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Sarusi Mihály

Pinceszerről pinceszerre

(A szerző megjegyzése. A szerzőnek nem szokása valamely könyvének – ez 
esetben a 2009-es Pinceszernek sem – a folytatása. Ám most – ki tudja, mi-
ért? – kivételt tesz. – A szerző.)

– Mit ittál?
– Semmit. 
Nem ittunk. Utaztunk. S közben – persze – megszomjaztunk!
Meg. Néha nagyon! Máskor egyáltalán nem. Csak hát a kiszáradt to-

rok…
Régi nóta: a giga. (szerz.)
Majd ha úti batárod elé Szent Mihály lovát fogják.
– Sose halunk meg!
Sosë. 

Mit ittál?
Nem ittál

Iratosi fi ckóbor
Mi sok, mi kevés

A fi ckóbor Kisiratoson lëdarált szőlő első leve. Hal(l)ai János alpolgár-
mester a gyűjtő (másod-, avagy harmad-) unokatestvére regéli (két nóta 
közt) 2010-ben: „Lëdaráljuk a szőlőt, az első lé a fi ckóbor! 6-7 fokos, 8-10 
fok lösz. Aztán gyün a préselés, enyhén! A csumán a víz 48 órát, két nap 
áll. Kipréseljük, hozzá 3 literhön 1 kg cukor. Ez a fi ckóbor. Vagy így isszák, 
vagy törkölypálinka lösz belülle.” 

Amikor ő esküdött, 1978-ban, 1 házban 600 liter bor, 50 liter pálinka 
fogyott – összesen 1200 l bor, 100 l pájinka. 1990 után a sörivásra tértek át, 
egy-egy lagziban 50 l bor sem fogyott el. Most fordul: kell 200 l bor…

Sajnos ma évente 4-5 lagzi van, és már nem tartják külön a lányos és a 
fi ús háznál. 1978 táján 40-45 lagzi volt minden évben. 

És évente ennyi a gyerek is. 
Bor?...
Osztály! Iskola! Első osztály… Legyen iskolánk! 
– Lögyön ölég gyerök.
Bor…
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Noé bora
Állatvérrel

Mit nem sütött ki a nép a szögedi világban! Bálint Sándor regéli, adja 
tovább nekünk.

Noé – bárkára szállása előtt vagy után? (ebből a szempontból egyre 
megy) – állat vérét keverte italába. 

Az oroszlánétól büszke lesz az ember; ez lenne a oroszlánvér nevezetű 
bikavér.

A tigris vére úgy megbolondítja a bort, hogy kegyetlenebbek leszünk a 
vadállatnál, kapásból széttép; ez lenne a tigrisvér. 

A medve vérétől dülöngélni kezdünk, medvevér e bikavér. 
A disznó vérével kevert borocskát iszogatva befekszünk az első sárba, 

pocsértavér, akarjuk 
mondani disznajavér e ’bikavér’ – a bikavér megnevezés ezúttal is a jel-

leget jelzi, hogy többféle italneműből keveredik ki a lelköm, bogaram! 
A majom vére megvadít, ráküld az első szabad hölgyre, majom-a-vér, 

vagy mi a rosseb.
A galamb vérével igazított bortól meg olyan szelídek leszünk, hogy olyat 

az ördög nem… – mondjuk úgy, nem látott. (Iratoson másképp zárjuk az 
efféle kijelentést, de az kissé durvának tűnhet.) Ez esetben a bikavér jel-
legmegnevezés nem való, maradjunk a galambvére bornévnél.

Még hogy Szögedön, Erdélyben is üsmerik e történetöt. Sőt, van aki 
úgy veszi, Noé készített először bort, találta föl… valamennyiünk egész-
ségére.

Isten, Isten.
Vérrel, vagy anélkül.
Vérré válik! A jó bor. De hogy a vér borrá.
Tedd össze, möglátod.
Mögláti, aki nem akari is.

Torontáli vörös
Csókáról, félédes

Csikóvére a költői neve a csókai vörösnek. Az állítólag 1903-ban alapított 
Léderer-pincéből. Léderer egykori birtokáról, mái nap. 

Aztán a vörösbarát… A szürke mellé.
Ha a szürkebarát a sógornak „pinot gris”, akkor az ő „pinot noir”-juk mi 

más, vörösbarát! Csuhástul. Csuhájuk nélkül.  
De akkor löhet fehérbarát is! Ha már ilyen iszákos a barátotok.
Ám a miénk, odale a Délvidékön: a barát… ferences testvér! 
Le vele…
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Nem a csuhával! Nem a baráttal! A barát igenis: Éljen! A ferences test-
vér… velünk tart. Mindig velünk marad. Ha ég szakad (akárhányba), föld 
indul (akármerre).

A borral. 
Vagy csak pusztán. 
A pusztán.

Szerémi a magyarka
Szaláni szlanka, mög kövi bakar a lelköm

Bálint Sándor írja A szögedi nemzetben, hogy a XIX. század elején a szö-
gedi homoki szőlőtelepítéskor „az egyik legkedveltebb borszőlő fajta a 
magyarka volt, amelyet azonban népünk eredeti szlanka menka nevén, sőt 
együttesen szlankamenka magyarka, röviden pedig szlanka alakban is em-
leget”. Ez egyértelműen a szerémségi – Zalánkemén környéki – eredetet 
bizonyítja. Másik régi szerémi bora a szögedi borisszáknak a bakar – lep 
meg bornemissza tudósunk. „Az a gyanúnk, hogy a kövidinka néven em-
legetett és a szegedi homok közkedvelt szőlőfajtájának hazája szintén a 
Szerémség.” Azaz (mint mondottuk volt bécsabai bormagányunkban az 
Aranykapca nevezetű csapszékben) kövi dinka (ködivinka), mert hogy a 
Kövi hegységben, egészen pontosan Kűszentmártonban vala otthonos e 
szőlő. 

Az előbbibül már akkor vala sárgaszlanka, pirosszlanka…
Szlanka a bakarja – ha kicsit többet iszol. 
Karlóca – Karom – környékin a szőlőhegyek olaszrizlinget, rajnai riz-

linget, oportót, zöldszilvánit kínálnak a gazdáknak, akik aztán az egyikből 
(a szerémi vörösből) húszféle Tarcal-hegyi gyógynövény párlatával édös 
likőrt varázsoljanak ürmös, karlócai (karomi) ürmös, szerémi ürmös néven. 
Szent Mihály-napi szüret ökörsütéssel…

– Ökör iszik magába!
Az, ökör.  
Arra, csússzon.
Szerém vármögye, Szerémség högye Álmos-, Tarcal-, Köles-hegy, mit a 

kipusztításunk után a helyünkre húzódó rác és horvát komák Fruska-Go-
rának becézhetnek. Tán csak nem azért, mert süldőjány kinézete volt ot-
tani szőlőhegyünknek? Hát, kellett kicsit inni hozzá. Pláne, ha elfekszik 
(elfekszünk) – elfekszik – a lelkem. S művelni, mívelni kegyetlenül!

Bálint Sándor azt is írja: a Szerémségből való a furmint és a kadarka! 
Mármint hogy Magyarországon elsőnek a Szerémségben jelent meg, on-
nan terjeszkedett északra, mifelénk. 

Álmos fejedelem borábul ha ihatnék… Ihatnók a borát!
Hogyne, hogy elálmosodj!
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Tarcal szörémi Köles-högye.
Álmos bora, keserves.
…Hogy a karlócai ürmöst istenítő szerémi rácza miről ne fi rkáljon a 

füzetében: az „alkohol” szó az arab „al-kuhl”-ból lenne, s jelentése ’az, 
ami a legfi nomabb’. S hogy akkor a bor a legek lege… lenne. Mi a szösz! 
Mert hogy hogy’ a csudába ne! S hogy rátegyen a borissza Tarcal-hegyi 
rácza egy ibrikkel: a Talmud – szerinte – arról is értekezik, hogy „Amikor 
elfogy a bor, gyógyszerre van szükség”. Mi másra.

Mit nem tud a szerémi Tarcal levél iszogató ember... Nyelvet váltott, 
lelket nem. 

Szerém, Szerém!
Köles, Álmos, Tarcal högye alatt valamivel. A lábán! Lábtól fogvást a 

déli lejtőn hazáig.

Szerémi bor a Bácskából
Tarcal-leve, turullal

Az Alföldről. Mert hogy a szőlő a Tarcal szent hegyén, Szerémben terem, 
borrá Szabadkánál Hajdújáráson, meg a Tisza-parton, Ókanizsán váljék. 

Maurer borával, meg Sagmeister borával egyként a magyarkanizsai író-
tábor lakójaként tetszettek megismerkedni. Maureré egész héten folyt, 
Sagmeiteré egy éccaka. Mint a helybéliektől hallhattuk, Maurer Oszkár 
a Délvidék leghíresebb borásza, Sagmeister Ernő pedig az egy szem bo-
rosgazda Kanizsán. S mindkettő szerémi szőlőből facsarja-erjeszti-fi no-
mítja-élteti délvidéki borát. Maurer-borokat kóstolgatva kadarka, bács-
kai (olasz)rizling, meg a legizgalmasabb, bakator kerülhetett a szánkba. 
Sagmeiter viszont maga is eljött közénk. Elhozta közénk a Tisza-partra a 
Tisza-partit. Szerémből.

Hogy honnan, innentől fogva.
Sorolja a dűlőket, melyik bor honnan való.
Követni nem tudjuk.
Borát esetleg.
A pohárnoknak beálló gazda (a birtok fele az övé, másik fele a befek-

tetőé) a maga vincellérjeként regéli: a nagyapjának volt egy kis szőleje 
(négy lánc Kelebián, pincéjük Szabadkán), s ő, az unoka fogott bele újra 
e gyönyörű mesterségbe. Szerémben öt és fél, a közeli Ludas-tónál fek-
vő Noszán fél hold szőleje van, részben új ültetvény. A Szerémségben 
Ürög, Karom, nyugatabbra az eredetileg Valkó vármegyei Újlak mellett 
van szőlejük; az ottani gazdaságot egy ürögi magyar borosgazdára bíz-
ták. A Szerémségben régi magyar fajtákat telepítettek, így az eredetileg 
szigetinek nevezett furmintot. A Duna és a Száva által átölelt Szerémség 
szigetet alkot, innen régi Sziget neve, miből leve az ő szöllejük levének 
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a neve, szigeti, s az innét került Tokajba, Somlóra… (Hogy az asztalnál 
némelyek tagadják, hogy így lett volna, pláne hogy Szerém megelőzné To-
kajt…) (Pedig, való, így löhetött!) A szerémi-kanizsai szőlészet-borászat 
szerémségi kínálata szigeti (netán furmint), rajnai rizling, kadarka, kékbur-
gundi, hárslevelű, ezörjó, fehér bakator, az itteni, bácskai pedig kövidinka. 
(Mondottuk volt, Békés vármegyében előfordul a megtisztelő ködivinka 
nevezet is különösen a dinkakedvelő borisszák körében.)

Náluk mind fahordóban alakul – változik – át mustból borrá. Szerém-
ből gépkocsival ládában szállítják ide földolgozásra, hogy ne törjön össze 
a szőlőszem.

Két fehér, egy rozé, két vörös és egy kései szüretelésű, majdnem aszú 
rajnai rizlinget hozott magával e 2011-es bemutatóra. 

Elsőként a szigeti furmintját, másodjára a száraz fordításnak mondott 
ezörjót kóstolhatod, harmadjára – ha jól viselködsz, mindbül kérhetsz rá-
adást – kékfrankos siller kerül eléd.

Hogy most sillert mond rozé helyött, rákérdezel, s megtudod, mi a kü-
lönbség: való, a rozé nem ül az ’anyján’ egy percig së, ez viszont igen: 
két és fél napig volt a héján, szeszfoka 12. Idén, regéli a gazda, a nagy 
szárazság miatt erős a szőlőben a színanyag, másfél napig hagyja csak a 
kisajtolt mustot a szőlőhéjon.

Hogy a siller mög a rozé egy-ugyanaz vóna? Abból a szempontból, hogy 
fehér- és vörösborok szabad keveréke lönne – ez is, az? Mint Napnyúgati 
Ejrópában? Itten errül szó nincsen. Itten még: az, ami. Aminek lönnie 
köll. Köllene, hogy lögyön!

Negyediknek kétéves kadarka kerül poharadba, ez Szerémben másfél 
holdon terem. Ott, ahol – ’Szerbiában’ – már nincs kadarka! Csak amit 
mi, nem szerbek magyarkodunk Szerém vármegyében, az Álmos-hegy, 
Tarcal lankáin. 

Mégis azoknak van igazuk, akik szerint a kadarka nem délről jött hoz-
zánk, hanem keletről, a Fekete-tenger, Azovi-tengör mellyékirül? Hon-
nan mi hoztuk volna, hogy most már csak mi szeressük? Őrizzük. S cso-
dák csodájára vörös aszú terömjön Arad-högyalján, a ménösi borvidékön? 
Melyet – meghallva, mi az igazság – újabban némöt befektető igyeközzön 
mögszörözni? Tán nem tátjuk el a szánkat. Balla nem, ű igyekszik.

A szerémi ürmöst a rác vermetnek csúfolja. Vermut helyött mond ilyen 
égbekiáltót.  A régi magyarok az ürmösüket szigetivel (furminttal) készí-
tötték!

Még egy pohárral.
Le vele.
Lë.
Lehet?
Löhet.
Möhet.
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Mék vagy nem mék – innét sëhová.
Még!
Az ürögiek fehér ürmöst nem készítenek.
Hajintsuk le.
Az ottani magyar boros gazdától tudjuk: Ürög címerében ragadozó 

madár három kis fi ókájával, a madár a saját húsával táplálja fi ait. A mi tu-
rulunk! A turulban együtt van a szeretet és a támadó szellem. A ’Karom’ 
a harckészséget idézi, Ürög (címere) a szeretetet példázza. Életünket és 
húsunkat… Bármi áron: megmaradni. Hun, ha nem Álmos fejedelöm 
főggyin!

Nem ártana az ’ürögi turul’-unktól eltanulni. Újraéleszteni. Föltámasz-
tani. 

Föltámadni, végre.
Ötödjére, zárszó előtt, házasított szerémi vörös: kékfrankos, kékburgun-

dival (avval, a fekete micsodával, mi a fenéjével). És a gazda sorolja a 
szerémi dűlőket, ahonnan való a belevaló. Magyar Szerémből. Abból, ami 
még él – belőlünk.

Míg a hatodik a négyputtonyos aszú minőségét bíró kései szüretelésű 
rizling. Szeszfoka 15. Vitán felül.

– Hallja, ez igön!
Ígön-ígön.
Akkor most döntsd el, melyikből kérsz még.
Amelyik kézre esik!
Dűtsed.

Ménösi nektár
Kölcsey Himnuszában

…Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Ménes szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél…
– legalábbis egyes hírek szerint így szólt volna Kölcsey Ferenc Himnu-

szának első változata, amikor e helyhöz ért volna a tisztes szerző. Nem 
akármilyen! Mármint szerző, hogyne, bor. A legjobb. Honi. Itteni.

A ménösi!
Kadar! Kadarka. Kadarisszima! Balla bora.
Hogy a fehérről ne is beszéljünk. Magyarádi mustos fehér, ménesi fur-

mint, királyleányka…
’Nektár’ hogyne, aszú. Balla Géza módra.
Ménös, Ménös.



9

Etelközi szürkebarát
Murfatlarból Páskándiékkal

A váradi könyvbemutatón kaptuk a tenkei lelkipásztortól. Pinot gris a 
csúfneve e moldvai fejérnek, magyarán mondva szürkebarátnak.  Moldha-
honbul, hun a Szeret szompolyog. Idehaza balatoniratosi – balatoncsabai 
(balatonkígyósi) /veszprémalmádi/ – tanyánkon kóstoljuk meg, s mit ad Is-
ten?! (A származási hely ellenére…) Igen kellemes a murfatlari fehér! Mit 
nem tud az ajándékozó – bihartenkei – személy – … – szömélyünkrül?

Hogy a váradi könyvdélután főszereplője – szervezője, irányítója, esze 
– V. Sz. Jani cimbora tovább vigye a szót.

– Egészségedre, Mihály koma! A murfatlari ültetvényeket a Duna-del-
ta rabjai telepítették, magyarok és papok, meg Páskándik… Mihályom. 
Verjük a tokost! 

Verjük.
Isten, Isten!
Etelközi – nem akármi.
A délvidéki – szerémi, Álmos-hegyi (Tarcal-högyi) – magyar husziták 

az 1400-as évek derekán telepítettek (magukkal víve) Móduába szőlőt, 
melyet művelve az utódok két keze munkája nyomán ilyet (nem) nyalint-
hatunk… Míg ki nem fogy.

Igen, túl hamar.
– Tarcal, föl!
Etelközibe!
Közé, Etelnek.
Dugóval, vagy anélkül.

Sommelier Jozefi na pohárnoksága
Kóstoló kínál körbe magyarázva

…a temetők meg üresek. 
Pedig csak som mellé ül a koma, úgy kostoli a bort! Ez a sommellíki!
Ül stb.
Ne hülyülj.
Kínáló; akkor inkább kínálnok.
Pohárnok – hallod a hangláda reggeli hírében.
No, ez az. Főpohárnok! 
– Ihatnám!
A kutyabőrre.
Kár, hogy a magyar pohárnok, főpohárnok nem olyan elegantos, mint 

a sommellíki sommelier!
Elegáncsos, vagy së.
Hogy a csudába ne.
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Szaga van a menyasszonynak
A vőlegénynek bora

„…olvasgatám a Punciszőr, bocsánat: Pinceszer című darabodat, s feltűnt 
a vége felé az illat-szag „kisesszé” – tetszene mondani széptanulmány. 
Érdekeseket írsz – ez tényleg megérne egy külön dolgozatot. Nyilván min-
den olvasva gondolkodó embernek vannak erről látásai, s beugrik egy-két 
sor. József Attila a kedvese szoknyája szagát is akarja, Kassák meg így 
sóhajt föl: Mért laktál jól ember sűrű gabonaszaggal... ? Azt  hiszem, hogy 
illat szavunknál a szag valami régebbi. A középkori szakácskönyvek nem 
tudnak illatról... No, csak úgy eszömbe jutott. Agyisten: Ionne Sabauvici-
escu” – írá Vágner Szabó Jani komád Martfű várossából 2010 végén.

Szaga van a.
Illata.
Bűze! Mert a székely meg miről nem tud?! Jó bűzű, meg rossz bűzű 

ilyen-olyan dolgáról a világnak.
Biza még a bornak is.
Szaga illan, hogy bűze beigya magát beléd.

Beregi kiráj
Kiráj leányka, kígyósi rúzsa

Beregszásztól egy ugrásra, Nagyberegnek, Kígyós. Akár édösanyánk Új-
kígyósa (Ókígyós mellett)! Ám a bora… Más. Valóban bor. Sass Károly 
pincészete a ház aljában – szőlő a határban, szerteszét. Bora? Borai.

Mondja, majd írva is vagyon: sárdoné!  (Sárlik a Don neje?) Persze, 
mert így már majdnem jelent is valamit. Ér valamicskét! Szerémi zöld – 
ebből most nem tud tölteni, elfogyott neki, kevés terem belőle. Némi ba-
kator, akad beregi kígyósi bikavér is, meg kadarka, az ürmös izabellából 
meg is kínál: ízlik Bella (Iza) ürmösse! Golubok, vagy mi – állítólag uk-
rajnai – odesszai? – avagy tán mégis moldvai… Kiráj leányka, Zsuzsika 
te édes, Kígyós rózsája (persze, siller, azaz kástélyos), Tamjanka (valami 
muszka-beütés?, nem kóstoltuk, csak a papíri kínálatban látható), Mol-
dova néven jégbor (ha nem is szerémi-magyar-huszita módra), persze, 
izabella, hogy a kahort ne feledjem. Amit meg, ajándékként, madárlátta 
pinceszeri emlékként magammal vihetek, mivel asszonykámat a Balaton-
nál megkínálhatom (hogy a végén én húzzam le az egészet): fekete rózsa. 
Való, sűrű vörös, akár a legvadabb rózsa. Gyöngyi-napra Rózsánknak 
(mondom, hogy mi igyuk – hogyne, magam igyam – meg). Borunk több-
nejűségéhez – többférjűségéhez? – méltóan házasítván oportót cvájgellal, 
merlóval (meg vissza), hozzá valami méz, áztatván benne aszalt szilva…

Kiráj? Az ugocsai kastélyos magyar képtárban is nem egy efféle hely-
telen írás mutatja magát képaláírásaként. Tán mert az ukrán(kisorosz)-
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orosz(nagymuszka) cirilli betűvel róva ide, vagy oda a szó, a név, „ly” 
helyett az átírásban a kirilles „j” adja csak magát. Hogy visszafordítva(-
ferdítve) a magyariskolázatlan (ukrán főiskolát végző) személy „j”-re iga-
zítsa a dolgot. (Hogy ne csak lássák, értsék is?)

A szőlőalapú pálinkák közül is belenyalhatunk egybe, hogy az első ku-
pica után rögvest le is tegyük az apró fi ndzsát, nehogy már éhomra a bo-
rozás előtt fölhajtsuk a butykosban lévő valamennyit! Amúgy – csácsá, 
rákijá, fráppá – törkő pálinka dióhártyán avagy zöld dió héján érlelvén, 
ágyas pálinka szárított gyümölcsön erősítvén, kalganyivka csúfnevezetű, 
kalgángyökéren (a kozák élet aranygyökerén, amely a borlap körülírása 
szerint maga a zsen-seny) – Potentilla erecta L. – tartván áztatva. Nem-
különben Károly különleges unikuma, mi mi lenne más, „törkő pálinka 
erdei vad gyümölcsön érlelve” valameddig.

– Abbul a zsen-seny nevűbül, mely még hogy potencia, erekta is, hogy 
a Lövésrű szót së ejtsünk!

Abbul, nem másbul. 
Végül a „Lóra”, vitéz, bora: fűszeres forralt vörös bor, rogyásig.
Csak nehogy lűre lögyön belülle!
Túl a Tiszán, Ugocsában, Bökényben a házak előtt végig szőlőlugas 

fogja föl az út porát, meg a tűző napot. A lugason feketedik az izabella, 
meg a nádor-izabella, hátul – a kertben – apró szemű kadarka…  Benei 
csárdában mit nem löknek eléd: a babgulyást követően helyi olaszriszling 
és izabella, valamint a moldvainak mondott, Kékecskének becézett/fordí-
tott golubokot…

A beregszászi borvidéken sompolygunk tova. Borra bor! Bora. Benei 
(ahun főleg izabella, saszla, rizlingszilváni, netán egybe az egész, hogy kirá-
lyi lögyön), Kígyós bora.  Hun tablettás bornak – immár – (netán) së híre, së 
hamva. (Itt, hallani, nejlonbor a csúfneve). Legalábbis a poharunkban.

Kupa, kupa.
Ebbül a borbul a gyerök születésekor eltöhetsz ëgy hordóval a lagzijára.
Keveset, szűzbort, kedvedre! 

A Kopasz odvában
Ófurmintra új, majd törköly

A kálvinista istenháza melletti hegyoldali ház alatt sok száz éves pince, 
vagy 30 méter mélyen a hegyben. A gazda – apja festő, a debreceni taní-
tóképző tanára volt, ő maga régész, a bodrogzugi ásatást vezeti – előbb 
pár éves ófurmintot kínál, majd a kóstolgatást a tavalyról való újfurmint 
követi. Már megint óvatos vagy, ki tudja, hogy jutsz föl a garádicson, vál-
ladig érő szűk pincéből a csillagos ég tágassága alá. Hogy az egészet az 
esszenciának csúfolt törköly(pálinka) zárja.
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Mi mást mondhatunk: elkápráztatott bennünket a gazda. Borával, me-
séjével. A hellyel. 

Tokaj-java!
Valahol itt.
Adattárban lelem meg: Makoldi Sándorné Papp Gizella néprajzos, fes-

tő, Makoldi Sándor a gazda, fi uk Miklós a tokaji vár régész kutatója… 
Hogy érdeklődésünkre a minket idevezető tokaji lapszerkesztő, Técsi 
Zoltán ím ígyen írjon:

„Miska bátyám! Ami jár, az jár! (Ha nem is mindenkinek.) Gyanítom, 
az »Ivótábor« résztvevői inkább efféle örömökre és (szellemi) izgalmak-
ra vágynak. Különben Makoldiék pincéjében jártunk – a Debrecenből 
ideszármazott festőművész apuka, Sándor, aki az egyetlen honi Makoldi 
család feje, Makoldiékról megjelent a Magyarország felfedezése c. soro-
zatban egy mélyszegénységet bemutató szociográfi a, szóval nem akármi-
lyen família az övék, ahhoz képest, hogy helyben teljesen elhallgatják őket. 
Egyik gyerekének, az ugyancsak Sándor névre hallgató szobrásznak elege is 
lett ebből, és áttette székhelyét a szomszédos Bodrogkeresztúrra (ahol még 
náluk is jobban elfelejtve – a falu által fel sem fedezve – vagy három éve 
halt meg Hatvani Dániel). Most még leginkább Miklósnak, az idén a 97-et 
betöltő nem akármilyen nagyapáról elnevezett unokának fut a szekere, aki 
– majdnem kereken háromszáz év után - elkezdte kiásni a tokaji várat. Igen, 
előásni a hordalék alól. A pincét még a háborús romok alól kikaparó, s előt-
te magának kinéző Papp Miklós ugyanis nem csupán múzeumot alapított 
helyben, azt megelőzően pedig az annak anyagát kitevő, országban legelsők 
közé tartozó helytörténeti gyűjteményt, de a gimnázium első igazgatóját is 
személyében tisztelhetjük. Mondani sem kell, mindezekért üldözték eleget, 
illetve épp csak megtűrték. Példátlan életmű az övé, s mind e mellett letett 
az asztalra néhány páratlan könyvcsodát, köztük a párizsi bor- és szőlő-vi-
lágkiállításon aranyérmet szerző kulcsművet, a tokajit. A kor kiválóságai is 
az ő – meg Béres Béla bácsi, a helyi pap – pincéjét látogatták évtizedekig. 
Mert míg akkoriban a szocialista tömegtermelés, ma az idegen ízlés, a fran-
ciás stílus előli menedék lehetett az általad is megismert enyhhely.”

Hogy mik nem derülnek ki a hegy gyomrában! Ha Tokaj szent hegyén 
jár az ember…

Tokaji borász párhuzamosan
Hárslevelű, utóbb

Előbb? Utóbb? Nem egyre megy?
Persze, hogy nem.
– Nem tudják, merre van az az utca, amely párhuzamos azzal, ahol To-

kajból jövet kiszálltam?!
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A kérdés jó. Ő ki, mi. Almádiban, a hegyaljai Kövesalja táján.
– Tokajból jöttem a barátomhoz, itt eltévedtem.
Elég messze attól, ahol kiszállhatott. 
Itt vagy ott, nem mindegy?
Tokajban? Nem, Almádiban.
– Nézzétek, bevallom, ittunk egy kicsit.
Pár uccával ërébb.
Arrább valamicskét.
Szálljon be hozzánk, ha mutatja, merre lehet az a párhuzamos, kitesz-

szük!
– Ha már itt tartunk, ismeritek azt Máraitól, hogy… Mennyire odáig 

van jenki földön a magyar hazájáért, mindenről az jut eszébe, mást ne 
mondjunk, hogy vajh olyan-é még a Margit-sziget, mint amikor ő látta 
vala akkor, amidőn utójára erre járt a hazában.

Majd Wass jön, a kőről, ami marad, a víz meg, ugye, szalad. 
– Ofotért; az volt kiírva, hogy Ofotért. 
Van több látszerészet a városban, de ha a párhuzamos uccát említi, tán 

a főucca lesz.
– Nem Fő ucca… – mármint hogy arra bizton emlékszik, hogy más 

vala. 
Baross.
– Talán. Baross, lehet. 
Borász Tokajban. Hegyalján. Fölmondtak neki a nagy cégnél, negyven-

évesen hova álljon? Unja, hogy mindig mások szavára kell ugrania, elege 
van a beosztottságával, hogy nem a maga ura! Van egy hektár szőleje; nem 
sok, de kezdetnek nem rossz. A pincéjében 14 hordója, azt igyekszik évről 
évre a legjobbal teletölteni!

– A Mátyás pince pohárnoka azt mondta, ezt azonnal rátesszük a 
borárlapra! 

Olyan a bora.
Harapni lehet. 
– Nem csak tokajit, mást is ittunk.
Ez az, itt vagyunk, itt lakik (akinél ő is tanyázik).
Ihattak épp eleget, hogy ilyen szépen eltévedt. Azt sem tudta, mi fán 

terem.
Tokajit inni Almádiban, tokajiként.
A szőlőt, meg a bort persze hogy tudton tudta! Arról – azokról – az ég 

adta világon mindent! A kisujjában van. Csak a címet, Almádiban.
– Majd cseléd marad egy életre!
Tovább egy napot se.
– A kolbászhoz milyen bort innátok?
Vittük a csabai vékonyat meg a csabai vastagot az almádi füstölőhöz, 

amikor beültettük magunk mellé, keressük meg azt a látszerészetet, amely 
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abban az utcában találtatik, amely párhuzamos a másikkal! Hoppá, ez 
lönne az.

– Csabai?! Igaz, a legjobb.
Mondtuk neki: almádi bor csabai kolbásszal…
Neki csak tokajija van.
Vörös a kolbász, szép piros, valamennyire a hús is, de valahogy fehér 

szárazzal menne le a legsimábban…
– Száraz, száraz! Pontosabban?!
Igaza van, savanykás, de lehet nem annyira savanykás. Azaz félszáraz 

(alig savankás), netán félédes (alig édös). Ami jön! Mind megteszi, a csa-
bai kolbászhoz bármelyik jó bor illik! Csúszik, mint a huzat. Almádihoz a 
csabai, csabaihoz az almádi.

– Hárslevelű?
Jöhet.
Tokajból.
– Ha megittátok, írjátok meg, milyen!
A többit Tokaj-hegyalján megbeszéljük.
Kopasz előtt, Kopasz mögött, után, szélén, Kopaszon, Kopasz körül a 

mi édes kis Zemplén vármegyénkben!
Legközelebb is: párhuzamosan. 
Párhuzamos ott is van?!
Ha van.

Csallóközi Morva-leve
Csallás, nem csallás, borféle

A Csallóközben kínálnak meg e csárdás borral. Afféle, amiféle! Íze? Van 
neki. Szaga? Kicsike. (Más illatnak becézi – míg józan.) (Bűzlelni hagyjuk 
a székelyének.) Bukéja? Pláne. (Két icce után különösképpen.)  Hogy a 
zamatjáról – hógyisne, a színéről, tisztaságáról – ne is szóljunk.

A volt Cseh-Szlovák (Szlovák-Cseh) Köztársaság Morva nevezetű tar-
tományából való az alapanyag – tudjuk meg a gazdától, kitől a bor való 
Csallóközünkben, eme Aranyszigetünkön, Tündérkertünkben. Síkföl-
di hegyi bor! Majdnem. Mondom, Morvaországból fuvaroztatja idáig a 
borosgazda – szőlész – a morva gazda szöllejét, mit megvett pöngő cseh 
koronán avagy ejrópai eurón, hogy idehaza kisajtolja-erjessze, borrá va-
rázsolja. Mi több, egyenesen kisalföldi nedűvé a Kárpátok túlfelőli lejtőin 
éretté érő szőlőszemek levéből való, magyarborrá itten érő levecskét.

Igyál, betyár!
Ha nincs más.
Hogy a csallóközi magyar csárdában a vendéglős bácskai és balatoni is-

merősei jóvoltából gyöngécske borocskát is nyakaljunk. Nem rossz, nem, 
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ez sem, ahogy a morva-java sem volt az, ez se kutya! De hogy valódi bács-
kai vagy ne adj Isten csopaki legyen, attól nem kell tartanod. Pedig rizling 
amúgy (a lelkem). Meg irsai, mi az, hogy, cserszegi…

Zseme puvedu – Mad’arsko. (Hogy mit jelent, máig nem tudja a boros-
üveg tartalmát magáévá tevő bornemissza.)

Most gondold el, mit nem gondol magában minderről a bornemissza!

Magas cé
Borba fujtva

Várunk a dalárdába!
Milyen hangod van?
Állítólag tenor.
Az is jó!
De fél liter bor után inkább bariton.
Pláne!
Csak hát liter bor után… jöhet bármelyik!
Gyühecc.
A karnagy úgyis elzavar.
Ilyen állapotban…
Kész csuda lönne!



Hankó Tóth Ádám

Rap

Egy éve költözött a szobámba a 
repedés.

Néha a tenyeremen utaztatom,
bár rettegni szokott a metrón.

Hazafelé egyszer a taxiban, a háromszemű
polip volt a sofőr, akkor láttam először mosolyogni.

Karácsonyra egy fűrészt ajándékoztam neki, 
de udvariasan elutasította,
viszont megengedte, hogy anyának szólítsam.

Szerelem

Szívószállal tömködöm vissza a szemedbe a zsigereket.
A hús szaga 75 fokon a legizgalmasabb.
A hús szaga fagyottan a legirgalmasabb.

A réten ketten maradunk majd csak,
én meg az elkapartatott embrió, te meg mind a hatvannégy 
fogam.
Ezt nevezik mások felejtésnek, de ahhoz buszjegyet
kellene váltani, ami lehetetlen egy mosógép belsejében.

Érezd a rázkódást, érezd, hogy megindult benned a húsdaráló.
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Horizontok

Majonézes lett a lába, fennakadt a szőrökön,
dörzsölte, törölgette, de nem jött le, egy része ottmaradt.
Ezért keletkeztek ott azok a pogácsák, fasírtok,
meg már amúgy is jelentős késésben voltam.

Az így megnyíló hasadék, rés betöltetlen marad.

Megvitattuk többször is, eredmény nélkül,
hogyan lehetne mindehhez egy újabb nézőpontot találni.
Azóta minden tekintetben rojtosabb a széle, 
mintha mindig hátulról, és kissé alulról világítanák meg.



Réthy István

Alajos a tanítónőt szerette

A ház, amelyben Eleonóra, a tanítónő lakott, földszintes volt, eper-
fa magas, holtpiros cserepes, nem vén, de öregebb, mint az országútja. 
A járda, no meg a Szentháromság-szobor felé két ablakot nyitogatott, 
kétszárnyúakat, négyzetmétereseket. Nyugatra hosszú, széles udvarra te-
kintett, hátra, északra a kert irányába nyújtózkodott, s mindösszesen na-
gyon szeretni való volt. Szerette is Eleonóra, a tanítónő úgy, hogy száz és 
ezer várkastélyért se, a világ minden kincséért se adta volna oda másnak. 
Megmondta. Mert őt oda hozta a kelepelő gólya. Bocsánat! Mert ő oda 
született. Ott nőtt fel. Onnan járt általánosba, indult középiskolába, főis-
kolára, és oda tért vissza diplomás tanítónőként. Oda, vagyis haza. Fém-
lemezből, vascsövekből gyártott nagykapuja volt a háznak. Vaskapuja, 
ahogy elnevezték. Két, öles, derék téglabástya közt az is magas. Csipesz-
kedni, ágaskodni, fölötte az udvarra bekukkintani esélytelen volt. A taní-
tónő a kaput s a bástyákat is szerette, s nem azért, mert akár félmeztelen 
is napozhatott nyáron, az udvaron, hanem csak. (Lesz még dolgunk azzal 
a kapuval.) Hatalmas darab, széles kertje volt a háznak. Akkora, hogy 
egy egész futballpálya s még egy röplabdapálya is. Négybe szakasztott. 
Egy, hobbi szőlős. Kettő, gyümölcsös. Szilva, alma, meggy, cseresznye, 
körte, barack. Három, zöldséges. Például pityóka s miegymás. (Lesz még 
dolgunk ezzel is.) Négy, arborétum. Valahogy így: sűrű fű a földlapján. 
Abban fák s bokrok. Erdei fenyő. Vörös fenyő. Ezüstfenyő. Diófa. Som-
fa. Vadrózsabokor. Szelídgesztenye. Galagonya. Nyírfa. Köztük termés-
kődarabok, sokan. Ezek is, azok is szabadon, fegyelmezetlenül. Eleonóra 
találta ki az arborétumot. Ő ültette a fákat és a bokrokat. Ő hordta össze 
nyikorgós talicskával a köveket, hatvanat, a határ földútjairól. S aztán 
hozta a gyermekeket, a tanítványait természetismeret-szemléltetésre. A 
kerítést, a hántott akácfaoszlopos, vadhálós kerítést a tanítónő édesapja 
és édesanyja húzta fel a futballpálya (Bocsánat!), a hosszú, széles kert 
köré őzek, szarvasok, vadnyulak ellen. Ja, a kerítés. Nyolcvanöt félbeha-
sított, két méter magas oszlop egymástól hat lépésre, földfúróval földbe 
fúrva. Rajtuk kétszáztíz méter hosszú, két méter magasra feszített vadhá-
ló. A mezei út felől kapu. Lánccal, lakattal. (Lesz még dolgunk vele is.) 
Na ne má’, hogy csak mogyoróbotokra nyúzott szőlőkötöző lenne a kert 
körül most is, mint volt a pénztelen időkben! Mert mi volt az egy őziké-
nek, nyuszikának, ha répát akart enni a kertben? Gyomromban a korgás, 
gyere te is, jó pajtás! A drótkerítés óta aztán nem járt idegen odabent. 
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Csak egy-egy macska. Egér. Béka. Gyík. Kígyó. Csiga. Miegymás. Ele-
onóra szerette gondozni a kertet. Lehetne másként mondani azt, hogy 
szerette? Ásta, kapálta beültette, locsolta, gyomlálta. A virágokat, a bok-
rokat, a szőlőt, a málnát, az egrest, a ribizlit, a szedret, a gyümölcsfákat 
permetezte, metszette, kötözte. A rügyeket számolgatta, simogatta, ba-
busgatta.  Hát így!

Alajos osztálytársa volt a faluban Eleonórának. Az általánosban. Igaz, 
nem véges-végig, csak az ötödik osztály elejéig. Addig pedig nem ültek 
egy padban sohasem. Az óraközi szünetekben sem játszottak úgy külö-
nösképpen egy csapatban, ha csak akkor nem, amikor bújj, bújj, zöld ágat 
rendelt el az osztályfőnökük. Hát csak akkor. S az elég volt Eleonórának, 
hogy élcelődő rigmust költsön a fi úra. Alajos, Alajos, mitől lettél olajos? 
Sérült volt a fi ú kétszer is. Úgy született. Először csípőfi camos. Ettől járás 
közben erősen kacsázott. Ha a ballal lépett, balra dőlt, ha a jobbal lépett, 
jobbra dőlt, s mindenképpen kicsit féltalpon járt. Ruganyozott is egy bab-
szemnyit térdből. Versenyt futni nem tudott. Hát már hogy ne próbál-
kozott volna! Agysérült is volt valamennyire, s ez a beszédére hatott ki. 
Nem dadogott ugyan, de lassan, vontatottan beszélt, s hangosan, mintha 
erőből. Olvasni, írni, számolni jól tudott, szinte soha nem hibázott, ámde 
az olvasáshoz, az íráshoz, a számoláshoz sok idő kellett neki. Az ötödik 
osztálytól kezdve aztán nem maradt otthon abban a kétszer félfedeles, 
gyönyörű új iskolában. Városba vitték a szülők, kisegítőbe. Ott végezte el 
az általános iskolát, ott ballagott el, s nem tanult tovább. A szülői háznál 
maradt, lett belőle legény, lett belőle felnőtt. Ne feledjük! Említsük meg! 
Nyolcadikos korában egyszer ősszel, egyszer télen és egyszer tavasszal, 
tehát három alkalommal is felkereste Eleonórát abban a csupa üveg isko-
lában otthon. (Szóltak a katasztrófavédők, hogy veszélyes az a sok üveg.) 
Egyszer almát vitt neki, egyszer narancsot, egyszer kivit. Jószívvel adom, 
s kérlek, fogadd el! Ennyit mondott. Eleonóra elfogadta az ajándékot. 
Alajos boldog volt. Az Eleonóra ballagásán ugyancsak megjelent. Virágot 
vitt, fehér rózsacsokrot. Ünneplőben volt. Odaállt az iskola udvarán vá-
rakozó vendégek közé. Kicsit izgult, s kicsit jobban fi gyelt, mint más arra, 
hogy mikor jelenik meg végre Eleonóra a ballagók közt. Hogy mikor ad-
hatja át neki a fehér rózsacsokrot. Aztán az a pillanat is megvolt. Amikor 
odaadhatta a fi ú a virágot a lánynak, gratulált, és azt mondta neki, hogy 
kedves vagy, Eleonóra. És még azt is mondta, hogy mozijegy van a virágok 
közt, ballagási ajándék, meghívás a sümegi moziba.

Eleonóra érettségizett. Kollégista volt az évek során, alig-alig járt 
haza.

Alajos ki-kiállt a házuk elé a kapuba, ha ideje volt. (Azért azt is mond-
juk meg, s ne hallgassuk el, hogy az otthoni dologban, az állatok s a kert, 
jól benne volt a fi ú, már-már ő volt a vezér.) A járókelőknek köszönt a ka-
puban, s akivel úgy volt, annak kezet nyújtott. Történt, hogy egyszer-két-
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szer úgy találta el, hogy Eleonórának segített bőröndöt cipelni az autó-
busz-állomástól hazáig. Olyankor nagyon boldog volt. Ennyi. Ennyi?

Eleonóra lediplomázott, tanítónő lett, s hazatért falujába, oda a Kígyós 
patak mellé az éppen neki fenntartott üres álláshelyre. Most pedig, törté-
netünk idején, pont a második tanévet zárta. Szerette munkáját. Szerette 
tanítványait. Kedvelte őket? Bejöttek neki? Tetszettek neki? Kedvesek 
voltak? Üdítőleg hatottak rá? Boldogságosak voltak? Izgalmasak? Ész-
bontóak? Titokzatosak? Édes kicsi szemek-fülek? Hebehurgya lári-fári! 
Eleonóra tanítónő szerette munkáját, szerette tanítványait. Így. Egysze-
rűen. Közérthetően. (Magyarul?) Szabad idejében igyekezett otthon ma-
radni. Mondjuk meg: több száz kötetes könyvtára volt. Ha megtehette, 
kint a kertben szeretett lenni. Dolgozni. A munkából meg-megpihenni, 
valamelyik nagy fa árnyékában füstölt szalonnázni, friss kenyerezni, üdí-
tőzni. S azon a fontos napon is kint volt a kertben. Pityókát kapált a dél-
utáni forró napon. Erősek voltak a pityókatövek, szépek, olyan sorban 
álltak, mint a katonák március tizenötödikén a Parlament előtt. (Na! Már 
egy ártatlan novellában is összekerül a pityóka a katonával?) A tanítónő 
fürdőruhában. Rá-ráhajolt a pityókatövekre, oda-odavágott a kapával a 
gazra, s fel-felegyenesedett. Olykor-olykor jólesett neki, ha megszisszent 
a szellő.

Alajos megállt a ház vaskapuja előtt. S álldogált egy búzaszemnyit ott 
úgy, mint akiben nagyon nagy elhatározás fészkel, de mint aki még egy-
szer meggondolja, hogy kimondja-e, vagy ne mondja ki az ő elhatározását. 
Becsengetett. Nem jött ki senki. Még egyszer becsengetett. Akkor se jött 
ki a kapuba senki. Ágaskodni, s mélyebben hallgatózni kezdett a fi ú. Na 
de nem láthatott be az udvarba, hiába ágaskodott. (Tudjuk, miért.) Halla-
ni sem hallott ki onnan még csak egy picike neszt sem. Türelmetlen lett. 
Inkább izgatott. Izgatottabb, mint amikor a kapu elé állt. Kicsit várt még, 
aztán arra gondolt egyből, hogy a háztól fennebb, az északra nyíló mezei 
úton megkerüli a portát, s ha odaér a nyolcvanöt oszlopos, kétszáztíz mé-
teres körbekerítéshez, biztosan meglát valakit a kertben. Vagy Eleonórát, 
vagy az anyját, vagy az apját. Jól gondolta. A tanítónőt látta meg a vadke-
rítés tenyérnyi szemein át, amint a pityókát kapálta. A szomszéd kertje, 
a Kovács úré, nem volt behálózva. Alajos átgázolt rajta, a vadkerítésig 
kacsázott, ahol megállt, s belekapaszkodott a hálóba. Mosolygott. Örven-
dett, hogy meglátta Eleonórát, s örvendett, hogy éppen őt látta meg. Nem 
szólt hozzá úgy egyből. Csak nézte annak jobbágytelki szalmakalapos szép 
fejét. Árnyékolt barna arcát. Gömbölyű vállát. Finom derekát, combját. 
Csak nézte, s nézte pár percen át, miközben kétszer is, háromszor is (De 
ki számolta?) megnyalta ajakát oda s vissza. Aztán megszólalt. Elszánt-
ság volt s erő a hangjában. Így szólt a tanítónőhöz. Szervusz, Eleonóra 
kedves! Hozzád jöttem. Beszélni szeretnék veled. Nyisd ki a kertkaput, 
légy szíves! Engedj be magadhoz! Szervusz, mondta a tanítónő, s miután 
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a pityókasorba csúsztatta kapáját, indult, s ment a kertkapuhoz. Nyitott, s 
betessékelte Alajost. Többet is tett annál. Mosolygott, és hívta a fi út, ülje-
nek a cseresznyefa alá árnyékba. Mondd, kérlek, szólt a tanítónő, amikor 
már ott ültek a cseresznyefa alatt egy-egy nyári széken. Mondd, miről sze-
retnél beszélni velem? Én arról, indította Alajos a szót minden töprengés, 
gondolkodás, bevezetés, szünet nélkül, én arról, ismételte meg, s akkor 
egy kicsit dadogott, hogy szerelmesen szeretlek téged. (Ez nagyon szép 
volt.) Kérlek, légy a feleségem. Nem ütötte meg a guta a tanítónőt. Csak 
egy kicsit szaporábban kezdett el lélegzeni, csak egy kicsit szaporábban 
vert a szíve, mint két perccel azelőtt. Nem szólalt meg, mert nem is tudott 
volna rögtön megszólalni. Időt hagyott magának annyit, hogy a szíve és a 
lélegzete ötösről hármasra váltson. Arcáról a mosoly visszahúzódott oda, 
ahonnan előjött volt a kertkapuban, s az alatt tolongtak a lányban a gon-
dolatok. Valahogy így. Alajos tehát szerelmes belém őszintén. Feleségül 
kért. Már a pünkösdi bálon is szerelmet érzett irántam, amikor, miután 
a függönyök mögött gyakorolt egy kicsit, felkért, s táncoltunk. Amikor 
úgy-úgy magához szorított, hogy azt nem lehetett félreérteni. Akkor nem 
mondott semmit se. Másfelől. Én is szeretem őt. Szeretem, de csakis úgy, 
mint bármelyik másik legényt a faluban. Szeretem? Tisztelem inkább. A 
felesége azonban nem leszek. Tutira nem! És ezt meg is mondom neki itt 
a kertben. Elutasítom. Egy itt és most kelt hazugsággal utasítom el, egy 
olyannal, amilyennel, hiszem, nem sérthetem meg halálra. Engem nagyon 
megtisztelsz azzal, Alajos, hogy feleségül kérsz. Hogy azt szeretnéd, hoz-
zád menjek. Nincs is kifogásom ellened semmi. Tisztességes, jóravaló fi ú 
vagy, annyi bizonyos. Itt elakadt egy percre a tanítónő. Aztán folytatta. 
Csakhogy... Csakhogy? Ismételte meg a fi ú a szót, s akkor már ott térdelt 
a lány lábai előtt. Csakhogy én már menyasszony vagyok. Már másnak 
ígérkeztem oda. A főiskolán történt meg a történet. (Mese. Szép mese.) 
Sajnálom, Alajos. Tiszta szívemből sajnálom, hogy elkéstél, de elkéstél. S 
ezért ne bánkódj! Nem tehetsz róla.

