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CSORBA BÉLA

Ima
Uram, bocsásd meg az én haragomat,
hisz te is megátkoztad a meddő fügefát,
és kiűzted a templomból a sok pimasz kufárt.
Uram, bocsásd meg az én félelmemet,
hisz te is vért izzadtál az olajfakerten át,
látva a csillagűri csend béna iszonyatát.
2020 húsvét után

SOPOTNIK ZOLTÁN

Tapsrend: Töredékek fertőzötteknek
(egyik nap)
ma tapsoltunk az erkélyen, egészen jól visszhangzott a tenyerünk,
szemben meg fújt egyet az erőmű tornya, ez nem egy vers, de kezdődhetne így is akár
(másik egyik nap)
tegnap este megint tapsolás az erkélyen, a nyest hülyén nézett a bokrok
takarásából, és hülyének is
(bármelyik nap)
tegnap szobából tapsolás, rezgett a szúnyogháló tőle, macskánk a tudatalattit kaparta szépen, a szomszédban megnyugtatóan sírt egy gyerek
(harmadik nap, ha más nincsen)
egy maszkos jön le a szemközti dombon, alig látszik, maszkján a hatalmas, festett száj kiharap: bokrokat, fél autót ropogtat el, a nyest lábát
majdnem egészben nyeli le, a távolban az erőmű tornya sivít, hogy ezt
azért mégsem kellene, az erdő közben a fülembe köhög, erkélyünkön denevérnyál fénylik
(ugyanaz a nap)
nem mentem ki teljesen az erkélyre, a nappaliból tapsoltam este, valahogy reménykeltőbben zengett mint eddig, ott a választóvonalon, aztán
az erdőrészletből egy űr- és búvárruhás csapat tűnt elő, furán gurgulázva
beszéltek, de hangosan, a pincekocsmában valaki megfújta a kürtöt, felvettem űrruhámat én is
(másik és bármelyik nap, ha ugyanaz nincsen)
A Divatgyíkok zenekar egy dala jut eszembe, ebben a majdnem békebeli fordított feltámadásban: „Szivárog a gáz, mindenki csontváz." A
punkok mindig mindent jobban tudnak, mondom az erkélyen a nappali
felé visszafordulva, ahol a macskánk hunyorít. Nem tudom, hogy a taps
vagy a punkok miatt. Alattunk a szomszéd öregasszony dühösen húzza le
a rolót, szegény nem bírja a jót, a kedveset. Elképzelem, hogy békaember
kényszeríti elemkontrollal, hogy ne bírja

5
(aznap)
vajon a bent rekedt emberek bent rekedt gondolatai lennének-e olyan
erősek együtt, hogy felrobbanjon egy város, meghajolnának-e attól az
erőtől itt a Vértes és a Gerecse bölcs, öreg fái, lekonyulna-e a kreatív
erőtől kedvenc erőművem erős tornya, megjavulnának-e egy csettintésre
az erőszaktevők és egyéb démonok?
(aznap, amikor más nincsen)
valaki lélegeztetőgépet húz le a dombon, a gép elé fogja magát és úgy,
a taps visszhangjai elől elhúzza a fejét közben, biztos nem tud úgy haladni
a zajban, vagy eleve sok benne a saját zaj és csak túlcsordulna benne, de
megállhat és rákapcsolhatja magát, ha már túl sok
(második nap, amikor a harmadik)
furcsa, emberszerű lények másznak le az erdőrészletünk fáiról vagy fáiból, vagy ahová az erkélyről nem látok el, vagy le, de nem félelmetesek,
inkább kedvesnek
gondolnám őket, bár lehet, hogy a taps miatt, esetleg a kedvenc templomom harangjának zengő baritonja miatt, ahol kábé tíz éve eldöntöttem,
hogy létezik Isten
(egyik nap, amihez képest)
most kint kéne tapsolnom az erkélyen, de bent írom ezt, cserbenhagytam a dombunkat, a suttogó erdőrészletet a házunk előtt, cserben
a nyestet, aki már számtalan maszkot átharapott, és cserben a kedvenc
erőművem tornyát is, nem beszélve az űr- és búvárruhás kocsmába igyekvőkről
(másik nap, amihez képest meg nem)
szétrohad a kezem a kézmosótól, mindegyiktől szétrohad, viszket, kaparom a másik embert a bőröm alatt, így üzenek annak a másik embernek, aki a bőröm, a húsom alatt van, mert nem én vagyok szerintem, nem
lehetek én a saját bőröm alatt, felhúzom a gumikesztyűt, és egy új kezet
látok, ami egyáltalán nem hasonlít az én kezemre, a maszkos ember kezére hasonlít, aki félig megette a környéket a múltkor, de én nem lehetek
az a maszkos ember mégsem, világít az a rohadt kesztyű a kezemen, és
viszket, dagadnak rajta az erek, mosom kezeim a kesztyűn keresztül, és
senki nem én vagyok
(elvileg ez is egy nap)
lakik a házunkban egy mentős, legalábbis szerintem az, ha mégsem, nekem akkor is, erre gondoltam, mikor megszólalt kedvenc templomom harangja a nem is olyan nagyon távolban, majdnem szemben vele az erőmű
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tornya, érdekes ahogy kilépsz a templomajtón, mindjárt az ipari közeg
szedi le rólad az áhítatot, mondjuk most nem lépsz ki, nincs templomajtó
(az a nap)
megnőttek a denevérek a környéken, már nem férnek be a panelházak
repedéseibe, akkorák mint a nagyobb madarak, azt mondják a telepen,
hogy kézfertőtlenítőt isznak, azért, és embereket támadnak meg, a múltkor majdnem elvittek egy öreg nénit, hiába volt rajta maszk, az a denevéreknek is van
(elvileg az a nap)
mintha egy rozsdás hordó belsejéből néznénk napjainkat, közben egyre
nagyobb méretű denevérek jönnek, és támadnak, és kétkedéssel nyálaznak össze, ezek a denevérek kéztisztítót isznak, a vegyszertől már látnak
is, tehát egyértelmű, hogy hordóba menekülünk, ami ugye rozsdás, de lehet, hogy a lelkünk csapódik ki, és attól
(közepes nap)
még lejjebb ereszkedni a rozsdás hordó belsejébe, ami most a világ, ami
most a város, ami most a megye és így tovább, a Vértes és a Gerecse varázsfái közelebb lépnek két lépést, hogy pár denevért elriasszanak, tisztít
az aurájuk is, nem kell ide semmi gyógyszer, összekeverem, és rozsdával
és kis üvegcsékbe töltöm

