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Vladimir Gvozden

Avantgárd az utópia halála után

„Alles da da da” olvasom a természetes anyagból készült piros zacskón, 
amit 99 eurocentért vettem a villachi Intersparban. Minden da, da, da. 
Minden dadaizmus? Vagy már semmi sem az? Vagy ennek az egésznek 
semmi köze a dadaizmushoz? Minden áttételes: ezek a szavak, ennek az 
áruházláncnak a reklámkampánya nem a nagy háborúnak, a dadaizmus 
megszületésének a pillanatát juttatják eszembe, hanem 1982-ből a német 
Trio zenekart, amely váratlan világsikert ért el 13 millió példányban har-
mincvalahány országban eladott kislemezével: „Da da da, ich lieb’ dich 
nicht du liebst mich nicht aha aha aha” (vagy rövidítve „Da da da”). Az 
ismételgetésből álló, redukált melódiájú dalt mindenki egyből megjegyez-
te, a zenekar tagjai meg arról beszéltek, hogy ez „a német új boldogság” 
kifejezése. A dadaizmus és öröksége megkerülhetetlen gyűjteményében 
Kerstin Somner kifejti, a dada nyomai a leghihetetlenebb helyeken buk-
kannak fel, példának éppen ezt az említett német slágert hozza fel. Azt 
állítja, annak ellenére, hogy ennek a dalnak nyilván semmi köze a törté-
nelmi avantgárdhoz, nem annak a hatása alatt született, mégis tökélete-
sen összecseng Kurt Schwitters egyik dalával és a dadaistákra jellemző 
paradoxonokra és képtelenségekre hajaz.1

Ismeretes, a korszerű eladástechnika alaptézise, hogy minden áru asz-
szociációt kelt, amely összeköti más termékekkel a környezetéből, létre-
hozva így a fogyasztás kulturális ikonográfi áját.2 A fogyasztói szemlélet 
már régen meghódította a művészetükről, oktatásukról, vallási hagyomá-
nyaikról ismert országokat, így aztán az avantgárd mozgalmakat, köztük a 
dadaizmust is kisajátították és a boldogságkereskedelemről szóló diskur-
zus legitim részévé tették. Fredric Jameson pesszimista felfogása szerint 
kiüresedett ismétlésekre vagyunk kényszerítve.3 Ámbár az üresség krité-
riumai meghatározatlanok, nem biztos ugyanis, hogy az üzleti szféra tel-
jesen üres, tekintettel a társadalmi modellek összetett kapcsolataira és 
hatékonyságára. Ezért nem kell csodálkozni, hogy a Trio zenekar dalát 
nagy cégek kampánya egész sorában felhasználták (Ariston, 1987, Volks-

1 Kerstin Somner, „‘Dada is Dead – Long Live Dada’: The Infl uence of Dadaism on 
Contemporary Performance Art”, Dada and Beyond 2: Dada and Its Legacies, ed. 
Elza Aranowitz, Eric Robertson, Amsterdam – New York: Rodopi, 2012, 42

2 Lásd Walter L. Adamson, Embattled Avant-Gardes: Modernism’s Resistance to Commodity 
Culture in Europe, Los Angeles, London: University of California Press, 2007, 38

3 Lásd Robert Archambeau, „The Death of the Critic: the Critic-Pasticheur as 
Postmodern Avant-Gardist”, Avant-Post: The Avant-Garde Under „Post-” Conditions, 
ed. Louis Aramnd, Prague: Litteraria Pragensis, Prague, 2006, 63
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wagen 1997, Microsoft 1997, Citroen, 2012, Interspar….) Szóval minden 
da da da. Fredric Jameson kifejti, a vágy szürrealista kultuszát a kifejezést 
szolgáló vizuális technikákkal együtt kisajátította a piac, hogy a kapitalista 
fogyasztást ellássák pszeudo élményekkel.4

Az avantgárd különféle közvetítéseken keresztül régóta a kulturális 
ikonográfi a részévé vált. Az avantgárd társadalmi sikere egyben a legna-
gyobb sikertelensége is.

Hans Magnus Enzensberger már 1962-ben megtámadta az avantgárdot, 
azzal vádolva a futuristákat és a szürrealistákat, hogy politikailag zavaro-
sak voltak, az élettől elvonatkoztatottak és hajlamosak a megváltásról szóló 
tanításokra, tehát az esztétikai kísérlet koncepcióját átengedték a tudat-
iparnak. Ebből eredően az avantgárd a maga ellentétébe csapott át: anak-
ronizmussá vált.5 Három és fél évtizeddel később Zygmunt Bauman azt ál-
lítja, hogy „a mai posztmodern környezetben nincs értelme avantgárdról 
beszélni.” Ő egy lépéssel tovább megy Enzensbergernél: nem csak hogy az 
avantgárd anakronizmus, de az esztétikai magatartása és cselekvésmódja 
érthetetlen a „mobilis stagnálás” posztmodern világában. Az elképzelés az 
avantgárdról, mint katonai előőrsről a rendezett időfolyamról szóló elkép-
zeléstől függ. De Bauman szerint, ma már nem élünk az időfolyam partján, 
hanem inkább valamiféle elaknásított mezőn, amelyet időről időre robba-
nások ráznak meg, de azt senki nem tudja teljes bizonyossággal megmon-
dani, hol fog robbanni legközelebb.6 Ehhez még egy szkeptikus véleményét 
tudjuk hozzáfűzni, Marten Doorman a progresszív művészetről szóló esz-
széjében azt írja: „Az avantgárdnak vége. Kevés komoly művész vagy profi  
kritikus cáfolná ezt manapság. Ez nem lekicsinylés, de úgy nézem Kan-
dinszkij vagy Willem Kooning műveit, mint Rembrandtot vagy Pousseint. 
Úgy olvasom Garcia Lorcát vagy Joyce-ot mint Dantét és Cervantest…”7

Ha tekintetbe vesszük az intellektuális megkérdőjelezés példáit, továb-
bá az egykori művészeti és politikai lázadás radikális tartalmainak politi-
kai lekicsinylését és üzleti bekebelezését, amit Jameson ismétlés pokla is 
kikezdett, nincs mit csodálkozni a kérdésen, amit Rachel Blau Du Plessis 
kortárs amerikai költőnő feltett: „Miért kellene, hogy lázba hozzon az 
avantgárd?”8  Valójában nekünk magunknak is fel kellene tenni a kérdést, 

4 David Hopkins, Dada and Surrealism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford 
University Press, 2004, 96

5  Hans Magnus Enzensberger, „Aporien der Avantgarde”,  Einzelheiten II. Poesie und 
Politik, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1964, 50 és tovább

6 Zygmunt Bauman, „Postmodern Art, or the Impossibility of the Avant-Garde”, 
Postmodernity and Its Discontents, New York: New York University Press, 1997, 96

7 Marten Doorman, Art in Progress: A philosophical Response to the End of Avant-Garde, 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, 116

8  Rachel Blau Du Plessis, „Post-Avant/Avant-Post: An Imaginary Conversation inside 
Real Practice”, Avant-Post: The Avant-Garde Under „Post-” Conditions, ed. Louis 
Aramnd, Prague: Litteraria Pragensis, Prague, 2006, o. 22
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mielőtt még „készpénznek vesszük” az avantgárdot és olcsó intellektuális 
levesecskéket kezdünk kotyvasztani meg posztmetafi zikai rekonvalensz-
cenciákat, mintha közben az égvilágon semmi sem történne. Úgy látszik, 
van, akit még mindig izgalomba hoz a felirat a szupermarket zacskóján: 
„Minden da da da”. Holott nincs ebben semmi izgalmas se művészettör-
téneti, se kortársművészeti szempontból.

Nagy a zavar az avantgárd koncepciója körül, a vitát meg legtöbbször 
önámítás, nosztalgia, felnagyítás, siránkozás illetve éles kritikai kirohaná-
sok és történelmi felülvizsgálatok kísérik. Ezekben a vitákban két szélső-
ség alakult ki: az egyik szerint az avantgárd még mindig fontos fogalom a 
kortárs alkotói gyakorlat megjelölésére, a másik szerint viszont az avant-
gárd halott. Vannak, akik számára az avantgárd mára meghaladott törté-
nelmi kategória, viszont vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy az 
avantgárd még mindig egy befejezetlen terv.9 Hétköznapi használatban 
gyakran a legprogresszívabb kortárs művészetet nevezik avantgárdnak. 
Bár kézenfekvő megoldásnak tűnik, hangsúlyoznunk kell, hogy a hala-
dás összetett kérdése a művészetben nem magától értetődő és további 
magyarázatokat követel.10 Ezen felül, a szakkifejezésnek ez az esztétizált 
használata nincs összhangban az avantgárdnak azzal a törekvésével, hogy 
túllépjenek a művészeten. Továbbá, az avantgárd haláláról szóló tézist 
azoknak az utópikus törekvéseknek az eltűnésére alapozzák, amelyek ra-
dikalizmusának az alapjai. A múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben 
úgy vélték, hogy a (francia) elmélet átveszi az ellentmondásos és intéz-
ményellenes szerepét a radikális művészetnek,11 miközben egyre többet 
beszéltek arról, hogy kimerült, hogy tényleg halott és vele együtt végleg 
eltűntek az utópikus aspirációk, vágyak – utópia utáni világban élünk.

Az avantgárd befogadásának problematikussága jórészt abból ered, 
hogy nem az egyetemen fogant és gyakran hangoztatott kemény véle-
ményt erről az intézményről és a professzorokról. Ma az avantgárd ku-
tatók nagy része az egyetemek esztétika tanszékeiről kerül ki.12 Ennek 
következtében még nem készült el az avantgárd mozgalmak teljes tár-
sadalmi elemzése, ellenben teljesen depolitizálták és intézményesítették, 
így aztán nehéz összefüggést találni az avantgárd negatív alapállása és 
a szélesebb körű társadalompolitika között. Ezért úgy tűnik, amikor az 
avantgárdról és más művészettörténeti, irodalomtörténeti terminusokról 
van szó, vázolni kell a kritikai gyakorlatnak a körülményeit, amelyek meg-

9 B. John Roberts, „Revolutionary Pathos, Negation, and the Suspensive Avant-
Garde”, New Literary History, 41, 2010, 717–730  

10 B. Martin Doorman, Art in Progress: A Philosophical Response to the End of the Avant-
Garde, tr. Sherry Marx, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, 10–11

11 Jonathan P. Eburne, Rita Feliski, „Introduction”, „What is an Avant-Garde?”, New 
Literary History, 41, 2010, VII

12 Mike Sell, ‘Resisting the Question’ „What is an Avant-Garde?”, New Literary History, 
41, 2010, 764
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határozott megnyilvánulásokhoz vezettek, mivel ezeket a megnyilvánulá-
sokat az utópia halála után egyre nehezebb megvédeni. Tény azonban, 
hogy a kritikák többsége még mindig nem hajlik arra a végkövetkeztetés-
re, hogy az avantgárd a történelem zsákutcája. Ebben a tanulmányomban 
szeretnék rámutatni az avantgárddal kapcsolatos konfúziókra és ellent-
mondásokra. Azt azonban leszögezem, eszem ágában sincs az avantgárd 
kifejezés minden lehetséges értelmezését tagadni, csupán a körülmények 
fontosságát szeretném hangsúlyozni.

Ismeretes a törekvés, mely emberi tulajdonságokkal ruházza fel ezt 
a művészeti mozgalmat: születés, ifjúkori lázadás és halál. A történelmi 
avantgárd ethosza a politika és az esztétika közötti könnyű, talán túlsá-
gosan is könnyű átjáráson alapszik, a megbotránkoztatás kultúrájának 
gyakorlása közben. Tekintettel arra, hogy ez a könnyedség idővel számos 
akadályba ütközött, amit az állam és a kapitalista hatalom képviselői tá-
masztottak, nem csoda, hogy az avantgárddal kapcsolatban elsősorban 
annak haláláról folyt évtizedekig a közbeszéd. A diszkusszió keretét Peter 
Bürger Az avantgarde elmélete (1974) című műve határozta meg, amelyet 
egy korszak és törekvései nekrológjaként szokás olvasni.13 Az avantgárd 
hősi reményei immár csupán a nosztalgia és melankólia tárgyát képezik,14 
eltűnésük kétféleképpen lehetséges – az állami intézmények illetve a pi-
aci logika mentén. Mint ismeretes, Bürger úgy tartja, hogy a sokkhatás 
kultúrája immár kimerül a technológiai újításokban, a „fordulópont” ka-
tegória törölve és vele együtt a történelmi avantgárd mozgalmak is. Ez 
alapján a neoavantgárd sikere is megkérdőjeleződik.

Nem árt azonban az óvatosság: attól még hogy a Bürger tanulmányá-
nak fókuszában álló avantgárd mozgalmak (dadaizmus és szürrealizmus) 
a művészet meghaladására törekedtek, nem beszélhetünk automatikusan 
bárminemű haladásról, ami állítólag az első világháború alatt és után le-
hetséges volt. Amikor a történelmi avantgárdról van szó, fi gyelembe kell 
venni a szövegkörnyezet összetettségét, amelyben jelentkezik. Ez a kontex-
tus mindenekelőtt a művészet új rendszere, amit Hegel jénai előadásaiban 
felismert és bírált: a tapasztalat modern töredékessége egyben a tapasz-
talat kulturális demokratizálódása is.15 A vallási és metafi zikai felépítmé-
nyek hierarchiájának bukása és a kulturális mozgalom elismerése, szinte 
magától értetődően vezetett a művészet kategóriájának törléséhez, hiszen 
elvesztette a talajt a lába alól a fogyasztói kultúra felemelkedésével és a 19. 
századi társadalmi struktúrának a vertikálisból az egyenlők horizontálisá-

13 В. Петер Биргер, Теорија авангарде, ford. Зоран Мулутиновић, Београд: Народна 
књига, 1998.

14 Jonathan P. Eburne, Rita Feliski, „Introduction”, „What is an Avant-Garde?”,  New 
Literary History, 41, 2010, VI

15 L. Adamson, Embattled Avant-Gardes: Modernism’s Resistance to Commodity Culture 
in Europe, Los Angeles, London: University of California Press, 2007, 30
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ba való átfordulásával. A háborús események csak felerősítették a kiürese-
dettség érzését, világossá vált, hogy a művészet pátosza többé semmit sem 
jelent. A közvetlen tapasztalás elavult, a tudás illuzórikus formájává vált, 
és ezzel értelmét vesztette a művészet is, mint a valóság visszatükrözése. 
Tehát már a történelmi avantgárd megjelenése előtt felismerték a művé-
szet, mint magától értetődő kategória kimerülését, voltak művészek, akik 
erőteljesen foglalkoztak ezzel a problémával.  Flaubert, Baudelaire, sőt, a 
romantikusok egész soránál felfedezhetők ennek a felfogásnak a nyomai, 
pláne a második nemzedék tagjainál (Byron, Lermontov).

Nyilván nem tévednénk, ha azt állítanánk, hogy a történelmi avantgárd 
sokkhatáson alapuló kultúrája ugyanabból a talajból fakad, mint amelyik-
ből a háborús káosz és a fogyasztói társadalom látványosságai kinőttek. 
Lehet, hogy a művészetnek már akkor alkalmazkodnia kellett a sokk kul-
túrájához, ami a kapitalista fogyasztói társadalom sajátja. Ezért fontos 
megállni és elgondolkodni Stanley Cavell16 amerikai fi lozófus megjegyzé-
sén: az avantgárdnál megfi gyelhető tendencia feltűnik már a forrásul szol-
gáló katonai metaforánál, tehát, hogy a művészeti fejlődést történelminek 
és politikainak mutassa be, mintha a művészi formák jelentős változása-
it saját politikai hatékonyságával szeretné igazolni. Természetesen senki 
nem tagadja, hogy van összefüggés művészet és politika között, ám bírálni 
kell Cavellel együtt a 20. századi avantgárdnak és későbbi elemzőinek ezt 
a jellegzetes szokását, hogy alábecsülik a művészeti gyakorlat és a politi-
kai tevékenység közti valódi különbségeket. Amennyiben a sokkhatáson 
alapuló kultúra politikai változásokat akar, illetve meg akarja változtatni 
a tudatot, akkor tisztában kell lennünk ennek a kultúrának a szélesebb 
kontextusával, amelyen belül nem kellene lekicsinyelni a művészetellenes 
és történelmi avantgárd mozgalmakat. A következmény: ha alábecsüljük 
a szerepüket és elszigeteljük őket a kortárs politikai, gazdasági és kultu-
rális gyakorlattól, akkor világos, hogy akárcsak Bürger, a neoavantgárd 
tendenciákat is lebecsüljük, mint a kiüresedett gesztusok egyszerű ismét-
léseit. Mint ismeretes, Borges himnuszt írt az ismétléshez, Pierre Menard, 
a Don Quijote írója című novellája arról szól, ugyanazt a művet megírni 
egy másik időben annyit jelent, mint egy másikat megalkotni, ami semmi 
esetre sem nélkülözi a jelentést.

Helyezzük el a történelemben a dolgokat. A radikális avantgárd moz-
galmak, mint Tristan Tzara Dadaista kiáltványa 1918-ból tagadták és ki-
nevették a haladás eszméjét a művészetben. A múlttal való szakítás része 
volt a tagadás esztétikájának és a botrány kultúrájának, illetve a meg-
lepetés és a provokáció esztétikájának. A szürrealizmus, amely a múlt-
ban kereste az elődeit, de más kevésbé szélsőséges mozgalmak sem így 
gondolták. Például a futuristák a múlttal való szembenállásuk ellenére, 

16 B. Stanley Cavell, The World Viewed: Refl ections on the Ontology of Film, Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1979, 216–217
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a mozgalom utópista jellege miatt, hangoztatták a történelembe vetett 
hitüket. Egyfelől ugyan a múzeumok lerombolására szólítanak fel, más-
felől viszont szeretik a technikát és a folyton fejlődő műszaki eszközökkel 
a társadalom radikális esztétizálására törekszenek. Az ilyen „modernizá-
ció” mögött a haladás eszméje áll, és minden progresszív törekvés mögött 
ott a történelem. 

Nehéz alátámasztani a haladó és maradi retorikáját, amivel gyakran ta-
lálkozni az avantgárd mozgalmak eredményeinek a vizsgálatánál. A prog-
resszió, mint ennek a gondolkodásmódnak a fő kategóriája, önmagáért 
való értékként jelenik meg, holott éppen hogy gyanúsan néznek rá és til-
takoznak minden extrém tagadó formája, például a dadaizmus miatt, ami 
a nagy háború idején és utána hódított.  Tény, hogy az avantgárdnál és a 
fő történelmi interpretációiban érezhető a művészet jövőjének túlhang-
súlyozása a múlt kárára, megfosztva ezzel alapjaitól a mostani munkát. 
Az eredmény az a benyomás, hogy a kortárs művészetnek köze nincs, leg-
feljebb döntőbírói kapcsolatban áll a történelmi körülményekkel, ame-
lyek növelték a művészet autonómiájának a jelentőségét a romanticizmus 
után.17 Amennyiben az avantgárd fi gyelmen kívül hagyja a rendszert, 
amelyben ő maga is létrejött, akkor nem a haláláról, hanem az öngyil-
kosságáról kell beszélnünk. Bürger a hegeli aufhebunghoz menekült azt 
állítva, hogy az avantgárd nem megsemmisíteni akarta a művészetet, ha-
nem túl akart lépni rajta.18 Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogyan 
képzeljük el az avantgárd előtti művészet intézményét, akkor arról is 
gondolkodnunk kell, időközben megváltozott-e ez az intézmény. Két kö-
vetkeztetésre juthatunk: vagy sikerült a jelenlegi művészeti rendszernek 
befogadnia az avantgárdot (ami azt jelenti, hogy szó sincs semmiféle sza-
kadásról), vagy megváltozott a művészet rendszere a történelmi avant-
gárd után (ebben az esetben viszont volt nagy szakadás, de ezen olyan 
irányban lehetett túllépni, amire senki sem számított). Ha ez a művészet 
sikertelenségének számít, ahogyan Bürger gondolja, még mindig nem je-
lenti azt, hogy ugyanezt a sikertelenséget kell megélnie a neoavantgárd-
nak is, mert nem ítélhetjük meg ugyanazon premisszák alapján: ebben az 
értelemben például Andy Warhol munkája hasonlóképpen érthető, mint 
Pierre Menard-é.

Tarka képet mutat az avantgárd története, van benne minden, aszink-
ron, ismétlések és különbségek, tehát nem árt óvatosnak lenni és sok 

17 Stanley Cavell, The World Viewed: Refl ectionson the Ontology of Film, Harvard 
University Press, Cambridge Mass., 1979, 216

18 Peter Bürger, „Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain 
Critics of Theory of the Avant Garde”, New Literary History, 41, 2010,  699. (Szerb 
fordításban: Петер Биргер, „Авангарда и неоавангарда: покушај одговора на 
одређене критике поводом Теорије авангарде“, ford. Стеван Брадић, Златна греда, 
бр. 151–152, 2014, 4–12).
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munkát befektetni a tárgyiasult jelek megértésébe, mielőtt bármilyen 
következtetést levonnánk, nehogy a pars pro toto hibájába essünk, vagy 
patetikus szövegelésbe a művészetről éppen a radikális ereje kapcsán. 
Nem árt feltenni a kérdést: az avantgárd egy adott pillanathoz kötő-
dik, vagy inkább a modernség intellektuális története pillanatainak ösz-
szességét értjük alatta? Diffúz vagy homogén ethoszról van-e szó? Mára 
feledésbe merült, hogy az avantgárd jelentős része konzervatív volt és 
radikális jobboldali ideológiák felé hajló. Úgyszintén gyakran szem elől 
tévesztik, hogy magának a pluralizmusnak az eszméje kezdettől fogva a 
polgári ethoszhoz kapcsolódik, azaz a választás ideológiájához, a politi-
kai és gazdasági liberalizmus egyik alappilléréhez. Végül pedig keveset 
gondolkoznak a különböző avantgárd mozgalmak bukásának módjáról. 
Vigyázat: „Az irodalmat újra kell defi niálni az általános kulturális terme-
lésen belül, de az ilyenfajta termelés minden változata saját szemiológiát 
kíván, amit nem lehet leegyszerűsíteni univerzális kulturális diskurzusra.19 
Amiről Eagleton beszél az irodalom kapcsán, minden művészetre érvé-
nyes, akárcsak az avantgárd fogalmának kiterjesztésére.

Látnunk kell azt is ilyen időbeli távolságból, hogyan pozícionálták ön-
magukat az avantgárd mozgalmak. Bourdieu-val szólva, a modern kultú-
rában az önmaguk előtérbe helyezése része volt az avantgárd stratégiának, 
az új képzőművészek és írók pozíciót akartak szerezni és azt megerősíteni 
a művészeti életben. Ez kötelező része volt a játéknak, sokszor illetlen, hi-
szen összeesküvésre hasonlított és a kollektív akarat rákényszerítésének 
tűnt az egyénre. Amennyiben a szabadságot veszélyezteti bármilyen radi-
kális beavatkozás, szkeptikusan fogadjuk az eredményeit.

A csoportos alkotás mellett az eredetiség az a másik szempont, ami 
mentén meghatározza magát az avantgárd. Rosalind Krauss Az avantgárd 
eredetisége (1981) című szövegében rámutat, eredetinek lenni lényeges 
eleme a szóban forgó mozgalmak önmeghatározásának. A szerző szerint 
a változó szerepek ellenére (forradalmár, dandy, anarchista, esztéta, mér-
nök, misztikus) az eredetiség változatlanul fontos mindegyiknél.20 Sőt mi 
több, Krauss azt állítja, „az avantgárd eszméjét úgy is felfoghatjuk, mint 
az eredetiségről folytatott diskurzust”.21 Természetesen az eredetiség nem 
csak elvárás, de kényszer is volt az adott művészeti rendszerben. Hasonló 
volt a helyzet a második világháború után, amikor úgyszintén forszírozzák 
az eredetiséget, mert ezáltal lehetett bejutni a folyóiratok és napilapok 
körül kialakult csoportokba. Ezeket a momentumokat fi gyelembe véve 

19 Terry Eagleton, Criticism and Ideology, London: Verso, 1978, 166
20 Rosalind Krauss, „The Originality of the Avant-Garde”, The Originality of Avant-

Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986, 157
21 Ua. Lásd még Hubert Van Den Berg, „On the Historiographic Distinction between 

Historical and Neo-Avant-Garde”, Avant-Garde/Neo-Avant-Garde, ed. Dietrich 
Scheunemann, Amsterdam, New York: Rodopi, 2005, 71
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az avantgárdot művészeti, társadalmi szervezeti formaként is felfoghat-
juk, ami megerősítheti a független és szkeptikus szemlélő gyanúját, ami az 
ilyesmit nehezen tudja összeegyeztetni a szerző haláláról vagy a művészet 
végéről szóló radikális gondolkodással.

Vincent Kaufmann a következő szavakkal kezdi az irodalmi csoporto-
sulásokról szóló könyvét: „A huszadik század kétségkívül az avantgárd 
százada volt.”22 Tény, hogy az irodalomtörténet retorikája inkább a ke-
letkezést, mint a folyamatot hangsúlyozza. Huszadik század: a háttérem-
berek kora? című tanulmányában William Marx rámutat arra, hogy ekkor 
keletkezett az arriére-gardes fogalma, ami francia kifejezés, az avantgárd-
hoz hasonlóan, a katonai terminológiából vették át és háttér csapatokat 
jelent. Rámutat, hogy ez nem okvetlenül a reakciós esztétika szinonimája, 
kétféle művészről kell beszélnünk ezzel a táborral kapcsolatban: az egyik 
kategória minőségi hátteret jelent, olyan művészekből áll, akik begubóz-
tak valamilyen régimódi esztétikába, ami nem jelenti azt, hogy korábban 
ne lettek volna például haladók. A másik kategória az abszolút arriére-
gardes, amelyhez olyan szerzők tartoznak, akik tudatosan fordulnak a 
múlt felé (gyakran veszik fel a neo előképzőt”).23

Baudelaire Modern idők festőjének (1863) fő implikációja, hogy a köz-
szféra és a kultúra szétválik, és szembe kerül egymással,  megkülönbözteti a 
„magas-” és „tömegkultúrát”.24 Ettől kezdve  a szakadás rányomja bélyegét 
a művészetre: „A modern az, ami átmeneti, mulandó, véletlen, a művészet 
egyik fele, a másik fele az örök és elévülhetetlen.”25 Lionel Trilling A mo-
dern irodalom modern elemeiről című művében leszögezi, hogy a jellegzetes 
modern irodalom és a szabadság, amit keres, nincs összhangban társadal-
munkkal:26 a modernizmus szorosan kötődik a boldogtalansághoz.27 Ezek 
az álláspontok visszajuttatnak bennünket a művészeti rendszerhez, ame-
lyen belül működik az avantgárd. Amennyiben elfogadjuk az álláspontot, 
hogy „az igazi művészet csak polgárpukkasztó lehet”28, akkor világos, hogy 
az avantgárd radikalizmusát a művészetpolitika tágabb kontextusában kell 
szemlélni, ahogyan egész sor szerzőnél a 19. század második feléből. Be-

22 Vincent Kaufmann, Poétiques des groupes littéraires (avant-gardes 1920–1970), Paris: 
Presses Universitaires de Franc, 1997, 3

23 William Marx, „The 20th Century: Century of the Arrière-Gardes?”, Europa! Europa? 
The Avant-Garde, Modernism and the Fate of the Continent, ed. Sascha Bru, Peter 
Nicholls et al., Berlin: de Gruyter, 2009, 65

24 Ua., 11
25 Шарл Бодлер, „Сликар модерног живота”, Романтична уметност, Просвета, 

Београд, 1954, 50
26 Lionel Trilling, „On the modern element in modern literature”, Stanley Burnshaw 

(ed.), Varietes of Literary Experience, New York: New York University Press, 1961, 433
27 Richard Poirier, „The Diffi culties of Modernism and the Modernism of Difi culty”, 

ed. Arthur Edelstein, Images and Ideas in American Culture: Functions of Criticism, 
Hanover: Brandeis University Press, 1979, 125

28 P. Nicholls, Modernisms: A Literary Guide, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009, 14
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bizonyosodott, hogy az esztétika és az áru formái közötti kapcsolat már 
Granville, Zola és Huisman világában kialakult.29 Az avantgárd létrejötté-
nek további feltétele az értelmiség megjelenése volt a 19. század végén. A 
naturalizmus idején jelentkezik ez a réteg, amely progresszívnek tartja ma-
gát a polgári nyilvánosságtól elszigetelődve, „szabadúszó” státus kialakítá-
sán dolgozva, ám közben rájönnek, hogy a társadalomtól való emancipáció 
illúzió. Az értelmiségi konstrukció kísérlet a fogyasztói kultúrával és a hata-
lom elvárásaival szemben egy új szerep megalkotására – ennek elsősorban 
az új médiában (mindenekelőtt az újságokban) adtak hangot megtanulva, 
hogyan kell magukra vonni a fi gyelmet botrányok és performanszok révén. 
Ebben a folyamatban a művészet függetlenedik a tradíciótól abban az érte-
lemben, hogy többé nem kényszeríthető műfajok és stílusok közé, ehelyett 
megteheti, hogy saját maga alkossa meg a formát. A művészeknek egyre in-
kább lehetősége nyílik, nem minden kockázat nélkül, saját jelentéskódokat 
létrehozni és hagyománytól, megrendelőtől, valamiféle célkitűzéstől füg-
getlenül kifejezni vízióikat.30 Egy új vallást hoztak létre ezzel – a művészet 
vallását, saját törvényekkel és állítólag még a tapasztalat Kant-féle töredé-
kességét is meghaladva. Az avantgárd részben ezeket az eszközöket fel-
használva megtámadja ennek a mítosznak az alapjait, abból kiindulva, hogy 
az állítás ellenére, miszerint a hatalom esztétikai támogatása elutasítható, 
tulajdonképpen áttételesen, a „háttérből” a polgári társadalmat, az egzisz-
tenciális  gondok forrását támogatja. Még egy bizonyíték a tézis mellett, 
hogy az elmúlt évszázad művészettörténete „hosszú traumatizációs folya-
matként is felfogható”.31 Természetesen az avantgárd reakcióként is értel-
mezhető az olyan kategóriáknak az egyre erősebb kétségbe vonására, mint 
az eredetiség, egyediség és az alkotói munka autonómiája, illetve az olyan 
hagyományos eszmék, mint  a kreativitás és a művészetábrázoló funkciói.

George Steiner a posztkultúráról szóló tanulmányában kifejti, a könyv 
korszaka Montesquieu-től Mallarmé-ig tartott. Ezalatt a mintegy másfél 
évszázad alatt kialakult az olvasói kultúra hála a magánörömöknek, ame-
lyeknek a középosztály írástudó közönsége hódolt. Létezett „egy közös 
hermeneutikai horizont”, azaz mitológiai, történelmi, teológiai és fi lozófi -
ai referenciák tömege, ami nem szorult magyarázatra. Ezt a látóhatárt a 
nyelv hatalmába és az ábrázolás hagyományába vetett mély hit támasztotta 
alá, feltételezve, hogy nyelv és a világ kölcsönös összeköttetésben állnak és 
támogatják egymást. Ennek a kultúrának a társadalmi feltételei 1880 kö-
rül kezdtek eltűnni. Az európai poézis két ellentétes irányt vett, elindult: a 

29 Walter L. Adamson, Embattled Avant-Gardes: Modernism’s Resistance to Commodity 
Culture in Europe, Los Angeles, London: University of California Press, 2007, 38

30 Ua., 44
31 William Marx, „The 20th Century: Century of the Arrière-Gardes?”, Europa! Europa? 

The Avant-Garde, Modernism and the Fate of the Continent, ed. Sascha Bru, Peter 
Nicholls et al., Berlin: de Gruyter, 2009, 69
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komplexitás felé, hogy a fi lisztereket távol tartsa és megvédje a kiválasztott 
esztétikai kasztot, illetve a drámai külsőségek felé, gyakran olyan csoportok-
ba szerveződve, amelyek megafonon keresztül szólítják meg a közönséget.32

William Marx hangsúlyozza, hogy az irodalom a 19. század vége óta az 
anakronizmus jegyében él: érzi, hogy nincs összhangban se önmagával, se 
azokkal az ideákkal, amelyeket a romantika hagyott rá.33 A szerző szem-
besít a tényekkel: „az irodalom a 20. században arriére-garde volt, állandó 
késedelemben”. Az avantgárd léte a legjobb bizonyíték erre.34 A 20. szá-
zadban győz a posztirodalom, amely visszatér a romantika által megfogal-
mazott ideához. Marx ezzel relativizálja az éles ellentétet az avantgárd és 
más művészeti folyamatok között, rámutatva, hogy a fő probléma a de-
mokratizált művészeti rendszerben van, amelyben a művészet elveszíti az 
identitását és a hatalmát, hiszen nincsenek hierarchiák, a művészeti gya-
korlat és érték partikularizálódik. Az „egyén válságát” általában Freud 
pszichoanalízisének a 20. század első évtizedeiben észlelt fejlődéséhez 
kötik, az „érték válságát” pedig Nietzschéhez. Dosztojevszkij „földalatti 
emberéhez” kapcsolódik az ábrázolás, a nyelv és az identitás válsága…35 
Viszonylag egyszerű volt megválaszolni a kérdést, ki vagyok én, mindad-
dig, amíg a történelem „kikezdhetetlen” volt és a társadalmi struktúrák 
stabilak, akárcsak az erkölcsi normák, amelyeken nyugodtak, az örökké-
valóság leheletével megajándékozva a mulandóságot – az emberek abban 
a világban haltak meg, amelyikben megszülettek. A modern ember a mű-
vész szerepében tetszeleg: a felhalmozott emlékek korszakában él, mégis 
saját életrajzának megteremtésére kényszerül.36 Mindezt természetesen 
viszonylagossá teszi a korai avantgárdok humanista beállítottsága, akik 
a kemény bírálatok ellenére továbbra is azt képzelték, hogy általában az 
emberhez szólnak – de ezt az embert újra meg kellett teremteni. Tény, 
hogy a szociális és a szemiotikai szubverzió nem szinonimák: „a politi-
ka nem vállal kezességet a művészeti konvenciók megsértéséért”,37 ahogy 
senki sem kezeskedett a dinamikus demokratikus kultúra megteremtésé-
ért sem, ami a modernisták álma volt, és amelyben az esztétikai elit tudá-
sa és tevékenysége egyetemessé válhatott volna.

32 George Steiner, „In a Post-Culture”, Extraterritorial, New York: Atheneum, 1971, 
155–171

33 William Marx, „The 20th Century: Century of the Arrière-Gardes?”, Europa! Europa? 
The Avant-Garde, Modernism and the Fate of the Continent, ed. Sascha Bru, Peter 
Nicholls et al., Berlin: de Gruyter, 2009, 70

34 Ua, 70
35 Жак Дига, Културни живот у Европи на прелазу из 19. у 20. век, ford. Татјана 

Портман, Београд: Clio, 2007, 13
36 Жерар Венсан, „Историја тајне?”, Историја приватног живота 5, szerk. Антоан 

Прост, Жерар Венсан,  150
37 Jonathan P. Eburne, Rita Feliski, „Introduction”, „What is an Avant-Garde?”, New 

Literary History, 41, 2010, VII
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Stanley Cavell leleplezi az avantgárd kritikátlan lelkesedését minde-
nért, amit innovatívnak neveznek, függetlenül, hogy az steril, irreleváns, 
sőt marhaság. Határtalan lelkesedésről beszélünk, de az alapvető prob-
léma, hogy az avantgárd és tolmácsolói gyakran összekeverik az új és 
a változás fogalmát, azt képzelve, hogy a haladás a formabontásból fa-
kad, a különbözőségből. Johann Schulte-Sasse rámutatott, hogy már a 
18. században, Schiller és Goethe korában kételkedtek a nyelv frisses-
ségében és lényegmegőrző képességében.38 Az avantgárd fenntartható-
sága elleni egyik érv, teljes megalapozottsággal az, hogy igazából nincs 
többé ellenállás az újjal szemben, mert nincsenek meg a „régi” stabil for-
mák percepciójának a feltételei, amelyektől elrugaszkodhatna a lázadó 
művész. Ráadásul a mai fogyasztói társadalomban az „új” kifejezésnek 
nincs semmilyen súlya. Az a benyomásom, hogy az „új” kifejezést manap-
ság leginkább a recycling, az újrahasznosítás megnevezésére, új kiadás, 
új megjelenési formája valami korábbinak.39 Úgy tűnik, példásabb lenne 
a régi által kiváltott megrázkódtatásról beszélni (The Shock of the Old) 
mintsem az új sokkjáról (The Shock of the New). Ebben az értelemben 
érdemes górcső alá venni a „neo” előtagot a neovantgárd kifejezésben.

Bürger kritikája szerint a neoavantgárd üres, nem autentikus utánzata 
a történelmi avantgárdnak (mindenekelőtt a dadaizmusnak és a szürrea-
lizmusnak.) A történelmi avantgárd fő célja a második világháború előtt 
a művészet gyökeres megváltoztatása volt, azáltal, hogy eltörölték az élet 
és a művészet közötti határokat: túlléptek az esztétikán, fellázadtak a mű-
vészet intézménye ellen és a dadaizmus esetében meghaladták magát a 
művészetet is. Bürger neoavantgárd kritikája nem újdonság, hiszen már 
a történelmi avantgárd szereplőinél adott volt a bíráló alapállás. Nézzük 
mindenekelőtt Hans Richter Neodada tanulmányát a nagyhatású Dada–
Kunst und Antikunst (1964) monográfi ából, továbbá Hausmann Post-da-
da és Ansichten oder Ende des Neodadaismus (1972) szövegeit. Ezeknek 
az álláspontoknak az érzékeltetésére elegendő idézni egy részletet Raoul 
Hausmanntól: „A dada többek között tiltakozás volt a polgári és intel-
lektuális hagyományok ellen. A neodadaizmus biztosan nem az: hiszen 
könnyen és egyszerűen elvan az ismert példáknak hála. Túl könnyen, 
néha már annyira könnyedén, hogy szinte plágiumról lehetne beszélni”.40 
Szúrja a szemet a plágium kifejezés, erős vádnak tűnik, mindaddig, amíg 
nem kezdünk el az ellentétének – az eredetinek a körülményeiről gon-

38 Jochen Schulte-Sasse, „Theory of Modernism Versus Theory of the Avant-Garde”, 
előszó Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, tr. Michael Shaw, Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1984, IX

39 Hubert Van Den Berg, „On the Historiographic Distinction between Historical and 
Neo-Avant-Garde”, Avant-Garde/Neo-Avant-Garde, ed. Dietrich Scheunemann, 
Amsterdam, New York: Rodopi, 2005, 72

40 Raoul Hausmann, Am Anfang war Dada, szerk. Karl Riha, Günter Kämpf, Steinbach/
Giessen: AnabasVerlag/ Günter Kämpf, 1972, 155
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dolkodni. Az avantgárdnak a szubjektum hatalmába vetett hite pillana-
tokra tényleg kétségbe vonja hagyomány kritikájukat. Lautréamont, a 
„modern lírai érzés forrása”, a szürrealisták őse, akikről Bürger Az avant-
gárd elmélete című művét írta, egyhelyütt bölcsen azt mondta: „A plági-
um elkerülhetetlen. A haladás előfeltétele.”41 Ha fi gyelembe vesszük az új 
koncepciójának válságát és az avantgárdoknak az eredetibe vetett eltúl-
zott hitét, Bürger neoavantgárd kritikája elhibázottnak tűnik. Természe-
tesen ez nem jelenti azt, hogy a neoavantgárd, az avantgárdtól eltérően 
sikeresen véghezvitte a céljait, se azt, hogy okvetlenül jelentősebb, vagy 
hogy több fi gyelmet érdemel. Ez egészen más kérdés.

Egyébként pedig az avantgárd és a neoavantgárd viszonyával kapcsolat-
ban vitát lehetne nyitni a lázadás etikájáról. Mivel az avantgárd lázadása 
elbukott, világos, hogy a neoavantgárd diagnózisa meg kell hogy kérdő-
jelezze a sikerüket. Miközben indokolt a kérdés: az ellenállás fontossága 
mérhető-e a siker valószínűségével? Nincs-e mindig az ellenállásnak és a 
lázadásnak mindig erkölcsi dimenziója is? Bürger fi gyelmen kívül hagyja 
a tényt, hogy az ellenállás, a lázadás vagy a forradalom nem okvetlenül 
értelmetlenek, amikor legalább egy kis esélye is van a sikernek és a győze-
lemnek.42  Ám ha még esély sincs rá, mondhatnánk, hogy a kudarc kelle-
metlen kérdéseket vet fel, amelyekre nem könnyű válaszolni.

Az a könnyűség, amivel a múzeumok bekebelezték és a maguk au-
toritása alá rendelték a művészeti kihívásokat, a bizonyíték annak hiá-
bavalóságára, hogy eltöröljék a művészet és az élet közötti határokat a 
közreműködő intézmények kiiktatásával. Mégis, emlékeztetnünk kell, 
hogy az avantgárd Manet-val és a impresszionizmussal a francia kultúra 
imperialista intézményeiben született és addig valamiféle parazita kap-
csolatot tartott fenn a hivatalos ízlés diszpozícióival. Még az ellenséges 
viszony is speciális státust kölcsönzött neki. Az avantgárd kezdettől fog-
va számolt a személyes presztízzsel, sikerrel, azzal az igyekezettel, hogy 
döntőbíróvá váljon. Például Marinetti ügyesen összekötötte az alkotást 
a politikai akciókkal, ügyesen manipulálta a sajtót és sikerült nemzetkö-
zi hírnévre szert tennie. Ez az igyekezet természetesen befolyásra törek-
vő reálpolitikaként is felfogható a közszférában, amit a hagyományos elit 
uralt a gazdasági és politikai hatalmat egyként kézben tartva. Marinetti, 
aki Milánóban élt, jól ismerte a szórakoztató ipart, és tisztában volt az-
zal is, hogy a 19. és 20. század művészei kétféleképpen reagálhatnak erre. 
Ezek jól ismertek ma is: vagy csatlakoznak a tömegőrülethez, még ha ez 

41 Louis Armand, „Introduction: The Organ Grinder’s Monkey”, Avant-Post: The Avant-
Garde Under „Post”-Conditions, ed. Louis Armand, Prague: Litteraria Pragensia, 
2006, 7

42 Hubert Van Den Berg, „On the Historiographic Distinction between Historical and 
Neo-Avant-Garde”, Avant-Garde/Neo-Avant-Garde, ed. Dietrich Scheunemann, 
Amsterdam, New York: Rodopi, 2005, 66
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a giccs mocsarába is taszítja őket (Benjamin Párizs, a 19. század fővárosa 
című művében Granville); vagy elzárkóznak a szórakoztató ipartól – mint 
például Baudelaire és a szimbolisták, mert meggyőződésük, hogy az igazi 
művészet kis elit körökben él tovább. Marinetti a harmadik utat választot-
ta, ezt ma már ugyancsak ismerjük: megkísérelte összevegyíteni a művé-
szetet a giccsel, hogy megnyerje a falusi betelepülőket és a munkásokat, 
akárcsak a művészeket és az értelmiséget. Umberto Notari tanítványa ki-
vételes marketingfogással az ifjúság kártyáját játszotta ki, bár a futurista 
kiáltvány megjelenésekor (1909) már 33 éves volt.

