiről.
(Georg, a világﬂagelláns Ästhet. „György” nem tudott volna.)
S rajzot készítesz mindig, ilyenkor, a régi időkről. Ha tegnap, ha
tíz perce is csak az a „régi idő”, már rendben a program, de
ennél azért általában tényleg Korábbi Történész leszel; az első
két rendszerváltó kormányokról szereted leszedni leginkább
azt a keresztvizet, ami sose volt rajtuk. Életképek a „múltból”…
Mákosguba kanyarog – étkez’ a jobbágy. Te értésének a: Jobbján.
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Immár ott. Botho Strauss heppje, „luxusa” leszel magyarban, aki
aligha hagy kétséget ugyan, csakhogy azért a derék buszsofőrt
választja. Szociokultúrájától némiképp idegenül, mégiscsak
autentikusan azonban. És ez a buszsofőr nekivág, az üres járgányt
lámpavilágűrű helységben lebegtetve, míg csak fenn nem fordul;
dühöt kifújva közelít színi truppjához; bent: őt cikizik. S kint esik.
*
Valahogy az a legjobb, ha szitálás gyömöszköl utcát, „nyilas hava”
– mi ne legyen históriai allúzió és/vagy D’Annunzio – amikor
beborít. Mert szobába is szorít az, állványhoz-polchoz, bűvkörébe
„lámpapoétikának”: ki nem szabadulva biztosabb a penzum.
Hiszen termelésről is szó van itten; s a cseppkő-növekedés hasonlata
helyett korall-rakódásé a stimmelős. (Mit nem rág cápa, kritikus.)
Vagy, általában: hangyakezek (-lábak legfeljebb). Szorgalmatos, mint
a svábok általában. Herzog (Franz), Steingassner, Ziegler s még
sorolhatnád. Amint a műveik: „Die Béltekys”, „Valers
Beerdigung”, „Sterne von Eger”… – Csakhogy az ember nem rovar.
Dolgozik, mint a motolla, s motívumként olyanokkal is táplálkozik,
kiknek kis-lelki egyensúlya abban áll, „grudlijózsikázzák” ítéletnapig!
De szembeszegülve akár még a gravitációval is; szelíd-konokul
ülve mindegyre asztalodnál felmagasodni bírhatsz, hisz akár
le-lelépsz onnan – távlatot nyerve a Zöldposztós Egészhez…
S penészes porhuszárok, magánybajnokok légiójával szemben is.
Ha akarod. Bőven rajtad múlik, felröppen-e a sok megfoglyozott
lélek? Győz-e híred az individuál’-kollízión?: „Érettünk dolgozott!”
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Beltéri Transzfer
Hogyan lett ő „buzi”, amennyire tudhatja, íme, szétmeséli:
elautókázott önnönmagától benne, érdekesmódon, az igaz férﬁ.
Ki elnök, na, alelnök minimum, itt-ott, ennél alább nem adja
a betyár. Tenger alá merülne másként, akár Lakonikus Jani.
Ah! A szép Jani, leheletﬁnom neki „csipkeistrángja”, sodrott bugyiostor. (Ha megpattintja, berosál világszerte a katolikus egyház.)
Mindegyre kutatják még költészetét (Janinak). Hogy ugyan mi az sz.-t
rajta?!, fogalmam sincs. Ő se tudja. Az övét még nem, ez lengeteg
fájdalma ágyéktájon. Élesen hasít be, néha öröm-lüktet; legnagyobb élvezet valahogy a Self-Ignoration, sőt az önkínzás,
de (?) szadisztikusan. Kicsikét hisztérikusan is –: gyémánttornacipő
rajta; fut vele, cseppentett méz földlabdácskája. Emelgeti a hajdani nő.
Vagy a majdani. Pedig az emlékezés előre mit sem ér, noha ma már
képes arra is, hitelesítőn hisz mögötte (/előtte?!) áll, felsorakozva,
az egész Sorbonne-Psychologique! (Mutatvány lenne, a hormonkemikáliák minden virtuozitásával.) Ott hőmérőznek be neki, míg