Alajos nem hazament az Eleonóráék kertjéből. A közeli Kápli-féle 
akácerdőbe futott, s ott húzódott meg egy csipkebokor alatt. Ott keser-
gett másnap reggelig, addig, amíg rá nem találtak a szülők, a polgárőrök 
és a körzeti megbízott. Kérdezték, faggatták, de semmit sem árult el sen-
kinek abból, hogy mitől keseredett úgy el, hogy az erdőbe menekült.

Te sírsz, tanár úr?

Ádám tanár úr megebédelt, lebbencslevest evett és szilvás gombócot, 
a felesége főztjét, és miután pihent egy szalmaszálnyit az ő kicsi szobájá-
ban, visszasietett munkahelyére, az aprócska, édeske általános iskolába. 
Dolga volt. Értékelnie kellett a hetedikes nyelvtan témazárókat, ugyan-
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úgy a nyolcadikos házi olvasmányos naplókat is másnapra. Fellépdelt a 
lépcsőkön a félemeletre, a kakasülőre, és benyitott a nevelőibe. Egyedül 
volt. A helyére ült, maga elé pakolta a témazárókat, de egyet se nyitott 
ki még, mert előbb el kellet készítenie az iskola pedagógiai programja 
szerint a pontozó táblázatot. Hogy aszondja, hogy nulla ponttól addig s 
addig egyes, attól addig s addig kettes, aztán mind így ötösig. A táblá-
zatot elkészítette, és akkor fellapozta az első füzetet. Beleolvasott, bele 
is húzott egy-két piros pipát, vonalat, de nem többet. Hiányzott valami 
tőle a pontos, a nyugodt munkához. A televízió hiányzott éppen úgy, mint 
otthon, ha óratervet írt, vagy dolgozatot javított. Olyankor nem egy fi lm, 
nem egy zene, főleg pedig nem egy politikai diskurzus kellett a tanár úr-
nak, hanem csak egy csendes zaj. Annak az ablakos ládának, doboznak 
vagy minek a nyugtató zaja. (Nem áruljuk el senkinek, hogy a tanár úr 
felesége bekapcsolt, halk tévé nélkül képtelen volt a délutáni, pihentető 
alvásra.) Szóval, akkor és ott a nevelőiben csendesen, nyugtatón zajongott 
a sokforintos, színes tévé. Ádám tanár úr pedig dolgozott. Javította és 
értékelte a hetedikes nyelvtan témazárókat. Az alanyra és az állítmányra 
kerekített feleleteket. Ez négyes. Ez kettes. Ez ötös. Ez hármas, és így. 
Huszonhét dolgozatig összesen. Nem nagy ügy. Egy fi atal magyartanár-
nak egyáltalán nem az. Főleg, ha örvendetes a végszó. Örvendetes volt. 
Négyes fölötti a témazárók átlaga. Ádám tanár úr érdemjegyek szerint 
pakolta egymásra a füzeteket, és csúsztatta a pakkot egy kicsit balra, hogy 
maga elé tessékelje a házi olvasmányos naplókat, amikor a sokforintos, 
színes televízióra pillantott egy nyugodtat. Éppen s éppen néptáncműsor 
volt a Dunán. Magyar néptáncműsor! Hagyta a tanár úr a témazárókat, 
hagyta a házi olvasmányos naplókat ott, ahol voltak, s nem mozdult. Csak 
nézte, csak bámulta a táncosokat, csak hallgatta, csak hallgatta a fi úk és 
a lányok énekét, a prímás, a cimbalmos, a nagybőgős muzsikáját. A ne-
meshanyi nagy híd alatt, ihajja. Folyik a szerelem patak, ihajja. Aki abból, 
ihaj, vizet iszik, babájától elbúcsúzik, ihajja. Tapsolt a tanár úr, tapsolt. 
Egyszer-egyszer dobbantott, fi úsan  sarkintott úgy, ahogy ott ült a széken. 
Valamelyik dobbantásnál aztán, s valamelyik tapsnál eleredt a könnye, 
folyt és folyt lefelé. Le az arcán. Az orra árkán. A szája szélén kétfelől. 
Márti, a fi atalabbik takarítónő cuppant a nevelőibe. Te sírsz, tanár úr? Ezt 
kérdezte. A tanár úr nem válaszolt. Akkor éppen nem sírt. Mert akkor 
már nem tudta visszatartani, és zokogott.

Hetente kétszer volt néptáncpróba az egyetemen annak idején: kedden 
és pénteken esténként. Két-két óra zenekar nélkül, számolásra. Csak ké-
sőbb zenekarral. Előadásra vagy versenyre. Odament, jelentkezett még 
első éves korában, s csak az Isten tudja, miért. A középiskolában táncolt 
ugyan, tangót, keringőt jól, de néptáncot nem, sehogyan sem. Jelentke-
zett hát, hogy ő is együttestag lenne. Örömmel fogadták. Aznap jó volt, s 
egy pindurkát még tovább is, tölteléknek. De aztán, ahogy a próbák pró-
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bákat követtek, és bizonyította, hogy van tartása, és nagyon jó a ritmusér-
zéke, párt kapott, egy szépségesen szép gyógyszerészlányt. Egy csinosat, 
kedveset, olyant, akinek minden testsejtjét néptáncból szülte az édesany-
ja. Olyan ritmusérzéke volt neki is az egy-ké-há-ésre, hogy senkinek se 
jobb az együttesben. Olyan mozgása egy-egy székely táncban vagy egy-egy 
mezőségiben, hogy még olyanabb senki másnak. És úgy ölelte magához 
Ádámot, ha ölelni kellett a táncban, hogy olyan ölelést addigelé még soha 
sem érzett a fi ú. Biztatás forrt, igen, abból az ölelésből, biztatás arra, hogy 
jobban s még jobban táncoljon. Eltelt még néhány próba, s akkor a mester 
úgy kezdett beszélni Ádámról és Dalmáról, mint példáról. Valami olyas-
mit mondott róluk, de miért, ki tudja, szóval valami olyasmit mondott, 
hogy ti ketten egy friss, meleg, kemencés cipó vagytok, amelyet háziszőt-
tes kendővel kell letakarni, hogy soha ki ne száradjon. Azt az érzést, lük-
tetést,  csodát, amelyik egy fél év alatt fakadt, s fodrosodott  Ádámban,  
amelyik nem a dicséretektől, nem az elismerésektől származott, hanem 
valami mástól; azt, ami boldoggá tette élete minden percét, ami tolta, 
lökte előre a napokat azért, hogy jöjjön már a kedd vagy a péntek, hogy 
ott legyen az együttesben, az esztám-esztám-esztámban, s hogy rámoso-
lyogjon Dalma, a gyógyszerészlány, egymillió-egyszáz magyar szóval se le-
het megfogni. Dalmával nem voltak, s nem lettek egymás szerelmei. Csak 
barátok voltak, nagyon jó barátok ugyanúgy, mint az együttes többi tagja 
egyik a másikkal letagadhatatlanul, felejthetetlenül.

Három gyönyörű tánccal készült el az együttes tavaszra.
Három gyönyörű táncot mutatott be a kultúrházban. A harmadikban 

színes, teás üveg volt a lányok magas kontyán. Tánc közben, a forgatós-
ban, a padlóra csúszott az üveg a Dalma fejéről. Gurult és gurult a zene-
kari árok felé, hogy pottyanjon. A közönség felszisszent. A táncmester 
megijedett. Áron az üveg után legénykedett, utolérte, s felkapta. Felmu-
tatta, férfi asan megrázta. Kapott is érte akkora tapsot, amekkorát még 
soha sem láttak a kultúrház csillárjai. 

Csak egy tánccal, egy kalotaszegivel jelentkezett az együttes országos 
versenyre. Személyvonat vitte a fi úkat, a lányokat, a mestert és a zenekart 
a helyszínre. Olyan hosszan vitte, hogy egy egész éjjel és egy fél nap fo-
gyott el az utazással.  Legény s leány a párjával ült a kupékban. Egy kupé-
ban négy pár. Addig ült ott, s addig egyenesen, amíg tudott. Amikor már 
nem tudott, akkor ide dőlt, oda dőlt. Igaz, ebben a kiporciózott pálinka 
is segített. Ádám egy kicsit berúgott akkor. Első díjas lett az együttes a 
versenyen. A táncos fi úk közül pedig Ádám közönségdíjas, felejthetetlen 
nagy tapssal.

Ádám tanár úr nem sírt a nevelőiben, hanem, mert képtelen volt vissza-
tartani a hangot, s az kirobbant belőle, zokogott.  Az együttestől zokogott, 
akit a tévében látott. A táncoktól. Az énekektől s a zenétől, akiket hallott. 
Az emlékektől, amelyek körülölelték őt az irodában. S még valami más-
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tól. Az örömtől, a boldogságtól, a varázslattól, a csodától, amelyik ott szü-
letett, és ott nőtt fel benne az egyetem tornatermében, a néptáncegyüttes-
ben. Amelyik a szívébe fészkelt örökre. És amelyik a szemébe száll, onnan 
sírdogál olyan váratlanul, mint amilyen akaratlanul, ha néptáncos fi úkat, 
néptáncos lányokat lát tévében vagy színpadon. 

Fél órás volt a néptáncműsor a Dunán. Ádám tanár úr megnyugodott. 
Maga elé rámolta a házi olvasmányos naplókat. Áttekintette rendre min-
deniket. Javította a helyesírási hibáikat, s rövidke szöveggel értékelte a 
tartalmakat. Kész volt, s ha kész, akkor hazament. Otthon paprikás, sza-
lonnás rántottát vacsorázott a felesége főztjéből, két korty vörös bort ivott 
a sajátjából.

Egye fene!

Ádám és Éva, de tényleg.
Ádám utolsó éves volt a főiskolán. Természetrajz-biológia szakos, ma-

gas, vállas, snájdig fi ú. Nem csajozott, csak alig, csak a téma kérgén. Az 
iskola bulijaira el-eljárogatott, másmilyenfajta összejövetelektől azonban 
távol tartotta magát. A suli bulijain rá-rámosolygott egyik-másik lányra, 
táncolt is, ha elkapták, ám akkor nem a káli kettőst járta.  Ritkán ivott, 
citromos sört kortyolgatott, ami azért mégsem alkohol, ugye. Semmi de 
semmi túl komoly, ha csak a huszonkét év a vállán nem szigorodott. Évá-
nak volt még egy esztendeje a főiskolán. Matematika-technika tanár akart 
lenni. Teste az átlagból nem nőtt ki, aranyszőke (búzaszőke, lenszőke, 
kenderszőke) haját jobbára copfban viselte, és olyan karcsú volt, hogy ha 
akarta volna, minden este átbújhatott volna egy zsákvarró tű tátott szájú 
fokán. Az iskola bulijain ott volt mindeniken, s a másmilyenfajta hajci-
hőktől sem félt. Úgy táncolt, mintha rúdra tekeredve született volna, és 
úgy kacagott, ahogyan a csengettyű csilingel vasárnaponként szentmisén 
ama kicsi falu katolikus templomában. Ha összefutottak véletlenül vala-
melyik bulin, Ádám nem igazán fi gyelt Évára, a lány viszont meg-megnéz-
te magának a fi út. 

Nyár volt, forró nyár, vizsgaidőszak. Ádám szunyókált egy órát odabent 
a kollégiumi szobájában, minek utána fürdőnadrágra öltözött. Nyaka köré 
tekert egy puha, széles törülközőt, és kigyalogolt az épület keleti oldalától 
egy kicsit távolabb púposodó tetőre napozni, egyedül lenni, semmire se 
gondolni, még arra se, hogy mi lesz az államvizsga után. Hol lesz kated-
rája. Kigyalogolt hát a dombtetőre, kicsit árnyék közelbe, a süppedésbe, 
a teknőbe. Törülközőjét a fűre fektette, éppen oda, ahonnan egy gyíkocs-
ka szökkent, két fehér lepke röppent, aztán hanyatt feküdt. Karját a feje 
alá csúsztatta. Szemét nyitva hagyta, hogy megkeresse a holdat valahol 
az égen, ám gyorsan összekapta, mert belesütött a forró nap. Ahogy ott 
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feküdt, fejében össze-vissza, előre s hátra himbálóztak a könnyű gondola-
tok. Az például, hogy óvodás korában a konyha ajtajának sarkaira locsol-
ta a tejet, mert nem szerette. Az, hogy általános iskolás korában minden 
lehetséges kabátgombját elveszítette sustákban. Az is, hogyan fogdosta 
össze a purkulicákat a malomárok vizében puszta kézzel. És így. És mind 
így. A földhenger alá szorult bal lábáról ködösödő gondolatait elhesse-
gette. 

Azon a meleg délutánon Éva tanulni akart, integrálszámításokat me-
morizálni, de nem a kolesz forró falai között, még fürdődresszben sem ott, 
hanem valahol kint füvön, pléden, árnyékban. Fürdőruhára öltözött, arra 
a vakító piros kétrészesre, hónalja alá kapta puha, barna plédjét, megra-
gadta legkedvesebb integrál könyvét (A Kígyós patakba dobta volna leg-
inkább.), és elindult a dombtetőre, hogy egyedül legyen, hogy hangosan 
olvashassa, úgy memorizálhassa a mintaszámításokat odafönt a teknőben.  
Odaért. Ádámra ugyan nem lépett rá, csak majdnem, mert semmire se 
számított, arra különösen nem, amit látott, vagy akit. Ki is suvadt kezéből, 
szinte Ádámra az integrál, arra pedig a barna pléd. Akarta. Nem akarta. 
Odaterítette. Valameddig még mozdulatlanul álldogált Éva, aztán kukkra 
nyúzott egyet a vállán, majd megigazította, s Ádám mellé simítgatta a ta-
karót. Nem feküdt rá. Főképpen hanyatt nem, hanem csak leült, s maga 
alá húzta lábát. Hát te hogy kerültél ide, kérdezte Ádám mozdulatlan. 
Hát te mit keresel itt, kérdezte Éva felelet helyett azonnal. Hinta, palinta, 
hanta, tente és cáká-cáká, mert akkor és ott egyik se kérdezett a másiktól 
semmit. Na, és nem azért nem kérdezett egyik a másiktól semmit se, mert 
méhecske szállt lóheréről lóherére, hanem csak.

Ádám tanár úr már a második tanévet, Éva tanárnő még csak az elsőt 
tette-vette, porlasztotta ama kicsi falu kicsi iskolájában, a KFKIPF álta-
lánosban. Isten bizony, jól érezték ott magukat. (Abban, hogy az egyik 
nyáron Ádám tanár urat, a rákövetkezőn pedig éppen Éva tanárnőt al-
kalmazta az igazgatónő, semmi terv, semmi előrelátás nem volt. És abban 
sem, hogy Ádám tanár úr a felszegen, Éva tanárnő az alszegen kapott 
szolgálati lakást. Sorsfi ntor vagy mi, ennyi. Erről beszélek.) Történetünk 
idején, pár nappal karácsony előtt, a téli vakációban, Ádám tanár úr és 
Éva tanárnő az iskola számítástechnika-szaktantermében forgolódott. 
Gépeket, huszonötöt, s hozzájuk kellő bútorzatot nyert pályázaton az a 
drága suli. A falu egyetlen vállalkozója meg is hozta a felszerelést, egy 
autóval a gépeket, egy másikkal az asztalokat és a székeket. Meghozta, s 
behordott mindent a számtechterem közepébe. Mi legyen? Ezt az igaz-
gatónő kérdezte. Az lett, hogy Ádám tanár úr vállalta, pénteken vállalta, 
hogy szombaton mindent a helyére igazít. (Az iskola tantárgy- és órafel-
osztásában az övé volt a számítástechnika.) Értett a számítógépekhez. 
Otthon volt bennük még középiskolás korától. Éva tanárnő csak a köpe-
nyéért térült be szombaton reggel az iskolába, hogy hétfőre, tanításreg-
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gelre kimossa. Zajt hallott a számtechből. Belesett oda, s be úgy, hogy ott 
maradt. Ádám nem bánta. Könnyebb kettőnek cipekedni, mint egynek, és 
gyorsabb is, erre gondolt. Ettől kezdve ketten forgolódtak tehát odabent, 
s nem mint a ringlispíl, hanem csak okosan. Az asztalokat és a forgószéke-
ket a falak mentén rakták körbe, a falak tövén. (Jutott bútor a terem kö-
zepére is.) A gépeket előbb kiszabadították dobozaikból, dombnyi doboz 
repült a folyosóra. Aztán rendre szerelték a masinákat az asztalokra. (Éva 
tanárnő is értett a számítástechnikához, de ő még az általános iskolából.) 
Rendre zsinórozták össze a tartozékokat, s kapcsoltak egy-egy egészet a 
kétszázharminchoz. Tiszta fekete volt minden: gép, nyomtató, billenty-
űzet, monitor, egér. Jaaj! Ezt Éva tanárnő mondta. Jaaj! Ezt Ádám tanár 
úr mondta. Miért fekete, miért nem fehér? 

Jó fűtés volt a teremben. Huszonötös meleg. Ádám tanár úr ingre vet-
kőzött. Rövid ujjúra. Éva tanárnő blúzra, divatosan dekoltosra, fi atalos-
ra, olyanra, amilyen ő volt. Odaültek a tanári géphez, a vezérhez, hogy 
kipróbálják. Ádám tanár úr indított, de ketten fi gyelték, hogy reagál-e a 
monitor. Beszélgettek is. (Miről beszélgettek, magánügy. Nem tárhatjuk 
a nyilvánosság elé. Na, jó. Annyit elmondhatunk, hogy az iskolafenntartó 
négy önkormányzat polgármesterei közül csak arról fogalmaztak egy-két 
világosfeketét, aki egyet szokott mondani, és mást cselekedni, és még any-
nyit, hogy nem terveztek összesküvést az igazgatónő ellen.) Éva tanárnő 
most az egeret próbálgatta. Ádám tanár úr a monitort fi gyelte, ami igen 
közel került az Éva tanárnő blúzához. A divatoshoz. A mélyen kivágott-
hoz. Amelyik felkínálta, s majdnem odaadta a tanárnő mellét, azt a két 
meleg zsemlét. A sima bőrűt. A kívánatosat. Az észbontót. A minden 
egészséges férfi t megbabonázó háromnegyed dombocskát. Ádám tanár 
úr odapillantott. Oda nézett. Oda is. A monitorra is. Aztán megint. És az-
tán hagyta, hogy Éva tanárnő vizsgáztassa az internetet. Hogy írjon saját 
magának levelet. Megírta. Sikeresen el is küldte. Na. És akkor, de pont 
abban a Windows XP-s pillanatban, Ádám tanár úr átölelte Éva tanár-
nőt. Meg akarta csókolni. Éva tanárnő kibontakozott az Ádám tanár úr 
karjai közül. Székéről felpattant, mintha tüzes vas érte volna, és odébb 
állt. Durcás volt, amint a mosdókagyló elé, pontosabba az interaktív tábla 
elé menekült. Hátat fordított. Csend lett. Elmúlt öt perc. Sok volt. Pisz-
szenéstelen, de elmúlt. Éva tanárnő visszaült Ádám tanár úr mellé. Az 
ölébe szinte. Meg akarsz csókolni? Ezt kérdezte. Meg. Ezt Ádám tanár úr 
mondta. Egye fene! Ezt Éva tanárnő mondta. S hogy mi volt azután? Ki 
tudja? Bizonyos, hogy diótörés karácsonyra nem volt...
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Egy kicsit ferdén   

A tanár úr testes volt, olyan, mint egy középkorú tölgyfa, persze, ala-
csonyabb. S még abban is hasonlított egy tölgyfához, hogy ő is ki-kilengett 
jobbra meg balra álltában s mentében, ha volt oka rá. A haja oroszlános 
volt, bozontos, az arca barna császárkörte-forma, a nyaka pedig amolyan 
kicsi arasznyi. A tanár úr beszédes volt. Érdekes, éppen akkor volt be-
szédes, amikor józan volt. Márpedig óráira, a fi zika-, a kémia- s a bioló-
giaórákra, egyáltalán az iskolába mindig úgy ment be, hogy a pohár vízen 
s a csésze feketén kívül soha semmit nem ivott. Tartotta magát az iskolai 
nulla toleranciához. Ott bent, értekezleteken vagy csak sima tanári tár-
saságban szóra lesett, szóra várt, s ha megszólalhatott bár akárhányszor, 
mindig megmondta, kifejtette a tutit. Minden körülmények között tudta, 
meg is fogalmazta a helyeset, az erkölcsöset, a jogosat, az elfogadhatót 
eseményhez, személyhez kötötten egyaránt. Attól például teljesen ki volt 
akadva, ha megtörtént, hogy a szülők közül valaki játékgépbe dobta az 
önkormányzati pénzsegélyt, vagy, ne adj, Isten, elkártyázta. Amikor ivott 
azonban, mert délutánonként, esténként ivott, s nem máshol, hanem a 
község egyetlen kocsmájában, a Rózsiban, akkor fogytak, s fogytak szó-
tárából a szavak, olyan mértékben fogytak, amilyen mértékben ürültek 
előtte a poharak kifelé. És, érdekes, amikor aztán már majdnem végleg 
elfogytak szótárából a szavak, vagy majdnem végleg leragadtak valaho-
vá, akkor előjöttek, köszöntötték, s körülméhelték, dongták tanár urat az 
emlékek.

Ama kicsi község egyetlen kocsmájában ült a tanár úr akkor is. Nem ér-
dekes. Mások is ültek odabent. Egy festő, egy kőműves, egy ács, egy trak-
toros, egy munkanélküli. És még. Nem számoltuk, kik és hányan. Ők is a 
kopott székeket melegítették, simálták, de nem a tanár úr asztalánál. Oda 
nem ült soha senki. A kocsmárosné a pult mögött jött-ment, ki-kiszolgált, 
ha kellett. Ez a helyes: ha kellett. Hiszen olyan, jaj, de nagy forgalma 
nem volt üzletének. Két férfi  a pult előtt ült, ott iddogált magas széke-
ken. Voltak, akik állva söröztek. Ők voltak beszédesebbek. Politizáltak. 
Hogy az adó. Hogy az áfa. Hogy a munkanélküliség. Hogy a szegénység. 
Odabent mindenki ismert mindenkit olyannyira, hogy a szavajárását is 
meg tudta volna mondani, s hogy a zsebében kucorgó pénzét is meg tudta 
volna saccolni egyik a másiknak. Gyertya égett a pulton s az asztalokon. A 
plafonban egy kétkarú csillár. Az ablakban, cserépedényben, egy kicsike, 
alig-alig citromfa. Az egyik sarokban televízió, állványon.

A tanár úr a harmadik deci szilvapálinkáját itta sörrel. Addig se beszélt 
sokat. Ha ráköszöntek, visszaköszönt, ha megkérdezte valaki, hogy van, 
visszakérdezett. Ennyi. A harmadik pálinkától azonban már semmi. Mind 
elfogytak szótárából a szavak. Helyükbe léptek az emlékek ugyanúgy, mint 
máskor. Érdekes. Mindig ugyanazok az emlékek, és mindig ugyanabban 
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a sorrendben. Tovább érdekes. Jöhettek ugyanazok az emlékek mindig, s 
mindig ugyanabban a sorrendben, vagy jöhettek volna másként is, mert a 
tanár urat, azon túl, hogy egy keveset lekötötték, semerre se noszogatták. 
A város bújt ki elsőnek örökké. A város, amott a nyugati határszélen, 
ahol annak előtte tanított. Ahol annyi sok jó tanuló volt. A versenyek. 
Az országos kémiavetélkedők. Ahonnan sorra hozták el az elsőt. Ja! A 
barlangászások. A növénygyűjtések. Az osztálykirándulások. Az utolsó 
kirándulás. Főként. Az, amelyik nem sikerült. Azért nem sikerült, mert 
a kiránduláspénz szőrén-szálán eltűnt. Na, és az iskolaigazgató. Kérte a 
tanár urat, hogy számoljon el a pénzzel. Nem számolt el. Nem tudott el-
számolni. Lába kelt a pénznek. Hasra esett a sok forint. Kicsúszott alóla 
a pálinkás talaj. Elbocsátó, de nem szép üzenet, ami jött.  Meg bíróság, 
munkaügyi az elbocsátás ellen. Vesztes per. Csak úgy. Mellékesen.

A tanár úr a negyedik pálinkát vette maga elé.  Azt is sörrel, természe-
tesen. Palackozottal. A kocsmárosné felírt, a tanár úr emlékezett. Költö-
zés a városból a faluba. Oda, ahová hívták, ahol nem volt fi zika-kémia-bi-
lógiatanár. Hosszú, rémségesen hosszú volt az út a várostól a faluig azzal 
a dicegő-döcögő, zötykölődő kisteherautóval, amelyet a polgármester, a 
vasas küldött utána. Négyszázötven kilométer. Ja! Nyugatról keletre. Is-
meretlen, lapos vidék végig. Nyírfák, akácfák, cinegék. A megérkezés. A 
fogadtatás. A polgármester fogadta a tanár urat. A vasas. Ő mutatta meg, 
s ő adta át a szolgálati lakást. Ő segített a kisteherről a házba pakolász-
ni. A hozott bútor kevésnek bizonyult. Tűzhely a konyhába, semmi. A 
polgármester rendelkezett. Aztán kaja. Üres, egy kicsit rozsdás hűtőszek-
rény. Pénz. A polgármester adott egy tízezrest. Na és küldött egy zsák 
krumplit. 

A tanár úr kikérte az ötödik pálinkát is. Megint a város, ahonnan jött. 
A kocsma. A törzshely. A felszolgálólány. Akibe a tanár úr beleszeretett. 
Akit feleségül vett. Aki fi út szült neki. Aki aztán el is vált tőle. Mert a 
tanár úr csapra verte a közös folyószámlát. Kártyaparti, kártyaparti ka-
cagva, nevetve, sírva a legjobb cimborákkal. 

A tanár úr kilépett a kocsmaajtón. Ki a járdára, hogy hazamenjen. Lé-
pegetett, lépegetett, kettőt jobbra, kettőt balra, egyet előre, s újra emlé-
kek suhantak át rajta. Az állatorvos. Tízezer. Az ábécé. Nyolcezer-három-
százötven. A szomszéd. Tízezer. Villany. Nincs. Kikötötték. Gáz.  Nincs. 
Az órát elvitték. Csekkek. Sutba. Kettőt jobbra, kettőt balra, egyet előre. 
Botorkálással.

A tanár úr hazaérkezett. Belépett a szolgálati lakás kapuján. Onnan 
be a házba, egyenesen a hálószobába, egyenesen, egy kicsit ferdén. Úgy, 
ahogyan húsz, harminc éve lépkedett az életben.
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Derült égből kultúrcsapás  

Félbemetszett fényképek egy albumban. Nyári felvételek, színesek. Ba-
laton-parti kettő, somlai egy. Várfal alatti. Az egyik Balaton-parti kép bal 
oldalán, fotós-vitorláson állva, fi atal nő, az iskola pedagógiai asszisztense, 
fehér bikiniben. Olyan, akit megnéztek volna maguknak a férfi ak, csak-
hogy kiderült: a fi atal nő férjezett, holtodiglan, holtomiglan feleség. Te-
kintete örömet, bánatot nem mond. Kevéske gyanút, azt talán igen. A kép 
közepén (?), majdnem függőlegesen, vágás, egycakkos metszés, amely egy 
fél derekat meg fürdőnadrágot, aztán két férfi lábat felejtett a felvétel jobb 
oldalán. A fi atal férj, az iskola fi zikatanárának diribdarabjait. A másik 
Balaton-parti képnek ugyancsak a bal oldalán, tenyérnyi vízben, bokáig 
homokban, ugyanaz a fi atal feleség fehér bikiniben. Középen (?) a majd-
nem függőleges metszés. Elszánt. Vad. Kegyetlen. Hogy soha többé, soha 
többé! A felvétel jobb oldalából, abból, ami valamikor ott volt, semmi. 
Még csak egy lábujj sem. A harmadik félbemetszett kép a somlai. A várfal 
alatti. Bal oldalán a fi atal feleség. A csinos. Aranylánc Jézus-kereszttel a 
nyakán. Deréksálas, egyszál nyári köntös a testén. A felvétel közepén (?) 
a metszés. Aki pedig valaha a kép jobb oldalán állt, a fi atal férj, az enyé-
szeté lett. A kéthetes szemetes kukáé.

Az album szaggatott. A fi atal feleség csak tépett, szakított. Szakad-
tak a fotók, a lapok. Az album pocsék. Narancssárga fedele. Íróasztal 
-nagy maga-maga. Két kéz tömeg. Aztán, ha hozzányúlnak, úgy okádja 
magából a rongy képeket, mint hajdanán a cséplőgép okádta a pelyvát, 
a szalmát. 

Hangszereket kapott a falu a megyétől: hegedűt, brácsát, cimbalmot, 
nagybőgőt. Újakat. Unionális pénzből. Derült égből kultúrcsapás. Nem 
kért a falu hangszereket. Iskolafelújítást, azt igen, csakhogy tették-vették, 
elutasították. A hangszereket kiszállították, a kultúrtanító viszont nem 
akart aláírni. Hogy ő nem és nem, mert kinek s minek egy egész rakás 
ez meg az – Formáljatok népi zenekart, vagy amit akartok! – mondták a 
hivatalnokok, aztán ők jól végezték dolgukat. A kultúrtanító aláírt. A he-
gedű, a brácsa, a cimbalom, a nagybőgő mind jó lesz porfogónak ugyan-
úgy, mint ama tízéves zongora ott a kultúrházban, az egyik sarokban. Erre 
gondolt, amikor aláírt, és legyintett. Csodák márpedig nincsenek – foly-
tatta, és újból csak legyintett.

Gyorsan elhordta a hírt a csepűtelefon, miszerint hangszereket, újakat 
kapott a falu, s ha igen, hát jöttek a kultúrházhoz a kíváncsiskodók. Előbb 
az iskolás gyermekek. Kézbe vették, megpengették azokat a hangszere-
ket, s kacagtak. Csak kacagtak. Jöttek felnőttek is. Idősebbek. Nyugdíja-
sok. Megnézték, megpengették a hangszereket. – Jó lenne, bizony, jó, ha 
összeállna egy zenekar – sóhajtoztak. 



30 VÁR UCCA MŰHELY 41.

Csodák márpedig nincsenek – ismételte meg a kultúrtanító. (A falu 
népe adta neki ezt a nevet. Egyébként tanítói főiskolával volt ő könyvtá-
ros és kultúrigazgató.) 

Teltek-múltak a napok, mígnem az egyik szépem-szépemen a fi zikata-
nár (a fi atal férj) állított be a kultúrházba, s ott azt mondta, hogy hallott, 
amit hallott, s kipróbálná a hegedűt. Játszott az egyetem népi zenekará-
ban. Kipróbálta. Hangolta, és egyhirtelenében eljátszta, hogy a nemesha-
nyi fenyves erdő aljában. Belekezdett abba is, hogy csillagok, csillagok, 
szépen ragyogjatok, de azt nem tudta befejezni. Abba kellett hagynia. 
Mert akkor hárman lépték át a kultúrház küszöbét egymás után. Az ag-
ronómus, hogy ő valamikor cimbalmozni tanult. A falugondnok, hogy ő 
brácsázott. És a szanitéc, hogy ő életében úgy nem nyúlt hozzá nagybőgő-
höz, sőt, semmiféle hangszerhez, mint ahogyan soha sem nyúlt a más asz-
szonyához, de megpróbálná.

Összeállt a zenekar. 
C–dúr. F–dúr. G–dúr. Á–dúr. C–moll. F–moll. G–moll. Á–moll. Folyt, 

folyt a zenekari próba. Édesanyám, a kendőm. Réten, réten, sej a nemes-
hanyi réten. Kislány, vigyázz! Homokóra. Eladó, kiadó most a szívem. 
És a többiek. Folyt, folyt a zenekari próba. Hetente kétszer két óra ki-
hagyás nélkül. Kedden és pénteken. Muzsikált és muzsikált a csapat, s 
amikor már neki is tetszett a játék, meghívta az iskola ének-zene tanárát, 
hallgasson meg egy-két nótát, s mondjon véleményt. Énekesnőjük is volt. 
A polgármester lánya. Érettségizett hivatalnok. Énekelni nem tanult, de 
tudott. Olyan hallása és olyan hangja volt, hogy a sárosfői sárgarigónak 
se különb. 

Szombat este volt, a sok közül az egyik, és hirdette az első bál idejét. Az 
első batyus bálét. Gyűltek, csak gyűltek a falu lakói a kultúrba. Családok, 
szinglik, fi úk, lányok. Ahogy érkeztek, úgy ülték körbe az asztalokat, úgy 
pakolták ki ételüket, italukat. Ráköszöntek a színpadra fészkelt zenekar-
ra, s még helyezkedtek, mert annyian összegyűltek, hogy hiába akarták 
volna ama gombostűt leejteni, nem lett volna, hová. Derű áradt minden-
kiről. Haragosa senkinek se volt, s ha valakinek mégis igen, akkor az úgy 
döntött, hogy ott helyben kibékül békésen, és kivilágos kivirradtig mulat 
betyárosan.

A kultúrtanítónak verbunkos kedve volt.
Zsivaj, zsivaj, örömzsivaj a feldíszített kultúrban. A fi zikatanár (a fi atal 

férj) megveregette vonójával a hegedű hátát, fi gyelmet kért. Köszöntötte 
a bálozókat, beszélt egy kicsit a zenekarról, reggelig tartó jó bálozást kí-
vánt, majd rázendített, s rá a zenekar is. Most kezdődik a, most kezdődik 
a, most kezdődik a tánc. Ezt a dalt csak egyszer játszták el, mert ez a ze-
nekar indulója volt. Következett, hogy józanságra nagy bennem az akarat. 
Erre a zenekar elé állt az énekesnő, és énekelt. Azonnal felállt asztala 
mellett ember, asszony, fi ú és lány, és tapsolt. Ha meguntál, kis angyalom, 
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szeretni, énekelte a lány. Énekelt a terem. Hangoltak a borospoharak. 
Öröm s öröm, pedig nyár volt, augusztus, nem karácsony. 

Szünet következett. Egy kis pihenés a zenekarnak. Üveg bor s egy kis-
kosár sajtos pogácsa járt neki a kultúrtanítótól.

A szünet után csendes, lágy keringőt muzsikáltak. Azt, hogy Párizsban 
szép a nyár. Az asztalok felálltak, keringőztek. Volt, aki körbe-körbejárta 
a termet, mintha egy Anna-bálon. Volt, aki nem fordult, csak tipegett. A 
szédüléstől félt. És volt egy legény, a falu artistája, aki nem táncolt, hanem 
rátámaszkodott a színpad peremére, és bámulta, bámulta az énekesnőt. 

Nem adlak másnak. Ez következett a keringő után. A fi zikatanár (a 
fi atal férj) átnyújtotta hegedűjét a falugondnoknak, hogy folytassa, mert 
ő lelép egy kicsit táncolni az énekesnővel. Valaki lekapcsolta a villanyt a 
teremben. Szoktak ilyet a fi atalok. Akkor a fi zikatanár keze lennebb csú-
szott az énekesnő derekán.  Az énekesnő rásimult a tanárra. 

Nem tudok élni nélküled. A fi zikatanár az énekesnőnek játszott. Az 
énekesnő a tanárnak énekelt. Hangja úgy hatott, mintha csillag lett volna 
a tanár egén. Valaki felkiáltott a teremben: „Hol voltál eddig, te leány-
ka?”

Szünet következett ismét. Falatozó, poharazgató szünet. Akkor az éne-
kesnő kiszaladt az öltözőbe. A fi zikatanár (a fi atal férj) utána. A kultúrta-
nító talált rájuk, amikor már túl hosszúra nyúlt a szünet. Egymásba bújva 
koppintotta le őket. Ez aztán a derült égből kultúrcsapás! – mondta, s bár 
tartott a tánc reggelig, többé nem volt kedve hozzá.

Vágott és metszett, metszett és vágott a fi atal feleség elszántan, kegyet-
lenül, úgy, hogy soha többé, soha többé, soha többé...  



Csák Gyöngyi

Szerepkörök 
(versciklus)

Penelopé naplójából
(katarzis)

Partodra visszavet
a próbára tévő pillanat,
melyben megvillantod
hiányom hegét:

hasonlít a sírás határát
súroló gyönyörhöz:
éhgyomorra nyelni 
ennyi napsütést.

Örvény

Kívánságaimat elsoroltam,
élsz akaratom szerint,
letörölni nem győzöd,
szakad rólad zeném.

Mindenség képet öltesz,
míg az első gondolat,
ódából az örvény átemel,
hogy lennél szabad.

 
Kőmíves Kelemenné

Nézi művét szerelemmel,
ki véremmel épít falakat.
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Miskin emléke

Megszerettem Miskint, a szelídet
tekintetéből sugárzó tisztaságot,
megvallom, villámcsapásként hatott
rám e romlatlan lélek varázsa,
nevem mássalhangzói
szájában ellágyultak;
csodálkozásának a megfejthetetlen
Nasca-vonalakat jelenthettem,
valahányszor laza ígéreteimbe
gyanútlanul kapaszkodott.
Valaminek történnie kellett,
mágneses létem a herceg
álmához tapad, melyből
nem ébredek fel, a tegnapi hatás alól
ma sem tudom kivonni magam.

Oldás
(Tatjana leveleiből)

Nem érdemli meg,
ám ismer úgy,
szólásra bírhat, amikor
tékozlásokból megtért szeme
fájdalommal zsarol,
a kocka fordul, íme elveti
megkésve bár, de könyörgőre vesz,
cserepes szájjal hajol a kútra –:
ne apadjak ki hűs vize.

* * *

(Puskin kihagyta: ezt)
gondoltam akkor elég lesz
egyetlenegy a levélből,
melyet egy falusi délutánom –
álmodott meg a szenvedélyről,
reméltem, a szégyen foltját
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megöleli majd feloldja a visszhang,
akaratomba simul, ernyedve emel fel, és
egy másik minőségben, a létnek rangot ad…

Tekintetében hiába kerestem a választ
az arc napraforgója földre billent,
csak a fohász fohászkodása,
lezárni valahogy, mit visszavonni nem:

* * *

Meg akarom bocsátani,
hogy múlni engedett,
amiért, ha szerelmet suttogtam,
a magány kínzókamrájában
tüzes fogókkal büntetett –
a táj lehangoló képét,
hol vérbefagyva ami az
érzés eleven csírája volt.

* * *

Megkérek valakit, a zizegő kísértetet, levelét
mielőtt remegve nyúlnék utána, tépje el,
szabadítson ki a szabadba,
mindegy már hova, csak ne nézzek
árnyékával farkasszemet az üres szobában,
és könyörgök neki, maradjon velem
éjszakára is, ébresszen fel, mikor eltúlzott magányát
a párnák újra zokogni kezdik,
és maguktól nőnének vállaimon
hosszú, áruló szárnyak,
üljön az ágyam szélén, kapcsolja be a rádiót,
ne halljam dúdolását többé a virradatban,
nyisson ablakot, tenyerén szolgálja fel
az ég megmaradt kékjét,
forduljon el, amíg a hajnal gyóntatófülkéjében
félszeg vallomásom tisztára mosdat,
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várjon, várja ki, amíg kivilágosodik bennem,
mert rájövök, csupán a lehetetlent kísértettem
amikor magával akartam nyerni
a fokozhatatlan felé egérutat,

* * *

Kérem, ha szeret még,
ne törje össze többé, örüljön
hogy elvesztett, büszke élét a sors
arcomnak újra visszaadta.



Sárfi  N. Adrienn

Az „elnézés” krónikája

Csuka Sanyi jobbra néz, Szatmári Jancsi balra, egyik sem tekint előre, 
pedig jelen esetben ez rendkívül célszerű volna, mert velük szemben, Ser-
cegszántó főútján egy teherautó közeledik éppen, és szaggatottan dudál 
az úttest közepén, forgalommal szemben négykézláb mászó férfi akra. De 
Csuka Sanyi és Szatmári Jancsi még csak nem is hallják az egyre hango-
sabb és dühödtebb dudálást, mert arrafelé hallgatóznak, amerre néznek: 
jobbra és balra. 

Mindketten munkanélküliek. Rettenetesen részegek. A teherautó 
elnyújtott nyikorgás kíséretében megáll az orruk előtt másfél méterrel. 
Csuka Sanyi és Szatmári Jancsi azonban még mindig oldalra bambul. Va-
lójában nem tudják, hogy mit néznek és mit hallgatnak. Aztán egyszer 
csak Szatmári Jancsi, a fi atalabb négykézlábas agyában felsejlik egy kér-
dés. Magában aprólékosan rakosgatja a hangokat és szavakat, majd farát 
billegtetve, anélkül, hogy észrevenne bármit is maga előtt, másodpercek 
imbolyogtató sodrában fordul Csuka Sanyi felé:

– Te...! – kezdi az átgondolt mondatot, de itt rögtön meg is akad. Maga 
sem tudja miért, csak ösztönösen érzi, hogy valami nem stimmel ezzel 
az egésszel. Csuka Sanyi, mint aki álmából hirtelen felocsúdik, a meg-
szólításra összezárja kiszáradt ajkait – a dermedtség időtlen pillanatából 
kiszakadva –, pislogni kezd, majd egy óvatlan farlendítéssel fejét előre 
szegezi. Mintha Szatmári Jancsi csak erre várt volna, ő is valahova maga 
elé mered, és abban a pillanatban, tökéletesen összehangolva, egyszerre 
jut el a tudatukig az életbevágó felismerés: az orruk előtt másfél mé-
terre magasodó, látóterüket betöltő teherautó buldog pofája. Rekedt, 
terjengős ordítás kíséretében négykézlábról felemelkednek, térdelnek a 
vasszörnnyel szemben az aszfalton, karjaikat a magasba tartják, amolyan 
„megadjuk magunkat” mozdulattal, de nem bírják sokáig ebben a ké-
nyelmetlen testhelyzetben. Ingatag egyensúlyukat vesztve, rekedt jajve-
székeléssel hátrabillennek és hanyatt vágódnak. Az orvosi rendelőben 
térnek magukhoz, ahová a teherautó sofőrje vonszolta őket, egy helyi 
favágó segítségével... 

Lényegében hasonló a következő eset is. Serpák néni, a tíz éve elhunyt 
ura nyekergő drótszamarán, csíkos cvekkerrel a jobb kormányon, Serceg-
szántó főútjáról bekanyarodik a fi áék mellékutcájába. Serpák néni böl-
csen derűs pislogása közepette nem veszi észre a halálos veszélyt, így azt 
sem tudja meg, hogy igen vékonyka hajszálon múlik, hogy ne érje meg az 
elkövetkező, kétezredik évet; és akkor tényleg a sírkövesnek lesz igaza, 
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aki a férje neve, születési és halálozási dátuma alá ártatlanul odavéste 
Serpák néni még hiányos adatait is:

Serpák Gézáné Cudar Mária
             1918 – 19.....

     nyugodjanak békében

Mert ahogy a néni befordul a fi áék mellékutcájába, a sarkon, Sztanecs 
Paliék frissen felújított házának bordó kapuja nyitva áll, és Sztanecs Pali, 
a környék összes falujának legmenőbb autószerelő vállalkozója, éppen ki-
felé tolat csokoládébarna Wartburgjával. A tetőcsomagtartóra – hosszába 
fektetett, messze az autó farán túl érő – vasrudak vannak erősítve. A kö-
zépkorú férfi  fogpiszkálóval a szájában, lendületesen nyomja a gázt a göd-
rös udvaron, az autó huppangat, a vasrudak zörögnek és remegnek. Már 
a kapun túl érnek, amikor az utolsó huppanónál, az utolsó gázfröccs előtt 
Sztanecs Pali mellékesen, a rutinosok fl egmaságával, az amúgy is gyér for-
galom biztos tudatában, a visszapillantó-tükörbe néz, és akkor, éppen ak-
kor jön be a képbe Serpák néni, az ura nyekergő kerékpárján: aszott arcán 
elégedett mosollyal karikázik el közvetlenül a vasrudak előtt. Serpák néni 
nem érzékeli a veszélynek szelét sem, nem úgy, mint Sztanecs Pali, akinek 
a szájából kiesik a fogpiszkáló, s meredten bámul a tükörbe. Borzong és 
sziszeg, nagy, szutykos tenyere végigsiklik széles, fénylő homlokától, gyér 
hajával körbekerített kopasz feje tetején át vaskos tarkójáig. Aztán kiszáll 
a Wartburgból, nekitámaszkodik az ajtónak, sóhajtozik, szörnyülködik a 
katasztrófa rettenetes lehetőségén, és a kegyelmes Istenre gondol, aki ezt 
megakadályozta, úgy, vélte ő, hogy egy angyalt küldött hozzá, hogy a fejét 
a visszapillantó-tükör felé billentse. Eközben Serpák néni leparkíroz a 
biciklivel, vajasbödönt tartalmazó csíkos cvekkerével a kezében tipeg a 
fi áék házához, ahol dundi menye fogadja a cirádás ajtóban.

Sztanecs Pali estére belázasodik. Napokig hánykolódik ágyában és fél-
rebeszél...

Az „elnézés” röpke, sercegszántói krónikájához tartozik Olívia nővér 
története is, aki a lelkipásztori prédikációja alatt Sercegszántó református 
templomában, a szeme sarkából valami egészen különöset vél felfedezni 
vasárnapról vasárnapra. Eleinte elhessegeti a dolgot, de az csak annál erő-
szakosabban tolakszik elé, s ezt az éltes korú, mindenkor szigorúan erköl-
csös, rendkívül prűd és merev Olívia nővér nagyon nehezen viseli. A tőle 
jobbra eső sarokban ugyanis, vasárnapról vasárnapra, a falu becsületben 
megöregedett postásának, Laki Józsefnek negyvenéves, kövér, a félho-
mályban szinte világítóan sárga arcú leánya, a Laki Erzsi gubbaszt, óriási 
világosbarna, kidülledt szemeivel. Olívia nővér, miközben szigorú beszé-
deivel harsogja tele bűnös hívei fülét, bár tudni tudja, hogy Laki Erzsi tű-
nik fel pillanatról pillanatra szemének szegletében, mégsem bír szabadulni 
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a hamis képtől, amit a kerek, sárga arc és a két hatalmas, kigúvadó szem 
vetít elé. A tisztességes, feddhetetlen erkölcsű Olívia nővér nem lát mást 
szemének szegletéből a becsületben megöregedett postás, Laki József le-
ányának, Laki Erzsinek arca helyén, mint egy óriási női mellet, két jókora 
mellbimbóval. Eleinte csak zavarban van a kínos látomás miatt, de gyakori 
ismétlődése során úgy érzi, kicsorbult a tisztessége. Elkeseredett, tébolyult 
csatákat folytatva önmagával végül is megcsömörlik, összetörik, és az el-
megyógyintézetbe kerül, oda, ahova a két falubeli munkanélküli, Csuka Sa-
nyi és Szatmári Jancsi a teherautós traumát követően – a világ váratlan ve-
szélyein örökre fennakadva – került, és már remekül be is illeszkedett. Az 
intézetben ők ketten valóban hamar megtalálták életük értelmét: áhítato-
san mosolyogva, gyermeki fi gyelemmel, aprólékosan pingálgatják az asztal-
káikon sorakozó gipszállatkákat. Sztanecs Pali, a környék összes falvának 
legmenőbb autószerelő vállalkozója is itt van már egy ideje. Ama bizonyos 
eset óta – amikor is majdnem felnyársalta a vasrudakkal Serpák nénit – 
nem bír napirendre térni. Elméje, amely napokig tartó lázas állapotában a 
lehetőségek és valódi történések transzcendentális összefüggéseit kutatta, 
bizonyos értelemben megvilágosodott; ami viszont jelenlegi viszonyát ille-
ti a külvilággal, nos, az meglehetősen sötét. A lázas önkívület elmúltával 
ugyanis Sztanecs Pali önszántából úgy határozott, hogy belső látása érde-
kében lehunyja zöldesbarna, mélyen ülő szemét, ami még nem lett volna 
baj, de az már ténylegesen baj volt, legalábbis a családja részéről, hogy úgy 
döntött, többé nem is nyitja ki. Így, csukott szemmel éldegél az elmegyógy-
intézetben, a nagyhangú Napóleonok, gondolataikkal veszkődő Einsteinek, 
gőgös Kolumbusz Kristófok, ferde tekintetű, gyanakvó Nérók s az önmagá-
vá lényegült, elmerülten festegető Csuka Sanyi és Szatmári Jancsi között.