Tehát, nem árt az óvatosság, mert Bürger a történelmi avantgárd sa-
ját immanens önértékelési logikáját követi.43 Miért lenne a két háború 
közti időszak immanenciája releváns ma? A mai művészet gyakran az 
élet szolgálatában áll: mindannyian tanúi vagyunk a sokkhatás üzleti ér-
tékének. És ha ezzel végleg eltörlődött a határ művészet és élet között? 
A művészet fi nanszírozási problémái mellett Gerald Raunig a művésze-
ti radikalizmusról szóló könyvében erről is beszél: „Művészet és forra-
dalom kapcsolatának a fi nanszírozás kérdésére való szűkítése mellett 
jelentkezik egy másik, szinte általában véve ellentétes alakzat, amely 
visszaröpít mindent a mába: a határok eltörlésének toposza művészet és 
élet között.”44 Igazából a nemzetek feletti integrációkkal és dereguláció-
val az államgépezet, mint a támadások és kritika célpontja, egyre inkább 
homályba vész. Abszurd azért vádolni az avantgárdot, mert nem tetszik, 
ahogyan a népesség a kereskedelmi hatásra reagál. De ugyanígy abszurd 
azt állítani, hogy a történelmi avantgárd sikertelensége örökre tönkre-
vágta a radikális művészetet.

Az avantgárd Bürger szerint támadás a művészet intézménye ellen 
és a hétköznapok forradalmi átalakítása, és ez a támadás szükségszerű-
en intézményen kívüli és intézményellenes. Ám a minőségi változások, 
amikhez Bürger ragaszkodik, mindvégig az avantgárd csoportok és moz-
galmak institucionális élete közbenjárásával keletkeztek. Nem önmagától 
értetődő, hogy az intézmények megfosztják az avantgárdot a kritikai vo-
násaitól, elemezni kell az intézmények munkáját, szerepüket a művészeti 
és a társadalmi életben, pénzelési módjukat, a vezetés szerepét és hason-
lókat. Tudni kell különbséget tenni. Ugyanez érvényes a tömegkultúrára 
is, ami nem az avantgárd temetője, hanem az avantgárdtól vett kölcsön-
zések, újrahasznosítások színes világa. Hasonlóan, az utóbbi négy évtized-
ben szemmel látható a női kísérleti művészet felvirágzása, amely gazdag 
betekintést nyújt a szebbik nem világába. Ezt is úgy értsük, mint az ősi ra-

43 Hubert Van Den Berg, „On the Historiographic Distinction between Historical and 
Neo-Avant-Garde”, Avant-Garde/Neo-Avant-Garde, ed. Dietrich Scheunemann, 
Amsterdam, New York: Rodopi, 2005, 70

44 Гералд Рауниг, Уметност и револуција: уметнички активизам током дугог XX века, 
прев. Реља Дражић, Нови Сад: Футура публикације, 2006, 11
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dikalizmus megkésett visszhangját? Bár a történelmi avantgárd nem vette 
komolyan a nőket, mint alkotókat, inkább mint múzsákra tekintett rájuk, 
a háború utáni feminizmus szemszögéből nézve nem lenne adekvát meg-
ítélni a mozgalmat.45

Az avantgárd Európából származik, ebben kell keresni az ismétlés, el-
késettség kritikáját, a rossz illetve eltévesztett célokat. Érzékenyebbnek 
kellene lenni a tényre, hogy továbbra is születnek kísérleti, esztétikai és po-
litikai mozgalmak világszerte. Új területeken jelentkezhetnek, új törekvé-
sekkel az intellektuális, politikai és művészeti gyakorlat alternatív formáit 
hozva létre.46 A posztkoloniális kritika igazoltan elutasította a nézetet, 
miszerint a nem nyugati avantgárdok külföldről importált radikalizmusra 
kényszerülnek mindörökre. Ez az álláspont arra késztet bennünket, hogy 
komolyan válaszoljunk a kérdésre: mit értünk mi itt Szerbiában avantgárd 
alatt? Az a benyomásom, hogy egyrészt erős a művészet esztétikával és az 
önállóságba vetett hittel megtámogatott eszképista ethosza, másrészt pe-
dig a művészetet néha alternatív politikaként élik meg. Ez a két program 
úgy váltakozik a fejekben, mintha távirányítóval vezérelnék. Ezenkívül 
hajlamosak vagyunk magunkat olyan provinciálisnak látni, mint ahogyan 
képzeljük, hogy mások milyen képet alakítanak ki rólunk, a diagnózist 
ügyesen megfogalmazta Pjotr Pjotrovszkij: „A perifériák művészetét a 
Nyugaton létrehozott globális vagy univerzális művészettörténet írás frag-
mentumaiként mutatják be”.47 Ezért sokszor lelkesen, az egyenjogúság, 
vagy a Nyugat utolérésének a retorikáját fújva, készpénznek vesszük  az 
avantgárd fogalmát, és ezzel éppen hogy mi gyarmatosítjuk a saját művé-
szetünket és intellektuális  terünket, ahelyett, hogy megkísérelnénk meg-
érteni és kritizálni. Az avantgárd számára nem az a legfontosabb, hogy 
kielégítse elvárásainkat az irodalomtörténet iránt a nemzeti és kompara-
tív kontextusban, hanem hogy vitassa, kétségbe vonja a hatalmat, s hogy 
egy kisebbség teremtménye és hogy a kultúra mellett, a kultúrán belül és 
a kultúra valamint intézményei ellen hat.48 Röviden, a „mi” jó avantgár-
dunk saját magunk elleni tiltakozás volt.

Az avantgárdnál kettős vereségről lehetne beszélni: egyrészt nem si-
került megváltoztatnia a szociális valóságot; ugyanakkor azonban jelen-
tős és hosszú távú hatást gyakorolt a művészeti intézmények szabályaira 
és értékeire. Mondhatnánk, hogy a kortárs neoavantgárd ezek közé az 

45 Jonathan P. Eburne, Rita Feliski, „Introduction”, „What is an Avant-Garde?”, New 
Literary History, 41, 2010, VIII–IX

46 Ua., VII–VIII
47 Piotr Piotrowski, „Toward a Horizontal History of the European Avant-Garde”, 

Europa! Europa? The Avant-Garde, Modernism and the Fate of the Continent, ed. 
Sascha Bru, Peter Nicholls et al., Berlin: de Gruyter, 2009, 50

48 Mike Sell, ‘Resisting the Question „What is an Avant-Garde?”‘, New Literary History, 
41, 2010, 769–770
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ellentmondások közé lett beszorítva.49 Összegezve, a fent említett kon-
fúziók az avantgárd önállóságát hangsúlyozzák illetve a művészet törté-
nelmi körülményeit, mint akadályt. Paradox módon az avantgárd éppen 
ezekből az akadályokból él. Az idealizmus tipikus ellentmondása a mo-
dernizmussal kapcsolatban: „A polgári társadalom nemes eszményeket 
táplál, de képtelen azok megvalósítására. […]  Innen ered az impotens 
idealizmus és az újdonságok degradálásának a polgári társadalmakra való 
ráruházása”.50 Ebből kifolyólag az avantgárd egyben „a kritikai tudat és 
az ideológiai vakság serkentője is volt, felszabadító gyakorlat, ugyanakkor 
represszív tekintély.”51 A diszjunktív vagy/vagy retorika helyett, ami gyak-
ran kísérte az avantgárdról szóló korábbi vitákat, ideje felfedni heterogén 
tartalmait és tetteit.

„Reálisan nézve mennyire voltak radikálisak az avantgárd mozgalom 
aspirációi”, kérdezi egy elemző.52 A két háború között időszak, az áru és 
a munkaerő kapitalizálódása az író/művész paradox helyzetéhez vezetett: 
az alkotó fi gyeli a világot, lehet, hogy a mindenség közepén ül, miközben 
a világ őt nem látja. Az indoklás a következő: ahhoz, hogy ízeire szed-
je szét a burzsoá humanizmust, a művész a negatív aktuális tapasztalat-
ra hagyatkozik, ami nincs összhangban a hivatalos ideológiai verziókkal; 
ezért az alkotó a kapitalizmus közvetlenül tapasztalható valóságát egy-
re gyakrabban ütközteti a formális ideológiával – eközben megállapítja, 
egyiket sem képes átfogni, mert „a szubjektum fenomenológiai valósága 
megkérdőjelezi a formális humanista ideológiát, ugyanakkor éppen en-
nek az ideológiának a fennmaradása teszi lehetővé a közvetlenül tapasz-
talható valóság negatív jellemzését”.53 Az avantgárd elitista víziója szerint 
„a pokol az a másik ember” (Luc Ferry kellemetlen diagnózisa szerint54), 
az eredmény pedig a hétköznapi esztétizációban való részvétel. Ez a di-
agnózis sokat elmond az avantgárd természetéről, de a neoavantgárd és 
a posztavantgárd bírálatánál is fi gyelembe kell vennünk – mert az avant-
gárd kudarca nem jelenti azt, hogy a későbbi mozgalmak is ugyanazt a célt 
kergetik, hogy ugyanazt az utópiát ismétlik egy olyan világban, amelytől 

49 Jonathan P. Eburne, Rita Feliski, „Introduction”, „What is an Avant-Garde?”, New 
Literary History, 41, 2010, X

50 Terry Eagleton, Sweet Violence: The Idea of the Tragic, Oxford: Blackwell, 
2003, 208
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41, 2010, 756 

52 David Hopkins, Dada and Surrealism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford 
University Press, 2004, 123
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Essays 1975–1985, London, Verso, 1986, 114
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nagyon távol áll a társadalom totális átalakítása. Foucault-val szólva, nem 
kell a történelmi avantgárd az emberek tudatának a megváltoztatására 
törekvő, igazságkereső új politikai módok keresésénél, viszont szükség 
van rá a politikai, gazdasági igazsággyárak leleplezésében. „A művészet a 
hülyék orvossága”, írta Picabia a dadaista kiáltványban 1920-ban. Ideáli-
san szemlélve, az avantgárd a művészet intézményeivel szembeni ellenál-
lással az igazsággyártás gépezetének leleplezésén dolgozott. Gyakorlatias 
szemszögből pedig a mozgalom kevésbé extrém formáival megpróbál-
ták visszavinni a művészetet az életbe, megkérdőjelezve annak autonóm 
természetét, de nem önmagát. Ezért az avantgárd áttöltése különféle 
esztétizált formákba fi gyelmeztetés lehet azoknak az intellektuális törek-
véseknek, amelyek úgy képzelik, hogy az igazság az érzékelés megosztá-
sára törekvő politika alkotóeleme.

Végül megismételhetjük a kellemetlen kérdést: „Valóban a művészet 
történelem utáni korszakában találtuk magunkat, amelyben minden le-
hetséges, tehát semmi sem fontos?”55 Valóban ez lenne a valóság? Termé-
szetesen, hiszen Max Ernst kollázsainak ellenvalósága többé senkit sem 
kavar fel reklám- és fotódarabjaival meg az anatómiai vitákkal. Úgy tűnik, 
hogy ez újra visszaküld bennünket az avantgárdhoz, annak teljes tudatá-
ban, hogy Pierre Ménard aknamezőn írja regényét. Igazából, ahogy Diet-
rich Scheunemann leszögezi, nem akármilyen ismétlésről van szó: „Az is-
métlés felszínre hozza az addig elfojtott traumákat, és megnyitja velük az 
interakció lehetőségét.”56

Vitális szempontból az avantgárd mindig is a saját lehetetlensége és 
mulandósága tudatában működött, miközben igyekezett konkrétan be-
kapcsolódni a tőke, állam, a munka világa és a hivatalos intézmények bí-
rálatába.

Az elmúlt két évtized az uralkodó kurzusok mind erősebb konszolidá-
cióját mutatja az említett szférákban a kapitalista viszonyok között, ame-
lyek megkövetelik a gazdasági konszenzushoz való igazodást, értékelve 
eközben a formális innovációt a versenyképességre és a profi tra való te-
kintettel. Maga az avantgárd kifejezés is egyike lett ennek a konszolidá-
ciónak és normalizálódásnak, ezért nehéz lenne, netalán még nevetséges 
is, hogy oltalma alatt képzeljük el a jelent, mint az igazi művészet taga-
dásának/keletkezésének helyét. Az avantgárd pátosza értelmetlenné vált 
a művészi többszólamúságban, amelyik inkább hasonlít kakofóniára mint 
kreatív felszabadulásra. Ezenkívül mindenki művésznek tartja magát az 
implantátumokat beépítő sebésztől kezdve a divattervezőn át a szakácsig 

55 Marten Doorman, Art in Progress: A Philosophical Response to the End of Avant-
Garde, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, 12
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Avant-Garde and Neo-Avant-Garde”, Avant-Garde/Neo-Avant-Garde, ed. Dietrich 
Scheunemann, Amsterdam, New York: Rodopi, 2005, 37
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s cukrászig… Az utópia halála utáni világ egyenlőségjelet tesz minden tö-
rekvés közé, vívja meg mindenki külön-külön a maga harcát a „rossz” ideo-
lógiai elképzelésekkel. A várakozás horizontjának eszkatológiai eróziója 
mélyen politikai eredetű és a demokrácia válságának a jele. A demokrati-
kus kultúráknak már csak a fennmaradásuk érdekében is szükségük lenne 
azokra a mechanizmusokra, amelyek megengednék a nyugtalanságot, a 
provokációt, a kételkedést, a bírálatot, hogy szembe lehessen velük szállni 
az intézményeken kívül. Ezeket a kívülállókat azonban bekebelezték az 
intézmények, sokszor az „avantgardizmus” szárnya alatt. Tehát elfogad-
ta a semleges művészet szabályait az avantgárd, beletörődve a pörgőnek 
látszó stagnálásba, amelyben lényegében semmi sem történik. Esemény 
abból lehet, aminek jelentése van, ami a határokon átlépve új tartalma-
kat fedez fel. Még egyszer, az avantgárd kétfejű sárkány: az esztétizált 
akadémiai pátosz nem csak hogy nem alkalmazható rá, de mérhetetlenül 
naiv is lenne, ugyanakkor továbbra is szükség van a társadalmi valósághoz 
kapcsolódó ethoszra, mert „ha a művészet a mában akar élni, akkor ott is 
kell, hogy felfedezzék,”57 a jelentől kicsit eltávolodva, azon a vékony ha-
tármezsgyén, ami azért még nem a múlt.

Bartuc Gabriella fordítása

57 R. M. Berry, „The Avant-Garde and the Question of Literature”, Avant-Post: 
The Avant-Garde Under „Post”-Conditions, ed. Louis Armand, Prague: Litteraria 
Pragensia, 2006, 40



Orcsik Roland

Tomaž Šalamun, a háromfejű vulkán
 nekrológ helyett 

Kétszer találkoztam vele. Első alkalommal 2005-ben Ljubljanában a 
lakásán, amikor a ljubljanai nyári egyetemen tanultam szlovénul. Másod-
szorra viszont 2006-ban Budapesten, a kötetbemutatóján. Mindkét al-
kalommal ugyanazt az energiát érzékeltem a közelében. Egyszerre volt 
benne tapintat és vakmerő indulat. És egy percig sem feszengtem attól, 
hogy a szlovén költészet nemzetközi hírű mágusával beszélgetek. Ugyanis 
jelenléte a kettőnk közti korkülönbség ellenére nem tekintélyparancsoló, 
hanem felszabadító volt, így részemről a tisztelet magától értetődőnek 
bizonyult. Legfőképpen talán a mosolya ragadott meg. Később, amikor a 
portréival találkoztam, ugyanazt a mosolyt láttam. A nevében eleve ott a 
tréfa (šala) szó, ami aztán áthatotta egész életművét. Ez a mosoly sokszor 
jelent meg ironikus, szarkasztikus, cinikus, ugyanakkor misztikus, játékos 
vagy egészen hétköznapi formában. Maszkulin Mona Lisa. Talán ez az 
egyik oka annak, ami miatt a teoretikusok nem tudták igazából sehová 
sem beskatulyázni a műveit. A felszabadító nevetés ugyanis nem korlá-
tozható, nem kategorizálható. Azt hiszem, TŠ költészetének ez az egyik 
mozgatóereje: kibújni a kánonok tekintélyparancsoló egyenruháiból. 
Amikor 1964-ban leközölte a Duma 64 című költeményét az általa szer-
kesztett Perspektive folyóiratban, a titói hatóságok öt napra börtönbe zár-
ták, ugyanis egy pártfunkcionárius a vers döglött macska motívumában 
magára ismert. TŠ lírájában épp az az izgalmas, ahogyan a hétköznapi re-
áliák keverednek a fi ktív elemekkel, vagy a szleng a választékos irodalmi 
regiszterrel, s ez a féktelen versbeszéd a képzavaroktól sem riad vissza. 
Természetesen, a költeménynek elképzelhető egy szatirikus-politikai ol-
vasata is, ám ez le is szűkítené a befogadási horizontját. Ugyanez érvényes 
az anarchoid játékossággal megkomponált, nagy botrányokat kavart Za-
kaj sem fašist (1969) című versére (magyarul Miért lettem fasiszta címmel 
jelent meg Bozsik Péter fordításában az Ex Symposion „A gonosz banali-
tása” tematikájú számában). TŠ itt arra is utal, hogy a költészet nem csal-
ható kelepcébe az erkölcsi, a politikai elvárásokkal, ez pedig gyökeresen 
provokatív költői praxis volt a jugoszláv kontextusban (is). A költő a „túl-
zó azonosulás” (Slavoj Žižek) parodisztikus gesztusával teszi nevetséges-
sé a lírai alany önazonosságának pátoszát, a politika esztétizációjának és 
az esztétika politizációjának a problémáját. Viszont az sem állítható, hogy 
a vers elbagatelizálja a fasizmus bűncselekményeit, inkább az egzisztenci-
ális undor és a banalitás felől közelíti meg az emberi gonosz kérdését. A 
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magyar lírában talán nem véletlen, hogy éppen a neoavantgárd szerzőink 
jutottak hasonló megoldásokra (vö. Balaskó Jenő: Fasiszta vasárnap, Er-
dély Miklós: Aranyfasisztáim, Hajas Tibor: Fasiszta elvtársak).

TŠ lírájának kezdeti fellépése a konvenciókkal szembeni (neo)avant-
gárd lázadás jegyében zajlik. „Törzsem látványa elfárasztott, / és kiván-
doroltam.” (Elsötétedés, ford.: Nemes Nagy Ágnes (!)) írja az első, Poker 
(1966) című kötetében. Ám míg a szlovén avantgárd irányzatok (konst-
ruktivizmus, expresszionizmus) sok esetben a társadalmi utópiák el-
kötelezettjei, addig TŠ-nál megkérdőjeleződik mindenféle ideológiai 
konstrukció. A lírája mégsem lesz a radikális nihilizmus kifejeződése, 
mert TŠ hisz a költészet mágiájában, sámánisztikus és sorsformáló szere-
pében. Így lesz a konceptualista médium- és médiaboncolás a misztikus 
jelenlét megidézésének feltételévé. Szerelem, költészet, Isten – TŠ szá-
mára ezek a szent extázis motorjai, amikkel sohasem gúnyolódik, ugyan-
akkor nem is a kispolgári ájtatosság formájában rajong értük. Ezzel rokon 
vonásokat mutat a ’60-as, ’70-es évek nemzetközi neoavantgárd és ak-
cióművészet szerzőivel (Beuys, Cage, Nitsch stb.) 

A ’80-as években Szlovéniában is lejátszódott a posztmodern „fordulat”, 
TŠ azonban nem tűnt el a hatására, ahogyan ez Magyarországon különfé-
le (kultúr)politikai döntések miatt történt a neoavantgárd szerzőkkel. TŠ 
mágiájának éppen az az egyik csodája, hogy próteuszi tulajdonsága volt: 
minden magába olvasztott, éppen ezért egyszerre képviselte a stílusokat, 
illetve állt azok fölött. Innen fakad az a paradoxon, hogy TŠ költészete 
mindig ugyanaz és mindig más maradt. Akárcsak magyar viszonylatban 
Weöres Sándor, Tolnai Ottó, vagy éppen Tandori Dezső lírája. Hozzájuk 
többek között abban is hasonlít, hogy elképesztően termékeny szerző volt, 
több mint negyven kötete jelent meg életében (és még ki tudja hány fog 
még a kiadatlan, illetve a posztumusz anyagokból). Ez persze maga után 
vonja, hogy időnként elfáradt a kezdeti erő, ám sohasem szívódott fel, élet-
művének éppen ettől a hullámzástól természetes a kisugárzása.    

TŠ nemzetközi karrierje akkor indult be, amikor 1970-ben az OHO 
nevű konceptulista csoporttal – a New York-i MOMA múzeum meghí-
vására – kijut Amerikába. Később az iowai egyetemen is oktatott, majd 
innentől kezdve több évet töltött élete végéig az USA-ban, ahol a legtöbb 
művét írta, s ahol az egyetemeken tanítják a verseit. Számos könyve jelent 
meg különböző nyelveken, ebből kilenc angolul (magyarul négy). Nem is 
csoda ezek után, hogy a legjelentősebb szlovén irodalmi díjak után több 
nemzetközi díjat is kapott a munkásságáért.

Magyarul a legszínvonalasabb fordítások a Gállos Orsolya szerkesztet-
te Póker (Jelenkor, 1993) című kötetben olvashatóak több rangos magyar 
író és fordító munkájának köszönhetően. Lukács Zsolt rengeteg költe-
ményt fordított a szerzőtől, változó minőségben, a szigorúbb szerkesztés, 
illetve a „kevesebb több” elve kívánatosabb lett volna. 
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A magyar vonatkozások szempontjából külön érdekesség, hogy Šala-
mun 1975-ös kötetének címe Imre, a név többek között a magyar Oravecz 
Imre költőre utal, a könyv pedig a közös amerikai csavargásuk kerouaci 
lenyomata. Ez pusztán az egyik példája annak, hogyan keveredik Šalamun 
lírájában az intim történet a nyelvi kísérletezéssel (mint pl. a szerelmi lí-
rát gyökeresen újragondoló, a költő feleségének ajánlott ’81-es Balada za 
Metko Krašovec című kötetben). A magyar szerzők közül Oraveczen kívül 
elsősorban az újvidéki Új Symposion generációinak költői vonzódtak Ša-
lamun világához (Tolnai Ottó költeményt is írt a szerző nevéből kiindulva, 
Fenyvesi Ottó a verseiben intertextuális játékkal használja a sorait). TŠ 
experimentális és hedonista nyelvi materializmusa, poszthumán transz-
cendenciája, free dzsessz-szerű versritmikája sok fi atal szerzőben vissz-
hangra találhat. 

TŠ 2006-os budapesti kötetbemutatóján összesen heten voltunk jelen: 
a szerző, a műfordító Lukács Zsolt (akinek az első személyes találkozást 
köszönhetem), a moderátor Lackfi  János, a Bábel kiadó igazgatója, egy 
újságíró (aki az első tíz perc után távozott), az ELTE szlovén lektora, a 
műfordító Mladen Pavičić, valamint én, aki Szegedről vonatoztam fel az 
eseményre. A rendezvény a Magyar Írószövetség egyik termében zajlott, 
plakát sehol. A kötetbemutató előtt a büfében csevegtünk Šalamunnal, 
amikor elindultunk a rendezvényre, hozzánk tapadt egy magyar író (aki 
nemrég Kossuth-díjat kapott), Tomázs, Tomázs, kiabálta, hátba veregette 
a meglepett költőt, majd szó nélkül visszadülöngélt a pálinkázó társaságá-
hoz. A kötetbemutatóra azonban ő sem volt kíváncsi. 

A szlovén Triglav nevű, háromfejű hegycsúcs a szlovén kultúra és identi-
tás egyik meghatározó jelképe, a nemzeti lobogón is látható. TŠ költésze-
tét sokszor hasonlították már termékeny vulkánhoz, így a konvencionális 
szlovén identitásképlet nála átvarázsolódik háromfejű vulkánná, mely vi-
dáman fröcsköli szét láváját az olvasók felhevülő tudatában.

     



Tomaž Šalamun

Miklavž! Sztálin ízlése olyan otromba
(Miklavž! Staljinov ukus je glup)

Hatkor moziba megyek, megnézem 
a Volgát, a Volga című fi lmet,

amit Sztálin annyira szeretett. Az ablakok
porcelánból vannak, én nem vagyok

porcelánból.  Az idő mindig
inkognitóban jár. A favágó vigyorog,

mi a közös a bennetek a fotón a békával, 
amit az állatkertben láttam, tegnap.

Amikor ott voltam egyedül, mint a 
gyermek egykor, megbámultam az elefántot,

tevét, vízilovat, és miegymást.
Hérakleitosz már éhes.

Ketten a Pohorjéről
(Dvojica su bili pohorci)

Egyszer letepertem egy ludat. Csipkedett
és csipkedett, amíg fel nem fordítottam.

Van szemüvegem és konyakom. 
Az ujjaim ráfagytak a puskatusra

az Igman hegységen, ahol gyakorlatoztunk.
Még az emberi jogok előtti időkben történt
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és fi atal voltam. Nem feküdtem le Szavkával,
ahogy a többiek a századomból. Lövész 

voltam. Szavkának kerek szeme volt.
Beköltözött egy teherautóba. 

Néhány őrnek hébe-hóba átvágták a torkát, 
főleg Drázsa Mihajlovity csetnikvezér 

halálának évfordulóján. Három szlovén
a században. Rendíthetetlenek voltunk.

Jugoszlávok emlékei
(Sjećanje jugoslovena)   

Igen, a fal még állt. Díszesen és vastagon. 
A döglegyek titokban üléseztek.

Artaud-t kiásták, hordágyon 
idehozták, hogy megnézhessem.

Egyeseknek mondott valamit,
másoknak nem. Sovány volt,

vékonyabb a kínainál, de 
nem annyira, mint az izraeli.

A kínain Ron Padgett-tel sétáltam, aki vett egy 
sapkát. A berlinin Metkával mentünk keresztül 

1983. január 2-án láttuk a Pergamont.
Az Alexanderplatz üres volt.

Ültünk a népkonyhán, a kezemben
ötmárkást  szorongattam. Úgy fénylett

mint az ostya. Megvettem Honecker
Neues Deutschland című újságját,
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egyetlen fénykép volt benne,
mint Amerikában 1931-ben.

Az emberek sorban álltak, levest osztottak
nekik. Emlékszem a tekintetükre.

Két feleséged volt és egy biciklid
(Imao si dvije žene i bicikl)

Az én kicsi komáim. Dülledt 
szemű epekedők. Rapper

lennék? Árny
a bronzon.

Előre Hölderlinbe, 
utána a szanszkrit nyelvbe.

Az a haj, az a betegség, az
a haj. Eladtad 

a könyveimet. Elnyelte őket
az antikvárium. Emlékszel?

Összetörtél mindent, amit
már úgyis eldobtam.

Személyes hulladék.
Személyes hulladék.
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Alagút a 7. és a 8. sugárút között
(Tunel izmedju sedme i osme avenije)

„Jesus” az alagútban fetrengett. 
Szemek tömege

szegeződött rám. A tahitik sárga
hüvelyeket eszegettek. Valaki tülkölt,

én teát ittam. Nem késhettünk el.
Forbes nem várt volna meg.

Törölgettük a szemüvegjeinket,
nehogy befagyjanak.

Azt álmodtam, hogy csigák másznak 
éjjel-nappal a felhőkarcolók üvegfalain. 

Kinyitottuk az ajtót. „Meztelen” – kiáltottuk!
Dániel megnyiratkozva zihált.

Fenyvesi Ottó fordításai



Marton László Távolodó

Lisszaboni történet

1.
Úgy félúton járhattunk Párizs és Lisszabon között, amikor elájultam. 

Rutinos ájuló vagyok, rögtön beazonosítottam azt a szédítő érzést. Gyor-
san levettem és zsebre raktam a szemüvegemet, na nem mintha elzuhan-
hattam volna a repülőn. Csak úgy a rend kedvéért. Aztán hátrahajtottam 
a fejem, és vártam, hogy…

Szakadás… 
Nem tudom, hány másodpercet tölthettem magamon kívül. Lopva 

körülnéztem, vajon feltűnhetett-e bárkinek; de nem adta semmi jelét a 
körülöttem ülő orosz csoport. Pedig annyian voltak, mint az oroszok. Ál-
talában bírom őket, már eleve Muszorgszkijon nőttem fel, de ezek nagyon 
drasztikusan tolták. Keresztbe-kasul kiabáltak a sorok között, és egészen 
alja lakodalmas nótákat nyomattak a telefonjaikból. Az előttem ülő faszi 
a hasamra engedte a támláját, és valami penetráns hullaszagot árasztott, 
miközben hortyogott. Mögöttem egy csecsemő bömbölt, hiába énekelt 
az anyja altatókat neki. A ringatás se használt, pedig már az egész sor 
rengett tőle. És ez még semmi. Amikor a klotyóra vitte, úgy tipegett a 
folyosón, hogy közben jobbra-balra hajladozott, mintha táncórán lenne. 
Teljesen felfordult a gyomrom. 

Persze, akkor is javában dalolt, amikor magamhoz tértem. A gyerek 
meg csak üvöltött, ami végül is érthető, ilyen előzmények után. Rossz 
vége lesz ennek, annyi szent! – tűnődtem. És az isten sem tudta, hogy 
mennyi van még hátra. Ahogy próbáltam kinyújtózni, újra megcsapott az 
az édeskés szag. A túróba, valahogy csak-csak ki kéne húznom! – nógat-
tam magam, miközben kibújtam csatakosra izzadt pulóveremből.

De a nagyján már túl voltam. 
– Hamarosan megkezdjük az ereszkedést, csatolják be az öveiket! – nyug-

tatott meg egy távoli hang. A kapitányé volt. Szinte szárnyra kaptam tőle.

2.
Lassan már fél éve, hogy Lisszabon közelében tanít a lányom, és azóta 

nem láttam. Hál’ isten, kint várt a reptéren.
– Apcsókom! – borult a nyakamba. Milyen utad volt?
Az ájulással nem akartam izgatni, csupán az orosz frontot ecseteltem 

neki. Aztán bevágódtunk egy taxiba, nehogy lekéssük a Torres Vedras-i 
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buszt a Campo Grandén. Meccs lehetett az este, mert a téren még vadul 
hömpölyögtek a zöld sálas Sporting-szurkolók. Egyből elérzékenyültem.

– Tudod, Babcsók, kölyökkoromban a Sporting jelentette nekem Por-
tugáliát. A földrajz nem tartozott az erősségeim közé, de a focicsapatokat 
betéve tudtam. Lisszabonnak pedig kettő is volt, a Sporting és a Benfi ca. 
Persze, egyik sem rúghatott labdába a Vasas mellett…

Úgy láttam, Babcsókot meglepetésként érte ez a vallomás. Némi rémü-
letről árulkodott a tekintete, úgyhogy tisztáztam. 

– Akkoriban ugyanis a Vasas volt mindenem. Kivágtam róluk az összes 
cikket és fotót. Soha nem felejtem el a felállását: Varga, Bakos, Mészöly, 
Berendi, Ihász, Mathesz, Fister, Molnár, Puskás, Farkas, Korsós. Heten 
játszottak közülük a válogatottban. És ami még durvább, veretlenül nyer-
ték a bajnokságot. És mivel Portugáliában a Sporting lett a bajnok, hatvan-
hat őszén összekerültek a Bajnokcsapatok Európai Kupájában. Szegény 
Sporting annyit az életben nem kapott. Öt-egy lett a vége… Viszont a 
következő fordulóban kifogtuk az Internazionalét, és az meg minket vert 
ki. Így ért véget az a szép világ. Milánót azonnal kitöröltem a térképről…      

3.
Aztán, úgy hat évvel ezelőtt, Lisszabonnal is befürödtem – merengtem 

el, miután lehuppantunk a buszon. És az még a Vasasnál is súlyosabban 
érintett. Ugyan Portugáliát akkor már régen a zene és a költészet jelen-
tette nekem, és teljesen hidegen hagyott a foci. Valójában csak két-há-
rom napra érkeztem Lisszabonba, egy sevillai fesztiválra menet. Szakadt 
az eső, sötétszürkére festette a házakat, az utakat, a levegőt. A Tejo meg 
iszonyatosan morajlott, én addig soha nem láttam olyan vészjósló folyót. 

Abban az istenverte időben nem nagyon lehetett bolyongani, úgyhogy 
inkább a városnéző villamost választottam. Az viszont olyan zsúfolt volt, 
hogy hering módra kellett zötykölődnünk rajta. Az ajtók mellett táblák 
fi gyelmeztettek a néphagyományt űző trükkös zsebtolvajokra. Ismertem 
valakit, akinek a laptopját emelték ki a lába közül. Még szerencse – gon-
doltam –, hogy velem ilyesmi nem szokott megesni, pedig már ezerszer 
sűrűbb városokban is jártam. Mindenesetre kitapogattam az oldalamon 
lógó fényképezőgépem. Egy sokat látott, régi vágású masinát használok, 
ami manapság már a kutyának se kell. Emiatt kár aggódni! – nyugtattam 
meg magam. 

Csak az a pasas zavart, aki hozzám dörgölőzött, és úgy felizgult, hogy 
habzott a nyála. Még a végén rám csorog! – fordultam el tőle.  Egy fényes 
hajú, iszamós szemű alak – elképzelni se tudtam, hogy mit kajál rajtam. De 
hál’ isten, már a Szent György-vár közelébe értünk, úgyhogy leszállhattam. 

Nem kellett több, mint harminc méter, hogy leizzadjak hirtelen. De 
nem az emelkedőtől, hanem a katonakabátom miatt. Hiába volt rajta erős 
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patent, a felső zsebéből hiányzott a pénztárcám. – Lenyúlta a köcsög – 
dermedtem le –, miközben fi ntorogtam tőle!  Az összes iratommal, pén-
zemmel és kártyámmal! Végem van! 

Olvastam egyszer, hogy 1755-ben megnyílt Lisszabonban a föld, az épü-
letek összeomlottak és a hatalmas repedésekbe zuhantak, a Tejo partjára 
menekülőket pedig elnyelte a szökőár. Na, az lehetett ilyen. 

4.
– Min tűnődsz úgy, Apcsókom? – dőlt a vállamra Babcsók. 
– Semmi extra. Csak úgy kinézek a fejemből.
– Hogyhogy ki? Hát te! – vágta rá nyomban, ahogy azt a mi nyelvjárá-

sunkban kell.  
Finom, meleg szellők bizsergették a szívemet. Aztán tovább moziztam.   
Ott tartottam ugye, hogy szépen kizsebeltek, én pedig teljesen ösz-

szeomlottam. 
Nos, miután túlestem ezen a kalandon, úgy döntöttem, hogy a későb-

biekben inkább elkerülöm Lisszabont. Elvégre anélkül is hallgathatok fa-
dót, és anélkül is olvashatok Pessoát, hogy kiraboljanak. Sőt, akár a kettőt 
együtt is, mint Wim Wenders Lisszaboni történetében… 

(Nem tudom, látta-e valaki…) 
(Végül is nem olyan nagy durranás. Nekem is csak a Madredeus miatt 

jött be.) 
Wenders, akit Lisszabon polgármestere 1993-ban egy dokumentumfi lm 

forgatására kért fel, pontosan tudta, hogy a város bemutatásához a zenéje 
a legpontosabb bedekker. Hiszen nem annyira a látványában, mint a han-
goltságában és az emlékezetében rejlik a varázs. Így aztán ki sem moz-
dult az ódon Alfama negyedből, ahol réges-régen megállt az idő. Arra 
lakik a legtöbb afrikai és brazil bevándorló, és ott született meg a portu-
gálok nemzeti zenéje, a fado. Ez a fado a „sors” szóból származik, és a 
zöld-foki morna a legközelebbi rokona, a közös melankóliájuk okán. „Sa-
udade”-nak nevezik, és azt jelenti, hogy „örökös elvágyódás”.

Más kérdés, hogy a Madredeus nem egy kiköpött fado zenekar. A gitá-
ros Pedro Ayres Magalhães és a billentyűs Rodrigo Leão rockot játszott, 
mielőtt a régi zene és a népzene hatása alá került. A csellista Francisco 
Ribeiro, a harmonikás Gabriel Gomes és az akkor tizenöt éves Teresa 
Salgueiro társaságában 1987-ben a próbahelyükön, a Madre de Deus ne-
gyed egyik kolostorában vették fel az első albumukat, gondosan ügyelve 
arra, hogy bele ne csilingeljen az ötpercenként arra haladó villamos.

Wenders előbb úgy tervezte, hogy a már ismert Madredeus-számokból 
válogat, de aztán arra kérte őket, hogy inkább írjanak újakat. Harminc dalt 
vettek fel, és mindeközben a történet valódi szereplőivé váltak. Szóval, ez 
egy „igaz” történet lett, melynek zenéjével hamarosan bevették magukat a 



30 VÁR UCCA MŰHELY 48.

mennybe, és évekig nem is tágítottak onnan. A felállásuk ugyan átalakult, 
de a dalaik angyali szomorúsága szemernyit sem változott. 

Éppen ideje, hogy bakeliten is megkaparintsam őket! – sóvárogtam az 
utazás előtti napokban.

5.
– Jaj, Babcsók, már alig várom, hogy bolházzunk! – tört ki belőlem hir-

telen. És a lemezboltokat is kinéztem a neten… – készítettem fel még ide-
jében. (Hogyhogy ki? Hát én.) 

De szerencsére nem leptem meg vele. 
– Meg aztán Pessoa kávéháza is azon a környéken van – ragoztam to-

vább. – Babcsók ugyanis durva kávéfüggő; nem beszélve Pessoáról, akit 
teljesen elhanyagoltam az elmúlt harmincöt évben. Na de most eljött az 
alkalom.    

Pessoát amúgy a gimnáziumban mutatta be Emília, a fi zikatanárnőnk. 
A Széchenyi István Gimnázium egykor rangos intézménynek számított, 
a tanárai közé tartozott Babits Mihály is, de a későbbiekben csak azzal 
tüntetett jeles hagyományai közül, hogy Budapest utolsó fi úgimnáziuma 
maradt. Továbbá, hogy ódon falai között húzhatták meg magukat azok a 
magamfajta, mérsékelten ambiciózus csávók, akiknek a felvételét eluta-
sították mindenhonnan. A Széchenyiben négy év haladékot kaptunk, és 
ezért örök hálával tartozunk.  

A fi zikaórák előtt például mindig megdumáltuk, hogy Emília seggé-
re, vagy nem kevésbé formás keblére meredünk-e mindannyian. Szegényt 
fölöttébb felkavarta ez a szokatlan fi gyelem – a kezében megremegett a 
kréta, a hangjában megbicsaklott a hullám, de büszkesége visszatartotta, 
hogy kirohanjon a teremből. A fi zikadolgozatok száma persze jóval meg-
haladta a tantervi előírásokét, de nem oszthatott ki minden órán huszon-
négy karót, úgyhogy hamarosan erről is letett. Egy alkalommal viszont 
olyat lépett, amitől nekünk akadt el a lélegzetünk.

Hirtelen a térde fölé húzta barna kordbársony szoknyáját, és a tanári asz-
talon termett. A táskájából pedig egy fekete borítójú könyvet halászott elő. 

– Fernando Pessoa – közölte –, majd nyelt egyet. – A kedvenc költőm. 
– És aztán se szó, se beszéd, olvasni kezdte a verseit. 

Mi meg csak lestünk. Te jó isten, hova keveredtünk?

A vak Tudomány földje puszta parlag.
A balga Hit önimádatra vár.
Minden új isten egy új szót avat csak. 
Ne kutass és ne higgy: minden homály.

Hogy ebből a homályból mennyit fogtunk fel, azt meg nem mondha-
tom. De valami megmozdulhatott bennünk, mert Emíliára már nem úgy 
tekintettünk ezután. Hamarosan még közelebb merészkedett, és már nem 
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a tanárin dekkolt, hanem a mi padjainkon. A közelünkbe került. Én pedig 
elbattyogtam egy könyvesboltba, és megvettem Pessoa Ez az ősi szorongás 
című kötetét. Még az sem kizárt, hogy el is olvastam.

Hát ezért ragadt úgy magával, hogy a Lisszaboni történetben előke-
rültek a versei. Ráadásul két sorával teljesen telibe trafált. „Az egyetlen 
valóság: az emlékezet. De az emlékezet csak koholmány.” Egyszer majd le-
nyúlom őket – gondoltam, amikor a fi lmet láttam. Hiszen magam is ebben 
utazom. És szinte már hallottam is, ahogy megszólal a hangos beszélő: 
Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a Múlt idő expressz azonnal indul. (Helyjegy 
váltása kötelező.)

6.
– Most már mindjárt Torres Vedrasba érünk – szedelőzködött Babcsók. 
 Ahogy kinéztem az ablakon, úgy tűnt, mintha enyhült volna a szél, és 

néhány vakmerőbb csillag is előmerészkedett a felhők mögül.
Vigyáznom kell majd, hogy jó időnk legyen! – gondoltam. Hogy végig 

jó időnk legyen.
Nem úgy, mint tavalyelőtt Izraelben – borult be hirtelen –, amikor is 

Babcsókkal meglátogattuk a nővéremet. A válásom után ez volt az első 
utunk kettesben. És nagyon izgultam, hogy a legjobb formámat hozzam. 
Hogy ne dőljek ki, ne némuljak meg, és ne merüljek alá a démonaimmal. 

Hanem, mint a nagyok… Tel-Aviv, Eilat, Jeruzsálem. Egyik élmény a 
másik után. 

Még arra is rávettem magam, hogy (naponta) legfeljebb két lemezbol-
tot keressünk fel. 

Tel-Aviv ugyan nem az a város, amit a szépségéért szeretünk, de azért 
megvan a hangulata. Főleg a Central Bus Station környékén. 2010-ig, 
amikor felülmúlták Delhiben, ez számított a világ legnagyobb buszpálya-
udvarának, de sok tekintetben azóta is verhetetlen. Ha feldobom, kínai 
piac, ha leesik, afrikai menekülttábor. Poszt-Bábel. Ki itt belépsz, hagyj 
fel minden reménnyel. 

Igen ám, csakhogy innen indult a buszunk Eilatba. Előtte pedig ki kel-
lett derítenünk, hogy hol vehetjük át a foglalt jegyünket, úgyhogy idejé-
ben ki akartam érni. És mivel éppen túlestem egy szolidabb napszúráson, 
rendeltem egy taxit, hogy ne kelljen a hatalmas bőröndünkkel kóvályog-
nunk. 

Egyszer élünk!
De tévedtem.
A délutáni csúcsforgalomra értünk ki. A pályaudvar hét szintjén már 

javában fortyogott a pokol. 
– Babcsók, innentől el nem mozdulsz mellőlem! – fi gyelmeztettem.
Aztán megindultunk. 
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És akkor megint… Nem kellett több, mint harminc méter, hogy leiz-
zadjak hirtelen. De nem a délutáni hőségtől, hanem a derekamat verdeső 
válltáskám miatt. Hiába volt rajta erős patent, hiányzott belőle a pénztár-
cám. Érződött a súlyán. – Melléraktam – dermedtem le –, amikor kifi zet-
tem a fuvart! Az összes pénzemmel és bankkártyámmal! Végem van!

Ám ez nem az a szimpla vég volt, mint Lisszabonban. Ebbe most be-
lesűrűsödött az összes bukásom. Egyik vesztés a másik után. És húztak le 
a mélybe, maguk után.

– Hallod-e, a nyomába se érsz az apádnak! – kezdte az első. Az soha 
nem bénázott így!

– Nem csoda, hogy férjnek sem váltál be… – bólogatott rá a második. 
– Ráadásul szeretőnek sem voltál valami nagy durranás – ecsetelte a 

harmadik. 
– De még csak írónak sem! – próbálta felülmúlni a negyedik. (Micsoda 

egy mondat ez is!) 
– Na, aztán, ugye a tanítást sem bírtuk sokáig?! – élcelődött az ötödik. 
– Hogy a szánalmas disszidálási kísérleteidet ne említsük! – említette 

a hatodik.
– És ami mindennek a vége, most még a lányod nyaralását is tönkre te-

szed! – vitte be a kegyelemdöfést a hetedik.
– Lúzer, lúzer! – harsogták kórusban.
És nem lehetett egy szavam sem.
Persze, minden agónia csak három napig tart; különben hogyan is kez-

dődhetne elölről. Eilaton a nővérem kihúzott a pácból, aztán pár nap 
múlva a görcsök is oldódni kezdtek a tengerben. 