Ferenczi Gábor
rajza
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(egy nap, amikor fent)
forró étolajjal locsoltam meg a denevéreket, amikor ostromolták az erkélyünket, majdnem betörik ilyenkor az üveget annyira jönnek, annyira
akarnak valamit, és hiába mosom meg a kezemet félóránként és súrolom
a kilincseket, akkor is állandóan látom őket, hiába maszk és vegyvédelmi
ruha, mindig figyelnek, ugrásra készek, megfejtik a kódokat is, amiket a
szomszéd ház lakóinak küldök
(nap/lehet)
megyek a boltba, a bejáratnál veszem fel a maszkot, tisztára mint egy
bankrabló, főleg, hogy sapka és napszemüveg van rajtam, máskor tuti már
megnyomnák a pánikgombot, most meg alapból nyomva van, beragadt, a
szájmaszk meg arra jó, hogy megtudja az ember, milyen kemény szájszaga
van, 9 előtt és 12 után, hiába mosott fogat, hiába plusz szájvíz, lehet, hogy
a denevérek vérét kéne meginni....
(másik nap egy helyben)
hiába vírus, kizöldellt az erdőrészlet a házunk előtt, jókat röhög a nyest,
nem tudom, miért, talán a zöld miatt, talán a maszkos sétálók miatt, akik
mókusokat lesni jöttek, hiába karantén, agyonvertek valakit a belvárosban, bár nincs is belváros, csak az árnyéka van, megremeg az ember keze
ilyenkor, na nem a belváros hiánya miatt, és nem is a nyest meg a zöld
miatt, az erőmű kéménye megnyugtat, és a templom aurája, amit még a
nappaliból is érzek, kondulj, harang, kondulj a szenvedőkért

Ferenczi Gábor
rajza
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(nap, amiben lehet)
autó járta pár napja a környéket, abból ordibálta egy selymes-érdes
női hang, hogy mit nem lehet az embereknek: elmenni a parkba, meg
a tóhoz, gyanús gondolatokon kérődzeni, vagy összenyálazni a vasúti
síneket, bezzeg a nyestnek nem mondta, hogy ne röhögjön ki folyton,
a denevéreknek meg, hogy ne támadjanak, a nyelvnek meg, hogy ne
forduljon ellenem
(nap, ami akár)
olyan, akár egy csillében térdepelve ordibálni a világgal, amennyiben
világ az, ami körbevesz, amennyiben valódi a világ, hogy ki mondja meg
végül, nem tudom, csak ég a bőröm a közönytől, amit megint nem tudok,
hogy bennem vagy köröttem van-e, ami biztos az a csille, és az óvatos
távolság a kinti valótól
(velencei nap)
a velencei polgár, ősz, ötvenes úr, fekete zakóban és hozzá illő kalapban, gyönyörű, deres- sörényes, kényesen vágott szakállal – látszott, hogy
a szakáll ő maga, nem csak holmi sekélyes szőr az arcon – hibátlan testtartással és szivarral, olvasta a reggeli újságot, és kávét kortyolt hozzá, csak
egyetlen pillanatra nézett rám, és máris leszkennelt, ő, a polgár, leginkább
úgy nézett ki, mintha egyszerre lenne a környék, vagy az utca, esetleg
pár híd keresztapja és egy operaénekes, akinek-akire külön írtak operát,
és ez nem a keresztapaságából következik, szóval pillantott és szkennelt:
kelet-európai, elhízott proli, csúnya, elporlott lehangoló helyen él, most
meg nem képes uralkodni magán a velencei szép láttán, egy proli, gyári
munkás, talán üvegfúvó, jaj, nem, az elegáns, ebben itt se elegancia, se
intellektus, proli, aki sosem tudott kinézni abból, ami ő maga, gyárak sercenései a szemében, gyerekesen simogatja az épületeinket, de a lelküket
nem találja meg, ez járhatott a fejében, amire válaszolván azt mondtam
magamban, hogy a nagy és hatalmas szürkében, a merev csúnyában nem
nagyobb teljesítmény és gyönyör-é megtalálni az igazán szépet és mindenhatót, mint itt, ahol minden olyan bőr alá bújósan fenséges és pazar
és polgári, nem nagyobb teljesítmény-é, persze mindketten tudtuk, hogy
érvelésem, szánalmas védekezésem csak önmegnyugtatás, önmegmagyarázat csupán
(ellen nap)
ellenanyagot rakok a kávémba reggel, igen, nekem már megvan, a
szomszéd bányásszal állítottuk elő, denevérnyálból, mókusszarból, és
reszeltünk bele szájmaszkot is, plusz a kibaszott félelem egy részét, ami
az emberekből jött felfogtuk egy üvegcsébe, és összeállt, leteszteltük
már a nyesten, aki az erdőrészletből szokott röhögni rajtunk, letesztel-
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tük a gonosz szomszéd nénin, le az amnéziás biztonsági őrön a boltban,
aki mindig úgy tesz, mintha nem oda járnék már húsz éve, a macskánkon nem, azért mindennek van határa, amúgy a garázssoron volt a laboratóriumunk