És most ide került az éltes korú, tisztességes és szigorú erkölcsű ser-
cegszántói lelkipásztor, Olívia nővér is. Fejét kislányosan lehajtja, ahogy 
a többiek közé, a nagyterembe vezeti az ápoló, miután megszabadítot-
ták fekete, nyakáig gombolt ruhájától, s ráadták itteni egyenruháját, a 
seszínű, agyonmosott lenpendelyt, melyben kedvére szaladgál azóta, és 
diszkréten illegeti vonzónak éppen nem mondható, szikár, csontos bájait, 
elmebeteg lakótársai körében...

A falu, Sercegszántó, nem gondol semmi rosszra. Tudják, hogy az élet 
nehéz és változékony, de Isten vigyáz mindenkire. 
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Vulkánvár

Egy kisfi ú homokozott a parton. Meztelenül, önfeledten és szorgalma-
san hordta vödröcskéjében a tó vizét egy frissen ásott gödörbe.

– Anya! – kiáltott, amikor már sokadjára szaladt a sekélyesbe vezető 
lépcsőhöz. – Anya, odanézz! Felhős a víz!! – mutatott izgatottan csöpp 
ujjával az időközben tökéletesen kisimult, ránctalan víztükörre. S való-
ban, a késő tavaszi, délutáni fényben a csoportokba tömörülő, gomolyos 
felhők éles kontúrral, részletgazdagon burjánzó vattapárnákként rajzo-
lódtak a zöldes tófelszínre.

– Tükör a víz, kisfi am! Nézz csak fel a magas égre! – hívta fel a gyerek 
fi gyelmét a fi atal nő.

A kisfi ú felnézett, aztán csodálkozva lenézett, és megint fel, álmélkod-
va vékony nyaka köré fonta karjait, nyitva volt a szája, nagy, kerek szeme 
egyre tágabbra nyílt. Maga sem tudta pontosan, mi kápráztatta el annyira. 
Talán a tünemény puszta szépsége, vagy egy újabb, számára ismeretlen 
dolog megismerése, esetleg valami angyalinak, netán ördöginek vélt csa-
lafi ntaság felfedezése. Lóbálta az üres vödröt a lépcső tetején, és elmerül-
ten nézelődött. 

Anyukája egy padon ült, tőle néhány méterre. Elégedetten sóhajtott, 
örült, hogy végül is lejöttek a partra, legalább elfoglalja magát egy kicsit 
a Sanyika... 

Csicsó Géza, szűk mellényében, tőlük nem messze üldögélt egy másik 
padon. Önelégülten bambult a világba, de a varázslatos égtükröt, a kisfi út 
és az anyját nem látta. Az iménti interjút látta csak lelki szemei előtt. Feli-
dézte az igazgató kimért mozdulatát, ahogy hellyel kínálja íróasztala túlol-
dalán, és azt a drága „maskarát”. Csicsó Géza megszívta az orrát, és kráko-
gott. „Én is vehetnék olyan öltönyt, apuskám, ha akarnék, de nem akarok!” 
– vigyorodott el, és kényelmesen hátradőlve, fejét az ég felé tartotta. A fel-
hőgomolyokban kirajzolódni látta az igazgató hűvös, szigorú tekintetét és 
azt is, ahogy ingatja vastag, egészen prémszerű, ősz hajjal keretezett  fejét. 

„Na ja...” – mondta magában Csicsó Géza. „Ha nem, hát nem. Nem 
kell azt erőltetni...” – és a vigyor még szélesebben terpeszkedett bárány-
himlős kráterekkel teleszórt pudingarcán.

A kisfi ú elkezdett építkezni a homokozóban, a fi atal anyuka pedig, fél 
szemét mindig rajta tartva, kötögetett egy kis ruhácskát az ölében.

Csicsó Géza vagy húsz perccel ezelőtt távozott az igazgató irodájából. 
Eredetileg azért kopogott be a „Sunyek János igazgató” táblával ellátott 
ajtón, mert az újsághirdetésre szándékozott jelentkezni, human resource 
managernek. 
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Ahogy belépett azon az ajtón, határozottan köszönt, színpadiasan re-
szelte a torkát, majd, miután helyet foglalt a kényelmes karosszékben, így 
szólt:

– A hirdetésben le volt írva, hogy ambiciózust keresnek, meg hogy 
végzettség! Hát itt vagyok! – húzta ki magát ültében és egy pillanatra az 
igazgató felé tárta a karjait. – Megvan minden, ami kell! Tapasztalat is, 
higgye el, humán jellegű tapasztalat, hiszen más nem is lehetne! Ugye... 
– bólogatott.

– Mégis, mire gondol? – kérdezte az igazgató szigorúan, simára borot-
vált állán nyugtatva jobb keze hüvelyk- és mutatóujját. 

– Arra gondolok, kedves Sunyek úr, hogy ugye, a humánba benne van, 
hogy önismeret, meg másismeret, mert ugye, mind emberek vagyunk, 
végzettséggel meg anélkül is. A tapasztalat, Sunyek úr, az ambíciózus ta-
pasztalat, higgye el, megvan! Itt, a fejemben – bökött Csicsó Géza zilált, 
parókaszerű hajzatára, majd magabiztosan átvetette jobb lábát a balon. 
Megvan az! Mármint az ambrinciózus tapasztalat. Ambíciózus, pardon! – 
pislogott. – Meg a végzettség is!

Farkasszemet néztek...
Csicsó Géza ült a padon, a tóparton, ingatta a fejét, ahogy az igazgató is 

ingatta a fejét akkor. „Mintha kissé ingerült lett volna. Villogott a szeme. 
Talán valami nincs rendben nála! Hogy elutasított az a fráter! – gondolta. 
– Ugyan, kinek kéne olyan puccos öltöny” – hunyorgott és lebiggyesztette 
a száját.

Amikor feltápászkodott a kényelmes hivatali székből, Csicsó Géza egy 
mély, gondterhelt és csalódott sóhaj kíséretében átnyújtott az asztal felett 
egy névjegykártyát: „Arra az esetre, ha esetleg mégis...” – aztán élesen 
köszönt:

– Akkor a viszontlátásra, kedves Sunyek úr! – Ha volt is, a válaszra már 
nem fi gyelt, mert csak a saját szerepére koncentrált teljes odaadással.

Fütyörészve indult el aztán az utcán. Szökdécselt a betonon, félhango-
san morzsolgatta magában az igazgató elutasító szavait:

– Ön, erre a posztra, nem alkalmas!
„Nem alkalmas, nem alkalmas – ismételgette –, ne... ne ne ne nem al-

kalmas, nem alkalmas...” – dalolászott. Ugrabugrált, kövérkés teste ruga-
nyosan pattogott. – „Nem alkalmas tra taratta ra...”

– Anyu, mit csinál a bácsi?! – hangzott el a kérdés egy kislány szájából, 
de Csicsó Géza szélsebesen viharzott tovább és dalolászott:

„Nem alkalmas, nem alkal... – hirtelen megtorpant. – Még jó, hogy nem 
azt mondta, hogy... hogy... – szája elé kapta a kezét, úgy suttogta – Még jó, 
hogy nem azt mondta az igazgató, hogy alkalmatlan! Az irdatlanul bántó 
lett volna! – kerekedett el a szeme. De azt igazán nem mondhatta volna 
–fi ntorgott és trappolt tovább a part felé. – Mert az úgy nem igaz!”
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A kisfi ú elmerülten építkezett, gyúrta a vizes homokpogácsákat, ta-
pasztott és simított, az anyuka kötögetett, Csicsó Géza meg jókedvűen 
vigyorgott és rázendített, hogy trallalalala, mert tulajdonképpen sikeres-
nek találta a mai napot, még ha éppen nem is vették fel human resource 
managernek. Majd felugrott, s ahogy vágtatott el a homokozó mellett, a 
már egészen magas és púpos építmény megragadta a fi gyelmét:

– Ez egy vulkán!! – rikkantott, és rögtön tüsszentett is egy hatalmasat, 
mert olyan nagy hévvel szívta tüdejébe a levegőt, hogy a csendes, szellőt-
len idő ellenére is igen sok port, homokszemet sikerült beszippantania.

– Ez egy... vár! – csipogta a kisfi ú megszeppenve. Az anyuka felnézett, 
rámosolygott a gyerekre, aztán bizalmatlanul végigmérte a köpcös férfi t.

– Vulkán az, kisöcsém!! – köhögte Csicsó Géza, és fuldokolva, de bol-
dogan ingatta a fejét, mert megint megkapta a mennyei jelet, a drága su-
gallatot és rohant, szívdobogva és verejtékezve száguldott a belvárosba, 
a Földtani Kutatóintézetbe, hogy jelentkezzen vulkánkutatónak, mert ő 
igazán az, nem is lehetne más, csak vulkanológus, azok közül is a leges- 
legelhivatottabb fajtából...



Pusztay János

***

ha egy magányos házban
kigyúlnak a sápadt fények,
szeretem nézni, ahogy 
a függönyön átszűrődnek;

meleget, meghitt békét
igéz oda a képzeletem,
vágyom rá, hogy lehessen
egyszerre lenni kinn s odabenn

***

Manapság a patópálok is mások,
mint elődeik voltak rég,
a régiek legalább mondtak annyit,
hej, ráérünk arra még.

***

Ha idegenként nézhetném,
a sajátomnak érezném,
és tetszene.
De mert sajátomként nézem,
idegennek érzem,
nagyon-nagyon
idegennek érzem.
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***

Megpihent a felhő a hegy ormán,
terhét óvatosan engedte le,
rákönyökölt a szürke sziklákra,
s nézte, lenn a patak hogy lesz tele.

Ó, ha én is pihenhetnék válladon,
remélve, hogy nem rokkannál bele,
csak nézném, hogy gördül alá a súly,
könnyebben telne életem tele.

Mű-mű

vannak balhék és vannak műbalhék
vannak balhék és vannak műbalhék

van igazi selyem és van műselyem
van igazi egyetem és van műegyetem

van igazi kertész és van műkertész
van igazi vész és van művész

van igazi virág és van művirág
van igazi világ és van művilág

van igazi anyag és van műanyag
van igazi végtag és van művégtag

van igazi bútor és van műbútor
van igazi és van műfogsor

van igazi ugrás és van műugrás
van igazi és van műfordítás

van igazi nyelv és van műnyelv
van igazi hely és van műhely

van igazi gyűjtő és van műgyűjtő
van igazi értő és van műértő
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van igazi remek és van műremek
vannak igaziak és vannak műszemek

van igazi tét és van műtét
van igazi jég és van műjég

van igazi kő és van műkő
van igazi tő és van műtő

van igazi bolygó és van műbolygó
van igazi és van műbíráló

van igazi és van műalkotás
van igazi és van műleírás

van igazi és van műszempilla
van igazi és van műkritika

van igazi faj és van műfaj
van igazi dal és van műdal

van igazi hímzés és van műhímzés
van igazi ízlés és van műízlés

vannak igaziak és vannak műfogak
van igazi szak és van műszak

vannak igaziak és vannak műszálak
vannak igaziak és vannak műlábak

vannak igaziak és vannak műszerek
vannak igaziak és vannak műszívek

van pártoló és van műpártoló
van fordító és van műfordító

vannak emlékek és vannak műemlékek
vannak építészek s vannak műépítészek

van igazi tárgy és van műtárgy
van igazi trágy és van műtrágy
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van igazi és van művezető
van igazi és van műkedvelő

van repülés és van műrepülés
van kereskedés s van műkereskedés

van repülő és van műrepülő
van kereskedő s van műkereskedő

van igazi hiba és van műhiba
van igazi liba és nincs műliba

vannak igaziak és vannak műcsarnokok
vannak okok s nincsenek műokok

van igazi köröm és van műköröm
van igazi öröm de nincs műöröm

van igazi út és van műút
van igazi kút de nincsen műkút

van igazi bőr és van műbőr
van igazi szőr de nincsen műszőr

van igazi és van művese
van igazi de nincsen műmese

van igazi hold és van műhold
van igazi holt de nincsen műholt

van igazi sor és van műsor
van igazi bor és nem kell műbor

van igazi és van műterem
utóbbiban igazi mű terem

van igazi kincs és van műkincs
utóbbiban is van sok kincs

van igazi gond és van műgond
van igazi gomb de nincsen műgomb
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nincs lovarnő de van műlovarnő
nincsen vésznő de van művésznő

vannak igaziak és vannak műlegyek
ha erre rímelek igaz remekmű legyek

van gumi és van műgumi
nem tudok erre semmit se mondani

vannak balhék és vannak műbalhék
nincsenek jobbhék és nincsenek műjobbhék

vannak balhék és vannak műbalhék
vannak balhék és vannak műbalhék



JérĞme Ferrari

Prédikáció Róma bukásáról

Meg vagy lepődve, hogy a világ a végéhez közeledik? Inkább azon csodálkozz, 
hogy ilyen előrehaladott kort megért. A világ olyan, mint az ember: születik, 
növekszik és meghal. […] Öregségében az ember tele van nyomorúsággal, 
és öregségében a világot is balsors tölti el. […] Krisztus azt mondja: A világ 
eltűnik, a világ öreg, a világ összeomlik, a világ már vénségében zihál, de ne 
félj: mint a sasnak megújul a fi atalságod.

Szent Ágoston
81. prédikáció: 410. december 8.

**

„Róma talán nem vész el, ha 
nem vesznek el a rómaiak.”

Akár a kezdet – akár a vég tanúsága lehetne az 1918 nyarán készült 
fénykép, amelyet Marcel Antonetti hiába néz makacsul, hogy megfejtse 
hiánya rejtélyét. Az anyját látja rajta, négy nővérével és fi vérével. Körü-
löttük minden fehér, tejszerű, nem látható sem föld sem falak, mintha 
szellemek úsznának különös ködben, amely mindjárt betakarja és eltűn-
teti őket. Az anyja gyászruhában ül, mozdulatlanul és kortalanul, fekete 
kendővel a fején, kezét a térdén nyugtatva, mereven néz egy pontot, 
amely jóval a gép lencséje mögött van, mintegy érzéketlenül a környeze-
tére – a fényképészre és az eszközeire, a nyári fényre és a gyermekeire, 
fi ára, a bojtos sapkás Jean-Baptiste-ra, aki túlságosan szűk matróz ruhá-
jában félénken megbújik mellette, a mögötte felsorakozó merev és ün-
neplőbe öltözött három lányra, akiknek a keze beleolvad a testükbe, és a 
premier plánban egyedül álló legfi atalabbra, Jeanne-Marie-ra, aki sápadt 
és duzzogó arcát rendetlen fekete hajának hosszú fürtjei mögé rejti.  És 
valahányszor, amikor tekintete az anyjáét keresztezi, Marcelben feltámad 
a bizonyosság, hogy a sors már mindent elrendezett, és már az anyja is 
keresi a távolban a még meg sem született ismeretlen fi a tekintetét. Mivel 
a fénykép 1918 nyarának egy forró napján az iskola udvarában készült, a 
vándorfényképész két kecskelábú állvány közé fehér lepedőt feszített ki, 
Marcel elsősorban saját hiányának látványán elmélkedik. Mindazok, akik 
nemsokára gondoskodásukkal, netán szeretetükkel veszik körül, ott van-
nak a képen, és igazából egyikük sem gondol rá, és nem is hiányzik nekik. 
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Ünnepi ruhában vannak, amelyeket egyébként soha nem vesznek elő a 
naftalinnal töltött szekrényből, és mielőtt elindultak az iskolába, kétség-
telenül boldogan, hogy végre valami egy pillanatra kiragadja őket a hábo-
rús évek egyhangúságából és magányából, meg kellett vigasztalniuk a még 
csak négyéves Jeanne-Marie-t, akinek nincs sem új ruhája, sem cipője. Az 
iskola udvara tele van emberekkel. A fényképész 1918 nyarának ezen a 
forró napján egész nap nőket, gyerekeket, rokkantakat, öregeket és papo-
kat fényképezett, akik felvonultak az objektívje elé kikapcsolódást keres-
ve, és Marcel anyja, fi vére és nővérei türelemmel kivárták a sorukat, időn-
ként felszárítva Jeanne-Marie könnyeit, aki szégyellte magát rongyos ru-
hája és meztelen lábai miatt. A felvételkor elkülönült a többiektől, és el 
kellett viselniük, hogy egyedül álljon az első sorban összekócolt haja me-
nedékében. Összegyűltek, és Marcel nincs közöttük. És mégis, valami ért-
hetetlen szimmetria varázsa folytán, miután eltemette egyiket a másik 
után, csak általa léteznek, hűséges nézésének makacssága miatt, miatta, 
akire lélegzetüket visszatartva nem is gondoltak abban a pillanatban, ami-
kor a fényképész elkattintotta gépének a zárát, aki most az egyetlen és 
törékeny védőpajzsuk a semmi ellen, és azért veszi elő ezt a fi ókban gon-
dosan őrzött képet, bár utálja és mindig is utálta, mivel ha egy nap elmu-
lasztja, semmi sem marad belőlük, a kép fekete és szürke foltjaival vissza-
hozza a közömbös beállítást, és Jeanne-Marie mindörökre négyéves kis-
lány marad. Néha haraggal szemléli őket, kedve lenne szemükre hányni 
tisztánlátásuk hiányát, hálátlanságukat, közönyüket, de amikor a szeme 
az anyja tekintetét keresztezi, és elképzeli, hogy az anyja látja őt, távoli 
homályos vidékeken, ahol foglyok a megszületendő gyermekek, és hogy 
az anyja látja őt, még akkor is, ha igazából Marcel nem az, és nem is volt 
sohasem az, akit reménytelenül keres a tekintetével. Mert akit keres a 
fényképezőgép lencséjén túl, annak ott kellene állnia mellette, és, azt 
mondhatnánk, akinek a vakító hiánya miatt készült ez a felvétel 1918 nya-
rán, hogy tapintható legyen, hogy nyoma maradjon. Marcel apja az Ar-
dennekben esett fogságba az első harcokban, és a háború kezdete óta 
sóbányában dolgozik Alsó-Sziléziában. Két hónaponként küld levelet, 
amelyet egyik bajtársával írat le, és amelyet a gyerekek elolvasnak, mi-
előtt az anyjuknak hangosan lefordítanák. A levelek olyan sokára jönnek 
meg, hogy mindig attól félnek, hogy csak egy halott szavainak visszhangját 
hallják, amelyet egy ismeretlen írás közvetít. De nem hal meg, és 1919 
februárjában visszatér a faluba, hogy Marcel megszülethessen. Szemöldö-
ke leégett, körmeit és kezeit megrongálta a sav, és repedezett száján fehér 
nyomokat alkot az elhalt bőr, amelyektől sohasem szabadul. Nyilván nem 
ismerte meg a gyermekeit, de a felesége nem változott, mivel sohasem 
volt sem fi atal, sem üde, magához ölelte, bár Marcel sohasem értette, 
hogy mi hajtotta a két kiszáradt, elcsigázott testet egymás felé, biztosan 
nem vágy, vagy az állati ösztön, talán csak az, hogy Marcelnek szüksége 
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volt az ölelésükre, hogy előjöjjön a homályos világból, ahol oly hosszú 
ideig várta, hogy megszülessen, és az ő csendes hívásának tettek eleget, 
amikor azon az éjszakán a szoba homályában egymásra csúsztak, zajtala-
nul, hogy ne ébresszék fel Jean-Baptiste-t és Jeanne-Marie-t, akik úgy 
tettek mintha aludnának a szoba sarkában a matracukon, dobogó szívvel 
hallgatva a recsegés és a rekedt sóhajok rejtélyét, anélkül, hogy meg tud-
ták volna nevezni, a rejtély mélysége mámorossá tette őket, miközben 
mellettük keveredett a vadság és intimitás, a szüleik kimerültek testük 
dühödt egymáshoz dörzsölésében, és mialatt kiszáradt testükből előcsal-
ták a régi forrásokat, amelyeket kiszárított a szomorúság, a gyász és a só, 
és elhasználták az ölük mélyében megmaradt nedveket és nyáladékot, 
amely csupán az életre fogékony nedvesség és fl uidum bennük kibugy-
gyanó és kondenzálódó utolsó cseppje volt, belőlük, akik már alig éltek, 
lehetséges élet jött létre. Marcel mindig azt képzelte – mindig félt attól, 
hogy nem akarták, hogy csupán az áthatolhatatlan kozmikus szükségsze-
rűség miatt indult növekedésnek az anyja száraz és ellenséges testében, 
miközben a tenger és az egészségtelen síkság felől bűzös szél támadt, és 
hozta a gyilkos infl uenza kigőzölgését, átsöpörve a falvakon és tízesével 
döntötte a sietve kiásott gödrökbe azokat, akik átélték a háborút, semmi 
sem tudott gátat vetni neki, mint a régi legendák mérges legyének, annak 
a légynek, aki egy rontó koponya rothadásakor keletkezett, aki a semmi 
reggelén üres pályájáról mérgező leheletet bocsátott ki, és az emberek 
életéből táplálkozva olyan ijesztően nagyra nőtt, hogy egész völgyeket bo-
rított be árnyékával, és akit csak az Arkangyal lándzsája tudott földre súj-
tani. Az Arkangyal régen visszatért az égbe, süket maradt az imákra és a 
körmenetekre, elfordult azoktól, akik meghaltak, a gyermekektől, az öre-
gektől és a terhes asszonyoktól, de Marcel anyja lábon maradt rendíthe-
tetlenül és szomorúan, és a körülötte szünet nélkül fújó szél megkímélte 
az otthonát. Végül Marcel születése előtt néhány héttel a szél megállt, 
átadta a helyét a csendnek, amely ráborult a szúrós bokrokkal és gazzal 
fedett mezőkre, az összeomlott kőfalakra, az elhagyott juhaklokra és a 
sírokra. Amikor kivették az anyja hasából, Marcel hosszú másodpercekig 
mozdulatlan és hangtalan maradt, mielőtt rövid, gyenge hangot hallatott, 
és a szájához kellett hajolni, hogy érezni lehessen apró légzését, amely a 
tükrön semmiféle nyomot sem hagyott. Szülei időben megkereszteltették. 
Ültek a bölcsője mellett, és aggódó pillantással nézték, mintha már el-
vesztették volna, és egész gyermekkorában így néztek rá. Minden jóindu-
latú láznál, minden hányingernél, a legkisebb köhögésnél virrasztottak 
mellette, mintha haldokolna, minden nem remélt, ismétlődő gyógyulást, 
mint csodát fogadtak, mert semmi sem múlik el hamarabb, mint Isten 
valószínűtlen könyörülete. De Marcel mindig meggyógyult és életben ma-
radt, annál makacsabbul, minél törékenyebb volt, mintha az anyja ölének 
száraz sötétségében megtanulta volna, hogy gyenge erőforrásait olyan ha-
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tékonyan szentelje a túlélés hatalmas feladatának, hogy végül sérthetet-
lenné váljon. Egy démon forgolódott körülötte, akinek a győzelmétől a 
szülei féltek, de Marcel tudta, hogy nem gyűrheti le, mert hiába döntötte 
a démon erőtlenül az ágyba, migrénnel vagy hasmenéssel sújtva, nem 
győzhet még akkor sem, ha belé költözik, Marcelben a fekély tüzét gyújt-
va, és vért köpetve vele, olyan hevességgel, hogy egy évig hiányzott az is-
kolából, nem győzhet, mert Marcel mindig, még annak árán is felépült, 
hogy érezte a gyomrában a lesben álló kéz jelenlétét, amely arra vár, hogy 
a gyenge hasfalat ujjai éles végeivel megszaggassa, mert ilyen volt az élet, 
amit kapott, állandóan fenyegetett, de mindig győztes. Beosztotta az ere-
jét, a szeretetét és a csodálkozását, szíve nem hevült fel, még akkor sem, 
amikor Jeanne-Marie kiabálva hívta: gyere gyorsan Marcel, a szökőkút-
nál egy repülő ember van, megnézte a biciklistát, akit először látott, aki 
gyorsan haladt az úton, és kabátja szétterült, mint a gázlómadár szárnyai, 
és érzelem nélkül nézte a hajnalban felkelő apját, aki indult, hogy művel-
je a földet, amely nem az övé, gondoskodjon mások állatairól, miközben 
a halottak tiszteletére mindenütt emelkedő emlékművekhez az anyjához 
hasonló bronzasszonyok fenséges mozdulattal tolták maguk előtt a gyere-
küket, beleegyezve, hogy feláldozzák a hazának a katonák mellett, akik 
nyitott szájjal estek el, magasra emelt zászlóval, hogy, miután a hús és a 
vér árát megfi zették, a letűnt világnak most szimbolikusan adózzanak, 
hogy azt véglegesen eltöröljék, és helyét egy új világ foglalja el. De semmi 
sem történt, a világ egyszerűen eltűnt, és nem helyettesítette új, a világtól 
megfosztott, magukra hagyott emberek folytatták a születés és halál ko-
médiáját, Marcel nővérei egymás után férjhez mentek, a halott kérlelhe-
tetlen nap alatt ették a száraz fánkot, itták a rossz bort, igyekeztek moso-
lyogni, arra várva, hogy az asszonyok gyermekeiket nem szülik meg, hogy 
eljön az új világ, de semmi sem történt, az idő nem hozott mást, mint a 
hasonló évszakok monoton egymásra következését, amelyek csak állan-
dóságuk átkát ígérték, az eget, a hegyeket, és a folyók partján porban vagy 
sárban a sovány testüket szüntelenül vonszoló állatokat, a tekintetük sza-
kadékába fagyó tengert, és a házak belsejében, a gyertyák fényében min-
den tükör hasonló tekinteteket vert vissza, a viaszszínű arcok ugyanazon 
mély barázdáit. Ha leszállt az éj, ágya mélyén összegömbölyödve Marcel 
érezte, hogy szívét halálos aggodalom szorítja össze, mert tudta, hogy ez a 
mély, csendes éjszaka nem a nappal természetes folytatása, hanem valami 
rémületet keltő alapállapot, amelybe a föld zuhant, tizenkét órás kimerítő 
erőfeszítés után, amelyből sohasem szabadulhat. A hajnal csak újabb ha-
ladékot jelentett, és Marcel indult az iskolába, időnként megállva, hogy 
vért hányjon, megfogadva, hogy nem vallja be az anyjának, aki kényszerí-
tené, hogy lefeküdjön, és térden állva imádkozna mellette forró boroga-
tást téve a hasára, nem akarta megengedni, hogy a démon elvegye tőle 
azokat dolgokat, amelyek örömet szereztek neki, a tanító leckéit, a sok-
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színű térképeket, a történelem fenségét, a felfedezőket és tudósokat, a 
bajból megmentett gyermekeket, a hercegeket és királyokat, mindazt, 
ami még elhitette vele, hogy a tenger másik oldalán van egy világ, egy vi-
lág, ami él és lélegzik, amelyben az emberek mást is tudnak, mint megújí-
tani a létüket a szenvedésben és zűrzavarban, egy világ, amely más vágya-
kat is sugall, mint gyorsan elmenni, mivel biztos volt benne, hogy a tenger 
másik partján az emberek évek óta az új világ eljövetelét ünneplik, azét, 
amelyhez 1926-ban Jean-Baptiste csatlakozott, meghamisítva a korát, 
hogy besorozzák, eltűnve a tengeren át, hogy más fi atal fi úkkal együtt, 
akik százával menekültek vele, az új világot felfedezze, és rezignált szüle-
iknek, akiknek az elválás fájdalma ellenére, nem volt semmilyen érvük, 
amely fi aikat visszatarthatta volna. Az asztalnál, Jeanne-Marie mellett, 
Marcel behunyt szemmel evett, hogy a mesés óceánokon csatlakozhasson 
Jean-Baptiste-hoz, ott, ahol a kalózok dzsunkái suhannak, a pogány váro-
sokat énekszó tölti meg, tele vannak füsttel és lármával, ahol az illatozó 
erdőkben a félelmetes vadállatok és bennszülöttek tisztelettel és félelem-
mel tekintenek a bátyjára, mintha a legyőzhetetlen Arkangyal lenne, a 
csapások felszámolója, aki ismét az emberek  üdvének és a katekizmus-
nak szenteli magát, és némán hallgatta az evangélisták hazugságait, mivel 
tudta, hogy mi az apokalipszis, tudta, hogy a világ végén az ég nem nyílik 
meg, nem lesznek sem lovagok, sem trombiták, sem vadállatok, sem sem-
miféle szörny, csupán csend lesz, és azt lehet hinni, hogy semmi sem tör-
tént. Nem, semmi sem történt, az évek folytak, mint a homok, és semmi 
sem történt, a semmi kiterjesztette vak, halálos hatalmát válogatás nélkül 
mindenre, nem lehetett megmondani, mi mikor kezdődött. Mert a világ 
abban a pillanatban eltűnt, amikor ez a fénykép 1918 nyarán azért ké-
szült, hogy a kezdetek tanúságául szolgáljon, és a vég tanúságául is, eltűnt 
anélkül, hogy valaki is észrevette volna a hiányát, a legkülönlegesebb és 
legfélelmetesebb hiányt, amelyet ezen a napon ezüst sóval bevont papíron 
rögzítettek, hogy Marcel, követve a nyomot, egész életén át elmélkedjen a 
háttér tejszerű fehérségén, az anyja, a nővérei és a fi vére arcvonásain,    
Jeanne-Marie duzzogó mozdulatán, szegény emberi, jelentőség nélküli 
jelenlétükön, a lábuk alatti talaj eltűnésén, amely miatt lebegni kénytele-
nek, mint a szellemek a kimenet és irány nélküli absztrakt és végtelen 
térben, amelyből a köztük lévő szeretet sem tudja kiragadni őket, mivel a 
világ hiányában a szeretet tehetetlen.  Igazából nem tudjuk, hogy mik a 
világok és mitől függ a létük. Az univerzumban valahol talán létezik az a 
titokzatos törvény, amely a keletkezésüket, növekedésüket és végüket le-
írja. De azt tudjuk: ahhoz, hogy új világ fakadjon, egy régi világnak meg 
kell halnia. És azt is tudjuk, hogy az őket elválasztó időszak lehet végtele-
nül rövid, vagy épp ellenkezőleg oly hosszú, hogy az embereknek tíz éve-
ket kell pusztulásban élniük, hogy biztosan felfedezzék, amire hosszú ide-
ig nem képesek, hogy nem is éltek. Talán fel tudjuk ismerni a régi világ 
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eltűnését hírül adó csaknem észrevehetetlen jeleket, nem olyanokat, mint 
észak feltépett mezei fölött a lövedékek süvítése, hanem mint egy fényké-
pezőgép zárjának kattanása, amely alig zavarja meg a nyár vibráló fényeit, 
egy fi atal nő fi nom tönkrement kezét, amely az éjszaka közepén csende-
sen rázárja az ajtót nem kívánt életére, egy hajó négyszögletes vitorlája, 
amely Rómából indulva Hippo magasságában átszeli a Földközi-tenger 
kék vizét, hozva a megfoghatatlan hírt, hogy az emberek megmaradtak, 
de a világuk nincs többé. 

**

„Nézz magadba, ki vagy. 
Mert feltartózhatatlanul közeleg a tűzvész.”

A hegyek elrejtik a nagy távlatokat és tehetetlen tömegükkel lecsiszol-
ják Marcel fáradhatatlan álmait. A sartene-i felső általános iskola udvara 
óta csak a szárazföldbe nyúló öböl és a nagy, békés és csúfondáros tóhoz 
hasonlító tenger van a szeme előtt. Az álmodozáshoz nem kell látnia a 
tengert, Marcel álmai nem merengésből, nem metaforából, hanem harc-
ból állnak, állandó harcból a dolgok tehetetlensége ellen, amelyek mind 
egyformák, mintha formájuk látszólagos különbözősége ellenére ugyanab-
ból a nehéz, nyálkás és alaktalan anyagból állnának, és bár a folyók felka-
vart vize, és az elhagyott partokon a hullámok csobbanása a mocsarak 
émelyítő szagát bocsátja a levegőbe, harcolnia kell, hogy ne váljon maga is 
tehetetlenné, és ne sodorja el a futó homok, és Marcel állandó harcot visel 
a saját teste ellen, a démon ellen, aki ágyhoz akarja szögezni, a fekély ellen, 
mellyel tele van a szája, a nyelvét elöntő maró folyadék ellen, és bár mellé-
be fúró hatol és gyomra élő hús forrása, harcol a reménytelenség ellen, az 
ellen, hogy örökké egy izzadságtól és vértől nedves ágyhoz legyen kötve, az 
elvesztegetett idő ellen, harcol az anyja tekintetével, apja rezignált néma-
ságával, várva, hogy visszanyerje az erejét és a jogot, hogy ott lehessen a 
sartene-i felső általános iskola udvarában a látását elzáró hegyek barikádja 
előtt. Testvérei közül elsőként folytatja tanulmányait az általános iskola 
elvégzése után, és sem a testének démona, sem a dolgok tehetetlensége 
nem fogják meggátolni, hogy eljusson egészen a tanítóképzőig, sőt azon túl 
is, de nem akar tanító lenni, nem akar haszontalan leckéket adni szegény 
és piszkos gyerekeknek, akiknek a félénk tekintete visszaidézné saját zava-
rodott gyermekkorát, nem akarja elhagyni a falut azért, hogy eltemesse 
magát egy másik reménytelenül hasonló faluban, odanőve mint egy daga-
nat egy sziget földjéhez, ahol igazából semmi sem változik, és nem is fog 
sohasem.  Indokínából Jean-Baptiste pénzt küldözgetett, és vásárolt a szü-
leinek egy olyan házat, amely elegendően nagy a család minden tagja szá-
mára anélkül, hogy kénytelenek lennének egymáshoz simulva aludni, mint 
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az állatok az istállóban. Marcelnek saját szobája van, de a halott bőr ott-
maradt az apja szájához tapadva, és az anyja homlokát most is a gyász 
mély, négyszögletes ráncai barázdálják, egyikük sem látszódik sem fi ata-
labbnak sem öregebbnek, mint tizenöt éve, világuk vége előtt, és amikor 
Marcel a tükörben a saját vonásait vizsgálja, olyan érzése van, hogy így 
született, ilyen ingadozónak és soványnak, és hogy a gyermekkora olyan 
kegyetlen bélyeggel látta el, amelytől soha nem szabadulhat. A küldött 
fényképeken Jean-Baptiste megváltozott, mert a világ olyan részén élt, 
ahol az idő múlása még érezhető jeleket hagyott, szemmel láthatóan meg-
hízott, majd ugyanolyan hirtelen lesoványodott, mintha a testét állandóan 
alakítaná az élet zűrzavaros hatalmas folyama, látható volt vigyázz állás-
ban a katonaruhák és lovak hibátlan sorában, vagy félig fesztelenül, a fejé-
re hátratolt kepiben, ismeretlen  növények előtt, más katonák és selyembe 
öltözött lányok társaságában, arcán hájjal és elégedettséggel, vagy a fárad-
ságtól, a kicsapongástól, a láztól barázdáltan, de mindig ugyanazzal a csú-
folódó vidám kifejezéssel, amely selyemfi ú kinézetet kölcsönzött neki, 
amiért Marcel nem szerette, amit irigyelt az egy olyan kincs feltűnő élveze-
te volt, amit nem érdemelt ki. Mindaz, amit a bátyjából látott, elviselhetet-
lenné vált számára, a kurvák iránti hajlama, impozáns alkata, a soványsága 
és a hájassága, megjelenésének szemtelensége, és még a bőkezűsége is, 
mivel ennyi pénz nem származhatott a törzsőrmesteri zsoldjának megtaka-
rításából, hanem valami ocsmány üzletből, a piaszterekből, ópiumból vagy 
emberi húsból. Amikor Jean-Baptiste Jeanne-Marie esküvőjére hazajött a 
faluba, testi kinézete pontosan olyan volt, mint amikor elment, annak a 
férfi nak a fi atalos kifejezésével az arcán, akivé ott távol vált, azon az elkép-
zelhetetlen tájékon, ahol átlátszó a tenger habja, és úgy fénylik a napfény-
ben, mint a gyémántköteg, körötte a felesége és a gyermekei, a gyarmati 
csapatok horgonydíszével zubbonya ujján és a kepijén, de szülőföldje mér-
gező hatása újra hasonlóvá tette ahhoz, aki mindig is volt, műveletlen és 
esetlen paraszttá, akit a sors olyan világba vetett, amit nem érdemelt ki, és 
ezen nem változtattak sem a pezsgős ládák, amelyeket húga esküvőjére 
rendelt, sem fura terve, hogy szállodát nyit Saigonban, ha nyugdíjazzák a 
katonaságtól. Mindannyian nyomorult parasztok voltak, akik egy már ré-
gen nem létező világból származtak, de amely úgy ragadt a talpukhoz, mint 
a nyákos, formázható sár, amely őket is alkotta, és amelyet mindenhová 
magukkal vittek, Marseille-be vagy Saigonba, és Marcel tudta, hogy ő az 
egyedüli, aki valóban menekülni tudna. A megkeményedett cukorréteggel 
borított fánkok túl szárazak voltak, a pezsgő émelyítő langyossága hamu 
ízt hagyott a torkukban, az emberek izzadtak a nyári napon, de Jean-
ne-Marie félénk örömet sugárzott, és az arcának ovális formáját kihangsú-
lyozó fehér szatén és csipkefátyol júdeai antik szüzek báját kölcsönözte 
neki. Minden erejével a férje vállaiba kapaszkodva táncolt, aki komolyan 
mosolygott, mintha tudta volna, hogy nem éli túl a következő háborút, 
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amely már mindnyájukra leselkedett. Mivel túl a hegyek barikádján, a ten-
geren túl, forrong a világ, távol tőlük, nélkülük, ahol újra az életük, a jövő-
jük a tét, mint ahogy ez mindig is volt. De ennek a világnak a zaja elvész a 
messzeségben, mielőtt elérné őket, és a visszhangjuk, amelyet Marcel ész-
lel, oly távoli és oly zavaros, hogy nem lehet komolyan venni, és lenézően 
megvonja a vállát, amikor barátja, Sébastien Colonna a sartene-i iskola 
udvarában próbálja megosztani vele nacionalista lelkesedését és az új idők 
hajnaláról beszél, a haza megújhodásáról, amelyet a zsidók és a bolsevis-
ták leromboltak, és Marcel megkérdezi: Mi a fenéről beszélsz? Életedben 
nem láttál sem zsidót, sem bolsevikot! És lenézően megvonja a vállát, mi-
vel nem hiszi, hogy így tűzbe lehet jönni nem létező, ködös, elvont fogal-
mak miatt. Ami megdobogtatja Marcel szívét, az a közelgő katonai szolgá-
lata, iskolázottsága lehetővé teszi, hogy tiszt legyen, máris elképzeli aspi-
ránsi paszományát, és amikor, az esküvő alatt, Jean-Baptiste fánkkal teli 
szájjal, miután komikus ünnepélyességgel nevetve felborzolta a haját, az-
zal szórakozik, hogy tiszteleg előtte, Marcel akarata ellenére kimondhatat-
lan örömöt érez, amit a háború kitörése sem homályosít el. Jeanne-Marie 
hazajön, és falubéli házukban helyezkedik el Jean-Baptiste is feleségével 
és gyerekeivel. Jeanne-Marie várja a Maginot vonalról érkező mindennapi 
leveleket, amelyek unalomról, reménytelenségről és győzelmekről beszél-
nek, fi atal férje azt írja, hogy Jeanne-Marie hiányzik neki, hogy a hideggé 
váló éjszakákon bőrének melegségére gondol, mely az övéhez tapad, siet-
tetné a németek támadását, hogy győzelmet arassanak felettük, és hogy 
visszatérhessen hozzá, és azt írja, hogy soha többé nem hagyja el, esküszik 
rá, hogy amikor mindez csak távoli és dicső emlék lesz, mellette marad.  
Múlt az idő, és még olyan dolgokat is írt, amelyeket szemtől szembe még 
halkan sem mert volna elmondani, beszélt a simogatásaitól megemelkedő 
hasáról, a combjairól és melleiről, amelyek halványságától meg tudna hal-
ni, a közelgő győzelmekről, mintha felesége testének dicsőítése összeol-
vadt volna a megvédendő országgal, napról napra egyre jobban lázba jött, 
pontos volt és harcias, és Jeanne-Marie az Istenhez imádkozott, hogy mi-
előbb hozza vissza, nem félve attól, hogy kérése nem talál meghallgatásra. 
1940 márciusában a katonai orvos megerősítette, hogy teljesen egészséges, 
Marcel végre elhagyta a nővérét, hogy csatlakozzon egy tisztiiskolás sza-
kaszhoz, a draguignani tüzérek egyik ezredében. A tenger másik oldalán 
fekélyének démona mintha megbénult volna, megfosztva ártó képességé-
től, és először életében Marcel olyan életkedvet érez, amelynek a létét 
nem is sejtette, és jó tanulóhoz méltóan viselkedik, aki mindig is volt, és 
minden másra süket marad, és nem vesz tudomást a páncélautók dübörgé-
séről, az Ardennek erdeinek pusztulásáról, a kivonulók jajkiáltásairól,  a 
megalázottság könnyeiről, arról, hogy a győzelembe vetett minden álmot 
elsöpör a vereség szele, nem hallja meg Philippe Pétain szavát, aki a becsü-
letes fegyverletételt hirdeti, és amikor a faluba megérkezik a távirat, amit 
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Jean-Baptiste a hadifogolytáborból ír, és a másik, amely tudatja Jeanne-
Marie-val, hogy huszonöt évesen megözvegyült, Marcel végre meghallja 
egységük parancsnokát, aki kijelenti, ami hihetetlen volt, hogy sohasem 
lesznek tisztek, beosztották őket egy ifjúsági táborba, meghallja, hogy csu-
pán egy cserkész lesz, aki a marsall dicsőségéről énekel, akkor maró égés 
szaggatja a gyomrát és a tüdejét, térdre esik a bajtársai között, a parancs-
nok előtt, aki előtt vért hány a porba. Miután kijött a kórházból és össze-
szedte magát, Marcel Marseille-be megy egyik nővéréhez, és egész napo-
kat tölt az ágyán fekve, a hányingertől ringatva, nincs ereje, hogy visszatér-
jen a falujába, hogy újra megtalálja az aggódás és a gyász mozdíthatatlan 
nyomát, halogatja az indulást, és kétségbeesetten ehhez a hatalmas és ko-
szos városhoz ragaszkodik, mintha a város megváltást hozna számára.  Biz-
tos benne, hogy az élet akkora adósságot halmozott fel vele szemben, ame-
lyet csak akkor fi zet meg, ha itt marad, mert tudja, hogy ha szülőföldjére 
teszi a lábát, a számla semmissé válik, a sértések, a sérelmek hiábavalóvá, 
nem lesz kiegyenlítés, és az élet nem tartozik neki semmivel. Várja, hogy 
valami történjen, rója a város utcáit, amelynek nagysága és piszkossága 
félelmet kelt benne, nyugtalan pillantásokat vet a kikötő felé, megpróbál 
ellenállni a honvágy mérgező csábításának, és befogja a fülét, hogy ne hall-
ja meg a tenger másik oldaláról a szeretett hangok édességét, melyek arra 
csábítják, hogy visszatérjen a távolba, ahonnan származik. Sébastien Co-
lonna csatlakozik hozzá, és minden nap vagy tíz honfi társával elindul Mar-
seille-be munkát keresni. Sébastien nagybátyja ajánlására a Société géné-
ral alkalmazza, de az adósság kifi zetetlen marad. Az élet így fi zeti ki az 
adósságát? Úgy vigasztalja meg azért, hogy nem lett katonatiszt, hogy 
pénztárkönyvek átnézésére kényszeríti, hogy megfullassza az unalomtól, 
amelytől csak akkor szabadul, amikor Sébastien véghetetlen mondókáját 
hallgatja a nemzeti forradalom erényeiről, Istenről, aki az embereket épü-
letes és üdvös megpróbáltatásokkal, katasztrófákkal segíti, az áldozatok és 
a belenyugvás dicséretéről, mert Franciaországnak hathatós kezelésre volt 
szüksége, hogy megtisztuljon a rontó méregtől – tényleg így van? Vagy el-
lenkezőleg az élet a megvetését ismételte meg, amikor egy kurva karjaiba 
lökte, akihez azért közeledett, hogy kielégítse tudásvágyát és egyúttal vi-
gasztalást nyújtson? A nőnek fekete, hamis kedvességgel csillogó szánako-
zó szeme volt, amely eltűnt, amikor kettesben maradtak, és amelyben egy-
általán nem csillogott fény, amikor Marcel az intim toalettjét végezte a 
szürkés és repedt bidében, kérlelhetetlenül nézte, miközben ő a szégyentől 
remegett, megérezve a keserűségét annak, amit megtudni akart, vigaszta-
lást nem remélve. Követte a nedvesség érzését keltő lepedők közé a nőt, 
aki szégyenteljes érzéketlenséggel nézte. Marcel érezte a melegséget, ahol 
a hasuk összeért, és egyesült, mint a hüllők kloakája, érezte a nő mellének 
és combjának izzadságát a saját mellén és combján, elviselhetetlen képek 
merültek föl benne, vadállat volt, falánk madár, aki egész a nyakáig egy 