De azért nagyon vártam, hogy kapjak egy újabb esélyt.
Illetve, hogy kapjunk. Hiszen nekem is, és Lisszabonnak is akadt szépí-

teni valónk. 

7.
És most térjünk a tárgyra! 
Éppen eleget bolyongtam már a világban, hogy pontosan tudjam, min-

den út a lemezboltokba vezet. (Semmi Róma, az már régen lejárt.) Úgy-
hogy az a leghelyesebb, ha túlesünk rajta a legelején. Aztán jöhet a reszli. 
Múzeumok, várak, templomok vagy kávéházak – mit tudom én.

Azt pontosan tudtam, hogy a legrangosabb lisszaboni lemezboltnak 
Discolecção a neve, és a Rossio állomástól kell hozzá felmászni a felsővá-
rosba eső Calçada do Doque 53A-ba. Délután egykor nyit, csak addig kell 
kihúzni valahogy.

A Rossióhoz ugyancsak közeli Buffet Livre tűnt erre a legalkalmasabb-
nak, ezt tanácsolta Marco Polo is. Zöld-foki a személyzete, és hat euróért 
mindenki annyit kajálhat, amennyi belefér.
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Vagy amennyit a gyomoridege bír. 
Babcsók a salátákra hajtott, én egy formás csirkemellre buktam. De 

közben máshol járt az eszem.  
– És most tűz! – álltam fel sebesen, miután az órámra sandítottam. Már 

12.58-at mutatott végre. 
Ne kelljen mondanom, két perc alatt felértünk.
Mintha a paradicsomba léptünk volna be.
Meglátni és megszeretni, egy pillanat műve volt. A Discolecção az a 

fajta lemezbolt, amire minden vinyl-junkie foga fáj. Húsz négyzetméteren 
kábé tízezer korong. Nem kell értük lehajolni vagy ágaskodni, éppen kéz-
re esnek, és könnyen áttekinthetők, irányzatonként betűrendben.  

Egy korombeli pasas állt a pult mögött, ő lehetett a tulaj. Miben segít-
het, kérdezte visszafogottan. 

– A gyógyszereimért jöttem – próbálkoztam ezzel a szakállas poénnal. 
Aztán megmutattam neki a kívánságlistám. Csupa elképesztő ritkaság-

ból állt. A Plastic People-tól a Midnight Mouse, a Zita Swoontól az A Song 
About A Girls, a Scratch Acidtől a Just Keep Eating, és így tovább, a végén 
a Madredeusszal. 

Úgy láttam, egészen ellágyultak a vonásai, miközben a fejét csóválta. 
Nem volt közülük semmi.

Persze, cseppet sem csodálkoztam rajta. Valójában az okozott volna 
gondot, ha egyik-másik megvan. Én sem a falvédőről jöttem, tisztában 
vagyok az árakkal. Ugyanakkor nincs az a lemezbolt, ahol ne találnék va-
lami kincset, ha békében hagynak turkálni.  

– Kicsit azért körülnézek – biztattam.  
Hál’ isten, Babcsók pontosan tudta, hogy milyen veszélyekkel járhat, ha 

üres kézzel kell távoznom. Miatta nem fájt a fejem. Békében túrhattam. 
A soul és funky szekcióval kezdtem. Aztán átnyálaztam a perui psziche-

delikusokat, majd kikötöttem a nyolcvanas évek alternatív hullámánál. 
Abban gyakran felmerül valami horgomra való. – Például az első Blurtre 
vagy a Birthday Party melbourne-i koncertjére szívesen beneveznék – la-
poztam át a B betűs köteget, de a C-re is volt néhány ötletem. És tessék… 
– Hoppá! – emeltem ki a Crime + The City Solution Shine című leme-
zét. CD-n persze megvan, de az nem számít. Lehet, hogy már soha nem 
fogom meghallgatni, de az sem számít. Ami a lényeg: a mitológiámhoz 
tartozott. Nem volt veszteni valóm. – Arról nem beszélve, hogy egyszer 
majd össze kell gyűjtenem az angyalokról szóló lemezeket – győzködtem 
magam. 

Babcsók is megkönnyebbült. És az egészet megúsztuk tizenöt euróból.
– Itt az ideje – ajánlottam –, hogy megigyunk egy kávét.     
Pessoa a kávéház előtt ücsörgött. Úgy tűnt, hogy remekül tud helyez-

kedni, éppen rá sütött a nap. Ráadásul alig egy köpésnyire szobrozott a 
lemezbolttól. Még soha nem éreztem ilyen közelinek hozzám. Szemlá-
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tomást nagyon bejött egy japán csoportnak is, mely lázasan fotózkodott 
vele. 

Még szerencse – gondoltam –, hogy én magyar vagyok, nem turista… 
De most én sem tudtam türtőztetni magam… 

– Babcsókom, csinálnál rólunk egy képet? – ültem Pessoa mellé, ami-
kor felszabadult. 

Ezt persze kínos lesz megírni – szeppentem meg –, de hamar túlestünk 
rajta. És Pessoán sem láttam, hogy megdöbbent volna. Leginkább az a 
próza vagyok, amelyet írok – erősített meg a maga módján. 

Ám az igazi próbatétel még előttünk volt. Villamosra szállni, és megúsz-
ni zűrös trükkök nélkül. Azt terveztük ugyanis, hogy a Szent György-vár-
ban koronázzuk meg a napot. 

Mindenesetre mélyen a kabátom belső zsebébe rejtettem a tárcám.
De szerencsére alig voltak a 28-ason. 
Miután felkapaszkodtunk a sikátorokon, az ódon várfalhoz érve sze-

rettem volna mondani valami emelkedettet, egykori történelemtanárhoz 
méltót. Előbb az jutott eszembe, hogy „vár állott, most kőhalom”, de ez 
sehogy se stimmelt. Aztán „az én házam, az én váram” úszott elő, de az 
sem klappolt. Úgyhogy tovább koncentráltam… 

– Apcsók, mit nézel olyan elmélyülten? – tűnt fel Babcsóknak is.
– Csak azt, hogy… „fal az egész” – vágtam ki magam. – Mintha Kíná-

ban lennénk… 
És ezzel nekivágtunk az Ulisses-toronynak, ahonnan Lisszabon körpa-

norámáját látni. Marco Polo is erősen ajánlotta. A biztos tippjei között 
szerepelt. 

– Na, lássuk, hogy miből élünk! – néztem körül. Aztán megkerestem 
Alfamát, ahol réges-régen megállt az idő.

Még ott állt a helyén. De ez már csak egy ilyen nap volt. Minden porci-
kánkban elégedettek lehettünk. 

– És holnap? – fi rtatta Babcsók, mihelyt hazaértünk. 
– Holnap majd újra nap jön, s megyünk a magunk útján / Még holnap is 

járnak majd az emberek az utcán – kezdtem dúdolni Máté Péter nyomán. 
Szegény Babcsók, mintha elbizonytalanodott volna kicsit. – Neki se le-

hetett könnyű – gondoltam át, miközben ágyba bújtam.

8.
További várakban gazdag napok következtek ezután. A Torres Vedra-

sival kezdtük, aztán az óbidusihoz vonatoztunk el. A mórok emelték 
mindkettőt, több mint ezer évvel ezelőtt. Az óbidusi egy parányi falut zár 
körbe, amin nem fogott az idő, és ahol az utcán csokoládéból öntött po-
hárkában mérik a friss meggylikőrt. Ginja a neve, és olyan érzést kelt, 
mint a sodade: mire észbe kaptál, betemetett a múlt. Ráadásul egy sza-
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kadt hajóhintát is találtunk hozzá, az illúzió kedvéért. Ellöktük a földtől, 
és belefeledkeztünk, hadd repítsen egyre magasabbra. 

Másnap Sintrába látogattunk, ahol a királyi palotában a rettenetes sor-
sú VI. Alfonz raboskodott. Amikor hároméves volt, lebénult a bal olda-
lára, és ettől kezdve súlyos mentális zavarok gyötörték. A tetejébe meg 
feleségül kellett vennie Marie Françoise-t, (a spanyolok elleni háborúhoz 
segítséget remélő) XIV. Lajos unokahúgát. Marie aztán hamarosan fel-
bontatta a házasságot Alfonz impotenciájára hivatkozva, és hozzáment a 
sógorához, II. Péterhez, Alfonzt pedig bezárták az egyik terembe, és ott 
is halt meg negyvenévesen. 

Szép kis család! – sóhajtottam, de végül is megnyugodtam tőle. Ehhez 
képest nem lehetett egy szavam sem… 

Viszont mire visszaértünk Torres Vedrasba, teljesen összeomlottam.
Pedig még hátra volt a java!
A szombati bolhapiac, a Szent Vince-templom mögötti Campo de Santa 

Clarán. 
Ezt is a 28-as villamossal lehetett megközelíteni, és úgy nevezték, hogy 

A tolvajnő piaca. 
Te jó ég! – villant be… – Kissé rémisztőnek tűnt. 
De aztán hamar eloszlott az aggodalmam. 
Sőt. Tolvajnőben olyan eszményit még soha nem láttam! Te az enyém, 

én a tied! Mindig is erre vágytam. Semmi kínai konfekció, semmi tucat, 
semmi gagyi. Mi szem-szájnak ingere, csupa fi nom holmi. Régi éksze-
rek. Régi metszetek. Régi könyvek. Régi képek. Régi ruhák. Régi búto-
rok. Régi kacatok. Régi csibészek. És persze régi lemezek is. A portugál 
előadókét általában külön tették, nyilván a turisták kedvéért. Egyik fado 
énekest a másik után. 

– Ezek a saját gyűjteményemből valók! – mutatta büszkén az egyik 
árus. – Nézze, hogy ragyognak,  nem talál rajtuk kopást! Még a poszter is 
benne van! – hajtogatott ki egy színes Amáliát.

Úgy festett, mint egy állástalan történelemtanár, rögtön megéreztem, 
hogy az én emberem. 

– Tényleg szép! – ismertem el. – De most egy Madredeust keresek. Az 
Aindát.

– Csak az Existir van. – És már nyúlt is a doboza mélyére. 
Az Existir 1990-ben készült, ezen szerepel a szívszorító O Pastor. A bo-

rítója olyan színű, mint a mennyei karamellpuding, és halacskák, hang-
szerek, na meg egy villamos úszkálnak benne. De nem gondoltam volna, 
hogy ilyen hatással lesz rám. Hiszen CD-n ez is megvan, és már ezerszer 
hallottam. Mégis elöntött az a hullám. És akkor nincs ellenvetés… – Majd 
szépen lefényképezem egy kis meggylikőr és Pessoa társaságában – adtam 
be a derekam… Elvégre illusztrációk is kellenek, ha egyszer a zenés-ké-
pes könyveket szeretem…



36 VÁR UCCA MŰHELY 48.

– Azért itt más színű a világ! – sóhajtottam utána megkönnyebbülten. 
– Az biztos is! – ragyogott Babcsók, miközben egy rakás antik láncba 

gabalyodott. Aztán térült-fordult, és máris felfrissült a hastáncos kollek-
ciója. 

Mit mondjak, tudtunk élni.
És mi több, a piac végére valami szokatlan vágy kerített hatalmába.
– Ide még vissza kéne jönni…
Utoljára az előző életemben éreztem hasonlót. Azóta mindenhova 

csak búcsúzni járok.  
Magam sem értettem. 

9.
Végül aztán Lisszabonban is eljött a búcsú pillanata. Babcsóknak órája 

volt reggel, így az utolsó napon tényleg csak egy pillanat jutott arra, hogy 
együtt legyünk. 

A Campo Grande felé a szélmalmokat néztem a busz ablakából. Ko-
moly pörgés folyt, de cseppet sem irigyeltem. Ha rajtam múlt volna, in-
kább elrendelek egy kis pihenőt. Meginni egy kávét, és közben fellapozni 
egy költőt. Aztán elbaktatni a Discolecçãóba, vagy kinézni valami hasz-
nálható mozit. 

Több se kellett, máris peregni kezdett egy régi fi lm a szemem előtt. Va-
jon mi lehetett a címe? – tűnődtem. – Előbb Az utolsó mozielőadás, aztán 
a Megáll az idő ugrott be, de azokra jól emlékszem. Ezt meg mintha most 
láttam volna először… – Na, de majd a repülőn a végére járok! – gondol-
tam. – Ha megúszom.

Ám már attól megszédültem, hogy rá gondoltam. Még szerencse, hogy 
ültem. – A túróba! – gyulladtam be. – Egyre rosszabbul viselem a roha-
maimat. Mondhatni, rohamosan romlik… Csak aztán nehogy ez legyen 
az utolsó 

szakadás…



Makai Máté

A ciprusi kísérlet

A színeikben váltakozó sorokban élénk színű csokoládék, piros és sárga 
matricával borított fóliás magvas szeletek, a zöld, a piros, a narancs domi-
náns alapszíneivel borított burgonyaszirom-gyűjtemények papír-alumíni-
um dobozai magasodnak és sorakoznak oszlopos rendben, oldalra tíz, és 
hátrafelé is legalább tíz egy-egy fajtából, alattuk egzotikus, nálunk sosem 
látott gyümölcsökből facsart életelixír, melyek jók a rák ellen, magas a 
vitamintartalmuk, segítik az emésztést, és rostot közvetítenek az emberi 
szervezet számára, keverékek, hitek, divatok és színek és színek, a szivár-
vány minden skáláján, egészen a tejtermékes pultig és vissza, az ásványvi-
zek és sörök, borok pultja közé beszorítva, míg oldalt egy szendvicsekkel 
tömött hűtő: csilis, currys, a sajtot kedvelőinek sajtosak, háromszög ala-
kúak, vagy stanglik,  Bernárd feje fölött pedig dohánykeverékek, a burley, 
a virginia, a szeletelt, a fi lterezett fajtából, zacskós vagy dobozos, papírok, 
öngyújtók, meztelen nőkkel és férfi akkal, tengerparti képekkel, brazil, 
olasz, francia, német és egyéb zászlókkal és színeikkel, csapatok címere, 
hősök, sportolók és színeik, illatosak, viharállók, klasszikusak, fémötvö-
zetűek, motorosnak valók, de mégis, a legtöbb öngyújtón: seggek és csö-
csök, kutyák és macskák, végtelen szédület az egérlyukban.

Magas borostás férfi  lép be az éjjel-nappali üzletbe, ahol Bernárd dol-
gozik, és épp a pénztárnál olvas. Az ajtónál elhelyezett fotocellás jelzőké-
szülék, aminek ilyenkor jeleznie kell, jelez, a férfi  köszön, Bernárd a pult 
alá dug valamit, és könyöklő helyzetéből felmagasodva, szinte peckesen 
kihúzva magát, köszön. A férfi  levesz egy kakaós italt a tejtermékes pult-
ról, levesz egy szójás zabszeletet, majd odaáll a pénztárhoz, hogy fi zessen. 
Meglátja a pénztárgép mellett a lefelé fordított könyvet, mely a nagy H. 
H. H. szerzeménye. „Imádom H. H. H.-t, többször is olvastam ezt a köny-
vet”, mondja a férfi , majd a kakaó és a szójás zabszelet mellett egy doboz 
szeletelt dohányt is választ, mégpedig az import amerikai fajtából, melyet 
nálunk csak pár éve lehet kapni. „Remek”, válaszolja Bernárd, de bővebb 
válaszra nem méltatja a férfi t, csak beüti a termékeit. „Kétezeregyszáz”, 
mondja, majd visszaad kétezerötből, közben fogja a könyvet, és összecsuk-
va beteszi a pult alá. A férfi  elveszi a pénzt, majd elindul, „köszönöm, jó ol-
vasást, viszlát”, majd elhagyja a helyiséget. A fotocellás berendezés megint 
pittyen egyet, az ajtót a külvilágtól elválasztó elnyűhetetlen szilikonfüg-
göny visszatér alaphelyzetébe, az éjjel-nappali légköre megnyugszik. 

Bernárd ezután visszanyúl a pult alá, és előhúz egy toll méretű, üveg-
borítású kis eszközt, szigorúan ügyelve rá, nehogy a keskenyebbik végét 
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érintse, majd a másik, kisujjvastagságú szélét a szájához illesztve beleszív, 
eztán pár másodperc múlva kinyitva a száját mélyet lélegzik, de semmi-
féle füst, semmiféle légneművé vált karcinogén anyag nem hagyja el azt, 
sem a tüdejét, sem a garatját. A porlasztó-inhaláló készülék kifogástala-
nul működik, Bernárd pedig enyhe lelkifurdalást érez.  

Visszaül a székre, elővesz egy üveglapra emlékeztető számítógépet, 
majd a szövegszerkesztő programba beír pár sort, majd ment, majd újabb 
sorokat ír be, és ment, s így megy ez öt percen keresztül, de Bernárdnak 
valójában egy órának tűnik. Végül, egy végleges és biztonságos, ugyanak-
kor paranoid mentést követően, mert legalább ötször érinti ujjával az S 
karaktert, kilép a programból, zárásképp pedig egy újabb gombot hosszan 
lenyomva tart az üveglapra emlékeztető számítógépen, melynek képer-
nyője aztán elsötétül. Csak úgy, mint Bernárd tekintete, aki ezután lassan 
feláll, és a sörös pulthoz csoszog, és levesz az alkoholmentes pultról egy 
háromdecis dobozt, kinyitja, és szinte az egészet egy lendülettel lehúzza. 
Ezalatt, a fényt visszaverve, s így emelve a helyiség hangulatát, az alu-
míniumdobozka szikrázó világosságot bocsát ki az éjjel-nappali aurájába. 
Rajta a felirat: nulla. 

Leereszti a dobozt, összenyomja a kezében, fémes recsegés-ropogás 
hallatszik. Hátra sétál az irodahelyiségbe.

Bernárd szerint érdemes volna kávékkal is kereskedni, szemes kávé-
kat hozatni Dél-Amerikából, nem pusztán a porlasztott és őrölt dolgokat 
árulni, hanem különböző fajtájúakat és neműeket, tiszta arabikákat és 
keverékeket, olyat, ami különböző állatok emésztése után válik igazán 
fi nommá, intenzíveket és kevésbé intenzíveket, krémeseket, csokoládésa-
kat és igazán keserűeket. Ám ezt a felvetését az üzletvezető elutasította 
azzal az egyszerű érvvel, hogy Bernárd inkább csak ne tervezgessen és 
szóljon bele a dolgokba, mert neki csak a pénztárgép püfölése és a sorok 
feltöltése a feladata, a gondolkodást meghagyhatja neki, vagyis az üzlet-
vezetőnek, és inkább tegye csak el a nagy H. H. H. könyvét, igen, mert ő 
látja, tudja, hogy olvas, és szóval tegye el, mert semmi értelme az olvasás-
nak. Mire aztán Bernárd, letörve, bár számítva erre a ledorongoló válasz-
ra, szomorúan visszaballag a pultjához, és már azon töri a fejét, hogy ha 
sikerülne egy újabb polcot vennie a következő hónap elején, akkor vajon 
általános ábécésorrendben rendezze el rajta a könyveit, vagy tematiku-
san, és csak az adott témán belül tartson-e ábécésorrendet, vagy esetleg 
ekkor ez már nem volna fontos, s így akkor lehetne több külön polc, me-
lyek közül egy a fi lozófi ai szövegeknek, egy a világirodalomnak, egy pe-
dig a hazainak adhatna helyet. Így később, ha majd esetleg fi a lesz, tudni 
fogja, hogy melyik polcon mit találhat, és büszke lehet majd ő, Bernárd a 
gyűjteményére, és minden alkalommal, mindig a korához illően ajánlhat-
na olvasmányt és így polcot az érdeklődő gyereknek. 
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A gondolatmenete végén aztán Bernárd ismét a pult alá nyúl, és új-
ból beleszív az üvegből készült, tollformájú szivarba, és közben egyszerre 
hálát és gyűlöletet mérlegelve, halovány kárörvendéssel veszi tudomásul, 
hogy a főnöke minderről, az ő kis titkos pöfékeléséről semmit sem tud, 
mert az eszköz nem ereszt semmiféle füstöt és szagot, legalábbis, ha jól 
szívja az ember. Bernárd pedig már nagyon oda van, egyre beljebb és mé-
lyebben, és érzi már, éppen azt a hatást érzi, melyet a szerhez rendeltek, 
hogy fogy az akarata, fogynak a vágyai, szélesednek az érzékei, tudata 
nem igényli többet a nyelvet, lemond a fogalmakról, lemond a könyvek 
rendszerezéséről, lemond a pult alatti titkos olvasásról, mert maga lesz a 
nyelv, maga a gondolat és szinte eggyé válik a bolttal, a sorokkal, a lilás 
csomagolású indusztriális csokoládékkal, a piros és sárga és narancs színű 
alumínium-papír dobozokba sorakoztatott fűszeres burgonyaszirom-kré-
mek ultraszecessziós játékával.

Éjfélkor Bernárd zárhat, és elindulhat haza, mert a szomszédos pék-
ség alkalmazottai, mindössze az éjjel-nappali üzlet ajtaján lévő kisablakot 
nyitva tartva, a bolt csengőjét folyamatosan fi gyelve, kiszolgálják az arra 
járókat, hogy teljesüljön az üzlet profi lja és időbelisége: éjjel-nappali. A 
nagy H. H. H. kötetét és az üvegpipát a kabátja zsebeibe csúsztatva elin-
dul a villamosmegálló irányába, hogy leutazza azt hat megállót, melyet 
hazáig meg kell tennie. Ám amint közeledik a kívánt célirányhoz, mert 
még eléggé a szer hatása alatt áll, de már ébredeznek a gondolatai, in-
kább a séta mellett dönt. Átsétál egy felüljáró alatt, melynek furcsa és 
egyedi formáját az adja, hogy a tervezők vagy a kivitelezők, vagy bárki, 
akinek a felüljáróhoz köze volt, egy adott, hangsúlyos pillanatban, elron-
tották, vagy, és ez szó szerint is érthető, eltolták, így a felüljáró két vége 
építés közben végül nem pont középen találkozott. Majd tovább a felüljá-
ró után a széles belvárosi utcán, boltok, fényreklámok, utcára néző lilás, 
pirosas, sárgás fényt árasztó otthonok ablakai alatt, sétál a belvárosban, 
szép házak, paloták között, és csodálja ezeket a palotákat, és eszébe jut, 
hogy ezek mennyire szépek belülről, mert fényképen látta őket, s hogy 
állítólag szerveznek ide, ezekbe a belvárosi palotákba túrákat külföldiek-
nek és kíváncsiaknak, és arra gondol, talán ő is befi zet egy ilyenre egyszer, 
hogy elhozza A.-t is, de talán inkább mégis jobb volna egyedül, mert neki 
az olyannyira fontos és intim dolog lehetne. Tiszta szemlélődés, megme-
rítkezés a fenségesben, az elérhetetlenben, pedig ha valaki, hát ő igazán 
megérdemelné, hogy ilyen palotában élhessen.

Bernárd megáll, úgy dönt, hogy nem megy tovább, addig nem megy 
haza, míg ki nem tisztul a feje, míg vissza nem tér belé az akarat, ezért leül 
egy padra, mely hűvös volt ugyan, de nem elég hűvös, nem annyira, hogy 
ne tudja elővenni a nagy H. H. H. kötetét, és ne olvassa tovább. Ám ezt 
sem bírja sokáig, mert még türelmetlennek érzi magát, mert az agyának 
még mindig saját nyelve van, ezért csak ül, és döbbenten hallgatja a belvá-
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rost, mely csöndes, ám amely, úgy érzi most valamiért Bernárd, másnap, 
vagy harmadnap, esetleg még egy picit később valami sodró és felforga-
tó esemény helyszíne lesz. Nem tudja még, hogy miért, és azt sem tudja, 
hogy pontosan mikor.

Hajnali négy óra lesz, míg elcsendesedik önállósult elméje, visszatér-
nek gondolatai, végleg visszatér akarata és tervei, bánata és valami koz-
mikus cserbenhagyottság érzése. „Még szerencse, hogy létezik az anyag, 
hogy holnap újra hozzá juthatok”, gondolja Bernárd, „még szerencse”, 
folytatja magában, „hogy ma már csak aludnom kell.” Másnap, dönti el 
már a lépcsőházban felfelé haladva, elmegy az apjához. Rég beszélgetett 
már vele. Ez nagyon bántja, s ahogy benyit az ajtón, már érzi azt az ak-
kor még enyhe, később azonban végzetes események sodrába illeszkedő, 
ösztönző lelkifurdalást, minden miatt, amit aznap csinált, minden miatt, 
ami ő maga. 

Az ágyban fekve fogalmazza meg, ahogy lenni szokott ilyenkor, a szer 
utáni hanyatlás pillanataiban, határozottan, a kezeit ökölbe szorítva, hogy 
„soha többet”, fi gyelve, hogy ne ébressze fel A.-t, „soha többet nem ve-
szem be”, és még mielőtt elaludna, felpattan az ágyból, előrántja zsebéből 
a kis üvegből készített szivarkát, és kiüríti egy hétre elegendő tartalmát a 
WC-be, fogja a szivarkát, tollat, az üvegcigarettát, majd eltávolítja belő-
le és eltöri az izzószálat, így használhatatlanná téve azt. A készülék így 
még eladható, gondolja, majd visszafekszik az ágyba. Átöleli A.-t és arra 
gondol, hogy A. talán sosem lesz képes lemondani róla úgy, mint ő, lehet, 
hogy el sem mondja neki. Lehet, hogy hiba volt, és csak túlaggódta az 
egész helyzetet. Nem érdemes azonban ezen tovább gondolkodni, aludni 
érdemes, a feladatra koncentrálni, másnap jó lesz, mert látogatóba megy. 
Kíváncsian várja, hogy kiderüljön, jól döntött-e. 

Az éjszaka hátramaradt sötét óráiban enyhe morajlás hallatszik a WC 
felől, kúszik át küszöb alatt, fel az ágyba, átitatja a REM-fázist. 

Az apja nappalija homályos, az árnyékolófüggönyök szűrt délutánjával 
jutalmazza meg Bernárdot, gyermekkori vasárnap délutánok zokni szagú 
emlékével, harminc-negyven éves fotelba süppedő, öregedő apja látké-
pével. „Tudod, régebben”, kezdett hozzá Bernárd apja, „úgy gondoltuk, 
hogy még ez is sok, hogy nem szabadna csinálni, aztán mivel láttuk, hogy 
mindenki issza, ezért még több ember kezdte inni, tudtuk, éreztük, hogy 
semmi bajunk nem lesz tőle, és minden nap, reggel, délután, kora este, 
este, aztán még lefekvés előtt, és semmi bajunk, tudod, semmi az égvi-
lágon, és én most is iszom, ma is ugyanennyit, a népek találták ki, ere-
deti, őszinte, vagy mi, és anyád sem ellenezte, csak egy darabig, míg ki 
nem próbálta, és itta ő is reggeltől estig, és semmi baja nem volt”. Ber-
nárd hátradőlve hallgatja, remélve, hogy abbahagyja, hogy nem folytat-
ja, hogy nem mondja többször, hogy „mi”, beleértve ebbe bántóan, hogy 
„ti”. „Apa”, kezd hozzá, de az öreg nem hagyja, „nem, inkább igyál te is, 
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a fenébe már”, majd felpattan, és dühös mozdulataival kiborítva az aszta-
lon álló növényi oldatot, melyet negyven éve kínál a fi ának, és mely már 
elavultnak számít, régi szernek, de amihez még ragaszkodik, kimegy a 
konyhába. „Most hová mész”, kérdezi Bernárd, aki már bánja a látoga-
tást, bánja, hogy feltette azt a kérdést, majd feláll és kimegy ő is az öreg 
után a konyhába, aki, amint észreveszi Bernárdot, beszélni kezd: „tudod, 
régen nem gondolkodtunk annyit, mint amennyit te gondolkodsz, és így 
rendben volt minden, végeztünk a munkát, kapáltunk, dolgoztunk, épít-
keztünk, mindenki le volt foglalva, mindenkinek volt munkája, és nem 
gondolkodtunk, meg olvastunk ennyit, és ez így volt jó, Bernárd”. „Apa”, 
kezdi újra Bernárd, „annyit láttatok csak, amennyit az ital látni engedett, 
nem többet”. „Hát pedig én hiszem”, vág vissza az öreg, „hogy jól láttunk, 
meg vagyok róla győződve, hogy dolgozni kell csak, és minden a helyére 
kerül, nem kell gondolkodni, a gondolatok fognak elpusztítani téged”, 
fejezi be végül. Majd hatalmasat legyint, és Bernárdot megkerülve visz-
szatámolyog a nappaliba, a fi únak úgy tűnik, szinte lebeg, függőlegesen 
úszik a levegőben, de az öreg már nem érez semmit, negyven éve semmi 
különbség. A fotelbe visszaülve felhajtja a pohárban maradt növényi ned-
vet, majd a fejére teszi a fejhallgatót, és becsukja a szemét. Bernárd az 
ajtóban áll, nézi az apját, akinek igaza is volt, meg nem is, mert mindig is 
csak annyit látott, és ezt valóban látta, amennyit látni engedett neki a szer, 
de nem fogadta el, sohasem vette tudomásul, hogy más szerek is létez-
nek, hogy más anyagok más valóságot engednek látni. Bernárdnak alkal-
ma sem nyílt elmondani, amit valójában el szeretett volna mondani, hogy 
ő inkább már semmit nem használ, és hogy ez már így a reggeli adagot 
kihagyva is erős késztetésekre buzdítja, és le is nézte az apját, hogy ő so-
sem jutott el idáig, hogy megkérdőjelezze, amit lát, de meg is értette, mert 
nehéz volt azon a sávon túl is látni valamit, túl azon, ameddig fény terjed.

Leül az öreggel szemben a fotelba, olvasni kezd, és ettől valamennyi-
re megnyugszik, két generáció, két idősík van jelen a barnás-homályos 
nappaliban, két valóság áll szemben, ütköznek és hasítják szilánkosra a 
nappali megroggyant légkörét. Fél óra olvasás után aztán feláll Bernárd, 
azzal az érzéssel, hogy cselekednie kell valamit. Feláll, az ablakhoz sétál, 
és látja, hogy kitekert, ég felé fordított molinókkal, transzparensekkel fel-
szerelkezett tömeg vonul az utcán, de Bernárd ekkor még nem tulajdonít 
neki nagy jelentőséget, mert az elmúlt hónapokban gyakori esemény a 
belvárosi tüntetés. A műszakja kettőkor kezdődik és éjfélig tart, amikor 
is átadhatja majd a kulcsot a pékségbe. A tudatra azonban, hogy ott kell 
rohadnia a nap hátralévő részében, szomorúsággal és öntudattal egyszer-
re önti el, vonulna inkább ő is valamerre, kivonulna a valóságból, de leg-
alábbis ebből a városból, ebből az országból, erről a végtelen szigetről, de 
legesleginkább éppen arra gondolt, hogy kár volt tönkretenni az izzószá-
lat, kár volt kiüríteni az üvegtartályt. Így, mert nem tud mit tenni, majd 
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a nagy H. H. H. művét is megint magával viszi, nem törődve az üzletve-
zető parancsával, és ahogy leül az éjjel-nappaliban a pénztárgép mögé a 
székre, arra gondol, hogy a világ már nem lesz olyan, amilyennek az apja 
elképzelte, és ettől majd szomorú lesz, elkeseredik, az igazság súlyát érzi 
magán.

„De mégis milyen természetű az én igazságom, hogy jobb, mint az apá-
mé”, mondja az egyik pár perces szünet alkalmával, míg a pékség előtt 
ácsorognak a pékség délutáni-esti műszakot teljesítő eladójával, „ha oda-
kint van, közted és köztem, és mindenhol, akkor valahol egyforma kell 
hogy legyen mindenkinek, nem”, kérdezi végül. „Nem lehet egyforma”, 
válaszolja a pékség alkalmazottja, „sosem lesz egyforma, sem anyaggal, 
sem anyag nélkül, ő már sosem változik meg, az ő világa már betokoso-
dott”, teszi még hozzá, majd kihúzná a fűtőszálat az üvegszivarkából, de 
azért még odanyújtja Bernárdnak, „biztos vagy benne, hogy nem kérsz”, 
kérdezi tőle, aki pedig megrázza a fejét, „nem, én nem verem át magam.” 
„Jó”, válaszolja a pékség alkalmazottja, „szerintem mindegy”, vonja meg 
a vállát, „de ne feledd, ez csak a te igazságod, nem öljük meg magunkat, 
ezért használjuk.” S amint ezt elmondja, megveregeti Bernárd vállát, és 
visszalép a helyiségbe. 

Bernárd egyedül marad, áll még kint az üzletek előtt az egykori csá-
szárról elnevezett városrész egyik egyirányú utcájában, szorosan a házak, 
történelmi díszletek, makettek között, és úgy érzi, a pékség eladója, az 
apja, vagy A., nem önálló, kívülről mozgatják őket, készen kapják hitüket 
és meggyőződésüket. Bernárd dühös lesz, úgy érzi, szent meggyőződése, 
hogy hamarosan, ha nem jut valamire, ölni fog. De előbb még dolga van, 
ülni a sárgás-narancsos-piros alumínium-papír forgatagban, a szivárvány 
derekán, és legjobb esetben nem jutni semmire, lehetőleg így kibírni egé-
szen éjfélig, lehetőleg így bírni – örökké.

A pult mögött ülve Bernárd elképzeli, hogy a nyitott tetejű sportko-
csijában ülve, a csomagtartójában egy pénzzel teli bőröndben,  oldalán a 
feleségével, a keringésében mindenféle kenőanyaggal meghajtva száguld 
a híres és a nagy szerző az amerikai országúton és él sokáig, hajtja, űzi az 
aszfaltot és közben ír, „és mindezt ebből”, gondolja a könyvre pillantva, 
míg ül a töményre zsugorodott opálspektrum kellős közepén, egy félre 
eső, de még így is belvárosi utca éjjel-nappalijában. És kinyitja a nagy H. 
H. H. könyvét a kettőszázhatvanadik oldalon, és olvasni kezdi, s a be-
tűk pár sor után láthatatlanná, alkalmassá válnak, egy világ és egy vízió 
lép a helyükbe, majd egy hirtelen átcsapás. Mert egyszer csak kitágulnak 
Bernárd pupillái, pulzusa megemelkedik, érzékei kiélesednek, szája egy 
pillanat alatt száraznak mutatkozik, és egyszerre világossá válik minden, 
rádöbben, hogy mit is kell cselekednie. „Az ellenőrök utasítására”, ol-
vassa Bernárd, „az utolsó szálig eltüntették a lakosokat, hogy a helyükre 
több tízezer különösen képzett”, folytatja a döbbenettől és a felismerés-
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től megittasulva, „telepítettek”, és olvassa megint: „telepítettek”. „Hát 
igen”, kiált fel Bernárd. „Az eredmény minden előzetes feltételezésün-
ket beváltotta. A földművelés elakadt. A gyári munkások fellázadtak… az 
előírásokat nem tartották be”, s Bernárd feláll, felpillant, elméje felizzik, 
háta verejtékezni kezd, a belei izgalommal telnek meg, még visszaugrik 
egy korábbi mondatra, „kínos volna, ha ennél is szűkebb környezetben 
kéne boldogulnunk”, majd összecsapja a könyvet. 

Átugrik a pulton, ahelyett, hogy megkerülné, mert meg is kerülhette 
volna, és kiront az üzletből és határozott, nyújtott, eltökélt, ébredő lép-
tekkel megindul a szélben, a szemből zuhogó havasesőben, és hunyorít, 
de nagyon, nagyon is jól lát. Végigsétál az egykori császárról elnevezett 
városrész félreeső, de még így is központi kerületének utcáján, kiér a 
felüljáróhoz, majd át egy sugárútra, és keresi őket. Kora délután arra jár-
tak, ott lobogtatták a felszabadulás jelképét, az ébredő molinósok fehér 
lepedőjét, a megvilágosodottak transzparensüzeneteit. Keresi őket, és lo-
hol most már Bernárd, kutatja a tüntetőket. „Merre mentek, nem látta 
a tömeget”, kérdezi egy mellette haladótól, de nem vár választ, hanem 
már kocogva megy tovább fejét izgágán forgatva jobbra-balra. És köz-
ben észre sem veszi, de végig ér a sugárúton, és egyre több ember között, 
egyre gyakrabban kérdezi, „merre mentek”, és már mutatják neki. „Mer-
re vannak”, kérdezi egy fi atal lánytól, és mind egy irányba, egy harsogó 
megafon irányába mutatnak, a híd felé. Ezért befordul egy híres keresz-
teződésnél, lefelé, jobbra, a folyó irányába, és már hallja is, látja is őket, 
növekszik, sűrűsödik a tömeg, látja Bernárd, hogy rombolják, zúzzák a 
kirakatokat és buszmegállókat, székeket és padokat tépnek fel. Fut most 
már Bernárd, őrjöngve rohan a tömegben, vállával fel-fellök egy-egy em-
bert, majd gyorsít, és futtában nekirugaszkodik egy buszmegállóban fel-
állított szemetesnek, és lábbal felökleli. „Segíts”, ordít rá egy fi úra, mire 
felemelik és bezúzzák a felborított kukával a fényreklám üvegszekrényét, 
majd belecsap a fi ú tenyerébe, „igeen”, ordítja, „ezaz”, „gyerünk”, ordítja 
még hangosabban, és egy deszkalapot felkapva ütni kezdik a kirakatokat. 
Berontanak egy szupermarketlánc belvárosi üzletébe, a földre döntik a 
pénztárgépeket, berugdossák a hűtőszekrényeket, a csipszeket, söröket, 
csokoládékat, a magas vitamintartalmú, rákellenes gyümölcsleveket le-
sodorják a polcokról és pultokról, és szétrugdossák őket. A feltört kasz-
szákból földre kiszórt papírpénzeket és utalványokat egy kupacba gyűjtik 
és felgyújtják. „Pisáljuk le”, ordítja Bernárd, és körbeállják hárman-né-
gyen, és lepisálják a felgyújtott pénzt, és izzik, gőzölög a húgyban ázó for-
ró pénz, hogy pár másodperc alatt savas gőzzé szublimáljon. Kirontanak 
Bernárdék az utcára, és ugyanezt űzik tovább végig a belvárosi üzletso-
ron végig a világhíres bevásárlóutcán, és üvegszilánkok, ordítás és kur-
jongatás mindenütt, égzengés, az izzó szabadság és boldogság tölti be a 
tél végi égboltot, hiába fúj a jeges szél és ömlik a havas eső, hiába fi gyelik 
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sokan döbbenten az ifjú angyalokat, ők is kezdik érteni, mi történik, ők is 
felismerik, hogy ez egyszerre katasztrófa és igazság, és nézik Bernárdot, 
ahogy az élére áll a pusztításnak, akinek közben a nagy H. H. H. mondatai 
cikáznak a fejében szabálytalanul és széttöredezve, de plasztikusan erő-
sen ott van minden mozdulatában, hogy „kínos volna ha ennél szűkebb 
környezetben”, és bever még egy ablakot „több tízezer különösen kép-
zett” persze gondolja, és felborít egy konténert, hát igen, „igen” ordítja, 
robban fel elméjében legbelül „az ellenőrök utasítására”, és közben a sze-
mébe szökik a könny, mert még sosem érezte, hogy ennyire kézben tarta-
ná a valóságot most, hogy társaival porrá zúzza azt, és úgy tűnik, egyszerre 
mindennek vége. Vége.

Annak okai, hogy miért verte a több tízezres tömeg rommá a belvá-
rost, később természetesen világossá váltak. Egyrészt eleve halálra ítélt 
ügy volt a kutatás, mindehhez pedig hozzájárult a csapadékmentes nyári 
termőidőszak, mely nem kedvezett a termelővidékek gombáinak és mik-
roszkopikus élővilágának, valamint a megfelelő minőségű és mennyiségű 
növények kitermelésének. Hozzáadódott persze mindehhez a hirtelen 
jött szélsőséges időjárás is, a légnyomás hirtelen és rég nem látott zuha-
nása, és mindez együtt, legalábbis úgy tűnik, így utólag elemezve a tör-
téneteket, egyenes hanyatláshoz kellett hogy vezessen, és hanyatláshoz 
is vezetett. S így ezzel, ahogy a nagy H. H. H. is írja, „elbukott a világon 
egyedülálló módon létrehozott egyetlen olyan közösség, amely kizárólag 
magasan képzett egyénekből állt”.



Sándor Zoltán

Így szólott J. K.
Jim Morrisonnak

Az ünneplő társaság meglepetésére az egész este a szoba sarkában egy-
magában iszogató fi atal J. K. váratlanul felpattant a pamlagról, kikap-
csolta a hatalmas hangerővel dübörgő zenét, és felugrott a nappali szoba 
kellős közepén elhelyezett asztalra. Lerúgott néhány üres tányért, félre-
lökte a szemébe lógó hajtincset, és imbolyogva végignézett a rá meredő 
arcokon.

– Jót szórakoztok?! Nem hallom! Igen?! Büszkeséggel tölt el bennete-
ket, hogy mások vagytok, mint a többiek?! Titeket nem lehet átverni, az 
orrotoknál fogva vezetni, átláttok ezen az álnok rendszeren, mi több, lá-
zadtok ellene, szabadidőtökben menő fi lozófusok salátára olvasott köny-
veit bújjátok, ti aztán tudjátok, mit kellene tenni, hogy jobb legyen az élet 
a Földön! Forradalomról ábrándoztok!

Meghúzta a kezében szorongatott whiskysüveget, majd gúnyosan el-
mosolyodott.

– Megvetett politikusaitok, papjaitok és tanáraitok sokkal eredménye-
sebb munkát végeztek, mint hinnétek! Ismerik az utat, amin jártok, is-
merik az álmot, amit éppen álmodtok, ismerik a szavakat, amiket hallani 
szeretnétek, ismerik az embereket, akiket ti is ismertek, ismerős előttük 
minden vágyatok és cselekedetetek, ismerik titkos félelmeiteket! Szabad-
ságról szőtt illúziótokat is ők plántálták belétek!

Egy pillanatnyi hatásszünetet tartott.
– És ti élvezitek ezt a szerepet! Mert könnyebb zúgolódni az ismerős 

dolgok hamissága ellen, mint kitárni az ajtót az ismeretlen előtt, köny-
nyebb önámításban úszni az árral, mint sivatagi viharban keresni a helyes 
útirányt, könnyebb egy hazug közösségben hinni, mint bevallani magatok-
nak, hogy mindannyian idegenek vagytok egymásnak… A valódi változás-
hoz új isteneket és új mítoszokat kellene kitalálni.

Elhallgatott. A hirtelen beállt csendet az egyik jelenlévő halk tapsa tör-
te meg, akinek példáját mások is követték, néhány másodpercen belül már 
mindenki hurrázva és ujjongva tapsolta az alkalmi szónokot. Az éljenzést 
követően rövidesen újra megszólalt a zene, és folytatódott a mulatság. A 
fi atal J. K. lekászálódott az asztalról, néhányan odamentek hozzá, megve-
regették a vállát, kezet ráztak vele, mosolygós lányok hódolatukat fejez-
ték ki, hívták táncolni. J. K. megrázta a fejét, visszatelepedett a sarokban 
lévő pamlagra, meghúzta az üveget és rágyújtott egy szál cigarettára.
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J. K. emlékei az útról
Ian Curtisnak

A végén nem marad más, csak a félelem.
A fi atal J. K. megigazította a szemüvegét, és folytatta az írást.
A zsigereinkből táplálkozó elemi rettegés, hogy emberfeletti erőfe-

szítéseink ellenére is minden hiábavalónak bizonyul majd, szertefoszlik, 
mint az egymásba folyó fekete-fehér álomképek. Megállunk egy hatalmas 
tükör előtt, és ahogy szembenézünk az ismeretlen áldozat arcán föltá-
rulkozó kudarcokkal, emlékezetünkben új életre kelnek az úton szőtt ál-
mokból származó szorongások.