Ferenczi Gábor rajza

POLLÁGH PÉTER

A Fánkfejű
Nem láttátok még a fejét. A Holdra lehet nézni, és rá is. Az égről levett:
Holdkerek. Állítólag megeszi a gyerekeket. Két lapsajt közé teszi a fejüket, a pofázmányukat. Lyukat rág beléjük, s a lyukon átüt, átsüt a Hold, a
bolyongó bolygó, a földhöz kötözött kisded.
Tésztát eszik, csúszik a nyelve alatt. Milyen a tésztája? Kelt! Lekváros
lakmározásokra csábító. Esküszöm, valaki tölti fejét: magától ilyen gazdag kobak nincsen. Csurig vanília, fülig porcukor.
Mindig legyen nálad baracklekvár, azzal megkenheted. Marmeláddal
megetetheted. Lekváros az arca, egy édes, bolygó város. Városképű: és
a városkép egyre fontosabb. Ha megkened, csillapított lesz, nem rugózik annyit, elhal benne a gyerekfaló, elalszik benne az ehetnék. Csodás,
kerek, és elégedett lesz. Nem pufók! Micsoda példakép. Sétáló Fánk. Lapos, mint a Föld, az ízes bolygó.
Ha eltűnik: adjátok vissza a fejét! Tapsoljátok vissza! Ne tanulsággal,
cukorral hintsétek! Egy ilyen fejben, ha baj lenne, mind elfértek!

A medve másik oldala
Attól függ, ki melyik oldalán fekszik. Mást lát a medvéből. Egyik a hátát, másik a málhát, amit visz, amit érte cipel. Arcfoltjait, bumpszliját,
gombszemeit. A bundája fényét. Álmát. Auráját. Holdpuha pofáját. Álmatlanságát. Valaki csak a színeit. Pedig a medve forma is, nagyon is.
Hány oldalú, hány oldalas egy medve? És hány oldalast enne meg? Attól függ, mekkora, mennyire huncut, mennyire kórász. Mennyire mély a
szeme kékje, a hűsége.
Minden a nézés szögén múlik. De egy nézésnek nem kell szúrnia. Akarj
mindig többet. Nyald le édes fákról, tölcsérekről a többletet! Rázd fel a
bolond bokrokat! Törekedj, te Medve! Törekedj, te Gyerek! Törekedj a
Medve felé.
Itt állsz most, látod, a medve felé, félúton. Tudj meg többet. Medvézz,
medvülj el. Merülj érte. Mélyre. Barlangmélyre. Időkúpba, ereszkedő,
csendes gépbe. Rádiódat hangold a Holdra. Fejtsd meg a medvét, kérlek,
de a titkot tartsd meg. Azt ne lesd meg. Őrizd a medvemélyet. Áss érte,
ha kell. Védekezz.
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Ne mondd, hogy tudod: ők készítik a mézet. A méhek csak őrzők, kis
repülők, csíkos propellerek, omnipopterek: így mondják egy másik világban, azt hiszem. De a világokat én régóta nem számolom, kicsinyem. Elnyalok egy világot, ha megunom, s nem csapom el a hasam.
A lépes mézet kesztyűben, neked, én viszem. Én, a medveén. Fehér
cérnakesztyűben, hópuhában, derűsben.
Ne mondd el, hogy tőle vagy. Itt azt kell hazudni, hogy a majomtól
származunk. De te tudod. Nevetve vagy szemlesütve: nincs más ős, csak a
medve. A rongypuha felettes. A verhetetlen medve.