56 VÁR UCCA MŰHELY 41.

dög beleibe hatol, mivel a nő megőrizte a dögök szemérmetlen érzéketlen-
ségét, halott szemeit a plafon felé emelve, és ott ahol a bőrük összeért 
minden érintkezési pontban folyadék cserélődött, átlátszó nyirok, intim 
nedvesség, mintha a testének örökre meg kellene őriznie a  nő testének a 
nyomát, akit soha többé nem lát, akinek a nevét sem tudja, és hirtelen fel-
ugrott, hogy felöltözzön és távozzon. Lihegve ért ki az utcára, idegen vér 
folyt az ereiben, a szemhéját elöntő izzadságnak más szaga volt, a földre 
köpött, mivel nem ismerte föl a saját nyálának ízét. Heteken át aggódva 
vizsgálgatta a testét, minden kis pattanásnál, minden pirosságnál a bőrén 
azt hitte, ekcémára, gombás bőrbetegségre, vérbajra, kankóra ítéltetett, de 
bármi is legyen a betegség neve, amely leselkedik rá, csak felületi megjele-
nése annak a rossznak, ami elragadta, és ami így jelzi a gyógyíthatatlan je-
lenlétét, hetenként gyötörte az orvosokat, míg a német csapatok el nem 
árasztották a szabad zónát, arra kényszerítve Marcelt, hogy túllépjen saját 
magán. A megdöbbent Sébastien Colonna ostorozta a szövetségesek kö-
vetkezetlenségét, Hitler árulását, aki nem tartotta be a szavát, de a bizalma 
a marsall atyai hatalmában szemmel láthatóan nem rendült meg, félt, hogy 
kényszermunkára küldik valami német üzembe, és azt mondta Marcelnek, 
hogy innen el kell menni, méghozzá azonnal. De hajók nem indultak a ki-
kötőből. Sébastien megtudta a nagybátyjától, hogy néhány nap múlva in-
dul egy hajó Toulonból Bastiába. Marcel és Sébastien autóval keltek útra. 
A tenger felett látták a fekete füstoszlopokat, az elsüllyesztett francia fl ot-
tából csak hatalmas bádog- és acélhalom maradt, amely eltorlaszolta a ki-
kötőt, a német bombázó vadászgépek fütyülve csaptak le arra a kevés ha-
jóra, amely menekülni próbált, és igyekezett átjutni az aknák és a fémhá-
lók között, és Sébastien sírásban tört ki. Amikor rájött arra, hogy a saját 
helyzetük legalább annyira fontos, mint a haditengerészet becsülete, elma-
gyarázta Marcelnek, hogy mindenképpen át kell jutniuk az olasz zónába, 
ha azt akarják, hogy legalább egy kis esélyük maradjon a hazajutásra. Mar-
cel azt válaszolta, hogy neki nincs pénze az utazás folytatására, és vissza-
megy a nővéréhez Marseille-be, Sébastien ezt elvetette, van pénze, és fel 
sem merülhet, hogy magára hagyja, és Marcel így értette meg, hogy a ba-
rátság rejtély. Sikerült eljutniuk Nizzába, és egy hét múlva a falujukban 
voltak. Jeanne-Marie gyásza elöntötte a házat, mint a köd, amely sohasem 
akar feloszlani. Minden elmosódik a csend leple alatt, amely olyan nyo-
masztó, hogy Marcel néha felriad rá, sajnálva a bombák fütyülését Toulon 
kikötőjében. Fölkel, hogy igyon, és ott találja mozdulatlanul, merev szem-
mel az apját a konyhában, és ha Marcel megkérdi, papa mit csinál, a válasz 
vállvonás, amely elvész a csend végtelenségében, rémülten nézi az apját, 
aki durva gyapjú ingében áll, leégett szempillával és fehér szájjal, és a pá-
nik ellenére, amely elönti, nem tudja elfordítani a szemét, összeszedi az 
erejét, apja mellé megy, fogja a korsót és vizet tölt, iszik és visszamegy le-
feküdni, esküdözve, hogy a következő éjjel nem kel föl, még akkor sem, ha 
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nagyon szomjas, mert tudja, hogy ott fogja találni az álló apját ugyanazon 
a helyen, kívül a világon, fájdalmas kábulatba fagyva, amelynek még a ha-
lál sem fog véget vetni. Marcel szeretné kitépni magát a csend meddőségé-
ből, hallgatja a körülötte fújó lázadás szelét, és hallja, hogy véres szélroha-
mok kitépik a ház ajtaját és ablakait, hogy tiszta levegőt engedjenek be. 
Sébastien Colonna beszámol neki az ejtőernyős szállítmányokról, a gráná-
tos merényletekről, elmeséli, hogy Alta Roccában Andreani két unoka-
bátyja megölt egy olaszt, mielőtt bevették magukat a hegyekbe, elítéli eze-
ket az abszurd bűntetteket, és látja, hogy Marcel nem osztja a rosszallását, 
és máris elképzeli, hogy fegyvert fog a megszállók ellen. Február elején 
valaki öldösni kezdi a magányos olaszokat, minden héten, kérlelhetetlen 
szabályossággal. A sárban elnyúlt hullákat találnak egy felborult motorke-
rékpár mellett, a hegyi utakon, néhány kilométeres körzetben a falu körül. 
Őzsöréttel lőtték le őket, néha biztonság okáért kést szúrtak a torkukba, 
elvéreztek, mint a disznók, egyeseket többé-kevésbé levetkőztettek, és 
durván levették a cipőjüket. A cipőket soha nem találták meg, és ez a je-
lentéktelen részlet tisztelettel és borzalommal töltötte el a lelkeket, mint-
ha a gyilkos valamilyen érthetetlen, ezért rémisztő rítus szerint cselekedne, 
és az a hír járta, hogy az ellenállóknak ehhez semmi köze, egyetlen titok-
zatos partizán műve, aki a kérlelhetetlen és csalhatatlan halál küldötte, aki 
magányos, mint az Úr arkangyala. A faluban, Sébastien Colonnát kivéve, 
akinek az olaszok iránti megvetését Mussolini csodálata ellensúlyozta, és 
ösztönösen és szenvedélyesen alávetette magát a hatalomnak, minden fi a-
tal be akart lépni az ellenállásba, és félelmetes gyilkossá, az igazság harco-
sává válni. A semmittevés elviselhetetlen lett számukra. Összejöttek és 
arról beszéltek, hogy mit is kellene csinálniuk, megvizsgálták annak lehe-
tőségét, hogy likvidálják az árulókat és kollaboránsokat, Sébastien neve is 
felmerült, de Marcel melegen megvédte, és emlékeztetett arra, hogy soha 
senkinek sem ártott. Abban állapodtak meg, hogy az éjszaka leple alatt 
találkoznak a hegyekben az ellenállók egy csoportjával, a faluból kora reg-
gel indultak, együtt menetelve a hideg éjszakában, vitte őket harcias ifjúsá-
guk lelkesedése, de amikor elhagyták az iskolát, ütemes lépések hangzot-
tak fel, amelyek néhány tíz méterrel fölöttük feléjük közeledtek, futva 
mentek le a faluba, vissza a házaikba, és dobogó szívvel lesték az olasz 
járőrt, amely nem érkezett, mivel a saját lépéseik visszhangjától menekül-
tek el, amelyet visszavert az éjszaka jeges csendje. A szégyen lesújtotta 
őket. Gondosan kerülték, hogy szembesüljenek a szégyenükkel. Tavasszal 
a rejtélyes gyilkos beszüntette tevékenységét, és senki sem tudta, hogy va-
jon meghalt, vagy visszatért égi lakába és az Apokalipszist várja. A titok 
csak a szeptemberi felkeléskor oldódott meg, amely Marcel számára utcai 
járkálást jelentett egy haszontalan puskával a kezében, amikor Ange-Ma-
rie Ordioni lejött a Vaddi Mali erdeje fölötti juhistállóból, ahol a feleségé-
vel vad, kőkorszaki vadászó életet folytatott. Magas szárú cipőben volt, és 
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olyan katonai kabátban, amelyről leszaggatták a jelvényeket és paszomá-
nyokat. Télvíz idején tönkrement az egyetlen pár cipője, kijavítani nem 
lehetett, pénze nem volt, hogy újat vegyen. Természetesnek tűnt neki, hogy 
a megszállókból szolgálja ki magát, de idő kellett, amíg a méretére valót 
talált, mivel barlangi emberre valló alkata ellenére, nevetségesen kicsi lá-
bai voltak.  A Nemzeti Front megbízottja ordított rá, hogy gyengeelméjű és 
tudattalan, és hogy azonnal lelöveti, de Ange-Marie hidegen nézett rá, és 
azt válaszolta, hogy jobb tenné, ha hallgatna. A hegyekben jó lábbelire van 
szükség. Francia katonaság érkezett a faluba, az arab katonák nevettek és 
ittak, és arabul énekeltek az utcákon. Marcel megdöbbenve nézte borot-
vált fejüket, hosszú befont, a nyakszirtükre lógó varkocsukat, késeik szara-
cén görbületét, és Sébastien azt mondta neki, nézd meg, hogy néznek ki, 
akik felszabadítottak bennünket, mórok és négerek, ez mindig így van, a 
barbárok felajánlják szolgálataikat a Birodalomnak, mielőtt a bukását 
okoznák és elpusztítanák. Semmi sem fog belőlünk maradni. Néhány hét 
múlva egymás mellett hánytak a Liberty Shipen, amely nagy viharban Alg-
írba szállította őket. A sárhoz hasonlító sűrűségű nagy tengeri hullámok 
megtisztították őket a szennyüktől és megfagyasztották a csontjaikat. A 
Maison-Carrée-ban a kis íróasztal mögött ülő, orrát egy ártatlannak tűnő 
listába rejtő altiszt hanyag tekintettel közölte velük szolgálati helyüket, 
nem sejtetve, hogy e mögött az íróasztal mögött döntöttek kegyelemről és 
halálos ítéletről, mert ez az utak elágazásának ünnepélyes helye, a hely 
ahol fi gyelmeztetés nélkül elkülönítik a anyajuhokat és a kosokat, egyese-
ket jobbra, másokat balra, de senki sem kéri fel őket, hogy maguk válasz-
szanak a harctéri halál dicsősége és a jelentéktelen élet között, és abban a 
pillanatban, hogy Sébastien Colonna megtudta gyalogezredének a nevét, 
azonnal megkezdte kikerülhetetlen útját a géppuskagolyók felé, amelyek 
Monte Cassinó-nál mindig is vártak rá. Marcel gépiesen a karjaiba zárta, 
anélkül, hogy tudná, hogy nem lát többé belőle mást csak a nevét, amelyet 
ismeretlen kezek arany betűkkel a halotti emlékműbe véstek, minthogy a 
márvány kevésbé romlandó, mint a hús, majd felszállt a tuniszi vonatra. 
Megérkezésekor megtudta, hogy egységével Casablancába küldik, hogy 
megtanulja az amerikai DCA-k alkatrészeinek beszerelését, és meg sem 
próbálta, hogy megértse a katonai áthelyezések logikáját. A vonat újrain-
dult nyugat felé és a tengerrel párhuzamosan haladt három héten át. Baj-
társaival szállítóvagonokban langyos szalmán a földön feküdt, ahol a leg-
több időt szunyókálással töltötte, és a zsibbadtságát csak akkor győzte le, 
ha kártyáztak, vagy a szomorúan elvonuló csendes síkságokat és városokat 
nézte, amelyekből egyik sem hasonlított álmai ígéretére, a tenger simogat-
ta az elhagyott partokat, és semmi sem idézte a csodálatos meséket, ame-
lyek benépesítették a történelemkönyveit, így Baál tüzét, vagy Scipio afri-
kai légióit, egyetlen numid lovas sem ostromolta Cirta falait, hogy vissza-
adja Masinissának Sophonisbe csókját, amelyet elraboltak tőle, a falak és 



59

az ostromlók együtt váltak porrá és semmivé, mert a márvány és a hús 
egyaránt veszendő és Annabában a katedrálisból, amely befogadta Ágos-
ton prédikációit és utolsó sóhaját, amit elnyomott a vandálok kiáltozása, 
csak meghatározatlan, sárga fűvel benőtt terület maradt, amelyet a szél 
döngölt simára. Elfoglalta a szállását Casablancában, elhatározta, nem tö-
rődik azzal, hogy baka lett, de az amerikaiak nem szállították a DCA-al-
katrészeket, és a várakozás rövidesen olyan elviselhetetlenné vált, hogy 
újra a bordélyban kötött ki.  Nem tudta elhinni, hogy amikor a világ jövője 
dől el, ismét unalomra ítélték, és az Atlanti-óceán végtelensége sem nyúj-
tott semmilyen vigasztalást. Egy hónap múlva megtudta, hogy hadtáp tisz-
teket keresnek, és azonnal jelentkezett. Ha nem adták meg neki a harc 
lehetőségét, legalább az legyen, aki mindig szeretett volna lenni. Végül 
elégedettnek érezte magát, és az is maradt mindaddig, amíg az ezredes 
nem hívatta, hogy hallatlanul erős kifejezésekkel szemére hányja becste-
lenségét, tajtékozva ököllel verte az íróasztalát, maga csak egy kis szemét, 
Antonetti, ráadásul gyáva, és Marcel, elveszve, hiába dadogta, de ezredes 
úr, ezredes úr, és az ezredes ordított, hadtáp tiszt? hadtáp? úgy ismételget-
te a hadtáp szót, mintha valami megnevezhetetlen disznóságról lenne szó, 
amely beszennyezi a száját, fél attól, hogy harcoljon, erről van szó? Jobb 
szeretne meglapulva krumplit mérni, vagy zoknikat számolni? Szemét! Kis 
szemét! És Marcel esküdözött, hogy csak azért él, hogy harcolhasson, de 
egész életében tiszt szeretett volna lenni, és erre most lehetőséget látott, 
amit meg kellett ragadni, de az ezredest ez nem nyugtatta meg, velem kel-
lett volna beszélnie, ha tiszt akar lenni, akkor legyen tüzértiszt, uram, meg-
becsült tiszt, felírtam volna a jelentkezők közé, de hadtápos? Az istenért, 
hadtápos? Egyetlen emberem sem fejezheti be a szolgálatot a hadtápnál, 
érti? Egyetlen sem! És most tűnjön el mielőtt farba rúgom! Marcel égő 
gyomorral jött ki, reményeit megint kérlelhetetlenül elsöpörték, és nem 
tehetett mást, mint várt a DCA-alkatrészekre, amelyek nem érkeztek meg 
mindaddig, amíg végül megrendelték őket a hadtápos hadnagy titkársá-
gán, aki nélkül sem az ezredes, sem senki nem létezhetett, akármennyire 
meglepő vagy botrányos is volt. Végül a hadnaggyal Franciaországba ke-
rült 1944 végén, lassan haladtak észak felé néhány száz kilométerrel a 
frontvonal mögött. Marcel vezette a könyvelést és főzte a rossz kávét. A 
fegyverek zaját sohasem hallotta. Egyszer Colmárnál az általa vezetett 
gépkocsitól néhány száz méterre eltévedt lövedék robbant, amely felverte 
a port és a törmeléket. Körülnézve látta a romba dőlt falut, amelyet sem-
milyen lövedék sem tudott volna tovább rombolni. Néhány percig kelle-
mesen zúgott a füle. A hadnagy felé nézett és megkérdezze, hogy van, a 
tenyerével leporolta a kabátujját, szemöldökét kissé összehúzva, ez volt az 
egyetlen fegyveres élménye, az egyetlen dolog, amelynél azt hihette, hogy 
a háború nem is lehet túl messze tőle. De a háborúnak vége, és a falujában 
van családja körében. Apja Jean-Baptiste-tal együtt magához öleli, elenge-
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di, és ismét megöleli, mintegy meg akarva győződni arról, hogy a háború 
egyetlen fi at sem vette el. A sugárzó Jean-Baptiste rettenetesen meghízott. 
A háború utolsó három évét egy bajor tanyán töltötte, amelyet négy nővér 
birtokolt, kacsint, ha róluk beszél, miután meggyőződött róla, hogy a fele-
sége nem fi gyeli, Marcel fél egyedül maradni vele, nehogy sikamlós vallo-
másokat kelljen hallania. Huszonhat éves. Nem nézi meg a sartene-i felső 
általános iskola udvarát, öreg már, és amikor a kezeit vizsgálja, úgy tűnik 
neki, hogy mindjárt szétmállanak, mint a homokkezek. Párizsban, amikor 
Jean-Baptiste-et kereste, Jeanne-Marie a Luteciában találkozott egy nála 
sokkal fi atalabb fi úval, egy deportálásból visszatért ellenállóval, és kijelen-
ti, hogy hozzámegy feleségül.  Menthetetlenül elhasználta már a bánat, ezt 
Jeanne-Marie tudja, de úgy tesz, mintha még bízna a jövőben. Marcel sze-
rint túl sok a haszontalan és nevetséges erőfeszítés, hogy élőnek tűnjön, 
nővére komédiát játszik, hogy felejtsen, de ő nem tudja színlelni az örö-
möt, és amíg nővére a házasság előkészületeit végzi, makacsul hallgatag és 
megvető marad. A templomban, amikor Jeanne-Marie az oltár felé halad, 
ahol André Dogorce várja, karcsún, fi atalon, tiszti uniformisában, pillanat-
ra megáll, és Marcel felé fordul gyermeki mosollyal az arcán, Marcel csak 
akarata ellenére tud visszamosolyogni. Jeanne-Marie semmilyen komédi-
át sem játszik, nem akar magától megtagadni semmit, mert a szerelem 
végtelen erőforrása, amelyet magában hord, mindörökre védelmezi. Mar-
cel szégyelli magát tisztánlátásáért és cinizmusáért, és a reggeli fényben 
ismét szégyenkezik a gyengesége miatt, a sötétséggel teli szíve miatt, And-
ré előtt, hogy olyan hitvány katona volt, megvetésre méltó szerencséjéért, 
és azért, hogy nem tud örülni, Andréra irigy tisztelettel néz, és szégyelli, 
hogy ebben a faluban fogadták, a nász minden meghívottja szégyenre kész-
teti, a még mindig gyászban lévő Colonnáék és a Susini házaspár, akik 
megengedték a sokadik fattyúval terhes lányuknak, hogy elkísérje őket, és 
a büszkeségtől kárminvörös Ange-Marie Ordioni, kitüntetésekkel borított 
melléhez szorított gyermekével, akit felesége éppen most hozott a világra 
a juhistálló piszkában, szégyelli a saját szüleit, a szemérmetlen és kicsordu-
ló vitalitású Jean-Baptiste-ot, és saját magát, aki ürességgel és sötétséggel 
teli szívet hord magában. Elnézi a nővérét, aki André karjaiban táncol.  A 
gyerekeket, akik a lőcslábú asztalok között szaladgálnak. Ange-Marie Or-
dionit, aki egy pohár rozé borba mártott ujját szopatja a fi ával. Marcel 
hallja a nevetést, a tangóharmonika hamis zenéjét, Jean-Baptiste menny-
dörgő hangját. A napra ül az anyja mellé, megfogja a kezét, és búsan meg-
csóválja a fejét. Az anyja az egyedüli, akinek nem okoz örömet, hogy az 
élet megújul. Hogyan is tudna az élet megújulni, ha még el sem kezdődött? 

**
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„Hová mennél 
e világon kívül?”

Szikrázó hajnal, amelynek vad fénye elvakítja az emberek emlékezetét, 
fájdalmas emlékeiket átadja a sötétség áramának, amely magával ragadja 
őket. Fent Szent Izsák kupolájánál a pankrátor Krisztus fehér kezében 
tart egy fel nem robbant lövedéket, és galambtollként úszik a levegőben. 
Élni kell és mielőbb felejteni, és hagyni, hogy a fény eltompítsa a sírok 
körvonalait.  Monte Cassino kolostora körül a francia gyarmati katonák 
paszománya kibukkan a földből, mint egzotikus virág, amelyet gyengéden 
simogat a nyári szellő, Lettország hosszú homokos partjainál a Balti-ten-
ger szürke hullámai fényesítik a gyermekek csontjait, akik a homokba te-
metkeztek, hogy megformálják a különös fosszilis borostyán ékszereket, 
napsugaras erdő alján, ahonnan Szulamit nem jön elő akárhogy hívja a 
király, hamuhajának pollenje úszik, a zöldellő föld magába tömi a foszlott 
szöveteket és húst, mindenütt hullák, a föld alszik a szétzúzott válluk íve 
alatt, de felkel a szikrázó hajnal, és a fény csillogásában az elfelejtett hol-
tak az új világ termékeny humuszává válnak. Hogyan őrizhette volna meg 
Marcel a halottak emlékét, mikor a háború lassú vemhessége után, a világ 
először nyitotta meg előtte a menekülés fényes útját? Mindenki igyeke-
zett az újjáépítés magával ragadó feladatában részt venni, köztük Marcel, 
akit elragadott a végtelen lehetőségek szédülete, készen állt, hogy útra 
keljen fénytől elvakított szemmel egy olyan jövő felé, amely végre kitörli 
a halált. Az új világ kereste a követőit, hogy elküldje a gyarmatokra a 
mohó és dicsőséges testét megújítani képes anyagot, azokat, akik kiter-
melik a bányákat, a dzsungeleket és a magas fennsíkokat, mindazt, amit 
telhetetlen falánksága megkívánt. Mielőtt Francia Nyugat-Afrikába in-
dult, ahol hajdan a déli folyók folytak, Marcel arra gondolt, hogy jövő új 
közhivatalnoki méltóságához házastársat kell választania. A faluban sok 
házasulandó lány volt, Marcel a bátyát kérte meg, aki tétlenül várta, hogy 
visszahívják Indokínába, hogy diszkréten kérdezősködjön a családjuknál, 
hogy vajon melyik fogadná kedvezően az esetleges ajánlatát. Jean-Baptis-
te már másnap sikerrel teljesítette megbízását, miközben rájött, hogy a 
túlbuzgóság sajnos semmivé teszi a leghalványabb tapintatosságot is. A 
nyomozást a bárban kezdte, ahol egy jó családból való lány bátyjával be-
szélgetett. Egymás iránt kölcsönösen élénk szimpátiát éreztek, olyannyi-
ra, hogy együtt rúgtak be, és amikor egymás karjaiba hulltak, Jean-Bap-
tiste hirtelen ihlettől indítatva Marcel nevében hivatalosan megkérte a 
húga kezét, a báty ebben a kényes helyzetben sietett, hogy a szüleinek 
megvigye a jó hírt, oldalán az érzelmekkel teli Jean-Baptiste-tal. Nyilván-
való volt, hogy nem lehetett megkockáztatni, hogy ezeket az embereket 
mélységesen megsértsék, kijelentve, hogy csak félreértés volt az egész, a 
megalázás féktelenné tehette őket, Marcelnek el kellett fogadnia lányt, 
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akit a sors, és fi vére túlzó barátkozási hajlama számára együtt kijelölt. A 
lány tizenhét éves volt és félénk szépsége vigaszul szolgált mindaddig, 
amíg némi szóváltás után rájött, hogy a lány angyalian buta, minden cso-
dálattal tölti el, és az új férjére olyan veszett elragadtatással tekint, hogy 
Marcel állandóan a boldogság és az idegesség között ingadozott, miköz-
ben a hajó, amely Afrikába vitte őket, elhaladt Gibraltár sziklái mellett és 
az Atlanti-óceán vizét szelte. Felesége a korlátra dőlve adta át ártatlansá-
gát az ismeretlen szeleknek, nyelve hegyével ízlelgetve a jeges köd sós 
ízét, ami megnevettette és megborzongatta, hirtelen Marcel karjaiba me-
nekült, aki nem tudta, hogy megfedje ezért a jelenetért, vagy megköszön-
je a gyermekes túlzást, zavarodottan és félszegen egy kicsit tétovázott, 
ami mindig azzal végződött, hogy félelem és ellenszenv nélkül teljes erő-
vel magához vonta, mivel a felesége teste langyos és áttetsző volt, mint az 
angyaloké bukásuk előtt, abban a csodálatos korban, amely nem ismerte 
a bűn és a ragály miazmáit. A kabin ablakán át a távoli part egyre vadabbá 
vált. Megcsavarodott fák hajoltak a hullámokra és a beömlő hatalmas fo-
lyók az óceán zöld vizébe hosszú sárarabeszket rajzoltak, a hőség egyre 
fullasztóbb lett és Marcel a feleségével csaknem az egész napot kabinjuk 
ágyában töltötte, hagyta, hogy az arca mellé térdeljen, kezeivel a válasz-
falra támaszkodva, lihegve és nevetve a kócos haja mögött, hagyta, hogy 
nézegesse és, szemöldökét felhúzva, iskolás kíváncsisággal járassa rajta a 
kezeit, megérintve minden testrészét, mintha meg akarna bizonyosodni, 
hogy nem fantom-e, aki elenyészik a fényben, hagyta, hogy szemérmetle-
nül törökülésbe helyezkedjen az ágy végében, és odakúszott, hogy fejét a 
combjára téve aludjon egy kicsit, megszabadulva a marseille-i kurvától, 
mivel fi atal felesége simogatása kivonta a vénáiból a fertőző méreg utolsó 
cseppjeit,  és elmulasztotta a félelmét. Testéből eltűnt a gennyes váladék 
góca, amelyből fi gyelte őt a rontó démon, és Marcel tökéletesen boldog 
lett volna, ha nem gyötri a nyugtalanság, amely mindig elfogta, ha meg 
kellett jelenniük a fedélzeti asztalnál, ahol állandóan félt, hogy feleségé-
nek valaki egy ártatlan kérdést tesz fel, amelyre vagy bután válaszol, és az 
egész asztal elnémul, vagy egyáltalán nem válaszol, kerekre nyitja a meg-
lepetéstől a száját, és vihogva lesüti a szemét, és minden alkalommal szen-
vedett, amikor a felesége mások előtt szólt hozzá, szégyellte, hogy korzi-
kai nyelven beszél, abban a nevetséges tájszólásban, amelyből nem sike-
rült kiirtani az elviselhetetlen hangzásokat, ugyanakkor megkönnyebbült, 
mert senki sem értette, hogy mit mond, és Marcel azt a pillanatot várta, 
amikor becsukja a kabinjuk ajtaját és az intimitás véget vet a haragjának 
és szenvedésének. Előadói állást kapott egy afrikai nagyvárosban, ami, 
legalábbis álmai szerint, előnyösebbnek tűnt, mint egy kisebb város, ahol 
valószínűtlenül sok a nyomorúságos odú és nagy a sár, de a világ állandó-
an ellentmondott az álmainak, amikor azok valósággá váltak. Az utcákon 
a szagok olyan erősek voltak, mint az érett gyümölcsök és a virágok is a 
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rothadás ártalmas édességét lehelték, állandóan vissza kellett tartania a 
hányingerét, amikor vászonruhájának méltóságában sétált az utcán az 
emberek és állatok között, akik körül az egzotikus és vad hús kiáramlásai 
lebegtek, amely beleivódott a bennszülöttek színes ruháinak ráncaiba, és 
a helyi emberek közelsége  nap mint nap egyre nagyobb utálattal töltötte 
el, nem azért jött, hogy civilizációt hozzon nekik, amelyet maga is csak 
távolról ismert, igazából csak a tanítói szájából, hanem hogy behajtson 
egy régi adósságot, amelynek a megfi zetése oly régóta húzódott, azért 
jött, hogy azt az életet élje, amelyet érdemelt, és amely állandóan kisiklott 
az öleléséből. Nem az Istenbe helyezte a reményeit, hanem a megkövült 
közhivatalba, melyet meghirdettek a köztársaság minden gyermekének, 
és amely lehetővé tette neki, hogy, a gyarmati iskolák padjainak koptatása 
nélkül olyan magasra emelkedhessen a hierarchiában, hogy kiválhasson a 
távoli homályból, amelyet születésekor nem hagyott el teljesen. Érvénye-
sülése előkészítésén dolgozott, és meg akart szabadulni a múlt undok je-
leitől, a testtartásától, a járásától, és főleg az akcentusától, kényszerítette 
magát, hogy beszéde merev és átlátszó legyen, mintha Touraine valame-
lyik udvarházának parkjában nevelkedett volna, affektáltan ejtette ki a 
nevét, hangsúlyozva az utolsó szótagot, aggályosan ellenőrizte a magán-
hangzók zártságát, de, elkeseredésére, abba kellet hagynia, hogy az r han-
got pörgesse, mivel az sohasem sikerült neki, amikor megpróbálta, csak 
egy szánalmas torokköszörülés lett belőle, mint a macska cincogása, vagy 
mint egy haldokló rekedt panasza. Jeanne-Marie megírta neki, hogy And-
ré Degorce Indokínába ment egy ejtőernyős ezreddel, nővére beszélt neki 
félelmeiről, a boldogságról, amit kislánya születése okozott, részletesen 
beszámolt szüleik hanyatlásáról, és minden levele emlékeztette Marcelt a 
kezdetek megbocsáthatatlan bűnére, ugyanakkor a jelenben jól érezte 
magát, az irodájában, és a közigazgatási attasé vacsoráin, ahová egyedül 
ment el, félve attól, hogy a felesége jelenléte szétzúzza a törékeny bájt, 
amelyet magának kicsikart, így felesége otthon várt rá a vidám és változat-
lan ártatlanság fellegvárának védelmében. A felesége semmit sem volt 
hajlandó tanulni, makacsul korzikai nyelven beszélt, és segített a malinka 
szolgálónak Marcel intelmei ellenére, amelyeket csókokkal és simogatá-
sokkal hallgattatott el, és miután állva levetkőztette, az ágyba húzta, ahol 
Marcel keresztbe tette a kezét, míg ő behúzta a szúnyogháló fátylát. Néz-
te a feleségét, csendesen fújtatva annak izzadt mellein, megcsókolta az 
ágyékát, a száját, az orrát, a szemöldökét, és egy napon meglepődött a has 
gömbölydedségén, amelyen feküdt. A felesége ezt mondta, hogy kicsit 
meghízott, a ruhái szorítják, tudja sokat eszik, és amikor elpirulva Marcel 
megkérdezte, hogy mikor volt az utolsó menstruációja, a felesége nem 
tudta, nem fi gyelte meg, akkor karjaiba kapta, felemelte az angyali buta-
ságával együtt, nevetett és kiabált azon a barbár nyelven, amelyet nem 
akart a magáénak tudni, olyan abszurd, olyan állati öröm fogta el, hogy 
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kevéssé számított, hogy nem értette meg a feleségét, mivel az nem is akar-
ta, hogy értsék, és még csak az értelmét sem fogta fel az egésznek. Felesé-
ge hat hónapos terhes volt, amikor Marcelt, hivatali előrehaladásának si-
kereit jelezve, egy alsóbb közigazgatású terület főnökének nevezték ki, 
amely egy távoli körzet peremén feküdt elveszve, nem annyira, mint a 
pokol, hanem csak, mint egy tipikus gyarmati vidék. Ettől kezdve hatal-
mas terület fölött uralkodott, amelynek a nedvessége csupán a rovarokat, 
a négereket, a vad növényeket és állatokat táplálta. A francia zászló, mint 
egy ázott rongy, a rezidenciája előtti rúd végén lógott, a nyomorult falun 
kívül, amelynek házait a sáros folyónál építették, ahol egy hosszú kötélen 
a gyerekek a megvakult öregeket vezették, akik a halott szeme fehérjéhez 
hasonló ég alatt vonultak. Mellette egy csendőr lakott, aki minden nap 
valamivel többet ivott, egy, már teljesen alkoholizált orvos és egy misszio-
nárius, aki a meztelen mellű asszonyok előtt latinul misézett, és az ellen-
séges érzelmű hallgatóságát az Isten történetével próbálta elkápráztatni, 
aki az embert teremtette, és aki rabszolgaként halt meg mindannyijuk 
üdvéért. Marcel velük erőlködött, hogy a civilizáció lángját ne hagyja ki-
aludni, amelynek ők voltak az egyetlen őrei, a vacsorát udvarmesternek 
öltözött boyok szolgálták fel, akik a csillogó edényt kifogástalanul vasalt 
abroszra helyezték, hagyta, hogy a gömbölyű és mosolygó felesége velük 
üljön asztalhoz, mivel a komédiában, amelyet ezekkel a szegény másod-
rendű szereplőkkel játszott, nem számítottak a szociális konvenciók, a 
baklövések, és a nevetségesség semmit sem jelentett, nem akart ezek ne-
vében megválni tőle, aki ekkor már egyetlen öröme volt. Nélküle a társa-
dalmi siker keserűsége elviselhetetlen lett volna, és ezerszer jobb szere-
tett volna tizedik vagy huszadik lenni Rómában, mint a császárság határa-
in kormányozni ezt a barbáran szomorú királyságot, de ilyen alternatívát 
senki sem kínált neki, és Róma már nem létezett, hosszú ideje elpusztítot-
ták, csak barbár királyságok maradtak fenn, egyik a másik után, amelyek-
től nem lehetett menekülni, és a nyomorult menekültek nem remélhettek 
mást, mint haszontalan hatalmat náluknál is nyomorultabb embereken, 
mint most Marcel tette könyörtelen szenvedélyével azoknak, akik ismer-
ték a nyomorúságot, és nem viselik el annak émelyítő látványát, és akik 
szünet nélkül bosszút állnak a hozzájuk túlságosan hasonlókon. Talán 
minden világ csak torz visszatükröződése a többi világnak, távoli tükör, 
amelyben a szemét csillogni látszik, mint a gyémánt, talán csak egyetlen 
világ létezik, amelytől lehetetlen elmenekülni, mivel csalóka útvonalai 
mindenkor találkoznak, itt az ágy mellett is, amelyben Marcel fi atal fele-
sége haldoklik, miután világra hozta Jaques-ot, a fi át. Először hasfájásra 
panaszkodott, aztán elragadta a láz, amit nem lehetett csillapítani. Né-
hány nap múlva, antibiotikumok hiányában, az orvos a fertőzést megpró-
bálta egy betokolt tályogba koncentrálni. Felemelte az átnedvesedett le-
pedőt, a fi atalasszonyra hajolt, hálóigét felhúzva, Marcel is lehajolt és 
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érezte az orvos leheletében a whisky meleg illatát, és fi gyelte, amint az 
orvos reszkető kezeivel megcsípi a felesége combját, hogy befecskendezze 
a terpentinszeszt, ami a bőrön csupán parányi piros pontot hagyott, amit 
Marcel napokon és éjszakákon át nézett, lesve a pillanatot, amikor a fele-
sége testének vénái lecsapolják a halálos mérget, könyörgött, hogy har-
coljon, mintha a felesége az akarat mágiájával kényszeríthetné az erőtlen 
testet a menekülésre, de a comb fehér foltja nagyon is egészséges és ru-
galmas maradt, semmiféle tályog nem keletkezett, és Marcel tudja, hogy 
halálán van, tudja, mégis reménykedik égő homlokát csókolgatva, amit a 
felesége nem érez, reméli, hogy az angyali butasága meg fogja menteni, 
de téved, mivel a butaság nem nyújt védelmet a reménytelenség ellen, 
felesége lázasan sír, a babát akarja, simogatja Marcelt, csókolja, a nyaká-
ba kapaszkodik azt mondogatva, hogy nem akarja őket itt hagyni, egy pil-
lanatra elalszik, majd sírva felébred, fél az éjszakától, semmi sem vigasz-
talja, és Marcel szorosan a karjaiban tartja anélkül, hogy ki tudná ragadni 
az áramlásból, amely ellenállhatatlanul az éjszaka felé viszi, amelytől fél, 
kimerül a remegéstől és a sírástól, és hagyja, hogy az áram elsodorja, elra-
gadja, majd végül mozdulatlanul és hidegen kivesse az összegyűrt, izzad-
sággal teli lepedőre. A borzalomtól eltorzult arca egy viaszbábu arca, 
amelyben Marcel nem ismeri fel nevető fi atal feleségét, akit szeretett, az 
ártatlant és szemérmetlent, és egy pillanatra eltölti a remény, hogy vala-
mi, egy törékeny fi nom lehelet elhagyta a megmerevedett test nyomorú-
ságát, és oltalmat talált egy fényes, csendes és békés helyen, bár tudja, 
hogy ez nem igaz, és nem marad más belőle csak egy hulla, amely máris 
bomladozik, és Marcel hagyja, hogy erre a relikviára hulljanak a könnyei. 
A temetésen a családjára gondol, amely még semmit sem tud a bánatáról, 
és szeretné, hogy az anyja, aki beletörődött a halál művébe, ott lenne mel-
lette, inkább, mint a csendőr és az orvos, aki imbolyog a trópusi esőben, 
míg a misszionárius kiábrándító hangja zsoltárokat morzsol a felázott sír-
gödör fölött. Amikor behelyezték a követ, hosszú ideig a sírnál marad, 
majd hazatér, ahol a fi a behunyt szemmel szopja a malinka cseléd fekete 
mellét. Utálja a csecsemőt, és utálja az országot, kérlelhetetlen gyűlöletet 
érez irántuk, mivel a feleségét elragadták, nem érdekli az orvos, aki az 
antibiotikumok hiányára panaszkodik, mivel bűnösökre van szüksége, 
nem törődik az igazsággal, sem a logikával, aztán hirtelen attól fél, hogy a 
gyűlölt ország a gyűlölt gyermekét is elveszi, amit azért mégsem kívánna, 
bár állandóan a szemére veti, hogy megszületett és nem maradt a távoli 
kétes vidékeken, mivel senki sem kívánta a jöttét, de ha a legkisebb rés 
van a bölcső szúnyoghálóján, Marcel halálosan aggódni kezd, hogy a fi át 
felfalják az afrikai éjszaka fojtó mélyének borzalmas, foszforeszkáló sze-
mű rovarai, amelyek formátlan nyüzsgéssel Jaques húsára sóvárognak, 
hogy mérgezett álkapcsukat belenyomják és  lárváikat belerakják, és Mar-
cel érzi, hogy nem tudja megvédeni, hosszú levelet ír Jeanne-Marie-nak, 
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kedves nővérem, nem tudom a fi am a klíma és a vadállatok rettentő bor-
zalmaitól megvédeni, nem akarom, hogy mint az anyja meghaljon, nem 
akarom, hogy nélküle nőjön fel, tedd lehetővé, hogy Jaques anyát és a kis 
Claudine-ban nővért találjon magának, érzem a kérésem súlyát, de kérlek 
kihez fordulhatnék, ha nem hozzád, aki sohasem garasoskodtál a gyen-
gédséggel, és amikor Jeanne-Marie csodálkozó beleegyezését adta, sza-
badsága alkalmával visszatér Franciaországba, és Jaques-ot a nővére 
gondjaira bízza. Sír, amikor egyedül visszaindul Afrikába, bűnösnek érzi 
magát, talán bánatos, nem tudja, de lelke mélyén érzi a megkönnyebbü-
lést és zavart, hogy egyetlen húzással megmentette a fi át és megszabadult 
tőle. Visszatérve a purgatóriumba, újra kezdi a hosszú monoton körjára-
tokat a bozótosban, áthaladva a falvakon, ahol a gyerekek nagyság szerint 
felsorakozva várják, a bárgyú gyerekek, akiknek bizonytalan születési dá-
tumot ad, hogy kitölthesse a hivatalos jegyzékeket, és egy bukott isten 
fáradt mozdulataival igazságot tesz, aprólékosan feljegyezve a képtelen 
viták részleteit, amelyeket a panaszosok kétségbeesetten elbeszélnek ful-
be, szuszu vagy malinka nyelven, a nyomor és a barbárság minden nyel-
vén, amelyeknek bántotta a hangzása, mégis erőlködött, hogy a történet 
végéig fi gyeljen, hogy olyan ítéletet hozzon, amelynek az igazságossága 
visszaállítja a jótevő csendet, amelyre vágyott, és gyapotszedéskor kímé-
letlenül megbüntette a belga kereskedőket, akik meghamisították az 
egyenleget, megvetéssel visszautasítva a vesztegetést, nem azért, hogy vi-
gyázzon a termelők érdekeire, hanem mert a becsület jelentette számára 
az egyetlen nemességet, megingathatatlan szigorúsággal ellenőrizte az 
adóbeszedési számlákat, és, a nap végén, a doktor mellett ülve sajnálta, 
hogy a fekélye nem engedi meg, hogy lerészegedve kerülje el az éjszaka 
fenyegetéseit. Jeanne-Marie megírta neki, hogy Jaques növekszik és so-
kat gondol rá, és, hogy Dien Bien Phu eleste óta nincs semmi híre André 
Degorce-ről, de abban reménykedik, hogy Isten nem lehet olyan kegyet-
len, hogy másodszor is elvegye a férjét, a birodalom lassan összeomlott, 
Jeanne-Marie az írta, hogy a Vietminh szabadon engedte Andrét, aki 
nemsokára Algériába indul, nagyon boldog, Jaques gondol rád és csókol, 
gyorsan nő, és Marcel irigyelte a sógora kalandos életét, amely annyira 
ellentéte volt az ő üres életének, nem látta, hogy a birodalom összeomla-
na, még megroggyant alapjainak süket recsegését sem hallotta, mivel sa-
ját testének összeomlása teljesen elfoglalta, amelyet Afrika makacs rotha-
dásával lassan megmérgezett, nézte a felesége sírját, amelyet beborítottak 
a növények, ezeket bozótvágó késsel dühödten vagdosta, tudta, hogy rö-
videsen csatlakozik a feleségéhez, mivel a forró nedvességgel táplált feké-
lyének démona semmivel össze nem vethető erővel kínozta, mintha dé-
moni intuícióval megérezte volna, hogy kint a romlott levegő nedvességé-
ben számtalan szövetséges kedvező alkalomra vár, hogy segítsen neki 
befejezni a lassú rombolást, és Marcel éjszakánként nyitott szemmel fe-
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küdt, hallotta a prédára éhes állatokat, az eltévedt álomkóros testek 
csúszását a homokban, amelyeket a krokodilok lassan vonszoltak vízi 
csonttáruk felé, hallotta az állkapcsok hirtelen csattanását, amelyek sár és 
vércsomókat téptek, és saját tönkrement testében érezte, hogy belső szer-
vei súlyosan megmozdulnak, egymáshoz dörzsölődnek, ördögi pályáján 
lassan forogni kezdenek, a fekete naphoz hasonló mozdulatlan démon 
felemeli a kezét a hasa mélyén, rügyük hegyével virágok bökdösik a lég-
csövének hólyagjait, összefonódott gyökereik a vénáiban egészen az ujjai 
végéig hatolnak, borzalmas harc kezdődik a barbár királyságban, amivé a 
teste vált, vad győzelmi kiáltásokkal, lemészárolt vesztesekkel, gyilkos né-
pekkel, és Marcel a hányásában, a vizeletében, a székletében páni féle-
lemmel lárvák, pókok rákok és siklók sárga fürtjei után kutatott, és várta 
a magányos halált, még előtte elrothadva. Betegségéről intim naplót ve-
zetett, amelyben minden tünetet gondosan feljegyzett, a légzési nehézsé-
geket, a rejtélyes piros foltokat a könyökén és az ágyékán, a hasmenése-
ket, a székrekedéseket, hímvesszőjének nyugtalanító elszíntelenedését, a 
viszketéseket, a szomjúságot, és a fi ára gondolt, akit többé nem lát, fi atal 
feleségére, combjaira az arca körül, olyan élőnek tűnt neki, hogy szenve-
délyesen kívánta, kóros merevedése lett, elfogta a halottgyalázás érzése, a 
halálvágy, majd odaosont a malinka cselédhez, aki a szobában a bútoro-
kat porolta, felemelte a szoknyáját és magáévá tette anélkül, hogy egy 
szót is szólt volna, verdeső karral, mint hullára ereszkedő rendíthetetlen 
dögevő madár szárnya, és csak akkor állt meg, amikor az utolsó pillanat-
ban a gyönyör szégyene hátralökte, a falnak támaszkodott, nadrágja a bo-
kájánál, szeme csukva a borzalomtól, és hagyta, hogy a hirtelen felszökés-
től megrázott nemi szervét a malinka cseléd úgy tisztogassa, mint egy cse-
csemőt, langyos vízbe áztatott ronggyal, amellyel később az ondó köveze-
ten lévő szürke foltját is feltörölte.  De életben maradt, kínzói közül az 
élet és nem a halál volt hatalmasabb, egy korlátolt primitív élet, amely 
egyaránt szül virágokat, élősködőket és férgeket, egy szerves nedvességet 
izzadó élet, és maga a gondolat is az emberi agyból nedveket választott ki, 
mint egy gennyező seb, nem volt lélek, csupán fl uidum, amelyet komplex, 
termékeny és érzéketlen mechanika törvénye vezérelt, megkövesedett 
epe, kavicsok rózsaszínű anyaga az artériákban, izzadság, lelkifurdalás, 
zokogás és nyáladzás. Egyik éjjel Marcel felborított székek zaját hallotta 
a terasz felől, időnként dörömbölést az ajtón, és amikor kinyitotta, az or-
vost találta ott az ajtófélfának támaszkodva, aki lázasan segítséget kért 
mondva, hogy megvakult, és amikor felemelte a szemét, Marcel látta, 
hogy a szemhéján férgek bújnak elő, és folynak az arcán, mint a könny-
cseppek. Marcel a saját ágyába fektette és tíz napon át ott tartotta, amíg 
a fonalféreg-kezelés tartott, hallgatta a nyögéseit, amikor a lepedő defor-
mált lábai és kezei fájdalmas ödémáihoz dörzsölődött, és segített neki 
elviselni a notezin kegyetlen és perverz hatásait annak ellenére, hogy bor-
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zalommal töltötte el ez a test, amelyet az élet torz szertelensége felfújt, 
minden pillanatban azzal fenyegetve, hogy szétdurran, viszkető bőrével, 
csomóival, és tályogjaival, amelyeket a bőre alatt a fonálférgek rothadása 
nyitott ki, magzatok szeméhez hasonlító vörös, felfújt és vak szemeivel 
együtt. Amikor az orvos felépült és távozott, Marcel megkönnyebbült. Ki-
bontakozó aggodalmai miatt megkérte a malinka cselédet, hogy fertőtle-
nítse az egész házat, hogy visszanyerje tiszta, csírátlanított állapotát, alko-
holban mosott kezet és addig dörzsölte a körme alját, hogy kibuggyant a 
vér, jegyezte a tüneteket, keletkező daganat, vérmérgezés, üszkösödés, 
pedig csak egy betegségtől szenvedett, a borzalmas magánytól, amelyen 
úgy próbált enyhíteni, hogy leveleket küldözgetett a sógorának Algériába, 
kinek bevallotta biztos közeli halálát, tartózkodás nélkül kitárulkozott, 
hogy legalább valami kezdetleges emberi kapcsolat létesítsen, hacsak 
egyetlen partnerrel is, akit kiválasztott és csodált, de aki sohasem vála-
szolt, mivel az algériai pincékbe zárt André Degorce kapitány lassan saját 
magányának szakadékába süllyedt, és akinek egyetlen társa csupán vértől 
átitatott keze volt. Marcel visszatért a falujába, hogy eltemesse az apját, 
majd az anyját, nem siratta meg őket, mivel a halál mindig is az elhívatott-
ságuk volt, és csaknem boldog volt, hogy a hívásnak eleget tettek, amelyet 
hosszú ideig mintha meg sem hallottak volna. Újra látta idősebb nővéreit, 
akiket meg sem ismert, Jean-Baptiste-ot, Jeanne-Marie-t és a fi át, akit 
nem mert megölelni, s aki erre nem is tartott igényt. Megkérdezte jól 
van-e, és Jaques igennel válaszolt, elmondta neki, hogy bár távol él tőle, 
de szereti, és Jaques újra igent mondott, és Marcel indulásáig hallgattak, 
indult Afrikába, ahol körzetkormányzói kinevezése várta. Megszabadult 
az orvostól, a misszionáriustól és a csendőrtől, akik annyi éven áttetsző 
társai voltak, és a malinka cseléddel és felesége maradványaival együtt 
elköltözött, amelyeket új háza mellett akart eltemetni. Hat hónappal ké-
sőbb, anélkül, hogy Marcel valamit is észrevett volna, a birodalom nem 
létezett. Így halnak meg a birodalmak, anélkül, hogy egy pisszenés is hal-
latszana? Semmi sem történt, és a birodalom eltűnt, és Marcel, miközben 
egy párizsi minisztériumban az irodáját elfoglalja, tudja, hogy így lesz az 
életével is, amelyben már semmi sem történik. Minden fényes ösvény be-
zárul, André Degorce alezredes az utolsó csata elvesztése után visszatér 
felesége karjaiba, keresve a feloldozást, amely soha nem adatik meg neki, 
az emberek súlyosan belezuhannak elbukott országuk gravitációs mezejé-
be. Az idő, megszabadulva a reménytől, észrevehetetlenül és üresen fo-
lyik az egymás utáni temetések ritmusában, amelyek a faluba szólítják 
Marcelt, mintha ezen a világon egyetlen állandó feladat lenne, hogy elföl-
delje az övéit, egyiket a másik után, a felesége most már Korzikában 
nyugszik, de már hosszú ideje halott, és fél, ezért a sírba  csupán néhány 
holt ágdarabot tett, amit beborított az agyagos föld, meghalnak a nővérei 
egyik a másik után, személyi adataik bölcsességének megfelelő pontos 
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sorrendben, Párizsban a magány egyre ízetlenebb, az eső hideg szitálása 
elűzte a férgeket, amelyek a nap fehér fényében tojásaikat az átlátszó 
szemhéj bőre alá teszik, és lezárta a krokodilok állkapcsát, vége az epikus 
harcoknak, megvetendő ellenségekkel kell megelégednie, így a megfázás-
sal, a reumával, a degeneráltsággal a nyolcadik kerületben lévő nagy la-
kást átjáró huzattal, ahová Jaques nem volt hajlandó vele jönni, mivel, 
nem merte bevallani, abba a lányba, akit nővérének kellett volna tekinte-
nie, bűnös módon szerelmes volt. Jaques tizenöt, Claudie tizenhét éves, 
amikor Jeanne-Marie forró könnyeket hullatva elmesélte, hogy majd tel-
jesen meztelenül és összeölelkezve meglepte őket gyermekkoruk szobájá-
ban, szemrehányásokat tett magának a naivitása, bűnös vaksága miatt, 
bár tudta, hogy mennyire szeretik egymást, tudta, hogy mennyire utálnak 
elválni, de ezt gyengéd testvéri szeretetnek gondolta, amelyben semmi 
rossz sincs, sőt, és ostoba módon meglepődött, hogy két fajtalan állatot 
melengetett a mellén, mindez az ő hibája, el sem merte képzelni, hogy 
mikor kezdődött ez a borzalom, amelynek az erkölcstelensége miatt még 
csak nem is szégyellik magukat, Claudie ott állt előtte meztelenül és iz-
zadtan, és kihívó szemmel nézett rá, semmi sem hajlította meg, sem az 
intelmek, sem az ütések, Jaques-ot katolikus internátusba küldték, és 
Claudie nem áll szóba a szüleivel, azt mondja utálja őket, és az idő sem 
fogja kikezdeni vérfertőző elhatározottságát, méltatlan és titkos levelei-
ket elfogják, Claudie nem bocsát meg nekik semmit, éveken át mindenna-
pi könnyeivel traktálja őket, kiabálásával, némaságával, Jaques megszö-
kik az internátusból, amelybe erővel viszik vissza, hogy haszontalan bün-
tetésnek vessék alá, mígnem a nyugdíjas tábornok, André Degorce, aki 
megtanulta a vereséget, még egyszer magasra emeli a kapituláció zászla-
ját, és mindenkivel elfogadtatja a kikerülhetetlen, alávaló házasságot, 
amelyet Aurélie megszületése szentesít, néhány évre rá, amit a mohó há-
zasok egoista módon annak szenteltek, hogy a saját húsukból  táplálkoz-
zanak, mivel a megátalkodott egoizmus sem kerülheti el a születés és ha-
lál állandó körforgását. Marcel Aurélie és Matthieu bölcsője fölé hajol, 
majd Jean-Baptiste és Jeanne-Marie ásító sírjára, ismét az anyakönyvnek 
megfelelő bölcs sorrendben, majd André Degorce tábornok hideg és vé-
res kezére, akinek már oly régóta nem dobog a szíve. Marcel egyedül van, 
nyugdíjának órája megerősíti, amit talán mindig tudott, hogy semmi sem 
történt, hogy a menekülési utak titokban körök, amelyek pályája kérlel-
hetetlenül összezáródik, és visszaviszik utált falujába, bőröndjében vá-
szon és lenvászon ruháival, egy öreg, 1918-ban felvett fényképpel, amely 
ezüst sóban rögzítette anyja, fi vére és nővérei mellett hiányzása különös 
arcát. Az idő nehéz, most csaknem mozdulatlan. Éjszakánként Marcel 
sétáltatja az öregségét az üres ház egyik szobájából a másikba, keresve a 
buta és nevetős fi atalasszonyt, akinek az elvesztése miatt vigasztalhatat-
lan, de csak az apja szellemét találja, aki a konyhában áll és rá vár. Sem-
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milyen hang sem hagyja el fehér száját, és megégett szempilláin át nézi az 
utolsó fi át, úgy nézi, mintha felhányná neki az elhibázott találkozásokat a 
már nem létező világokkal, és Marcelt lenyomja a szemrehányás súlya, 
tudja, hogy senki sem hozhatja vissza az ifjúságát, és nem is akarja, mert 
ez semmire sem lenne jó. Most, hogy az övéit elföldelte, egyiket a másik 
után, a fárasztó küldetés, amelyet teljesített, másnak jut, és várja, hogy a 
továbbra is ingatag és változatlan egészségét végül is legyőzik, mivel az 
anyakönyv által rögzített rendben most az ő sora következi, hogy egyedül 
menjen a sírjába. 