Cigarettát húzott elő, és rágyújtott.
Titokzatos élvezeteket hajszoltunk. A városban, ahol az utak összefut-

nak, sámántáncot jártunk, a vízparton a csöndet fürkésztük, holt lelkekkel 
társalogtunk. Évekre elzárkóztunk a világ elől, szellemi jégkorszakban él-
tünk. Árnyjáték voltunk az elkapcsolt televízióban, elhittük, hogy az idő 
csak képzelet, a halál pedig képzeletünk felfüggesztése – bizonyos időre. 

Leverte a hamut, majd visszahelyezte ujjait a billentyűzetre.
Űzött vadakként loholtunk végig az úton. Láttuk a tudást sárba tipor-

va rángatózni, a szárnyaló álmokat mélybe zuhanni, a bűnt ereje teljében 
felemelkedni. Sokszor fölsírtunk álmunkban, ilyenkor mindig szomorú-
ság telepedett az arcunkra. Amikor elvesztettük az uralmat magunk fe-
lett, egy hang súgta meg, mit kell tennünk, ha a szerelem ismét szétszakít 
bennünket.

A képernyőre fújta a füstöt, és elnyomta a csikket a hamutartóban.
Ha felidézzük a múló időbe veszett pillanatokat, azt látjuk, hogy időnk 

úgy zsugorodott össze, mint a napfényen hervadó virágszirmok. Torkunk 
összeszorul attól az elképesztő gondolattól, hogy elpocsékoltuk az időn-
ket, pedig igazából nem is volt időnk, csak gomolygó emlékeink járatják a 
bolondját velünk, amikor vélt fi atalságunkat juttatják eszünkbe.

Végigfutott a lejegyzett sorok felett, felkelt, és szemüvegét törölgetve 
kinézett az ablakon. A második emeletről remek kilátás nyílt a környék-
re. Sohasem az igazság számít, hanem az igazság megítélése, gondolta. A 
sugárúton autó suhant el.

J. K. a bevásárlóközpontban
Joe Strummernek

A fi atal J. K. merengve tolta maga előtt a bevásárlókocsit, amikor egy 
különös hang kibillentette gondolataiból. Teljesen idegennek hatott az ár-
leolvasók pittyegésének monoton zajában. J. K. felkapta a fejét. Kétoldalt 
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színes csomagolású árutól rogyadozó polcok és hűtőpultok nyújtóztak 
hosszasan. Bármerre nézett, kúpokba rendezett narancsokat, fürtökben 
lógó banánokat, rakásra hányt baromfi szárnyakat, füstaromával ízesített 
húskészítményeket, a legcsökönyösebb szennyet is eltávolító tisztítósze-
reket, cukormentes üdítőket, paprikás ízű rágcsálnivalókat látott. A so-
rok közti fordulóknál mosolygós szépségek kínálták az újabbnál újabb, 
olcsóbbnál olcsóbb termékeket, amelyeket csak itt, csak most, csak neki 
adnak ilyen kedvezően. Nénik, bácsik, szülők és gyerekek, sárgák, bar-
nák, feketék és fehérek, elegánsan, sportosan, kirívóan vagy kopottasan 
öltözött emberek tolongtak körülötte, halomba pakolva kosaraikba és 
kocsijukba a különféle árut, amelyek helyébe formaruhás fi úk és lányok 
azonnal újakat helyeztek ki. Mielőtt még újra gondolataiba merült volna, 
ismét megütötte fülét az a bizonyos hang. Most már sokkal tisztábban 
hallatszott, mint az imént. J. K. a szemközti polc előtt nézelődő hölgy 
felé fordult, és színültig pakolt bevásárlókocsijába nézett, ahol megpil-
lantotta az ütemes csapkodás és zacskócsörgés elegyeként létrejövő ti-
tokzatos hang forrását. Először kíváncsian szemügyre vette, a szánalom 
és az undor furcsa ötvözetének következtében azonban másodperceken 
belül elfordította a fejét, igyekezve, amennyire lehetséges, nem venni tu-
domást a fél órája még vízben úszkáló, most pedig egy fehér nejlonzacs-
kóban verdeső hal hasztalan lázadásáról. Mit keresek én itt? – tűnődött J. 
K. Nem tudta, merre menjen, egyáltalán menjen-e tovább, vagy maradjon 
ott, ahol van, és várjon. Úgy érezte, mintha körbe-körbe forogna, és min-
den lépésétől egyre jobban terebélyesedne a bevásárlóközpont. Zsebéből 
elővette telefonját, megnyomott néhány gombot, füléhez emelte és várt. 
A telefon hosszasan berregett, mire a vonal túlsó végén valaki beleszólt: 
Igen?, mire J. K. annyit mondott: Uram, J. K. hívja. Attól tartok, eltéved-
tem!, és kinyomta a készüléket.

J. K. egy punkrock dalban
A Ramone-oknak

A fi atal J. K. befurakodott a tömegbe. Még mindig érezte az imént el-
szívott fű ízét a szájában. A színpadon négy srác keményen nyomta. Né-
hányan a zenészek előtt pogóztak, a többiek fejüket rázva billegtek. J. 
K. egy ismerősnek tűnő lány mellett állt meg. Combközépig érő, fekete 
színű ruhája alatt fekete csipkehálós harisnyát viselt, lábán magas szárú 
bakancs volt. Borzosan feltupírozott haja, a fülében felsorakoztatott füg-
gők, feltűnően hosszú műszempillái, a szemöldökébe akasztott piercing 
és fekete sminkkel kiemelt szeme és szája meglehetősen extravagáns kül-
sőt kölcsönöztek neki. Válláról szegecsekkel kivert műbőr táska lógott. J. 
K. szeme sarkából végigmérte a lányt, bekötötte tornacipője kioldózott 
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fűzőjét, megpörgette bubifrizuráját, és ugrálni kezdett a pinceklub hul-
lámzó padlóján.

– Hé, ráléptél a lábamra! – kiáltott rá egyszer csak a lány.
– Bocs! Nem… akartam – válaszolta megtántorodva J. K.
– Semmi baj… Jól vagy?!
– Igen… Vagyis nem tudom… Hol a fenében vagyunk?!
– Egy punkrock dalban.
– Igen?! És te ki vagy?
– Ki vagyok én?! Sheena! Ki lennék?!
– Mit tudom én…
– Lökött vagy.
– Az. Az éjjel azt álmodtam, hogy álmomban meghaltam. Csak úgy, 

magamtól, minden további nélkül. Éltem egy keveset, majd elhunytam. 
Kinyitottam a szemem, és felsóhajtottam, hogy minden rendben, ez csak 
álom volt, de még mielőtt visszahelyeztem volna fejem a párnára, a sö-
tétből titokzatos ujjak elkapták a torkom és egyre erősebben, egyre el-
szántabban kezdték szorítani. Na most tényleg kész vagyok, fordult meg a 
fejemben, és azon kezdtem parázni, nehogy a házi kedvencek temetőjébe 
temessenek majd…

A lány felnevetett.
– Én nem fogok meghalni, csak ez a világ fog meghalni az én számom-

ra, mondta valaki egy régi álmomban…
– Tényleg?
– És nem fogok élni egy másik világban, csak az a világ fog élni értem…
– Értem… De mit csinálunk, ha véget ér a dal?
– A csoda addig tart, amíg hiszel benne. Hiszel?
A fi atal J. K. nem válaszolt. A pogózók közé lökte a sikoltozó lányt, 

majd utána vetette magát.

J. K. utolsó performance-a
Mark Sandmannek

Mindig ilyennek képzelte az érzést. Megfordul körülötte a világ, és 
nem hat többé a fájdalom. A felvonó hangtalanul siklik fölfelé, egyre ma-
gasabbra.

A fi atal J. K. a korhadt fatuskóra telepedett, lehúzta csizmáját, és tal-
pával egy kört rajzolt a porba. Gyertyát gyújtott, tenyeréből szélellenzőt 
formázott a pislákoló gyertyaláng köré, és a kacskaringózó ösvényen a 
folyó felé indult.

A nádas sírt a szélben. A csillagokkal teleszórt égbolton madarak vo-
nultak át. A móló deszkái recsegtek léptei alatt. Csónakba ült, eloldozta 
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a kötelet, és a lélekvesztő lassan szelni kezdte a vizet. Esőcseppek perme-
tezték arcát. Úgy érezte, mintha úszna.

A szomorúság észrevétlenül kerítette hatalmába. Olyan volt, mint az 
űr, amit egy váratlan szerető hagy maga után, azt követően, hogy néhány 
pillanatra elhiteti velünk, mindig rá vártunk, áhítva, hogy átkalauzoljon a 
másik oldalra, ahol minden sokkal szebb…

Pszichedelikus szaxofonszóló szeli át az éjszakát, hirtelen kialusznak a 
fények, a színpad gyengéden átöleli, és magába fogadja. Olyan, mint egy 
morfi ummámor.



Branko Čegec

L. A.
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felkerestek egy hatalmas könyvesboltot:
csináltam néhány fotót neked…
lásd, milyen óriási és nagyon szuperül néz ki…
a shopping nem sikerült igazán, 
de a sea worldben 
mint egy nagy gyerek, vettem egy plüss macit…
jegeset, természetesen.
emma még mindig L. A.-ben van
mirnával, a barátnőjével.
minden nap küld üzenetet,
amely rendre azzal végződik, hogy
élvezzük! puszi
örülök mindennek, amitől boldog.
én soha nem voltam amerikában.
számomra a nyugati-part ginsberg, a fanta 
és bukowski.
emma tizenkilenc éves.
magyar és szlovák szakra jelentkezett.
bár elszánt volt és a szlovák jól kezdődött,
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meggyőzték, hogy a magyar
nyelv  csak a magyaroknak való.
újra nekifutott a felvételinek, televíziós vetélkedő FF
most tehát egy év szünet.
a szlovákot nem folytathatja, a sikeresen lerakott vizsgái
ellenére sem 
a bürokrácia istenségének törvénye szerint.
most L. A.-ban van.
élvezi az instant szórakozást.
egy lány plüss jeges macival.
augusztus 20-án jön vissza. Lufthansával frankfurtig.
croatiával zágrábig.

Fenyvesi Ottó fordítása



Delimir Rešicki

Zöld mérföldek
(Zelene milje)

Fenyvesi Ottónak, barátsággal

1935-ben az ún. zöld mérföldre,
a börtön padlóján, amin először Stephen King regényében,
majd Frank Darabont fi lmjében lépkedtek a halálra ítélték
a villamosszék felé,
megérkezett John Coffey.

Ebben az esztendőben született anyám.

Ez számomra tény,
amit érdemes feljegyezni.

John Coffey és anyám is 
szerettek például táncolni.

John Coffey utolsó kívánságaként,  
mozgóképeket nézett elragadtatással.

Az üres börtönmoziban,
a zöld mérföld őreivel
nézte, hogy táncol Fred Astaire,
született Frederick Austerlitz
és Ginger Rogers, született Ginger Rogers,
azt hitte ők már az angyalok.

Anyám imádott táncolni,
de ritkán adatott meg neki ez a boldogság.

Sok, sok oka van ennek.

Emlékeznek még,
Tarr Béla fi lmjeinek táncjeleneteire,
a  lerobbant kocsmákban,
és más sötét helyeken,
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amiket nálunk művelődési házaknak,
vagy szövetkezeti otthonoknak neveztek
a nagyobb falvakban és kisvárosokban,
amelyek soha nem lesznek nagyvárosok,
emlékeznek azokra a jelenetekre, 
amelyekben fáradt, részeg férfi ak
az asztalra dőlve alszanak,
vagy a politikáról és árulásról motyognak valamit,
meghatározhatatlan korú nők magukban
táncolnak egymással részeg zenére?

Nincs szomorúbb
a táncnál, amely nem tánc,
hanem álmodozás és kín
egyszerre.

Én sem,
ahogy apám sem,
nem tanultunk meg soha táncolni.

Valószínű ezért is írok most
a zöld mérföldekről,
amelyek bekerítették a falvakat,
ahonnan többnyire szombatonként
mindig valami régimódi 
műkedvelő zene szólt,
a homályos ablaküvegen keresztül 
krepp-papír díszek látszottak,
a csillárokon lógtak.

Valaki ismét megnősült a faluban
és vendégek forgatták a mennyasszonyt,
aki miután férjes asszony lett,
éppen eltáncolta 
élete leghosszabb táncát.

Koko Taylor fordítása



Mile Stojić

Péter tanítása: az ajánlásról

Igaza volt Mallarménak, amikor arra intett:
Sose ajánlj verset az ismerőseidnek, a politikusoknak,
a barátaidnak vagy a nőknek

Végül úgyis elfordulnak tőled
talán még ki is nevetnek

Azzal kérkednek majd, hogy pénzt adtak kölcsön
három hónapig eltartottak
elvittek a nemibeteg-gondozóba
ők húztak ki a nyomorból

Azon kívül, ha a versben találják magukat,
rögtön elkezdik átalakítani, átszervezni
Nem esnek jól az alliterációk, zavaróak az asszonáncok.
És: „Baudelaire így csinálná, Carver úgy csinálná”
mint akiknek kisujjában van a teljes költészettan
Nézed őket, és rájössz: Ezek az emberek nem tudják
hogy az ördög eljön azért, ami az övé, holnapra mind meghalunk,
Hát úgy tesznek, mintha a versem lenne 
a legfontosabb a világon

mintha a versem lenne az örökségük
A nők meg nyomban takarítanak, rendezkednek
versed ablakai homályosak, a falai kopárak
Metrikád szánalmas és túl borongós a hangulat.
Míg te sötét kristályok ragyogását zárod szavaidba
Ők inkább kristálycsillárt akasztanának a költemény közepébe
Mindig is mondták, hogy világosabb verset szeretnének
legalább öt szobásat, balkonnal

Hallgass hát Mallarméra és ne ajánlj verset az embereknek
Ha egyszer is beengedsz valakit a versbe,
soha többé nem tudod kidobni belőle.

Mechler Anna fordítása



Kozma Vince

A vers után
A falak sárgák voltak. Nem megsárgultak, hanem kifejezetten olyan 

árnyalatúra festették őket, amilyenek a lapok az öreg, vastag, napszítta 
könyvekben, melyeket már egyedül csak ott olvastak, a bölcsészkar eldu-
gott tanszékén. Mintha a grandiózus ablakok, az ormótlan kőlépcsők meg 
a hatalmas bőrbútorok között elveszetten, az említett vaskos kötetek fölé 
görnyedve amúgy sem lettek volna elég fásultak.

Emánuel unatkozott. Kiábrándult a sok mellszobormodell holt nyel-
veken írt képzelgéseiből. Várakozásával szemben nem adtak számára 
semmire sem választ, főleg, hogy a lázas kutatás közben megfeledkezett 
magáról az irányt adó kérdésről is. Egy ideje nem osztotta a tilalom el-
lenére önfeledten cigarettázó vagy pipázó ősz professzorok lelkesedését. 
Kísérleteik, a holt gondolatok feltámasztása dohányfüstös szellemidézés-
nek hatott csupán. A kis emberrel való megismerkedésük napján még 
fáradt is volt: a pirkadat első fényei a monitor kékes derengésében ta-
lálták, sehova se vezető hivatkozások mentén kattintgatott egész este, az 
élő nyelveket is meddőnek találva. Az eltűnt vágyak után maradt görcsös 
kötelességtudata viszont nem engedte otthon aludni, pedig ebben az álla-
potban még az egyetemista lányok csipkés harisnyái sem keltették fel ér-
deklődését – így vehette észre a göndör hajú, alacsony fi út.

A zárt terem előtt vártak a tanárra, jöjjön a kulccsal. Emánuel a barna 
ablakkeretnek támaszkodott, néha kipillantva az udvarra, elmélázva azon, 
milyen lenne kizuhanni. A fi ú érkezett meg utoljára – de az oktatóhoz ké-
pest még így is időben. Rögtön látszott rajta, nem „odavalósi”, a dohos 
és sárga eszmék közé, turista volt csupán, akit odacsalogatott egy hang-
zatos kurzuscím, mint az Ön- és istenismeret – mintha lenne isten – vagy 
a Kapcsolat test és lélek között – mintha az emberben lenne bármi nyálkás 
szerveken kívül, valami magasztos. Szemében még csillogott a lelkesedés 
és a kíváncsiság, vajon mit főzhetnek a fi lozófi a boszorkánykonyhájában 
– Emánuel egészen korábbi önmagát fedezte fel benne –, ám amint vé-
gigpillantott az elcsigázott társaságon, ő is óvatosabb lett. A bőrkanapéba 
süppedteket méricskélte vastag szemüvege mögül, táskáját, kabátját le se 
téve latolgatta, miféle helyi szokásokhoz illene alkalmazkodnia. Egy egy-
szerű kérdés megformálásán dolgozhatott, amivel megszólíthatta volna a 
többieket, például „itt lesz-e az óra?”, ám Emánuel megsajnálta, s előbb 
tette ezt meg helyette. A kis ember ragyogott. Emánuel hamar megtudta 
– bár nem érte váratlanul –, hogy a zenei tanszék őrültek házából szár-
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mazik, ahol a fehér és szűk folyosókat párnázott, hozsannákat jajkiáltássá 
torzító ajtók szegik, és mellette a történelemtudósok kiúttalan kerengő-
it is látogatja. Emánuel becsülte a történészeket, ő ugyanis képtelen volt 
nevek és évszámok bemagolására, és így a fi ú nevét se jegyezhette meg. 
Ellenben kedvelte a zenét, ezért a vékony kottákról faggatta a szeminári-
um kezdetéig, de inkább a kis ember kedvéért, hadd kösse le magát a vá-
laszolgatással, higgadjon le, és ne hassanak rá úgy a sárga falak, mint rá.

Az órán Emánuel csak azt tanulta meg, hogy legközelebb nyugodtan 
ellenszegülhet a megszokás kényszerének, nem lett volna ostobább, ha 
átalussza a napot. A fi ú viszont örült, Emánuel mellékesen odavetett ész-
revételeit magasztalta, szerette volna még hallgatni, így hát új ismerősét 
okosnak vélve meghívta egy kávéra. Emánuelnek mindegy volt. Azoktól 
végképp nem remélt már igazán semmit, akikről nem mintáztak mellszob-
rot, de az illem úgy kívánta, nem hagyhatja rögtön faképnél, ha az imént 
orvul pofán dicsérte.

A kávézás végül a fi únál esett meg: meg akarta mutatni klarinétját 
Emánuelnek. Egy szűk belvárosi utcában lakott, közel az egyetemhez, 
egy fi atal párral együtt. Az egyik ház falán piros keretes tábla omlásve-
szélyre fi gyelmeztetett. Emánuel úgy ítélte, fölöslegesen, ugyanis a fa-
lakról jószerivel minden leomolható vakolat lehullott, a rég megnyúzott 
téglák már gömbölyűre mállottak, nyirkosak voltak. A graffi tiket nem ju-
tott ideje tüzetesebben megfi gyelni, mert a csípős kutyaszarszag arra in-
tette, inkább a lába elé nézzen. Viszont a kapualjban kicsit megpihenve 
zavartalanul szemügyre vehetett egy újabb rendeltetését vesztett tárgyat, 
egy korláton csüngő, biciklitlen biciklizárat.

Kávéfőzés közben a fi ú büszkén megkínálta Emánuelt pörköltje ma-
radékával, amihez a nokedlit is maga szaggatta. Emánuel nem fogadta 
el, mert most szégyellte, hogy neki vasárnaponként még mindig az anyja 
önti bögréjébe a teát, kotorja tányérjába a gőzölgő rántottát, dörzsöli be 
fokhagymával a pirítósát. A kávé jó volt, de a göndör hajú szabadkozott, 
a lakótársnője fi nomabbat is tud, és valójában ő tanította meg főzni is. 
Majd bemutatja neki. Jól ki fognak jönni, mert a lány is sokat olvas, min-
dig hord magánál két-három vaskos könyvet, az az álma, hogy emberi sza-
vaktól roskadozó polcok között élje le az életét. Emánuellel közös óráját 
mellesleg pont azért vette fel, hogy többet tudjon vele beszélgetni. Rá-
adásul verseket is ír. „Hagymától bűzlik tollforgató kezem”, idézte tőle. 
Emánuel nem akarta elvenni a jókedvét, elismerő mosollyal leplezte, neki 
nincsen kedve többé sárga falú könyvtárakban dolgozni, és hogy könyv-
lapozó ujjait még az éles oldalakkal se vágta meg. A fi ú viszont lelkesen 
mesélte, ő is hasonlóan érez, amióta elkezdett önállósodni, mint a lány, 
bár persze az ő ujjai a klarinét billentyűiről kényszerülnek leereszkedni a 
vágódeszkához.
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A vastag lencsék mögött apránként el-elmélázott a tekintete, az ember-
ré válás tartása mögött Emánuel némi keserűséget vélt felfedezni. Kér-
désére a fi ú elmondta, hogy olykor hiányzik neki vidéki otthona. Nem 
honvágya van, csupán néha eszébe jut nemrég véget ért életének egy-két 
kelléke, ami akkor fel se tűnt, most viszont nem érti, hogyan lehet meg 
nélküle. Az éjszakai kutyaugatás, a földön szétgurult diók, egy utcára ki-
lógó almafaág, a kátyús járdák, a kerítéseken ülő macskák, a hosszú, ke-
délycsillapító séták, melyek alatt egész albumokat hallgathatott végig.

Emánuel már indult volna. A fáradtság ismét ostromolta, présbe fogta 
a fejét, mely elnehezedett, mintha teljesen megtelt volna az egykori lán-
got kioltó vízzel. Sok volt ez neki. Hirtelen nem látta a folytonosságot, 
ami a hajnali számítógép-duruzsolástól az inspiráló formájú betongödrö-
kig vezette. Ám ez is csak egy újabb megfoghatatlan hiány volt. Mit törőd-
jön vele? Különben is bűntudata lett volna, ha most magára hagyja a fi út, 
még ha nem is jelentett neki semmit. Hallgatott, és engedelmesen elkép-
zelte, amint a kis ember lehunyt szemmel hangversenyt rendez az asztali 
lámpa fényében a környék vonyító kutyáival a szerelmes macskáknak.

Nem is mehetett volna amúgy sem sehova, mert megérkezett a lány, 
akinek be akarta mutatni – fölöslegesen, mert úgy se jegyzi meg a nevét. 
Bár a munkahelyéről jött, egy messzi büféből, ahol főzelékeket árultak 
igen olcsón, mégis fi nom kókuszillatot árasztott. A fi únak ekkor jutott 
eszébe, hogy voltaképpen a klarinétja miatt hívta fel Emánuelt, ugyanis a 
lány – ha éppen nem olvasott – őt hallgatta a legszívesebben. S valóban, 
amikor összekuporodtak a fi ú ágyán, és ő játékba kezdett, vágyakozva fi -
gyelte a hangszer kígyóbűvölő ringását. Emánuel viszont egyre rosszabbul 
volt. A zene felidézte számára saját elveszett kutyaugatását, dióropogá-
sát és önnön biciklitlenségét, mintha a sárga falak megszólaltak volna. 
Mindazonáltal érezte, kezdi zavarni őket. A lány szeretné, ha a kis ember, 
amíg a párja odavan, tömpe ujjaival megfogná a térdét, melyen hívoga-
tóan fénylett a harisnya, hogy a csipkék megcsiklandozzák hagymaszagú 
kezét. Emánuel sajnálta őket, ugyanakkor irigyelte is. Gyengeségük el-
lenére volt bennük szenvedély és vers, ami értelmet ad mozdulataiknak, 
életük lakatja örömmel csattant a vágyak biciklijére, s nem kényszerültek 
unalmukat enyhítve olyan lakására felmenni, akinek nem tudják a nevét.

Idővel megjött a lány párja is, aki hasonlónak bizonyult Emánuelhez: 
nő kotorta tányérjára az ételt, legszívesebben menekült volna a könyvtá-
rak elől, és a zenével szemben is gyűltek a kifogásai, s ezt kifejezve szí-
vesen zárta magukra az ajtót. Emánuel látta a kis ember arcán, nem érti, 
csodálata tárgya hogyan lehet együtt ezzel a tahóval. Emánuel tudta, úgy, 
ahogyan kiüresedett életét hajtják tovább a megszokások és az illem, és 
ahogyan emberek képesek málló falak között, kutyaszart kerülgetve élni.

Emánuel arra gondolt, jó lenne végre egy igazi forradalmat csinálni, el-
égetni minden vágódeszkát és főzeléket keverő fakanalat, felszabadítani az 
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ujjakat, hogy szagtalanul írhassanak verseket, játszhassanak hangszereken, 
és hogy kókuszillatú lányokat követve szabadon nyithassanak ki ajtókat.

A fi ú bánata ellenére hálásnak tűnt, hogy megoszthatta kínlódásait 
Emánuellel, és – mintha megsejtette volna – hogy ezeket érte mind elgon-
dolta. Emánuel mosolygott. Úgy érezte, örül, és ő is hálás a kis embernek.

A tóban
Nem tudhattam, mi rejtőzik a zavaros víz alatt. Meglepett a gödör a 

fi úk és köztem. Ezt is eltakarta a felvert iszap, akár a metsző hínárt, a 
szúró kavicsokat és az éles kagylóhéjakat. A megszokott aljzat helyett hir-
telen a hideg ürességet tapostam tehetetlenül, s fejem elmerült. Elvesz-
tettem az önuralmam. Koromhoz képest jól úsztam, de megrémültem. 
Nem gondolkodtam, csak csapkodtam, próbáltam az arcomat a napfé-
nyen tartani. Kiabáltam is, ha éppen volt lélegzetem hozzá. 

Kiáltásaim elsősorban a tőlem alig néhány lépésre álló tanárnőnek 
szóltak. Emlékszem, milyen lassan, bizonytalanul indult segítségemre. 
Eleinte tudni véltem kételyét. Ő sem sejthetett semmit a gödörről, s még 
ha a víz ott már mélyült is, ekkora szintkülönbség mégiscsak szokatlan. 
Csakhogy sóhajtott. Mindössze egy egészen aprócskát, de észrevehetőt, 
és ebből megértettem mindent. Azt hitte, ökörködöm, ahogyan a többi fi ú 
szokott. Láttam rajta. Amikor megfordult, s egy pillanatig csak nézte ver-
gődésem. Az a pillanat viszont áthidalhatatlanná duzzasztotta közöttünk 
azt a pár karcsapásnyi távolságot.

Nem takarékoskodtam az erőmmel, máris éreztem, fáradok. Féltem. 
Befogta számat a tó, be akart kebelezni, s szorításából egyre nehezebben 
szakítottam ki magam. Üvöltöttem, hogy megfulladok. Ez hiba volt, rög-
tön felismertem. Őszinteségem ellenkező hatást ért el, úgy tetszett, szinte 
még lassít is, lomhábban fodrozódnak előtte a hullámok. Pedig nem ver-
tem át. Az egyszerű szó tisztán szakadt fel egyre rekedtebb torkomból, s 
csakis az ő rosszhiszeműsége mocskolta be. Hogyan magyarázhattam vol-
na el neki? Tanárnő, én nem a fi úk miatt csinálok műsort, tényleg mindjárt 
odaveszek, ha nem segít! Ne törődjön vele, hogy röhögnek! Én jó vagyok! 
Ne hagyjon – ! Hát mit akar? Könyörögjek? Miért? Egyedül maga gondol 
a többiekhez hasonlóan rossznak. Nincs miért bocsánatot kérnem. Már 
nem is kétségbeesve, inkább szemrehányóan kiáltottam, megfulladok. Az 
ő hibája lesz, ha elönti tüdőm a zavaros víz. Vagy szerinte a gyehenna 
nyílt meg alattam? Megérdemeltem? Karjának mozdulata ezt sugallta. 
Felém tartotta, de mikor nem értem el, a helyén maradt, s előre dőlt. 
A fi úknak úgy tűnhetett, óvatosságból teszi. Az elővigyázatosság viszont 
azt jelentette volna, hisz nekem. Ellenben közelről unottságot fedeztem 
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fel az arcán az erőlködés fi ntorai között. Akár egy tanórán. Feleltet vagy 
leckét ad, megment vagy csínytevésen kap rajta, mindegy neki. Számára 
nincs biztosíték, hogy megérte, okulok belőle, és nem lesz legközelebb. Ne 
hasonlítson hozzájuk! Én nem vagyok olyan! De akkor már nem kiabál-
tam. Sípolt a torkom, amint sikoltásra tátva a számat kapkodtam a leve-
gőt. Reméltem, észreveszi hanyag ujjait fi gyelő tekintetemen legalább a 
meglepettséget, ami mellettem tanúskodott. Nem sejtettem a labdázók 
felé haladtamban, hogy nem jutok el hozzájuk! Erre nem készültem fel. 
Segítsen rajtam végre!

Már kiszolgáltatottságom megalázó volt, de ő mentésem közben csak 
tetézte szégyenem. Magához húzott, majd azzal a lendülettel tovább is 
lökött. Akkor vettem észre, az osztály és néhány strandoló mindvégig fi -
gyelt, megállt a gumilabda a kezükben, s a tanárnő most bependerített 
egy különös kör közepébe.

Először a fi úk értették meg, hogy valóban nem a tanárnőt akartam lóvá 
tenni. Jobban nevettek lihegésemen és meggyötört képemen, mint mikor 
őrültként bugyborékoltam. Mi van? Elfelejtettél úszni? Barmok. Még van 
pofátok? Mintha nem az ő fuldokló és fojtogató játékaik miatt marad-
tam ott éppen. És igenis vegyék tudomásul, a legjobb úszó se megy sem-
mire lendületet adó biztos alap nélkül, amiről elrugaszkodhat. Efféléket 
gondoltam dühömben, de még zihálni se hagytak, nemhogy megszólalni. 
Egyikük lefröcskölt. Mélyen benyúlt a víz alá, s egy nagy adagot a nya-
kamba lapátolt. Jaj, bocsánat! Ugye nem fulladtál meg? Nem értettem, 
miért kell engem piszkálni. A nedves arcomra tapadt hajamtól megva-
kultan asztalként vertem a tó színét, imádkozva, kapjon belőle eleget. S 
ez ugyanolyan hiba volt, mint a megmentésemért óbégatni. Elismertem, 
komolyan veszem tréfájukat. Felhergeltem őket. Hamar izgatottak lettek, 
vízipisztolyokkal lőttek rám vagy a hullámokat kaszálták. Magam sem ér-
tem, hogyan, de az a képzetem támadt, megfulladok, ha nem menekülök 
ki a vízfüggöny alól. Küszködve a tó tömegével kitörtem körükből, szeme-
met ki se nyitva, hogy védjem a csapásoktól, nem tudva, merre is megyek 
voltaképp.

Akadálytalanul elláttam a túlpartig, egy strandolóba se ütközött a pil-
lantásom, mikor végre megnyugodtam kissé. Ha ott találok újabb gödör-
re, végem, nincs, ki segítsen. Vissza akartam fordulni, de az egyik fi ú még 
kitartóan közeledett felém. Mit tervezett? Ha tudnám! Lassan mozgott, 
fi noman, siklóként rajzolta maga mögött a V alakú hullámokat, szinte 
csak a mosolya látszott ki a vízből. Az előbbiek alapján azt vártam, hogy 
kurjongatva, csapkodva ront rám, ehelyett nyugodtan, kimérten viselke-
dett. Magamfajta fi ú volt ő is, aki inkább a kör széléről nevet a beugra-
tottakon. Vajon az imént mit csinált? Nem emlékeztem. Bocsánatot akart 
kérni, mert nem állhatta meg, és ő is beállt marháskodni? Talán segíteni 
akart? Csapatot alkotni és visszavágni? Vagy csak akkor jött volna a java! 
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Hiszen hol volt a fehér zászló? Mit rejtegetett a kezében? Miért ugrott 
meg a szája sarka, mintha eszébe jutott volna valami? Nem tudhattam, 
mi rejtőzik benne. Zavaros volt, akár a tó. Tekeredő hínárerdők, sebző 
kagylótelepek, durva kövek, kígyók és jeges üresség várhatott rám benne 
a pancsikoló, vidámkodó felszín alatt.

Visszatekintve sok lehetőségem volt a védekezésre. Lefröcskölni 
megint, fellökni, birokra kelni, vagy egyszerűen elfutni – bármi. De akkor 
ezek egyike se ötlött fel bennem. Úgy hittem ugyanis, a lábamat készül 
elkapni. Kihúzza alólam a bokámat, s amíg el nem ereszti, kedve szerint 
tehet velem, amit akar. Ismerős játék volt ez számomra. Nem egyszer rö-
högtem már együtt a többiekkel illemből, míg magamban azért esedez-
tem, ne engem válasszanak következőnek. Egyszer valakit fejre állítottak 
így, de legtöbbször csak a víz alatt elfektetve vonszolják az áldozatot, aki 
képtelen feljönni levegőért.

Nem mozdultam. Egyre lassabban közeledett felém. Nem vártam meg, 
hogy megszólaljon vagy támadjon. Megfogtam vállait, elrugaszkodtam a 
fenéktől, tengelynek használva csontos kapaszkodómat a fi ú feje fölé ke-
rültem, s osztálytársam azzal összecsuklott a súlyom alatt, elnyelte a tó.

Rettegtem. Ha ennyi az ára a levegőnek, a napfénynek, a felhők látvá-
nyának, hát legyen! Nekik ez úgyis csak játék, akkor érezze jól magát! De 
velem mi történt volna kiszolgáltatva a szeszélyeinek a kezei között? Ha 
nem enged föl néha, mert azt hiszi, bírom még? Nem hagyhattam, hogy 
bajom essen, ha már a tanár se vigyázott rám. S ha más nem törődik az 
életemmel, kinek a kötelessége, ha nem az enyém? Mert mit tudták azok, 
mit érek? Hát lássak meg most: íme! Nem bánhat így velem senki!

Ilyenféle érzelmek kavarogtak bennem, aztán már nem gondoltam 
semmire. Mintha az eszemre is vakító haj tapadt volna. Eveztem a lábam-
mal, hogy fölötte maradhassak. A számomra már ismerős habok és bu-
borékok olajosan csillogtak a hátáról leázott naptejtől. Vajon nyitva volt 
a szeme? Látta, milyen csábítóan tündököl alulról a víz színe, s az algás 
zöldből hogyan válnak lentebb iszapos feketévé az áramlatok? S a kígyó-
kat, a gyehenna feneketlen sötétségét? Ölelte a hideg? Fázott? Készen 
állt könyörögni?

Mikor mégiscsak rám szólt messziről az egyik tanár, s eleresztettem, 
más gondolatok nyomai ráncolták arcát. Játéknak jele sem volt rajta, pe-
dig már kezdtem arra gyanakodni, azért nem moccan alattam, mert tűri, ő 
van soron. Meglepetten nézett rám, aztán szemrehányóan. Miből véltem, 
hogy ezt érdemli? Megdöbbentem. Tükörbe néztem talán? Nem lehet. 
Ne okoljon azért, ami történt! Az ő hibája! Ő az, aki nem ért meg engem. 
Meg akartam neki magyarázni mindent. A félelmemet, a szégyenemet, a 
büszkeségemet, de a tanárnő kizavart a partra, s különben is haszontalan 
lett volna. Nem tudhatta, mi rejtőzik bennem, bármennyit is szájalok. Za-
varos voltam számára, akár a tó. Láttam rajta.
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Egy átoksúly alatt
Későn érkezett haza, szükség volt rá a szerkesztőségben. A szemét még 

a kukában, a ruhák a szárítón, étel sehol. A szobából kékes fény szűrő-
dött ki. Talán dolgozott. Bekiáltott hozzá, megjött. Babot tett fel főni, de 
liszt a rántáshoz már alig volt. Nem ment boltba, persze, mert nem szólt, 
hogy késik.

Megnyikordult a konyhaajtó.
– Csirke?
– Nem, főzelék, de mindjárt azt is.
Edit a mikróban olvasztotta a húst, a rántást a forrongó babhoz öntöt-

te, s Imrére is fi gyelt. Ötből négy meccset nyertek, kettőt miatta hoztak.
– Munka volt?
– Nem, ma sem küldtek.
– Valami kárpótlás ilyenkor?
– Nincs.
A csirkéhez pirított még hagymát, sütött egy kevés krumplit, majd mind 

a tányérjára kotorta.
– Fannival mi a helyzet?
– Apránként, de fejlődik.
– Nem a játékban. Amúgy.
– Ja, semmi.
– Még mindig nem akar felvételizni se?
Imre pofazacskói megteltek, több szót nem engedtek át. Edit sóhajtott, 

ő már nem bírná otthon, kiszolgáltatva az anyjáéknak. Lopott egy krump-
lit a tányérjáról. Imre villája majdnem megszúrta.

– Ha kell, szedek.
Megrázta a fejét, nem éhes, nem kér. A főzelékből is talán majd csak 

holnap.
– Nem gondoltál biztosabb munkára? Kötöttebb lenne, de legalább.
Imre adagja elfogyott, Edit elé tolta a többit is.
– Minek keressek? Nem becsülnének többre. Téged is késő estig kí-

noznak.
Edit hallgatott, erre eddig így nem gondolt.
– El akarok költözni.
Edit nem értette.
– Kicsi a lakás?
– Nem úgy. Angliába vagy Amerikába, de inkább Amerikába.
– Miért?
– Mert itt szar. Ha megszakadsz, se viszed semmire. Észre se vesznek.
Edit nem szólt semmit. Ő Amerikában? Eddig csak magyarul írt.
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Leszedte az asztalt, elmosogatott. A lábast a főzelékkel a hűtőbe tusz-
kolta, odébb tett egy tálca süteményt, s pont elfért pár doboz sör meg egy 
fej káposzta mellett. A felső polcon észrevett még némi rizst. Nem kellett 
volna a krumpli, ahogy a főzelék se.

Bentről csörgés hallatszott, várták vissza Imrét. Arcát ismét a monitor-
fény ragyogta be, keze alatt kattogott a billentyűzet és az egér. Fejhallga-
tója csörömpöléssel összevegyült kacagást hozott a szobába, mikrofonja 
parancsszavaktól recsegett. Edit a ruhákat a szekrénybe tette, előkészí-
tette az ágyat az alváshoz. Elment fürdeni, majd tisztán, illatosan, me-
zítelenül megállt a szobában. Imrét nézte, kinek tekintete a monitortól 
olvadozott, és várt. Eszébe jutott a szemét, inkább pizsamát öltött, és ki-
ment. A kukában a tegnapelőtti halmaradékon megpillantotta a babkon-
zervet. Amerikában esznek főzeléket?

Még tanulnia kellett volna a levelezőre, de holnap ismét korán kel. Imre 
hogyan állhat? Füzet és könyv sehol, a monitoron apró fi gurák futkostak, 
lövöldöztek, de ez nem jelentett semmit. Nem hiányoznának neki? Inter-
net ott is van. Vajon oda keresett már munkát? Megkérdezte.

– Ne most.
Edit ágyba bújt. Akkor talán holnap.
Hamarosan elismerő szöveg jelent meg a képernyőn, csapattársai a ká-

beleken keresztül hátba veregették.
Edit felriadt álmából, hátához kemény hímtag feszült. Széttárta lábait 

Imre súlya alatt. Jó volt. Feloldódott benne a felgyülemlett görcs. Ezen 
túl nem érzett semmit. Miért, régebben igen? Mintha akkor lett volna a 
dolognak valami jelentése. Lehet, itt valami tényleg szar.



Gál Csaba

Túlélő

van egy szűk cella
toronymagasak kint 
a fák a falak
régóta fi gyelem
ahogy nem süt be 
a nap

rácsokon tör át
némi világosság
diffúz a présben
szétterjed fehéren
ettől itt minden
ragad

egyhelyben járás
mint börtönudvaron
kaszárnyakertben
fal tövéből ferdén
kinőtt fának van
tovább

véletlen földbe 
hullott mag tenyérnyi 
égért kezdődő 
küzdelem sejtekben 
zárt égésterű
izzás

kimondhatatlan 
de megnevezhető
ez az állapot
nem fegyelmezetlen
ép szellemben ép
lélek
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fojtogató kéz 
hajnalra változik
kint az udvaron
integető ággá
riadó volt nincs 
többé

szanatórium
boldogság unalom
séta a kertben
kegyelem romokon
ücsörgés így a
napon

Károgás (Nyitnikék)

végül eljön az este
szabadság megy át rendbe
a rend átfordul vágyba
de a propagandára
ügyel hálás a vidék
károgás a nyitnikék
virágok becsukódnak
viszlát szép volt a holnap

Kijózanodás

nappali józanságom 
belőled az következik
hogy jó tanuló vagyok
ami néhanap nem segít
ezerből egyszer kevés
idézni a memoritert
sőt vágyom a feledést
jobban mint vágyom a sikert
persze semmit se vágyok
(hozzátéve ez nem igaz
csak sovány buddha-vigasz)
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mert a vágy meggondolatlan
követi a szenvedés
gyanakvóvá tesz a kaland
ígérete mert disznó
röfög az orrpírszing mögött
epilepszia diszkó
helyett szent őrület hozzád
jövök

Jó a súly

saját szubsztanciáját nem nyomva össze
súlyával saját nyugalmát
alapozza meg
jó a súly
jó hogy van
jó hogy nem
súlytalan
jó hogy megméretett
könnyűnek mégsem
találtatott

Jönnek hárman

fekszel az ágyban reggel nyár van
érzed az álom ízét még
fegyver a kézben jönnek hárman
érted először kérsz békét

Analógiák

varjúkárogás a vetés fölött
egymáshoz lapuló nedves rögök
félig derült félig borult égbolt
szeplő a napon a földön vérfolt
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napok telnek el a lövés után
langyos esőt hoz néhány délután
a málló göröngyök megfelelnek
sírnak testvérüknek a tetemnek

Antitest

gondos őrszemek vizsgálják át 
alaposan a kapuhoz lépő alakot
aki valódi szándékát elrejtve 
szemébe húzza a kalapot
de egy mohó pillantás leleplezi 
még azt is aki falóval trójába érkezik
rá akar venni hogy védekezés nélkül
add át legalább is az adataid
legfeljebb magad aki egyébként
egyedül vagy mint egy klónsereg
ezt nem értheti az aki a tömegben 
sosem magányos vagy aki hobbiból
nyájimmunitás helyett védekezni megy
valami ellen ami halálos
mert elbűvölően szép
testét használja
terrortámadásra
ilyenkor nincs más hátra mint 
előre minden antitest 
a harcmezőre

Mechanika 

ülünk egy repedezett sziklán
összetart az akaraterő
imameghallgatás az is tán
hogy gyengül a mágneses mező
láthatatlan részecskék ütik
egyre többször át a testünket
a mechanika még működik
ha kiiktatnak is bennünket



Jódal Kálmán

Habkönnyű nehézvízgyász

„Főpecér! Ma gyerekzsúrt rendelek! Kérem, főzzön abból a bő gatyásból egy 
bugyogó nadragulyást!” (Romhányi József: Mézga Aladár különös kalandjai)

Zegzugos, ismeretlen utcában lépdelek, és rettenetesen félek.
Fogalmam sincs, mitől. Netán egy kóbor fecskendőtől? De hisz nem va-

gyok sem narkós, sem cukorbeteg. Igaz, távolról feldereng, hogy meghalt 
egy néhai haverom, túladagolás vitte el.  Tudom, azt is, borzalmas megalá-
zásokat és kiközösítéseket tűrt el gyerekkora óta szinte mindenért, folyton 
ő volt az ügyeletes rosszfi ú. 

Persze nekem ehhez semmi közöm. De akkor mégis mihez van? Na-
gyon senkihez és semmihez. Mindössze annyi bizonyos, hogy ezúttal én, 
kizárólag én valami olyasmit követtem el, ami megbocsáthatatlan.