gyenge hócikkadozás az ablak előtt. Karácsonyra hazaengedik bőven
a klinikáról. Túlintelligens, hiú vágya: volna a Hajléktalan Késelő!
Ám rohanásteljesítménye adekvát ehhez, ekvivalens ezzel. Visszanézi
a kábeltévé-hálózaton, mily elhatározás-kivitelezés transzferálta
el a csapattól, ki a kórházból egyáltalán, magánzó önzésbe;
szaladt és szaladt, videojáték növekvő, dinamikus vonalát, sőt
hurkolódó fonatát alkotta; a különben méltán híres Menő Manó
lópikula volt hozzá képest, a Stagnáló Statikum szégyenlete maga.
Önkezével vetett véget önkezének, amely ezt az egészet rajzolta.
De csak adott izgulásgörbe fénypontján avagy csúcspontján:
kék ütőerét elnyiszálta s ráhajolt szomjan, lefetyelő csontvámpír,
itta befelé az erőt, ám közben szítta is ki magából egyszersmind…
Záruló kéjköröket ilyen képlet emel fel: szerpentinre, combján.
(Sajnos, csak az: mindezt úgy tervezte, előre tudta: nem lesz spontán.)
És nem szaladhatott önmaga elől a pályákon, szerte, semerre sem
tova. „Reklámi Helyei” is üldözték már: Az Üzlet ruhafodrán
fennakadt mogyoróbokri vesszőfutás lett; az a szétbomló pántlika,
amit éppen ez a mogyoróvessző bontott el, akár a szenvedély
a konszolidáltságot, büdös parasztlegényben. Ülve a rusztikumon,
ipari hulladék tetőzésén így lett a legnagyobb szemét, canaille.
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Az emlékezés előre mit sem ér hát, a múltakkal kellene még
bőven elszámolnia, s az baromian nehéz: traumatív, hogy
úgy mondja. – Mikor, futása után, annak szünetében, metszetében?,
zárványában?, felocsud’t…, „Hát, gyerekek, patak csillámcserépzete:
szaggatott törmelék között találtam, növények liánkacsaiban énem!”
Hol is saját fanszőrzete alatt volt a rózsás, majd barna labirynth…
Világnagy test lett, de legalábbis partnagy (úgy értve, hogy
mozgás-lódító ereje partszegély méretű placcra vágta ki, s ottan
leledzett, kérem). – „Hívható tényleg akár menekülésnek”. Megfeküdt hősen s az Eónok múltak, mint máskor, századokig
nem ámította el semmi! „Ugyanolyan” volt minden. Sárga nap
szívogatta bőrét stb. … Hanem, egyszerre feladata támadt: szülni!
Ettől visszariadt: „Megszülni a Fiút? Nos, a Lányt inkább!”
S magából! De hát: ő már ott volt, egyszerűen, másik pedig
minek?! „Mért szülni akkor?” – E pszichében pattogzó felületű
tükröt foncsort el a tévedés: Nárcisz alakját puszta üvegfelületen
keresztül szemlélni immár, végül csak a dolgokat. „Arcunkat is.”
Így mondta és önnön arcára gondolt, arról beszélt, mint a szél szól.
Tehát: sehogyan. – Mert hát ugyan ki hallgat ki természeti hangokat?,
léte ha nem „hazudós misztikusé” avagy ő amaz ős, Feket’ István.
Szél szól – jó! A homoktábla pedig megcsúszik futásmunkája hő
nyomán. Ha épp bömböl viharlég, hát felel rá az egész hegy:
leomlik se-tőlem-se-hozzád. Kutathatják alatta őt és „költészetét”.
De amit kimondott az időben az alelnök úr, a mese-üdvözlet él!
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Nyárderéki napló
I.
Berzevici Antal a más karjában fekszik, óh - - - ! S rég nem lehet
pénzügyminiszter többé a Szabó János. Meghalt Iván, ja! Tűkön ült,
várta a ruszkikat az őt megszűlő békepárti főelit, mely hát, talán,
nem keresztelt feltétlenül… Utónevénél hogyha nem is akarok