**

Prédikáció Róma bukásáról
Aurélie az ágynál ül, ahol a nagyapja fekszik, aki félelem nélkül átadja 

magát a haldokló zavaros álmainak, mivel Aurélie, akinek őrző szemét a 
fáradság sem homályosítja el, vigyázza a halál érkezését. Az orvosok Mar-
cel Antonettit nagy kegyben részesítették, megengedték neki, hogy ott-
hon haljon meg. Fel tudták venni a harcot a betegséggel, de nem a hajlott 
kor démonával, a romokban heverő test kikerülhetetlen összeomlásával. 
A gyomor tele van vérrel. A szív a saját verésének támadásától szenved. 
Minden légzéskor, a tiszta levegő égeti a kiszáradt testet, amely lassan el-
használódik, mint a mirha gyantája. Naponta kétszer ápolónő jön, hogy 
kicserélje az infúziót, és felmérje a hanyatlást. A  bárból hozza Aurélie-nek 
az ételt, amelyet az ő számára készítettek. Marcel a virrasztás kezdete óta 
egyáltalán nem vesz ennivalót magához. Claudine és Matthieu repülőre 
szálltak és a nap folyamán érkeznek. Aurélie jobban szerette volna, ha 
nem jönnek, de Matthieu ragaszkodott hozzá. Nyolc év alatt csak egyszer 
jött vissza Korzikába, hogy Ajaccióban a bíróságon tanúskodjon Libero 
perében, de a faluba nem tette be a lábát. Nem változott. Úgy gondolja, 
hogy elegendő elfordítani a tekintetét, hogy semmissé tegye életének örö-
kös sikertelenségét. Ma is azt hiszi, hogy amit nem látunk, az megszűnik 
létezni. Ha Aurélie rosszindulatú lett volna, azt mondja neki, hogy marad-
jon ott, ahol van. Most már késő. Kitérhetett volna az alól, hogy idejöjjön 
és eljátszza a megtérés komédiáját. De Aurélie semmit sem mondott, és 
várakozik. A szobában a sötétítő félig zárva. Nem akarja, hogy az erős fény 
zavarja a nagyapja szemeit. De azt sem, hogy sötétben haljon meg. Időn-
ként Marcel kinyitja a szemeit és feléje fordul. Aurélie megfogja a kezét.

Kedvesem. Kedvesem.
Marcel nem fél. Tudja, hogy unokája ott van vele, vigyázva a halál csen-

des érkezését. Aurélie nem engedi el a kezét. A halál talán Matthieu és 
Claudine előtt érkezik, eljön és meghitt egyetértésben magával ragadja 
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Marcelt, és a világot is, amely csak benne létezett. Ebből a világból csak 
egy fénykép marad, amely 1918 nyarán készült, de ha Marcel nem lesz, 
nem lesz, aki nézze. Nem lesz matrózruhás fi ú, négyéves kislány, sem va-
lakinek a titokzatos hiánya, csupán érzéketlen foltok, amelyeknek senki 
sem fogja fel az értelmét. Igazából nem tudjuk, mi a világok lényege. De 
megfi gyelhetjük végső jeleiket. A fényképezőgép zárjának kattanását a 
nyári napfényben, egy fáradt fi atalasszony fi nom kezét, amelyet a nagyap-
jára helyez, vagy egy hajó négyzet alakú vitorláját, amikor Hippo kikötő-
jébe érkezik, Itáliából hozva a megdöbbentő hírt, hogy Róma elesett.

Alarich vizigótjai három napon át fosztogatták a várost, hosszú köpe-
nyeiket szüzek vérébe áztatva. Amikor Ágoston megtudja, alig lepődik 
meg. Évek óta harcol a donatisták tombolása ellen, és most, hogy legyő-
zettek, annak szenteli magát, hogy visszaterelje őket a katolikus egyház 
kebelébe. A híveknek, akiket még mindig a bosszú szelleme éltet, a meg-
bocsátás erényét hirdeti. Nem érdeklik a romba dőlt kövek. Mert igaz, 
hogy borzalommal elfordult tőlük, de bűnös ifjúságának eretnekségéből 
talán még őrzi a lelke Mani tanítását, amely szerint ez a világ rossz, és 
nem érdemli meg, hogy könnyet ejtsünk, ha véget ér. Igen, ma is hiszi, 
hogy a világ tele van a rossz sötétségével, de már tudja, hogy a világot 
nem valami lélek mozgatja, amely felér az örökkévaló Isten egységével, 
mert a sötétség csupán a fény hiánya, minthogy a rossz annak a jele, hogy 
Isten kivonult a világból, és a végtelen távolságot, amely tőle elválaszt 
bennünket, a keresztség tiszta vizével egyedül az ő kegyelme tudja betöl-
teni. Hogy a világ kijut a sötétségből, ha az emberek szíve kinyílik Isten 
fényében. De a menekültek minden nap hozzák Afrikába elkeseredésük 
mérgét. A pogányok Istent vádolják, hogy nem védte meg a kereszténnyé 
lett várost. Jeremiás Betlehem szemérmetlen kolostorából hallatja sirá-
mait az egész kereszténységről, megtartóztatás nélkül panaszolja a fel-
égetett Róma sorsát, a barbárok támadásait, és istenkáromló haragjában 
elfelejti, hogy a keresztények nem ehhez a világhoz, hanem a végtelen 
dolgok örökkévalóságához tartoznak. Hippo templomában, a zavarban és 
kételyben lévő hívek, püspökükhöz fordulnak, hogy az ő szájából tudják 
meg, hogy milyen fekete bűn érdemel ily borzalmas büntetést. A pásztor 
nem akarja bárányai szemére vetni terméketlen félelmeiket. Inkább meg 
kell őket nyugtatnia. Ágoston ezért 410 decemberében a katedrálisban 
összegyűjti a híveket és elfoglalja a szószéket. Hatalmas tömeg jött el, 
hogy meghallgassák, és a templomban a gyenge téli fényben szorongva 
várják, hogy felcsendüljön a hang, amely kiragadja őket bánatukból. 

Figyeljetek rám kedveseim!
Mi, keresztények az örökkévaló dolgok végtelenségében hiszünk, 

amelyhez mi is tartozunk. Az Isten csak halált és feltámadást ígért. Vá-
rosaink alapjai nem a földben vannak, hanem az apostolok szívében, aki-
ket Isten kiválasztott, hogy felépítsék az egyházat, mivel Isten nem kőből, 
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húsból és márványból emel számunkra fellegvárakat, a földi világtól füg-
getlen Szentlélek várát építi, a szeretet fellegvárát, amely sohasem omlik 
össze, mindig állni fog dicsőségben, még akkor is, ha a századok hamuvá 
váltak. Róma elesett, és ez megbotránkoztatja szíveiteket. De kérdem tő-
letek, tőletek, akik kedvesek vagytok számomra, elveszteni a reményt Is-
tenben, aki üdvözülést és kegyelmet ígért nektek, nem ez az igazán meg-
botránkoztató? Sírsz, mert Róma a lángok martalékává vált? Ígért olyat 
Isten, hogy a világ örök?  Karthágó falai leomlottak, Baál tüze kialudt, és 
Masinissa harcosai, akik leverték Cirta földsáncait, szintén eltűntek, mint 
a futó homok. Tudtad, de nem hitted, hogy Róma összeomlik. Rómát va-
jon nem hozzád hasonló emberek építették? Mióta hiszed, hogy az em-
bereknek hatalmában áll örök dolgokat építeni? Az ember homokra épít. 
Ha meg akarod fogni, amit épített, csak a szelet fogod meg. Kezeid üre-
sek, szíved szomorú? Ha a világot szereted, akkor vele fogsz elpusztulni.   

Ti, akik kedvesek vagytok nekem.
Fivéreim és nővéreim, szomorúsággal tölt el, hogy ennyire bánatosnak 

látlak benneteket. De még szomorúbb vagyok, mert süketek vagytok Is-
ten szavára. Ami húsban születik az húsban is hal meg. A világok sötétség-
ből sötétségbe mennek, egyikből a másikba, és bármennyire dicsőséges 
Róma, ehhez a világhoz tartozik és vele kell elmúlnia. De a lelketek, ame-
lyet az Isten világossága tölt be, nem múlik el.  Nem borítja be a sötétség. 
Ne hullassatok könnyeket a világ sötétsége miatt. Ne sirassátok meg a pa-
lotákat és színházakat.  Ez nem méltó a hitetekhez. Ne ejtsetek könnyeket 
a fi véretek és nővéreitek miatt, akiket elragadtak Alarich kardjai. Hogyan 
tudnátok Istentől számon kérni őket, tőle, aki az egyetlen fi át áldozta föl, 
hogy megbocsássa bűneinket? Isten azt kíméli meg, akit akar. És azok, 
akiket kiválaszt, hogy mártírként halljanak meg, örvendeznek, hogy nem 
kímélte meg testüket, mivel most már mindörökre az ő fényének örök 
boldogságában élnek. Ez az, amit egyedül ígért nekünk, keresztényeknek.

Ti, akik kedvesek vagytok nekem.
Ne zavarjanak meg benneteket a pogányok támadásai. Annyi város ele-

sett már, amelyek nem voltak keresztények, és amelyeket bálványaik nem 
védtek meg. De te, te kőbálványt imádsz?  Emlékezz rá, mit jövendölt 
az Istened. Megjövendölte a pusztulást és a halált. Miért borzadsz attól, 
ami a jövendölést beteljesíti?  Hisz ő megígérte, hogy dicsőséges fi a visz-
szatér a rommezőre, hogy megalapítsa a fény örök birodalmát, amelynek 
te is részese leszel. Miért sírnál, ahelyett, hogy örülnél, te, aki a világ vége 
eljövetelének várakozásában élsz, ha kicsit is keresztény vagy? De talán 
nincs itt az ideje sem a sírásnak, sem az örömnek. Róma elesett. Bevették, 
de ez sem a földet, sem az eget nem rázta meg. Nézzetek magatok köré, 
ti, akik a kedveseim vagytok. Róma elesett, de valójában mintha semmi 
sem történt volna. A csillagok járását nem zavarta meg, éjszaka követi a 
nappalt, amely az éjszaka után jön, a jelen minden pillanatban előszökik 
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a semmiből, és visszatér a semmibe, itt álltok előttem, és a világ megy to-
vább a vége felé, amit még nem ért el, és nem is tudjuk mikor éri el, mivel 
az Isten nem fed fel mindent. De amit megmutat elegendő ahhoz, hogy 
csordultig töltse szíveinket, és segítsen bennünket, hogy megerősödjünk 
a próbatételben, mert a hitünk az ő szeretetében akkora, hogy megvéd 
bennünket kínoktól, amelyeket azok viselnek el, akik nem ismerték meg 
ezt a szeretetet. És így Krisztus örömében megőrizhetjük tiszta szívünket.

Ágoston egy pillanatra megszakítja a prédikációt. A tömegben vára-
kozó, felderülő arcokat lát. De elfojtott sírást is hall. Közel hozzá a kar-
zat mellett, egy fi atal nő emeli felé könnyektől fátyolos szemeit. Először 
szigorú atyai pillantással néz rá, de látja, hogy a nő könnyein keresztül 
különösen mosolyog, és mielőtt újra beszélni kezdene, az áldás jelét küldi 
felé, és ez az a mosoly, amire húsz évvel később gondol, amikor az apszis 
kövén fekszik, amíg a szerzetesek körülötte a lelki üdvéért imádkoznak, 
amelyben senki sem kételkedik. 

Ágoston haldoklik, amikor Gensérich seregei a városát ostromolják. 
Talán semmi más sem történt 410 augusztusában, csupán a nehézségi 
centrum középpontjának megrezdülése, könnyed megingása, amelynek 
az impulzusa a vandálokat áthajtotta Spanyolországon, majd a tengeren 
keresztül egészen Hippo faláig. Ágoston ereje a végét járja. A nélkülö-
zés olyan gyengévé tette, hogy felállni sem tud. Nem hallja már a vandál 
hadsereg lármáját, a templomba menekült hívek félelemmel teli hangját. 
Elfáradt lelkében a katedrális mintegy a fény és a csend kikötőjévé vált, 
amelyet Isten keze védelmez. Nemsokára a vandálok elözönlik Hippót. 
Behatolnak a lovaikkal, a kegyetlenségükkel, az ariánus eretnekségükkel. 
Talán mindent lerombolnak, amit bűnös gyengeségében hajdan szeretett, 
de annyit prédikált a világ végéről, hogy nem is kell vele foglalkoznia. A 
férfi ak meghalnak, a nőket meggyalázzák, a barbárok köpenyét megfesti 
a vérük. A helyet, ahol Ágoston fekszik mindenütt alfa és ómega, Krisztus 
jele borítja, amelyet kezeivel érinthet. Az Isten ígérete talán nem teljese-
dik be, a haldokló gyenge lélek ki van téve a kísértésnek. Milyen ígéretet 
tehet Isten az embereknek. Ő, aki oly kevéssé ismeri őket, hogy süket 
maradt saját fi a kétségbeesésére, annyira nem ismerte őket, hogy egyi-
kükké vált? És mit kezdjenek az emberek az ígéreteivel, ha maga Krisztus 
is meghasonlott a saját istenségétől? Ágoston remeg a hideg márványon, 
és mielőtt a szemei kinyílnának az örök fényre, amely a városban ragyog, 
amelyet semmilyen hadsereg soha nem foglalhat el, aggódva azt kérdezi 
magától, hogy a síró hívek, akiket a Róma bukásáról mondott prédiká-
ciója nem tudott megvigasztalni, ugyanúgy nem értették a szavait, mint 
ahogy maga sem érti. Igaz, hogy a világok eltűnnek, egyik a másik után, 
sötétségből a sötétségbe és váltakozásuk semmit sem jelent? Ez a felté-
telezés égeti Ágoston lelkét, fi vérei között nyugodva felsóhajt, igyekszik 
az Úr felé fordulni, de nem lát mást, mint azt a különös könnyes mosolyt, 
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amelyet egy ismeretlen tiszta lelkű fi atal nő küldött felé, hogy megmu-
tassa neki a vég és ugyanakkor a kezdetek egyetlen tanúságát, magát a 
tanúságot. 

(Részletek Jérome Ferrari: Prédikáció Róma bukásáról /Le sermon sur la 
chute de Rome/ című regényéből – Actes Sud, Arles, 2012)

Mészáros Ernő fordítása



Aleksandar Gatalica

1914, a patológus éve

Prológus, a három revolverlövés
Mehmed Graho orvos szempontjából a Nagy Háború akkor tört ki, 

midőn még sejtelme sem volt róla, s abban az órában, amikor meghal-
lotta, hogy a júniusi kánikulában „bizonyos fontos tetemeket” hoznak be 
hozzája, a boncterembe. De hát a hajlott hátú, de még jó erőben levő, 
máskülönben pedig kimondottan széles és lapos fejtetővel megáldott, 
csupa kopasz doktor úr számára nem is léteztek igazán „fontos tetemek”. 
A kése alá kerülő minden hulla egyszerűen viaszsárga színt váltott, mint 
általában a halottaknak, leesett az álla, és gyakorta akkora szemeket me-
resztett, hogy senkinek sem volt érkezése vagy mersze lecsukni, hanem 
kikerekedve meredtek valahová a semmibe, hogy immár élettelen szem-
bogarában még egyszer megcsillanjon a napsugár. 

Ez azonban mit sem izgatta a doktor urat. Már 1874 óta az orrára csí-
ptetve viselte a kerek okulárét, naponta fehér köpenyt öltött, kezére kö-
nyékig érő, hosszú kesztyűt húzott, s munkába állt a szarajevói hullaház-
ban, ahol a rendőrségi tortúráról árulkodó, összetört bordák alól egy-egy 
szívet szedett ki a mellkasból vagy lenyelt halcsontokat és más egyebet 
talált a megboldogult gyomrában, annak utolsó ebédje nyomaiként. 

Most meg holmi „fontos tetemek” érkeztek, miközben a patológus 
nem hallotta még, mi történt az utcákon. Nem, bizony nem tudta, hogy 
a főherceg automobilja lassú menetben bekanyarodott a Ferencz József 
utcába, meg hogy ott, a Croatia Biztosító Társaság épületének sarkán 
összegyűlt nagy tömegben akadt egy legényke, aki három revolverlövést 
adott le a trónörökösre és nejére, Hohenberg hercegnőre, továbbá, hogy 
a kíséret eleinte azt hitte, a hercegi párnak semmi baja sem történt. Azaz 
úgy tűnt, hogy a főherceg csupán félre fordult, elnézett valamerre a soka-
ság irányába, a hercegnő pedig úgy festett, akár egy baba valamelyik bécsi 
nagyáruház kirakatában. Igen ám, de egy szempillantással később már vér 
freccsent a főnemes asszony kebléből, majd Ferenc Ferdinánd szája is tele 
lett vérrel, s végigcsordult gondosan kormozott bajuszának jobb felőli kaj-
láján. Majd csak ezután derült ki, hogy az előkelő vendégeket igenis talá-
lat érte, minekutána további 15 perccel később az is, hogy az egyik fontos 
vendég „fontos tetem” lett, valamint, hogy újabb fél órával később pedig 
az elalélt hölgyvendég sem tért magához, s akkor, a fejedelmi szálláshely 
hűvösében, ahová kiterítették, őt is „fontos tetemnek” nyilvánították.
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Végre aztán a hullaházba került a két fontos tetem, Graho doktornak 
azonban senki sem árulta el, kik ők. No de a halott férfi  egyenruháját éke-
sítő rengeteg érdemérem, nemkülönben a halott hölgy hosszú, gazdagon 
fodrozott, fényűző ruhája láttán, azonnal kitalálta, kicsoda-micsoda került 
bonckése alá. Levetkőztette őket, lemosta sebhelyeiket, s a felsőbbség ek-
kor adta tudtára, hogy még a golyókat sem szabad kiszednie az áldozatok 
testéből, hanem mindössze az a dolga, hogy gipszlenyomat halotti masz-
kot vegyen a hullák arcáról. A doktor talán ezért nem vette észre, hogy a 
főherceg szájüregében egy rosszindulatú, kis daganat lappang, ugyanígy 
azt sem, hogy a magas rangú hölgyvendég olyan valamit vitt magával a 
halálba, ami magzat lehetett a hasában. 

Tehát csak lekenni az arcokat, és elkészíteni a maszkokat... Így is csele-
kedett, miközben némi kiáltozás vegyült el a Miljacka folyóról fúvó me-
leg, nyári széljárással meg a távoli zokogás hangjaival. Csupán némileg 
távolabb, az utcán, a tömeg felzúdult, hogy meglincselje a merénylőket. A 
Latin-híd alatt tüstént rátaláltak az elhajított fegyverre. A besúgók páni 
félelemben adták tovább mindenféle gazsággal és hazugsággal elegyített 
híreiket, míg doktor Graho pedig a vizes gipszet gyúrta egy bádogedény-
ben, ügyelvén arra, nehogy megdermedjen a massza, mielőtt felkeni az 
arcokra. 

Mindenekelőtt a nemesasszony egyetlen ránccal kettéosztott, dombo-
rú homlokát meg kissé tömpe orrát kente át a tágas orrlyukakkal együtt. 
Alaposan teletömte az orrüregét, legipszelte a szempilláit, s már-már mű-
vészi odafi gyeléssel  alakította ki a szemöldököt, ahogy úgyszólván szere-
tetteljes gyengédséggel vont be minden egyes szőrszálat a gipsz gyurmá-
val. Így aztán, egyszersmind, remekül felkészült a főherceg arcvonásainak 
meg fekete bajuszának megmintázására. Ezeket hitelesen meg kellett 
örökíteni a jövő nemzedékei számára, csakúgy, mint majd azt a számtalan 
bronz öntvényt, amelyek – gondolta magában – még hosszú évtizedeken 
át ékesítik majd a kettős Monarchia valamennyi intézményét. Netán visz-
szarettent félelmében? Vagy lámpalázas lett? Esetleg, miközben a még 
fél órával korábban Ausztria-Magyarország leghatalmasabb főurának ha-
lotti maszkját adjusztálta, egy kissé afféle demiurgosznak érezte magát? 
Szó sincs róla! Doktor Graho azok közé az emberek közé tartozott, akik-
nek egyetlen gondolat sem motoszkált a fejében. Nem ábrándozott. Nem 
gyötörték éjszakai lázálmok. Amikor meg éppen csak elszenderült,  nem 
kísértették a megelőző munkanap hulláinak szellemei. Ha nem így van, 
bezzeg, nem láthatta volna el a szarajevói főpatológus tisztét már 1874 
óta, és nem is kerültek volna mindennap a kése alá holmi elhunyt törökök 
meg a többi három felekezet elhalt népsége. 

S egyet sem rezzent a keze ezúttal sem. A trónörökös alsó ajka alá si-
mította a gipszet, gondosan kialakította a beretvált állon látható gödröcs-
két, átkente a szemhéjait, majd minden fi gyelmét a bajusznak szentelte. 
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Mindenekelőtt letörölte a rájuk kent faggyút, ezt követően pedig azon 
fáradozott, hogy a bajusz minden fekete szőrszálának kijusson a maga 
gipszöntete. Amidőn ezzel elkészült, fehérlő maszkkal az arcukon, két 
elernyedt, tetőtől talpig meztelen test feküdt a keze alatt. A doktornak 
még csak várnia kellett volna egy darabig, ámde akkor valami különös 
dolog történt.

Elsőnek egy szó hallatott, majd egy másik. 
Talántán bejött valaki a hullaházba? A segéd? Vagy valami pandúr? A 

doktor úr sarkon fordult, de hát senki sem volt a közelében, az elejtett 
szavak meg seppegéssé rendeződtek közben. Ugyan milyen nyelven hallik 
ez a beszéd? Kezdetben úgy gondolta, sokféle keveréknyelven: törökül, 
szerbül, németül és magyarul – melyeket ő is ismert –, azonban aligha-
nem másképpen is, olybá tűnt, hogy ázsiai meg afrikai, sőt olyan kihalt 
nyelveken is, amilyen az arameusi vagy a kazár nyelv. Eh, mégsem, érzéki 
csalódás az egész! Egy orvos, aki sohasem álmodott éjszakánként, egysze-
rűen letottyant egy székre, anélkül, hogy egy jottányit is megriadt volna. 
Fürkészve a tetemekre nézett, s nem észlelt mozgást, de ha véletlenül 
megmozdulnak is, azon sem lepődött volna meg. Amikor az emberből 
elszáll az animusz, a kerge test kétségbeesett rángatózásra képes. Látott 
már ilyesmit, valamikor, 1899-ben, amikor az egyik szerencsétlen kis híján 
lezuhant a bádog boncasztalról, mert halála után is szinte egész nap annyit 
rúgkapált, mint akit villany ráz. Egy másik hulla, egy asszony pedig, talán 
1904-ben, vagy – pontosabban – a rákövetkező évben, 1905-ben, mintha 
egész este lélegzett volna még. Érintetlenül szép keblei, melyek sohasem 
tápláltak gyermeket, olyan egyenletesen emelkedtek és süllyedtek Graho 
doktor szeme láttára, mintha az életet kilehelő száj még mindig lélegezne. 
Mindez azonban érzéki csalódás volt, amit a doktor úr, később, fi gyelmet 
keltő dolgozatban dokumentált valamelyik bécsi szakfolyóirat lapjain.  

A főherceg meg a hercegné most akár össze is ölelkezhettek volna, 
anélkül, hogy meglepte volna a doktort. No de azok a szavak..., amelyek 
a legkülönfélébb tájszólásban kottyantak ki a szájakból, és amelyek mind-
egyike csakis német hangzásban vált számára kivehetőbbé és érthetőb-
bé... Megpróbálta kifürkészni, merről, honnan jön a seppegés, s hamaro-
san rájött, hogy a gipsz maszkkal leragasztott szájak szólalnak. Erre már 
izgalomba jött. Fiziológiai értelemben ilyesmi nem várható, és semmikép-
pen sem végződhetett egy meggyőző előadással a Császári Patológusok 
Társasága színe előtt. Ferdinánd és hercegasszonya ugyanis beszélgettek. 
Graho doktor Ferdinánd szájára tapasztotta a fülét, és a gipszréteg alól 
egy tompán morduló, de elegendőképpen érthető szót hallott. Azt, hogy: 
„Kedves.”                

Amire azonnal jött a válasz is: „Oh, kedves!” „Ugyan látod-e ezt a tá-
jat, ezt a zöldelő hegyvonulatot, ahol olyan gyorsan hullanak a levelek, 
mintha percenként rohannának az évek?” A hercegné felől csupán ennyi 
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hallatszott válaszul: „Fáj valamid?” „Egy kicsit”, felelte a fontos férfi  te-
tem. „És neked?” „Nem fáj, kedves, éppen csak valami keményet érzek az 
ajkamon, ami pedig nem a sírgödörbeli agyag...”

Mehmed Graho hátrahőkölt. A gipsz még meg sem kötött a hercegi 
pár arcán, ő meg, amikor a hercegné megszólalt, máris hozzálátott, hogy 
reszkető kezekkel bár, de lefejtse a gipszálarcokat. Szerencséje volt. Az 
öntvények nem törtek el, mert különben biztosan elveszítette volna ál-
lását, melyet hallgatag szerénységében a török idők óta betöltött. A két, 
szerencsére épségben maradt halotti maszkkal a kezében, egy ideig el-
nézte a viaszsárga, maszatos arcokat az asztalán. Hogy akkor is mozgott 
a szájuk, erre kész volt megesküdni. „Meztelen vagyok”, szólalt meg a 
férfi  test. „Szégyellem magam, előtted sem mutatkoztam soha anyaszült 
meztelenül”, válaszolta a nő. „De most akkor megyünk.” „Hová?” „Vala-
hová.” „Mit hagyunk hátra?” „Búbajt, semmit, az álmainkat, meg minden 
meghiúsult tervünket.” „Mi lesz?” „Háború lesz, irdatlan nagy háború, 
amire készültünk.” „És nélkülünk?” „Éppenséggel miattunk...”

E pillanatban egy férfi  robogott be a boncterembe. Törökül szólította 
meg az orvost: „Befejezte a munkát a doktor úr? Jókor! Ugyanis, már ér-
keznek az új egyenruhák. „Istenem”, folytatta németül, „azzal a gipsztől 
maszatos arcukkal, milyen rémes meztelenül látni őket! Hamar mossa le 
őket. Minden pillanatban beállíthat az udvar küldöttsége. A tetemeket be 
kell balzsamozni, s vonaton sürgősen Metkovićba, majd hajón Triesztbe 
szállítani. Rajta, doktor uram, nahát, mitől dermedt sóbálvánnyá?! Ugyan 
már, csak nem ezek az első hullák, akiket valaha látott?! Ha egy főherceg 
meg a hercegné megszűnik lélegezni, azok is csak tetemek.”

Na és azok a hangok? – akaródzott visszakérdeznie Graho doktor-
nak, meg a háború, a nagy háború?! No de nem szólt egy árva szót sem. 
A halottak ajka mégsem nyílik szóra, futott át ennek gondolata rajta is, 
miközben átadta a gipszöntvényeket az ismeretlen embernek, akiről azt 
sem tudta, kicsoda-micsoda: rendőr, spicli, katona, provokátor-e, vagy az 
egyik merénylő?... Valamivel később már minden a megszokott módon 
alakult a boncteremben. A holttestek felöltöztetve, a főherceg mellkasán 
átvetve ott feszült az új mundér, az eredeti, véres és összevissza görbült 
érdemérmek helyén hamisak díszelegtek. A grófnő mezítelen kebleire az 
előzőhöz megszólalásig hasonló, halvány kajszibarack árnyalatú, új báli 
ruha került (anélkül, hogy most bárki is hiányolta volna az alsóneműt), és 
ekkor, mint máskor is, lassan leszállt az est a katlanban fújdogáló szellő 
kíséretében, amely nyáron is hűsíti Szarajevót. 

Graho doktor ezt követő napjai munkában teltek el. Munkaasztalán 
senki sem mocorgott, nem is szólt egy szót sem, azonban onnan észak-
nyugati irányban vett, nyolcszázötven kilométernyi távolságra, az osztrák 
sajtó már egyetértően össztűz alá vette a szerb kormányt meg a német 
hírlapíróknak öröktől fogva ellenszenves Nikola Pašićot. A pesti oldalon, 
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közvetlenül a Duna-parton, egy sötét, mondhatni pokoli helyen volt a ko-
rabeli Pester Lloyd című napilap szerkesztősége, melynek egyik munka-
társát Veres Tibornak hívták. Veres Tibor hírlapíró számára a Nagy Há-
ború akkor vette kezdetét, midőn a szerb újságokban – amelyeket bácskai 
magyarként elsajátított szerb nyelvtudása révén – hivatalból fi gyelem-
mel kellett kísérnie, az alábbi mondatba botlott: „Bécsben, a haramiák-
nak ebben a városában, ahol a szerb kereskedő kaszt éveken át a pénzét 
vesztegette, a zsidó–osztrák hírlapírók rágalmai mindinkább közönséges 
kutyaugatásra hasonlítanak.” Bizony, dühbe gurult, ismerte be később 
egyik-másik kollégának, nem annyira mint magyar zsidó (ami olcsó fül-
lentés volt), hanem inkább azért, mert úgy érezte, újságíró mivoltában 
sértették meg (ami túlzásnak bizonyult, mert közönséges fi rkász volt őkel-
me). A Taverna vendéglőben, egy krigli barna sör mellett hozzátette még: 
„De megbosszulom! Meg én!” Mire aztán a kapatos társaság helyeselt, és 
refrénként harsogta, hogy „Bosszút áll rajtuk! Megbosszulja!”

S ezek után mi mást érezhetett egy jelentéktelen fővárosi fi rkász, aki 
úgyszólván tegnap még a budai házakban kitört tűzesetekről meg az éjjeli 
edényekről írt, amiket némelyek még mindig az ablakból borítottak a já-
rókelők fejére, mint azt, hogy a harcias kocsmai tömegnek az a refrénsze-
rű gajdolása kötelezi őt. De hát mire?    

Pár nappal később aztán a rovatszerkesztő olyan új feladattal bízta 
meg, amely Veresnek valóságos isteni gondviselés számba ment. A Pester 
Lloyd minden fi atal munkatársa ugyanis, akiknek nem volt állandó rova-
tuk – köztük a fi atal Veres is – azt a feladatot kapták, hogy fenyegető leve-
leket állítsanak össze naponta, és küldjék el a szerb királyi udvar címére. 

Eh, hiábavaló munka, legalábbis látszólag, de nem annak, aki teg-
napelőtt még a Margit-szigeti cigány gettóban elterjedt bárányhimlő 
járványról tudósított. Az újfajta feladat a lojalitás, a hazafi asság köve-
telményének megtartásával járt, de mindenekelőtt azzal, hogy a kül-
demény a gúnyirat, paszkvillus stílusában íródjon. S Veres munkához 
látott. Lojális volt. S mindenekfölött tántoríthatatlan. Izraelita hitvallá-
sú magyar létére mit sem kételkedett hazafi asságában. A stílusa pedig 
– hogy cserbenhagyja, eh, attól tartott a legkevésbé. Az ő kir. felségé-
nek, Alekszandar szerb trónörökösnek megküldött első levél remekül 
sikerült. Tibornak az a benyomása támadt, hogy nem is levelet ír, ha-
nem személyesen hordja le azt a pökhendi herceget, aki képes volt tüzet 
gyújtani a civilizált, vén Európa alá. Kiváltképp ezek a mondatok ragad-
tak meg emlékezetében: „Ön olyan disznó, aki még a saját óljában sem 
képes hemperegni”; meg egy másik: „Görényivadék, aki vagy, a saját 
odúdat is bebüdösítetted.” 

Amikor a szerb sajtó, melyet továbbra is fi gyelemmel kísért, közzétet-
te, miszerint a kir. udvar címére a trónörököst meg az öreg Péter királyt 
illetően, naponta több száz, a legocsmányabb sértegetésekkel teli fenye-
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gető levél érkezik Pestről és Bécsből, magyar és német nyelven, Veres 
mindezt biztatásként értelmezte, hogy az addiginál is eltökéltebben foly-
tassa. (Maga a rovatszerkesztő is elolvasott egy gúnyiratot, s utána vala-
mi olyasmit motyogott elismerésül, hogy „na, magából is derék fővárosi 
zsurnaliszta lesz”. Csakhogy akkor, akárcsak Graho patológus esetében, 
egy hírlapíróval is valami különös dolog történt, no de korántsem olyan 
gótikus külsőségek közepette, ahogyan a szarajevói hullaházban zajlott. 
Tibor,  lassacskán, többé már nem volt ura és parancsolója szavainak. 
Hogy jutott idáig, nem tudta megmondani. 

Végsőkig sértő megszólítással, hozzálátott, hogy új levelet írjon. Egy 
roppant szemtelen minősítést agyalt ki a szerb király és Szerbia számlájá-
ra..., mint afféle jó zsurnaliszta: részleteiben is kifejtette a gondolatot, szé-
gyenletes történelmi példákat talált hozzá, végül a legkevésbé sem burkolt 
fenyegetésekkel fűszerezte az egészet. Amikor a levelet meg akarta mutat-
ni a szerkesztőnek, úgy határozott – szerencsére –, hogy előbb még egyszer 
elolvassa, s akkor nagyon meglepődött. A saját kezűleg leírt szavak mintha 
tréfát űznének vele: csak úgy, a maguk akaratából, ott, a fehér papíron.  

Kész grammatikai királyság lett ez, király nélkül. A főnevek durván 
kisajátították egymás jelentését, na, és az igék sem oldalogtak félre; a 
melléknevek és határozószók valóságos banditák és dugárusok, azokhoz 
a tengeren hajózó kalózokhoz voltak hasonlók, akik árut és embereket 
csempésznek. Csupán a számok és a névelők maradtak némileg immuni-
sak ezzel a fura játékkal szemben, majd az egésznek az lett az eredménye, 
hogy mindaz, amit Tibor megírt, a végén inkább a szerb trónörökös dicsé-
retére, semmint elmarasztalására hasonlított. 

Kezdetben azzal próbálkozott, hogy újraírja a levelét, de azután ráéb-
redt, hogy valóban ostobaság átfogalmazni egy Szerbiának szóló dicshim-
nuszt, amikor valami egészen mást, az ellenkezőjét akarta papírra vetni. 
Ezért nyelvet váltott. Magyarról német nyelvre tért át. Emlékezetből rán-
gatott elő nehézkessé vált, mindenféle dudorokat és kinövéseket felsze-
dett germán szókapcsolatokat, csupa olyan, az erkölcsiség bármely foka és 
a legelemibb öntudat szempontjából süket és vak kifejezéseket. Az efféle, 
utcán felszedett meg a mindennapi perpatvar zsargonjából kölcsönzött 
kifejezéstárral élve írt újból levelet egy jelentéktelen budapesti krónikás, 
s azt is egészen szépnek találta, ha egy gúnyiratról egyáltalán mondható 
ilyesmi. Igen ám, de amint befejezte, a szöveg ott, a szeme láttára nyert 
más értelmezést, s valahogy pimaszul kifi nomult. A gering (jelentéktelen) 
jelzőből egy szempillantás alatt gerecht (igazságos) lett; amikor azt akarta 
megfogalmazni, hogy Das war ein dummes Ding (ez ostobaság volt), ez 
jött ki saját keze írásával a levélpapíron: „Jedes Ding hat zwei Seiten (min-
den dolognak két arca van), miként ha ő vitába akarna bocsátkozni azzal 
a dölyfös herceggel, nem pedig befeketíteni. S ez így folytatódott mind-
végig. A becstelenségre, az emberi ürülékre bűzlő szavak, ezúttal mintha 
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kimosakodtak és illatfürdőt vettek volna. A káromkodásból, szitokszóból 
egyszerű feddés lett; a feddésből pedig igen könnyen – dicséret...  

Aha, ez azért van, gondolta magában, mert a levélpapír, amit használt, 
az újságírók körében szokásos, vékony hártyapapír volt, ezért aztán vas-
tagabbat kért a szerkesztőtől. Kicserélte a töltőtollát is, meg a kék tinta 
helyett feketére váltott át, amikor végül megszabadult kínjaitól. A temér-
dek levél olyan maradt, amilyennek elképzelte őket, azaz akár a mező, 
melyet elvert a tojás nagyságú jég. A szerkesztő úrnak is tetszett, Tibor 
pedig meg volt győződve, hogy a titok nyitja a papírban, a töltőtollban és a 
fekete tintában leledzik. Már-már odáig jutott, hogy megcsókolja koráb-
ban szófogadatlan irónját, amivel 1914 nyarán még számtalan, kíméletet 
nem ismerő levelet írt a szerb udvarnak címezve, azonban nem tudta, mi 
történik a postán... 

A galád levelek most rájöttek, nem kell, hogy a kialvatlan, püffedt szer-
ző szeme láttára változzanak át, hanem elég, ha az egésznek az értelmét 
a postafi ókban vagy az Ausztria–Magyarországról érkező gyorsvonat pos-
takocsijában cicomázzák ki, hiszen az továbbítja a postaküldeményeket 
egész Európa, így Szerbia számára is. Így történt, hogy röviddel az álta-
lános mobilizáció előtt, egy újságíró megmaradhatott állásában, a szerb 
udvar pedig nem győzött csodálkozni rajta, miszerint a száz meg száz 
gúnyirat között egy-egy dicséret is érkezik Pestről, amit – tévesen – azzal 
magyaráztak, hogy ez az Osztrák–Magyar Monarchiában még létező jó-
zan ész jele. 

A szerb sajtó viszont továbbra is háborgott, mármint, hogy súlyos sza-
vakat odavagdalva maga se átalljon sértegetni, éppen csak, hogy egyet-
len szerbiai lapban sem fogalmaztak át semmit, s nem volt olyan levonat, 
amely a mondatok más értelmezhetőségével került nyomtatásba. Tibor 
azontúl is folytatta, hogy fekete tintával rója betűit a vastagabb papíron, s 
fi gyelemmel kísérte a szerb sajtót. Azonban csak az első néhány oldalt la-
pozta fel, a hirdetések nem érdekelték, hej, pedig pont a hirdetések okoz-
ták, hogy Belgrádban – miként a Politika írta – lábra keljen „egy eset”. 
Mindez egy hirdetéssel vette kezdetét, melyet Tibor nem olvasott el. 
Bizonyos Ðoka Veljković nevű kiskereskedő számára, aki az ’imalin’ el-
nevezésű cipőpasztát forgalmazta volt, a Nagy Háború akkor kezdődött, 
amikor a Politika napilapban keretes hirdetést tett közzé, az itt következő 
szöveggel: „Vegyenek az ’imalin’ elnevezésű, német ’idealin’-ból. Az áb-
rán is látható cipő jelzésű dobozban kapható eredeti ’idealin’ nyersanyaga 
színtiszta háj, amely tartósan ápolja az ön bőr lábbelijét.”

Majd a hirdetés alján – hogy teljesen kitöltse a kibérelt helyet – hoz-
zátett még egy, számára a későbbiekben végzetessé vált mondatot: „Óva-
kodjon az utánzatoktól, ha tartósan karban akarja tartani lábbelijét.”             

A hirdetmény a Politika negyedik oldalán jelent meg, azon a napon, mi-
dőn a sajtó csupa olyan híreket közölt címoldalon, miszerint „Ausztria se-
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kélyesen  gondolkodik”, „a Times ellentétes nézeten van az osztrák meg a 
pesti sajtóval”,  „Gavrilo Princip és Nedeljko Čubrinović, a két merénylő, 
egyébként osztrák–magyar állampolgárok voltak”, – no de a behozatali 
’imalin’ kiskereskedelmi forgalmazója nem olvasta el ezeket a szalagcí-
meket. Az újság első oldalait egy másik, bizonyos Gavra Crnogorčević 
nevű cipész sem olvasta el, de a hirdetést el bizony, pláne azt, hogy „Óva-
kodjon az utánzatoktól, ha tartósan karban akarja tartani lábbelijét.”              

Gavrónak, úgy látszik, valami elintézetlen ügye volt Ðókóval. Egy idő-
ben mind a ketten cipészsegédek voltak, sőt, mint mondani szokták, egy-
azon lakcím alatt, együtt is laktak egy Mija Čikanović nevű, múlt század-
beli nagy- és kiskereskedő udvari lakásában. Hogy miért: irigységében, 
vagy régi tisztázatlan számlák miatt-e, Crnogorčević fejébe vette, hogy 
– nem derült ki, miért –, de szabotálja Veljković ’imalin’ kereskedőt. 

Azt mondják, Crnogorčević a Moruna vendéglőben azzal kérkedett a 
kapatos cimborák jelenlétében, hogy gyűlöli mindazt, ami német, fölöt-
tébb pedig a szakmabeli árucikkeket, és hát nem is érti, mi a csodának 
hoznának be Szerbiába cipőpasztát is, és neveznék holmi ’imalin’-nak 
vagy ’idealin’-nak, holott hájféleség meg fekete pigmentum összehaba-
rásával, minden sváb gyártmánynál jobb pasztát képes előállítani a szerb-
ség maga is. Amikor ott, a kocsma kellős közepén ahhoz hasonló refrént 
harsogtak, amely egy jelentéktelen pesti hírlapírót is magával ragadott, a 
refrént, amely úgy szólt, hogy „Minden, ami mienk, jobb, mint a svábo-
ké!”, s amit egymást követő sortüzekként üvöltött a tömeg, alighanem ez 
a parédé vitte rá a susztert, hogy maga állítsa elő az ’idealina’ utánzatát. 
Egy adag házi készítésű háj meg ugyanolyan eredetű pigmentum, egy bá-
dogdoboz szaki, környékbeli mesterember, valamiféle kétes egy legény, 
aki formamintát készített a présgép számára, amely aztán egy cipőt tartó 
kezet nyomtatott a dobozon ékeskedő „ist die beste Idealin” felirat mellé 
– és a cipőpaszta-hamisítvány máris megjelenhetett a piacon.

Mind az egyik, mind pedig a másik cipőpaszta a gyarmatáru-kereske-
désekben került forgalomba, úgyhogy Veljković és Crnogorčević útjai 
– kezdetben – nem kereszteződtek. Belgrád azonban túlságosan kicsiny 
városnak bizonyult ahhoz, hogy ez az „imalinárusító kohabitáció” tartós 
maradhasson. Veljković rájött a csalásra, felfi gyelt a hamisítványra, s a 
cipészek, a kocsmai kötekedők meg holmi taknyos segédek köreiben alig 
néhány napon belül elterjesztette a hírét, ki a bűnös. Amikor meghallotta, 
hogy nem más, mint Crnogorčević, ugyanaz, akivel ifjúkorában egy fedél 
alatt lakott és éhkoppal fi zetett, mert minden pénzét, amit kapott, elvitte 
a lakbér, nos, akkor elsötétült szeme előtt a világ. 