Piros, világító festéknyomokat hagy a cipőtalpam az ősöreg, okkersár-
ga selyemtégla-kockákból kirakott utca közepén. Minden kihalt, mint egy 
kísértetvárosban.

Egy agg nő, akiről tudom, érzem, hogy a végtelenségig romlott, nimfo-
mán tanítónő, a legeslegvénebb fajtából, pornográf öltözetben pompázva 
felvilágosít, ez Phnon Pen elővárosa, Sin City, majd elpárolog, mint a re-
zsón felejtett kávésdzsezvából a víz.

Valami van a hátamon, a vállamon, ami rohadtul nehéz, valami útköz-
ben rám tapadt, rám aggatott súly, valami szörnyű, valami, amitől alig tu-
dok járni.

Váratlanul előttem terem egy rohadtul kétes egzisztencia, sejtem róla, 
istenség, valamelyik kevert mitológiából, ronda, taszító jelenség, nem en-
ged tovább, hiába püfölöm, ezt meg sem lehet rendesen ütni, ragacsos sper-
matozoidmasszából és nehézvízből állították elő gyárilag, és akármennyire 
újabb paradox, de nincsenek világos, biztos körvonalai – ahogy nagyon 
semminek sem – mégis él, lélegzik, vigyorog, fenyegetően és ízléstelenül.

– Te nyomorult kis tetű! Kötőtűkkel döföm ki azokat a sötét, tágra zárt 
szemeid, de előtte egy dézsányi olvasztott mobiltelefon-szurokban fürdet-
lek meg, majd magamhoz ölellek, meztelenül, haha, ragacsos, erotikus 
mazo-Pietá, ez után sóvárogsz, nemdebár?

Vágóhídi kampók markolnak belém, de én csak röhögök, röhögök 
együtt ezzel az ondóistenséggel, ahogy a torkomon kifér…

Csuromvizesen, égnek álló vesszővel ébredek. És félek. Valamitől, ami-
nek sem neve, sem arca, ami csak a legmélyebb agytekervényeimben lé-
tezhet minden kába reményem szerint…
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Az órára pillantok. „Oké, még bőven van időm” – nyugtázom magamban.
A második kávé és a sokadik cigaretta után térek csak észhez. Hiába ke-

rülget továbbra is a frász, lezuhanyozok, megborotválkozok, és felöltözök.
WU-75, a metaszexuális, házi takarító robotrabszolgám (a Merkator-

ban vettem, lefi zetésre) hiányos öltözetben porszívózza a szőnyegem, va-
lószínűleg ingyenes dugás reményében. Belefáradtam a hülyeségeibe. A 
hajába markolok, és pofozni kezdem. Aztán sorra kitépdesem a memória-
kártyáit. Igaz, morogva (még két hónap törlesztéssel jövök az összeszerelő 
cégnek). 

Kb. egy óra múlva jelenésem van a magánpszichósomnál. Igaz, fel kéne 
hívnom Slobót, de nem. Most nem. Nincs sem kedvem, sem lelkierőm.

Úgy három-négy napja tudtam meg, teljesen véletlenül, hogy meghalt 
az a néhai barátom, akivel tizenöt éves koromban „összetestvérkedtünk”, 
vagyis vérszerződést kötöttünk.

Már huzamosabb ideje hanyagoltam vele bármiféle kontaktust, tud-
tam, harmincöt fölött lett heroinfüggő.

Ha visszapergetem a fi lmet, tulajdonképpen mindig is erre vágyott.
Ahogy én is.
Ha csak egy kicsit másképp alakul az életem, most komótosan magam 

is a túlvilágról integetnék.
Igaz is, kinek?
Hogy végül is valóban ki a fenének, hisz – legyünk reálisak – abszolút 

mindenki lecserélhető és feledhető, a pillanat törtrésze alatt, azt inkább 
nem óhajtom továbbgondolni.

De valóban helyet is cserélhettünk volna. És ezzel messze nem volt 
egyedül.

Csak taposva, hívatlanul belegyalogolt az életembe ez-az.
Ha tehetném, bizonyos néhai „barátaimat” máglyán égetnék el a Sza-

badság téren. Persze engem senki sem kérdez, állami monopólium.
És időközben középkorú lettem, akinek immár a füvezést is hanyagol-

nia kell, évek óta irgalmatlanul kikészít, hadd ne részletezzem.
Utoljára majdnem bevittek a kéjsóvár, négydimenziós mentősök a kín-

kamrába, röfögve, nyáladzva és kárörvendőn, s mellesleg valóban borzal-
masan éreztem magam, úgyhogy feladtam az efféle üde szórakozást.

Nem értem, mi bajom. Míg élt, hanyagoltam. Huzamosabb ideje. És 
messze nem az első néhai haverom, aki immár a túlvilágról vicsorít. Ak-
kor meg mitől vagyok ennyire, de ennyire kiborulva?

Nem mellékesen a halálhíre valami elviselhetetlen félelembe csoma-
goltatott. Valami defi niálatlanba és defi niálhatatlanba.

Elnyomom a sokadik cigarettám. „Barátkoztál volna vele, míg élt.” De 
jól tudom rá a választ. Taszított a lerobbant külseje, a kihullott fogai kü-
lönösen, és úgy általában és egyáltalán. De akkor most tényleg mi a frász 
van velem?
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A válasz: emocionális tetvészkedés.
Nem értem. Valóban nem értem. Csak annyit tudok, most képtelen len-

nék bő félórát zötykölődni a buszban egy rakás szedett-vedett, túlvilágról 
menesztett, idióta, élőhalott bányarémmel.

Nem. Ma valóban nincs hozzá lelkierőm.
Taxit hívok, és bezárom magam mögött a kaput.
A februári utca jegesen csúszós és élénkrózsaszín, mintha félresikerült 

eperfagylalttal öntötték volna nyakon.
A kivájt szemgolyójú sofőr elmondja a fél élettörténetét, mire megér-

kezünk, és a taximéter 370 dinárt mutat, pedig tudom, az ideút 200-230 
dinár szokott lenni.

Persze, lassabban hajtott, hogy ugathasson. Időnként bizalmaskodón 
oldalba bökve, noha sose láttam. 

Nem akarok veszekedni, fi zetek és kilépek.
A magánpszichósomnál 5-10 percet várakozom, de mikor sorra kerü-

lök, rám jön a rapli.
Szinte alig hallhatón seppegek, és azt hajtogatom, nem, nem vagyok 

képes beszélni, képtelenség, ma nem, csak ma nem, lehetetlen.
Aztán legördül egy nyomorult könnycsepp. Ami a maximumom.
Nem, nem tudok sírni, már több, mint húsz éve nem sírtam a szó hagyo-

mányos értelmében.
Most sem megy, hiába biztat a cvikkeres-pocakos doki, engedjem ki az 

érzelmeimet, itt mindent lehet.
Pedig úgy érzem magam, mint egy tiritarka műanyag reklámszatyor, 

amiből vákuummal kiszippantották a levegőt.
Nagyon, nagyon halkan valamit sutyorgok, nem is értem, mit, és fogal-

mam sincs, meddig.
A csúcstechnológiás, új, limitált szériájú doki végül annyit mond, ma 

nem fi zetteti meg velem a szeánszot, menjek kávézni valami drága helyre, 
akár többfelé is, sétáljak, vegyek magamnak valami apróságot, könyvet, 
sálat, bármit.

Aztán elém tol egy papírt, ráfi rkálja, hogy kötelezem magam, a követ-
kező szeánszig nem leszek öngyilkos, odabiggyeszti a dátumot, lepecséte-
li, aláírja, nekem is alá kell írnom.

Pedig biztos, hogy semmi ilyesmit nem mondtam.
Igaz, fogalmam sincs, hogy akkor végül is miket.
Amúgy az ilyesféle papírok, pecsétek, aláírások végső soron semmire 

sem köteleznek.
Egészen halk szavak sorjáztak belőlem, mintha egy paralell személy 

szájából hangzottak volna el, és semmi érthetőt, összefüggőt nem lehetett 
belőlük kibányászni.

Tényleg jó fej, hogy nem kell ma fi zetnem.
Igaz, mint mondtam, gőzöm sincs, mivel telt a mai dumaterminusom.
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Akkor veszem észre.
És hirtelen majd eldobom magam a röhögéstől.
A dokinak nyúlszája van, s az arcbőre, akár a hüllőé.
Már járok hozzá egy ideje, mégis most veszem észre először.
Mikor becsukom magam mögött az ajtaját, ismét bevillan: a napokban 

szúrta magát halálra egy néhai barátom.
Természetesen nem az első, és nem is az utolsó.
Bűnösnek érzem magam.
Fogalmam sincs miért, akárhogy töröm rajta a kobakom.
Talán azért, mert túléltem.
És messze nem csak őt.
Csinos kis kollekció van már a tarsolyomban halottakból. Zömmel nem 

természetes halált halt perszónákból. De akkor meg miért épp ez a szivar 
küldött padlóra?

Van olyan, hogy nincsenek válaszok.
Szinte csak olyasmi van.
Megállítok egy távol-keleti csencselő pofát, valamit kérdezek tőle, nem 

tudom, mit és főleg minek, de az csak azt hajtogatja:
– I’m not from China, Indonesia, other Vietnam, I’m born in Koppen-

hagen.
Csak kemény harminc méterrel odébb ocsúdok fel: mi a jó büdös nya-

valyát akartam én ettől?
Beülök az Opera Music bárba, és rendelek egy kávét meg valamiféle 

édességet, a kockafejű pincér sorolja, mi van a háznál, és én rábólintok az 
utolsóra, hogy ezt.

Jó alaposan megvág, máshol egy komplett menü kerül ugyanennyibe, 
de szó nélkül fi zetek. És bámulom az óriási képernyőt, ahol a Fashion Tv 
kockái peregnek.

„Csodás állét” cikázik át az agyamon. De a friss halott haverom néhai 
arca, mozdulatai tolakodnak be makacsul a gondolataimba.

Rágyújtok. Mi a nyomorult lószar van velem? Obszesszió? 
Minden pillanatban ezrek halnak meg világszerte, szitává lőve, felrob-

bantva, lefejezve, miegyéb. Mi ez az egész miakórságos kínkeserv?
A pincér ismét odajön hozzám, és mintha olvasna a gondolataimban, 

bizalmaskodó mosoly kíséretében szól:
– Uram, az igazi állét az emeleten van, a foncsorozott üvegajtó mögött.
Elhárítom.
Erre megmarkolja az ingem, úgy, hogy felemel a székből: 
– Az arca nyugtalanságot áraszt. Ön egészben pedig negatív vibráció-

kat. Nyomatékosan ajánlom!
Felfordul a gyomrom. Leokádom. Erre sikoltozni kezd, mint egy téves 

mikroáramkörökkel tömött tanyasi cyberlúd. 
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Felemelem a székem, és ütlegelni kezdem. Nem védekezik, ha leszá-
mítom a sikoltozását. Aztán felnyalábolom a kabátom, és kirohanok a 
kávézóból.

„Bűnös pasas vagy. Bármit is teszel, az vagy” – furakodik a gondolat a 
nyúltagyamba, mint egy kósza neonfelirat. 

Ordítva végigfutok az utcán. Tudom, hogy senki sem fog kihívni sem-
miféle egyenruhásokat. Hogy mit gondolnak, az pedig nem tartozik rám. 

Minden bizonnyal semmit.
Lihegve, csapzottan lépek be egy méregdrága, de leárazásokat ígérő 

férfi butikba. Azonnal megpillantok egy piros-fekete csíkos lepkenyak-
kendőt. Szenvedélyes vágyakozás-hullám jön rám. Tudom, feltétlenül 
szükségem van rá. Leszámolom az összeget, és megnyugodva, mosolyog-
va hagyom magam mögött az egész hófehér márványutánzatú ékszerdo-
boz-helyiséget.

Magamban morfondírozok.
Lepkenyakkendőket vásárolok, vagy hasonló marhaságokat.
Pedig szegénynek tartom magam. 
Igaz, csak kenyérből annyit hajítok ki, ami egy háromtagú család szük-

ségleteit fedezné. Ugyanakkor nem szökhetek meg csak úgy pl. Barcelo-
nába vagy Velencébe, Berlinbe, amikor akarok. Közelebb sem nagyon. 
Vagyis igenis nyomorgok. És szenvedek. A kirakatban szemügyre veszem 
magam. 

Igen, ilyen egy szenvedő, meggyötört sztaniol Péter Pán.
Visszafordulok az előbbi butikba, és mosolyogva kiválasztok egy szmo-

kingot. Amire azért már nincs pénzem.
De azért felpróbálom.
Már a puszta ténytől, hogy szmoking van rajtam, felizgulok. Csillogó 

szemmel bámulom magam a tükrös fülkében, miközben kiverem magam-
nak, csak a sliccét kinyitva a szmokingnak, hogy azért teljes legyen a varázs. 

Belép egy kétnemű, modifi kált áldémon-elárusító, minden bizonnyal 
a lihegésemre. Letérdel, azt mondja az eldobható, reciklálódó kapcaron-
gyom, áfa nélkül, tegyek vele, amit csak akarok. Eltaszítom magamtól, át-
öltözöm, miközben morfondírozom. 

A friss halottam, aki akár én is lehettem volna, a büdös életben nem 
próbált fel soha egyetlen normális zakót sem. Sosem vett egyetlen helyes 
kis lepkenyakkendőt sem. Ahogy sokan mások sem ezen a csinos kis boly-
gón. Na és? Mégis, mi a fenét csináljak? 

Azonnal beugrik a válasz.
Épp semmit. De éppen semmit. Nem én fogom ezt a világot megválta-

ni, az biztos. Eszem ágában sincs zűrös helyeken élelmiszersegélyt oszto-
gatni, hogy aztán kéjjel kivégezzenek.

Ismét beülök egy veszteglő taxiba, és bemondom a címem.
Ez a pofa hallgat, mint a sír.
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Még jobb. 
A taxi belterét különféle kétes szentekkel és feszületekkel, fi tyegő és 

nem fi tyegő keresztekkel dekorálta ki.
Ez vagy irdatlan szarban van, vagy fanatikus, netán szélsőséges. 
Bölcsebb, ha én sem jártatom a lepénylesőm.
Ismét a néhai, vérszerződést kötött haveromon jár az eszem. 
Na, ezek már kényszeres gondolatok. 
Vagy mégsem? Válasz persze sehol. 
Tény, hogy a kutya vörös hímtagjának sem hiányzik. Sem most, amikor 

még szuszogott, akkor meg végképp. Én is kerültem, mint egy leprást. 
Nem mintha a narkósság olyan nagy szenzáció lenne ebben a városban. 

Vagy bárhol. De amióta megtudtam, hogy egy – immár szintúgy megbol-
dogult – dzsanki ismerősöm a vége felé feltörte több barátja lakását, és 
mindent elhordott és eladott, még a plasztiklavórt is, ha nem többért, hát 
20 dinárért (kb. 0,15 EUR), úgyhogy jó okom volt kerülni.

A sofőr letekeri mindkét ablakot, pedig csípős február van, jég és fagy.
„Ez agybeteg” – gondolom, és azonnal reagálok:
– Álljon meg. Most rögtön. Kiszállok. 
Fizetek, és a Futaki úti park előtt találom magam.
Gyászolni akarok. Őt, magamat, vagy bárkit, lényegtelen. Persze, hogy 

kényszerképzet. Na és? Ráadásul – szokásom szerint – tetőtől talpig feke-
tében vagyok, ha a piros nadrágtartómat leszámítom.

Leülök a kedvenc padomra, pontosabban a tetejére. Odafagyott, rózsa-
szín jégcsomók dekorálják. Nem baj. Át akarok fagyni. Jól át akarok fagy-
ni. Csontig. Hogy miért és minek, azzal inkább nem foglalkozom. 

Elmosolyodom. Ez valóban helyes. Mármint a rózsaszín jég. Ki tudja, 
melyik, még üzemelő gyár ingyen ajándéka.

Akad pár kóbor, gyorsléptű járókelő, és egyre fagyosabbak az ujjaim, 
ahogy füstölög közöttük a cigaretta.

Egy olajzöld bőrű, kigyúrt álomtolvaj slattyog felém, majd váratlanul ki-
tárja a kabátját: Meztelen, szőrös felsőtestét láncok borítják, csoda, hogy 
nem kapott még tüdőgyulladást, lejjebb közönséges, felálló tucatpöcs, az 
ilyen pornófi lmekben biztosan nem szerepelhetne, még a legagyamen-
tebbekben sem, esetleg olyan kilós baromságokban, ami mondjuk az 
emó-domináns transzvesztita vámpír szex címszó alatt található. Tömve 
van dilinyós süketségekkel a háló. Igaz, így legalább minden kedves fo-
gyasztó megtalálhatja, amit óhajt.

Kifújom a füstöt:
– Tűnj el. Nem vagyok copfos-térdharisnyás kislány, ha nem vetted vol-

na észre. Mellesleg nekem jóval nagyobb. Mégsem teszem közszemlére.
A kigyúrt, Marsról szalajtott pasas sírva fakad, pillanatok alatt gőzölgő 

kőolaj tócsává transzformálódik, a könnyeiből, igen, ezekből a nyomorult, 
autentikus könnyeiből, mint egy nyolcadrangú fantasyben.
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Valami olyasmivé, amit állítólag a kenyérre kenünk margarin címén.
„Még ennek a halál-metamorfózisa is… valahogy olyan, de olyan olcsó. 

Olcsó, és közönséges” – morgok, és ismét rágyújtok.
Már harmadszor tűnik fel egy tetőtől talpig Benetton-cuccos, csodás 

bestiákat, leopárdokat sétáltató férfi , és váratlanul hozzám szól:
– Hideg van, mi?
– Hát persze – vetem oda mosolyogva.
Mikor negyedszer meglát, elővesz a zsebéből egy rakás pénzt, és egy 

százast nyújt felém. 
Hogy igyak meg valahol egy forró teát, ne fagyoskodjak.
Elborzadok, és felmegy bennem a pumpa.
 Ez a kretén azt hiszi, valamiféle hajléktalan lehetek. Meg sem gondol-

va, mit teszek, kigombolom a kabátom, a belső zsebből kihalászok egy – 
amúgy ajándék – surikent. És célzok.

Ha kiterveltem volna, nem sikerült volna ilyen pontosan: a suriken már 
a Benetton-cuccos szivar torkában hancúrozik. A leopárdok nyugodtak, 
mintha lefagytak volna. Nem tudom, miért, bevésem a padba a „mocskos 
szabotőr” szókombinációt, majd a haldokló férfi  fölé hajolok, az arcába 
vizelek, megsimogatom a leopárdokat – valóban szép, helyes állatok –
majd gyors léptekkel a közeli buszállomások egyike felé veszem az irányt.

– Gyászolok. Gyászolok. Ilyen egy megtört szívű, szenvedő humanoida. 
Pontosan ilyen – hajtogatom magamban. 

A mobiltelefonom váratlanul szuszogni kezd a zakózsebemben. Előha-
lászom: ismeretlen szám hív. Lehajítom a fagyos betonra, rátaposok, és 
ügyesen beledolgozom a bakancsom alatti rózsaszín masszába.

Aztán sandán/mélán körbepillantok: nagyon ismerős a látvány. 
Civil és egyenruhás, feláldozható és feláldozandó hazafi as húsok lép-

delnek, elnyomva minden egyéb zajt.
„Atyám… ismét egy háború. Vagy még mindig a régiek valamelyike? 

Úgy unom. Úgy, de úgy unom” – ötlik fel bennem, majd a közeli buszál-
lomáson ácsorogva öklendezni kezdek, és hamarosan kijön belőlem, ami 
eddig még nem.

Suttogni kezdek magam elé:
– Virtuál-Exupéry … te… ugye vagy valahol? Muszáj, muszáj, hogy le-

gyél valahol… akár ceruzaelemekkel működtetve… 
Rezzenéstelen arccal négykézlábra ereszkedem, ügyet sem vetve a 

gyanús állagú, körülöttem defi lírozó, fanatizált kroki civilekre és egyen-
ruhásokra, és egyre hangosabban üvöltöm rikoltva, mint valami agyon-
exploatált közhely-fi lmmorzsalékban:

– Korbácsolj meg!
– KORBÁCSOLJ MEG!



Bartuc Gabriella

Végel László és Urbán András 
kegyetlen színháza

Budapesten vendégszerepelt az Újvidéki Színház a Neoplantával

Modern apokalipszis történetnek is felfogható az előadás, civilizációs 
kollapszus, amivel szembe kell nézni és reagálni rá. Ez nem az én Újvi-
dékem, ám elismerem, hogy ezen az estén erőtlenül hangzott a multikul-
turális közösség örömeinek emlegetése a háborús tényekhez, a rasszista 
konfl iktusokhoz, népirtásokhoz képest, amelyek tapasztalatából a Végel 
László regényéből írt dráma merítkezik.

Nézem az esendő emberek viaskodását a rasszizmussal, a történelem-
mel. Hosszabb-rövidebb szünetekkel már legalább egy évszázada tart a 
katasztrófa, ismétlődik az erőszak, a népirtás. Talán tényleg azért kell lát-
ni ezt a végtelenített balkáni kataklizmát annak is, aki ismeri, meg an-
nak is, aki nem ismeri, vagy félreismeri, hogy mint a misztériumjátékok 
jutalmaként, a szenvedésen keresztül megtisztulva visszatérhessünk a 
kezdetekhez. Hogy vége szakadjon ennek a diabolikus világrendnek, és 
ismét mindenki nyugodtan vállalhassa az identitását. De mi volt a kezdet, 
ahova visszavágynánk? Netalán a trauma eredője? Mária Terézia, oszt-
rák–magyar császárnő gesztusa, amellyel 1748-ban szabad királyi város-
sá nyilvánította a települést, amelyet mindenki a maga nyelvén nevezhet 
Neoplantának, Neusatznak, Novi Sádnak, azaz Újvidéknek? A soknem-
zetiségű település történetét elmesélő előadás első jeleneteinek egyiké-
ben mintegy szimbolikusan bekötik a császárnő szemét, amikor aláírja a 
szabad királyi várossá nyilvánítás dokumentumát. Nominatur Neoplanta. 
Az utolsó jelenetben pedig a császárnő szájára kerül a nagy sebtapasz, 
amikor éppen imamalomként hangzó szövegében békére buzdítja az itt 
élő népeket. Beléfojtják a szót. Ez a groteszk szimbolika azt jelzi, hogy 
már a kezdetnek sem volt sok értelme? Innen nézve kétségkívül hamisnak 
tűnik a multikulturalitás szajkózása. Bevallom, engem maga alá temetett 
ezen az esten a minden elveszett melankóliája. Jó, persze, tudom, hogy a 
Balkán lőporos hordó. De mégis, észveszejtő azzal szembesülni, hogy va-
lakit mindig kinyírnak, attól függően, hogy éppen ki az erős és ki a gyenge, 
azaz, hogy ki kerül hatalomra.

Nagy érdeklődés előzte meg az Újvidéki Színház sokkoló hatásokkal 
dolgozó Neoplanta című előadásának budapesti vendégjátékát a Tháliá-
ban, ott láttuk a nézőtéren Esterházy Pétert, Radnóti Sándort, Nagy Jó-
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zsefet, Benes Józseféket, Balázs Attilát, Baráth Ferencet, Utasi Erzsiéket, 
Szabó Palócz Attilát és az egész Dormán családot. Ott volt maga a szerző, 
Végel László is, aki igyekezett jegyet szerezni későn ébredő barátainak. 
Mert estére minden jegy elkelt. A beavatottak tudták, hogy az idei Belg-
rádi nemzetközi színházi fesztiválon, a BITEF-en közönségdíjat kapott, 
Urbán András pedig elnyerte a legjobb rendezői díjat. Ráadásul itt Bu-
dapesten is elismerés és kíváncsiság övezi a szerző, Végel László újvidéki 
író munkásságát, aki több évtizede hathatósan és példamutatóan támo-
gatja az ex-Jugoszláviában élők tényleges jogegyenlőségért folyó harcát. 
Kevés író akad manapság, aki olyan elkötelezetten, energikusan és bátran 
látja el összetett erkölcsi feladatát, mint Végel, aki sokat tud a Balkánon 
élő népekről, köztük szerbekről és magyarokról. Komplex képet alkotott 
együttélésük ellentmondásairól az előadás alapjául szolgáló, tavaly meg-
jelent regényében, a Neoplanta, avagy az Ígéret Földje címűben is. A re-
gényt Gyarmati Kata dramaturg dolgozta át, jelentősen leegyszerűsítve, a 
rendező elképzeléseihez igazítva a narratívát.

Urbán András rendezése az első jelenettől az utolsóig olyan sajátos 
színházi nyelven beszél, amely nem hagy kétséget a fi atal alkotó erős te-
hetsége felől, ami ugyanakkor nagyon eltér a magyarországi társulatok 
esztétikájától. Totális színház, amely fütyül az irodalmi alapra, a nyu-
gat-európai racionalizmusra, a logikusan felépített, lélektanilag megala-
pozott dialógusok uralmára, ehelyett inkább a rituálék erejében bízik. 
Ez a jugoszláv alternatív iskola, groteszk partizán revü, amit én magam-
ban Risztity-féle színjátszásnak nevezek, azért mert Belgrádban, Sza-
badkán Ljubisa Risztity rendező vezényletével láttam először ezt a fajta 
provokatív, botrányoktól sem mentes, keményen politizáló kegyetlen 
testszínházat, amely magába szippantott sok mindent a modern dráma 
megteremtőinek (Artaud, Piscator, Majakovszkij, Marinetti, Apollinaire 
stb.) esztétikájából. A fragmentáris kompozíciótól, a valóság részleteinek 
összemontázsolásától kezdve, az asszociatív történetmondáson keresz-
tül a vizualitás hangsúlyozásáig. Sokat tanult a képregényekből és bátran 
használja a kemény rockzenét. Urbán a fantázia és a kaotikus valóság villa-
násszerű képi megfogalmazásával fejezi ki a legemlékezetesebben magát. 
A Neoplanta szereplői, egyforma fekete pólót (inget) és nadrágot (szok-
nyát) meg bakancsot viselnek. A színpadot teljes szélességében átszeli egy 
vörös zászlóval leterített hosszú asztal (pártértekezleti feeling), ennél a 
furcsán megnyúlt asztalnál ülnek, állnak vagy éppen rajta menetelnek, il-
letve alatta bujkálnak a szereplők. Távolságtartó, ugyanakkor expresszív 
játékukban egymásba olvad fantázia és valóság. A konvenciókat kiforgató 
rituálé, a feltárulkozás mélysége ritkán tapasztalt lázadó energiát szabadít 
fel belőlük. A súlyosan provokatív, brutális jeleneteknél (például az em-
berméretű bábok szétverése vagy a nők megerőszakolása) vártam a pesti 
közönség reakcióját, de nagy volt a csend a nézőtéren, ahogy a jelenetek 
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sajátos morbid humorát sem igen fogták, kivéve, amikor a jeges Dunába 
belelőtt áldozat közbeszól, hogy kijavítsa a statisztikát. Urbán lazán hasz-
nálja a politikai agitprop színház kellékeit, a mikrofonokat, hangszórókat, 
korabeli propagandaszöveg idézeteket, feliratokat, ezeken keresztül idézi 
fel a multikulturális város soknemzetiségű lakóinak morbid humorban is 
bővelkedő tragikus történetét. A dráma játékstílusa a nyelvek egymásba 
fonódásából, a több nyelvben, több kultúrában levésből is ered. A rende-
ző előszeretettel hangsúlyozza feliratok formájában is a narratívát. Szerb, 
magyar, német, orosz, szlovák, ruszin, román idézetek, a több száz éves 
történelem családi és kollektív szinten felhalmozódott hordaléka sokszor 
plakátok, falfi rkák, szubkultúrák, társadalmi közhelyek formájában épül 
be az előadásba, ezért szükségszerűen leegyszerűsödnek a dolgok. A hi-
ányérzetünk is ebből fakad, néha túlzottan egyszerűvé és primitívvé, tipi-
zált helyzetekké szegényesedik a problematika. De ezt aztán feledtetik a 
gazdagon burjánzó megoldások, az alulnézetből mutatott, felismerhető-
en vajdasági mikrovilágok. A legszórakoztatóbb groteszk jelenete az elő-
adásnak, amikor a magyar pincért készítik fel a titkosszolgálat emberei, 
mit és hogyan válaszoljon Tito elvtárs kérdéseire, ha betér a hotelbe. Vi-
tára ingerlő a társulat tagjai privátnak tűnő diskurzusa a magyarságról, ar-
ról, hogy húsz év múlva lesz-e még magyarul beszélő ember Újvidéken és 
hogy kinek nehezebb, egy buzinak, vagy a kisebbségben élő magyarnak?

Nehéz bárkit kiemelni a színészek közül, hiszen igazi kollektív játékot 
látunk, mindenki több szerepet is alakít. Az Újvidéki Színház fanatikus 
fi atal társulata Urbán András vezetésével szó szerint mindenre képes, fo-
lyamatos mozgás, tánc, akrobatika nem akadály. Krizsán Szilvia, Crnko-
vity Gabriella, Körösi István, Elor Emina, Huszta Dániel, Ferenc Ágota, 
Német Attila, Mészáros Árpád, Szilágyi Ágota, Sirmer Zoltán és Pongó 
Gábor élvezetesen eleveníti meg a bizarr, sokszor az animális létben ten-
gődő, dühös fi gurákat, akiknél csak a testi erő és a puska, azaz a hatalom 
és a hatalomvágy számít. Egymással szinte nem is beszélnek, vagy csak 
keveset. Ehelyett folyton minket fi xíroznak. Farkasszemet néznek velünk, 
kétséget nem hagynak afelől, hogy ezt kukkolással nem lehet megúszni.



KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Tanú Újvidéken

Az, hogy Végel László városregényét olvasva Bacsó Péter kultuszfi lmje 
jutott eszembe – a fi ákeres Lazo Pavletić, vagyis a(z) (egyik) mesélő alak-
ja meg természetesen Pelikán József szerepét hozta be a képbe –, arra a 
törvényszerű és ismert hermeneutikai jelenségre hívja fel hangsúlyosan a 
fi gyelmünket, hogy a könyvek élete, az irodalmi szövegek léte a befogadó 
habitusa és elvárásai függvényeként alakul. Mielőtt írni kezdtem róla, el-
olvastam több, a regényről, illetve a színpadi változatáról szóló ismertetőt 
és kritikát, minek eredménye az a – várható és természetes – felismerés 
lett, hogy ugyanaz a szöveg mást jelent egy, a rendszerváltást követően 
szocializálódott, s mást a történéseket (vagy azoknak akár csak egy részét 
is) személyesen átélt, mást a magyarországi, és ismét mást a vajdasági 
magyar kisebbségi közösség tagjai számára. Térségi, de főleg nemzedé-
ki hovatartozástól függően más-más jelentések lesznek fontosak: a Sza-
badság tér változó szellemisége, vagy a várost ismételten felszabadítók 
tettei, hogy többnemzetiségű lakossága évszázadok óta gyilkolja egymást, 
vagy az akaratlanul bűnbe sodródottak tragédiája. Hogy bűnösök-e a gyá-
vák? Gyávák-e a több hatalommal is kollaborálók? Megérthető-e Török 
Miklós apja, aki ugyanazon az erkélyen ünnepelte a honvédeket, illetve 
a partizánok bevonulását – fasizmus vádjával ítéli halálra a rögtönítélő 
törvényszék, és antifasiszta érdemeiért tünteti ki posztumusz a kommu-
nista hatalom. Megoldható-e józan ésszel az az erkölcsi dilemma, amely 
arról szól, hogy a kényszerített ember – saját élete fejében – gyáván le-
lövi-e saját bajtársait, vagy pedig hősként együtt hal velük? Gondolom, 
hogy nem. Vagyis egyféleképpen semmiképp. A történelem „metaalakza-
tai”-ról alkotott Hayden White-i elmélet „csúszik be” a képbe: múlt egy 
van, de több történelem szól róla, minek következtében több narratívája 
is létezik.

Végel László regényének két domináns szólama van: a fi ákeres Lazo és 
a vele együtt kocsikázó regényíró elbeszélése. Ezekbe „szól bele” gyakran 
egy-egy megidézett szereplő (Sólyom Alajos, a Csillag Szálló teremfőnö-
ke, az apja tragédiáját elbeszélő Annamária, Török Miklós lánya, Novák 
János, Oswald Ottó, Bujdosó Döme temetőcsősz etc.) monológja, függő 
beszéde. Többnyire ugyanazokat a történetet mesélik át- és újra eltérő 
perspektívából.  Lazo Pavletić és a regényíró fi ákeren ülve sétagaloppoz-
nak a 20. század végi Újvidéken, s az elmúlt század történelmét mesélik; 
tragikus és véres történeteket, amelyeket sokszor – mégis – anekdotává 
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szelídített az idő. Egy bizonyos időbeli „cezúra” előtt születettek számára 
jól ismert és „saját” történetek ezek. Ugyanis nem kell újvidékinek len-
ni (se okvetlenül Újvidékre költözni mint a regényíró elbeszélő) ahhoz, 
hogy ismerjük és magunkénak (is) mondjuk ezeket a rém- vagy anekdo-
tikus történeteket. Ki ne tudna helyi történeteket arról, miként kerültek 
kelepcébe, és sújtott le a végzet kapzsi, alattomos, köpönyegforgató sze-
mélyekre a különböző hatalomváltásokat követően (a regényben ilyen pl. 
a hivatalnok Terzić, vagy Šuković főpincér, Bujdosó Döme temetőcsősz, 
aki kapzsiságból feleségül vette a német származású, szépasszony Brun-
ner Hildát, hogy aztán – a mendemonda szerint – feljelentse a partizán 
hatalomnál, de – ismét temetőcsősszé degradálódva – neki kell megás-
nia nemcsak saját felesége, hanem az ártatlanul kivégzett nemzettársai 
sírját is). És ott van tragikomikus történeteink egész sora. Ki ne tudna a 
Tito elvtársnak hajdanán valamilyen szolgálatot tevő (pincérként őt ki-
szolgáló, valamelyik kastélyában szakácsként szolgáló, neki valamilyen 
ajándékot különleges rendelésre készítő, vagy éppen róla elnevezett ró-
zsát nemesítő) kisemberek – később szégyentörténetté váló – megdicső-
üléséről (a regényben Sólyom Alajos teremfőnök, a regényíró elbeszélő 
házigazdájának története, aki Újvidékre látogatása alkalmával saját ke-
zűleg szolgálja fel Titónak a habos kávét)? Szinte mindannyiunknak inte-
getett Tito elvtárs – miként a regényben is olvashatjuk: „direkt nekünk” 
–, s ott botladoztunk (a korábbi nemzedékek – mint a regényíró elbeszé-
lő – őszintébben lelkesedve, később már kényszeredetten) a köztársasá-
gi stafétát vivő vagy éljenző csoportokban! Minden közösségben voltak 
szentképszaggató, szobordöntögető, más ocsmány szerepeket teljesítő 
(pl. rögtönítélő népbíróság elnöki posztját meggyőződéssel vállaló – mint 
Török Miklós apósa) kommunista elvtársak, akik az ideológiai váltást kö-
vetően térdre rogyva fohászkodnak Istenhez. S köztünk járnak a közel-
múlt történelmének kétes szereplői is.

Neoplanta regényének legfontosabb jelentése épp ezért a bűn és bűn-
hődés kérdését veti fel. Az elbeszélés jól ismert sémákat mozgat: minden 
uralkodó és diktátor (legyen szó Ferenc József császárról, Horthy Mik-
lósról, Hitlerről, Sztálinról vagy Titóról) a „szelíd emberarc”, a „jóságos 
atya” álarca mögé rejtezve ír alá megtorlásokra szólító parancsokat, az itt 
élő nemzetek egyformán gyilkolják egymást, az új felszabadítók mindig 
beköltöznek az elmenekült urak villáiba, a vesztes hódítók mindig megra-
kott teherautókkal távoznak, miközben hamis szólamokat  („visszajövünk 
még!”, „kötelességük megőrizni magyarságukat!” etc.) „szórnak” a sor-
sukra hagyottakra. Az „istenadta nép” mindig imádja diktátorait – felte-
hetően, mert semmilyen más perspektíva nem nyílik előtte. Hosszú távon 
ebben a nemzeti „olvasztótégely”-ben, ami nagyon hamar tűzfészekké ké-
pes alakulni, persze senki sem érzi jól magát, legyen szó bármely itt élő 
(vagy ide érkező) nemzet/etnikai csoport tagjairól. A 20. század térségi 
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történelmét 1918-tól a század‚ 90-es éveiig elbeszélő Neoplanta-regény 
– látszólag – az „ebben a világban mindenki egyszerre bűnös és áldozat” 
problematikájának narratíváit bontja ki előttünk. De nem egészen és nem 
mindig. Felmerül pl. az a kérdés, vannak-e egyáltalán ennek a világnak 
(illetve regénynek) pozitív hősei. Meglátásom szerint vannak. Mindazok, 
akik Neoplantát nem meghódítani és felszabadítani (értsd: saját kulturá-
lis és nemzeti habitusukat ráerőltetni!) akarják, hanem mindenki számá-
ra élhető és elfogadható térré alakítani. Ilyen szereplő Lazo Pavletić apja, 
aki egy gazdátlan fi áker felújítása révén, az új hazában megismert szel-
lemi értékeket megőrizve és nem lerontva/lehúzva próbál meg munká-
jával egy emberiesebb világot éltetni, ugyanígy az anyja is ösztönszerűen 
egy egyszerű, az alapvető emberi tisztesség és humánum értékeit köve-
tő magatartás jegyben – ha mást nem is tehet – marad ki a gaztettekből. 
A Dornstädter cukrászda felszolgálójaként jól megtanulja munkaadójá-
tól – a regény emlékezetében már csak valamiféle „szellemalak”-ként élő 
Dornstädter úrtól –, hogy „neoplantainak lenni hivatás”, s hogy mindig a 
munka tökéletességén (érthető úgy is, hogy a legtisztességesebb helytál-
láson!) van a hangsúly – ehhez képest a nemzeti/nyelvi/kulturális hova-
tartozás csak másodlagos. Ilyen szereplő (lehetne) maga Lazo Pavletić is 
– csakhogy az ő életébe már sokkal inkább beleavatkozik a logikátlan, a 
helyes döntést lehetetlenné tevő vaksors. Igaz, kényszer hatása alatt, de 
saját kezűleg végez bajtársaival. Persze az elbeszélés menete többször is 
felismerhetővé teszi számunkra, hogy a legendák és az anekdoták hiteles-
sége viszonylagos ebben a történetben. Bujdosó Döme német származá-
sú feleségét, Brunner Hildát egyesek látni vélik a televízió híradójában, 
amint egy kommunista fejes oldalán illegeti magát, ugyanakkor azt be-
szélik róla, hogy a partizánok kivégezték mint fasiszta elemet, miután a 
saját férje feljelentette. Sólyom Alajosra, a Csillag Szálló pincérére, Tito 
rá sem hederített, amikor felszolgálta neki a kávét, a korabeli médiák (és 
a saját maga) által gerjesztett legenda azonban arról szól, hogy röviden 
elbeszélgetett vele az itt élő magyar nemzetiség boldog és elégedett életé-
ről. „Őrizzétek a testvériség egységet mint a szemetek fényét!” – mondta 
állítólag Tito elvtárs. Ennek fényében akár Lazo Pavletić története is le-
het csak ferdítés, annál is inkább, hiszen az elbeszélő épp attól a Bujdosó 
Dömétől szerez tudomást – lévén arról szó, hogy a fi ákeres meghal, mi-
előtt befejezné a történetét – a részletekről, akinek ugyancsak „vaj van a 
füle mögött”. Ugyanakkor az is lehet, hogy a fi ákeres hosszú történeté-
vel, a század egyéni-közösségi bűneinek elbeszélésével a saját bűntettét 
igyekezett relativizálni, s épp ezért hal bele – egyébként a regény termé-
szetéhez képest igen melodramatikus módon – az igazság kimondhatat-
lanságába.

Természetszerűleg különböző az áldozattá válás, illetve a bűnrészesség/
bűnösség mértéke és mibenléte is. Vannak igazi áldozatok, mint pl. No-
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vák János vagy Oswald Ottó édesanyja, akik valamennyi hatalom idején 
kisemberek, cselédek maradtak, s akik életük végéig várják haza fi aikat, s 
épp attól a fi atalembertől (Lazo Pavletićtől) várják a segítséget – mert el 
sem tudják képzelni, hogy létezik ilyen gonoszság! –, aki a fi aik gyilkosává 
vált. Lazo egy, a pártszervezetbe igyekvő kuncsaftjától két tábla csokolá-
dét kap fi zetség gyanánt, ami igazi delikát a világháborút követő nincste-
lenségben. Ezeket viszi – többféleképp értelmezhető gesztusként – a két 
szerencsétlen asszonynak ajándékba. Lehet a segítségnyújtás egy suta for-
májáról szó, de ugyanúgy a lelkiismeret nyugtatgatásának elvetélt kísérle-
téről is. Hasonló okokkal magyarázható, hogy erejét felülmúlva igyekszik 
karbantartani a két bajtárs fi ákerét és lovait is, holott jól tudja, de bizto-
san sejti, hogy ők már sohasem térnek haza. 

Van ezekben a történetekben egy igazán képtelenségnek ható mozza-
nat is: úgy tűnik, Neoplanta városában alapvetően mindenki tisztessé-
ges és békére vágyó. A bevonuló oroszok által a – Moszkvára keresztelt 
– Dornstädter cukrászdában, az utcai bámészkodók szeme láttára meg-
gyalázott Meinert kisasszonyt Lazo anyja elsősorban azért sajnálja (és ott-
hon szégyenkezve, sírva meséli el a történteket), mert azon kívül, hogy 
a fasiszta megszállás idején bálkirálynővé választották, semmilyen bűne 
nincs (sőt, ez sem igazán bűn!), igen jóravaló német családból származik; 
nagyanyjával rendszeresen megjelent a cukrászdában, és Lazo nagybeteg 
apjának állapotáról, az esetleges segítség mibenlétéről sem feledkezett 
meg tudakolózni. A szerb kereskedőfeleség, Grgićné sem áll mások lété-
re törő ideológiák szolgálatába. Török Miklós apja a razzia idején a saját 
házába fogadja és rejtegeti szomszédasszonyát, a későbbi Ivanka Jovano-
vić elvtársnőt, holott annak eszmei meggyőződésével egyáltalán nem ért 
egyet – Ivanka Jovanović meg is menthetné az életét, de elkésik, ezért 
élete végéig – feltehetően a lelkiismeretétől hajtva – gondoskodik a fi a, fi -
atalabb Török Miklós életének és karrierjének alakulásáról – a regényíró 
elbeszélő kortársa, akivel együtt futott ifjú kommunistaként a stafétát 
vivő csoportban. A fi atalabb Török Miklós talán az egyetlen olyan szerep-
lője Neoplanta regényének, aki képes leszámolni saját és családja bűnei-
vel, gyávaságaival, kétarcúságával, ezért szinte meghasonlik önmagával és 
családjával; az életből való eltávozás különös módját választja: orvosként 
sem hajlandó magát gyógyíttatni. Ő fogalmazza meg az elbeszélő történe-
teinek legsúlyosabb mondatait: „Ebben a városban kétféle ember létezik, 
az egyik beleszületik a bűnbe, a másik meggyőződésből vállalja. Néha alig 
van különbség a kettő között. […] Sohasem tudjuk, hogy melyik csoport-
ba tartozunk, lehet, hogy mindkettőbe. Nincs értelme ettől menekülni, 
bűnhődnünk kell. Valakikért, valamiért, teljesen mindegy.” (257)

Mi történik mégis Neoplanta lakóival? Hogyan sodródnak mégis hábo-
rús és emberellenes bűntettek, hazugságok bűvkörébe? Hogyan lesznek 
részesei ezeknek? Egyik elbeszélőnek és befogadónak sincsenek konkrét 
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válaszai ezekre a kérdésekre – csak különböző történetek vannak. Ezek-
ből talán az szűrhető le, hogy rossz, ha az emberek, a város lakói – le-
gyenek bármely nemzet tagjai – az otthonteremtés és az élhetővé tétel 
gondolata helyett (és mindig így van!) kétes ideológiák (amely lehet saját 
felsőbbrendűségről szóló nacionalista eszme, de akár a kapzsiság és a he-
donizmus elve is) szolgálatába állva győzni akarnak városuk (itt: Újvidék, 
Neusatz, Novi Sad, Neoplanta) és lakói felett. A bűnbe sodródás lehető-
sége pedig a távolságtartás képességével, az ironikus szemlélet habitus-
beli adottságaival áll arányban. Az elvonatkoztatás ironikus attitűdjének 
hiánya következtében válik végül szánalmas fajankóvá Sólyom Alajos fő-
pincér is – nem azért, mert elhiszi, hogy azáltal is felsőbbrendűvé válhat, 
hogy pincérként kávét szolgált fel Tito elvtársnak, hanem mert elvtelen 
meggyőződését erőszakkal igyekszik saját környezetében és családjában 
is érvényesíteni. Az addig különcként megtűrt Bujdosó Dömét nem en-
gedi többet be az általa vezetett vendéglőbe, feleségének megtiltja, hogy 
az addig titokban és élvezettel hallgatott, de irredentának számító nótát 
hallgassa – holott néhány nappal korábban maga is örömmel tette ezt. 