Kiszagolt kislány
Volt egy kislány, kit kutyája szívesen szagolt. Szimatolta, kutyázott vele,
napestig ugratta. Addig-addig szipókázta, mígnem kiszívta az illatát. Szagának összes kisszobáját, útvesztőjét, ládikáját.
A kislány elgurult az erdőbe, a nyalókacsíkos sorompón túlra, hol járni
sem mer sok szájember. Itt leltek rá a medvék. A barlanglakó, kuckós
brummogók. A lusta tapsolók, a mancsos lányrablók. Felségterületükre,
Medveföldre tévedt: a Főföldre, az Ősföldre. Azonosítás nélkül tilos a
belépés!
Körbevették őt a medvenépek, asszonyságok, emberségek: többek is,
mint szépek. Szagolták volna, na de, itt keveredtek a gondba. A kislánynak nem volt szaga. De semmi, így ahogy mondom. Láthatatlan volt. Egy
illatárva. A Piszi is hiszi! Komolyan. Valami pimasz biztos kiporszívózta!
Egy olyan, amelyiknek hiper a porszívója!
Töprengtek a medvenépek, kerekdeden nevetgéltek. Összedugták fejüket, a kerek fergetegeket. Szag nélkül mit tegyenek?
A medvetanács végül döntött: várják meg, míg visszatér a kislány szaga,
akkor majd azonosítják. Addig leültették, úgy ahogy volt, illattalan. Mellé
meg lehuppant hat medve, hat farönkre, körbe. Fűszert szórtak a sárga
tűzbe: füstbárányokkal vették maguk körbe.
Ez a lekókadó, kirabolt leányzó lógatta a lábát, meg az orrát, lefelé
konyult a szája, görbe csík lett csupán: mert micsoda dolog, hogy ez az
eb, elvitte, mi neki ilyen kedves? Miért vitte? Hova vitte? Mind megette?
Elcsencselte? Most ki mondja meg, ki ő?
Várakozás közben a medvék is megéheztek, korgott a sok gömbhas.
Elővették a tartalékot, a piros zsákmányt, a málnamálhát, megbontották
és eszegették. Adtak a lánykának is, megkínálták, mert szomorú volt, lekonyult a két copfja is. Kántálni kezdtek: Irgum burgum, hol a szagod?
Megdobunk egy málnával, ha akarod!
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Majd nagy soká csaholás csörömpölt át a piros szájú társaságon, a málnabandán. Szaladt feléjük kutya úr! Előtte görgött, gurult a kilopott illat,
az alaktalan lopadék, a láthatatlan lókötő. Az eb fújta ki orrán, két gigászi
orrlikán! Mit neki egy hurrikán! A szökevény-szag, a Szöszi visszatért.
Körbeért a remény.

Kopó világ
Lennék fehér, zsemlefoltos foxi. Szegődnék egy óriás nyomába. Biztos
ez? Gazdáznék? Vagy maradnék kóbor? Szagot fognék? Kántorkodnék?
Elkapnám a rosszakat? Kiharapnám a rosszukat?
Most is őket nézem a harapásnyi erkélyről. Világ az embertérdek alatt.
Közlekedőfolyosók. Lépésminták. Körömkopogások. Drága dogok, komoly kopók, hű ebek. Virslikutyák, szivarkutyák, drótszőrű foxik, egyéb
terrierek. Kis peruiak vagy magyarkák? Kutyaiskolák a határon? Hány
határon? Hatvanas évek? Tízes évek? De melyik század? Századosa vagyok egy macskaköves csatatérnek.
Épp élénkülnek. Dörzsölik a mancsukat. Talán alkukat kötnek? Fogadásokat a macskákra? Lókolbászra? Vagy csak piacoznak? Válogatnak,
cipekednek? Vagy emlékművet terveznek Frakknak? Néhány két lábon
jár, utánozza a gazdát. Pedig kétlábon járni nem is olyan nagy boldogság.
Nem tudunk nézni, ahogy kéne: kutyaszemmel. Gazdátlanul. Veszítjük
a látást, megtört pálcikák, elzárt csapok. Nem látjuk a színek lasszóját,
ahogy befogja a sok házi állatot. Mitől házi egy állat? S mi az, hogy emberbarát? Egy embertelen lény magának mit kívánhat?
Kutyaalakú, kopó városok. Szőre hullott, szőre vesztő metropoliszok.
Tappancsok, mancsnyomok. Honnan tudjam, hogy hol vagyok? Menekülő macsekok, cincogó egerek. Sokszor érzed: inkább kutya lennél, kutyába lemennél, velük vagy övék lennél. Ugatják a lámpát, mert a Hold már
alig látszik. Fényszennyezés: így hívják, vakulnak mind a kutyák, s nem
csak a négylábúak.
Persze, persze: A kutya ugat, a karaván halad. Mégis mondd: Gazdija
vagyok a képnek, gazdája egy emberségnek, nosztalgiának, egy soha nem
győző etikának. Vagy legalábbis az írógépnek, Erikának.
Igyál vizet, kutya fizet. Vajon ki mondta ezt? Ki volt az első? S miért
fizet? Milyen a kutyapénz? Miért csengeti ki? És ki a gazda, ki a szabad?
Eb ura Fakó. Ki a Fakó? Hol bujkál? Ember volna? Medve volna? Bele
sem merek gondolni az utóbbiba.
Talán a szív a gazda. Nem verhet mindig ugyanúgy. Neki is ünnep kell.
Fel akar öltözni, nyakkendőbe, díszbe, zsabóba, habselyembe, pompába,
pamutpuhába. Beöltözni egy festménybe. A művészet óljába.
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Megyek az ebtelen éjben. Gazdátlanul az emlékek erdejében. Nem,
nem voltam vétlen. Befordulok egy egykor fontos utcába, s felcsillan a
kirakattükör: szembenézek azzal, hogy ebtelen éltem.