senkit megbántani, azért Ványkának ekként: Névadó-Télapón
nyomták a rugódozó vasgyúrót, csuklóból, ideológiatudatos szülők.
„Vajh’ tudna ehhez hozzászólani? Isten se mossa le gyanúnk
önről másképp, hogy Berzevici Antallal bőségesen kavart maga
szintén. Házasulna is akár e ringyóval, csak még, hogy a
papa vagy a mama lenne egy gyermek ellen irányuló pedofíl
„szülői” szendvicsben, azt kell a ribanccal hajcibálva kicivakodnia.”
Inventár vétetik fel egyre mindezekről, s aligha múlóan: a Vérmezőn.
Nem megy haza Férj-Úr az éjszaka. Kiterítik házasságát, teteme ott
rohad napokig a Déli pu-val szemközt. Az asszony keresteti, ám
csak a hitvesi kötést. Akivel kötve volt, a macskajancsit már soha
többé. Úgylehet, fájdalom, de hát ez a realitás; Berzevici Antal, aki
ezt okozza. S nincs már Egész, eltört vagy csak bőszen elágazik
részekre: napokig pincézik itt… – „Márai Es, vagy ki, erre lakott!”
II.
Azután rendeződik. Jó, ha nem is minden, sok azért. A Balatonra is
lezúg a klán, s lám-sőt: együtt. Autópálya benzinkúti shopja hívja őket (fontos: nem AIDS a „cégnév”). A mobil-lefedettség alól
nem futni ki, nagyjából ennyi erkölcs, mit Apa a felnőttkor felén
ﬁának elkiált; megragadni a „viájpíban”, bár fejek felett intézve el
Övön Alulit is: „Legyen neked! Mint nekem Vöröskével: új »család«!”
Intézményekben hinni! Lehetőleg vezetni a felszaggatott törmelék
korszakában mind… Kétely magában? Ritkult, az öregecske eddigi
feleség fanszőrzetéhez hasonlón, kiben nem sebzi meg többet
már az ég. Annak szemét is csak a tükröződés: új Édes-Kettesük
sziluettjéé – tócsában. Felelősség: nehogy késpenge, zsilett,
tűzpiros köröm éle vágjon csuklót. Viszi a képet úgyis örökig.
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Nem parittyázhat bármire! Ha dob egyet is, magafajta esik el
áldozatul; a volt nő mégis védett: pulpitust megelnököl
bíróként, hej! – Platóni forrás partján ülne így; kellemes, suhogó
eónok múlnak arra, századok, borúk; lehulló tányértörmelék
vibrál feje köré glóriásan. E fény takarékos, skót felvilágosodás:
Vöröske megszül Új Fiút és nyilván a tanszékére is kurva jó lesz.
III.
Eső rég nem zuhanyt, a víz felnyúlt gyomokban él, pulzál tovább
rozsdás, szemetes sínek mentén. Vászonruhásan caplatsz innen el,
mivel nincs bérlet, s jegyet a villamosra venni sem túl „ökonóm”.
S mosdatlan utasok soraiba napokig sem vágysz. Eljött július,
lám, kaszált a kültelek füvén; két szénaboglya is a hajléktalanok
beszarta tér két szélén; nem épület, de lakható csillag-kép lent, az Ég
alatt.
Csatangolsz, akár vidéki konferenciákra egykor, ama elfalazott
idején még a Kommünnek, Aczél Gyurka bácsi alatt… Olyan
tornacsukában, hogy annak bűze maga a posztromantikált
szerelem: – Corason, bazmeg! – mondod ki erről, nem vagy épp
kiábrándult pedig. Tudást neked, valamiként feltétlenül orvosias
tapasztalatot a Klinikák környéke ád. Még nem a Pathologia!
(És őszig meg sem áll már az idő. Augusztus pergamenes száraza
megsoroz, úgy küldözget el sok küldeményt a rogyó kerület
agresszív postáin, hol egy-egy sárgacsekkes dúltan felmekeg:
„Helyben!” S mire majd szeptember lesz, talán meg is érkezik…