Érdekes, de talán kissé valószerűtlen mozzanata a regénynek, hogy a 
bűnösökre szinte minden esetben lesújt a Nemezis, sőt, legtöbb esetben 
az ártatlan szenvedők is kárpótlást vagy enyhületet nyernek. Mert a va-
lóság inkább arról győz meg bennünket, hogy szinte soha nincs így. A ki-
mondhatatlan bűnök beismerésétől nem vált meg az enyhet adó halál, a 
gazemberek büntetlenül váltanak álarcot hatalomváltások során. Ellen-
ben e regénytörténet végén Bujdosó Döme rezignált bölcselkedőként lát-
ható viszont, a Németországban élő, időközben egyetemi tanárrá lett, a 
történtek hatására lélekben is – ahelyett, hogy összeomlott volna! – meg-
erősödött Meinert kisasszonnyal pedig egy tengerparti nyaralás alkal-
mával találkozik Katarina Horakov (vagy Horák Katalin), az elbeszélő 
bizonytalan nemzeti identitású édesanyja. S valahol, a bizonytalan em-
lékezetben él még Dornstädter úr és szellemisége is – a remény, hogy 
mégsem vált áldozatául a partizán megtorlásoknak, hiszen azt sem tudta 
róla senki, hogy egyáltalán milyen nemzetiségű: német-e, vagy zsidó? A 
regényíró elbeszélő annak rejtélyét sem oldja fel számunkra, miszerint 
sikerült-e a pártból kidobott Lazo Pavletićet a piros csillagos fejfa alól 
kihantolni, és – végakaratának megfelelően – a katolikus temető jeltelen 
parcellájába, bajtársai mellé temetni. Még akkor is, ha – lehetséges – ő 
húzta meg a másikok életét kioltó ravaszt.

Miként említettem, a Neoplanta, avagy az Ígéret Földje kétszólamú re-
gény. Lazo Pavletić elbeszélt története(i) mellett narratívaalkotó a Pavle-
tić-történetet hallgató regényíró elbeszélő is. Nagyon sokszor ugyanazt a 
lényeget mondja el maga is, csak más történetekbe ágyazottan. Lazo Pav-
letić Neoplanta-regénye talán műfaji hovatartozásában tér el leginkább 
az ő történeteitől: városregény. A regényíró alternatív alkotása pedig a 
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nemzedéktörténet jegyeit viseli magán. Dezillúziós nemzedéki vallomás-
történet. Leszámolás a sohasem volt multikulturális Újvidék-eszmével, 
s a hasonló képzetekkel ellátott Duna-narratívával: „A város alatt ka-
nyarog a Duna, amely cseppet sem hasonlít arra az európai mesére, ame-
lyet ünnepi alkalmakkor szoktak a szónokok elhadarni. A Duna összeköt 
bennünket, fújják a banális történetet az európai szalonokban, yes, yes, 
yes, válaszolom, és riadtan fi gyelem, hogy a mesemondók hogyan emelge-
tik pezsgőspoharukat. Jaj, csak ne ünnepelnének, csak ne ünnepelnének 
rejtelmes tömegsírokat, a dunai hazugságokat. A bérkocsiból rémülten 
bámultam Európa legnagyobb folyóját, a sötét, rideg, nagyméretű tö-
megsírt” (237). Végső ideje volt, hogy ez a nemzedék is – a saját kultusz 
máig ható építgetése helyett – előrukkoljon az igazsággal. A „varázsszó” 
Végel László Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című városregényének 48. 
oldalán található. 

(Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény. Noran Lib-
ro, Budapest, 2013)

Bence Erika

Az ember vaksága

Darvasi László mondta nemrég egy beszélgetés során, hogy „félelme-
ink ellen írunk”. Természetesen a félelem okai rendkívül eltérőek. És a 
gondolat sem új, de úgy vélem, valós állítás, ennek ékes bizonysága (töb-
bek között) a jól ismert újságíró, író, Papp Sándor Zsigmond tavaly meg-
jelent novelláskötete, melynek címe (A Jóisten megvakul) is a létezés 
abszurditása miatti félelemre, szorongásra utal. Ha már a Jóisten is meg-
vakul, akkor ki viseli gondját az emberiségnek? Természetesen ez egy le-
egyszerűsített, akár ironikus kérdés is lehetne, melyet a kötetbeli írások 
sokoldalúan járnak körül.

Bizonyos történelmi korok eseményeinek feldolgozására gyakran egy 
évszázad sem elegendő. A 20. század bővelkedik az egész emberiséget 
érintő kibeszéletlen, sőt tisztázatlan történésekben. Ilyennek tekinthe-
tő például a Ceausescu-rezsim traumatikus időszaka is, melyet a szerző 
a 2011-es regényében, a Semmi kis életekben szépirodalmilag sikeresen 
ábrázolt, benne nagyrészt kiírta korábbi félelmeit. A könyvet azóta már 
több nyelvre lefordították, hamarosan bolgárul is meg fog jelenni, hiszen 
Közép-Európa és a Balkán számára fontos a múlttal való szembenézés. 

A mostani novelláskötet is sok vonatkozásban a félelmeken aratott 
győzelmekről árulkodik. Ilyen az epikailag és prózapoétikailag igen gaz-
dag realista-referenciális réteg, az irracionális közegbe való átjárhatóság, 
az idősíkváltások könnyed alkalmazása, az anekdotikus elbeszélői hagyo-
mány felelevenítése, az abszurd léthelyzet groteszk ábrázolása, az egyéni 
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és kollektív, a vulgáris és emelkedett nyelvhasználat keverése, a változa-
tos narráció. Külön kiemelendő, mert PSZS írásművészetének erőssége, 
a költőileg telített prózanyelv: a természetes nyelvzene, az urbánus leírá-
sok és a természeti képek metaforikus gazdagsága. És akkor még nem 
szóltunk a „tűz” és „víz” toposzok megjelenésének jelentőségéről, me-
lyek a világvéghangulat gerjesztői; valamint a kötetet átszövő dramatur-
giai utaláshálóról, melynek megteremtésében (a szerző bevallása szerint) 
nagy szerepet játszott a kötet szerkesztője, Nagy Boglárka. 

A 16 novella három ciklusba terelésével az ember esendőségét leleple-
ző brutális, véres valóságtól (1. rész) a hétköznapi, kisstílű lélek-gyilkos-
ságokon át (2. rész írásai) juttatja el az olvasót a groteszkben feloldható, 
önkiteljesítő, netán önmegsemmisítő abszurdig (3. rész). A novellákban 
mindeközben sikertelen próbálkozás történik az ember vakságának meg-
szüntetésére. Sikertelen, ugyanis ennek maga az ember áll ellent. Illetve 
a történetek megpróbálják hitelteleníteni – eredménytelenül – azt a pa-
radox állítást, hogy a Jóisten megvakul. A kötetcím értelmezésére rögtön 
az első írás (A nyál című) vállalkozik, melyben a főhős a babonás néphi-
edelmet vegyíti a teológiai jövendöléssel, a föld tűz általi elpusztulásával. 
Tulajdonképpen az emberi képzelet szeretné valóságosnak elfogadni az 
Isten vakságát, máskülönben felfoghatatlan számára, hogyan is eshet meg 
az Ő tudtával ennyi szörnyűség a földön. A kötet tematikai gócpontját 
ugyanis a bűnesetek képezik, s a gyilkosságok hátterében az emberi gyar-
lóság lapul meg. Úgy mint a féltékenység, az elfojtott vágyak, a bosszú, az 
irigység, a gyűlölet, a testi-lelki nyomor, az alkohol pusztító hatása, a férfi -
nő ambivalens viszonya. 

A könyv bemutatásakor Kőrösi Zoltán utalt arra, hogy a kötet nem tel-
jesen egységes, talán mert vannak benne korábbi írások, és vannak egé-
szen újak. A három részre tagolt szerkezetből ez kiviláglik. Mindamellett 
helyénvaló egy recenzens (Jeges-Varga Ferenc) észrevétele, mely szerint a 
szerző továbbra is a semmi kis emberi életek közös nevezőjét keresi. És az 
sem kétséges – maga a szerző vallott róla –, hogy a Bodor Ádám-i és a Tar 
Sándor-os hatás az írásokon letapogatható. Ez főképp a nyomasztó hely-
színrajzokban, természeti képekben érhető tetten (érvényes ez a határhoz 
közeli eldugott kis falvakra, de a rejtelmesebb erdélyi havasok vidékére is; 
ugyanúgy a Sárrétre, a Vízközi telepre, különösképpen a Kenguru-telep 
bemutatására). 

Az első ciklus novellái egytől egyig bűnügyi történetek, melyeknek 
alaphangulatát az évszak megjelölése (a nyirkos, nyákos ősztől az áprilisi 
hóolvadásig), a romániai kis települések sejtelmes környezete és a mentá-
lisan terhelt szereplők patologikus tettei adják. Ha a narráció egyes szám 
első személyű, a főhős önmagáról csakis negatív képet rajzol, és gyako-
ri a kóros kisebbrendűségi érzésből származó gyilkosság. Ezek az írások 
nyelvileg is eltérnek a másik két ciklus novelláitól, sejtelmes hangvétel-



84 VÁR UCCA MŰHELY 48.

űek, leginkább az anekdotikus elbeszélői hagyományra emlékeztetnek. 
Erre utalnak az efféle megjegyzések: „[r]ebesgették...,” „[n]ekünk is csak 
mesélték” (7), „[s]okan úgy akarják tudni” (11), „[m]i is csak hallomás-
ból tudjuk” (74); vagy az elbizonytalanító kérdések; a babonák, a néphi-
edelem, a vajákosság megléte; vagy például a „tisztító tűz” fellobbanása 
motívum, mely egyenest Móricz Zsigmond-i reminiszcencia. A helybéli, 
erdélyi szóhasználat (csorba, orjaleves, cujka, csurdé, lehurbolt), kifeje-
zések (ankutálták, mányiás) is egy elzárt világba kalauzolják az olvasót. 
Egy gyilkosság tárgyi bizonyítéka, a „kelme” (A nyál című írásban) fel-
idézi Mikszáth A néhai bárány Cukri báránykájának árulkodó foltját. A 
szituáció is rokonítható. 

A sűrített, kihagyásos, szaggatott történetmesélés helyenként átmegy rit-
mikus prózába, szinte mérhető az időmérték, ezáltal is archaizálják a tör-
ténetet. A belterjes életforma roncsolja az emberi kapcsolatokat, a helyi 
szokások, elvárások szinte kiprovokálják a tragédiát. Ezeknek a novellák-
nak a hősei egy közösségen belül áthagyományozódott, rejtjelezett történe-
tek hordozói, mégse közösségkép-alkotók, marginális pozíciót vesznek fel, 
saját szenvedélyeik áldozatai, kilátástalanságaik foglyai. Az se lényegtelen, 
hogy ki milyen halált „érdemel meg”. A nyál című írásban az apa élve te-
metteti el magát saját fi ával, nem bírván elviselni a lelkiismereti terhet, míg 
A gomb című novella áldozatát, Majorost (besúgó volt) a lépcső tetejéről 
lökik le, s az elkövetőt a nyomozó felmenti. Majoros haláláról egy kárval-
lottja azt tartja, hogy „túl olcsón úszta meg”, ugyanakkor más lakók szerint 
„micsoda dolog így méricskélni a halált, mintha szalámi lenne a boltban, 
amelyről csak annyit kéne eldönteni, hogy szeletelve vagy egészben viszi 
haza az ember”. (56–57) A Papp Sándor Zsigmond-i humor még a drámai 
helyzetekben is jelen van, ezáltal tragikomikus színezetbe öltözteti a silány 
emberi cselekedeteket. Az első rész ködbe és balladai homályba bujtatott 
hátborzongató történeteinek megemelői a csodák is. A Végtagok című 
írásban a feltételezett gyilkos álmot lát, megcsonkított kedvesének eltűnt 
fél karjával integet felé az Isten, amire ő csak így képes reagálni: „[k]i fo-
gadná el a felkínált kegyelmet”. (53) Kisstílű emberi gondok növekszenek 
drámaivá a triviális életforma és az emberi esendőség következtében. 

Az első ciklus utolsó darabjában, Az isteni jelben az eddig kevert realis-
ta és álomszerű elbeszélői formanyelv átvált hétköznapi, kollektív nyelv-
használatra, mely a további írások jellemzője lesz. A helyszín, a környezet 
is megváltozik. Korunk mindennapjaiba csöppenünk, ugyanakkor itt ta-
lálkozunk először az emberi vakságból való kitörési szándékkal, legalább 
tárgyi/bálvány szinten megjelenik a transzcendens vágy. A lakás- és egyéb 
hiteleket visszafi zetni képtelen házaspár vásárol egy Bibliát, és az ágyuk 
mellé téve várják az isteni jelet. Miután az nem érkezik meg, a Sárrét 
tragikus sorsú áldozataivá válnak. Haláluk azonban abszurd. A férfi  a vá-
lyogfalba felszögelt technikai eszközök mellé, kereszt alakban felszögeli 
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előbb a feleségét, majd önmagát. Morbid, hogy előzőleg összekaptak a 
laptévé feláldozásán, mert az asszony kedvelte a sorozatokat, a kvízeket, 
melyekkel milliókat lehetett nyerni (vagy veszteni). A tévé legalább olyan 
mágikus tárgy/bálvány lett, mint a Szentírás, mindkettőben passzív szem-
lélőként reménykedtek. Haláluk után nyomorúságos kis házuk búcsújá-
róhellyé válik.

Papp Sándor Zsigmond anekdotikus fi gurái hasonlatosak Hrabal nym-
burki hétköznapi szentjeihez/bolondjaihoz, csak azok ártatlanabbak, de 
ugyanúgy nem értik, mi miért történik velük az életben.

A második ciklusba az olvasót a meglódult lineáris idő emeli át. Új, 
másképpen nyomasztó lesz a helyszín, a sejtelmes, kissé mitologikus vi-
dékről a magyar főváros peremkerületeibe érkezünk, ahol az áttelepül-
teknek új kihívásokkal kell megbirkózniuk. Az identitáskérdés, a hazához 
való viszonyulás problematikája felerősödik, mert „a haza, amit még kó-
bor kutyaként is körbe lehet pisilni” (138) csak megsokszorozza terheiket. 
Elsősorban a lelki nyomor nő meg, a korábbi témákhoz hozzáadódik a 
hajléktalankérdés, a válás okozta lelki sérülések; az egyre mélyebbre csú-
szó ember az alkoholizmus rabjává válik, általános kórtünet lesz az ideg-
betegség. A szerző bevilágít a külterületi szegénység kulisszáiba, ahol az 
orjaleves illata száll, és a szürke hétköznapokban egyre vulgárisabbá válik 
a szövegnyelv. A pesti argóba belekeverednek durva román szavak, kife-
jezések, és a korábbi, természetesen hömpölygő nyelvezet módosul. Rövi-
debb, gyorsan pergő mondatok uralják el a szövegtestet. A Papp Sándor 
Zsigmond-i stílus attribútuma, a humor frivolabbá válik, az irónia nagyobb 
teret kap (például A haza szeretete, a Gólöröm című novellákban). A ki-
üresedett emberi kapcsolatokat még a foci, a tévésorozatok és az időjá-
rás megvitatása tartja életben. Ennek a résznek talán két legjobb írása a 
Számtan és Az úriember. A Számtan történetében a főhős felesége ke-
res valamiféle emberfeletti megoldást, vásárol egy Bibliát, ám azt a férj a 
következők kíséretében veri ki a kezéből: „[a]z Isten, akiért úgy odavan, 
belőlünk, nyomorult teremtményeiből lopkodja össze az örökkévalóságát. 
Amiből majd visszacsorgat néhány csepp kegyelmet, hogy fogjuk be a szán-
kat”. (190–191) Már esély sincs arra, hogy más dimenziókra megnyíljon az 
ember látása. A szerző szánalommal tekint a gyarlóságaikkal megkötözött 
emberi sorsokra, utaláshálóinak felfejtésében sokat bíz az olvasóra. 

Kiváló életképeket fest egy-egy lakóközösség (régi bérház, panelek) 
lakóiról; Az úriember című írása is a lecsúszott, külvárosi emberek va-
lamiféle apoteózisa. Másutt megejtően ábrázolja azt, hogy a férfi -nő 
„malackodása” szintjén is működik még az emberi méltóság utáni vágy. 
(Csillagos tízes)

A novellabeli lakóközösségek életének rajza kicsiben, sűrítetten meg-
egyezik Elif Shafak, török származású írónő Bolhapalota című regényé-
nek mozgalmas életképével, hangulatával.
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Ahogy Vári György is megjegyzi A Jóisten megvakul című kötetről, 
benne valóban az általános emberi, a létezés abszurditásának ironikus 
megjelenítése megy végbe.

Ez főképp a kötet befejező ciklusára érvényes, melyben az olvasó meg-
kapja a novellák sikerének kulcsát, mert tagadhatatlanul jók ezek az 
írások. „Addig kell szűkíteni a képet, amíg igazzá nem válik” (276), ol-
vashatjuk ezt a Bodor Ádám-i tételt A katarzis nehézségei című önironi-
kus, katartikus írás végén. Papp Sándor Zsigmond egyre könnyedebben 
ír egyre súlyosabb problémákról: a férfi –nő erotikus kapcsolatának tor-
zulásáról és következményeiről, a kortárs művészet elsekélyesedéséről, a 
szappanoperák álságos hatásáról, az irodalmi élet kaszt jellegéről. A Kék 
fény ennek belső mechanizmusába enged betekintést, humorral, hiátu-
sokkal, hasznos elhallgatásokkal. 

Ezekben a záró novellákban remekül működik az irónia és az örkényi 
groteszk is, A delfi nemberben szinte kézzel fogható a „pillangószárnyú 
apokalipszis”. Kérdés: fokozható-e még ez?

Az ember vaksága csak elkeseríti, de nem gátolja meg az írót abban, 
hogy eljátsszon a valósággal, hogy számos prózapoétikai trükkön, véres 
történeten át, az abszurdban megfürödve elénk ne rakja irtózatos ma-
gányát. Mivelhogy, a szerző szerint, „az újságíró a világhoz rohan, az író 
elrohan a világ elől”, magában hordozva félelmeit, s vele együtt ezt a bá-
tortalanul csengő kijelentést is: „[v]an egy történetem”. Aztán az már az 
olvasótól függ, hogy létrejön-e a katarzis vagy sem. 

(Papp Sándor Zsigmond: A Jóisten megvakul, Libri, 2014)

Mosonyi Kata

Utazás (nemcsak) az író koponyája körül

Nagy Pál 1934-ben született, Párizsban és Budapesten is meglelhető al-
kotó. Jelen kötetében különböző kategóriákon keresztül vezeti fel élet-
rajzát, gondolatait. Meghatározott életmenet, sorshelyzet bemutatása a 
gondolategységeket összekötő fő tengely, melyben elsősorban a kettős-
ségre hívja fel a fi gyelmet, a francia–magyar (magyar–francia), valamint 
magyar–nemzetközi kettősség és általános léttanból kiinduló determinált-
ság alapján. A kettősség és az egyensúly (kiegyensúlyozottság) mindvégig 
megmarad. Nagy ezt a kettősséget és az egész lényét átható megnyugvást 
illusztrálja. „A Sorssal az istenek se küzdenek” (Szókratész). 

Nagy 1967-ben vette fel a francia állampolgárságot. Magyar nyelven ír, 
francia nyelvű idézetekkel, beszúrt szövegrészletekkel, valamint magyar 
történeti alapokkal a történelmi századok eseményeiből válogatva, azo-
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kat kielemezve (történelmi, zenetörténeti, irodalmi egységek). „Olyan az 
egész, mint egy hosszúra nyúlt élet” (Plótinosz). Fontosnak tartja megtar-
tani és átközölni, átörökíteni ezeket a kultúrtörténeti információkat. Be-
szélni róla, foglalkozni vele folyamatosan, hogy nem merüljön feledésbe. 
Nagy „a haladás feltétlen híve” (Még egyszer az önéletírásról). 

Egyik fejezetében a csonka-magyarországi állapotról fejti ki gondo-
latait: „Csonka kezek… Hiányzik egy végtagja. (Hiányzik egy kereke.) 
Befejezetlen. Félbemaradt...” (>>… mindig okosabbnak képzeljük ma-
gunkat a csonkáknál.<<). Nagy itt kitér a hazai és határon túli magyarság 
állapotára, lelkivilágára, kényszerére és adottságaira; az állampolgárság-
ra és a helyben valóság miértjeire, kérdéseire. Nagy magyarként, de egy-
ben kívülállóként szemléli ezt a helyzetet, fontosnak tartaná a magyarság 
radikális előrelépéseit a világban való részvétel és elismertség tekinteté-
ben: „mutassuk meg, hogy nem vagyunk csonkák. Hogy gondolkodó, cse-
lekvő, felelősségünket vállaló, felvilágosult emberek vagyunk. Mutassuk 
meg végre, mennyit érünk.” (>>… mindig okosabbnak képzeljük magun-
kat a csonkáknál.<<). Filozófi ája az ember létezésének, alkotó mivoltá-
nak a hangsúlyozására épül, az emberiségen belül pedig ott a magyarság, 
mely számára örök bázis, személyes, ismereti és univerzális szempontból 
egyaránt. 

Életrajzához szervesen hozzátartozik a legobjektívebb elemtől a legin-
timebb, legbensőségesebb elemig minden, amit magából feltár, kitár, ki-
beszél, elárul. Ennek rendszere irodalmi, fi lozófi ai, életrajzi-tapasztalati 
bölcsességek közbeszúrásával, képversekkel, vizuális költészeti elemekkel 
gazdagított mondanivaló. Időbeli sorakoztatása vegyes, összegző. Hagyo-
mánya és modernizmusa a másik két nagy alappillér, melyre gondolatvi-
lágát építi, fi atalkortól időskorig, naplószerűen elővezetve a történteket. 
Az idea megvalósulása nála: az élet maximális kiélvezése. Az élvezetnek 
Nagy több jelentést is kölcsönöz, megkülönbözteti a testi, szellemi és on-
tológiai élvezetet. A szexualitás (Feljegyzés Proustról, Eötvös-művészet I., 
Weöres Pszychéje), a fi lozófi a és az utazások gyönyörének gyűrűjében él. 
Ez az ő létalapja, „ott, ahol összeér (kapcsolódik vagy egymást taszítja) 
két (vagy több) érzelmi-értelmi konstrukció” (Kréta-kör). 

„Ösztönöm magyar, tudatom magyar–francia” (Platón és Arisztotelész). 
Nagy válogat a különböző kronológiák és történeti-kultúrtörténeti ele-
meiből; görögországi, itáliai, franciaországi stb. utazásainak szép és ma-
radandó élményű ottlevéseit ábrázolja. A fi lozófi a állandó kísérője, „mert 
nem hagy[ja] nyugton” (Platón és Arisztotelész). A fi lozofálás elsődleges 
feladata Nagynál megmagyarázni az ontológiai adottságok miértjét. Az 
ismeret felfedezés, „a felfedezés örömét sugározza ma is a – nemcsak – gö-
rög fi lozófi a” (Kréta-kör). Az emberközpontú világ, a hozzá tartozó fi lo-
zófi a, ezen belül a magyar fi lozófi ai egység, és az „afi lozofi kusnak” tartott 
magyar szellem és lélek elveszti a hagyományait, Nagy az avantgárd ki-
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kopásától fél, melyről „nem vesznek tudomást”, hagyják elveszni, nem 
emelik értékrenddé. „Hű fi ai vagyunk a földnek, az emberi nemnek. Álla-
pota, sorsa, változása foglalkoztat bennünket; munkánk szorosan kapcso-
lódik ehhez a valósághoz, ezekhez a változásokhoz. Realisták vagyunk, az 
ember reális lehetőségeit kutatjuk, ezeket igyekszünk a magunk szerény 
eszközeivel növelni. Ezek az eszközök ma a művészetben is immateriális, 
virtuális, elektroakusztikai és elektrovizuális eszközök.” (Helvét hitvallás)

Másik kategóriájában, a modernizmus és a hagyomány egymás mellé 
állításában is megjelenik az avantgárd elhalásának lehetősége. A kánon 
és a változás kettőssége, az új és régi kánon váltakozása mellé rendeli a 
magyar avantgárdot. Ennek hagyománya nem alakul ki megfelelően a ha-
zai irodalomban vagy a hazai művészet más területein, annak ellenére, 
hogy avantgárd művek keletkeznek rendszeresen. Ez az állapot „kapatos 
farkasvakság”. A kánon követendő, „kötelező minta”, értékmutató példa, 
ám Nagy kételkedik ennek a görögség ideájából és gyakorlatából szár-
mazó kánonban, és azt hangsúlyozza – mely az avantgárd formabontó és 
innovatív erejével áll összhangban –, hogy a kánon legyen (Rabelais-val, 
Mallarméval, Prousttal egyetértve) mentes ettől az önmagába-önmagá-
ból születő szabályzatrendszertől. „A kánon az eredetit, újszerűt kereső 
szövegíró legnagyobb ellensége, aki kánonoknak… engedelmeskedik, re-
dundenciába fullad” (Kano[na]nizálni). Modernsége, hagyományőrzése 
kategóriájának bugyraiban helyet kap az antiszemitizmus, a celebek vi-
lága, a sajtószabadság és sajtófüggetlenség kérdése, a technika, a média, 
valamint a méhek különleges és jelentékeny csoportja. Nagy felhívja a 
fi gyelmet ez utóbbiak mitológiai jelentőségére, majd rátér a mai korban 
betöltött szerepükre, utal fokozatos elfogyásukra, eltűnésükre: „Nem biz-
tos, hogy ez a csoda még egyszer megismételhető… Kinyitom még a www.
sos-abeilles.com internetes oldalakat, hátha találok valami vigasztalót. S 
gondolkodom, hogy elmenjek-e a méhészek mai tüntetésére.” (A méhek-
ről) „A modernizmus hiánya [tehát] azért vészes… mert … >>a modern 
művészet mindig arról szól, hogyan lehet kijjebb tolni és újradefi niálni a 
határokat.<<” (Egy interjú margójára) 

Nagy Pál irodalmi összeállításában helyet kap Széchenyi, Mallarmé, 
Eötvös Károly, Nietzsche, Proust, Joyce, Vas István, Illyés Gyula, Cs. Sza-
bó László, megemlítésre kerül Marguerite Duras, Apáczai Csere János, 
Konsztantinosz Kavafi sz, Ortega y Gasset vagy Kassák Lajos. Az akaratlan 
és tudatos „távolságtartás” fogalma is többjelentésűvé válik Nagy össze-
függéseinek olvasatában. Azonban nem a 19. század végének állapotait 
veszi alapul hazája elhagyása, vagy a nemcsak itthon tartózkodás szem-
pontjából, hanem általános emberi hozzáállásról, negatív megkülönböz-
tetésről, hazaárulózásról tesz említést. Feketén-fehéren kimondja, mi a 
helyzet társadalommal, kultúrával, hétköznapi jelenségekkel, szociális 
problémákkal. Francia–magyar, magyar–francia viszonylataiban az érték-
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rendkülönbségre fókuszál, mely értékrend kialakítása, népszerűsítése és 
természetessé tétele a hazai viszonylatokban elmarad. 

Nagy közlésmódja a költészeti-nyelvjátéki szerepben és a humoros-iro-
nikus hangvételben is megnyilvánul. „Belátom persze, hogy a fogkefegyár 
telefonszáma sokkal fontosabb az emberiség számára mindannál, amit én 
Magyarországon és Franciaországban hetven év alatt átéltem és megír-
tam” (Még egyszer az önéletírásról). A magyar nyelvet adott köztérként 
alkalmazza, használja, kihasználja, olykor a tipikusan vizuális költésze-
ti mentalitásnak megfelelően (Arisztotál [józsef álma], La ligne imaginot 
I-II., amaryllis, á bas-de-casse!, Egy magánhangzó anatómiája – videógram-
ma, Bougainville, A tudós almája, Mary Beryll megközelítése-ciklus, Wo-
man’s land, Exersix I, IV., Joyce). Hagyományos tipográfi ával kidolgozott 
szövegek és a képversek, képek (esetenként betűk vagy szöveg bekom-
ponálása nélkül) a nyelvi és képi játék összeolvasztott mintáit, példáit is 
megmutatja. „Sartre… précurseur: előfutára annak a … felfedezésnek, 
mi szerint a gondolatnak, a gondolkodásnak nincs feltétlenül szüksége 
a nyelvre, a nyelv és a gondolkodás nincs elszakíthatatlanul összenőve. 
Gondolkodás nélkül nincs nyelv – nyelv nélkül nincs gondolkodás” (Jean 
Paul Sartre). A folyamatos szellemi konstruálás a feltétele ennek a szelle-
mi épségben maradásnak. „A semmit is csinálni kell; a semmi: kitölthe-
tő üresség” (Még egyszer a Prae-ről). Nagy megállíthatatlanul keresi az új 
vonalakat, szálakat, melyek téziseiből és antitéziseiből szintéziseket al-
kothat meg. „Semmit sem tudni és mindent tudni.” (A semmit nem tudás 
egyeteme) 

Nagy Pál szabadsága a testi-szellemi összhangban minden részletben 
megnyilvánul. Filozófi áját, szexualitását és jelenlétét szabadon szabályoz-
za, szabadon cselekszik. Ez az életmód gyakorlatáig fejlesztett jelenség. 
Mindkettő az örömök minőségi csoportjába tartozik, világosan megfogal-
mazott funkciójuk elengedhetetlen az egyén számára, ahogyan a sajtó- és 
véleménynyilvánítási szabadság, az élet szabadsága. Determináltsága, sor-
sa, sorshelyzete határai megszűntek. Szabadon mozog a világban. Nietz-
sche című írása kapcsán visszaköszönnek a létezéssel, sorssal kapcsolatos 
gondolatok. „A determináció a véletlenek sorozatában rejtőzik…” (Nietz-
sche). Ehhez kapcsolódik az „eltűnt idő”, melynek nyomában az író a saját 
idejét kutatja (fel). „De ha leírom a múltat, miről fogok beszélni? És biz-
tos, hogy csak úgy le lehet írni a múltat. Akaratlagosan, büntetlenül, ami-
kor a múlt itt van bennünk és soha el nem múlik? Mert mi a múlt? Idő? 
Valami olyasmi, mint az időszámítás, vannak időzónák, van időeltolódás. 
Időt lehet kérni… a múltban olyan ellentmondások rejlenek, amelyek fel-
oldására én nem vállakozhatom… ha egyszer a múlt itt van bennem, meg 
benned, meg benne, és soha nem múlik el, akkor a múlt nem múlt, hanem 
jelen. Jelen van a múlt… És tovább cipelem, cipelem a múltat. Nem köny-
nyű.” (Múltkeresés)
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A sokfelől beszerzett szellemi tapasztalat, a hetven év alatt felépített és 
összegyűjtött láthatatlan kincsvilágot az idő által halmozta fel az író, em-
berként és spirituális létezőként egyaránt elégedett. Koncepciója szerint 
a szabadságban egyesül mindaz, amit az élet értékrendszereként értelmez 
és elvár a világtól is. „Istenre kell tehát hasonlítanunk” – írja. A gyakorlat-
tól fokozatosan a kitisztult, letisztult szellemig jut el. Nagy Pál a szabadsá-
got az élettel egyenrangú jelenségként tiszteli és akarja.

(Nagy Pál: Egy másik élet, Orpheusz, Budapest, 2009)

Hörcher Eszter

A szenvedés spiritualitása és rejtjelei

Bíró József Kontextus című verseskötete olyan szokatlan kortárs ma-
gyar költészeti vállalkozás, mely híven folytatja eddigi költeményformá-
lási törekvéseit, ugyanakkor új perspektívákat is megnyit mind a szerző 
életművén belül, mind pedig a kortárs magyar líra különböző irányzatai 
között. 

A Kontextus versei szigorúan szerkesztett, végtelenített struktúrát mu-
tató, alapvetően kombinatorikus elvek szerint működő költemények, 
melyek nem csupán a textuális jelentés szintjén, hanem egy elvontabb, 
asszociációs mezőben is értelmezhetőek.

Továbbá, az opusok igen nagymértékben a zenei szerkesztettség jeleit 
mutatják.

Strukturálisan a következőképpen leírható, ennek pedig az értelme-
zés szempontjából is nagy jelentősége van: a mű egy hétsoros, (előhang) 
címet viselő verssel indul, ezt követi három darab, egyenként 36 soros 
VISSZHANG című költemény, egy darab, a visszhang anagrammájaként 
megcímzett (gnahzssiv) jelölésű vers, mely 21 sor terjedelmű, végül az 
első tematikus egységet egy (visszhangváltás) című hétsoros, rövid vers 
zárja. A kötet második, és egyúttal központi tematikus egysége egy há-
rom színre osztott, MINAMOSOGNO címet viselő versciklus, műfajmeg-
jelölése szerint rendhagyó miniopera, melynek első színe három VIVACE 
és egy (furioso) megjelölésű, második színe PARLANDO és egy (furio-
so) megjelölésű, harmadik színe pedig három RUBATO és egy (furioso) 
megjelölésű versből, kvázi zenei tételből áll. A VIVACE, a PARLANDO 
és a RUBATO tételek mindig 21 sorból, a (furioso) tételek pedig mindig 
9 sorból állnak. A harmadik tematikus egység újra a hétsoros, (előhang) 
címzésű verssel kezdődik, ezt követi három, ezúttal kétszer 6 sorból álló 
VISSZHANG egy 18 soros (gnahzssiv), majd egy 7 soros (visszhangváltás), 
ugyanez a struktúra pedig megismétlődik még kétszer, csak éppen egyik 
alkalommal három darab 4 + 4 + 1 sor szerkezetű kilencsoros, majd vé-
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gül egy 2+1 sor szerkezetű háromsoros VISSZHANG jelölésű verssel, il-
letve egyszer egy 12 sorból, egyszer pedig egy 9 sorból álló (gnahzssiv) 
jelölésű költeménnyel. A különböző, ugyancsak zenei tételek módjára is-
métlődő versek terjedelme tehát a kötet vége felé haladva egyre csökken. 

Ez volna hát röviden és nagy vonalakban a kötet strukturális leírása, az 
pedig még e pár mondatnyi ismertetésből is látszik, hogy a mű alapvető-
en a hármas számrendszerre épül. A hármas számrendszer pedig abban is 
megnyilvánul, hogy a verssorok szinte kivétel nélkül három szóból állnak 
(némely esetben csupán két szó egy verssor, többek között a 7-es, a 8-as 
és a 9-es visszhangversek négysoros strófáinak második soraiban), s e sza-
vak között az esetek többségében nincsen szintaktikai kapcsolat, vagy csu-
pán nagyon laza, hanem sokkal inkább asszociációs egységeket alkotnak 
egymással, az általuk rejtett jelenség megfejtése és/vagy megkonstruálása 
pedig az olvasó feladata.

A kötet központi egysége, kétségtelenül a MINAMOSOGNO című 
opera, az (előhang), a VISSZHANG, a (gnahzssiv) és a (visszhangvál-
tás) megjelölésű, kombinatorikusan ismétlődő sorokat tartalmazó ver-
sek lényegében csupán ennek felvezetését és kiegészítését szolgálják 
– mondhatjuk, a szerző körülírta a kötet központi egységét, hiszen a MI-
NAMOSOGNO egyébként önálló, bibliofi l kiadású kis könyv formájában 
is megjelent nemrégiben magyar és német nyelven is a Hochroth Kiadó 
gondozásában. Lényegében tehát a teljes Kontextus kötet ennek a zenei 
szerkesztettségre épülő versciklusnak a kiterjesztése előre és vissza, így 
talán az a legjobb, ha megkíséreljük ezt értelmezni, már persze, ha e ko-
molyan kriptikus, az értelmezésnek ellenálló sorok kiadnak valamiféle 
hagyományos értelemben visszaadható olvasatot. A cím értelmezése első 
olvasásra meglehetősen nehéz feladatnak tűnik, ám annak utánajárha-
tunk, hogy a szerző, a költő és performer Bíró József 2012-ben amikor 
másodjára járt Itáliában meghívott előadóként nemzetközi művészeti 
fesztiválon, sorrendben MIlano, NApoli és MOnza állomásokon lépett 
közönség elé. Az olasz SOGNO főnév jelentése magyarul álom, ez a cím-
megjelölés pedig az egész versciklus és kötet álomszerű asszociativitására 
utal. Az első tétel első versét az értelmezhetőség kedvéért érdemes teljes 
terjedelmében idéznünk: 

VIVACE

(1)

munka tudja megfelel
fél nádsíp forrás
: gondol elhagy esküvő
előszed hátsó igazság
szíves kivet vezető
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:  felhő kivérez dallam
szentbárány ismerős tüdő
ölében szűk pirítósszabadság
:  jut alapos agymosás
kétségtelen eső ömlik
nincs határozott újságárus
:  simul messze alatta
raklapok mögött vacok
fortélyos ember túlél
:  hamar szeret komolyan
élvez kallódva természet
fekszik szutykos sivárság
:  méretre kezd mélyíteni
akar kényes gyertyacsonk
színekben látni ország
:  olyan mosoly néha

A hármas számrendszer fontossága a 21 sorból álló vers tipográfi á-
jában is meglátszik, hiszen maga is háromsoros alegységekre tagolódik, 
melyek a szövegen belül zárt szemantikai struktúrákat képeznek. A vers-
szövegek önmagukban is megállnak, de egymáshoz való viszonyuk és az 
általuk kiadott nagyobb egész szövegstruktúra könnyebben értelmezhe-
tő. Bár a szavak egymáshoz való viszonya első olvasásra talán nem vilá-
gos, annyi mindenképpen feltűnhet a mindenkori olvasónak, hogy azok 
baljós, szenvedéssel teli asszociációkat hordoznak magukban. És itt válik 
fontossá az, miért is dedikálta Bíró József Pilinszky János emlékére a MI-
NAMOSOGNO szövegét – olvasatomban elsősorban azért, mert az egész 
miniopera által működtetett, a főnevek és igék szenzitív olvasása által fel-
fejthető asszociációs rendszer Pilinszky János költészetében, főleg a költő 
Apokrif című versében megfogalmazott emberiszenvedés-eszmény sok át-
tételen nyugvó, a nyelv határait feszegető, szürrealisztikus átértelmezése. 
A PARLANDO megjelölésű színben az asszociációs egységeken keresztül 
kifejtésre kerül az, ami a VIVACE három versében még csak megelőlege-
ződik, és ahol még a szöveg, a költői beszélő (már ha van ilyen, hogy jól 
körülhatárolható beszélő szubjektum) még viszonylag nyugodt hangnem-
ben szólal meg:  

PARLANDO

(1) 

gondol elhagy esküvő
felhő kivérez dallam
:  jut alapos agymosás
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simul messze alatta
hamar szeret komolyan
:  méretre kezd mélyíteni
olyan mosoly néha
ragad nyirkos arany
:  rács sodrása folytonos
nyomban három követés
frissen érkező dráma
:  ingyenes párát nyeldekel
néz kétségbe naponta
ünnep dúdol tenger
:  meglepő viszont tűnik
lobog zongorás virágút
rothad kottázó káposzta
:  szakadék tűnik szélén
sétatávolság zsírt kerül
révedve múltat szemponthoz
:  szabvány boronát fészkel

A PARLANDO, bár a címben kódolt zenei utasítás szerint elméleti-
leg nyugodtabb hangnemben kellene megszólalnia, mint a VIVACE-nak, 
mégis feszültebb, baljósabb, súlyosabb asszociációkat kelt az olvasóban, 
fokozza a szöveg egymáshoz látszólag lazán, ám mégis stabilan kapcso-
lódó szavai között megbúvó feszültséget. Végül az egészet, az egyetemes 
szenvedés asszociatív egységeket képező háromszavas verssorai mögött/ 
között rejlő feszültséget a harmadik szín, a RUBATO tetőzi be, ott végre 
elszabadulhat a gyalázatról, a szenvedésről, az egész emberi egzisztencia 
reménytelenségéről szóló, kendőzetlen és ha nem is egyértelműsíthető, 
de (át)érezhető költői beszéd :

RUBATO

(1)

gondol elhagy esküvő
simul messze alatta
olyan mosoly néha
nyomban három követés
néz kétségbe naponta
lobog zongorás virágút
sétatávolság zsírt kerül
felhő kivérez dallam
hamar szeret komolyan
ragad nyirkos arany
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frissen érkező dráma
ünnep dúdol tenger
rothad kottázó káposzta
révedve múltat szemponthoz
jut alapos agymosás
méretre kezd mélyíteni
rács sodrása folytonos
ingyenes párát nyeldekel
meglepő viszont tűnik
szakadék sikít szélén
szabvány boronát fészkel

A RUBATO megjelölésű tétel három versében a tipográfi a ugyancsak 
igen nagy szerepet kap abban, hogyan, miként is olvassuk és értsük/érez-
zük a szöveget – a dőlt betűk a folyamszerűen áradó versszöveg metafo-
rikus hangosságát, kiáltás jellegét erősíti és hangsúlyozza, mintha a költő/
beszélő az egész emberiség szenvedése felett érzett dühének és fájdalmá-
nak adna hangot ilyen módon.