Medvetolvaj
(Hogyan loptak maguknak királyt
a macskák?)
Kelenföld furcsa föld. Szélén áll egy csigalépcsős, napszínű Malom.
Annyira a szélén, hogy majdnem le is esik, bele a Dunába. Az Égimeszelő, ahol gyúrják a kifliket, briósokat, jó cipókat. Néha az ebek úgy ugatják,
hogy majd’ ráesik a Hold. Ilyenkor égig ér a csaholás, csattognak a kutyaszók, a felhőkről visszaesnek, egyenest a tetőre. De miért pont oda? Te
tudod? Mert a Malom széljárta, lisztporos tetején macskák laknak! Néha
az Óperencián túlra is ellátnak, máskor az orruknál sem tovább. Bajszukon megáll a hó is. Vagy az csak lisztpor? Kinek van távcsöve?
Mindenféle macskák: tarkák, narancsok, cirmosok, sziámik, kéményfeketék, tejfehérek, jóllakottak, girhesek, kipróbált keménykedők,
erőművészek, cirkuszos pofák. Pimasz, puha lények, nyávogó szerkezetek, négylábú dobozkák. A Malom illatát szeretik: ahogy hintik a kiflire
a vaníliát, sütik a jövőt, tekergetik a kakaós csigát. A lányok közt van egy
csámpás-csicsás, ki embergyerekekről álmukban lerágott ruhácskákban
jár. Egy fiú meg cilinderrel koldul. Hoz haza kopejkát, tallért, gombot,
üveggolyót, kenyérmorzsát, kiflivéget, zsemlegombócot, macskatápot:
ezeket szortírozzák a kesztyűs kis munkások, kötényes tanoncok. A kismester tanítja be őket: egy északról érkezett félszemű, ki mégis sokat
látott. Tréningekre jár a csúcslopási szakfejedelmekhez: majmokhoz és
szarkákhoz. Csoportosítja a szerzett holmit, kezeli a Szortírgépet. Van kutyafülű macsek is: ő a kém, a beépült kutya. Megbontja a hű ebek sorait,
csaholó csatárláncait.
De a főhadiszálláson egyre csak civódnak, nyivákolnak. Valami hiányzik nekik. Nyávog bennük az űr. Királyt akarnak, aki vezeti őket. Mert a
macskák mindig hajba kapnak, veszekednek. Nem hagyják egymást megkoronázni, fölfújják magukat. Nevetnek is rajtuk az egerek. Kell közéjük
egy biztos lábakon álló, kerek fejű igazság. Egy Külső Király. A Malom
kerekei lassan őrölnek. Mikor találták ki, hogy királyt akarnak? Hét éve?
Ki emlékszik már? Vagy hétszer hét?
Aztán egyikük, mindennapos zarándokútján, a körzet ablakpárkányait
végigmasírozva, belepillant egy szobatükörbe. Ott ül a fekete-fehér kerekdedség: egy ragyogó panda. Úgy tanulták, a medvék barnák. Elámul
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e színcsodán. Aztán elnyávogja látomását a Malombeli bandának. A cirmosok azonmód átkutatnak minden tükröt, de hiába, a pandát nem lelik.
Csak egyetlen tükör mutatja Őmedveségét. Mohón lesik, váltásban lótnak-futnak. Őt akarják.
És megszületik a terv: királyt lopnak maguknak, elcsenik a tükörből a
fekete-fehér pofát. Lesz majd harminc derék cica apródja, amilyet csak
kíván! Indul a macskamunka! Felizmosítják a brigádot: a dundik fogynak,
a girhesek kerekednek. Követek mennek segítségért a déli majmokhoz és
égi szarkákhoz. Cserébe fizetség jár: a majmok raklapnyi banánért dolgoznak. A szarkák nem kérnek kevesebbet, mint a banda egész üveggolyó-készletét! Egyetlen egy medvéért cserébe az összes golyóbist elviszik:
száz gyerekzsebből hiányzó, guruló kis gömböcöt.
Közben a macskák bokszkesztyűben azt kántálják: „Királyt szül az éjjel,
várunk téged mézzel!”
Kiképzett különítmény: királylopók. Portyára indulnak egy szemtelen
estén. Ennyit még nem látott a környék. Csörögnek is a kutyaláncok. A
tolvajlásban a Banánköztársaság majma segít, az egzotikus tanácsadó,
déltengeri pofa, tolvajkulcsok ismerője: ő nyitja meg az ablakot, miután
a szarkacsőrök a szúnyoghálót kilyuggatták. A különítményesek leereszkednek a háztetőről, lopott fonalakon, és belesnek a legszélső ablakon.
„Ott van ő, a leendő!” A párnák közül kilopják. Nem sötét zsákokba
rakják, hanem pimaszul szájukba veszik, fogaikkal fogják a tarkóját, úgy
viszik. Gumicipőkben, futólépésben iszkolnak a zsákmánnyal. „Medvetooolvaaaj!” – a kutyák ezt csaholják, de az emberek nem értik. Mert
az emberek buták.
De azt nem tudják, hogy valakinek hiányzik a Medve, valakinek ő a
mancsos kincse. Talán egy kislánnyal lakik? Szerintem igen. Egy csöpp
leánnyal, kinek a haja, mint a Medve szája: olyan piros.
A Medve közben felkerül a Malomtrónra, ott ül szegény bajusztalan.
Nem semmi látvány: fekete-fehér, kis pirossal. De a talpáig el is fehéredik, ahogy a macskavezért meglátja. Annak meg hízik a látványtól pimasz
egy pofája. „Macskává teszlek, nem mássá, cirmos kis dobozzá” – szól a
csíkos-karmos Főkolompos.
Tippek jönnek, hogyan macskásítsák el a medvét: bajszot ragasztanak
neki! Vagy tejet itatnak vele, és a bajusz magától kinő! Megmacskul a
maciképű. Marhajó! Macskajó! S azonmód kap is egy koronát, fenséges
fejfedőt. Valaki tejszínhabból rárajzol egy macimosolyt. De csak nem görbül fölfelé a szája. Pedig igazán jól tartják, csennek neki kakaós csigát
meg szalvétát. Mézet is szervíroznak: hetek óta nem ették, hogy jusson
a Medvének. Igazán nem akarják bántani. De mégis lógatja hihetetlen
fejét. Tudja, otthon vár rá kis gazdája, ki érte monoklit festett magára.
Kivel egymást utánozták, egymást választották. Mintha a felhők is észrevennék mindezt, sírni kezdenek a fehér bárányok, a vattacukrok. Ös�-
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szegomolyodnak, elsötétednek, és itatják a Malom egereit: ömlik a nagy
eső. A Medve közben gazdájáról mesél, brummogó, ősi, altató hangján.
A macskákon meg végigcsurog a bűntudat. Miért a máséra fájt a foguk?
Elszégyellik maguk.
„Viszlát, király!” Szájukban hozták el, hátukon viszik vissza. Előtte
megtisztítják a liszttől: párizsi hátkefékkel és mágikus hengerekkel. A
tiszta Medve macskaháton lovagol. Szép, mint az igazság. Az ablak alatt
léggömbre kötik, s a léggömböt megpuszilják, így száll vissza a sosemvolt,
titkos király.
Nyávog a reggel: a kislány megébred, álomittasan dörzsöli szemét. Porcukor szagát érzi, bár messze még a tél. Oldalra néz és nem vitás: ott van
ő, a kerek kedvenc, a medvelény. Fekete és fehér, de valami mégis más.
Mintha bajsza nőtt volna. De nem, az csak a napsugár.