Csak mi? A hetes zuhék évada! Netán a tél az őszben, nyár az ősz
közepén-végén… „Akácoskertre” hisz majd járhat bőven olyan is!)
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(Egy) Pintyő Nyakonchoz
Te adod vissza műveimet nekem, Milyen Madár? Leesett
szépségtapaszú Foltos Nyakorján! Zsiráfmagast ülő,
kopaszodó beatles-buksidra olyat vágok, a pásztorlány
Eiffel torony lesz ijedtében fatornyos hazádban; mind,
akit szerkesztőségi titkár gyanánt munkahely-zaklatsz.
A hídnyáj már szétfutott; náladfele nincsen átjáró a Dunán.
Nincs átjárás Old Goatból Pest felé, közbül homokviharok
egykedvű, konok munkája emel falat, amerre fordulsz.
Eónokkal ezelőtt elindult valaki a bugaci csárdától, az
Orczy térig jutott pár hete, azóta ott kapargál Lőrinc báró
meszesgödrében (építés alatt félegyházi mustárral tölt);
háromlábú bennszülött, irigy Sárgaember: te neszelsz fel.
Visszaadod nekem a műveim? – Letöröm harmadik lábad,
mint szarvat! Semmi perc alatt, semmi fáradsággal. Azt
ámítod, harmat-kedves vagy, pedig harmat-gyenge. Elhidd, amit mondok! Egész megyeszékhelyed másfélén
csivitelhet, gőze sincs erről verebeinek; zenetanárné
ósdi férje tizenkilencedik századias „viráglásra” kapat bár.
Addig folyócska lesz a nő; hömpölyög városszélesen;
terjedez’: az merít belőle, aki akar; hérakleitoszi
nem-ugyanazság. Keskeny, fehér kezű. Hajából
villámokat lehet kifogni (ezüst csatok fekete kazalban).
A fáma: Eugen hátán tapod lába. Hallgatás esküvőjéről,
s utána totál szétterül. – Teszi pedig rosszféle versekben.
Mint te is tolod, olyanokban; ki az enyémeket visszaadod!
Megérezzed: felörvénylik alattad – tátogva – a semmi,
ha én találok rád toppantani csapópadlót. S lent nem
szabadít ki izmos-karcsú Estella, mint Mikszáth bácsi
Pongrácz grófjának börtönéből valakit. Noha vagy
metaforikus-földközelien elnehezült, akár a krumplizsák!
A statika is látszott alapozni szerencséd; beleseggeltél
„cuclista” munkahelyként valahova, ahol nem kellett
dolgozni. Eddig jó! De írni se?, „íróként”. Azt vajh ki
engedélyezte neked? Súgta lustaság, tehetetlenség?
Tohonya Komócsin-háziállat! Nem volt szükséges
észrevenned Rö-váltást – a tisztát is az asszony adja, mi?!
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Műveimet, lám, visszaadod nekem – én is neked a tieid.
Nem fogadom el, hogy az „igazi költőről” te mondj
meghatározást. A „tagoló verset” is csak azért
beszéld, mert tartalmaz nomen est oment, rád illőt!
S hiába adóneus az „ablak a Tóra”, nagyon homályos
kilátás esik rajta, ha folyton-folyvást azon át nézel, öreg…
A vármegye alkonyulatánál tűnsz el a balfenéken. Egyik
gatyaszárad a Kis-Túr, pusztai ammóniák-lé siet
a másikból kicsöpögni, mint Helyi Nagyság-csurranás.
Finanszírozási űröd áll be: null komma null lejsztungra
nem fognak adni lét-zsét a regionális-globális urak.
Akkorára kinyestelek a Kánonból, én, Háromnevű adjutánsa.
De lemész végül a térképről magadtól is; panasz csípdes,
közben felhőket konstatálsz: homokörvényből ami
látszik. Trochaikus lejtés lépcsein húzol Délvidékre el,
csetnikekhez, ha már a jambikus lüktetés nem emel
északi fényre. Más fényt kaptál: túlzásig laktál belőle.
Kicsikét talán visszaadsz? (Játszik légujjad verstaggal…)