Még egy hirdetést adott le a Politikában, melyben felhívta „Crnogorče-
vić úr  meg az őt támogató többi uraság” fi gyelmét, hogy vonják ki a for-
galomból a  hamisítványt, ellenkező esetben ugyanis „az államhatóság, a 
céh és a közvélemény minden létező büntetését elszenvedik”. Az imalin-
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bitorló azonban egy cseppet sem ijedt meg. Sőt, mi több, mint afféle hét-
próbás csaló, ujjával késedelem nélkül Veljkovićra bökött, s kijelentette, 
hogy pont a szaktársa árusítja a hamisított „Idealint”, ennélfogva bírósági 
szakértőket kell felkérniük, hogy ők állapítsák meg, melyikük „Idealinja” 
az igazi. No de hát a dél-balkáni háborúságot követően beköszöntött a 
nyári kánikula egyik zűrzavaros hete, midőn az osztrák kormány jegyzé-
kének, illetve gróf Gisel belgrádi osztrák követnek a megérkezését várták, 
úgyhogy sebtében senkinek sem volt ideje, hogy részt vállaljon az iménti 
apró duellumban. 

A két esküdt ellenség az ezután következő lépéseken törte a fejét, s 
mindketten azt a megoldást okoskodták ki, hogy legjobb volna olyan le-
gényeket találni, akik alaposan elverik amazt a másikat, és tönkreteszik 
annak „szégyenteljes üzletelését”. Hogy, hogy nem, ilyen legények éppen 
nem akadtak a láthatáron, vagy az is meglehet, az érdekelteknek nem volt 
elég pénzük, hogy megfogadjanak ilyen markos fővárosi verekedőket. 
Ezért elhatározták, hogy párbajra állnak ki! Az nap, amikor Belgrád fö-
lött egy különös repülőgép körözött tíz percen át, majd eltűnt a már oszt-
rák területen levő Višnjica helység irányában, Veljković és Crnogorčević 
pedig akkorra beszélték meg a duellumot. No de Belgrádban ismeretlen 
volt a párbaj hagyománya, a két suszter pedig alig-alig konyított hozzá, 
hogyan kell igazán felkészülni, hogy a párbaj ildomos legyen. Ezért, jobb 
híján, fi lléres francia ponyvaregényekre támaszkodtak főleg, ezekre az ol-
vasmányaikra emlékeztek homályosan, amelyek nem kevés fennköltség-
gel szóltak a hajdani párharcokról. 

Revolverekre próbáltak szert tenni a fővárosban, találtak is: mindket-
ten egy-egy browningot (Crnogorčević hosszú csövűt, Veljković pedig vá-
gott csövűt). Ezt követően elindultak, hogy szekundánsokat találjanak, 
azaz olyan, „á la gróf Monte Cristo kinézetű”, elöl csipkével kivarrt fehér 
inges, szűk nadrágos ipséket, mintha esküvőre, nem pedig élethalálharcra 
készülődnének. Valahol ezen a ponton fi gyelt fel rájuk a mindig szenzá-
cióéhes sajtó, s így történt, hogy a borostás képű belgrádi szaglászókat 
érdekelni kezdte az eset, hogy legalább egy kicsit enyhítsék az olvasók 
gondjait, amiket egyébként jócskán felsrófoltak címoldali sztorijaikkal. 
A két susztert úriembereknek, egy titokban tartott nő kezéért versengő 
riválisoknak, szakmájuk nagymestereinek nyilvánították, ám kevesen em-
legettek olyasmit, hogy ők ketten valójában a cipőpaszta miatt állnak ki 
a párbajra. 

Márpedig a sajtóhírek éppen elegendőnek bizonyultak, hogy ez a du-
ellum a fővárosi pandúrok érdeklődését is felkeltse. Megállapítást nyert, 
hogy sem Veljković, sem Crnogorčević nem teljesített katonai szolgálatot, 
mivel a szerb–bolgár háború idején mindvégig háttércsapatokba osztot-
ták be őket, tehát, vélhetően, egyetlen golyót nem lőtt ki egyikük sem. 
A browningok azonban a helyüket keresték, annak meg kellett lennie, 



84 VÁR UCCA MŰHELY 41.

„ahogyan a sorsdöntő ozmán–szerb csata is rátalált a maga Koszovójára”, 
vélekedett az egyik újságíró. A két suszter eredetileg a Topčider városne-
gyedben akart lövöldözni, de Belgrád városvezetősége rendeletet adott 
ki, miszerint abban az áradmányos ligetben nem szabad lövöldözni, és 
emberéleteket kioltani, mert ez veszélyeztetné a városnegyed békességét, 
és a király, ha megtudná, mi történt, a továbbiakban alkalmatlannak ta-
lálná nyári rezidenciáját. 

Mindezért az „Idealin” két dühödt riválisának szekundánsai a közeli 
lóversenyteret javasolták. A párbajt igenis egy versenynapon kellett lebo-
nyolítani, egy vasárnap, Péter-Pál napján, június 29-én a régi kalendárium 
szerint, méghozzá mindjárt az első öt futamot követően. Összejött a so-
kadalom is, ezúttal nem annyira a lovak miatt, inkább a ló eszű emberek 
miatt, ha ezért nem érzi sértve magát a nemes fajta, telivér jószág. 

Az első lövéseket a startpisztolyok adták le: az első vigaszverseny győz-
tese Ðevđelija csődörcsikó lett, a második vigaszversenyben Bela Ruža 
triumfált, a derbiben Ždralin futott be elsőnek, a zsokék versenyében 
Kontesa pej kanca győzött, a tiszti mezőnyben pedig, a sportfogadók 
meglepetésére, a Kireta névre hallgató, másodfű kancacsikó, ugyanabból 
az istállóból. Akkor pediglen az óra elütötte az esti hét órát, amikor a 
füves hippodrom közepére, melyet a lovaknak fenntartott versenypálya 
vesz körül, kivonult a két delikvens, Ðoka Veljković és Gavra Crnogorče-
vić. S első pillantásra minden úgy zajlott, mint azokban a múltszázadbeli, 
szívszaggató regényekben. A sokaság gondtalanul felvidulva. Olybá veszi, 
hogy a várható halál is kész bohózat lesz. A kissé odébb várakozó orvo-
sok, kicsiny asztalkáikon, azért mégis fertőtlenítő alkoholt és vattacso-
mókat tartanak készenlétben. A párbajsegédek fehér ingujjra vetkőztetik 
az elítélteket. Mindkét fehér ing csakugyan csipkével van kivarrva. A re-
volverekbe egy-egy golyót töltenek, és kibiztosítják. A párbajhősök száz 
méterre távolodnak el egymástól. Felemelik karjukat...

E pillanatban minden megszűnt úgy lenni, mint a regényekben. Talán 
azért, mert a vérszomjas tömeg mind hangosabban őrjöngött, ezenkívül 
az egyik és a másik suszternak is megremegett a keze. Sőt, Veljković, 
mi több, képtelen volt a kezét kinyújtott állapotban tartani, ugyanakkor 
Crnogorčevićnek a jobb kezében tartott fegyvere csütörtököt mondott, 
azaz nem jött ki golyó a csőből. Most akkor Veljkovićon volt a sor, hogy 
lőjön vágott csövű browningjából, s ha eltalálja, akkor az Öregisten ítélő-
széke elé küldje vetélytársát. Azonban késlekedett, habozott egy darabig, 
miközben mindazok hangzavara, akik jól tudták, hogy ők a tömeg, s hogy 
utóbb semmiért sem lesznek felelősek, mind félelmetesebb lett. Amikor 
elfehéredett mutatóujja végre meghúzta a ravaszt, a revolver csöve szét-
repedt, a golyó a markában robbant fel, és elborzasztó égési sebet ejtett 
a jobb arcán. Veljković összerogyott, az orvosok odafutottak, a párbaj-
segéd szekundánsok pedig nem tudták, mint legyen, hogy legyen. Végül 
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is Crnogorčevićet hirdették ki a legutolsó belgrádi párbaj győztesének a 
Nagy Háború előtt. 

S így esett meg, hogy – tulajdonosával együtt – a hamis „Idealin” győ-
zedelmeskedett, s mielőtt a háború kitört, még egy teljes hónapig erede-
tiként árusították, miközben a cipők tömegesen kirepedeztek a rekkenő 
hőség miatt, mind Belgrádban, mind pedig Boszniában. Emiatt Mehmed 
Graho doktor úr egy pár új cipőt akart venni. A szarajevói Baščaršija vá-
rosnegyed egyik idős cipészéhez állított be. Cipőt, valamikor, szerb üzle-
tekben vásárolt, de azok most zárva voltak. A betört kirakatokra gyalu-
latlan deszkák voltak felszögezve, minek láttán Graho doktor épp eleget 
dohogott, hogy Szarajevó mindinkább vesztőhellyé meg szemétdombbá 
válik, hiszen a tüntetések után hátramaradt szemetet sem takarítja el 
senki. Ilyen gondolatok között nyitott be a boltba, ujjával odamutatott 
néhány szolid barna cipőre, és felpróbálta őket. Dehogyis gondolta, hogy 
valami fontos történik vele eközben. Egyszerűen, egy pár új cipő után 
áhítozott. Csak hogy éppen lúdtalpas volt, és dagadt bokáival küszködött 
örökösen, úgyhogy nem minden cipő passzolt neki. Igazában, nagyon ne-
hezen talált magának megfelelő lábbelit, így aztán ezúttal is lemondott a 
szépen perforált barna cipőkről. 

Hazament, és nekilátott a borotválkozásnak. Mindenekelőtt az orra alá 
pamacsolt valamennyi habot, utána az arcára kétoldalt, végül az álla alá. 
A tükörben látta az arcát, de eközben nem gondolt a boncteremben tör-
téntekre. Megejtette az első húzást a borotvával: lassan, óvatosan, nehogy 
megsebezze magát. Különben estére ügyeletesség várta, nem vállalhatott 
szolgálatot rendetlenül. Valamivel hét óra után érkezett meg a hullaház-
ba. Egynéhány, neki érdektelen holttestet hoztak be azon az éjszakán. 
Megvizsgálta őket, elvégzett két, egyszerűbb boncolást, majd sokáig el-
üldögélt fémlemez székén, ha esetleg újabb munka futna be. Semmi sem 
történt reggelig, így aztán szundított is egyet.  

(Részlet Aleksandar Gatalica: Veliki rat (A nagy háború) című NIN-díjas 
regényéből.) 

Borbély János fordítása



Boros Edit

A feledhető éjszakán

Az égbolt felettem
– és a város fölött –
feledhető éjszakán
elég fényes volt
(hullámzott a Göncölszekér)
alattam a hintaszék
alig kényelmes
a beszélgetés
(nem éppen kommunikáció)
alig kényszerű –
majdnem könnyed
az ital elég tömény
(vodka kubanszkaja)
alig citromízű
és elég lágy volt
a nyugati szél
ölelése és gyengéd
mint a portugál
partokon egyszer
egyszer egy nem feledhető
éjszakán 
már alig elég –
majdnem felejthető



KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Az (élet)út Monostorpályitól Xionyalin át…

Műfajok szövedéke. A könyv alcíme műfajt jelöl, mégis nagy bajban 
volnánk, ha az esszének mondott öt szöveg típusát, diszciplináris irányult-
ságát kellene meghatároznunk; a szépirodalom és a tudományos beszéd-
mód köztes terében elhelyezhető műfaj Géczi János alkotta változatában 
ugyanis ez a „köztesség” új minőséget/műfaji alakzato(ka)t teremtő eljá-
rás. A Sétáló árnyék öt esszéje a(z) – nem hagyományos értelemben vett – 
utazáspróza, a képelemzés, a táj és annak botanikai leírása, a léthelyzete-
ket és a sorsképleteket elemző gondolati próza, a novella és más kisepikai 
műfajok szövedékéből áll össze bonyolult szerveződésű szöveggé. De a 
prózai beszédmódokat jelölő műfajsor még ezen túl is folytatható, pl. szo-
ciológiai, kulturális antropológiai, vallásfi lozófi ai tartalmak adekvát kife-
jezésformáival. A krétai, kínai, jeruzsálemi utazások apropóján született 
szövegeknek a lokális kontextus (Monostorpályi világa) és a személyes 
élet/emlékezet ad keretet. „A középkori aktához hasonló szövegvilág” – 
olvasható a könyv fülszövegében. Kétségkívül van benne egy szemernyi 
hasonulás a világértés apokrif akták közvetítette tapasztalatához.

Bekeretezettség. Az öt esszé közül az első (Gyermekek, 1957) és az 
utolsó (A Mennybemenetel temploma) jelentősen rövidebb, mint a má-
sik három, de – a személyesség tapasztalatait, az egyéni élet eseményeit 
megosztó – lírai hangvételük (a rövid, tömör formát is ez magyarázza!) 
miatt is elkülönböznek a közbeesőktől (Örökzöld platán, Xionyali, Sé-
táló árnyék). Noha a személyesség tere valamennyi esszében (nyelvi és 
referenciális értelemben is) fontos szövegalkotó/jelentésképző szereppel 
rendelkezik – a keretet alkotó esszékben lírát teremtő aspektusként van 
jelen, míg pl. A sétáló árnyék című esszében – noha a szülőfalu temati-
zációjáról van szó – inkább a szociográfusi elemző szemlélet, az epikus 
látásmód a domináns: fülszövegben idézett akták objektívebb rálátása.

A kötet első és az utolsó szövege kronológiai értelemben és a konkrét 
időt metaforizáló jelentései által is „bekeretezi” a másik három esszét. 
A valós időrend úgy manifesztálódik, hogy a beszélő vezette gondolatsor 
egy gyermekkori kép leírásából és látványelemeinek elemzéséből indul ki 
– végig elkerüli a konkretizációt: annak kimondását, hogy a lírai beszélő 
és a képen látható kisfi ú azonosak; erre csak a címben jelölt dátum, a szö-
vegben felbukkanó adat, illetve a szerző adatainak megfeleltethetősége 
utal –, majd az (élet)úton való elindulás szociológiai mozzanatainak ki-
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fejtésébe fordul menete: az elvárások rendszerébe szocializálódó fi úgyer-
mek látható autentikus környezetében; metaforikus értelemben: útjának 
kezdetén. A kötetet záró esszé viszont az „útja” jelentős részét már bejár-
ta, de valós értelemben is „világjáró” felnőtt képét jeleníti meg előttünk 
– a szülőfalutól igen távol, Jeruzsálemben, ahol a kezdet és a vég jelen-
tései egymásba olvadhatnak egy, az emberi lét tartalmait a szimbólumok 
nyelvére vetítő, a valóságtól erőteljesen elvonatkoztató mitikus térben. 
Az itt felidézett anyakép véges és végtelenbe forduló jelentéseket kapcsol 
össze: az édesanya halála miatti egyéni fájdalom a szenvedéstörténetet 
megjelenítő autentikus térben nyer érvényes feloldódást: „Szülőanyám 
halála napján, meséli a húgom, a kórházi terem vaságya mellett álló bá-
dogkaszni rekeszeinek kiürítésekor rátalál egy leveles, préselt ágacská-
ra. Nem nagyobbra, mint amely belefér az anyám forgatta, nyolcadrétnyi 
zsoltárkönyv agyonolvasott lapjai közé. Az ágat anyám vásárolta s hozta 
egykor magával Jeruzsálemből, a Getsemáne-kertből. […] Ez az elszá-
radó növénydarab fogja számára bizonyítani, gondolom, azt, hogy képes 
emlékezni rá, hogy volt Isten városában, hogy besétálta a szenvedés, az el-
árultatás és a megdicsőülés kertjét, bejárta a kert ösvényét, és azt is, hogy 
létező, valóságos kert. A selyem-könnyed égi madarakból feltámadó arc, 
amelyet látok, azonos azzal, amelyet a kórházi szobában láttam. (194)

A halál (a megfoghatatlan és elvont) – az anya halála miatt – itt meg-
rendítően valóságos esemény; míg a képzelet oda-vissza mozgatja, meg-
változtatja és másképp láttatja a tényszerűség világának dolgait. Szimbo-
likus jelentések (olajfa ág) megfogható valósággá válnak, ugyanakkor ott 
van a mindent kétségbevonó képzelet, s a konkrét látvány irracionálissá 
válik. A dolgok és jelenségek megszokott rendje – e különleges térben, 
a jeruzsálemi Mennybemenetel templomának kertjében, az Olajfák he-
gyén – megváltozik, felcserélődik: a madár a földön ténfereg, a földön 
fekvő beszélő látása viszont „messzire vetül”, távoli „ég”-be repül: „Vere-
bek bucskáznak a lábnyomok között: itt egy szemöldök, ott egy felsőajak-
ív, amott egy csöppnyi ránc a szemzugban. A Krisztus lábnyomai között 
csapkodó madársereglet egyetlen pillanatra fölvázolja egy arc legjellem-
zőbb vonásait. És én, a Mennybemenetel templomának tövében elhever-
ve, megsejtem a kékségben anyám utolsó arcát.” (193)

Létfi lozófi ai gondolatsorok – botanikai illusztrációval. „Magam után 
nyomozok, amióta valóban ismerem a természetemet. Rómában, Rovinj-
ban, Tisnóban, de még Kínában is saját nyomomban járok. Meg akarom 
tapintani létezésem határfalait, valóban síkosak-e, mint a krétai valkolt 
falak, avagy rücskösek mint a veszprémi sikátorok” (17) – olvashatjuk 
krétai esszéjében (Örökzöld platán) ezeket a határozott, az utazás/utazó 
archetipikus képét megrajzoló sorokat, amelyek – számomra legalább-
is – a(z általam is) sokat hivatkozott, az archetipikus, „kereső hős”-ről 
szóló Northrop Frye-elméletet idézik. „Ki teremtette meg a múltamat? 
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Amelyre azt mondhatom, hogy mindez voltam? Vagy mindez nem vol-
tam! Úgy járok a múlttal, mint ez a sziget!” (29) – mondja később ugyanez 
az elbeszélő, akinek elbeszélésében a bejárt sziget (Kréta) – valóságos és 
metaforikus értelemben is – kertként értelmeződik. Sajátos módon: a dús 
növényzetű sziget természetes fl órája és faunája a saját világértési tapasz-
talatát, a létezésben meglelt helyét kereső utazó számára háttérként, a vi-
lág- és önértés nagytörténetében csak – noha részletesen leírt és botanikai 
értelemben is szakszerűen vizsgált – természetes kulisszaként funkcionál; 
sokkal több megértési tapasztalatot közvetítenek művészi megjeleníté-
sei, képpé formált tükröződései, stilizációinak eljárásai. Domináns helyet 
foglal el ugyanakkor e folyamatban több kép és építészeti látványelem, 
pl. a knósszoszi palota Freskók csarnokában látható falképe (eredetijét 
az iraklioni múzeumban őrzik, a legenda szerint pedig Minósz király pa-
lotája felvonulási terének bejáratát díszítette): „E kert krétai, megfakult, 
töredezett freskón létezik: a közepén kékes tollú szirti galamb üldögél, 
a talajból előbukkanó okker szikladarabok és egynéhány növény között. 
Kőfalról alábukó napsárga rózsa (pontosan az alkony előtti nap színe 
ez, amely pirosodik, de még nem vérnarancs, s nem is karotta), törékeny 
sáfrány, néhány alacsony virágával jelen levő nőszirom és egy-két karcsú, 
feltörekvő virágfüzérével a zsálya. Két nyitott kódexlapnyi a falkép, a nö-
vények és a madár méretük szerint lehetnének akár valóságosak. […] A 
kép kétségtelenül képzelt kertet ábrázol, amelyben okkal tartózkodnak a 
virágos növények. A négy növény ugyanis nem azonos élőhelyen fordul 
elő, még csak nem is ugyanazon időszakban virágzanak. Az ember számá-
ra mégis van bennük közös, valami, ami indokolja együttesüket. E négy 
növény jellegzetes illóolaját használták a minószi, azaz 3000 évvel ezelőtti 
Krétán a lakóterek frissítésére, illatosítására: olajukat hűsítőnek találták, 
miként azóta is a délszaki karakterű parfümöt készítők és használók. Az 
illóolajos növények mediterrán használatának oka a fertőtlenítő, élénkí-
tő-hűsítő, intenzív illata révén dezodoráló hatást nyújtó olaj. Az ábrázolt 
tér tehát haszonkert, amelynek szerep jutott a felvonulási tér elején, hogy 
az uralkodók elé járulók tudják, mely növények becsesek, s melyekkel 
fejezhető ki megfelelően az alattvalói hódolat. […] Krétát kezdetektől 
fogva ezért az egyenes beszédű képért kedvelem.” (15–17) A több napon 
át bejárt szigeten – a kulturális identitás megértéséért – történő „keresés” 
legfontosabb mozzanatát, leggyakrabban alkalmazott eljárását a táj/képe-
lemzés jelenti; annak vizsgálata: „milyen mély, a civilizáció karakteréről 
árulkodó jelentése létezik a kertnek (és a képnek), azt számomra e Kék 
galambos freskónak nevezett munka példázza. S azt, hogy a festményt 
néző szem (éppenséggel az enyém) hogyan tudja saját magát s a vele 
kapcsolatban álló értelmező tudatot a képbe belenézni...” (17). A „kép- 
és látványelemzés” mint identitáskereső mozzanat paradox, s a látszat/
kettősség/tükröződés jelenségét kiemelő eredménye egy „visszatükröző-
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dés-kép”-ben nyer szublimátív formát az idézett esszé záró jelenetében: 
„...amikor a magasba emelkedik a repülőgép [...] Látom az arcaimat a ke-
rek ablakban, két példányban is, egyet a külső, egyet pedig a belső üvegen 
s egyben a mellettem ülő, a lenti világra alátekintő hölgy napszemüvegén. 
És ekkor értem meg, hogy Kréta éppen annyi, amennyit tudok róla.” (45)

Géczi János „utazásesszéit” olvasva felmerülhet bennünk a gondolat, 
elő kell venni (vagy: elő kell-e venni?) a térképet, hogy ezáltal is tájé-
kozódjunk a bejárt út térbeli koordinátáiról. A rendkívül nagy számú 
topográfi ai mozzanat, esztétikai elemzés, tájleírás, botanikai utalás, tör-
ténelmi ismeret ugyanis adatzsúfolttá teszi a szöveget, miközben ezzel 
együtt fut egy lényegesebb, fi lozófi ai átjárású háttérnarráció: pl. a Xionya-
li című esszében a földrajzi értelemben vett Kína helyett/mellett egy virtu-
ális térben megnyilatkozó Kína-élmény. Nem vettem elő az útikönyveket 
és térképeket, tehát nem tudnék rámutatni a térképen, hol járt a narrátor 
Yünnan tartományban és a Tibet határán – ami azért nem fontos, mert 
már maga az elbeszélő is – a Marco Polo utazásait említve – a hitelesség 
értékteremtő karakterisztikáinak kétségbevonásával intonálja szövegét. A 
világértés és a tapasztalat eredetiségéről alkotott képzetek ugyanis – több 
évszázados rálátási távlatból szemlélve – egészen mást jelentettek a 13. és 
14. század fordulóján, mint a mi számunkra: „A középkor végén sem az 
auctor mibenlétén való töprengés, sem az önálló tapasztalat és gondolat, 
sem a saját megjelenítés nem tűnt fontosnak – sem az olvasónak, sem 
az írónak, s a börtönében visszaemlékező és kéziratát (hm, erre bizony 
nekünk nincs most jobb szavunk) diktáló kereskedő joggal gondolhatta, 
hogy személyes, megtapasztalt élményeként emlegetheti apja, nagybáty-
jai és mások valós utazásait és hiteles történeteit. […] A Marco Polo uta-
zásait legjobb tehát kollektív alkotásnak hinni.” (49) A Géczi János alkot-
ta Kína-élmény „jelen érdekű” rákérdezésének lényegi paradoxona sem 
abban van, hogy az európai művelődéstörténészek egy csoportja úgy véli, 
hogy „a Velencéhez oly hasonlatos közép-kínai Hangzhout paradicsom-
ként leíró utazó-kereskedő, ki a hagyomány szerint a világ legszebb váro-
sában három évig kormányzóként tevékenykedett, sosem járt a sárkányok 
ege alatt elterülő föld helyszíneinek legtöbbjén”, a jelen kori utazó mégis 
azt mondja, „Marco Polo megjegyzésein túl semmi sem volt bennem ott 
– Pekingben, Xianban, Yünnan tartományban és Tibet határán – hiteles”, 
hanem a mai személyes élmény kommersz értelemben vett „kollektív” 
meghatározottsága. „Amint félek, az én Kína-élményem sem a sajátom, 
hanem egy, az európai kultúra hálójába belegabalyodott emberé.” (49)

Visszatérés a lokálisba – kifutás a metaforikusba. A „kereső” utazó út-
jának Sétáló árnyék címen „leírt” fejezete a beszélő szülőföld/szülőfalu-
élményét tematizálja: Monostorpályi világát jeleníti meg. Persze ez nem 
az a játék, melynek során a helybéli ember az idegen, a turista szemé-
vel igyekszik felfedezni, bemutatni az adott kulturális teret, saját faluját 
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(„Séta a bölcsőhelyem körül!”). Az aktuális Monostorpályi világáról alig is 
tudunk meg valamit: sokkal többet a személyesen, az én tartományain át-
szűrt, s a világban utazó kereső ember tapasztalataival összemért virtuális 
Monostorpályi világáról: az „árnyékáról” – ha magunk is követjük a cím-
adó esszé – de az egész kötetre jellemző – erősen metaforikus beszédmód 
logikáját. Nagyon gazdag tapasztalati anyaga közül az egyik legfontosabb 
talán az „én” lokalitásba vetült világaként felfogott szülőföld-értelmezés: 
„Kedvelt tartózkodási helyeim között, sokáig úgy gyanítom, én magam 
vagyok az összekötő kapocs, a szükséges erős láncszem, s csak azért raj-
zolható meg egy, ezeken a telephelyeket egyetlen hálóba rendező térkép, 
mert az ember, aki történetesen magam vagyok, életével összeköthetővé 
teszi, egységbe kollázsolja a települések hálópontjait.” (167)

Milyen Monostorpályi virtuális képe? A nevében semmi sem igaz: „Az 
sem tudható, valójában merre állt a monostor, meglehet, amiként a leg-
utóbbi régészeti kutatások állítják, a jelenlegi templom helyén, meglehet, 
miként a nép emlékezetéből kivehető, az Akasztódombon...” (152). Me-
taforikus képe egy madár földre vetült árnyékához hasonlít, a szerző ér-
telmezésében: „....nyílvessző kilövésére alkalmas, vaskos markolatú, két 
rövid, de szépen hajlított karú íj” […] Ez a falu nem repül (az Egyenlítő 
irányából az Északi-sark felé, abban a jelenlegi pillanatban, amikor a ro-
mán határt elhagyta, s beért a magyar légtérbe), hanem a földre vetetten 
hever.” (155) Történelme nincs, árnyéka sem („mint üvegdarabnak a ví-
zen” ) […] Megfordult a világ rendje, a hagyományokat már csak a váro-
sokban élik, a falumon meg minden szél átfúj.” (151)

Mit jelent a „sétáló árnyék”? Nem tudhatni. A metaforát feloldó hét-
köznapi gondolkodás a szerzőre, a beszélőre mutatna, mint arra a léte-
zőre, aki – kicsit középkorias retorikával – a földi létben „árnyék”-ként 
tébláboló. A könyv metaforái közül központi helyet foglal el a földre ve-
tülő madár árnyéka: „a föld felszínére vetülő madár árnya éppen olyan 
lehetne, mint Monostorpályi, a település és a hozzá tartozó földterület ki-
terjedése. Nyilván akad a faluban olyan, aki ezt a madarat, még ha a föld 
felszínére leterített árnyéka szerint nincs sem feje, sem farka, mert valami 
varázslat folytán azok feloldódtak a sárga és sűrű fényben, turulnak véli.” 
(155). És még egy nagyon fontos, az utazásprózához tartozó szimbólum: 
az indóház fontossága e könyv jelentésvilágában. „Szépséges, apró indó-
házak, misztikusan gyönyörűek, mint Carra ezoterikussá alakult Pó-völgyi 
bakterházai, mint Tolnai palicsi feljegyzéseinek építményei, mindenfelé 
találhatók. Legtöbbjük magányosan kuporog, többnyire emeletes, kertje 
vagy ápolatlan, vagy kietlen, ezért csak madonnaliliomok és puszpángok 
élnek meg bennük: ezek az épületek, láttam ugyanolyanok Európában, 
Ázsiában és Afrikában, így az állandóságot és a biztonságot képviselik a 
gyerekkor (Létavértes és Debrecen, első megálló: Monostorpályi) és a 
mai élettér között.” (149) Ebben a léttérben a szöveg lehet az árnyék. „Az 
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hiszem, az a szöveg, amelyet az indóháztól fogva magam mögött vonszo-
lok, mert hozzám tapad, a testem függelékévé vált, mint az árnyék, kék. 
Kék, mint az arisztokraták vére.” (150)

(Géczi János: Sétáló árnyék. Öt esszé. Gondolat, Budapest, 2012)
Bence Erika 

A humán sorvadás esztétikája

Centauri kötete az elszörnyülködtetés jegyében íródott. A negatív esz-
tétika részleteire erősen koncentráló szerző novelláiban rendszeres a lé-
lekre lesújtó, halálközeli, és szürreális vonásokkal is tűzdelt cselekmény-
kibontás. Az egyik legjellegzetesebb elmélyülés, melybe maga a szerző is 
érdeklődéssel, gyermeki felfedezéssel, pszichotikus gyönyörrel ereszke-
dik bele: a biológia. A(z emberi) hús és a test alakulásának különböző 
folyamatai kerülnek középpontba, legfőképpen a test el- és lepusztulása, 
melyhez sok esetben mentális alászállás, lelki-szellemi hanyatlás társul. 

Az ember (nőkre és férfi akra bontva) helyzete, társadalmi és alkotói 
problémáit rendezi Centauri a szövegeibe. A biológiai ember közvetett 
vagy közvetlen (szerves) kontaktusaiból fejlődik a különbözőképpen élő 
és megítélendő társadalmi ember, a „banális balesetté” alakuló kapcsola-
tokat építő eleven selejt (Morgen és Norman, Chumpelik és Luna). Centa-
uri pofon vágja és saját ironikus élethelyzetébe zárja ezzel hőseit, akikkel 
a sors játszik. A társadalom és a benne lévő összefüggések, érintkezések 
elgyengítik, megeszik és feldolgozzák a benne működő embert. A(z átvitt 
és konkrét értelmű) biológiai selejtesség mellé az emberi kiszolgáltatott-
ság csatlakozik, melynek lényege az ember általában vett működése (ket-
tős értelemben a gépi és organikus működés). A kiszolgáltatott ember 
magánya (Chumpelik és Luna), magára hagyottsága, megfelel az eleven 
halál módjának. Centauri döbbenetes képiséggel tárja az olvasó elé a sor-
vadás folyamatait. A szürreálist változtatja reálissá, a természetellenest és 
nem-normálisat természetessé és normálissá (a púpos lány felismert szép-
sége – Chumpelik és Luna, vagy a szerzetes által megfogalmazott boschi 
látomásosság, amely utóbbi a kifordult elmejátéknak a tetőpontját, ösz-
szegzését is jelenti – Kút a nap alatt, vagy a Lápi antropoid emberszerű 
lénye tartozik ebbe az inverz kategóriába.) A Centauri révén megformált 
szereplők szenvedélye és egyéne ebben az antitermészetességben leledzik, 
az álmokban megtörténő lehetetlent fogalmazza az általuk megélt való-
sággá. A démoni képanyag végjátékká avatása, totalizációja a kötet utolsó 
novellájában (Kék angyal) az indigókék főfi gurában koncentrálódik, és a 
szerző ezzel egyben az írás és irodalmi szövegcsinálás módozataira teszi 
a hangsúlyt, valamint jelzi az elmében úszó és a megtestesült valóságele-
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mekké változó Poklot, mint színpadot, helyszínt, végtelenített teret. Itt áll 
a szubjektum a maga megalázott, elevenen megnyúzott, expresszionista 
valójában. Centauri voltaképp a paradicsomból a pokolba való átutazást 
ábrázolja. A fentről lefelé tartás időintervallumát, alakulásait ábrázolja 
vérfagyasztó imaginációival. Az emberi test tökéletességének, képessége-
inek csökkenése, fogyatékosságainak halmozódása ennek párhuzama és 
illusztrációja. Dante hármas struktúrájához hasonlóan vázolja fel az em-
ber mivoltának és a létezésnek a szerkezetét, testi és szellemi bomlását, 
majd a lélek metamorfózison áteső végállapotát, a Poklot, ahol a tér és 
idő megszűnik – a szerző ezt többször ki is jelenti. Éppen ebben a körben 
jelenik meg egy Angyalnak nevezett őr, akinek jelenléte még inkább ne-
hezíti a végső öröklétet. 

Az aktuáltársadalmi kritika élességét illetően, Centauri szókimondóan 
alakítja szövegeit, verbalitása spontán véleményalkotás. Szavai, ábrázolás-
módja a fl egmatikus és egyben a keserűségtől forrongó egyén megnyil-
vánulása. A férfi , a nő, az állat vagy a növény, biológiai gépezet ebben a 
társadalomban. „Mibe fordul az a szándék, ami a különbözőséget kereste, 
a megismételhetetlent, s ami az esetek jó részében uniformizált, homog-
enizált, előregyártott, ultrapasztőrözött sorshoz vezet” (A téma titka). Eh-
hez társul a szerző által megfogalmazott kiszolgáltatottságelkerülés és az 
elmagányosodás elkerülése, melynek módja a görcsös párkeresés, párkap-
csolat-kialakítás. Az akadozó és mindig ugyanoda kilyukadó egzisztencia 
az önmagába visszaforduló (ördögi) kört alkotja. Keres, létezik, minden-
napjai átlagossággal és unalommal teltek. A szerző pontosan fogalmazza 
meg az embert saját embertelenségében. Az ijesztően éles, hátborzongató 
ontológiák lényegéhez társul az ironikus hangvételű leleplező magatartás, 
amely például Párizs, az álomváros részletes bemutatását jelenti (Flaubert 
és a divat) a trágya, „bűz-barokk szagkáosz”, „hagymalé”, és még több szi-
gorúan, kritikus gúnnyal fogalmazott képiség, „képmutatás”. 

Centauri modern és sajátságos Bohéméletének (anti)hősei társaságot 
alkotnak – néhány léhűtő, saját értékrendjükkel is bajban lévő emberek. 
Individuális karakterük nincs, urbánus kiégettségük foka viszont annál 
nagyobb. Létezésük egyszerű síkon mozog. Olykor viszont az erőltetett 
helytállás parodizált módozatai (Trolibusz és Brossgida) jelennek meg, 
vagy a sorshelyzet adta spontán alakulások. Magyarázat és kertelés nélkül 
ír a szerző a szituációkról a gondolat és a megtörténés összemosódásának 
határvonalán. A szerző sajátos felvetéseiben, de központi fogalomként 
jelenik meg a szerelem is. Ez szavakkal gyakran kifejezett, a narratívából 
sokszor furcsán bontakozik ki két ember között. A látványok, az esztéti-
ka fontossága, az emberi biológia, a test egymáshoz viszonyulása teremti 
meg a szerelmességnek, mint idegi állapotnak a fokozatait. Centauri az 
érzékszervek szerepét rendeli e fogalom mellé, így alkot az elgondolt és 
fi zikailag megélt szerelem egységet. Fontos mozzanat a cselekménybon-
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tásban, hogy a valódi szerelem problematikája, kiélvezése tulajdonképpen 
mindig szellemi síkon marad. Megrajzolva, álmodva, elképzelve, vágyva. 
A nő ontológiai kérdése vegyes érzületű. A lány általános képe az elér-
hetetlen „ikon”, a felé való törekvés, megálmodott, látott, vélt és valós 
„zseniális illusztráció”, a mindenkori teleológiai végpont, az akarat tárgya 
(szándékosan nem alanya), az akarat célpontja, elszenvedője, kiváltója. 
A nő maga az akarat – lényével akaratlanul is irányítja a férfi  működését, 
cselekményét.

Centauri visszatérő, többször megjelenő társaságot szerepeltet. A tár-
saság tagjait formásnak és normálisnak (a Formulae Normales érzékletes 
szójátékában) rajzolja meg. Felfogásában azonban ez különleges és sajátos 
(ab)normalitás és (de)formáció. A mentális és fi zikai mássággal rendelke-
ző emberek („Barbitál, akár egy gorilla”, az anorexiás Tafy, vagy a törpe 
Papilio, aki Toulouse-Lautrec művészi analogonjaként is értelmezhető, 
valamint a „Gombaember”, aki olyan állapotban volt, hogy „majdnem 
szétesett”) társaságában a beszélő és kommentáló szerző antropológiai 
nézőpontjai emlékeztetnek a Diane Arbus-féle fotográfi ai koncepcióra. 
Az iszonyat esztétikájának jegyében ábrázolja az emberi lényt, kiélezi a 
biológiai alakulásokat és azok hatását (Kút a nap alatt): „Kéz? Az egyik 
felén már csaknem leszáradt a másik felén pedig gennytől csöpögő, dög-
letes csúfság.”, illetve az öncsonkító, a látás és hallás érzékeitől önmagát 
megfosztó festőművész (Chumpelik és Luna) önbeteljesedését: „Vajon 
mit lát most, ha korábban nem akadt jobb ötlete, mint eldobni a látás 
adományát?... úgy érzi, bogarak vannak a szeme helyén… máskor nem 
tud nyelni, a torkában és az orrában is van valami… orrbogár” Az antro-
pológia és a biológia, az ember létezése az élet és a halál határvonalán he-
lyezkedik el. Centauri ezekkel a képekkel folyamatosan a létezés és nem 
létezés (a felfogható és felfoghatatlan) közötti átmenetet ábrázolja. Az 
élet és a halál megragadása, értelmezése a Zárójelentés című novellában 
másfajta lényeggel bontakozik ki. Az író fejtegeti értékeit, szintjeit, mintha 
ezek mindenekfeletti és látható elemek volnának. Ezt irodalmi kémiává 
alakítja: „Metaforám áttétes már… csak a szimbólumszintet emeli kis-
sé… anagramma-küszöböm szokatlan, viszont disztichonom alacsony…” 
Centauri önmagáról is színt vall ezzel a kettős játékkal. Álomszerűen ka-
vargatja elénk vízióit. Még él, hajtogatja, de a szöveg zárószava (záróje-
lentése), hogy halott.  A papír és a fekete tinta átlényegül, az író szemé-
lyébe olvad, az ember egy lesz művével (A téma titka). 

Az élet értelme keresésének és az igazságkeresésnek különböző módjai 
vannak. Az egyik az, hogyan keresi a mindenkori főhős azt a pillanatot, 
amelyen keresztül megtapasztalhatja a létezés lényegét. A férfi -nő viszony 
szokványosan, érzelemmentesen, a fi zikai igényekre redukálódva jelenik 
meg itt. Még végzetem: Lea, vagy a speciálisan gyönyörűnek mondott, de 
általánosságokat hordozó nőalakok sem jelenítik meg az igazi komple-
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menter képét, a testiségre korlátozódó idealizmus (hosszú lábak, hosszú 
haj) pedig a biológiai embert és a szexuális értelemben vett húst jelenti 
mindössze. A kiégett-üres nőalakok feleslegessége, emberként szinte szo-
ciopatikus fl egmatizmusa, az őrültségig közönyös fi gurákként való ábrá-
zolása rásegít az antiszerelem kifejeződésére. A férfi -férfi  viszony, vagyis 
a barátságnak mondott minimálkommunikáció, amely a társalgásokban 
és gyakorlatilag egymás kerülgetésében tetőzik, ugyancsak az antikapcso-
lat erősítésére és megrajzolására szolgál.  

Az élet, mint biológiai, fi zikai folyamat, véges – ennek evidenciáját 
hangsúlyozza a szerző. Ennek ellenpontozásaképpen jelenik meg a Kék 
angyal című novellában a végtelenített folyamatú írás, mint a legfonto-
sabb, minden dimenziót átívelő tevékenység és jelenség. A határokon 
túliság Centaurinál többértelmű vonatkozást jelent: valóságon túli való-
ságot, a helyzetek és döntések furcsaságát, megérthetetlenségét, felfog-
hatatlanságát, ugyanakkor a legtermészetesebb és leghétköznapibb szitu-
ációkat, jeleneteket. Ebben a világban jelenik meg a Kék angyal fi gurája 
is. Az író(k) személytelensége, gyárisága, kényszerítettsége jelzi az iroda-
lom elsorvadásának (is) a folyamatát a biológiai-konkrét sorvadáson túl, 
valamint itt kerül előtérbe az ihlettelenül szenvedő művész képe is. A 
szerző érzékletesen utal az írónak, mint embernek, létezőnek, társadalmi 
elemnek a mindennapi kötelezettségeire, általános létére, viszontagsága-
ira és örömeire. Az Angyal az olvasót szimbolizálja, aki ítélkezik, kritizál, 
követeli az újabb oldalakat, sajátos apokalipszist rendez az író személye 
köré. A megsokszorozott író, a kafkai abszurdban leledző író, és a kü-
lönös módon megfélemlített személyiség képét mutatja be Centauri. Az 
írást, mint aktív tevékenységet helyezi a Pokolnak nevezett környezetbe. 
Az ént börtönbe, cellába zárja, egy sötét és hermetikusan elkülönített 
helyre, ahol sokadmagával, mintegy énsokszorozottan, a skizofrénia ál-
lapotát megközelítően hadakozik saját lényegének kibontakoztatásával, 
az íráson keresztül. Az Angyal megszemélyesített lelkiismeret, öntudat, 
kitartás és akaraterő. A szerző alkotáskényszerének perszonifi kált mása. 

Centauri sajátos nihilvilága, amelybe a főhős záródik, saját szempont-
jából maga az írás tevékenysége, az írás körülményei. Ezen túl az ember 
általánosságban a kórház sterilszagú intézményében, vagy az elsötétedett 
monitor-tükörvilágban (a vaksággal, mint a belső látás analógiájával) éli 
meg a pokolságot, az örök tartalmat, amely mindig és mindenkor kitölti 
az ént, az ember egzisztenciájának örök és csak formailag változó hely-
színein. 

(Centauri: Kék angyal, Magvető, Budapest, 2008)
Hörcher Eszter
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Tartalmas hiány

Szvoren Edina második novelláskötete tizenkét, 2010 után írt novel-
lát tartalmaz. A kötet címe, a szerző első kötetéhez hasonlóan azonos az 
egyik novella címével. Alcímként az Elbeszélések megjelölés olvasható. 
Krupp József a Műútban megjelent kritikájában1 felteszi a kérdést, hogy a 
szerző miért elbeszélésekként jelölte meg szövegeit. Véleményem szerint 
itt nem egyszerű műfaji megjelölés történt, hanem alcímként, egyfajta ér-
telmezési alapként jelölte meg a szerző a szövegeket. Mindegyik novella 
egy-egy elbeszélés abban az értelemben, hogy van egy elbeszélő személy, 
aki elmondja, leírja, elbeszéli a saját történetét. Ezt támaszthatja alá a 
tárgyilagos hangvétel és a viszonylagos érzelemmentesség is, ami az íráso-
kat jellemzi. A szereplők mintegy kívülállóként, külső szemszögből, szinte 
semlegesen mutatják be életük egy szakaszát. 

A kötetben a boldogság hiánya lesz az, ami állandó, ugyanakkor ez nem 
feltétlenül jelent boldogtalanságot. A címadó novella első elbeszélője pél-
dául mintha élvezné a saját helyzetét, azt az állapotot, hogy nem tud, de 
nem is akar boldog lenni: „...nincs boldogság a Földön, de ne is legyen.” 
A hiány áll a kötet központjában, ami szinte minden téren megjelenik. 
Ugyanakkor ez a hiány történetképző tulajdonsággal bír, így a hiány „va-
lamiként” realizálódik, nem pedig „semmiként”. 

Az első, amivel az olvasó szembesülhet, az állandó elbeszélő hiánya. 
Ez egyrészt folyamatos odafi gyelést követel meg az olvasótól, másrészt 
pedig „felrázza” a szöveget, hiszen a leírtakból kell rájönni, hogy kinek a 
perspektívájából látjuk a történteket. Az elbeszélők az egész társadalmat 
képviselik, mind a kor, a nem, mind pedig a társadalmi réteg szintjén, így 
reprezentatív lesz a  hiány(ok) bemutatása. 

Hiány mutatkozik a nevek terén is, az elbeszélő szubjektum sosincs 
megnevezve, illetve nem nevezi meg önmagát. A legtöbb szöveg egyes 
szám első személyben íródott, de van olyan novella, ahol az egyes szám 
harmadik személyben való ábrázolásmód még inkább elősegíti a szereplő 
tárgyként való kezelését (Bábel tornya). Másik érdekesség, hogy a gyer-
meki nézőpont esetében gyakori a megnevezésbeli redukció, éppen a csa-
ládi vagy az anya-gyermek viszonyban (Desnya, Dé nevek alkalmazása az 
Édesanya megszólítás helyett). 

A polgári értelemben vett család megjelenik ugyan a novellákban, azon-
ban nem kezelhetők egységként, az összetartozás hiánya látható minden 
elbeszélésben, saját családjukat csak kívülről tudják szemlélni, szeretné-
nek, ám nem tudnak részévé válni. Ez a hiány lesz a kiindulópontja min-
den írásnak. A történetek mindig egy családi problémát állítanak közép-
pontba (szülők válása, szétköltözés, halál, betegség), vagy legalábbis olyan 
eseményt, tulajdonságot, ami eltér a normától. Ugyanakkor felvetődik az 

1 KRUPP József: Egyformán boldogtalanok. In: Műút, 2013/37.
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olvasóban a kérdés, hogy van-e egyáltalán normális család, hiszen ha job-
ban megvizsgáljuk, nem a történet tér el a normától, hanem az elbeszé-
lő látásmódja lesz az, ami idegenként tünteti fel. A realitás (megcsalás, 
magányos gyermek vagy felnőtt, válás, halál) csak azért tűnik irreálisnak, 
mert az elbeszélő saját világot hoz létre, hogy az őt érő traumákat fel-
dolgozza és megértse, és az olvasó ebből az aspektusból szemlélheti az 
eseményeket. A valóságtól való eltávolodás érzetét keltik a leírásszerű 
monológok is, amelyekben az elbeszélő önmaga tárgyává válik.

Soha nem kapunk teljes történetet, egy ponton bekapcsolódunk az el-
beszélők életébe, majd fi gyelmeztetés nélkül jön a váltás, dinamikussá téve 
ezáltal a szöveget. Kétféle váltást lehet megkülönböztetni. Az egyik tör-
téneti szinten működik, a másik esetben pedig nézőpontváltás fi gyelhető 
meg egy történeten belül. Egyes novellák, bár történeti és elbeszélői szinten 
különböznek, mégis megidézik egymást azáltal, hogy egy korábbi történet 
elbeszélőjét immár szereplőként működtetve megjelentetik (többek között 
a Folt térdeplő kisfi úja). A másik esetben egy közösség történetét ismer-
hetjük meg különböző szemszögekből, mint például az Egy elbeszélés hét 
fejezete című novella esetében. Itt az aspektusváltások miatt fog részben 
kiteljesedni a történet, de lezártságot, kerekséget ez a megoldás sem kínál.