Rókapásztor
Tölcsérszerű távcsőbe nézek: ismerős kislány vagy, amolyan jövőfejű.
Egy komoly Kornélia. Térdig beborít az elszabott, öregedő, komornakabát. Egy kutyát vigasztalsz, ki mást.
Hű ebem kiterülve feküdhet? – kérdezed. Kimúlt volna az uraság?
Odalenne a dog? De nem, de nem. Négy lábon szaladnak gondolataid,
míg puhán odatérdelsz, már érted is: a fényt elvitték a Lopók, a szürke
üres szeműek. A Tom Denemek. A nagy málhát a hátukra dobták. Zsákos
emberek, kérges kezűek. A dog futott utánuk, de kifulladt: elszívták, mint
egy cigarettát. Botja se volt, hogy azzal üsse a Lopók nyomát.
Vigasztalod, zsebedbe nyúlsz, előhalászol egy fénykekszet, egy kerek ostyát. Dán keksz a dán dognak, mondod, s fehér fogai közé, rózsaszín nyelvére helyezed. Erre hegyezni kezdi a füleit, hegyel, ahogy kell.
Megélénkül a két égkő-szem. Igaz se volt, súgod majd, nyugtatod a kutyát, az ember legjobb barátját. Megeszi a kekszet, és vörösödni kezd a
szőrméje, bundája, mintha narancslébe mártották volna, százszázalékos,
frissen facsartba. Va! – ugat még, de már másként szagol. Szimat Szörény
szuper eb, nincsen nála szuperebb: dúdolod majd, mint a gordonka, s lassan vége lesz ennek a kutyavilágnak. Alt hangon hívod, szólítod az eltévedteket, az elárult seregeket. Rókapásztor leszel. Már ott a pásztorgyűrű
a legjobb zsebedben. Neked csente egy szerecsen.

TÓTH LILI

Átmegy rajta az időjárás
Már évekkel ezelőtt látta, nem explicite a két érzékszervi, hanem a
belső szemével. Legbelül megérezte a citromsárga véget. Volt, hogy órák
hosszat csak bámult kifelé az ablakon. Elmélázott a keménykalapos urakon és a hozzájuk tartozékká avanzsálódott hölgyeken, ahogy évről évre
egyre kevesebb ruhát aggatnak magukra. Nézte a korán érkező fecskéket,
akik lányos zavarukban csak tengtek-lengtek a Városliget fáin. Sokszor
nyitott ablaknál ráncolta a homlokát a messzi jövő felé. Ilyenkor gyakran
megesett, hogy annyira belefeledkezett önmagába, hogy nem vette észre,
ha eső zuhog, hó esik az arcába vagy pirítóssá égeti a nap sugara. Édesanyja szomorúan motyogta maga elé: átmegy rajta az időjárás.
Valójában nem érdekelte a bőrén érzett hideg-meleg. Neki mindegy
volt, mert – gondolta – egyszer úgyis elmúlik minden.
Vasárnap délután a mandulás tej és a gyömbéres keksz pilledt hatása
alatt vizslatta a járókelőket. Ritkán történt meg vele, hogy nem akart hinni a szemének, de ez a pillanat megkívánta az érzékcsalódást. A Napot
látta, de nem fent az égen, hanem lent a földön. Szmokingban, makkos
cipőben nyújtózott fel hozzá az erkélyre, és ráförmedt: – Én akkor is ezen
a bolygón vonulok át a gecibe.
És kért tőle egy cigarettát.