Susanna Lakner

Géczi János képei elé –
Mesék a Gutenberg-galaxisról

A kollázsoló mindenütt nyersanyagot keres. Sétálgasson Kínában,
Európában vagy az arab világban, a turisztikai és egyéb látványosságok
mellett felfedezi és szemfülesen begyűjti a ﬁtyegő plakátdarabokat és az
útjába akadó újságokat is. Dupla teher, ha az ember ráadásul író, aki nyelveket beszél és a kultúrantropológiában is jártas, mert így a vizuális ingerek mellett szüntelenül hat rá a szavak bűvös vonzereje is.
Géczi János ilyen bonyolult elme, aki precíz szabóként dolgozza fel
a begyűjtött anyagot, majd kiszórja közénk a transzformált zsákmányt.
Amiket itt most a falakon látunk, nem is annyira képek, mint inkább szavakkal sűrűn teliszőtt falikárpitok.
Gonddal készült rongyszőnyegek, amelyekbe a szövőmester színes
gyapjúszálakat is csempészett a napilapok harmonikus szürkéi mellé.
A kollázsművész kizárólag olyan nyersanyagokkal dolgozik, amelyek
egy másik kontextusban már betöltötték funkciójukat a világban.
Egy nyomtatványokból ragasztott kép témája nem az alkotó fejében
megszülető idea, amelyet a művész – technikai felkészültségétől függően
– jól-rosszul transzportál a választott hordozóra, hanem a varrógép és az
esernyő véletlen találkozása a boncasztalon, ahogy Lautréamont, a nagy
szürrealista költő megfogalmazta a véletlen inspiráló erejét.
Mivel a felhasznált képi elemek óhatatlanul magukon hordozzák egyegy korszak nyomdatechnikájának jellemzőit – a divatos betűtípusokat,
az adott kor nyomdafestékeinek képességeit, a papír fatartalomtól függő
öregedésének jeleit –, a kollázzsal voltaképpen deﬁniálható a kor, amelyben készült. Alkalmas továbbá arra is, hogy egymásba folyassunk idősíkokat, ezzel mintegy kiszakadva az időből, s egyazon platformon egyesítsük
mindazt, amit emberi agyunkkal csak egymás után következőnek tudunk
elképzelni.
Ahogyan Kurt Schwitters, a nagy ragasztgató mondta egyszer: a kollázsnak kapcsolatokat kell teremtenie, lehetőleg mindennel, ami a világon létezik.
A beatnemzedék jeles ﬁgurája, William S. Burroughs – amerikai író,
esszéista – megírt szövegeit szétvágta, majd véletlenszerűen újrarendezve
forrasztotta egybe könyvei szövegtestét. Ezt az úgynevezett cut-up tech-
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nikát David Bowie is használta dalainak szövegeihez, hogy – tudatalattiját
ily módon aktivizálva – új összefüggéseket hozzon a felszínre.
Géczi sem tesz másképp. Hozzárendeli a talált fecnit egy másikhoz,
majd azt egy harmadikhoz. Előszeretettel robbantja fel a harmóniát, dobja szét a feliratokat és folyatja át őket a jobb felső sarokból a bal alsóba.
Máskor felszórja őket a lapra, mint a fűcsomókat, aztán a falon triptichonba rendezi a képeket. Uszadék fák módjára csurgatja a csíkokat a
papír fehér folyóján, vagy kazalba rendezi őket, mint a frissen kaszált búzát. Szavak, betűk, mondatok keresik helyüket a semleges háttérben. Ha
odaﬁgyelünk és képesek vagyunk a látványt együtt értelmezni a szövegek
jelentésével, kinyílik egy ablak, s a mondanivaló láthatatlan sáskaraj módjára települ be agytekervényeink közé, sőt képes lehet akár arra is, hogy
újrarendezze gondolkodásunk megkövült paneljeit.
A laikusnak talán fel sem tűnik már, milyen egyformák lettek hétköznapjaink nyomtatványai. Komputerünkben a hosszabb szövegekhez a talpas Times betűt használjuk, minden másra pedig a Helveticát. Így szoktuk
meg ebben a napnyugati kultúrkörben, miközben a világ többi része telis-tele számunkra értelmezhetetlen, ám vizuálisan roppant érdekes írásjelekkel. Egy képzőművészre ezek inspirálóan hatnak, mert a formák és
színek graﬁkai elemként egzotikus színezetet adhatnak egy munkának.
De amit megértünk, azt is új összefüggésbe helyezhetjük, s mivel most a
nyelv emberével is van dolgunk, érdemes közel hajolni, benézni a lamellák közé és elolvasni a szövegeket.
Angolul például: Benny és Lady Gaga, George pont pont Or... Orwell?
Machine, Strike, Pole, Honeymoon. Gép, sztrájk, pólus, nászút. Essentials, eszenciák; Exquisite burning, különleges égés; Master of minor
effects, kisebbségi effektusok mestere; Literature, irodalom. God only
exists. Egyedül Isten létezik. Isten létezik egyedül?
Aztán magyarul: fekete futball. Mi ez? Őrség. A tájegység vagy a vár
védői? Harc az egészséges harapásért. Eltűnt a Jupiter egyik csíkja…
Van üzenet? És ha igen, hogyan fejtsük meg? Mivel? És a jelentés mikor áll össze? Nos, ez a kérdés. És az is, kinek mi a jelentés. Tőlünk függ,
milyen mélyen hajolunk bele a képbe, s mennyit időzünk vele.
A látvány foglyai maradunk-e, vagy bevetjük magunkat a dekódolás
rejtelmeibe?
Az a jó kiállítás, ahol a látogatónak az érzése támad: a művészet közvetítésével önmagával találkozik. És hogy egy alkotás katalizátor lehet a
tisztánlátáshoz.
Semmi sem olyan régi, mint a tegnapi újság – jut eszembe az ismert
mondás is. Ez a kiállítás már találkozott közönséggel a budapesti Magyar
Műhely Galériában, 2012-ben. A kivágott betűk, szavak, mondatok tehát minimum egyévesek, s lassan a papírra is kezd ráülni az idő patinája.
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Ha ezek a képek túlélnek minket, akkor erről a korról mesélnek majd
egyszer. A Gutenberg-galaxisról. Ez a jó bennük. Remélem, egyetértenek
velem.
(Elhangzott 2013. augusztus 9-én Veszprémben, a Művészetek Háza Várgalériájában, Géczi János Kollázsok és dekollázsok című kiállításának megnyitójaként.)