A szöveg a teljesség érzetének hiányát  kelti egyrészt az aspektusváltá-
sok miatt, másrészt ezt segíti elő a szöveg tagoltsága is. A címadó novel-
la első elbeszélőjének esetében az önértelmezést, az események leírását 
gyakran bölcseleti tételek szakítják meg. Ez furcsa tagoltságot eredmé-
nyez, kizökkenti az olvasót, hiszen egy kislány szájából furcsa ilyen át-
gondolt tanulságok hangoztatása, ugyanakkor ezek a gondolatok telje-
sen kifordított logikát érvényesítenek. Az elbeszélő csak a leírás alapján 
azonosítható gyermekként, nyelvezetében és gondolati világában inkább 
felnőttet képvisel. Az elferdített igazságok, magyarázatok („Mostanában 
kevesebbet imádkozom, mert száraz a bőröm, mint Édesanyának”) ezt a 
kettősséget próbálják feloldani, gyermeki félreértelmezésként, félrehal-
lásként feltüntetni az elhangzottakat, amelyek alapján azonban a lány sa-
ját logikai rendszert fog felépíteni (rájátszik erre még az ideggyengeként 
értelmezhető anyai fi gura tanításmódja is). 

A történetekben alapvető a szereplők közötti kommunikáció hiánya 
is, ami meg nem értettséget generál. Ez többféleképp megjelenik a szö-
vegekben. A Bábel tornya novella esetében ez a kommunikációs hiány az 
állás elvesztését okozza. Meg nem értéshez vezet a nyelvi különbség is, 
például a másik számára meg nem értett szavak (babajkó, plümó, pilis), 
vagy az idegen nyelvi környezet (Hundeschule). A széttördelt narratívák 
pedig az olvasóban generálják ugyanezt az érzést.

Több kritika is kiemeli a szövegek által létrehozott hangulat fontossá-
gát és központiságát, ami szintúgy meghatározza a szövegeket, mint Bo-
dor Ádám novelláinak esetében. Abban viszont eltér Szvoren a bodori 
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hagyománytól (nem is fedezhető fel tudatos rájátszás), hogy a történeti-
ségre viszonylag nagy hangsúlyt fektet, és a novellákból kiszűrt informáci-
ók, leírások nem fognak egy elbeszélt világgá összeállni. 

Az Egy elbeszélés hét fejezete című novella az összes szvoreni sajátos-
ságot és hiányt magába foglalja. Két párhuzamos történetet ismerhetünk 
meg, amelyek több ponton egymásba fonódnak. Megfi gyelhető az állan-
dó nézőpontváltás, miáltal a történetek elmesélői szereplőként jelenítik 
meg a korábbi narrátorokat, így fűzve egybe a történetet. Az egyik fő szál 
egy lány története, akit az apja és az apja sógora elrabol, majd a sógorral 
viszonya lesz, végül menyasszonyként láthatjuk viszont. A másik szál egy 
fi úé, akit az anyja temetésén ismerünk meg, majd kutyaviadalnál segéd-
kezik, és ő lesz annak a csónakháznak a tulajdonosa, ahol a lány a vőlegé-
nyével megszáll. Történetük először a temetésen fonódik egybe, majd az 
utolsó részben mindketten megjelennek, immár szeretőkként. 

A boldogság hiánya egyfajta rezignáltságon keresztül mutatkozik meg, 
a szereplők beletörődnek sorsukba, elfogadják azt, nem lázadnak ellene. 
Jellemző a név hiánya, például a bevándorló öccse magyar barátnőjét egy-
szerűen sonjálinyinnek hívja. 

A történetek visszatérő motívuma a család szétesése: a szülők elválnak, 
a testvérek kivándorolnak,  szüleiket magukra hagyva, egyedülálló férfi ak 
gondoskodnak a gyerekekről, vagy nem is volt feleségük, vagy elveszítik 
azt, ugyanakkor a létrejövő családképek deformáltak, szinte betegesek: 
a sógor viszonyt kezd az unokahúggal, majd ez az unokahúg vőlegényét 
nyíltan csalja. A kommunikáció sosem teljes, legyen szó beszédhibáról, 
helyesírási hibáról, a fenyegető levél rossz címre küldéséről vagy hazug-
ságról. A történetek hangulatát nyomasztóvá teszi, hogy a szereplők elfo-
gadják ezt a magából kifordult világot, lázadás nélkül fogadnak minden 
csapást. Közben folyamatos bennük (is) a hiányérzet: „Bármit csinálnak, 
mondja, hiányérzete van. […] Azt mondja, félni volna jó. Az hiányzik. Az 
adna mindennek kiterjedést.” 

A történet egy részlete a Műút 2012/035-ös számában jelent meg. A szer-
ző honlapján különállóan olvasható a kötet többi novellája is, amelyeket 
először szintén különböző folyóiratokban publikált. Kötetbe kerülés előtt a 
Dé halála novella Kakaó címen jelent meg az Ex Symposionban 2011-ben. 
Itt a történet vége változott meg, egyrészt hiányzik az a láncszem, hogy az 
elbeszélő volt az a kisfi ú, aki a Foltban a részeg elé térdel, másrészt a bizal-
mas Mamácska megszólítás is, ami ellentétet képez a Dé névvel. Az Elbe-
szélés hét fejezete egy része A szuhai oldal címen jelent meg az ÉS-ben.

A fent említetteken kívül bennem egy hiány fogalmazódott még meg 
a kötetet végigolvasván, mégpedig a folytatás hiánya. Remélhetőleg ez a 
hiány egy újabb kötettel feloldható lesz.

(Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen. Palatinus Kiadó, Budapest, 2012)
Győrfi  Anna
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Commedia a’la carte

Kilián László műveit lapozgatva (Méhlegelő, Kártyaszeánsz, Tengeri) 
gyorsan ráeszméltem, hogy a szövegek nem feltétlenül akarnak számolni 
azzal a mai értelemben oly divatos „hermeneuta olvasóval”, aki sokszor a 
szerzőség heve által fűtötten saját kreatúraként tekint(het) az olvasott 
műre. Annak ellenére is fenntartom ezt a véleményemet, hogy a Tengeri 
főszereplője paradox módon pont Hermes. Az a mitologikus alak, aki sa-
ját mitologémájából szolgáltatná az olvasó értelmezőként való működé-
sét, és ezzel együtt az olvasó és szöveg horizontjának szerencsés egybeol-
vadását. A könyv kiélezett tipológiai attraktivitásán szökdécselve Hermes 
azonban másra tereli a hangsúlyt. Az olvasó (jelen esetben a kritika írója) 
hamar rádöbben, hogy a tolvajlás istene rögtön a bevezető pár oldal után 
elkobozza azt a tudományos magabiztosságot, amely mentén a szöveg va-
lamiféle uralhatósága körvonalazódhatna. Vagyis mi történik? A szöveg 
refl ektáltan visszaadja az író mint (előadó)művész, koordinátor szám-
űzött renoméját. Az elbeszélő, azonosulva Hermesnek  a regényben ki-
domborított konstruktőri, rendezői szerepével, nem engedi összeállni, 
valamely egész felé rendeződni az olvasatot. Végig szükségünk van a szö-
veg tipográfi ai mankóira (a szöveg tudatos megszerkesztettségének fi gye-
lembevételére), valamint Hermes idegenvezetésére, ha nem akarunk ön-
hittségünkben partra vetődni. „A történet alá és az idők közé kukkantani 
azzal, hogy kijátszom magam: [...] Játszom a játékommal, játszom veled, 
hogy magamévá tegyem és tegyelek. Magamévá és önmagammá.” (12) Az 
elbeszélő olyan sok ponton indítja el a folyamot (folyamatot), ha tetszik, 
narratívát, hogy az olvasó szem elől veszti úgy az eredetet, mint a végpon-
tot, így koherens olvasattal nem számolhat. Ezt a szöveg már az elején 
legalizálja, amennyiben hermészi útjelzőt iktatva a szövegtérbe feloldja a 
kontinuitív olvasás kényszerét, ezáltal kit-kit érdeke, érdeklődése vezet-
het saját (szöveg)útján. A társszerzőségről ennyiben tehát lemondtam. (A 
narrátor kibeszél.) „A nyájas olvasó ím válaszút előtt. Ha néki tetszenék, 
az olvasandók szövevényére fi ttyet hányhata és az erdőrengetegében 
egyetlen csapásra cserélendheti az ágas-bogas egészet.” (56.) A követke-
ző kérdés adja magát. Hol vagyok én a szöveghez képest, milyen funkciót 
szán nekem az író? A Kilián-szövegek elsősorban nézőt akarnak, nézőt a 
szó azon színházi értelmében, amely során a commedia dell’ arte karne-
váli közegében meg kell nyerni, el kell bűvölni, fel kell szabadítani a pub-
likum ösztönszféráját, mely aztán a gyönyör esztétikai-etikai (Arisztote-
lész által színházi terminusként bevezetett) katarzisától egészen a karne-
váli nevetés felajzott erotikumáig ível, ívelhetne. A színről fonákba fordí-
tott mondatom a nevettetés szövegbeli jelen nem levését kéri számon, 
amely a néző/olvasó kegyeiért történő színházi megvalósulásból mintha 
mellőzve lenne. Mind az erotikum, mind a fenti-lenti szféra, a groteszk, 
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sőt talán még a nevetés is megvalósul a regénytérben. Ugyanakkor a né-
zővel igazán interakcióba lépő nevettetés nem kap akkora jelentőséget, 
mint amekkorával a komédia (a karneváli lét) technikai arzenáljában bír. 
A szöveg mindazonáltal maga is mutatvánnyá, játékossá(?) válik. A ha-
gyományos betűkre „felhúzott” szín és forma az átváltoztatás kellékeként 
a szöveg elejétől adott, így amint az a történet tematikus szálaival összeér, 
(szöveg)lárvaként, ismertebb nevén maszkként kezd el működni. Vagyis a 
tipográfi ánál nemcsak a betűtesten kéklő tenger színére érdemes felfi -
gyelni, hanem a színadás gesztusának miértjét is fi gyelembe véve a szín-
ház technikai kelléktárában kell kutakodnunk. Ez a szövegmaszkosítás a 
nyelvi kifejezésforma folyamatos keresésének szövegtérben történő meg-
valósítása. A szószobrászat, a retorikai csimborasszók (akár érthetjük 
azon alakzatelméletek mentén is, amelyek a retorikának egyfajta elfedő 
funkciót nyilvánítanak), a jelentéshajsza mívessége ül maszkra váltan a 
történet(ek)en, s az olvasó/néző máris a commedia dell’ arte műfajának 
formai, tartalmi követelményeit tanulmányozza. A kanavászszerű aszály, 
és a nyelvi impulzivitás áradása a szöveget hullámzóvá teszi, folyamatosan 
mozgásban tartja. A commedia dell’ arte olyan improvizatív színházi for-
mák egyike, mely végleges formáját csak és kizárólag a színpadi szituáció 
megtörténtekor nyeri el. (Természetesen ez az egyszeriség minden szín-
ház sajátja, a commedia dell’ arte esetében azonban nem beszélhetünk 
rögzített szövegkönyvről, vagyis nemcsak szituatív, hanem nyelvi létesülés 
is.) A Tengeri szövegvilága is „esendő” ekképpen. Az írásfolyamat önkor-
rekciós vonulatát pimaszul felvállalva hagyja benn a szókeresés rokokós 
útvesztőit, a mondatra találás mellékvágányait, vagyis az írás maga is azt 
az esetlegességet képviseli, melyet az improvizáció energiája, mintegy 
égésbeli melléktermékként magában hordoz. „Messze és közel: ahol a te-
metőt a sírköveivel – ha a szükség úgy hozza (eső esetén) közönyös termé-
szetességgel összekapkodhatja a kellékes; [...] Közel és messze: a diktatú-
ra propagandakampányának lendületében megszületett telep emlék, va-
lóság, illúzió, teremtés, esendőség és veszendőség. A propaganda mara-
déka pedig ott vibrál a panel lakótelep oldalán. Mintha a panelok alig 
kész státusa válasz lenne az álomgyár faramuci és felemás ideiglenességé-
re.” (146) Messze és közel, közel és messze, terül el és húzza vissza magát 
a szöveg. Sem a Tengeri címe, tipográfi ája, motívumrendszere, témája, 
szerkezete nem akarja elkerülni a természeti elem jelentésrétegeivel való 
megfeleltetést. A tenger nem tér nyugvópontra, ugyanúgy, ahogy a szöveg 
kereső attitűdje sem áll meg egy pillanatra sem. Az alkalomszerűség, az 
improvizáció összeköti a tengert és a commedia dell’ arte színházát. A 
tenger saját testének áradása és visszahúzódása, az elem mozgáskénysze-
re adja a regényritmust, míg a kékre festett betűk a szem által (az útjelző-
ket használva átcsaphat a szövegen), valamint a lapozás (érthetjük úgy is, 
hogy az előző oldalt mindig elmossa a következő lap ráhullása) életre hív-
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ják a tenger hullámzó, ár-apály mozgását. A regény azon összeolvasható-
ságának nehézsége, amelyre már fentebb utaltam, az ember esendőségé-
re is rámutat a természeti hatalmakkal szemben. Mindez a színházban, a 
karnevál lenti világában tobzódik, amely a játékot túlgerjesztve saját ma-
gán, orgiává változik. Ez a fajta féktelenség a szövegre is kiterjed. Az ol-
vasó azonban dönthet úgy, hogy becsukja a könyvet. A tenger gátja ilyen-
kor a borító, amely mintegy feszített víztükörként kordában tartja az ősi 
elemet. Feszül a víztükör. Vajon akarja-e a maszk alá kérdezést egy ilyen, 
erőteljesen a megcsináltságra törekvő szöveg? A mutatványosságban 
ugyanis van egy megmagyarázhatatlan egoizmus, a megcsináltság egoiz-
musa. A trükk titkának tudójaként a teljes részesedés ezekben az esetek-
ben mintha csak az előadóé lehetne. A néző–előadó között ilyenkor egy 
láthatatlan szerződés köttetik, amely szerződés örököspontjaként érten-
dő a mutatvány, a trükk hogyanjának nem fi rtatása. A beavatás csak a 
mester–tanítvány (Hermes–Harlequin) viszonyban történhetik, amikor is 
a műhelytitkokra, a miértekre fény derül. Akárcsak a commedia dell’ arte 
hagyományában, ahol a mesterség (egy karakter) apáról fi úra öröklődött. 
Ha az olvasó ekképpen maga elé képzeli a mai színészről alkotott képét, 
talán megérzi azt a különbséget, ami a szerepet és a karaktert elválasztja. 
Az a fajta színház ugyanis, melyben karakterek mozognak, mintha herme-
tikusan elzárná az embert a színésztől. Ezeknek az embereknek nincs tör-
ténetük a színpadon, ugyanolyan szekvenciálisan vannak jelen a darab-
ban, mint a regényben. A típus feladata ugyanis nem az, hogy saját törté-
netét beteljesítse, hanem hogy a komédiát tegye kerekké. (A commedia 
dell’ arte szereplőinek [10] egy-egy fejezet felel meg a regényben. Törté-
netüknek sem biztos genezise, sem megfogható vége nincs. A karakter 
nem létezik az őt ellentétező másikak nélkül.) Ahogy a maszk is fi zikáli-
san felkenhető, feltehető, lemosható, levehető, mutatja a hozzátoldott-
ság, az idegen test műviségét, csinálmány jellegét. S mint néző már nem a 
színészt játszó ember vonásaira leszek kíváncsi, hanem a maszk elevensé-
gét fogadom el válaszként. Az adott karakter mívessége, a maszk életre 
váltása előnyt élvez a beleélés felől megközelíthető színházi kultúrával 
szemben. Ez a fajta beleélés a darab által felajzott néző feladata lesz, 
vagyis a színház mint hangulatcsináló intézmény a karnevál kapujaként 
játszik szerepet. A nevetésben egyre jobban felhevülő néző felszabaduló 
indulatait az erotikába, táncba, italba forgatja.  Ezt a sorrendet a Tengeri 
is megtartja. A regény rögtön a két főhős (Hermes, Harlequien) belépte-
tő szövegei után egy kanavászbetéttel (28–48) töri meg a szöveg regény-
műfajtól „elvárt” formáját. A formális törés hagyománytörés is. Ahogy 
már azt az elején is jeleztem, valahol itt kell az olvasónak szerepet válta-
nia, nézőként hajolni a szöveg fölé. A játék vége – szól a rendezői utasítás. 
A megüresedett teret azonban hamar az erotika tölti be. (Hozhatnék pél-
dát a táncbetétekre és az italozásra is, de a hatáselvnek behódolva egy 
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erotikus betétnél maradtam...) „Giselle átölel. Összefonódunk. Csókunk 
hosszú, mint ameddig simogatásom tartott. Öléhez közelítek bár ágyé-
kommal, de jut még olaj tenyerére, kezére, alkarjára is, melynek belső 
élén a selymes bőrön még játszanom enged, mielőtt számra tapasztaná a 
száját. Reszket és hosszan csókol. Ölel és mégis váratlanul, egy villanás 
alatt fogad be.” (56)

A regény egyik kulcsfogalma számomra – az eddig leírtaktól vezérelve, 
talán érthető módon – a talált nyilvánosság. Az itt és most létesítőereje, 
amely ideális esetben előhívódik a színpadon. Ennek viszont egyetlenegy 
feltétele van, az, hogy találkozzon a néző(k) igényeivel. Itt látszik, hogy 
Kilián mennyire számol annak eshetőségével is, hogy esetleg valaki nem 
megnyerhető a szöveg/színház számára. Vagyis a szöveg saját hazárdjáté-
ka a potenciális nézőre való rátalálás. „Mi ez a talált nyilvánosság? Az, 
amikor a vándorcirkuszos akrobata keresve keresi a szereplési módot, he-
lyet és időt, az alkalmas terület vagy pillanat helyett olyan szorítottan kell 
szerepelnie, előtoppannia vagy pénzt szereznie, hogy csak a talált nyilvá-
nosságban bízhat.” (152)

Jelen könyvről azért nehéz bármiféle kritikát vagy tanulmányt írni, 
mert az értekezés alapfeltételeként funkcionáló szelekció megbotlik ab-
ban az allegorikus spirálban, amit a szövegben lévő szövegek felállítanak. 
A kritikának azonban markolnia kell. Tengert markolni viszont édes pa-
radoxon. Ezért szép lassan kicsordogálok én is a sorok közül, és hagyom 
elnyugodni a felbolygatott vizet…

(Kilián László: Tengeri, BabelPress – Baláca Könyvek, Veszprém, 2011)
Pintér Viktória

Kosztolányi egy kutató szemével

A Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadásán dolgozó Arany Zsu-
zsanna jó értelemben megszállottja Kosztolányinak. Habár tanulmánykö-
tetében próbál objektív maradni, írásain átsüt az író iránt érzett tisztelete, 
szeretete. 

Az Isten bálján című kötetébe azokat a tanulmányokat gyűjtötte egybe, 
amelyek már korábban megjelentek különböző folyóiratokban – plusz ben-
ne van két kakukktojás is: a Művészetábrázolás Harsányi Kálmán A kris-
tálynézők című regényében és a Pokoljárás és megváltás. Gondolatok Ady 
Endre Kocsi-út az éjszakában című verséhez. Úgy vélem, ezeknek a tanul-
mányoknak nincs helyük a Kosztolányi-tanulmányok alcímű kötetben.

Visszatérve Kosztolányihoz: olyan koncepciót nem nagyon találtunk, 
ami alapján összeállt a könyv anyaga, inkább csak az eddig megszületett 
Kosztolányi-tanulmányokat fogja csokorba a kiadó – a szerző által kibő-
vítve, átdolgozva.
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Azonban ennyi elég is volt a „kötekedésből”! 
Az írások mindegyike alapos, aprólékos, értő kutatómunkáról tanús-

kodik. Az első tanulmány a kritikai kiadással kapcsolatos nehézségekről 
szól. A szerző hangosan gondolkodik, megosztja dilemmáit az olvasókkal. 
Megtudjuk: kutatómunkája nehézségét főleg az okozza, hogy Kosztolányi 
életművének jelentős része napilapokban, hetilapokban, folyóiratokban 
jelent meg, sokszor álnév alatt. A kutató szembesül azzal, mennyire „fe-
ledhető” az újságíró munkája, ami csak az adott napnak szól, hisz másnap 
már a következő újság jelenik meg. 

Az újságírói munka másik „jellegzetességével” akkor találkozik az élet-
mű feldolgozója, amikor azt próbálja megfejteni, hogy az Új Nemzedék 
című napilap Pardon rovatában aláírás nélkül megjelent (sok esetben 
antiszemita) szösszenetek közül vajon melyiket írhatta Kosztolányi és 
melyiket a valóban antiszemita kollégái – miközben tudjuk, hogy a ro-
vatot Kosztolányi szerkesztette. Szerintünk ez a kötet legérdekesebb és 
legidőszerűbb, pontosabban minden korban időszerű témája. Arany Zsu-
zsanna írásában ütközteti irodalomtörténész kollégái véleményét, és idézi 
Kosztolányi pályatársainak írásait is. Az előbbiek és az utóbbiak között is 
vannak olyanok, akik rásütik Kosztolányira az antiszemitizmus bélyegét, 
és olyanok is akadnak, akik megvédik az írót. Szerencsére az élet soha-
sem csak fehér vagy csak fekete. Gondoljunk bele: az újságírók minden 
érában, minden rezsimben hihetetlenül kényes helyzetben voltak/vannak! 
A szilárd erkölccsel, rendíthetetlen belső tartással rendelkezők megpró-
bálnak pártatlanok maradni, nem a hatalmon lévők oldalára állni, mégis 
úgy kell írniuk, hogy folyamatosan legyen munkájuk, ne kerüljenek az 
utcára, hisz írásaikból élnek. Kosztolányi is minden bizonnyal megpró-
bált „egyensúlyozni” (nem találok jobb szót) a maga korában, abban az 
igencsak zűrzavaros huszadik század eleji időszakban. Ki tudja, milyen 
gondolatok kínozták közben, miként vívódott nap mint nap, mennyire 
gyötörte a lelkiismeret-furdalás, miközben egyik kollégájának egyszer a 
következőket mondta (a történet a Társadalmunk című lapban jelent meg 
aláírás nélkül):

– Kényszerűségből vállaltam a „Pardon” rovat vezetését. Pénzre volt 
szükségem, de soha vértől habzó, igazságtalan cikket nem írtam. És ha 
megjelentek ilyenek, mint ahogyan meg is jelentek, azok nem az én tollam 
alól kerültek ki! Mások, a lap belső munkatársai voltak a cikkek szerzői. 
És én betyárbecsületből, kénytelen-kelletlen, vállaltam az apaságot. De 
még így sem engedtem mindent leközöltetni a rovatban. Sokat is kellett 
emiatt veszekednem.

Könnyen mond ítéletet az utókor, de akkor és ott Kosztolányinak kel-
lett döntéseket hoznia. Arany Zsuzsanna viszont jogosan teszi föl a kér-
dést: „…hogyan viszonyuljanak a problémákhoz a kritikai kötetek szer-
kesztői, a bibliográfi a készítői, valamint egy életrajzi munka megírója?” 
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Felelősségük ráadásul többszörös, hisz az előző rendszerben nemcsak az 
irodalmi művek váltak a cenzúra áldozataivá, hanem az irodalomtörté-
net és az irodalomtudomány is. Arany Zsuzsanna azonban még ennél is 
tovább megy, és megállapítja: „nem feltétlen beszélhetünk kulturális és 
tudományos értelemben vett rendszerváltásról Magyarországon”.

A Kosztolányi és Henry James. Mesemotívumok és nőalakok, valamint 
a Fény és árnyék. A kettős én és a Gonosz kérdése Kosztolányinál című 
tanulmányok hihetetlenül alapos munkák, éppen ezért minden valószínű-
séggel inkább a vájt fülűek: irodalomtörténész kollégák és bölcsészhallga-
tók olvashatják érdeklődéssel. 

(Arany Zsuzsanna: Isten bálján, Művészetek Háza, Veszprém, 2011, 
Vár Ucca Műhely Könyvek 23.)

Révész Erika

Bácsalmási ikonosztáz

„Kiteríti maga elé az új papírt, és ezt írja: üdvöz légy, élet, üdvöz légy, 
apám, apa, Jani, én elaggott édesapám! Hány és hány trilliárd sejted dög-
lött bele ebbe a kurva és szerelmesen szép életbe, hány és hány nő moso-
lya taszított el, míg anyámat megtaláltad, hány hulla úszott le Pozsonytól 
Titelen át a Duna-deltáig, amíg végre te is fölfoghattad: soha, soha, soha 
nem elég. Kevés minden. A szeretet tűzoltára előtt a legkülönb pápa is 
térdre roskad, előbb, mint Isten előtt, mert csak egyetlenegy dolog számít 
e gyönyörű és gyötrelmes földi bolyongásban: egy, csak egy.”

Sok, sok mesterien a szövegbe illesztett idézet, és a bölcs, rejtett vagy 
leplezetlen intelmek közül ezt választottam bevezetőül Szikra János köny-
vének bemutatása elé. Mert az író szikár, sokszor metszően, tántorítóan 
őszinte szavai, gondolatai között kevésszer található kendőzetlenül, már-
már elgyengítően a hitvallás a legfontosabbak közé tartozó emberi tulaj-
donság, érzés a Szeretet mellett.

Sz. J. „lelepleződése” talán sokak számára meglepetés, hiszen ő nem 
tartozik az érzelmes, selyempapírba bugyolált szavú emberek közé. Amit 
mond a világról, rólunk, erről a kénköves-tüzes-nyilas világról, a benne 
útját, boldogulását, önzően és gátlások nélkül, saját gonosz célját és pén-
zét kereső (is) emberről – világos –, önmagáról ugyanúgy, azt rezzenés-
telen lélekkel, tudatos, elevenünkre irányított kardsuhintásokkal teszi. 
Akik azonban ez mögé a rendületlen és – lehet – önégető, de hitvallásként 
vállalt magatartás mögé látnak, azok számára nem is annyira meglepetés 
ez az óvatlan kinyilatkoztatás. 

Legutóbbi könyveinek, az Akar-e élni Pátka című irodalmi szociográfi -
ának és a gyűjteményes, szép kötetének, a Közép-európai nyárnak ugyan-
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úgy, nem hivalkodóan sem ömlengősen, de ez kell, hogy legyen az indí-
téka, mint azon írásoknak, amiket fölhelyezett egy ikonosztáz falára. Ha 
nem így lenne, nem az élet, az ember, a tisztaság, tisztesség és az egye-
nesség védelme és hirdetése lenne a cél, nem tudnánk hinni a bravúrosan 
„megfestett ikonoknak”, a parádés nyelvezettel szellemesen és minket 
átvilágító képességgel bíró nehezen meghatározható műfajú írásoknak.

A fi gyelemfelkeltő, kicsit groteszk cím és az ötlet eredetét megtudjuk 
a könyvből, egy földi művész szintén különleges ikonosztázának párja, 
irodalmi vetülete.  De míg az előbbi a keleti templomoknak a szentély 
és a templomhajó elválasztására szolgáló, az egyházi előírásnak megfe-
lelő sorrendben elhelyezett képek jellegzetes, aranycsillogású színvilágát 
igyekszik visszaadni, addig Szikra János ikonosztázának a képei egészen 
más színben jelennek meg. A szürke szín skálájának a feketétől a fehérig 
terjedő változatait, vagy az égzengéses viharok haragos színeinek élénk, 
felzaklató színeit érzékelhetjük ezen a különös képfalon. Az életünk és 
az író zaklatott, milyen is lehetne másként, világának fényeit és azok erős 
kontúrú árnyait. 

S ennek levegőjében nem a templomhajók gyertya- és tömjénillatát 
érzed, hanem a kisvárosok, a szegényes otthonok, pártirodák, kocsmák, 
olajos padlózatú kultúrházak, kölni-felhős politikusok, könnyű nők test-
szagát. 

Szikra élete különböző állomásainak eseményeit, történéseit eleveníti 
fel rendkívül szuggesztív tömörséggel, megdöbbentően ismerős és jellemző 
alakokat sorakoztatva elénk. Nem ismeri az álságot, a nyalakodást, érezni, 
hogy minden ízében ellenzi a mismásolást, a mellébeszélést. Talán ezt de-
monstrálja azzal is, hogy nevén nevezi a szereplőit, kockázattal vállalja az 
élő személyekről alkotott véleményét vagy azok árulkodó cselekedeteinek 
leírását. Soha nem terjengősen, fölösleges szavakkal „alátámasztva”, ha-
nem egész emberi és írói habitusával természetes szinkronban. 

(Talán ezért kellett, kell megküzdenie az életben ráaggatott jelzőkkel, 
ítéletekkel és előítéletekkel.)

Rendkívül izgalmas könyvében, hogy emlékei között időben és térben 
csapongva, nagy fi gyelmet követelően mesélni kezd, mint olyan személy, 
aki oda sem fi gyel hallgatójára, aztán egyszer csak ezekből a villanásokból 
áttér szellemi iránymutatóinak döbbenetes gondolataira, intelmeire vagy 
saját gondolati esszenciáira. A következtetésekre. A felemelt ujjal elmon-
dott vagy kiáltott fi gyelmeztetésekre.  Az egyébként is igényes és bravúros 
kifejezésmód és nyelvhasználat, valamint ezek az idézetek, hivatkozások, 
betétek, parádésan cizellált betűkkel vésik az olvasóba mindazt, amit 
Szikra arra szán. Érezhető, bármilyen szarkasztikusan, csípős iróniával is 
fogalmaz vagy idézi rokonszenvvel barátait, alakjainak mindnek megvan 
a maga szerepe és méltányolt jelentősége ebben a könyvében is. Ugyan-
úgy, mint a már említett két legutóbbi munkájában. 
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Szikra nem igyekszik csendesíteni magában a viharokat akkor sem, 
amikor a mai korunkról, rólunk ír. Nem ködösíti el józan megfontolásból 
a véleményét, ami akár a politikával, politikusokkal is kapcsolatos. Mint 
korábban, ítéletét nem csupán Pátkára vonatkoztatva mondta el, ugyan-
így ezekben az írásokban sem Bácsalmásról, Gödöllőről, Fehérvárról vagy 
Pestről van csupán szó, hanem az egész országról, sőt a Kárpát-medencé-
ről. Mert egy a gondunk, bajunk. Amin javítani kell. Lehet. Talán….

Keressük folyton a miérteket, ítélünk élőket és holtakat, de az igazság-
hoz kevesen jutunk közelebb. Talán ebben is találunk segítséget:

„Ha egy diktatúrát megdöntenek […] ne ringassuk magunkat olyan il-
lúziókba, hogy vele együtt eltűnik az egész rendszer, szertefoszlik, mint 
valami lidérces álom. Persze, a rendszer fi zikailag megszűnik létezni. De 
lelki, társadalmi következményei nem tűnnek el, tovább élnek, sőt fenn-
maradnak az öntudatlanul is utánzott magatartásformák. A diktatúra az 
értelmiség és a kultúra elpusztításával együtt üres és holt teret hagy maga 
után, ahol nem hajt ki egyhamar a gondolat fája. Ezen terméketlen ta-
lajon nem mindig a legjobbak vetik meg a lábukat, a búvóhelyekről és a 
hasadékokból többnyire azok kúsznak elő, akik erősebbnek bizonyultak, 
akik vastagabb bőrüknek és nagyobb állóképességüknek köszönhetően 
mindent átvészelnek, nem pedig azok, akik új értéket teremtenek.” (Ry-
szard Kapuscinski)

De mégis, inkább ezt még:
„Kellene egy pici föld e hazaként vállalt bolygódarabon, ahol az ember 

két lába elfér. Csak egy kör, ahonnan nem lehet senkit kilökni. Kellene 
egy pici élet még, egy pici sáv, ahonnan a múltra visszalátni. S egy villanás-
nyi szikra is, amely bármikor kirobbanthatja a remény márciusát.” (Szikra 
János.) 

Akinek a könyve számomra nagy élményt jelentett, s azt fog jelenteni 
sok magyar embernek. Hiszem. 

(Szikra János: Bácsalmási ikonosztáz, Stádium Kiadó, 2012)
 Bobory Zoltán

„Saját sorsomban nem lehetek vendég”

Kiss Judit Ágnessel tavaly találkoztam a könyvhéten. Először azt hit-
tem, költőnő, aztán kiderült, sokkal több annál: fogalmaink közé beska-
tulyázhatatlan életművész; valaki, aki nemcsak a tehetségéből, hanem ön-
magából is értékes művet alkot; akin átsugárzik, hogy alapvetően a helyén 
van ebben az otthontalan világban. 

Negyedik verseskötete a Koncentrikus korok, borítóját halovány, szür-
ke rózsa fedi: már a címlapnál elkezdődik az asszociációk láncolatos sora, 
mely végigfut a kötet versein. 
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Komor a felütés, A halál széljegyzeteivel, és Kaddissal: az anya halálá-
nak feldolgozhatatlanságát fejezik ki ezek a versek: sem az ember, sem a 
világ nem lesz ugyanolyan, miután a beszélő felfogja: rólam lerágta anyá-
mat a rák. („Mint egy újszülött”). Az emberi lét legintenzívebb érzéseinek 
egyike, a gyász itt a nyelv olykor szűk keretébe szorítva piheg, feszegetik 
az abroncsokat a szavak, de mindig alulmaradnak – az olvasónak kell hoz-
záképzelni a tömör, papírból kiugró képekhez a saját tapasztalatát, hogy 
kerekké legyen a papírba zárt, kizökkent idő. 

„Honnan tudhatná egy anya, 
hogy melyik ártatlan szava
robban fel, mint a kézigránát
s hogy melyik repesz hogyan vág át
létfontosságú szerveket [...]”
{Honnan tudhatná egy anya...}

És ebben a kizökkent időben zakatolnak a kötet versei, s benne a lí-
rai én Hamletként próbálja helyretolni az eltörött egészeket, hol nyűgös 
gyermekként, zsarnok testvérként vagy elhagyott szeretőként, a lét ezer-
nyi síkjában és szemszögéből.

„Anya boszorkányt játszik
Ruhája ócska pléd,
Anya fel akar falni,
S nincs anya, aki véd.”
                       (Anyabanya)

A szülő–gyermek viszonyát feszegető versek után a könyv kellős közepé-
be fészkelődik a Ragasztott szonettkoszorú, mely csúcspontja a kötetnek 
és visszatekintés az emberélet útjának feléről. Itt is, mint Kiss Judit Ág-
nes költészetében csaknem mindenütt, erős képek, plasztikus hasonlatok 
teszik megfoghatóvá a valóság lírává sűrített leképezését. És nem is kell 
hozzá extrém műveltség, csak egy kis fi gyelem és rácsodálkozás, hogy köl-
tők garmadának hatását és továbbgondolását fedezzük fel egy-egy képben, 
mondatban, versformában: József Attila, Villon, Dante és Weöres Sándor 
szellemi öröksége ugyanúgy felfedezhető, mazsola a süteményben, mint 
Radnóti, Kosztolányi, Kafka, Rilke vagy Pilinszky költészetének morzsái. 
S íme, a nagy magyar és világirodalmi elődök fel-felbukkanása nem betöl-
ti, csupán gazdagítja az amúgy is bőségesen egyéni hangot. 

„Jaj, vegetáriánus szerelem, 
nincs benne, nincs benne hús.”
                         (Húsmentes dal)
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És ahogyan Kiss Judit Ágnes a nőiességét és női voltának örömeit és 
buktatóit, a szexualitásnak a költészetben jobbára mellőzött témáit szóki-
mondó és tiszta őszinteséggel (de mégsem nyersen) tárja fel magából – az 
nem tévútra visz a líra rengetegében, hanem utat mutat: nőként máshogy 
is írhat a költő, s ez így van rendjén. 

„Eszter nem beszél, csak ha kérdik, 
Lepelbe bújva teste-lelke,
Eszter nemet még sosem mondott, 
Nem sejti senki, mi van benne.”
                              (Eszter balladája)

A költészet évezredes férfi hangjai mellett hangsúlyos a változás. S még-
is, az ősi, nagy kérdések mint emberben, s nemcsak mint nőben bukkan-
nak fel a sorok között – az elhagyatottság, a cél megléte vagy nemléte, a 
hontalanság és az elengedés felvetéseit a maga egyedi hangján válaszolja 
meg vagy tűnődik el rajta. 

„Félig az angyal- s emberlét között
egyensúlyozni képtelen vagyok. 
Állok a ködben, sehol semmi támasz.”
                (Ragasztott szonettkoszorú 8.)

És bár sokszor válik keserűvé a pillanatnyi harag, fájdalom vagy töredé-
kesség érzése miatt egy-egy vers, a kötet végén felfénylik a remény:

„Nem sietünk többé, a dolgok
valamiért mégis bevárnak,
vagy észrevétlenül szárnyunk nőtt,
mint egy angyalnak, vagy madárnak.”
                                      (Talán, valami)

Kiss Judit Ágnes úgy használja a magyar nyelvet, mintha versben be-
szélne álmában is, vagy mintha lírája egyenesen a szív mélyéből nőne elő, 
nem látszik rajta az erőfeszítés, bár anélkül nem így nézne ki a kötet. De 
nem kisminkelt, izzadságos, hanem weöresi könnyedséggel formált verse-
ket lelünk a kötetben, melyen végighúzódik a születéstől az elmúlásig a 
lét fájdalma, útkeresése és küszködése. 

„Csak nyavalyás országfalumba vissza, 
műveletlen cselédfajtám közé, 
senkitől értett, különös nyelvemhez, 
dalaimhoz, csak szeretnék haza.”
                                  (Drezdai napló 5.)
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Mint ahogy a jó bornak előnyére válik, hogy nem lehet egyetlen szóval 
leírni, érlelődni kell hagyni a pohárban, a szájban és lenyelve egyaránt, 
ugyanígy a Koncentrikus korok: időt kell hagyni a lírának, hogy átjárja az 
értelmet és a lelket: hol ez, hol amaz az érzelem vagy túlcsorduló szív – s 
minden a nyelv, az élet szépségének köntösébe: a versbe öltöztetve. 

„Néha nyaranta a kék őzek
rettentően megnőnek.
Hogyha nem óvna varázsének, 
véletlen lelegelnének.”
                                 (Kék őzek)

(Kiss Judit Ágnes: Koncentrikus korok, Európa Könyvkiadó, Buda-
pest, 2012)

Stenszky Cecília



Vass Norbert 

„Megítélésem szerint tombolt” 
– Egy előszilveszter utóhatásai

„Gyáva vagyok hozzá, de halott akarok lenni” 1 
A nyolcvanas évek magyar ifjúságának tincseit nem lobogtatták fényes 

szelek. Az akkori fi atalokat nem csapták már ki az iskolából, ha farmert 
viseltek, a rockzene lassan életük csendes háttérzörejévé halkult. A Sci-
fi  klubok, a fényképezőszakkörök, a ZK magnók és Polimer kazetták, a 
keserűség, a magára hagyottság, az agonizáló küzdőszellem, a Technokol, 
parkán és marihuána, a popperek, digók, csövesek, hobók, punkok nem-
zedéke ez, mely szemét behunyva vígan kanalazhatná a kádári gulyást, ám 
torkán akad mégis a falat. „Filóztam azon, hogy miért vagyunk mi ilyen 
elhagyatottak, ilyen semmittevők. Régen mindig volt valami: diáktünteté-
sek, békeharc. Most semmi. Langyosan éldegélünk. Egy jelképünk sincs. 
Abszolút nem tetszik a nemzedékem viselkedése, hozzáállása. Nagy szar 
egyszerűen. A tanuláshoz, az élethez, barátsághoz, szerelemhez.”2 – vall 
erről egy magát csövesnek tartó lány Csörsz István Elhagyott a közérzetem 
című riportkönyvében.

A kádári konszolidáció során a gazdasági stabilitás és az életszínvonal 
lassú emelkedése vált a társadalmi konszenzus alapjává. Ám a látszatrend 
egyre borúsabban festő mutatóit egy ideig lehetett csak újabb kölcsönök-
kel kozmetikázni, majd kiderült: a visszafordíthatatlan romlás egyre in-
kább kikezdi a struktúrát. A változások a nyugdíjasok és a sokgyermekes 
családok mellett az ifjúságot sújtották leginkább.3 A reményteljes hatva-
nas évek 1968 üzenetével zárultak: lánctalpak zúzták szét az emberarcú 
szocializmus kísérletét, megrendült a bizalom a rendszer megreformálha-
tóságában, a párbeszéd lehetőségében. Idő előtt beköszöntött a hetvenes 
évek. Az évtized, mely „[…] csúf paródiája az előzőnek. Fejlehorgasztva, 
lelkiismeret-furdalástól gyötörve, jólfésülten botorkál elődje, a garabon-
ciás hatvanas évek nyomában.”4

A Kádár-korszak politikai szocializációs kísérletének – a iuventus so-
cialisticus homo socialisticusszá nevelésének – alapvető ellentmondása, 

1 Auróra Cirkáló: Über alles death – dalszöveg
2 Csörsz István: Elhagyott a közérzetem (Riportok 1982–83), Budapest, 1986. 157–

158.
3 Szabó Ildikó: A Pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializáció-

ról, Budapest, 2000, 20–21.
4 Sebők János: A hetvenes évek ifjúsága I. Hová tűnt a sok virág? = Ifjúsági Magazin 

1980. július.
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hogy nem esnek egybe a benne részt vevő aktorok (úgymint: részesülők 
és szolgáltatók) érdekei. Eredményessége mást jelent ezért a politikai ha-
talom és mást a társadalom tagjai számára. Amit az egyik fél sikernek 
könyvel el, azt a másik gyakran kudarcnak tarthatja.5 Éppen ezért gya-
korta nem több „mimikriszocializációnál”.6 A fi atalok java megtanulta, 
hogy az időlegesen érvényes nyílt és rejtett szabályok rendszerében túl 
kockázatos kifejeznie, megélnie igazi érzéseit. Ne feledjük: egy olyan tár-
sadalom legifjabb tagjairól van szó, melyben több évtizedes tapasztalat a 
politikailag megengedett tartalmának változékonysága, a meg nem en-
gedett sávba való átlépés pedig nem csak az erkölcsi megbélyegzést, de a 
szankcionálás veszélyét is magában rejti.7

Ebbe az álmos-apatikus állapotba, ebbe lapuló és néma közegbe rob-
bant be – frissességével, energiájával, kitűnni vágyó attitűdjével – a punk. 
Ha tetszik, afféle nemzedéki segélykiáltásként. A beat veszélyét egykor 
egyrészt a nyugati ideálok felé fordulásában, másrészt alulról való szer-
veződésében látta a kultúrpolitikai vezetés. A punk is nyugatról jött, s a 
csináld magad esztétika nevében kapott lábra, ám – ha ez nem lett volna 
elég a BM rosszallásának kivívásához – mindezt meg is fejelte harsány, 
provokatív szimbólumhasználatával, időnként pedig lírájának nyílt po-
litikumával. Haraszti Miklós „másként fésülködők”8 kifejezése a punk-
szimbolika lényegére tapint. A punk ugyanis – mivel mása nemigen van 
– testét és öltözékét használta fel gondolatvilágának kifejezésére. E sze-
miotikai gerillaharcot9 vívó tizenéves korosztály külsejével egyszerre tün-
tetett a zenei közállapotok állóvize és az őket körülvevő világ apatikus 
változtathatatlansága ellen. Emiatt pedig nemcsak a micisapkás, lódenka-
bátos, kiegyezett és legyőzött átlaglakosság szemében jelentett szálkát, de 
kezdettől fogva az állambiztonság is fi gyelte minden mozdulatát.10

A hetvenes évek végén a külvárosi klubok hirdetőtábláin és a la-
kótelepi házak oldalán a meghökkentő zenekarnevek szaporodtak el: 
Agydaganat, BTK, Desszert, Dögevők, Erogén Zóna, Etap, Kamikaze, 

  5 Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializáció-
ról, Budapest, 2000, 126.

  6 Szabó Ildikó: A Pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializáció-
ról, Budapest, 2000, 46.

  7 Szabó Ildikó: A Pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializáció-
ról, Budapest, 2000, 55.

  8 Haraszti Miklós: A szegedi punkháború = Beszélő 5–6.
  9 Umberto Eco terminus technicusát idézi: Hebdige, Dick: A stílus, mint célzatos kom-

munikáció = Replika 17–18., 1995. június
10  Az első punknak nevezhető előadás Magyarországon a Spions zenekar Anna Frank 

estje volt az Egyetemi Színpadon, 1978. január 15-én. Az első ügynöki jelentés pedig 
már 1978. február 20-án befut „Zefír” titkos megbízott tollából. ( „Zefír” tmb. dosz-
sziéja, ÁBTL, M-39258) Ettől fogva a legtöbb punkformáció lépéseit és fellépéseit 
fi gyelemmel kíséri az állambiztonság.   
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Láger, Modells, QQRIQ, Temetkezési Vállalat, Vaselin.11 Sokakat már 
ez is megbotránkoztatott. Említett bandák12 és közönségük azonban – 
öltözködés, viselkedésük és a dúdolt dalszövegek terén – fi ttyet hánytak 
az ízlésre, botránykeltő magatartásuk teljesen tudatos volt. Szabadság-
vágyuk meghosszításaként választották alighanem. Egy állambiztonsági 
irat így összegzi a szubkultúráról frissiben szerzett tapasztalatokat: „A 
nyugat-európai punk zenekarok közönsége feltűnően és lehetőleg meg-
botránkoztató módon öltözködő – szakadt, rongyos ruha, biztosítótűk 
a fülben, össze-vissza festett arc – és közönségesen, botrányos módon 
viselkedő fi atalokból áll, akik az erkölcsi normákkal való szembenállá-
sukat trágár beszéddel, kirívó külsővel és magatartással jelzik. Fentiek-
ről a magyar fi atalok múlt évben értesültek néhány ifjúsági lapunk által. 
Azóta több rock zenekarunk – Piramis, P. Mobil, V. Moto-rock – közön-
ségénél tapasztaltuk a punk magatartás utánzását. Legfeltűnőbb módon 
a már jelzett Beatrice együttes 14–18 éves fi atalokból álló rajongói vi-
selkednek.”13  

A punk több volt, mint zenei import és divathóbort. Minden vala-
mirevaló csoportkultúrához hasonlóan a közösség hiányát pótolta, az 
együttlét örömét kínálta, noha kétségtelen, hogy esztétikuma és vizuális 
reprezentációja radikálisabb minden korábbi könnyűzenei és divathul-
lámnál. Alig megjelenése után fel is fi gyelt rá néhány újságíró, szocio-
lógus és pedagógus. Kőbányai János 1979-ben Biztosítótű és bőrnadrág 
címmel jelentetett meg rövid szociográfi át a Mozgó Világban, amely a 
csöves-jelenségről számolt be.14 Kőbányai aztán egy, a témát alaposab-
ban körüljáró előadást és vitaestet is meghirdetett, melyen természe-
tesen az állambiztonság is jegyzetelt. „Kérdésekre válaszolva tartotta 
meg Kőbányai a magyarországi csövesekről »Punk«-istákról [sic!] szóló 
kötetlen beszélgetését. Itt elmondotta, a nyugati fi atalok elsősorban a 
munkanélküliség és a fogyasztói társadalom sivárságából menekülnek az 
agresszív punk-mozgalomba. (ellentétben a régi szelíd hyppi [sic!] moz-
galommal.) Mivel Magyarországon nincs munkanélküliség legálisan, de 
van másfél-kétmillió segédmunkás, zömében fi atal, akik menekülnek 
a munkának eme fajtájától. Ugyanakkor a magyar fi atalok nem nyu-

11 A magyarországi punknak létezik egy, a főként az egyetemi ifjúságból rekrutálódó, 
intellektuálisabb és művészibb vonulata is, az úgynevezett art punk. Ide soroltatik a 
többi közt a Spions, az URH, az Európa Kiadó, és a Vágtázó Halottkémek. Noha az 
art punk hozzávetőleg egyszerre indult az általunk tárgyalt „panelpunkkal” és közön-
ség összetétele között is volt átfedés, jelen dolgozat terjedelmi korlátok miatt kizáró-
lag utóbbira fókuszál. 