Aki értett a madarak nyelvén
Nem láttam többet, fiam, abból a leányból, mint a vékony, hófehér lábait, amiket úgy tudott kapkodni, ha munkáról volt szó, hogy ihaj. Olyankor,
mint a féleszű iszkolt el, ha zárva volt az aranykapu, akkor is átugrotta.
Lusta egy leány volt, na, de azért szerettem – teszi hozzá félvállról Böske
néni, s kukoricát hint a tyúkoknak. Egy dologhoz értett igazán a naplopáson kívül, a madarakhoz. Én nem t’om, miféle boszorkányság lehetett
ebben a lányban, de ááú, mondom, fiam, utánozni tudta a hangjukat, sőt
megértette őket. Sokszor hajnalig kint volt a csűr mellett, guggolt a piros
pokrócán és kokettált a falu összes madarával. Odagyüttek a kezére, lábára, belegabalyodtak a hosszú, fekete hajába. Há’ borsózott is tőle a hátam
olyankor. Gondútam, egyszer tán belőle is madárka lesz. A férfiak nem
érdekelték, elhajtotta őket, félt tőlük. Vagy önnönmagától, ki tudja már
azt. Ha kérő jött látogatóba, elbujdosott a gesztenyefa legfelső ágára. Há’
nem volt teljesen épeszű a lelkem-bogaram.
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Dédi, elmesélné, hogy halt meg a Lujza? Há, fiam, nincs azon sok mesélnivaló. Én mindig mondtam neki, hogy ne madaraskodjon annyit, mert
megszólják. Tudod, milyen ez a falu, látnak valamit, aztán egybül elkezdenek pletykálni. Ami, tudod, kisfiam, gerjeszti magát, dagad. Elegük lett
a hóbortos leány hajnali madárműsorából. Há, fiam, hogy is mondjam
neked, hogy is mondjam, na… levették a műsorról. Én arra keltem ki az
ágyból, hogy kopogtatnak, a pap állt előttem: – Isten akarata kifürkészhetetlen, Böske néni.
Másnap délben eltemettük a Lujzit.

Az égből liliomok hullottak
Az erdőben élt egy kis faházban édesapával és egyetlen testvérével. A
természeten kívül más nem érintette, érinthette. Zsenge koráig úgy gondolta, csak ő és a két másik léteznek a földön. Meg az állatok és a nap,
ami éjjel homályos gömbbé változik. Határai voltak. A külsőket édesapa
szabta meg. A kis faháztól a nagy és mindent tudó barna kérgű fáig tartott
neki az élet. Tovább nem. Az odúban gyakran fantáziált az árnyékoldalról,
így nevezte édesapa és egyetlen testvére a barna kérgű utáni világot. Újhold volt. Haja és körmei elég hosszúra nőttek, melle, mint egy érett barack, megduzzadt, tenyere izzadt. A kis faház tetején tótágast állva érett
meg, s vele együtt a terve is, melyet évek óta párhuzamosan szőtt egyetlen
háziállatával, az ágya fölött tanyázó keresztes pókkal.
A jelenlét most kezdődik. Édesapa széles karimájú kalapját fejébe húzta, színes levelekkel díszített táskáját vállára tette, és elindult, úgy, ahogy
a földanya a világra hozta, tisztán és csupaszon. A barna kérgű fát tisztelettel köszöntötte, törzsét átölelve kérte az áldását. A fa nem felelt. Az
éjszakai nap sokáig kísérte az útján. Minden lépésével a határait tiporta,
mire kiért az országútra, csak a sár tapadt a lábához, a határokat elhagyta.
Hangos, nehéz, sárgán világító dobozok suhantak el mellette. Az egyik
megállt. Kiszállt egy ember, nem hasonlított sem édesapára, sem egyetlen
testvérére. A nyelvet, amin az ember beszélt, nem tudta a sajátjára lefordítani. Idegen volt a szél suttogásától, a madarak csicsergésétől, a napsugarak táncától. Ez a nyelv fájt neki. Nem értette, mit keres a szájában, a
vállán, a kulcscsontja gödröcskéjénél, az egyenes folyású hasán, a combja
belsejénél, ott, ahol még ő se járt, és a lábujjánál.
Virradt. Az ember és a nyelve már régen a múlté voltak. A kalapot, a táskát és a belső határát magukkal vitték. Ő a világ szélén feküdt. A fákat nézte,
de nem bírta elviselni, hogy azok nem viszonozták a pillantását. Felmászott
a szemben álló vörös kérgűre. A fa, mintha betegség támadta volna meg,
feldobta a Napnak az idegen testet. Másnap az égből liliomok hullottak.
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Az ellopott szív
Hajnalodik. A Rogers Street 21. szám alatt nőtlen férfi alszik, már tíz
éve egyfolytában. Mélyen veszi a levegőt, úgy, mint aki sose tudja, melyik
lesz az utolsó.
Se éjszakák, se nappalok, se évszakok, se illatok, csak álmok, többnyire
nyárszagúak és puha foszlós kalács tapintásúak, mint a múltban a kedves
bőre. De ezen a napon rémálom gyötri, dobálja a testét, vicsorít, állkapcsát kattogtatja.
Az álomban tél van. A férfi egy befagyott tó közepén meztelenül fekszik, arccal a jégnek. A tó alján kedvese áll, kezét hátrakulcsolva figyeli.
Farkasszemet néznek, nem szólnak. A lány karja megnyúlik, kitöri a jeget
és berántja magához a férfit. Együtt lebegnek, nézik egymást, mint két
emlék az idő tükrében.
Fekete ajtók úsznak el mellettük. Valamennyit megpróbálják kinyitni,
de a kilincs elfolyik a kezük között. Az utolsó ajtónál a lány elengedi a
férfit, belép, és eltűnik.
A férfi kinyitja a szemét, időbe telik, mire rájön, hogy már nem álmodik. Szemének fáj a napvilág, hunyorog. Fertőtlenítő szaga csapja meg az
orrát, belőle árad a bűz. Utoljára ezt a szagot akkor érezte, mikor – de
nem emlékszik az időre és a térre, csak az érzésre.
Pizsamafelsőjének bal felső oldalát barna folyadék itatja át. Idegesen
tépi szét magán a ruhát, kezét a mellkasára teszi, de nincs dobbanás.
Anyja telefonszámát tárcsázza: – Édesanya, valaki ellopta a szívem!
A vonal túlsó végén az öregasszony szívrohamban esik össze. A fia
hangját hallotta, valaki más szájából.