Amiként pedig a VIVACE, a PARLANDO és a RUBATO vershármassá-
gok a maguk rejtjeles és áttételes, asszociációs hálóik révén mégis megfejt-
hető, fölérezhető lírai módon tudósítanak az egész emberiség valamiféle 
egyetemes, történetileg determinált szenvedéséről és megbotránkoznak 
felette, úgy a miniopera mindhárom tételét záró, (furioso) megjelölést vi-
selő, rövid, kilenc sorból álló, háromszor is változatlan formában megis-
métlődő költemény egy egészen konkrét és jól meghatározható gyászos 
történelmi eseménynek állít emléket:

(furioso)

ikravert festmény ismét
híján áttörés füstcsík
:  fekete ellenpont alkalom
vágyszárny nevel időcél
kerítve felmondó értelem
:  akasztás rendel tömeges
bőrkötés ellen szappan
kimenet illatos koponya
:  gáznemű nyomon mellett

Kétség sem férhet hozzá, hogy a versszövegben megjelenő motívumok, 
a tömeges kivégzés, a gáz/elgázosítás, a fejbelövés, valamint a füstté, ha-
muvá válás asszociációs tartományai nem másra utalnak, mint az emberi 
történelem talán legszisztematikusabb és legördögibb népirtására, a holo-
kauszt tragédiájára. Nem véletlen a könyv 2014-es, a holokauszt hetvene-
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dik évfordulójának évében való megjelenése sem. A versciklus Pilinszky 
János emlékének ajánlása ismételten nem véletlen, hiszen Pilinszky, bár 
maga nem volt zsidó és így a holokauszt áldozata sem, alapvetően még-
is a második világháború, a borzalmak, az egyetemes, az egész emberisé-
get érintő, feldolgozhatatlan trauma lírai krónikása a XX. század magyar 
irodalomtörténetében. A (furioso)-t olvasva eszünkbe juthat, már a szin-
takszis szintjén látszólag össze nem tartozó, mégis gondosan egymás mel-
lé válogatott szavakat olvasva, szükségszerűen eszünkbe kell, hogy jusson a 
koncentrációs táborok világa, az ártatlanul internált, kényszermunkára 
elhurcolt és legtöbbször halálba küldött emberek szenvedése, a tömeges 
és jól szervezett népirtás a hagyományos nyelv szavaival egész egyszerű-
en elmondhatatlan borzalmai. A vers voltaképpen nem tesz mást, mint 
Pilinszky János Harmadnapon című kötetének Egy KZ-láger falára című 
ciklusának erősen, szinte már-már a végletekig tömörített, avantgárd, a 
nyelv határait feszegető átértelmezéseként olvastatja magát. Az emberi-
ség általános perspektívából láttatott és rejtjelesen elmondott szenvedésé-
nek története kiegészül az egy adott, mindenki által ismert, a hétköznapi 
nyelv szavaival mégis elmondhatatlannak és elbeszélhetetlennek bizonyu-
ló konkrét történelmi eseményről való lírai megemlékezéssel, a megáradt 
folyóként hömpölygő, a kombinatorikus szerkesztés okán végtelenítettnek 
ható költői szöveg beszélője pedig mindenkiért szót emel, aki valaha szen-
vedett és szenvedni fog. Az egész alkotás nem más, mint Pilinszky János 
költészete bizonyos darabjainak (elsősorban az Apokrif, A francia fogoly és 
a Ravensbrücki passió című korszakos versek) szürrealisztikus avantgárd 
parafrázisa, mely az ember elhagyatottságáról, kiszolgáltatottságáról és 
nyomorúságáról ad számot, ám teszi ezt sokkal elvontabb és rétegzettebb 
szinten, az értelem helyett sokkal inkább az érzelmet helyezve előtérbe, 
mint Pilinszky paradigmatikus versei. A Pilinszky-líra eme szokatlan, szür-
realisztikus, intertextuális redukciója egyébiránt nem csupán a MINAMO-
SOGNO című operalibrettón, hanem a kötet egészén végigkövethető, ez 
pedig főleg a VISSZHANG jelzésű versek csökkenő terjedelmén követhe-
tő végig. Pilinszky János, Ingeborg Bachmann, Nelly Sachs vagy éppenség-
gel Paul Celan, a második világháború utáni költőnemzedék kiemelkedő 
tagjainak nyomán járva a Kontextus versei is egyre inkább az elhallgatás 
felé tendálnak, azt implikálva, hogy a maguk szélsőségesen sűrített módján 
arról kísérelnek meg szólni, amiről egyébként nem lehet.

Miként azt már említettem, a szöveget nem egyszerű feladat, sőt, talán 
nem is egészen lehetséges tudatosan érteni és értelmezni, és az említett, 
meglehetősen általános, vagy legalábbis az általánosba és általánosításba 
hajló olvasaton túl valamiféle stabilan körülhatárolható, értekező prózá-
ban elmondható jelentést tulajdonítani neki. Szerencsésebb ha arról be-
szélünk, hogy a szenzitív olvasó képes lehet fölérezni a szöveget, ráérezni 
a gondosan egymás mellé komponált szavak és hármas szókapcsolatok 



96 VÁR UCCA MŰHELY 48.

asszociációs töltetére, az egymásba nem a szintakszis, sokkal inkább a le-
xikális jelentések közötti asszociációs kapcsolatok révén kialakuló szóhá-
ló mögött megbúvó, összetett költői üzenetre. Mindehhez persze, miként 
a kódolt, rejtjelezett, asszociatív avantgárd költői szövegek esetén szinte 
mindig, hangsúlyozottan-határozott olvasói-befogadói szándék is szüksé-
geltetik. Mondhatnánk, a Kontextus vers – együttese kimondottan olyan 
művészi – lírai – együttes, mely az indirekt, sejtetett jelentéstartamokon 
túl, olvassa és értelmezi önmagát. 

Amennyiben a hármas egységekké összeálló verssorok mikrostruktú-
ráját vesszük szemügyre, úgy láthatóvá válik, hogy a szavak névelő, kötő-
szó és esetragok nélkül állnak egymás mellett, ez pedig nagyban kitágítja 
az olvasó lehetőségeit azt illetően, milyen szintaktikai kapcsolatot kísérel 
meg elméjében hozzájuk rendelni. Bár van egyfajta dekódolható üzenet, 
a könyv, mint nyelvi műalkotás alapvetően mégis deklaráltan magas szin-
tű, komplex művészi szövegeket tartalmazó lírai mű, melynek célközön-
sége nem annyira az átlagolvasó, már ha az korunk posztmodern magyar 
társadalmában egyáltalán még létezik, hanem egy szűk, szenzitív, értel-
miségi olvasói réteg. Bár a Bíró József költészetére jellemző képviseleti 
beszédmód természetesen itt is megjelenik, hiszen a költő az egész embe-
riségért emel szót a maga kriptikus nyelvi eszközrendszerével, ez a szer-
ző korábbi, a tradicionális nyelvi befogadást általában lehetővé tevő, és 
inkább a tipográfi ával játszó, semmint a szintaktikai kapcsolatokat fel-
számolni kívánó költészeti alkotásaihoz képest szokatlanul, szélsőségesen 
artisztikus formában nyilvánul meg, a magyar, és egyáltalán az emberi 
nyelv határait feszegetve, át-átcsúszva a szövegek szerkesztettsége és ze-
nei utalásrendszere révén a zene médiumának birodalmába, valamint a 
nyelvileg nehezen rekonstruálható asszociációs hálók következtében az 
álom valóságon túli tartományába. 

A sogno – álom címmegjelölésnek igen nagy jelentősége van, hiszen a 
három-három szóból álló tematikus egységek a szavak közötti igen laza, 
mégsem esetleges kapcsolattal együtt, vagy éppenséggel annak ellenére 
erős képi töltéssel bírnak. A szövegekre alapvetően szürrealisztikus látás-
mód jellemző, így nem véletlen a kötet mottójául választott Blaise Cend-
rars-idézet sem: „Mindenki naplementéről beszél.” Olvasatomban a költő itt 
nem másra utal, mint hogy az avantgárd hagyomány, azon belül is a fran-
cia lírikus által képviselt, egymással igen szoros összefüggésben lévő iro-
dalmi paradigmák, a szürrealizmus, az expresszionizmus és a dadaizmus 
irodalomevolúciós szempontból korántsem nyilváníthatók zsákutcának, 
meghaladott irányzatoknak, és bár egy időben szokás volt az avantgárd 
hagyomány(ok) végéről/körben forgásáról beszélni és írni, ez az irodalmi 
beszédmód továbbra is működő- és fejlődőképes, miként azt egyébként a 
kortárs magyar líra kontextusában Papp Tibor, Bíró József, Szkárosi End-
re, Géczi János, vagy a fi atalabb nemzedék tagjai közül mondjuk Kabai 
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Lóránt termékeny és korántsem lezártnak tekinthető munkássága is bizo-
nyítja. A Kontextus a maga bonyolult asszociációs struktúrájával és álom-
szerű szürrealizmusával egyúttal üzenet azoknak is, akik az avantgárdot, 
azon belül is a kortárs magyar avantgárd irodalmat temetnék. A kötet 
verseiben fellelhető nyelvi szürrealizmus a képi szürrealizmussal szemben 
dinamikus, nem pedig statikus, rögzített, hiszen a nyelvi műalkotásnak 
szükségképpen időbeli dimenziója (az elolvasás/elmondás/meghallgatás 
ideje), kiterjedése is van. Ez a látszólagos ellentmondás oly módon oldha-
tó fel, hogy a Kontextus kötet versei lényegében ugyanolyan asszociációs 
rendszerekre és (szó)képekre, valamint álomszerű asszociativitásra épül, 
mint példának okáért a festészet képi szürrealizmusa. A festészet és a köl-
tészet a szavak által leképezett háló révén meglehetősen rokon vonásokat 
mutat. A kötet versszövegeinek megértése hasonlóan fokozatos, több fá-
zisból álló, intuitív módon mehet végbe, miként egy képzőművészeti, vi-
zuális műalkotás befogadása annak hosszas, meditatív, elmélyült nézése 
során. Bíró József költészetének intenciója szerint a szóképek szintjén is 
a látványok, a vizuális képzettársítások dominálnak. Mindehhez persze 
hozzátartozik, hogy a magyar avantgárd irodalomban a vizuális képzet-
társításoknak a textus puszta nyelvi szintjén (a képversek és montázsok 
természetesen nem sorolandók ide) viszonylag kevés hagyománya van, 
Bíró József versszövegeiben pedig egy olyan, mondhatni újszürrealista vi-
lág jön létre, mely a magyar irodalom történetében előzmény nélküli. A 
szövegek nyelvi redukciója nem egészen tekinthető azonosnak a szavak 
egymás mellé komponálásából fakadó asszociációs redukcióval, hiszen a 
nyelvi minimalizmus a versek / verssorok terjedelme szintjén nem azonos 
a bennük kódolt tartalmak tömörítésével, redukciójával, ez a félig nyelvi, 
a szavak asszociációs kapcsolódása révén azonban részben képi tömörítés 
pedig egy ponton átfordul a szürrealizmus képiségébe, a nyelvi tömör-
ség pedig a befogadás során a szövegekben burjánzó képiséget erősíti. 
Az olvasó által dekódolandó üzenet, mondanivaló végül is az asszociáci-
ós hálók által létrehozott vizuális természetű költői képekhez viszonyul, 
nem pedig fordítva, ily módon a lírai szöveg által generált képi tartalmak 
elsődlegessé válnak. Habár ez nyilvánvalóan teoretikus viták tárgyát ké-
pezheti és a művészetelméleti diskurzusban természetesen képezi is, Bíró 
József e verseskötetében művészként elsősorban a képi gondolkodásmód 
mellett foglal állást, a versszövegek sugalmazása szerint pedig a kép vala-
milyen módon megelőzi a nyelvet.

A kötetben nagyon erősen jelen van a művészi önrefl exió. Az értelme-
zés lehetőségeinek mérlegelésekor fi gyelembe kell és illik vennünk, hogy 
Bíró József nem csupán költő, hanem avantgárd alkatiságának megfele-
lően egyúttal performer, képzőművész, illetve működött fi lmesként is, 
ezen összművészeti jártasságából és elkötelezettségéből adódóan, meg-
ítélésem szerint a szürrealizmus mind a képi, mind  az irodalmi, mind 



98 VÁR UCCA MŰHELY 48.

pedig a színházi/performance szinten való megnyilvánulási formái esetén 
ugyanaz a művészeti hatás és mechanizmus kell, hogy működjön. A MI-
NAMOSOGNO műfaji megjelölése szerint miniopera, tehát megzenésí-
tésre és/vagy szóbeli, hangzó, színpadi előadásra szánt mű, mely csak a 
verseskötetben, a könyv médiumán keresztül van jelen és mutatkozik meg 
pusztán nyelvi és pusztán írott/nyomtatott irodalmi műként, de a szerző 
intenciója szerint akár több művészeti ág ötvözésével együtt is érvényes. A 
társművészetek közül a képiség révén a képzőművészet mellett az opera, 
és persze a teljes kötet egyik legfontosabb szövegszervező eleme a zene, 
a zenei szerkesztettség, az arra történő erős és minden kétséget kizáró-
an művészileg indokolt rájátszás. A kötet szigorú, kombinatorikus jellegű 
matematikai szerkesztettsége látszólag csupán egy morfológiai-struktu-
rális tulajdonság, ám ha fi gyelembe vesszük, hogy a Kontextus versei ugye 
deklaráltan zenei formákat imitálnak – és alapvetően matematikai sémák 
szerint építkeznek, ez az igen magas fokú technikai precizitás is indo-
kolttá válik. A zenének igen fontos tulajdonsága példának okáért, hogy a 
nyelvvel ellentétben nincsenek benne jelen az elemek között kötelező jel-
leggel szemantikai vagy szintaktikai kapcsolatok, de a zeneművek egyes 
elemei mégis szintagmatikus szerkezetekkel írhatók le a legpontosabban. 
Ugyanez az állítás érvényes lehet Bíró József verseinek asszociációs kap-
csolatok által összefűzött, három szóból álló verssoraira is.

A Kontextus a kortárs magyar avantgárd irodalom jelentékeny, érde-
kes és kiváltképpen értékes alkotása. Bíró József amellett, hogy szervesen 
folytatja a magyar és a világirodalmi avantgárd tradíciót és töretlenül a 
másokért való költői beszéd, a szólni nem tudókért való szólás és a velük 
való közösségvállalás, azaz a képviseleti beszédmód jegyében nyilvánul 
meg verseiben, művét a tőle elidegeníthetetlen humanizmus és spiritu-
alizmus hatja át, ám egyúttal merész irányultságú művészi önrefl exióba 
hajló kísérletezést is folytat.

A kötet verseiben jelen van, kiolvasható belőlük a körülhatárolható tar-
talom, üzenet, ám mindez mégis leginkább az emócióra, az olvasói meg-
/ és beleérzésre alapoz. A kötetet egyszerre jellemzi a hagyományőrzés, 
a hagyományteremtés és a/hagyományátértelmezés intenciója. Asszocia-
tív költői üzenetekbe párolt jelentést kapunk az emberi nem egyetemes, 
megváltoztathatatlan, végzetszerű szenvedéséről, mint történelmi szük-
ségszerűségről, azonban mindez nagyon erős, már-már teoretikus igényű 
művészi önrefl exióval is párosul.

A művészet persze menekülő útvonal a borzalom, a trauma, a szenve-
dés elől, és csupán rajtunk, szenzitív olvasókon múlik, vajon meghalljuk, 
megérezzük, megértjük-e az alkotó nékünk küldött rejtjeleit.

( Bíró József Kontextus, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014.)     

Kántás Balázs
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Fenyvesi Ottónak új könyvét olvasva
 

Elolvastam 50 oldalt
új könyvedből, Ottó,
nem volt benne eddig sehol
egyetlen-egy rossz szó.
Otthon jártam, mint Nagyapám
száz éve: Pacséron.
Álmot láttam, bitófával,
dermedten, pucéron.
Ha házadat elvesztetted
várhat haza házad?
És ha nem vár haza házad
hol leled hazádat?

Szabadságunk fogságában
szabadságunk fogoly.
Európa egységében
épp az egység bomol.
Miért esett szét „Az” száz éve?
Miért állna ma össze?
S együtt marad, ha összeáll?
Én megyek? Te jössz-e?

Mit tudom én meddig él „Ez”.
Te, én meddig élek?
Azt sem tudom, kesergek-é,
vagy éppen remélek.
Nem kétséges: pusztul a nép,
ha dolgát kerüli. Ma is azé
egy terület, aki teleszüli.

Kedves Ottó, kint sötét van.
Sűrű köd is. Látom.
Ma éjszaka mégis sokat
nőtt látóhatárom.
 

2015. január 21–22.
Balatonfüred

(Fenyvesi Ottó: A szabadság foglyai. Esszék, képek, toldalékok, törlések. 
Vár Ucca Műhely Könyvek 36. Művészetek Háza, Veszprém, 2014) 

Szabó T. Attila



Réthy István

Függöny, kémény, fűgomba

Függöny, kémény, fűgomba, igen, de előbb a kicsi szoba. Abban a ház-
ban a legkisebb. Ajtaja van, ablaka van és négy fala neki is. Az ajtó kilin-
cse olyan ronda, hogy ne nyúlj hozzá. Ha hozzányúlsz, nyikorog, vicsorog, 
recseg, ropog, pattog. Az ablak méter széles, kétszer olyan magas. Az 
üvegek harmincöt évesek benne. Azokon karcolás, repedés sehol sem-
mi. Légypiszok ugyanannyi. Direktorné asszony sikálja őket gondosan. 
Átláthatni rajtuk könnyen, s könnyen. Na, és a négy fal. Tele és tele fest-
ményekkel, metszetekkel, plakettekkel. A négy fal közül kettő, a déli és a 
keleti úgy szorul egymáshoz, hogy a plafon sarokpontja tizenöt centimé-
terrel van kinnebb, mint a pádimentumé, s hogy a két pont közötti vonal 
girbe, görbe. 

A függöny a kicsi szoba ablakán. Fehér színű fehér, átlátszó, tiszta. Di-
rektorné asszony mossa, vasalja. A függönytartónak, odafönt az ablak 
homlokán, története van. Direktor úr a redőny hengerét javította egy-
koron. Akkor törte le az eredeti függönytartót. Na de se perc alatt, sipirc 
helyrehozta hibáját. Kigyorsított az éléskamrába. Leszerelte onnan a füs-
tölt kolbász rúdját, s aztán azt passzolta oda az ablak homlokára függöny-
tartónak.

Abban a kicsi szobában könyvtárszekrény, kettő, egymással derék-
szögbe állítva. A derékszögben hintaszék. Rajta cserge s a direktor, aki 
Hemingwayt olvas, amíg olvas, aztán ki-kinéz a fehér színű fehér függö-
nyön s a harmincöt éves ablaküvegen át a szomszéd udvarára, onnan pe-
dig az utcára. A szomszéd udvara nem mozdul. A nyugdíjas kovács még 
nem sétál, és úgy tűnik, hogy a felesége is ottbent maradt. Akkor a direk-
tor az utcára bámul. Teheti. Az aszfaltról vissza, az ablakon át, nem za-
varja semmi. Se ember, se állat! Hej, de miólta van ez így, hogy a járdán, 
s hogy az úton sehol senki abban a faluban! Tán már a halotti bizonyítvá-
nyát is ki lehetne állítani neki? 

Az utcáról a szemközti házra pillant a direktor. A ház három vadiúj ké-
ményére. Azokra, amelyeket csak napokkal azelőtt épített, javított két fi -
atalember. Javított, sört meg pálinkát ivott. Sört meg pálinkát ivott, aztán 
úgy lecsúszott a ház fedeléről, hogy mentőt kellett hívni hozzájuk. Nem 
lett bajuk, szerencse. Az is szerencse, hogy senki se büntette meg a mun-
káltatót: Zsófi  nénit, a tulajt. Zsófi  néni nyolcvanöt éves özvegyasszony. 
Egyedül él. Egy lánya van, s az Budapesten van, de gyakran jár haza az 
édesanyjához. Zsófi  néni nem szomszédolós. Nem dugja bele az orrát a 



101

bajába senkinek. Nem szaglász. Az ő ajtaját azonban meg-megnyitja egyik 
vagy másik szomszédja. A direktorné kiváltképp. Finomságokat visz, azért 
megy Zsófi  nénihez, meg azért is, hogy érdeklődjék, hogyan s miként van 
az öregasszony. Zsiga is be-bejár abba az udvarba, abba a házba. Iskolás. 
Hetedikes. Nem lökött, csak. Fát hasogat, fát hord be tüzelni, leül ott a 
konyhában, aztán olyanokat mond, hogy olyanabbakat. A múltkórjában 
azzal a mesével állt elő, hogy megleste édesanyját a fürdőszobában. Nézte 
őt, nézte, látott, amit látott, s mi az, amit az anyja az ágyékába rakott, ezt 
kérdezte a nővérétől. Női baj, ezt válaszolta a nővére, és hozzátette, hogy 
neki is van olyanja. Zsófi  nénitől emígyen érdeklődött ott és akkor a gye-
rek: magának van már női baja?

Éppen s pont húsz éve annak, hogy a direktor úr és a direktorné asszony 
odaköltözött abba a Somló alatti apró faluba gyütt-mentnek.  Akkor júni-
us volt, még nem nyár, de már nem tavasz. Direktor úr gyermekkora óta 
volt nagyon nagy gombász otthon, Erdélyben. Első dolgai közt volt hát, 
hogy a kapott s vállalt hazájában is belenéz a gombák mezejébe. Zsófi  né-
ninél kezdte ama nézelődést. Ott tudta meg, hogy bármennyire is érezte 
és őrizte szájában a rókagomba ízét, azt a gombafajtát ne keresse, mert 
abból egyet se talál a falu határában. El ne keseredjék azért, s el ne köl-
tözzék a faluból, mert ha nagyon megkívánja egyszer majd azt a gombát, 
beszerezheti jó pénzért a megyei vásárcsarnokból. Így biztatta direktor 
urat az öreg hölgy. Hozzátette: hanem hát galambicát, csiperkét, fűgom-
bát, őzlábgombát, hiribgombát meg miegymást, annyit gyűjthet a direktor 
úr, amennyit a dereka, a kosara s a kése megenged. 

Mondom, éppen s pont húsz éve annak, hogy a direktor úr gombászni 
húzott a falu határába. A Soós-féle legelőre. Oda, ahová Zsófi  néni irá-
nyította. Így magyarázta: menjen csak az aszfalt úton eléfelé. Többször is 
megkanyarodik majd az út. Direktor úr az első kanyar végén térjen le bal-
ra, s ha letér, akkor már ott is van, ahol lenni akar. Úgy volt. Direktor úr 
a legelő lábán volt. Körülnézett, na, persze, hogy körül. Bokrokat látott, 
gyönyörűeket. Galagonyabokrot, vadrózsabokrot, kökénybokrot. Aztán 
nyírfa- és nyárfanövendékeket, vadalma- és vadvackorfát, s tovább, az er-
dőben, terebélyes tölgyfákat. Nagyon megörvendett a látottaknak. Felki-
áltott. Ez az! Ettől lecsillapodott, és azt mondta, hogy ez mégsem az. Csak 
hiba nélkül hasonlít az otthoni tájra. Annyira hiba nélkül, hogy ama apró 
falu legelőjén is ott volt a gémeskút, és ott volt a tehéncsorda. 

Direktor úr egyet lépett s kettőt, miközben tekintetét a legelő placcára 
szegezte. Gombát keresett, fűgombát, amelyet szorosan bekötött szem-
mel se tévesztett volna össze semmi mással.  A harmadik vagy a negyedik 
lépés után meghajolt. Kés nélkül, csak a jobb keze hüvelyk- és mutatóuj-
jának körmeivel csipkedte fel a kívánatos, jó illatú fűgombát. Nem szag-
gatta kifelé tövestől. Valahonnan, egy magaslesről, egy férfi  rákiáltott. Azt 
hangoztatta, hogy uram, ott talál sok fűgombát, ahol a tehenek már eljár-
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tak. Ott a gémeskút körül. A tehénpásztor volt az a férfi . Egy magas, zö-
mök, mellényes, kalapos ember. Jó ember. 

     Húsz év telt el azóta, amióta direktor úr először járt odakint a Soós-
ban. Ma is ki-kijár, megfutja magát a derékig érő fűben, gazban, de hiába. 
Gombát, semmilyent se talál. Teheneket se lát, tehénpásztort se. A gé-
meskutat magát valaki hazavitte, tűzre tette. Minek s kinek az egymagá-
ban a határban?

     A direktor a fotelben ül, s a kicsi szoba ablakán át az utcára bámul. 
Teheti. Semmi se zavarja. Se ember, se állat. Ez fájó. És ugyancsak fájó, 
hogy maga a polgármester is eladta lovát, lovas kocsiját. 

Fűzfa vizsgamunkája

Cigarettát kért Fűzfa ama babszem falu kisboltjában, az Andi és To-
miban. Nem pirosat, hanem kéket, s kettőt, pontosította kérelmét. Aztán 
pálinkát vett magához a polcról, üvegeset, kicsit, decilitereset, meg egy 
sört. Hitelben vásárolt, felírásra, mert per pillanat nem volt nála pénz. 
Andi a noteszéért nyúlt, hogy odajegyzi Fűzfához a cigarettát, a pálinkát 
és a sört, ám akkor megszólalt a pult előtt a mérnök: fi zetek én az úr he-
lyett. Tisztelettel és barátsággal fi zetek, ezt mondta, és nyújtott Andi felé 
egy kétezrest. Így ismerkedett meg Fűzfa a mérnökkel, s a mérnök Fűz-
fával.

Határőr katona volt Fűzfa még azokban az időtlen időkben. Magyar-
ország és Ausztria szélén szolgált. Kemény legény volt, jó katona. Érde-
kesebbnél érdekesebb történetek estek meg vele. Például az is, hogy úgy 
elcsípett három határsértőt egyszerre, hogy azt se tudta, hová lettek kapás-
ból… Az is, hogy amikor harci lesben kellett állnia, akkor mindig egy öreg 
fűzfa mögé állt, mert máshol nem érezte magát biztonságban. Innen van 
az, hogy Fűzfa. Nevét a parancsnokától kapta, határőr társai pedig ráerősí-
tették azt. És tovább! Ott, ahol szolgált, a határon, ott kezdett el gipszelni, 
falat festeni. Százados úr (elvtárs?), jelentem, állt a parancsnoka elé vigyáz-
zba a legeslegelső gipszelés, festés után. Jelentette, hogy az éjszaka leple 
alatt kigipszelte és kifestette a laktanya latrináját. A parancsnok jó kedv-
vel s jó szívvel nézett a katonára. Látott, amit látott, aztán megtekintette a 
latrinát. Meg is büntette Fűzfát azonnal. Annyiszor gipszeld, és annyiszor 
fesd, mutatta, hogy mit, ahányszor ráfér! Ezt mondta, és megveregette ka-
tonája vállát. Attól kezdve békén hagyta, csak nagy ritkán osztotta be lesbe 
vagy őrjáratba. Napokkal később, máskor. Százados úr (elvtárs?) jelentem, 
kigipszeltem, kifestettem és kitakarítottam az irodáját, amíg maga otthon 
volt a feleségénél. Ezt mondta Fűzfa vigyázzban. Hogy kerültél az irodám-
ba, te pernahajder? Ezt a parancsnok kérdezte. Hát úgy, hogy a fi úk be-
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engedtek, s én úgy ki az irodát, mint Salamon a tökit. Ezt Fűzfa mondta, 
bocsánatot kért, s még mindig a sapkája széléhez értek az ujjai. Honnan 
szerzett a fi ú gipszet, festéket, ecseteket? Olyan hadititok ez, mint a többi. 
Soha se derül ki. Mondani mondogatták egymás közt a katonatársak, hogy 
ki-kiszökik Fűzfa abba a határszéli faluba, s hogy szeretője van ott neki, egy 
fi atal, csinos özvegyasszony, de hát ennyi erővel azt is mondhatták volna, 
hogy az osztrák császár leányától van neki spaklija. 

Őrvezetőként szerelt le Fűzfa. Festékekkel, ecsetekkel tele kofferrel 
érkezett haza. No meg egy fi atal, szép és csinos özvegyasszonnyal.

A mérnök s a mérnökné odahúzott abba a babszem faluba. Nem akar-
tak a szomszéd kisváros szolgálati lakásában maradni, abból kiöregedni. 
Házat, udvart, kertet akartak maguknak, s hát kutakodtak, érdeklődtek. 
Így találtak a falu eladó portájára: a sokszobás házra, a két udvarra, a két 
kertre ott, a katolikus templommal szemben. Rátaláltak, megszerették, 
megvették. Kicsi saját pénz, kicsi banki kölcsön, aztán kész! A ház nagyon 
régi, tán százévesnél is öregebb parasztház volt, téglából, kőből, agyagból 
felvitt kilencvenes, méteres falakkal. Kívül kellően jó mázzal, belül ronda 
pofával. Beköltözhetetlen, elfoglalhatatlan. Javíttatni, gipszeltetni, fes-
tetni, lambériáztatni, járólapoztatni, csempéztetni, rendbe rakatni kellett 
előszobát, konyhát, fürdőt, kicsi szobát, nappalit, hálót, ebédlőt. Mestert, 
vállalkozót keresett a mérnök a faluban, de nem talált. Akkor futott ösz-
sze Fűzfával. Akkor fi zetett neki cigarettát, sört, pálinkát az Andi és To-
miban. Beszélgetett vele. Megfogalmazta, hogy mire kérné, miután tudja, 
hogy imitt-amott javítgatott s festegetett már egy-két szobát. Arra kérné, 
tegye cáká-pákába azt a lakást ott a katolikus templommal szemben. Nem 
értette Fűzfa, hogy mi az a cáká-páká. A mérnök mosolygott, magyará-
zott. Ahhoz tette hozzá Fűzfa a magáét. Azt, hogy ő csak egy culáger, s 
nem egy szakiskolázott festő. Kifejtette. Hallgatta a mérnök, hallgatta, 
mit mond Fűzfa, aztán kezet fogott vele arra, hogy megtekintik, megné-
zik, hogy mi a kő, tyúkanyó.

Napok jöttek, napok mentek abban a faluban is, akárcsak Párizsban 
vagy Londonban. Egyik nap aztán ott volt Fűzfa a mérnökéknél felmér-
ni a terepet. Ő mondta így: felmérni a terepet. Hát volt, mit felmérni! 
Az előszoba plafonja beázott volt kutyául. Hullott róla festéktenyér zsák-
számra. A járólapok pedig recsegtek, ropogtak odabent. A nappali keleti 
fala nyolcfelé szakadt. Már-már át lehetett látni a szomszéd udvarára. A 
kicsi szoba egyik oldala el akart válni a másiktól, és olyan penészes volt 
mind a négy táblája s mind a nyolc sarka, hogy levegő egy szikra se volt ab-
ban a szobában. A fürdőszoba csempéi a fal helyett a földön feküdtek. A 
kád oldalai foghíjasak. A konyha fekete retkesen feszített úgy, ahogy volt. 
Plafonján öböl, talán padlásfeljáró, vagy mi a csuda. Az ebédlőben mint-
ha nem emberek, hanem egerek s mindenféle apró állatok étkeztek volna 
mindenkoron. Büdösen bűzlött a hely. Fűzfa jegyzetelt, mialatt végigjárta 
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a házat. Aztán leült az udvaron egy félbe vágott rönkpadra. A mérnök is 
odatérült. Sört vitt s pálinkát. Koccintottak. Fűzfa cigarettára gyújtott, és 
úgy, ahogy eregetett, majdnem beleszédült a húszcentis jegyzetébe. El-
vállaljam vagy ne vállaljam el a munkát? Így töprengett. Mérlegelt. Ciga-
rettája végét a fűbe taposta, s akkor megszólalt. Egy nap haladékot kért a 
mérnöktől, hadd gondolkodjék otthon is. 

Fűzfa elvállalta a munkát. Összeírta, milyen anyag, s miből mennyi kell 
szerinte. A mérnök a közeli kisváros Építők telepéről rendelt meg min-
dent. Előbb azonban megkérdezte Fűzfától, hogy mi lenne a munkadíj. 
Huszonötezer forint, jelentette ki a fi atalember, s erre kezet fogtak. Fűzfa 
munkába állt. Cigarettázott, egyik szálat a másik után égette. Kávét, teát, 
üdítőt elfogadott, ám alkoholt semmit se. Mérnök úr! Erősen de erősen 
felfogadtam, hogy amíg ezt a nagy munkát be nem fejezem, s amíg a ház 
nem lesz belakható, addig alkoholt egy csettintésnyit se fogyasztok. Ezt 
mondta. És bontott, és bontott. És takarított, és takarított. Két nap kel-
lett a bontáshoz, a takarításhoz. A harmadik nap vakolt, gipszelt Fűzfa. 
Ahhoz egy nap kellett. A vakolat száradásához már ismét kettő. Csak a 
teljes száradás után sorjázhatott a festés. A sárga fal, a zöld fal, a fehér 
plafon. Fűzfa nem tudott tartályos hengerrel dolgozni. Arra a szerkentyű-
re nem állt rá a keze. Csak az ecsetre s a meszelőre. Csak az ecsetet s a 
meszelőt húzta-vonta szépen a plafonon s a falon, de szotyogtatva, cse-
pegtetve meszet, festéket a földre. Nem kapott aranyérmet a mérnök-
nétől. A cigarettázásért sem. Egy idő után csak az udvaron bagózhatott. 
Nem igaz, hogy a mérnöknétől nem volt elismerés semmi se, hiszen olyan 
ebédeket főzött az asszony üstben az udvaron, és olyanokat tálalt a nyári 
pavilon asztalán odakint, hogy ihaj, csuhaj, haj! 

Három hét telt el a kezdetektől fogva. A negyedik is beleharangozott 
az időbe. Akkor Fűzfa a mérnök elé állt. Cipője, nadrágja, inge, sapká-
ja, arca, keze festékes volt. Odaállt, s azt mondta: kész! Be lehet költözni 
a házba. Ezt a pillanatot várták a mérnökék nagyon. Azt, hogy hazahoz-
hassák végre bútoraikat s a zongorát a kisvárosi szolgálati lakásból. Ha-
zahozták. Mindent a helyére raktak. A zongorát az ebédlőbe. Örömében 
játszott egy dalt a hangszeren a mérnök. Amikor elcsendesedett, Fűzfához 
fordult, és azt mondta neki, hogy nem más, hanem vizsgamunka az, uram, 
amit nálunk véghez vitt. Ezt mondta, és fi zetett. Nem huszonötöt, hanem 
harmincezret adott Fűzfának, aki ötezret azonnal térített a mérnöknek. És 
még valamit. Azt a kétezret is a kisboltból, az Andi és Tomiból.

Mondják, hogy sört, bort, pálinkát a vizsgamunka napjától Fűzfa nem 
iszik. A cigarettáról azonban, szépen kér mindenkit, ne akarják leszoktat-
ni őt! Mert arra mérges, aki próbálkozik…
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Három ráhajtás

(Ez még nem ráhajtás.)
Málna néni a nagyszobában volt ágyban, nem kelt fel, nem redőnyöz-

ködött, nem nézelődött az ablakon át az utcára, hogy meglásson akárkit, 
nem is tévézett, mert még aludt. Este későn bújt paplan alá, hanyatlott 
párnára, csak a harmadik romantikus fi lm után, szokása szerint. Ám et-
től és mindenektől függetlenül kiköpött olyan volt éppen, mint egy kerti 
málnaszem: piros és gömbölyű. Málna bácsi azonban már felkelt amott 
a kisszobában. Este korán lefeküdt, szokása szerint, az első romantikus 
fi lm után mindjárt, de nem a Málna néni ágyába, hanem a kisszobában 
tért nyugovóra. Felkelt, mondom, redőnyözködött, a szomszéd udvarára 
pillantott az ablakon át, a házra s a szilvafákra, aztán visszaült az ágyára. 
Előre dőlt, valamennyit kivárt forma, másodperceket, majd elmormolta a 
miatyánkot. Ám ettől, és mindenektől függetlenül kiköpött olyan volt ép-
pen, mint egy kerti málnaszem: piros és gömbölyű. 

(Ez az első ráhajtás.)
Málna bácsi a kisszobából a fürdőbe, onnan a konyhába ment, s vitte 

magával, hogy aznap aranyosabb, kedvesebb, segítőbb lesz mindenkivel, 
mint máskor. Meg se fordult a fejében, hogy költögesse Málna nénit az 
elmaradhatatlan reggeli miatt. Nem várta el, hogy a felesége a konyhában 
teremjen, asztalt terítsen, s felszolgálja a szalonnás rántottát. Terített magá-
nak. Jó kedvvel meg is reggelizett. Bekapta gyógyszereit. Aztán megkotyo-
gózta feketéjét, és itta, addig szürcsölgette, amíg elolvasta a friss újságot. 
Szerette azt a napilapot. Kóválygott jobbra, balra, előre s hátra, ha nem 
volt ott időben, a postaládában. Minden oldalát, minden betűjét elolvasta 
hol szemüveggel, hol pedig a nélkül. Elolvasta, mondom, de aztán hiába 
kérte úgy tíz óra tájt Málna néni, hogy mondd, miről s kiről olvastál ma, 
fi am, mert a fi am semmire se emlékezett. Málna bácsi a helyére igazította 
a lapot. Meg volt annak a helye, de meg ám! Az asztaltól felállt, törlőt fo-
gott a kezébe, s letörülgette vele gázkályhát, a hűtőszekrényt, a mikrót s a 
kenyérsütő gépet. Összekapta a földről a három rongyszőnyeget. Kilépett 
velük a tornácra, megrázogatta őket. Az osztováta jutott eszébe, a felte-
kert s kifeszített sok huzalszál, a borda, az orsó, a lábító, a székely asszony 
szövőnő, az ajándékozó a régmúltból. A konyhát felseperte, a szőnyegeket 
a helyükre terítette, s megöntözte odabent a kaktuszt. 

(Ez a második ráhajtás.)
Málna bácsi az udvarra sirült a konyhából. Elégedett volt. Mosolygott. 

Így, elégedetten s mosolygósan köszönt jó reggelt a kutyájának. Bodza, a 
tömött zsák fajtatiszta keverék labrador a farkát csóválta, s aztán, mert 
nem mondta ki a gazdi, hogy nem szabad, a Málna bácsi nyakába ugrott, 
már-már a feje tetejére, s odarittyentett egy nagy nyalást a homlokára. 
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Kapott érte. Ölelést, simogatást, paskolást kapott. Jutalomkaját, egyálta-
lán kaját, semmit se. Várhatta a vacsorát. Málna bácsi gumicsizmát, hosz-
szú szárút húzott a lábára a nyári konyhában. Fenőkőtartót akasztott a 
derekára fenőkővel, s a karjára egy sarlót. Így indult elfelé, hogy a szom-
széd kertbe érjen kukoricaszárat vágni, segíteni. Jobbrul Teri mamának, 
balrul Ircsi mamának köszönt oda jó kedvvel. Azt kívánom nektek, hogy 
nagyon szép napotok legyen, s még azt, hogy angyalok vigyázzanak rá-
tok egész nap. Így köszönt az öreg hölgyeknek, akik erre ugyanúgy visz-
sza.  Szívből jövő jót nevettek mind a hárman, s hát aztán lépkedett, ment 
Málna bácsi a saját kertjén át a szomszéd szántóra. Egy nappal azelőtt, 
úgy estefelé látta meg ott a tulajdonos gazdasszonyt, a nála tíz évvel idő-
sebb özvegyet, kapával csapkodni a kukoricaszárakat. Átszólt. Ha megen-
gedi Ilma néni, akkor másnap szívesen beáll, szívesen segít a munkában. 
Ígéret, szép beszéd. Odaért. Egyedül volt. A tulajdonos gazdasszony még 
nem járt ki a földjére. Málna bácsi hozzákészült, aztán belelendült a mun-
kába. Sarlózta a kukoricaszárat soronként. Vizes fenőkővel fente a sarlót 
kétsoronként. Sarlózott, sarlózott, s megint csak fent. Ahhoz fel kellett 
egyenesednie. Beleérzett a dereka. Sarlózott. Csomózott. Beleizzadt. Be-
lefáradt. Olyankor egy-egy szárcsomóra ült, s megpihent.

(Ez a harmadik ráhajtás.)
Dél volt, s akkor abbahagyta Málna bácsi a segélő munkát. Összegyűj-

tögette, jó kedvvel szedegette össze pulóverét, szabadidőfelsőjét, fenőkö-
vét, és hazament. Fáradt volt, pirosabb, mint reggel, na, meg éhes, mint 
minden farkas minden állatmesében. Málna néni ebéddel várta: kerti sa-
láta levessel és túrós puliszkával. Biztatta férjét: annyit egyél, amennyi 
beléd fér, de vigyázz, ki ne hasadj! Málna bácsi lenyelte az első kanál le-
vest s az első villa puliszkát, amikor megszólalt a konyhában a telefon. 
Kiss úr volt benne, a szántó. Azt mondta, elindult, s már úton van Málna 
bácsiékhoz. Nyissanak kaput, hogy betérhessen a kertbe lóval, ekével s 
boronával! Málna bácsi ment kaput nyitni. Azonban nem csupán a lakat-
kulcsot vitte magával, hanem vitt egy palack száraz vörös bort, egy palack 
ásványvizet s egy poharat, hogy igyék Kiss úr, ha megszomjazik. Szokott 
szomjúhozni. A pénztárcáját is kivitte Málna bácsi, azt is a kerti asztalra 
tette, a bor s a víz mellé, hogy ha végez Kiss úr, s ő még a délutánit alussza 
feleségével, akkor szolgálja ki magát a szántó-vető abban a Somló alatti 
apró, de kedves faluban éppen úgy, mint máskor egyszer-egyszer. 

(Nincs több ráhajtás.)
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Strandszékkel földúton 

Mojzes bá’ derék ember volt testben is, lélekbe is akkor s valamikor.  
Amikor a földjeit s az erdejét elvették tőle, kesergett amennyit kesergett, 
aztán bányásznak állt, és bányász maradt a nyugdíjig. Nyugdíjasként is 
derék maradt, nem más. Föld már nem kellett neki, túladott rajta. Csak 
az erdeje kellett, az a fejedelmien szép akácos őzestől, szarvasostól, meg 
a kertje szőlőstől, szilvástól. Aztán hát telt az idő, mert telt. Nyolcvanegy 
éves korára kicsit megdőlt a Mojzes bá’ gerince, de a tenni akarása meg a 
jókedve egyenes maradt. Úgy mászott fára, létrára metszeni, permetezni, 
gyümölcsöt rázni az öreg, hogy majdnem úgy, mint legény korában. Ám 
a nyolcvankettedikre beteg lett, olyan, hogy orvostól orvosig, kórháztól 
kórházig. Alig s alig evett. Semmi se esett jól neki, csak a Mojzes mama 
zöldséglevese sok murokkal. 

Március volt, hó közepe, kicsit még azon is túl fehér ibolyával. Napi 
ebéd után volt, s napi alvás után. Csirkesaláta levest ennék vacsorára. Ezt 
Mojzes bá’ mondta. Mojzes mama pedig meglepődött rendesen. Meg is 
kövült egy kicsit amott a konyhában. Hogy micsodát ennél vacsorára? Ezt 
kérdezte. Csirkesaláta levest, mama! Mojzes bá’ határozott volt. A ma-
mában benne volt a szó, hogy elmondja: akkor főztem én csirkesaláta le-
vest legutoljára, amikor minden földünket s minden állatunkat elvették. 
Haj, de régen volt az, Istenem! Harminc s negyven éve is van annak már. 
S hát honnan s hogyan jutott eszedbe a csirkesaláta, Mojzes? Nekem on-
nan s úgy, hogy megkívántam hirtelen azokat a kerek leveleket. Menjünk, 
kérlek! Menjünk az akácerdő szélére, és csipkedjünk egy ételre valót ab-
ból a zöldségből! Ezt Mojzes bá’ mondta, kérte, kívánta.

Mojzes mamának jó dereka, jó térde, jó lába volt még így is, nyolcvan-
évesen is. Ásott, kapált, sarlózott a kertben, majorságot növelt és ma-
lacokat, annyit, mint kettő. Ellenben Mojzes bá’-t már csak alig sétákra 
eresztette a térde. Ezért húzott Mojzes mama a garázsba. Azért, hogy a 
kezébe vegyen onnan egy strandszéket. Egy alumínium keretes, szétnyit-
ható könnyűt. Azért, hogy ha elindulnak, csirkesalátáért mennek, s hogy 
ha Mojzes bá’ elfárad, ne a hideg fűre üljön, hanem a strandszékre. 