12 Melyeknek történetét egyenként lehetetlen lenne megírni, hiszen ezek a formációk 
gyakran csupán egy-két fellépést éltek meg, ám ténykedésük jelenségként vizsgálni 
már sokkal érdekesebb.

13 „Futó” tmb. munka dossziéja. ÁBTL, M-40349. 7–8.
14 Kőbányai János: Biztosítótű és bőrnadrág = Mozgó Világ 1979./ 2. 64–76.
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gat-imádatból lesznek csövesek, hanem ennek nagyon is kézzel fogható 
belpolitikai, szociálpolitikai, vagyis társadalmi okai vannak.”15 – olvas-
hatjuk „Gyapjas” titkos megbízott jelentésében. S innen tudjuk meg azt 
is, hogy Kőbányai szerint a jelenség mögött a fi atalok lakásproblémái, 
illetve családi nehézségei húzódnak. 

Néhány évvel később Zétényi Zoltán egy rövid cikket a publikál Pe-
dagógiai Szemlében.16 Szerinte a zene és a távolinak, őszintének tűnő 
zenészek a szülőktől meg nem kapott bizalom és közösségi érzés űrét hi-
vatottak betölteni a fi atalok életében. A rockszámok szövegeit – javasolja 
a szerző – az eredendő elutasítás helyett a diákok frusztrációjáról való 
helyzetjelentésként kellene értelmezni. Így esetleg sikerülne közelebb ke-
rülni gondolatvilágukhoz, valóságos problémáikhoz, szorongásaikhoz. A 
döntéshozó persze befogja a fülét és vígan fütyörész.

„Túl sok a rendőr, túl sok a spicli”17 – Az állambiztonság 
és a koncertek

Az állambiztonság azonban sosem hunyta be a szemét. Egy 1984-ben 
keletkezett irat így fogalmaz: „[k]ülönböző zenei együttesek, amelyek ki-
fejezetten ellenséges, uszító dalszövegekkel, produkciókkal lépnek nyil-
vánosság elé, a jelenlévő – gyakran több ezres – ifjúsági tömegekre káros 
politikai-erkölcsi hatást képesek gyakorolni. Ez egyrészt az azonnali bot-
rányokozásban, másrészt a hallott, gyakran felhívásszerű szövegek befo-
gadásában, elfogadásában jelentkezik. Ezekkel a produkciókkal képesek 
a fi atalok érzelmi telítettségét szinte az öntudatlanságig hevíteni. Ennek 
esetleges célzatos felhasználása adott esetben kiszámíthatatlan következ-
ményekkel járhat.”18 Ha tehát a szocialista ifjúság kikapcsolódásképpen 
könnyűzenei koncertet választott, akkor közvetlen érintkezésbe került 
egymással a kulturális elhárítás és az ifjúságvédelem feladatköre. A há-
lózati munkát a belügyminiszter 1970-ben kelt, 0022-es parancsa szerint 
végezték,19 melynek kulcsszavai a felderítés, megelőzés, leleplezés és az 
együttműködés. A különböző intézkedések és eljárási módok között a 
rendőri felügyelet alá helyezést, a kitiltást, a rendőrhatósági fi gyelmezte-
tést, a fi gyelmeztető jellegű beszélgetéseket, valamint bomlasztást, levá-
lasztást és ellentétek szítását említi a parancs.20 

15 „Gyapjas” tmb. munka dossziéja, ÁBTL, M-40827 323.
16 Zétényi Zoltán: Vetélytárs-e a rockzenész? = Pedagógiai Szemle 1986/3 254–262.
17 URH: Bon Bon Si Bon Bon – dalszöveg
18 Ellenséges erők tevékenysége az ifjúság ellen. Az állambiztonsági munka tapasztala-

tai, feladataink (1984) ÁBTL 1. 11. 1 13 doboz 1115/K irat 15.
19 ÁBTL. 4.2.-10-21 / 22 / 1970; illetve bizonyos részeit idézi: Szőnyei Tamás: Nyilván 

tartottak, Budapest, 2005, 92-95.
20 ÁBTL. 4.2.-10-21 / 22 / 1970. 7.
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Az ifjúság védelme érdekében folytatott munkában – fogalmaz egy, a 
nyolcvanas évek derekán íródott rendőrtiszti szakdolgozat21 – nélkülöz-
hetetlen a hálózatok (vagyis ügynökök, titkos megbízottak) alkalmazása. 
Ahhoz pedig, hogy ellenség szándékait, módszereit időben felismerjék 
és azokra gyorsan, eredményesen tudjanak reagálni, elengedhetetlen a 
területen elegendő számú minőségi és annak sajátosságait megfelelően 
ismerő hálózat foglalkoztatása – érvel a szerző. Érzékeny területről lévén 
szó – teszi még hozzá –, a beszervezés sikeressége szempontjából kulcs-
fontosságú jelentőséggel bír a fokozatosság, valamint a „hazafi as alapon” 
történő adatszolgáltatás. A belügyi szervek apellálnak továbbá a beszer-
vezett fi atalok naivitására, jóhiszeműségére és meggondolatlanságára is.22 
1984-ben összesen 110 fős állomány végzett konkrét ifjúságvédelmi mun-
kát – derül ki egy másik iratból.23 

A hathatós intézkedésekre az állambiztonság szemszögéből nézve szük-
ség is volt, hiszen, ahogy az Ellenséges erők tevékenysége az ifjúság ellen. Az 
állambiztonsági munka tapasztalatai, feladataink című irat fogalmaz, a het-
venes évek második felében „[…] fokozták aktivitásukat az egyes »punk« 
és »új hullámos« popzenekarok rajongói körében kialakult galerik. Meg-
jelenésük, nihilista életvitelük, agresszivitásuk, garázda magatartásuk – 
amelyek sokszor összefüggésben állnak kábítószer vagy kábítószerpótló 
készítmények és mértéktelen alkohol fogyasztásával – a társadalmi mo-
rállal való szembenállásuk megbotránkozást vált ki, nyugtalanságot kelt, 
hatással van a közbiztonság alakulására.”24 A punkok – bár az utcán és 
tereken sem fogták vissza magukat – igazán a koncerteken voltak ele-
mükben. „Azokon a koncerteken, ahol ismertebb együttes lépett fel, már 
a kezdet kezdetén emelkedett hangulat volt. Ilyen együttes volt a Kretens 
és a CPg. Más zenekaroknál várakozó volt a hangulat. Koncert előtt és 
alatt is volt italozás, és előfordultak verekedések is. A »pogo« nevű tánc 
volt a divat, aminek a lényege, hogy mindenki azt csinálja és úgy, ahogy 
akarja. Ebből is előfordult aztán olyan, hogy egy durvább lökdösődésből 
verekedés volt. A koncert alatt jellemző volt a hangos közbekiabálások, 
trágárságok, és a zenekar »OI, OI« kiáltásokkal való buzdítása. Mindenki 
elengedhette magát úgy, ahogyan neki jólesett.”25

21 Lovász Istvánné III. évf. I/2 tancsoport) rendőr őrnagy szakdolgozata: Az ifjúsági vo-
nalon foglalkoztatott hálózat vezetésének és nevelésének sajátos vonásai, ÁBTL. 4.1 
A-2048 5.

22 Lovász Istvánné III. évf. I/2 tancsoport) rendőr őrnagy szakdolgozata: Az ifjúsági vo-
nalon foglalkoztatott hálózat vezetésének és nevelésének sajátos vonásai, ÁBTL. 4.1 
A-2048 10.

23 ÁBTL 1. 11. 1 / 13 doboz 1115/K
24 Ellenséges erők tevékenysége az ifjúság ellen. Az állambiztonsági munka tapasztala-

tai, feladataink (1984) ÁBTL. 1. 11. 1 13 doboz 1115/K irat 13.
25 Vizsgálati dosszié Benkő Zoltán és társai ügyében, ÁBTL, V-164155/2 242.
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Egy előszilveszter utóhatásai
1983. december 30-án punkkoncertre készült a győrszentiváni műve-

lődési ház bejglitől elnehezült közönsége. Az előre meghirdetett hang-
verseny plakátja két győri banda – az Akció Brigád és az Auróra Cirkáló 
– mellett a fővárosi Biofon fellépését ígérte, ám a budapestiek vissza-
mondták a lehetőséget. A szervezők a veszprémi Szabotázsnak szavaz-
tak bizalmat. Nem kis vakmerőséget és kockázatot jelentett egy efféle 
rendezvény lebonyolítása, hiszen ez idő tájt jártak már punkok bírósági 
tárgyalóteremben.26 A zenekarok – tudjuk meg az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltárában őrzött Rendkívüli esemény dossziéból – 
Akció Brigád, Szabotázs, Auróra Cirkáló sorrendben léptek a színpad-
ra.27  Nem is történt rendbontás, míg az Auróra Cirkáló a húrokba nem 
csapott. Az est részletes krónikáját a zenei szaksajtó híradásai helyett az 
említett állambiztonsági mappából ismerhetjük meg. 

A rendkívüli események dossziéknak az a sajátosságuk, hogy egy már 
lezajlott eset – legtöbbször ismeretlen – elkövetőinek felkutatására alkal-
mazza őket az állambiztonság.28 Ilyenkor kiemelt fontossággal bír az in-
tézkedés gyorsasága. A fentebb említett koncerttel kapcsolatban – amiről 
az irat tanúsága szerint polgári bejelentés útján értesült a hatóság – 1984. 
január 24-én rendeltek el bizalmas nyomozást, „Amatőrök” fedőnéven.29 
De túlságosan előre szaladtunk.

1983 nyarán kezdődött minden. Az ügy szempontjából legalábbis. Ekkor 
találkozott ugyanis Demeter János az akkor még Terrorist néven zenélő, 
később Auróra Cirkáló néven ismert együttes két tagjával, Vígh Lászlóval 
és Pozsgai Jánossal, s lett a banda énekese.30 Demeter – kihallgatása alkal-
mával – így emlékezett vissza: „[a] punkos irányzat akkor a külsőségekben 
és a Sexx Pistols [sic!] nevű angol együttes zenéje iránti rajongásban nyil-
vánult meg. Ezen irányzat kedvelői hajukat vagy teljesen levágatták, vagy 
festették és feltupírozták. A ruházatuk jellemzői, hogy ujjatlan kabátban 

26 A Budapesti Központi Kerületi Bíróság 1983. december 13-án hozott ítéletet a Mos-
OI nevű zenekar tagjai ügyében a Btk. 148. §-ába ütköző, nagy nyilvánosság előtt, 
csoport tagjaként elkövetett izgatás ügyében. A zenészekre másfél, illetve egy-egy 
éves büntetést róttak, ám azt három év próbaidőre felfüggesztették. Nem úszta meg 
ennyivel a szegedi CPg együttes. A vád ugyanaz volt ellenük is, mint a Mos-OI ellen, 
ám három tagjukat 2 év szabadságvesztésre, egyiküket pedig másfél év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Megkezdődött tehát a punk elleni boszorkányüldö-
zés. = Vizsgálati dosszié Erdős József és társai ügyében. ÁBTL, V-164-258; illetve: 
Vizsgálati dosszié Benkő Zoltán és társai ügyében V-164155/1 és /2 

27 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 28. 
28 ÁBTL, 4.1 A-2026 Az ellenséges röpcédulaterjesztés, falraírás és zászlótépés megelő-

zésének és felderítésének tapasztalatai, a vezető feladatai a megelőzés és felderítés 
javítása érdekében – szakdolgozat. 16.

29 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 4.
30 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 6/a 
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jártak és zöld színű buggyos nadrágot hordtak. A kabát hajtókáján jelvé-
nyeket hordtak a különböző angol együttesek tagjairól. Az irányzat elmé-
letéről annyit tudok elmondani, hogy a punkosok célul tűzik ki, hogy kül-
sőségekben, így a ruházatban és a hajviseletben feltűnést kelteni és ezzel 
eltérni az általánostól. […] Ez Győrben újként hatott, mivel itt a fi atalok 
körében még nem, vagy csak kevésbé volt ismert ez az irányzat.”31 

Győrben tehát, veszprémi barátai közvetítésével Demeter, alias Dauer 
terjesztette el a punk külsőségeit és dallamát. A veszprémi szálról és a 
tiszta forrásról az Auróra Cirkáló énekese eképp vallott kihallgatójának: 
„[…] az együttes egyik tagjának van egy angliai barátnője, akivel rendsze-
resen tartja a kapcsolatot. Rajta keresztül jut hozzá az együttes pankos 
[sic!] újságokhoz, és hanglemezekhez, különböző angol együttesek felvé-
teleivel. Ennek alapján ők már sokkal többet tudnak erről az újhullámos 
irányzatról.”32  Senki sem lehet (punk)próféta a saját hazájában. Dauer 
úgy emlékszik vissza, hogy zenésztársaival állandó súrlódásai voltak, mert 
azok „[…] egy eléggé langyos, maradi stílusú zenét játszottak, én viszont 
ettől eltérően szerettem volna sokat kezdeményezni.”33 Ezért aztán ab-
ban maradtak, hogy a decemberi lesz az utolsó alkalom, hogy Demeter 
énekel az Auróra Cirkáló élén.

„A fellépett együttesek részéről kommunistaellenes és a rendőrséget 
becsmérlő énekszövegek és kijelentések hangzottak el, melyek a jelenleg 
rendelkezésünkre álló információk szerint bűncselekmény megállapításá-
ra alkalmasak”34 – olvassuk a bizalmas nyomozás elindításának fő érvét. 
Az ügy felderítése az ilyen esetekben megszokott forgatókönyv szerint 
mindaddig „bizalmas” módon, vagyis rejtetten – besúgók, szemtanúk 
meghallgatásával és titkos házkutatásokkal – folyt, míg a hatóság kezében 
össze nem gyűlt a példaadó büntetés kiszabásához elegendő terhelő bizo-
nyíték. Éppen így történt a CPg és a Mos-OI ügyében is. 

A kihallgatások alkalmával egymásnak ellentmondó beszámolók han-
goznak el a győrszentiváni éjszakáról. A szemtanúk másképp emlékeznek 
a fellépő együttesek sorrendjére, az előadott dalok számára és különösen 
szövegére.35 Ha kicsit is végiggondoljuk a helyzetet, ez nem is csoda. A 
rosszul hangosított művelődési házban szerény hangszeres tudású zeneka-
rok léptek fel. Aki volt már valaha hasonló akusztikai környezetben zajló 
rendezvényen, könnyen beláthatja, hogy a színpadon elhangzó szövege-
ket első hallásra lehetetlen megérteni. Valamiben mégis megegyeznek a 
kihallgatottak. Abban méghozzá, hogy aznap este egy televízió összetört a 
művelődési házban. Arról már megoszlanak a vélemények, hogy ki volt a 

31 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 10–11.  
32 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 12.
33 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 16.
34 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 4.
35 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 5–14. 
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rongáló. Hallgassuk erről Major Balázsnak, a győrszentiváni művelődési 
ház vezetőjének emlékeit. „Kb. 150 fi atal / 2 felnőtt néni is jelen volt az 
AB36 együttes tagjainak anyjaként. [sic!] Az AB együttes egyik tagja kb. 
19.30 óra körüli időpontban arra hívta fel a fi gyelmemet, hogy menjek fel, 
nézzem meg mi történik a teremben, ekkor oda bemenve azt tapasztal-
tam, hogy egy általam név szerint nem ismert tüskés hajú, szőke, elég tes-
tes fi atal tör-zúz egy televíziós készüléket, megítélésem szerint tombolt. 
A fi atalt kirángattam, majd utána Gerbovits Tamással37 közöltem, hogy 
a koncertet leállítjuk, melyre azonnal sort kerítettünk.”38 A tüskés hajú 
fi atal feltehetően Demeter János, a zenekar az Auróra Cirkáló, a koncert 
pedig a rongálás miatt fejeződött be idejekorán. [sic!] Az intézményveze-
tő hozzáteszi a vallomásához, hogy a maga részéről semmiféle „fasiszta 
jellegű” megnyilvánulást nem tapasztalt, ám ez nem zárja ki, hogy más, a 
teremben lévő hallhatott effélét.39  

Ezt erősíti meg a közönség soraiban csápoló, feltehetően az Auróra 
Cirkáló rajongói közé tartozó Németh Lajos vallomása is. „Demeter az 
általa előadott provokatív jellegű és politikailag esetenként egyértelműen 
ellenséges hangvételű számaival az egész együttes összképét megváltoz-
tatta. […] Külső megnyilvánulásaival akart többnek látszani, mint ami va-
lójában volt. Így pl. hajviselete, ruházata erősen kirívó, hivalkodó jellegű 
volt, eltérően az együttes többi tagjaitól.”40 Körvonalazódik a főkolom-
pos személye. Több vallomásban nemi szervének a rendőrség fi gyelmébe 
ajánlása is felmerül vele szemben. Bőséges indok szól már egy házkutatás 
mellett, melynek során megtalálják Demeter dalszövegeit. Ezek sértő, le-
alacsonyító kontextusban szólnak a Szovjetunióról és a szocializmusról.41 

Közben az idő februárba fordul, a bizalmas nyomozás pedig nyílt 
nyomozati szakaszba lép. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a 
Szabotázs szerepét kezdi vizsgálni, 1984. február 3-án pedig megnyílik a 
vizsgálati dosszié Demeter János ügyében is, aki a koncerten tanúsított 
magatartása okán alaposan gyanúsítható a Btk. 269. § (1.) bekezdésben 
foglalt közösség megsértése vétségével.  

36 AB = Akció Brigád
37 A művelődési ház alkalmazottja.
38 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 31.
39 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 31. 
40 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 47.
41 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 4/a Néhány pél-

da: „A város tornyain a napfény játszik / a város messziről boldognak látszik / a házak 
közt átjár a boldog szél / a város mögött a nép putrikban él.” (Patyomkin); „Rohadt az 
élet, nem hiszek én benned / céltábla vagyok és eltalálnak engem / megfogják a kezed, 
bármit is akarsz / nincs jövőd és tudod végül belehalsz” (Rohadt élet); „Nem lesz többé 
ellentét / fasiszta kommunizmusért / a pusztulással mind elvetél / az elme tehát szart 
sem ér” (Fasiszta kommunizmusért) 
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A gyanúsított kihallgatása során kiderül, hogy munkáscsaládból jött, 
szülei pedig kétéves korában elváltak, azóta anyja egyedül neveli. Ha visz-
szaemlékszünk a csöves kérdés meghatározóira, azt mondhatjuk: nem 
egyedi eset. A tanúvallomások rendre igyekeznek elválasztani Demeter 
viselkedését, öltözködését, gondolkodását a zenekar többi tagjáétól. Vígh 
László, az Auróra Cirkáló szólógitárosa így emlékszik vissza: „[…] mi az 
együttes megalapításával és működésével szórakozni és szórakoztatni 
akartunk megfelelő, illetve elfogadható formában. […] Elmondhatom 
róla [ti. Demeterről], hogy hamarosan észrevettük nála, erősen német 
szimpatizáns. Ez abban jutott kifejezésre nála, hogy amikor a próbákra 
jött, többször volt tapasztalható részéről bokacsattogtatás és a karlendíté-
ses náci köszöntés és a „»Heil Hitler!« illetve a »Sieg Heil!« kiszólás. […] 
Ezekért a megnyilvánulásaiért többször elmarasztaltuk, de minden külö-
nösebb hatás nélkül. Problémáink adódtak vele az általa írt és előadott 
énekszövegek miatt is.”42

A vizsgálat során kiderült az is, hogy az ominózus eset óta Demeternek 
nem volt lehetősége színpadra állni, ezért nem is írt újabb dalszövegeket. 
A gyanúsított elmeállapotára, illetve alkoholos befolyásoltságára való 
tekintettel igazságügyi orvos-szakértőt is bevontak a nyomozásba, mely 
1984. március 20-án zárult. Demeter a Btk. 269. §-ába ütköző közösség 
megsértésében bűntettében bűnösnek találtatik,43 az Auróra Cirkáló töb-
bi tagját pedig rendőrhatósági fi gyelmeztetésben részesítik. A fi atalkorú 
vádlott ügyét 1984. május 18-án tárgyalja a Győri Városi Bíróság. Egy 
év próbaidőre bocsátják, illetve pártfogó felügyelete alá helyezik.44 Ezzel 
hallgat el a győrszentiváni koncert utolsó taktusa. Demeter nem lép töb-
bé színpadra az Auróra Cirkálóval. A beteg gócot az állambiztonság éles 
szikéje időben metszette ki.

„Céltábla vagyok és eltalálnak engem”45

A hatalom képtelen volt felismerni, hogy a punk egy szűk, ám kilá-
tástalan helyzetben lévő réteg válságkezelési stratégiája, segélykiáltása, 
illetve az őt körülvevő világnak címzett vészjelzése volt. A punk – radi-
kális üzenete és esztétikája okán – sosem vált és válhatott országos jelen-
séggé. Sehol a világon nem vált azzá. A fővárosban és néhány nagyobb 
vidéki központban léteztek kisebb-nagyobb csoportok, ám a nyolcvanas 
évek ifjúságának nagy része idegenkedett a lázadás ennyire szélsőséges 
formájától. Ők a válságkezelés más módjait választották. Győr környé-
kén sem lehettek többen pár tucatnál a punk hívei. „Horváth Béla” titkos 

42 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 25.
43 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 97/a  
44 Vizsgálati dosszié Demeter János András ügyében, ÁBTL, V-164148, 108.
45 Auróra Cirkáló: Rohadt élet – dalszöveg
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megbízott egyik jelentésében arról tudósít, hogy a győrszentiváni Kispipa 
vendéglőben 7-8 újhullámos fi atal jelenik meg rendszeresen.46 

Klaniczay Gábor a Beszélőben a CPg-ügy kapcsán teszi fel a kérdést: 
nem lehetséges az, hogy a fi atal zenészek az izgatási törvény hanyag meg-
fogalmazását kihasználva a megszokott viselkedéstől eltérő életstílusuk, 
éles politikai véleménynyilvánításuk miatt váltak a hatalmi gépezet indu-
latainak áldozatává?47 Bár kétségtelen: a dalok (mindahány perbe fogott 
zenekaré) tartalmaznak olyan kijelentéseket, amelyek nyilvános előadása 
– ha az államrendet nem is zavarta –, zavarhatta a diktatúra működtető-
inek lelkiismeretét. De vajon nem lett volna elég a koncertek betiltása, 
esetleg pénzbüntetés kiszabása? Mégis mi alapján választott bűnbakokat 
a hatalom? Klaniczay azt írja, célszerű volt olyan személyeket felelőssé 
tenni, akik kívül estek a művész-rockzenész-értelmiségi körön, hiszen 
azért ez jelentett bizonyos informális védettséget.48 Az Auróra Cirkáló 
zenészei és – kétségtelenül exhibicionista – frontembere munkás szárma-
zásuk és vidéki lakhelyük okán jól kikezdhetők voltak. Mégis: ma már 
nehéz lenne megmondanunk, miért éppen ők feleltek a punkok vélt és 
valós bűneiért.

A perekkel és az azokat követő sajtóhadjárattal sem zárult le a punk 
üldözése Magyarországon. A belügyi szervek minden eszközt megragad-
tak, hogy szétzúzzák ezt a veszélyesnek ítélt csoportkultúrát. Az állambiz-
tonság nem elégedett meg annak Indexre tételével, még annál is tovább 
ment, amikor a Római Birodalom eszköztárából kölcsönzött damnatio 
memoriae alkalmazásához folyamodott. Mivel más idők jártak, ráadásul 
a punkokról – legjobb tudomásom szerint – szobrok vagy domborművek 
sem készültek, melyeket egy véső alkalmazásával a történelmi emlékezet-
ből el lehetett volna távolítani, ezért a célkeresztbe inkább a sokszorosan 
másolt és rongyosra hallgatott magnókazetták kerültek.  

46 „Amatőrök” Rendkívüli események dossziéja, ÁBTL, O-18735, 14.
47 Klaniczay Gábor: Izgatás. Nagy nyilvánosság előtt, csoport tagjaként, folytatólagosan 

= Beszélő 10. 43–45. illetve Ugyanő: Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években, 
Budapest, 2003, 352–358. o.

48 Klaniczay Gábor: Izgatás. Nagy nyilvánosság előtt, csoport tagjaként, folytatólagosan 
= Beszélő 10. 43–45. illetve Ugyanő: Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években, 
Budapest, 2003, 352–358. 



Csabai Máté

elégia

nem hazudik de ha mégis
magának leginkább
hogy mit szeretne s mi lesz
kézfogás disznóláb
hogy mit akar s mit vágyik
csak ígérget magának
ahogy kisgyereknek szoktak
kisautót babákat

nem kér nem simogat
rejtek sincs se varázs
nem is szól csak hallgat
majd elmondja más
ez a vers sem ő már
átbújt egy másikba
mint sor alá a sor
ha betűt ír a tinta

lámpásából adni fél már
illóolaj és szentkereszt
saját maga istene ő
ahogy úr a lelken a test
nem bízik nem szerelmes
nem kerget álmokat
csak megszokásból öleli
a csendes hétköznapokat

és mégis élni szeretne
tovább és többet
félni az istent
a kerékbe törtet
nem akar és nem vágyik
csak ígérget magának
ahogy az embereknek szoktak
takarót vetett ágyat
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mi vagyunk

szerelmed testvéred 
apád és gyermeked
a határútig vivő 
parasztszekered
ezer szakadékban
bújó feleleted
gyöngyszavú ördögöd
istened hű ebed

mind én vagyok
míg nem jönnek más holnapok

szeretőm nővérem
anyám és gyermekem
hétlakattal őrzött
eltitkolt jegyesem
eltűnő félórám
hiányzó illatom
egy rugdalózó szív
a boncasztalon

mind te vagy
s a világ szaglászó fenevad



Balajthy Ferenc

A gyökerek tánca
                              („…gyökér és szárny…”)
                                                         /Goethe/

Köröm alatt a piszok – fehér ördög:
A lélekben mi van kiül a szemre.
Napsugár virágként a fákra fölköt,
Míg kísért a gyökerek tánca egyre.

Legyek beoltott ág vagy csak egy vackor,
Ha elhal az álom, semmi nem leszek.
Nyitott szemekkel alszom és csak akkor
Álmodom már, ha olykor felébredek!

Lehet a gyökerek tánca a legszebb: –
Mi nem volt még, az addig örök remény,
Megszületni vágyó, gürcölt költemény.

Hurcolom magamban, magammal viszem,
Szűkül bár aorta s minden véredény,
Szárnyalnak a gyökerek, s alszik a fény!

Minden bűnbocsánatra

Minden bűnbocsánatra újabb vétek,
De éjsötétre jön hajnali bíbor! –
Zápor kavargó port a földre tipor,
Könyörüres gyomrot kitölt az étek.

Ahogy a testtel együtt él a lélek
S fokozza virágok szépét a csokor,
A hullám tűr, de mégis partot sodor,
Halottaimban miként tovább élek.
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Fűzfa víz tükrére lágyan leborul,
Tűznap szül szürkületet, bealkonyul.
Csillapítatlan mi bennem újra zúg.

A látszat csal, mintha minden remekül,
Menekülök, világ tőlem menekül, –
Új (i)gazságra esküszik a hazug!



Saitos Lajos 

Mire megvirrad 

***
Újév reggelén 
ágyból nehéz kikelni – 
mindenem fázik.

***
Kéziratpapír – 
üresen a legnehezebb;
lám, szárnya e vers.

***
„Homok a szélben.”
Mert a tengert idézi – 
nekem kelepce.

***
Huzat a házon,
áthúz minden irányból – 
majd mint kövület.

***
Hajnali órán
ajtón nehéz kilépni – 
hó hull nyakadba.

***
’Havon forgó ég’
szemből a könny kicsordul – 
téli reggelen.

***
Most madár izen,
szárnya rebben sebesen – 
tanulj repülni!

***



125

Huncut a huncut:
szélőrlő idő játszik – 
rajtad ki fog ki?!

***
Hajnali órán
szertefoszlik álmod is – 
új nap áll elő.

***
Mily bölcs a bagoly,
mert bölcsnek született: ám
sok könyv, sok korpa…

***
A nincstelen tél
tékozlófi ú-évszak – 
temetheted-e?!

***
Mandulavirág.
Mediterrán fuvallat,
tavasz a télben

***
Kipusztulóban
napfény, árnyék – s utána 
nincs idő, ó, mondd?!

***
Növényi szándék – 
az életről énekel
ha már kikelet.

***
Te, esthajnal, te – 
eresztesz, nem eresztesz – 
rajtad ki fog ki?!

***
Hajnali órán,
kelő Nap, meglestelek – 
ablak kitárva.
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***
Már mag a földben, 
szemed az ágyásokon – 
hosszan fi gyeled.

***
Pusztít az idő – 
hegyeket, kőhalmokat 
az idő épít…

***
Goromba idő.
Az ember kocsonyát főz.
Kitart egy hétig.



Kanyár Erika Mária

Zarándokének

Keskeny utadon
járni – kitérő nélkül –
tükrözi erőd
  
Göröngyös utak
edzik a zarándokok
szívét, elméjét
  
Bukva árokba
mélyedésekbe: mégis
tekints az égre!
  
Gizgaz és gyomok
eléd bukkannak: tűrjed
rossz természetük
  
Bimbózó sarjak
pusztulásán hiába
siránkozásod

Zivatarpászta
újító villámcikázás
fényt hasít szívbe
  
Száguldva hagyod
a parton – éretted nyit
hangja hiába
  
Izzó magmája
bensődnek ne hamvadjon:
ez az út vége.



Kiss Endre

Miért vagyok Beszteri Béla híve?

Idegenvezetőknek tanítják, hogy mindig arról beszéljenek, amit az utas 
éppen abban a pillanatban lát. Minden pillanatban a város egy konkrét 
képe jelenik meg a megadott szögből, ez a perspektíva azonban az autóbusz 
állandó továbbhaladása miatt változik. Az alapelv egyértelmű, nem volna 
értelme belebocsátkozni olyan fejtegetésekbe, amelyek tárgyát az autóbusz 
már régen elhagyta, miközben már olyan épületek, hidak és tájak mellett 
megy tovább az utazás, amelyekről az idegenvezető egy szót sem szól.

Szem előtt tartom az idegenvezetők számára megfogalmazott alapel-
vet, amikor Beszteri Béláról szeretnék beszélni. Mégis, mindenképpen, 
szólni kell olyan mozzanatokról, amelyek nincsenek benne abban a konk-
rét képben, ami éppen szemünk előtt van.

Kezdjük magával a képpel.
1991 tavaszán 13 tudós, kutató és diák vesz körül egy megnyugtatóan 

terjedelmes, nemes anyagból készült négyszögletes asztalt. Túlnyomó-
részt fi lozófusok, közgazdászok is, diákok. Szombat délelőtt van (más kö-
zös időpontot lehetetlen találni), helyszín a Marx Károly (ma: Corvinus) 
Egyetem nagy Dunára néző szobája. Fukuyama A történelem vége című 
tanulmányáról vitatkoznak, arról a bizonyosról, amit előzőleg szinte perc-
re azonos időpontban publikált magyarul a Valóság és a Világosság, ami 
nyilván sajtótörténeti unikum. Nem ez az egyetlen rendkívüli esemény 
ekkor Fukuyamával kapcsolatban. Talán ő az egyetlen (nevezzük most) 
fi lozófus(nak), aki a Time magazin hasábjain lett világhírű. Az a hetilap 
ez, amely a repülőterek között száguldozó menedzserek vékony aktatás-
kájából előkerülve már a repülőn képes tájékoztatni a menedzsereket ar-
ról, amit a világról tudni kell. 1991 májusa van, szombat délelőtt, ragyog 
a nap. A 13 kutató és diák között ott ül Beszteri Béla is, aki azért acélból 
utazott fel Veszprémből szombat délelőtt az (akkor még) Dimitrov térre, 
hogy részt vegyen ebben a műhelymunkában.  

A felvétel elkészült. A képen Beszteri Béla látszik 1991 májusában, a 
Közgázon, egy akkor alakuló tudományos team egyik első ülésén.

Most már csak a képet értelmező néhány megjegyzés van hátra. Az a 
néhány dolog, ami nem látszik közvetlenül a képen.

Honnan tudta Béla, hogy ez az ülés meglesz? A konkrét alkalom nem 
maradt fenn, de a helyzet jellegére emlékszünk. Egy nagyobb társaságban 
került szóba, hogy ez a kör létrejött, és Fukuyama Hegellel erősen ösz-
szeszervesedett szövege alapján hozzákezd a jelen értelmezéséhez. Béla 
rögtön jelezte, hogy érdekli ez a munka.
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Miért Fukuyama? Mert először ő próbálkozott meg 1989 teoretikus, 
mondhatjuk nyugodtan, fi lozófi ai értelmezésével. Nem is választhattunk 
volna mást. Ez az elméleti tevékenység csak a kilencvenes végére válto-
zott globalizációkutatássá, hiszen addig maga a fogalom sem létezett.

Mi volt e társaság specifi kuma? Ma már nem hinné el senki. A különle-
ges vonás az volt, hogy gondolkodni akartunk 1989-en. Értelmezni akar-
tuk ezt a fordulatot. Az akkori jobboldal szemében ezen nem volt semmi 
értelmezendő, győzött az igazság, és kész. Más konkrétumokkal így gon-
dolták ezt a liberálisok is. Az akkori baloldal ellenkező előjellel gondolta 
ugyanezt, egyszerűen idegessé, néhol majdhogynem tettlegessé vált, ami-
kor 1989 kapcsán új korszakról, horribile dictu, valaminek a „végé”-ről 
beszélt valaki (mint ahogy itt a történelem „végé”-ről esett szó).    

Akárhogy is forgassuk, senki sem akart gondolkodni 1989-ről, mint for-
dulatról. Ezt Béla átlátta, ezért személyesen győződött meg, hogy ez a 
csapat létezik, és azt is csinálja, amit elhatározott.

Ezeken a délelőttökön lettem Beszteri Béla híve és tisztelője. Ő sem 
tudta elhárítani azt a kihívást, amit az új korszakról való gondolkodás 
jelentett. Azt hiszem, a dolgok megértésének vágya nála a mások iránti 
felelősség belső késztetéséből táplálkozott.

Nem is tudom, hogy a költői igazság vagy a költői hazugság minősített 
esete-e az, ha két késő tavaszi-kora nyári szombat délelőttöt most egy-
másra kopírozok. Ezen a másik szombat délelőttön Béla nem volt velünk, 
de lehetett volna. 

Mivel nem volt ott, eddig a történet költői hazugság.
De velünk lehetett volna (amivel az egész már át is lendülhet a költői 

igazság kategóriájába). 
Ezen a második délelőttön a Közgázzal szemben, a Műegyetemen tar-

tották az MDF országos gyűlését. Az akkori MDF és kormány vezetőem-
berei éppen akkor áradtak ki a Műegyetem központi épületének díszes 
lépcsőjére, amikor befejeztük a történelem végéről kijelölt aznapi penzu-
mot. A Dunán keresztül elég pontosan fel lehetett ismerni még az egyes 
vezető politikusok arcát is, ráadásul maradt éppen a Közgáz előtti rakpar-
ton valami hajdan volt matrózromantika is a Duna mellett.

Szó, ami szó, jelentőségteljes pillanat volt. Az egyik oldalon a törté-
nelem vége fukuyamai változatban, a másik oldalon az országos gyűlés, 
vezető politikusok a lépcsőn.  

Utólag úgy értesültünk, hogy ezen az országos gyűlésen, hangosbeszé-
lőn keresték Krasznai Zoltánt és Kiss Endrét, kérdezvén, hogy jelen van-
nak-e. De ez lehet, hogy nem igaz.

Az már azonban aligha vitatható, hogy az országos gyűlésen nem esett 
szó Fukuyamáról, Hegelről, az adósságválságról, a funkcionális rendsze-
rekről, az állam relatív leértékelődéséről, az ipari társadalom lehanyatlá-
sáról, a posztmodern értékvilágról, azaz a „történelem végé”-ről (a glo-
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balizációról érthető módon azért nem, mert akkor még nem is létezett ez 
a fogalom).

Mindezek alapján már csak dönteni kell, vajon nem az-e a költői igaz-
ság, hogy a Közgáz előtt Béla is velünk volt (amikor nem volt velünk)?

2013. június 15.



Szakolczay Lajos 

Alkotóerő, tehetség, kitartás 
– Ézsiás István 70 –

A tavasznak vannak szép pillanatai: a legszebb, vagyis az első Győrött 
mosolyog rá a hetvenéves szobrászművészre, Ézsiás Istvánra. Abban 
a városban, ahol a művész több mint egy évtizedet (1986–1998) töltött. 
Művészeti előadóként, szervezőként, az irányzatokat összebékítő szorgos 
munkásként. Ha az ugyancsak győri szárnyak röptette Borsos Miklós, és 
a szintén innen töltekező kanadai pap-költő, Tűz Tamás (szinte a végtele-
nig folytathatnám az itt lendületet kapó írók-művészek sorát) áldhatta az 
életművükre és gondolkodásukra nagy hatást gyakorolt szent várost, Ézsi-
ás hogyne adóznék az idekötődő, az acélszobrászathoz elengedhetetlenül 
szükséges ipari háttérnek.

Itt bonthatta ki, valósíthatta meg anyagban (nagy szó!) – álmát. Eh-
hez természetesen a veszprémi korszak – egyfajta alapozó időszak – is 
hozzásegített, hiszen a míves restaurátornak az anyagot őrző, újrateremtő 
keze mindinkább igényelte az önálló művek általi térfoglalást. Azt a ha-
talmas, mindmáig tartó építkezést, amely a népi vagy ipari tárgyat (festés-
sel, plasztikai alakítással) szoborrá öltöztette, amelyben a megszelídített 
vas- és acéllemez, a fa, az üveg, a műanyag, a porcelán stb. a konstrukti-
vizmus és posztgeometria világot nyitó és csukó szabályai szerint modern 
ékítménnyé alakult.

Mert Ézsiás szerint a szobor – a kisplasztika és a legnagyobb mére-
tű köztéri is – önkép, vagyis „személyes” világmagyarázat. Miközben az 
embert és környezetét formálva megszólítja a teremtést, maga is teremt. 
Térfoglaló, teret megmozgató gesztusában ott az a palást bújtatta, az át-
tört lemez résein kikacsintó – a reneszánsz életörömtől Malevics Fekete 
négyzetéig és Kassák szigorú rendű műveiig elevenségével ható – szépség, 
amely reménnyel tölti el a csüggedőt is. Egy kis megengedéssel, energiá-
val telíti a gyengélkedőt, szinte ugrásra készteti a haldoklót.

Mi ennek az életszerető, életmentő szobrászatnak az alapja? 
Alighanem az a modern életérzés és művészet iránti szeretet, amelyet a 

Párizst is megjárt pápai református kollégium hajdani festőművész-tanára, 
A. Tóth Sándor (aki különben kitűnő bábkészítő, bábjátékíró is volt) oltott 
a tanítványaiba. És az a dinamizmusnál nagyobb robbanóerő, anyagalakító 
szenvedély, amelyet Ézsiás római mesterétől, Amerigo Tothtól leshetett el. 
S nem utolsósorban szintén a talpkövek közé sorolható az a formafegye-
lem, vagyis a konstruktivizmus révén megnyilvánuló sajátos tisztaságkép, 
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amelyet az 1946-ban Buenos Airesben megalakult nemzetközi irányzat, a 
MADI (Mozgás –  Absztrakció – Dimenzió – Invenció) tűzött a zászlajára. 

Innen nézve lehetetlen nem észlelni az a súlyt – esztétikai hatékony-
ságot –, amelynek fókuszában az anyag- és formaalakító találékonyság 
s derű van, úgy is, mint a mozgást imitáló körök, körszeletek, a síkból 
a térbe áthajló „mértani” lemezek, szalagok, stb. csaknem kozmikus 
eldorádója (Hódolat Rodcsenkónak; Expanzionista relief; Relief a Mo-
holy-Nagy; Hódolat Kassáknak; Testamentum – Kazinczy, stb.). Máskor 
pedig a tömbélmény dominál (Hódolat a mesternek; Obeliszk).

Ám a szobrászművész életpályája – kozmikus, mindent átfogó alakító- 
és szervezőkészsége – nem volna teljes, ha a plasztikai mindenségéhsége 
mellett nem említenénk közösségteremtő akciót is, amelyek hazai és kül-
földi szimpóziumok, különféle művészeti táborok, műhelyek, konferenci-
ák létrehozásában öltenek testet. Büszke lehet az az alkotó, akinek művei 
Budapesttől Sopronig és Nyíregyházáig, Londontól Rómáig és Bogotáig 
– több mint kétszáz magyarországi és több mint nyolcvan külföldi kol-
lektív kiállításon szerepeltek. Ám ennek az állandó jelenlétnek az öröme 
csupán akkor lehet teljes, ha mögötte tudja a művész az ezernyi találkozás 
– ez ugyancsak értékteremtés – örömét is. 

Mert Ézsiás a művésztelepek és különféle kulturális létesítmények te-
remtésében (szervezésében és vezetésében) is mester. A balatonfűzfői 
Műanyag-Symposiontól (1978–1979) az olaszliszkai Kelet-Európai Modern 
Képtár és Nemzetközi Szoborparkig (2012) se szeri, se száma azoknak a 
kulturális-művészeti gócpontoknak, amelyeknek a születésénél a szob-
rászművész bábáskodott. Az általa rendezett nemzetközi kiállítások – Pá-
rizs (2003), Brassó (2010), Róma (2010) – ugyancsak növelték hírnevét.

A három győri helyszínen (Esterházy-palota, Apátúr-ház, Széchenyi 
István Egyetem) bemutatott művek: szobrok, képek, érmek, kisplasztikák 
egy végtelenül gazdag művészpálya dokumentumai. Szépségükkel elvará-
zsolnak, ugyanakkor a személyiség összetevőit is mindennél jobban mu-
tatják. Ha megnevezzük őket – alkotóerő, tehetség, kitartás –, előttünk 
az életmű ilyesféle alakulásában nem kis szerepet játszó tulajdonságok. A 
szellemé vált anyag ettől lesz olyan becses.



Tungli M. Klára

Dilemma

A vers néha csak
vészkijárat
tudatviharból csöndességbe
amíg lehet
utolsó szalmaszálon gyönge
hídra lépni
s nem bukni mégse mélybe

Jobb menekülni

Szép vagy, szélfútta város, odafentről,
ám útjaimon szinte szétcibálsz.
Szomjas tereid porát arcomba hordod. 
Huzatos utcáid kikacagnak.
Dédelgetsz álbölcs prófétákat,
ringatgatod őket, s a hegyi bölcsőből
óvatos-némán kilököd az árvát.
Nem íratod nevedre: nem a tiéd.

Öntelt szólamok pódiumától
jobb menekülni  a város peremén viruló
baráti kertbe, hol szelídülnek
és összehajolnak a lelkek. Boldogan 
telik a fák közt az édes idő.
Szunnyad a nyári vihar még a határban,
és álmosdeden imbolyognak
a tejes napraforgók.



SZÁMUNK SZERZŐI

Sarusi Mihály (1944, Békéscsaba) Hiába-
haza című regénye 2010-ben jelent meg a 
Vár Ucca Műhely kiadásában. Balatonal-
mádiban él.

Hankó Tóth Ádám (1988, Budapest) pá-
lyaelhagyó bölcsész és gazdasági emigráns. 
Jelenleg Londonban él, egy biciklikölcsön-
zőben dolgozik. Betegesen vonzódik a kül-
lőkhöz. 

Réthy István (1942, Kisillye) Nemeshany-
ban él, nyugalmazott irodalomtanár. Ősz-
szel jelenik meg Valahol a tetőtérben című 
kispróza-kötete. 

Csák Gyöngyi (1950, Kisvaszar) a Magyar 
Írószövetség tagja. Kőbányán él.

Sárfi  N. Adrienn, Zircen született. Bolond 
lélek címmel tavaly jelent meg legutóbbi 
kötete. 

Pusztay János (1948, Szombathely) Prima 
Primissima-díjas nyelvész. Nyugat-magyar-
országi Egyetem és nyitrai egyetem tanára. 

JérĞme Ferrari (1968, Párisz) francia regé-
nyíró.

Mészáros Ernő (1935, Budapest) az MTA 
rendes tagja. Zircen él.

Aleksandar Gatalica (1964, Belgrád) szerb 
regényíró. 

Borbély János (1933 Újvidék) Bazsali-
kom-díjas műfordító. Baján él.

Boros Edit (1949, Celldömölk) szerkesztő, 
Veszprémben él.

Bence Erika (1967, Bezdán) az Újvidéki 
Egyetem BTK magyar tanszékén oktat. 

Hörcher Eszter (1984, Budapest) esztéta és 
művészettörténész.

Győrfi  Anna a Pannon Egyetem hallgatója.

Pintér Viktória (1988, Szombathely) a Pan-
non Egyetem MFTK Sziveri Intézetének 
munkatársa.

Révész Erika (1960, Zenta) Veszprémben él.

Bobory Zoltán a székesfehérvári Vár folyó-
irat főszerkesztője.

Stenszky Cecília (1986, Veszprém) a Sze-
gedi Egyetem BTK-án végzett tavalyelőtt; 
szerkesztő, publicista. Veszprémben él.

Vass Norbert (1985, Kaposvár) a Képírás 
internetes folyóirat szerkesztője.

Szakolczay Lajos (1941, Nagykanizsa) iro-
dalomtörténész, Budapesten él.

Csabai Máté 1993-ban született, illetve azó-
ta minden nap újra és újra (talán nem min-
dennap, de gyakori rendszerességgel). Két 
éve foglalkozik versírással, a versek nagyjá-
ból ugyanennyi ideje foglalkoznak vele. A 
világbékét és a nők megértését leszámítva 
nincsenek nagy tervei, ami furcsa egy ilyen 
fi atalembertől.  

Balajthy Ferenc Székesfehérváron él.

Saitos Lajos Székesfehérváron él.

Kanyár Erika (1949, Gyulafi rátót) szer-
kesztő, Veszprémben él.

Kiss Endre (1947, Debrecen) az ELTE 
BTK Új- és Legújabbkori Filozófi ai Tan-
székének oktatója. Tudományos területe: 
a jelen történetfi lozófi ai kutatása, a glo-
balizáció, az információs társadalom, a tu-
dóstársadalom, a posztmodern problémái. 
Budapesten él.

Tungli Mária Klára (1938, Izsákfa) Veszp-
rémben él.

Ézsiás István (1943, Vinár) szobrászmű-
vész. A veszprémi Vetési Gimnázium udva-
rán lévő szoborpark létrehozója. Budapes-
ten él. 

Pollágh Péter (1979, Tatabánya) költő, a 
Prae folyóirat versrovatát szerkeszti.

Botár Attila (1944, Székelyudvarhely) köl-
tő, a Magyar Írószövetség tagja. Veszprém-
ben él.
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