Fenyvesi Ottó

Géczi János kollázsai

Géczi János a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja.
Nyugtalan kísérletező, újabbnál újabb meglepetésekkel szolgál. Biológus
és lapszerkesztő, a rózsák nagy szakértője, de verset, prózát és esszét is ír.
Évtizedek óta a magyar vizuális költészet egyik kiemelkedő képviselője.
Géczi rendületlenül alkot, irodalmi és képzőművészeti kísérletei egy nagy
kalandról tanúskodnak. Lankadatlan invencióval keresi az új tartalmakat
és kifejezési formákat.
Mostanában mintha a vizuális költészettől visszakanyarodott volna a
kollázs műfajához, amely a 20. század elején emelkedett művészi rangra.
Ekkortól érvényesül igazán az alkotó szuverenitása a képi elemek feldarabolásában, mozgatásában, újbóli összeillesztésében. A kollázsszemléletnek köszönhetően megváltozott és diverziﬁkálódott a képzőművészeti
gondolkodás. A kollázselv alapján felhasznált „idegen elemek” részt vesznek egy új asszociatív folyamatban, melynek célja új jelentések létrehozása.
A dekonstrukció nagy ﬁlozófusa Jacques Derrida azt írja: „A jelentés mindig instabil. Mindig vannak új járulékos elemek, amelyek felett
nincs hatalmunk, amelyek előbukkannak és meghiúsítják a rögzült és
stabil világok megalkotására tett kísérleteinket”. Korunk bőven szolgáltat változásokat, meglepetéseket. Az ezredforduló tudománya és technológiája alapjaiban változtat meg mindent, ami fontos az életünkben,
az éghajlatot, a szaporodást, az emberi viszonyokat, s többek között az
identitásunkat is. Korunk szubjektuma alig rendelkezik rögzült, lényegi és
folytonos azonosságtudattal. Identitásunk aszerint formálódik ahogyan a
minket körülvevő kulturális rendszerek reprezentálnak és megszólítanak
bennünket. Ernesto Laclau szociológus és a diszkurzuselmélet szakértője szerint a modern információs társadalmaknak nincs középpontjuk,
nem egyetlen kifejező vagy szervező elv vezérli őket, s nem egyetlen ok
vagy törvény szerint fejlődnek. Ennek következménye a diszkontinuitás,
a széttöredezettség, a szakítás és a diszlokáció. A régi stabil struktúrák
összezavarodnak, de ugyanakkor megnyílik az út, hogy új kapcsolódások,
rendszerek jöjjenek létre, a luchmanni autopoiézisz szellemében.
Kollázst készíteni annyit jelent, mint újraértelmezni a nyelvet, a bennünket körülvevő világot, valami új igézetében összekaszabolni az adott
rendet. Kollázst készíteni annyit jelent, mint nem törődni bele, nem fogadni el. A művészetnek ez a területe annyiban feltétlenül kegyetlenebb
és bátrabb, hogy képeket és szövegeket használ nyersanyagul. Mégis, leg-
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alább annyira szakrális, mint amennyire profán, mert mintegy egyedüli
lehetőségét kínálja annak, hogy egymás mellé kerülhessen, sőt eggyé váljon, ami addig kilátástalanul külön állt.
Az avantgarde apostola, Kassák Lajos, aki többek között kollázsokat is
készített, egyik versében azt írja: „Félelmében játszik a gyermek, szívében
a fényből-szőtt vermek kozmikus vacogása”. Igen, kollázst akkor készít a
művész, amikor vacog, szorong. Mert szorongásra nagyon sok oka volt/
van. Akármilyen gőgös, komisz, parancsoló és avantgarde-kegyetlen. Hisz
a művész élete csupa győzelem és csupa szigorú vereség. Csupa hit, szellem-háború és csupa kudarc. Csupa csalódás függetlenségben, társadalmi
szocializáltságban, az anarchiák szabadságában. Hiszen elsődleges vágy
a rend, melynek a szeretet az életadó anyaga. A szeretetlenségben a művész csupa szorongás lett, csupa csontvázmagány. Hát játszik a titokkal.
Minden lehetséges jelentést kifürkész; kollázst készít, mint Géczi János.