Mojzes bá’ örömmel indult el a mamával az akácos felé. Nem szólt, 
csak nagyobbakat nézett s pillantott, mikor meglátta a széket. Lépett s 
lépkedett a földúton eléfelé. Sétált inkább. Egy kicsit billegett még úgy is, 
hogy horgas bottal segített magán. Beszédtémát váltogatott egyre-másra. 
Mojzes mama igenelt. Egy idő után megálltak. Mojzes mama előkészí-
tette a széket. Mojzes bá’ köszönte szépen. Elfogadta. És akkor úgy volt, 
hogy felkiáltott. Nézd a Somlót! Nézd, milyen szép! Milyen visszafogott! 
Hegy, aki tudja az illemet. Nem döf az égbe.  Nem vájkál a mennyország-
ba’. Mojzes bá’ ezeket mondta, miközben horgas botjával a hegyre mu-
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tatott, és boldog volt. Mojzes mama igenelt. Ő is boldog volt. Így jutott 
eszébe az, hogy akkor voltak ők ketten a hegyen legeslegutoljára, mikor a 
Szent István szobrot avatták fel odafönt. Akkor a Margit-kápolnát is meg-
tekintették. Szép volt. Minden szép volt. Festmény ez a hegy. Festmény az 
ég alján, állt fel a székről Mojzes bá’, hogy induljanak, s tovább menjenek 
azon a földúton az akácos felé. Mentek. Mojzes bá a felhőkre emelte, ott 
is felejtette tekintetét. A fekete felhőkön meg a fehéreken. Nézd azt a 
nagy és tépett felhőt! Ezt Mojzes bá ’ mondta Mojzes mamának. Folytat-
ta. Olyan az egész úgy, ahogy van, mintha valakik lefelé húznák, másva-
lakik meg felfelé, miközben mit sem törődnek azzal, hogy kettészakítják. 
Mojzes mama igenelt.

Nem haladtak az akácos felé túl hosszat. Valami szűk kétszázat, ha lép-
tek, és akkor, mintha valami szellemvezényszóra, mindketten megálltak. 
Előbb az útra, a földre s a fűre néztek lefelé mindketten, s csak azután 
egymásra. Nem szóltak. Nem beszéltek. A tekintetük azonban éppen s 
pontosan úgy ragyogott, mint hatvan évvel azelőtt. A hely, az a tenyérnyi, 
ahol lecövekeltek, az volt, ahol legeslegelőször csókolták meg egymást. 
Ahol legeslegelőször ölelték át egymást. Ahol oda is ígérkeztek volt egy-
másnak. Akkor is, most is elhomályosodott a tekintetük. 

Mojzes bá’ újra odaült a strandszékre. Botjára támaszkodva nézte, né-
zegette a bicskebokrokat, rajtuk a madarakat. A bokrok már zöldellget-
tek. Tavalyi gyümölcs rajtuk sehol semmi. Ha azt keresték a madarak, 
hát melléfogtak. Nem csoda. A példaképek, az emberek is melléfognak 
néha. Aztán a kökénybokrokat fi gyelgette az öreg, a bokrok fehér virá-
gocskáit egy percig, kettőig, s felkiáltott. Gyönyörűek! Gyönyörűségesek! 
Izzott, izzott Mojzes bá’. És akkor feltápászkodott. Odabicegett az egyik 
kökénybokorhoz. Odabicegett, és ágat húzott maga elé. Leszakított róla 
egy apró, de bő virágú száracskát. Mojzes mamához lépett vele. A mama 
a székben ült. Mojzes bá’ elébe térdepelt úgy, ahogy. A virágot átadta, mi-
közben azt mondta feleségének, hogy szeretlek, mama!

Az akácerdő szélén egymillió, tízmillió, százmillió csirkesalátára leltek. 
Színre, alakra, virágra mind olyanra, mint negyven s valahány évvel az-
előtt. Nézegették, simogatták őket, majd szedtek belőlük egy levesre va-
lót. Mire hazaértek, akkorra már este lett. Mojzes mama elkészítette a 
csirkesaláta levest. Vacsoráztak belőle. Mojzes bá’ úgy kanalazott, s kana-
lazott, hogy úgy még sohasem. Aztán hát lefeküdtek. Mojzes bá’ csókot 
kért a mamától, és elaludt. Boldogan és nyugodtan aludt el. Reggel nem 
kelt fel. Akkor szaggatott harangszó zengett abban a Somló alatti apró fa-
luban, szólt, és úgy beszélte el, hogy valaki végleg elköltözött a Kígyós-pa-
tak partjáról.
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Régi szerelem

Mózsi bá’-nak, a nyolcvan éves, kicsit má’ roggyant öregnek, látogatója 
volt abban az apró, Somló alatti faluban. Húszéves volt a látogató, és 
olyan egyenes, mint a fenyő a Hargitán. Egy évvel azelőtt, a csíksomlyói 
búcsún találkozott az öreggel, s vitte őt magához vendéglátásra. Ott is-
merkedtek össze, s ott ígérte meg székely becsületszóra, hogy meglátogat-
ja Mózsi bá’-t. Hát meglátogatta. S hát kérelme is volt mindjárt, ahogy 
megebédelt, s megpihent egy szikrát. Azt kérte, hogy menjenek a házból 
az utcára ki, onnan kívülről mutassa be Mózsi bá’ a falut, s meséljen is. 
Mentek. Hol a falut mutogatta Mózsi bá’, hol pedig mesélt a székely le-
gény kérelme szerint éppeg. Ez a mi apró falunk olyan, kezdte, s folytatta 
az öreg, hogy akik itt vannak, s itt élnek, mind békés, mind barátságos em-
berek. Senkinek se nyílt bicska a zsebében sohasem. A legnagyobb rész 
nyugdíjas. Gyermekek nincsenek, óvoda, iskola zárva. Eladó ház pedig 
elég van. Nincs ráírva, de például ez a ház is eladó, mutatott Mózsi bá’ egy 
félig kész téglaépületre. Két éve áll itt az út szélén így, ahogy áll, s nem 
lakja senki. Az utódok építették, s tették volna teljesen lakhatóvá szülőik 
számára, azonban egyszerre csak nem volt már kinek. Az apa meghalt, s 
az anya is mindjárt. Így maradt félig készen az épület. Így hirdették meg 
kétszer is az újságban. Ámde érdeklődő, vevő így sincsen, s úgy sincsen, 
mondta, s ezzel aztán témát váltott az öreg. Én nem ebben a faluban szü-
lettem, nem ebben jártam iskolába, nem ebben növekedtem, hanem 
amott a szomszéd kisvárosban. ’sztán mikor már a szakállam s a bajszom 
is előbújt, ide, ebbe a faluba járogattam moziba meg bálba. Hogy miért 
ide, nincs fogalmam arról. Ne is kérdezd! ’sztán egy bálban felfi gyeltem 
Pannára. Akkor éppen nem táncolt. Padon ült a barátnői között. Szép 
volt, mosolygós, kedves, ahogy ott csevegett. A padhoz léptem, s táncra 
kértem a lányt. Úgy kértem, hogy jöjjön, s táncoljunk egyet, ha akarja, so-
rolta, s itt újra témát váltott az öreg. Ez a ház is eladó, mondta. Látod raj-
ta, ugye, írja. Teljesen kész épület. Minden benne van: víz, villany, gáz, 
telefon, s még tévéantenna-tányér is áll a tetején. Hogy nincs kerítése? 
Nincs kapuja? Hát az nincs, de lakója van, s ő várja a vevőket. Egy elvált 
férfi . A felesége vált el tőle. Ki kellene fi zetnie az asszonyt. A ház árából 
tudná kifi zetni, mert másmije nincs. Érdeklődőre, vevőre vár évek s évek 
óta. ’sztán nem voltam én egy utolsó csóró. Bányász voltam amott a 
bauxitbányában, pontosabban vonatvezető. Volt pénzem, ám ezt Panna 
nem látta, nem tudta. Csak azt látta, hogy a ruhám tiszta, a hajam göndör, 
s azt érezte, hogy fi noman táncolok. ’sztán mi ketten nem csak lötyögtünk 
ide-oda a keringőben, hanem úgy forogtunk éppeg, mint egy kisebb ring-
lispíl. ’sztán a tangóban se szorítottam magamhoz satuként mindjárt. 
Nem nyaltam-faltam őt, s nem a farán, hanem a derekán tartottam a ke-
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zem tánc közben. Borozni, sörözni, pálinkázni soha se vittem a lányt. 
Nem nyomultam. Fúrót se hordtam a zsebemben. Na de, vaskapus, vaske-
rítéses ház elé ért az öreg meg a székely. Ez tán a legújabb, legfi atalabb 
porta itt a faluban. Tízéves. Ugyan még nem eladó, de az lesz, én mon-
dom. Már nem laknak benne. Már csak afféle raktárnak s garázsnak tart-
ják. Félek, hogy egy-két hónap múlva olyan üres, olyan elhagyott lesz ez a 
porta is, mint amilyen elhagyott s üres a falu piaca. Ne közeledjünk a ka-
puhoz! Vad farkaskutyák őrzik azt az egész dzsungelt. ’sztán moziban is 
találkoztam Pannával, sorolta Mózsi bá. Úgy sikerült mindig, hogy a lány 
mellé ülhettem. Már nem emlékszem arra, hogy melyik fi lmet láttuk ott 
legislegelőbbször. Csak arra emlékszem, hogy mellettem Panna ült, Pan-
na mellett pedig én ültem. Nem napraforgómagoztunk. Nem tökmagoz-
tunk. Nem zizegtettünk papírtasakokat. Néztük a fi lmet csendben, s én 
nem nyúlkálgattam ide meg oda. ’sztán az első, a második s még ki tudja, 
hányadik mozi után se kísértem haza Pannát. Mentünk mind a ketten s 
külön-külön arra, amerre mennünk kellett. Úgy köszöntünk el egymástól, 
hogy jó éjszakát, szép álmokat, s magának is, mert akkor még csak nem is 
tegeződtünk. No! Ez a ház is eladó. Régen épült régi ház. A frontfedele 
behorpadt. A frontfala megrepedt, amint látod. Egyébként ebben is ben-
ne van minden: víz, gáz, villany, telefon. Több lakója, több gazdája volt 
már. Legutóbb egy munkásember-házaspár. Ő árulja a portát. Telefonel-
érhetőséget is kiírt a plakátra, haszontalan. Nincs vevő, nincs érdeklődő, 
s nem azért, merthogy erőst gazos az udvar, a kert, hanem csak. Ezt mond-
ta Mózsi bá’, és témát váltott újra. Az úgy volt, mondta, hogy egy vasárnap 
volt, estefelé, itatás után. Én itt voltam, itt a mozi előtt, a fi atalság azon-
ban lent a berekben a Kígyós-patak partján mulatta szabadidejét. Hát én 
is odahúztam le a jobb oldali járdán, ’sztán a hosszú combú mellett át a 
berekbe. Ott nóta szólt, zene szólt, ’sztán Panna se kesergett otthon az 
édesanyja mellett. Pléden ült a barátnőivel a parton, s énekelt. Könnyű 
hangja volt, selyemkönnyű. A plédre térdepeltem, ’sztán én is énekeltem. 
Nem volt nálam szesz. Nem én ültem Panna mellé, és mégis. Mikor elsze-
delőzködött mindenki, én kísértem haza a lányt. Ez a ház is eladó, szakí-
tott Mózsi bá’. Itt, ni! Velünk szemben. Nincs kiírva semmi, de százas, 
hogy eladó. Kicsinyke ház, szoba, konyha, fürdő meg kamra. Minden ben-
ne van ebben is: víz, gáz, villany, telefon. Kerítése, kapuja vasból, afféle 
Kovács-féle munka. Laktak benne. Van tulajdonosa. Egy elvált, szőke asz-
szony, aki fogta magát, s elment, s itt hagyott csapot, papot. Ő is arra vár, 
hogy majd valaki megveszi házát, egyelőre azonban nincs érdeklődő, 
nincs vásárló. Mit kér érte? Nem tudom. Na de vissza Pannához! Vissza a 
régi szerelemhez! Hazakísértem hát a lányt a berekből. Haza, de csak a 
kapujáig. ’sztán jó nagy malomkő feküdt azzal a kapuval szemben. Ráül-
tünk egy kicsidég. ’sztán beszélgettünk. Szóval szóltunk egymáshoz, nem 
pusmutoltunk. Elmondtam Pannának, hogy vonatvezető vagyok a bauxit-
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bányában, hogy jól keresek, s hogy ő tetszik nekem. Panna azt mondta el, 
hogy ő postás a faluban. Nem értünk egymáshoz. Nem simálkoztunk, nem 
szorongattuk egymás kezét. Eszembe se jutott, hogy siettessek ezt vagy 
azt. Azonban itt is megállhatunk egy szekundát az én mesémben, Dezső. 
Mert ez a ház is eladó, emitten. Nem új, de a végletekig se kihasznált, 
mert nincs ötvenéves. A frontfedele ép. A frontfala ép. Nincs kitűzve, 
hogy eladó, de tudom, hogy valami örökösök árulják, s ők a megye szék-
helyén laknak. Egyszer s kétszer jöttem át ebbe a faluba azért, hogy talál-
kozhassak, s a malomkövön beszélgessek Pannával. ’sztán addig mind 
jövögettem, s addig mind üldögeltünk mi ketten azon a Toldi-kövön, míg 
egyszer csak oda nem állított elébünk a Panna édesanyja, s azt nem mond-
ta nekünk, hogy gyertek bé. Pannával még akkor se tegeződtünk. ’sztán 
megkínált-e valamivel az én anyósom, nem-e, már elfelejtettem. Az vi-
szont halálomig se megy ki a fejemből, amit akkor mondott. Azt mondta, 
egyáltalán nem bánja, hogy én udvarolok a lányának. Mózsi bá’ ismét té-
mát ugrott. Itt magaslik előttünk egy másik eladó ház. Hirdeti, hogy el-
adó. Telefonszám is van ezen a hirdetőn szintén. Hat éve hagyta el a 
tulajdonos ezt a portát. Szép porta. Tiszta porta, rendezett porta. Kertje, 
gyümölcsöse, szőlőse van. S benne minden, ami kell. A ház előtt három 
gyönyörű fenyő, látod. Előbb valami négymillióért árulta a tulaj, most 
meg azt hallom, hogy háromért is odaadná, ha lenne, kinek. Ezt vedd 
meg, Dezső! ’sztán már épp a berekkel szemben vagyunk. A hosszú com-
bú mellett lemehetünk a patakpartra. Ott majd tovább mondhatom régi 
szerelmem történetét. Hogyan kértem meg a Panna kezét. Hogyan s hon-
nan kerítettem jegygyűrűket. Mikor s hogyan volt az összetegeződés. 
’sztán a lakodalom. ’sztán a gyerekek. S ha maradsz még nálunk egy kicsi-
dég, akkor megmutatom neked a tájházat, a faluházat, a kultúrházat, a 
homokvárat, meg Sárosfőt is, ahol pisztrángot süttetünk. Maradsz-e még, 
Dezső? Maradok még. Ezt válaszolta Dezső. Hozzátette: házat azért 
mégsem veszek nálatok.



Nagy Zopán

Megszállottak
(Versmontázs Witold Gombrowicz azonos című műve nyomán)

Szederjes ajak. Métely és delej…
A fi ú rohan, szétveti a rémület.
Elméje megtelt, ő: sötét kehely…
Megszállták, nem kérdés, keblében tűzkövet,
Agyában szöges görcsöket cipel…

Rohan az üldözött: miután két
Paraszt tyúkszemére hágott, orron
Pöckölte a fogadóst, több zordon
Fejet lerántott, és úgy negyvennégy
Rezgést nyomott el egy légypapíron…

Szederjes ajak. Sötét féreglény…
Az ódon várban: tébolyult, öreg herceg…
Hipnotizált „Fiú-Lány”, szenvedély…
Gyilkos tárgyak? – Démoni rongydarab serceg,
Látnok ceruza üzen: „nincs remény”…

Az igazság, a sötétség, a jellem…
A szkepszis, a képzelet, a félelem…
A hit, a téveszme… furcsa jegyben járnak…
S viszi, viszi a fi ú a szörnyű szájat…

Szederjes ajak, megszállott tekintet,
Megszállott – hörgöm – s rángógörcsben intek:
véradag, véradag, vértáska, vértasak…
A nyugalom megzavarása érdekében, 
A zavaros alászállás hevében: 
Vérlebeny, vérlebeny, alva-járva éberen…

Vérszivárgás, vérszívás, véröntés, 
Vérfújás, vérokádás, vérsöntés…
Vér, vér, vérvérvér:
Ölemig ér, mellemig ér, agyamig ér…
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A vár iszonyú szobájában a 
Rettenetes törülköző rángott,
Rezgett, vonaglott… Remegő ragya,
Amit öngyilkos lelke megszállott…

Így, az anyag szétáradó fl uiduma
Rejtélyes gonoszsággal és mechanikus
Behatással fertőzte két áldozata
Szerveit. A „Lány-Fiú” vad, hisztérikus,

Őrült tettekkel bolyongott, szétzilálva: 
A jellem, a tudat megbomlását (párban)
Sötét erők űzték közös sorscsapdákba,
Másvilági vággyal, külön(c) zuhanásban…

Szederjes ajak. Mélylila száj. Fekete.
Fekete száj. Penészes barlangszáj.
Szederjes, szederjes, borzasztó száj.
Fekete féreg. Ördögi száj. Fekete.

Szederjes, sötét, beteges kehely. 
Szederjes, szederjes, szederjes száj…
„Nincs remény” – csak rejtély, vágy s mély homály…
Szederjes ajak. Métely és delej.
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Fekete gong – sötét érzések
(Hommage-montázs Pierre Jean Jouve emlékének)

Fekete gong egy pokoli barlangszájban
Szirének szemérme szemetes szirteken
Sötét kontaktus – járvány – beteges aktus
Fekete gong a Ma fertőzött gyomrában 

Tűnődve nyílik a homlokon a seb
A hang árnyéka most kilopódzik 
Angyal reszketése lüktető fejben 
Szertartás hangja hullik a semmibe

Kristályos kagylókból eszelős dal árad
Tragédiák illata nyöszörgő lombok
Nemiségoltárból a bódító zamat: 
Tébolyával ráz, majd feloldoz – nem oldoz
Lázálom-visszhang éjeket (v)érző gongok

Nemiség és halál – földi – föld alatti
Virágaink és legfőbb javaink 
Folyadék táplálja: nedvek indák gombák
És vágyak fűszeres mákonyos savai

Egyszerű meztelen utak alatt 
Élő kéjes-nyirkos matéria
Mocorgó-rángó hurokgyökerek
Romlott mohaágyak leple alatt
Vergődő mély-sötét erotika

Jelenés és tűzvész délibábja:

Fekete maszkos Ló véres palástban
Leláncolt Ló hörgő hisztériában
Megnyúzott Ló tajtékos sárgaságban
Démon Ló apokalipszisruhában

………………………………………….

Fekete gong – ó: vigasz nélküli rezgés
A nyers Időn szakadunk át együtt
A nyers Időn át: egyedül-együtt 
Csodálatos közömbös reménytelenség



Faludi Ádám

A huszadik század fedélzeti 
naplójából: 1910–1920

 részletek a Visszajátszás című költeményből 

Vörös az ég alja, vörös a Mindenség alja, valaki a tűzzel játszik, Hajnal-
ra. jön a szél

A morse-gépen: – tititá-ti, tititá-ti – papírszalag-csík omlik,
ötvenöt telén egy méter magasból nézem a masnikat az Állomás irodá-

jában, 
talán magasabbról, nem tudom. Ég a kályhában a tűz, kék sínek látsza-

nak odakint a fagyban.
Réti sasban folytatódik a távírópózna a 63-as út menti havas tájban 
ötvenöt telén; tititá-ti, tititá-ti.

A furcsa föld kisugározza titkát a Curie-laborban,
szurokérc, rádium, polónium, máglyarakás; Minden Ember a máglyán,
és még nincs veszélyes hulladék, nincs hulladéktemető, nincs a nincs.

Pulitzer Jozeph magyar–amerikai újságkirály teste kiadó a kozmosz
minden költöző lelkének, egy világnak vége van, de itt a másik. 
Kína hajlong. Az Öt erőszak alkotmányában az eljövendő dinasztiák 

megfogannak,
s egy csésze tea illata úszik a Temzén: – Az esernyő a civilizáció tipikus 

terméke –
véli Burroughs, s a Tarzan kéziratát lobogtatja kezében, ott áll a képen 

balról,
és lassan kihajol belőle, elém nyújtja könyvét, hogy dedikáljam.

Vörös az ég alja, napnyugta van a pirkadatban.
Mexico körültekint a Popocatépetl ormáról,
Diaz csomagol jönnek a talált, korrupt félistenek,
és Roal Amundsen bundás csizmájában a civilizált láb a Déli-sarkra lép. 
Scott téved, veszít és megfagy. Kemény férfi ak, kemény hidegben,
s a nők szíve megolvad; egy lepedőn két epedő – írja már a konok Ír
Virág úr júniusi napjában.

Münchenben a Blau Reiter nyeregbe pattan:
Egy galamb leszáll az égből a Nők Pavilonjára.
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– A művészet a teremtés allegorikus képe – mondja Paul Klee
a festményeihez intézett ünnepi beszédben.
A Varrógépkirály & Isadora Duncan & Jeszenyin a lugasban.
Párizs lilában, anilinben. A Rotonde ablakában a Nadrágban Járó Felhő, 

és
Majakovszkij, anarchiasárga ingben, talpig feketében; – Ez a pali rette-

netes.
A Pigalle tér szökőkútja körül Modigliani istennőjével táncol, 
Hasis-fox: dixieland zenekar kísért egy énekesnő szellemével,
csak nekik, s ők szabályos valcert járnak órákon át, szakadatlanul.
A Kaptár tele mézzel, hivatásos nihilistákkal:
– Nem értem, honnan van mindig vodkájuk – tépelődik Léger úr.
Alvajárók, Kecskék, Farkasember – írja Cendrars, s Appolinaire felkiált a 
vityebszki Chagall mellett állva: – VOUS ETES UN SURNATURALISTE!
– Levizelték a vázlataimat legyint rá Kissling, míg a Ráktérítőt, s a 
Baktérítőt Artaud, a Mágikus Buzogány ráírja a Föld fenséges domboru-

latára. 
Duchamp Úr megnyeri Duchamp Urat a Nagy Ügynek, és egy nevezetes
piaci polgár mesélni kezd Somáról meg Kakukk Marciról Tersánszkynak,
Szindbád elkíséri Krúdyt a Vörös Postakocsin a szigetre; az emberből 

most
éppen annyi van, amennyi később majd hiányzik belőle, fordul 
a fedélzeti napló lapja lassan tovább táguló ujjaim mögött.

A Nagy Vilmos császár gyorsgőzös szeli a habokat az Elbizakodott-
ság-óceánban,

tititá-ti, tititá-ti, a morse-gépen papírszalag-csík omlik, papírmasni,
és a Titanic elsüllyed az Elbizakodottság-óceánban, gőgben és gyémánt-

fényben;
valami nem úgy van, ahogyan van,
valami lappang, közeledik lopakodva: Gandhi átlépi a tiltott határt; titi-

tá-ti, tititá-ti.
A Ford Motor Company futószalagján a Thin Lizzy, a Bádog Böske,
az első valódi tömegcikk, tömegáru, az első futószalag angyali üdvözlete.
Innen árad feléd a sokszorozódás mérge, innen a dicsőség, amely a fe-

jedre száll,
lapozok s nézem a moziképet, Thin Lizzy, Bádog Böske.

A Balkán hordója lőporral dugig tömve, s jön Gavrilo Princip füstölgő 
szivarral,

jön Gavrilo Princip, és megnyitja az Európa-Mészárszéket.
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Tőke-ultimátum, színhús a henteskampókon,
apák és fi úk 1914. augusztus elsején: tititá-ti tititá-ti,
énekelve masíroznak a megszentelt vágóhídra, egy világnak megint vége,
és másvilág jön helyébe: ta-tarada-dam, ta-tarada-dam; 
katonazenekar kíséri a fess legényeket a férfi as igazság nevében; Das 

Land der Kinder,
– Micsoda marhaság – dúdolja az enyészet.

Hadüzenet, ultimátum, offenzíva, megszállás, ellenség:
– A háború a békeévek politikájának folytatása más eszközökkel – 
állapítja meg Clausewitz tábornok.

Szent Szövetség, borjú és bajonett, a Haláltánczenekar készségesen húzza,
gének, sejtek, hús, bőr, haj, szőr és csont és bűz és féreg és légy.
A marne-i réten pedáns egyenruhában rothadnak a legények. 
A tengerek mélyén alattomban lopódzó acélteremtmény had,
periszkóp pipája les a szürkeségben körbe;   
s a büszke Lusitaniának meghasad a teste, és süllyed, süllyed az óriás 

acélhajó; 
szentséges óceán, hullámra hullám – Lusitania, Lusitania.

Panamán átível a vízjel, amíg a nyugati fronton: – Mit parancsolsz édes 
gazdám? –

szabadon engedik a poklot a megkérdezettek.
Az yperni gázban kimart szemű britek jajgatnak.
Galícia, Vilna, Lemberg, Isonzó im Schützengraben:
„Drága jó Anyuskám” Szeged Zerge utcza 3. Honvéd Huszárezred Tábori 

Posta
tudatom veled hogy egészséges vagyok” Marc, a Kék Lovas elesik.
Verdun hétszázezer lelke kér bebocsátást a megtalált semmibe,
Skagerrak hajói feladják, és hull az égből a halál; Légierő, Légiharc és 

Lánctalp,
Fokkerek és Tankok, Hatékony Halál, Lángszóró, Haláltermelékenység.

Vörös az ég alja, vörös a Mindenség alja. Szabó Dezső & Szomory Dezső 
ágyúzzák a háborút, a redakciók sáncaiból. 
Jack London háza ég az alkoholban, Raszputyin vele lángol.
William F. Cody a nyomkereső, Buffalo Bill mutatványost sírba viszi,
nem lőn számára több házibölény, szégyen, üzlet, coca-cola, 
Halál, Halál, Halál, Halál, Halál –
Pancho Villa nem jut fel a Popocatépetl ormára: utaznak mindenféle hí-

rek,
hírek, hírek és hírek; perceg a fedélzeti napló papírján a tollhegy.
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Dada & Dada & Dada, Spielgasse 1. Zürich, Voltaire Cabaret, Dada & 
Dada & Dada.

A holland táncosnőt kivégzik, Geertrude Zelle golyólyuggatottan bo-
lyongni ereszti

Mata Hari szellemét.
Vad tél tizenhétben, Rodin márványhideg kézzel vár a tüzelőre, 
Cendrars jobb karját hagyja a szanitéc kezében, aztán hazatér önkéntes 

tévedésével.
Picasso fest, Appolinaire koponyáját Égövbőr öleli át, s hazatér a téve-

désével,
Kassák a Tett varázsszőnyegén repül, micsoda parádé!
és a Szilveszteri Díszlakomán folyik a Tüzérpezsgő, s fogy az Orfeum kí-

sérete sajtban,
meg a Kappanszálka eretnek szektaalapító módra;  Húsvét van New York-

ban,
dohog a Transzszibériai express gőzöse – kopogtatja táska Remingtonján 
Blaise Cendrars a betűfelhőkarcolókat, visszamenekülve titokban a té-

vedés előttre.

Bolsevik október, Balti Flotta, Kommunizmus, és a Szovjet fővárosa 
Moszkva;

az ég alja furcsa. Tizenkilenc részre szakad Magyarország szíve, tizenki-
lencre. 

Klimt elmegy, Judith a Mester kihűlt helyére néz,
és Anasztázia sikong Jekatyerinburgban, a cári család halott, Appolinaire 

Kostrowitzky
halott, 7 940 500 ember halott, 20 millió sebe heged, és 7 000 000 a fogoly.
Magyarország halott, és a Bús Tekintetű Poéta halott.
Trianon kicsontozza Európát, henteskampóra böki húsát,
és a koncot az alázatosok elé veti. A Kormányzó csonka márciust örököl. 

Leül vele a 
Sándor-palota bejáratánál, és megtervezi a Sohanyár tavaszát, a Kor-

mányzó szótlan a
a csonka márciusban; Trieszt, Pozsony, Nagyvárad körtefáiról hullik a fe-

hér szirom.

Kínában patkányok szaporítják a pestist, s a szeszcsempészek autói át-
zúgnak

a végtelen amerikai éjszakán, Al Capone, Lucky Luciano, Dillinger, Bon-
nie & Clyde

borotvaél, dobtár és szicíliai leszámolás-minta.
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Apák és fi úk, miféle istenek nevében tititá-ti, tititá-ti,
gének sejtek, DNS-láncok, nem érteni tititá-ti, tititá-ti.
Nurmi mellé ülök Antwerpenben a futópálya melletti fűre,
Salzburg zenél, és Eric Satie zenél: Mandulás-csokoládé-keringő, Igazi 

petyhüdt
prelűdök (kutyák számára), EspaNana, Török tiroli tánc, és Charlie a vász-

non,
Charlie bokszol, Charlie a rendőr, Charlie a tűzoltó, és Chaplin a Kutyaélet,
Chaplin a Kölyök, és Chaplin a Katona.
Zümmög a mozigép és jön! jön! jön! az United Artists, a Twentieth Cen-

tury Fox,
az elveszett Scott Fitzgerald nemzedék, Dada Tzara a Művészet Csata-

térre; 
az élet rettenetes, a világ rettenetes,
a fű kinő a legelőkön, és kísértetek masíroznak a vashulladékkal teli föl-

deken.
Klórmész világít a holdsugárban, Hermész  a mitológiában, tititá-ti, titi-

tá-ti,
a Haláltánczenekar rázendít az Átmeneti Visszavonulóra; vörös az ég 

alja,
hajnal jön hajnalra, és majd utána hírek a gondolatok helyett. 
Az Újvilágban, Tucson kaktuszai között hajdani cowboyok árnyai üget-

nek, 
a lovak kitapossák a csekélyke valóságból a történelmet.

[…]

A földből előtör a növény, megrepeszti, ellepi mindenütt; 
befonja erőszakkal, vággyal mindazt, amiből keletkezik. Új évre év; 
a fejlődés a végső felfedezés. 
Felhők hömpölyögnek, szentséges óceán, felhők az ég alatt:
– Kölcsönösen és szívből nem törődtünk egymással – szól hozzám egy hang 

odaátról,
s fordul a lap táguló ujjaim alatt.

Meghódítás, leigázás, tévedés, tévedés, Melléfogás, Elvétett út, Rossz vá-
lasztás.

Bányák, tornyok, Tűz, Víz, Levegő, Füst. Kirámolni a Földgolyó belsejét: 
– Feltett szándékom, hogy támadjam az embert és azt, aki teremtette.
Egyre mélyebben belehatolva a gyarapodónak hitt időbe, Próféták Köny-

ve,
szent fi gyelmeztetések; Tébolyultak és Sarlatánok szaggatnák ki lapjait.
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Valahol itt élek, apám apjának apja, anyám anyjának anyja, és mind-
egyiknek

társa, kinek apjának apja és anyjának anyja van, a testükben, lélegzésük-
ben,

és bennük hullámzom a véletlen vezényletével, és hullámzom 
ismerhetetlen messzeségben az előttük gyarapodónak hitt időben.
Jig-Saw Puzzle, az Összerakó Játék a Véletlen Mester kezében: – A hagy-

ma
lehántott héja alatt, a hagymadongák mögött odabent mi van, mi van?

Az öldöklés másnapján királykék Bugattiban árad az élet,
s utazom fellélegző elődeim elemeiben, férfi akban nőkben,
keringek a szélben, heverek a kromoszóma-gyűjteményben.
– Látja a napernyőket kedvesem? Sétáló virágok! S a szalmakalapok, 

nézze! – szól
a Saint Louis blues, a Funky Butt Hallban és a Jockeyban; –  „Nagyon jó 

festő volt
s kitartóan, céltudatosan részeg” – Hemingway s Fitzgerald-Gatsby, Ara-

gon 
Aragoniájában élnek, dáridó, dáridó – francia nyelven szól a Bohém 

Rapszódia Világegyetem.

Armstrong acél ajka a dzsessz prése, Óh Edison, és Óh Elektricitás!
A hangosfi lm első esztendeje hozza az újabb elhagyott világot:
Halló itt Európa, és az első nyolcas a Fordnál; 
Óh Henry! Egy lépés előnyben a megfontolt pionír feltalálja a nyolcórás 

munkást.
Túl sok szó esik rólad Henry, ez az autó ügy elég jól tartja magát, 
s Pittsburgh-ben megszólal a vezeték nélküli rádió, hogy Hermész híre-

det vigye,
és azt mondja: inzulin, és azt mondja: bubi-frizura, simmi és charleston, 

karnagyi
kezében a legendás hírvivő pálca, a kerükeion.
Hajók, Repülők, Autók, Mozik és Rádió,
Eliot úr az Átok Földjét járja, keresve az értelmet meghaladó békét: 

Santih, Santih,
suttogja, ölében macskákkal,
dáridó, kamásli, cúgos cipő, dáridó. Proust eltűnik az idő nyomában, 
s Kerouac-Buddha a kavargó mindenségből összeáll. 
Joyce-Bloom-Odüsszeusz az árbochoz kikötve,
kész a Mű, Írország két darabban, s Joyce-Ulysses sincs Dublinban
nagyítóját szemüvege elé emeli, és egy lejárt villamosjegyet vizsgál.
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A ló meghal a madarak kirepülnek, látom a Föld harmadán a négy betű
stigmáját az Unióra, az Utolsó Birodalom testére ütve, 
CCCP – GOCT  az edények zománcában a mosogatóban ma este,
s törékeny üzeneteket olvasok törékeny hajónapló lapokon ma este.

A Csavargó Liba nem süt el több tréfát,
kiszáll a forgatagból Hašek sörkorcsolya-világbajnok és vele Katz tábori 

lelke,
és Lenin is kiszáll, miután első emberküldeményei megérkeztek a Der-

mesztő Szigetekre, 
és a maga barkácsolta időzített bombák, vad ketyegéssel a civilizáció nap-

jait már 
készen állnak megrövidíteni.

Franz Kafka koplalóművész az ötödik emeletről, és Sarah Bernhardt is 
megy: – Nem én kiáltok, Nem én kiáltok –, kiáltozik egy Magyar Költő, 
a Szent Kölyök,

és érkezik a huszonnégyes járattal Breton: – La Révolution Surréaliste! – 
és érkezik

Eluard, Dali & Gala, és a Felfüggesztett Kancsó, Arp, Miro, Magritte, 
Chirico,

Objektív Hazárd, Kozmikus Automatizmus:
– Éljenek a rifkabilok! – rikkantják a szürrealista urak, és munkára fogják 

az álmot.

Álmodom: amikor Prévert, a Pirosszív énekel, Gropiust, amikor épületes 
vonalait húzza, 

álmodom a Bauhaust, álmodom Párizs szívverését, álmodom ami léleg-
zetelállító.

Az alvók dolgoznak, s közreműködnek a Világegyetem eseményeiben – iga-
zolja

mindenki mulasztását Herakleitosz.

Jön! Jön! Jön! Stan & Pan, Gloria Swanson, a két Lilian; Gish, és Harvey, 
velük Josephin Baker, a Tolnai Világlapjában Csillagvizsgáló nyílik,
teleszkópja Hollywoodra néz. – Az agglegény maga rágja csokoládéját –,
aki túl komolyan veszi magát, szintúgy meghal, mint akárki más –
George Bernard Shaw nem győzi lelkiismerettel, Schwitters Merz-fede-

zékben,
Kassák a Mában: csíkos nadrág, mennyezetkocsonya, konstruktív tér és 

aktivizmus.
Chaplin ágynak dől az Aranylázban, és a sodrásban felkeveredik az iszap. 

Láthatod a 
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képen, Mussolini és Hitler először találkozik a Mussolini és a Hitler 
névvel.

Gengszter-kartell, Ku-Klux-Klan. A Káosz Ügynökei nem akarják hagyni 
az embert. 

– Egészen másnak kell itt elterjedni – a Megtelt Trezor nevében. 

Gaudí meghal, Rilke meghal, Monet meghal, Valentino meghal, Miki 
egér él.

Nehézsúlyú kesztyűk a világringben; Tunney legyőzi a legyőzhetetlen 
Dempsey-t.

Apám és anyám megfogan, egymástól távol a véletlenben, 1926 van a ké-
pen,

és 27-ben Lindbergh harmincnégy óra alatt egyedül repüli át az Atlan-
ti-óceánt

Saint Louis Szellemével, és André Gide ír, és világrajön Günter Grass, és 
világrajön Allen Ginsberg, és világrajön a világ.
Sóhajország pengőre vált, az Évszázad Kannibálja vérfürdőket vesz, hí-

rek, hírek –
„És a cápa szája tátva” a Koldusoperában.
Brecht a hátsó udvarban szivarra gyújt, s bedob egy snapszot,
Flemming penicillin ampullákat hordoz a tenyerén, és Amundsen örökre 

eltűnik a jeges éjszakában. 
Benz motorja leáll; Autó, Autó, Autó, húszas évek, Oscar-díj és Fekete 

Péntek.
A tőzsde összeomlik hat év a mélyben, nem értem, nem értem,
a pénz zsebrevág és fölénnyel és unottan forgat a zsebében,
a húszas évek az Első Ötéves Tervig érnek, s akik élnek, borús hangulatban
bújnak ágyba. Párzás a remény maszkjában, a szerelem betűkön és képe-

ken át menekül.
– Ha a réz egyszer csak arra ébred, hogy kürt lett belőle, ebben nem ő a hi-

bás – olvasni
Rimbaud üzenetét a faliújságon, de ezt most kifogásnak kell minősíteni.

Lady Chatterley szeretője, Sir Arthur Conan Doyle-ba karol s aztán be-
leballagnak

a londoni ködbe. Hart Crane tányérokat tördel, Pound a Canto-kat kom-
ponálja,

Gertrude Stein a Lost Generation díszleteit állítja fel; Spanyol Fal és Te-
veparaván.

Gandhi Mahatma Millió Lelke soványka testben.
Majakovszkij a hídon, Majakovszkij csizmában és revolverben,
és megtelnek az arénák új emberekkel. Uruguay pályáin a nemzetek 

imádta labda;
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1930. Argentína veszít, Európa veszít, Valami nem úgy van, ahogy van.
Fogalmunk sem lehet, hogy mi történik közben Afrikában: Belga-Kongó, 

Nyasszaföld,
Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán és a társak: – Még vannak he-

lyek, ahol
nem járt a civilizált láb.

Elődeim elemeiben kavarogva a lovagias szón ütött rés tágulását nézem.
A pezsgőspohár a kezekből kihull.
Egy hosszú szánkópályán siklunk lefelé a nyugati hegyoldalban
Ausztria és Magyarország között.
Színes sálakat lobogtat a szél. A bolond évek a pálya aljához érnek és es-

teledik.
Egy üres fi áker kereke zörög, s a lovak patája koppan a kövezeten. Új év 

hajnala,
Bécs Mariahilfer-strasse, valami nem úgy van, ahogy van.



Saitos Lajos

GEREZDEK

A bőség zavara?! A bőségnek nincs, az ínségnek lehet zavara; üres kam-
rának bolond a háziasszonya – mondogatta balatoni kertszomszédom…

*
A politika olyan „gazemberség”, amelyet nem lehet tanítani, arra szü-

letni kell.

*
Lemegyek a pincébe, a házban, ahol több mint harminc éve lakom, s 

lám: megjavíthatták a hosszú ideje pislákoló villanylámpát, fényénél lát-
va olvasom az építők által nagy, fekete betűkkel (betűsablonnal) festett 
feliratot: „közös helység”. S nem lepődöm meg; hiszen némely, magát 
írástudónak tartó „pályatársam” sem tud különbséget tenni a helység és 
a helyiség között.

*
A jó költőnek, hogy megszólalhasson, mindig is szüksége volt (s van) a 

„más költők” siserehadának zsivajára; persze nem arra, hogy azokat „túl-
harsogja”. Hogyan is fogalmazott „versben”  jó emlékezetű Ízes Miska 
barátom: „… úgy hangosabb, hogy csöndesebb az ének…”

*
Minden jó költészet kísérleti költészet; s mint ilyen: a legtöbb meg is 

marad a „laboratóriumi” szinten – ott vár a csészében a „köpet”, de hogy 
lesz-e belőle „aranyköpés”, csak az idő dönti el.  

*
Más irodalmat írni, s megint más beírni nevünket az irodalomba.

*
Háttérrádiózás közben is hallom az affektáló, mekegő műsorvezető

(nő) irritáló hangját; „…véresháza…” – mondja a hírek közt a „városhá-
za” helyett. Szegény-szegény Montágh Imre tépné maradék haját is az 
ilyen színvonalatlanság hallatán.

*
Hajszál híján a kopasz ember is lehet jólöltözött.

*
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„A madár visszajár”, a ’por visszaszáll’ – s hamu a fejünkre.

*
Mint „kövek között nőtt fű”, úgy terem ’máma már’ evidéken a köl-

tő; csak egyikük se Arany János, s másikuk sem József Attila: hanem ki-
nek-kinek saját portékájával kell megtalálnia a maga helyét költészetünk 
palettáján.

*
Ami a fazekasnak az amfora, a költőnek az a metafora; mennyi minden 

belefér mindegyikbe. Ha költő vagy, egész mikrokozmoszod is belefér egy 
jól megformált metaforádba, amiből aztán világokat varázsolhatsz – Kor-
mos István után szabadon – amikor akarod.

*
Nincs hová elszöknie, s nincs hová visszahátrálnia az embernek; így hát 

bujdosnia is fölösleges az Úr „azúr” ege alatt.

*
Ülhetsz a feketelyuk szélén, de ha egyszer elnyel, búcsút inthetsz az 

időnek; nincs az a „szabadulóművész”, aki onnét valaha is visszatért vol-
na.

*
Hallom – a rádióból –, hogy az idei (2014-es) esztendőt a japánok a 

„kutya évének” nyilvánították; így legalább „újra hasznosíthatóvá” válik 
régi „köszöntésem”: Buldog új évet kívánok! 

*
Az arcátlan nem keres, de nem is kap tapaszt nyavalyájára a patikában.

*
A hírnév nem vész el, csak gazdát cserél.

*
A kisistenek, ha tehetnék, újra teremtenék a világot.

*
A királyok erénye a pontosság; megtehetik, hogy pontosak, hiszen nem 

ők mennek audienciára, hanem ők fogadják alattvalóikat nagy „pontos-
sággal”.

*
Az égig érő fánál nincs tökéletesebb függőleges.
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Csak értelmet adj munkámhoz, a többit elvégzem magam!

*
Ismerek egy illetőt, amolyan „libériás liberálist”; az a „fl egmája”, hogy 

„ő” költő.

*
Az egyes embert talán nem, de a tömegembert (a tömeget) mindig is az 

orránál fogva vezeti a politikai erő.

*
Jólét?! Egy pillanat az örökkévalóságból.

*
Minden író annyit ér, amennyit ír.

*
Az ember is teremtő, amikor saját képére és hasonlatosságára formáz-

ta „istenét”.

*
„Igazán szépen csak az anyag viselkedik már. Vita nélkül engedelmes-

kedik a törvénynek.” (Csorba Győző) 

*
„Az infl áció legtöbbször nem egyéb, mint a kormány által gyakorolt, 

óriásméretű rablás egy formája; a kormány költi el azt, amit az állampol-
gár megtakarított.” (Szent-Györgyi Albert)
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Réthy István (1942, Kisillye) Nemeshanyban 
él, nyugalmazott irodalomtanár. Több próza-
kötete jelent meg.

Nagy Zopán (1973, Gyoma)

Faludi Ádám (1951, Tatabánya)

Saitos Lajos (1947) Székesfehérváron él. 
Mire megvirrad című haikunaptára 2014-ben 
jelent meg.

Csík Richárd (1980, Veszprém) a zirci III. 
Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
érettségizett. 2009-ben szerzett diplomát a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, 
festő szakon. Veszprémben él.