Faludi Ádám

kétséges lúzerek
– ez errefelé egy ilyen világ
suzanne elhagy téged
kedves leonard –
suzanne elvisz téged
tengerparti házban éltek
sokszor hiszem többször kétlem
nem járt senki sem a vízen
legfeljebb pocsolyákon
pocsolyák felett lépkedett itt
akit suzanne magával soha sehová nem vitt
ez bizony innen nézve ilyen
egy régi igen
és egy hasonlóan öreg
színpadias remek
amikor nekiindulsz
de aztán útközben megállít a minek
és betűzgetni kezdi a személyidet
nem volt tengerpart nem volt ház
suzanne-t elvitte mindenik magával
amikor tombolva vált
mindenik lány aki elveszett
nem sokkal azután
hogy teát hozott az ámulat idején neked
elvitt kicsit elvitt nagyot el az összes kacatot
ez errefelé egy megszokott ügymenet volt leonard
vagy most is az nem tudom
utána kimész az utcára és ott jön szembe veled
egy másik suzanne
végigméred kiválasztod elhiszed
felteszed a gázra a teavizet
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kőtenger
nem tévedtél
a fű és a szikla is tetszett
néztem a megismételhetetlenbe
egy megismételhetetlennel
elmúlva minden pillanatban mindenemmel
miért vagy szikla miért vagy kő
miért vagy ég miért vagy miért
na jó
tetszettek az ébredések is
a dalok
az ujjaid
ahogyan előkanyargott
belőlük a főzés
a tévedések később
azok is tetszettek

ellenterv
amikor általános kimerültséget tervezek
a sötétben úszó sötétben
egy senki lépteit hallani a közelemben
lefelé megy a lépcsőn
fontolgatok valami komoly megrázkódtatást
egy elemi erejű
természeti rendellenes
bekövetkeztének szálait szövögetem
amolyan nagy reccs és utána az áradat
sok hordalékkal
autók is úsznak
meg szekrény rémült cirmossal
lebegő ﬁókok
bennük felesleges bizonylat számla műfog
és a Haszontalan faltól falig
ahogyan benne gurulgat
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kigondolok egy ilyet
aztán eltűnök
felkaptatok a hegyre
egyszerű ösvény kavicsokkal
lekopott peremű sziklákkal a szélén
a hegy tetején letelepszem és végignézem
mit hagytam magam után odalent
» mire képes ha szabadon engedem «
később visszaindulok az ösvényen egy senkivel
útközben készül a történelem
aztán eltűnik
le az elsodort völgybe
úgyis mint egyszer használatos
úgyis mint egyszer sem használható
az ellentervekkel avagy a tervekkel ellentétben
felújítva frissen
mondván hogy lám lám
a változtatható történelem
ilyen volna hát

hűtött léhűtő
néha kiesel istened kegyéből
a szűzanya köténye méterekkel távolabb
mint ahová elszántan zuhansz
rosszul mérték fel a tűzoltók
hová álljanak azzal a
kifeszített köténnyel
a sötét oldalad biztat
hogy igyekezz a zuhanással
mert elkésel a végedről is
iram atyám iram iram
szabadesésben kormányozhatatlan
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hol vagy münchausen báró
a köpönyeged két szárnyával
hol a békében jársz
gyere gyerekkoromból ideki
ahol ég a házad
fekete kakas fekete ima
az elengedett kezeket fel ha kedves az életem
ha legalább annyira kedves
akár egy kalap akár egy füstkarima
a bolondok és a részegek
a szűzanya kötényébe esnek
iram atyám iram iram
olvasod rá a szabadesésre
fekete fohász fekete ima
süvítve és reménykedve

a lokálpátriárka dala
a tegnapraforgó holnap hibajele hibás
ez a felirat fogad
egy lugasban járunk
a parabolaantennát nem tévesztve szem elől
a holnap jele jön közelít
nem lenne szabad látni
hogy elromlott a célkereső
megzavarodott a digitális
trükk van az ingzsebemben
megelőzzük ravaszul ezt a holnapot
veted oda hanyagul
és ennek majdnem összeomlás lesz a vége
a lugast tehát elhagyod
és addig mész gyalog
amíg az éjt nappallá
a nappalt éjszakává
az éjszakát hajnallá nem teszed

146

VÁR UCCA MŰHELY 42.

kopogtatsz a mesterséges országok valamelyik ajtaján
kinéz egy szem a kerek kémlelőn
benne az egész barátságtalanság park
amiről írtál egyszer
messze innen messze
a megtévesztve meghódított üveghegyekben
különös írás
valami kivételes véletlen folytán
rajtad kívül senki nem olvasta
és ez megsemmisült dokumentumokkal
könnyen bizonyítható
bár & bár
sárga vörös fény
lángok martalóca
nem verem fel a bárurat
már nagyon reggeledik
leülnék inni egy nyelet bármit
úgyhogy kinyithatnád a bárkaput
a tegnapraforgó holnap a nyomomban van
mesterséges mennyem pimodániában
ez nem a baudelaire hotel pimodám
ahol a recepción gautier-t látod bóbiskolni
ez pimodánia
csak és kizárólag lokálpátriárkáknak
rövidet innék hosszú poharakkal
vesztes haza veszélyes külvárosa pimodánia
hiteles érzelmek lugasa hová a holnap jele közelít
megelőzzük ravaszul
és ennek majdnem összeomlás lesz a vége
úgyhogy kinyithatnád a bárkaput
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ismeretlen felépítésű haiku (HAIQ)
az L.H.O.O.Q. hívójel hallatán
– Marcel Duchamp postaládájába vagy levélledobójába –
egy téli madár
ablaküvegen
táviratozik
(morzecsőr – morzecsőr – morzecsőr)
»» / – – / – – – / . – . / – – . . / . / – . – . / . . . / – – – . / . – . / ««

múlhatatlanság
elhalványult a szivárvány
hiába képzelsz helyébe egy másikat
eltávozott a nap
te keltél fel helyette hogy ablakot nyiss
volt idő amikor volt szivárvány most meg nincs
működik minden ahogy mondják
rendeltetése szerint

túl a hetedik dimenzión
hogyan is legyen
nézelődik ilyenkor
balra kettő jobbra egy
ginsberget olvas
régi nap lehet ez
amikor la hondában dől a fák alól a stones
ahogy írva vagyon
ahogy mondja az emlékezet
ahogy kántálja hirdeti mennydörgi
így kell leereszkedni a meredélyen
majd én megmutatom neki
balra kettő jobbra egy
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villámlátogatás víztükörben borotvával
és csak írsz ilyeneket
balatonfűzfő balatonfüred
ott vagy a kék vonat ajtajában
lobog a szél az ing csapdos kicsit
és aztán a napszemüveg
meg együtt a többi nyári kellék
ülsz a széken és talán félig ﬁgyeled
a négyhuszonnégyes füstje tovasuhan
gyorsuló szellemvasutadon
a zománcos lavór vízében előtted
a lavór egy hokedlin
benne spiritiszta víz lehet
túl a civilizáción
hagyományos borotválkozásra készülsz
de előbb a szeánsz résztvevőit szabadon engeded
az öreg pecást például
aki nem hazudik többet reggel hatkor siófokon
a pultra görgetve apraját
már úgysem aktuális azt mondani hogy apraját
de ez egyáltalán nem szomorú
három akkord meg egy kis halhatatlanság
mindegy mivé leszel
ez a kettő változatlanul játszik tovább
ne csak nézzed abban a lavórban a teljességet
a most borostás régi képed
borotváld helyette a tükörsima vizet
ahelyett hogy csak írsz és írsz ilyeneket
balatonfűzfő balatonfüred
láthatatlan meg látható
balatonfűzfő balatonfüred
balatonfüred balatonfűzfő
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