KORMÁNYOS ÁKOS

A múlt jelenné válik
Gyakran arra ébredek,
hogy hunyt szempilláid mögött,
a múlt jelenné válik.
Tested rándulásai riasztanak fel,
szakkádikus mozdulat hatása,
feleszmél bennem az állat.
Gondolkodás nélkül, reflexszerűen,
agyam ősi rétegeiből,
habzó szájú dühvel akarlak védelmezni.
Bal kezem méhedre,
jobb kezem homlokomra nyomom
és mire megcsókolom vállad
ismét szétválik a múlt és a jelen.
Izmaid visszakerülnek a mostba
és elernyednek.

Konferencia
Online konferencián,
felteszem kérdésem
mellettem horkolsz.

Egy óra pihenés
Nyakad és mellkasod találkozási pontjánál,
egy centi széles sávban, folyton hullámzik bőröd.
Amikor tested minden más porcikája pihen, itt akkor is forrsz.
Bal tenyerem a homlokodra rakom,
jobb tenyerem arcodra,
ajkaimmal pedig suttogó hangon kezdek számolni, száztól vis�szafelé.
Mire elérem az egyet, folyton izzó részed is megnyugszik.
Így harcolunk ki neked egy óra szabadságot,
egy óra pihenést.

PISTOLI LEOPOLD

Dek(oron)ameron
A Halál a befejezés lapja a tarotban, de nem kell megijedni tőle: csak véget
kell vetni valaminek, ami már céltalanná vált.
A Katona az összeesküvés-elméletek híve volt. És mivel katona volt,
így elég meggyőzően tudta előadni őket. Volt valami neve is, de Füzi nem
bírta megjegyezni, mint ahogyan a többiekét sem, csak a foglalkozásukat.
Hatan ültek az olasz síparadicsom egyik apartmanjából kialakított „önkéntes karanténban”, Madonna di Campiglióban, és ismét a Katona vitte
a szót. Magabiztos hangja betöltötte a teret.
– Egyértelmű, hogy a CIA… Ki más? Nem gyanús, hogy mindegyik Kínából indul? Térdre akarják kényszeríteni a kínai gazdaságot. A madárinfluenza, a SARS most meg ez… ez mind onnan indult.
– De hát Amerikában is vannak halottak – vetette közbe bátortalanul
a Szobalány.
– Járulékos veszteség. Collateral damage – legyintett a Katona. – Meg
különben is. Miért pont mindig Kína? Indiában is rengetegen laknak ös�szezsúfolva, onnan mégsem jön semmi ilyesmi. Persze. Mert India az nem
versenytársa, hanem barátja Amerikának.
Füzi elbambult egy pillanatra. Eszébe jutott, hogy ez itt egy síközpont,
más szóval síparadicsom, és hogy milyen fura, hogy még meg sem halt, de
máris a paradicsomban lehet. Még ha csak síparadicsomban is. Hiába, se
purgatórium, se semmi, elég jó időben a jó helyen lenni. Ez kicsit vicces
volt, magában el is mosolyodott, amit az Írónő rosszalló fejcsóválással
nyugtázott. Mind a hatan magyarok voltak: a Katona, aki katona volt a
feleségével, aki katonafeleség volt, az Írónő, aki írónő volt és Füzi, aki
egyedül volt, ők mind magányosan érkeztek síelni. A Szakács, aki szakács
volt és a Szobalány, aki egyetemista volt, mind magyarok voltak. A hegyek
között megbúvó kis apartmanház – egy a több száz hasonlóból – légkábelen kapta az áramot, de a kábelt előző nap elszakította egy szerencsétlenül dőlő fenyő. Mindenkit megnyugtattak, hogy hamarosan jön szerelő,
de az egy nap pont elég volt az okostelefonok lemerüléséhez. Kimenni
nem volt tanácsos, az emberek kénytelenek voltak egymással beszélgetni.
A Katona éppen ott tartott, hogy a Szkripál-mérgezést sem az oroszok
csinálták, mert hogy a fenébe lehetne becsempészni egy szigetországba
idegmérget, amikor a határon a féléves gyerekeket is pelenkára vetkőztetik, ráadásul az az üzbég tábornok, aki a novicsok nevű idegmérget kifejlesztette, jelenleg Pittsburgh-ben él, arról nem is beszélve, hogy ha a
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határon csempészték be, miért nem lett kirúgva a brit határőrség meg a
vámőrség parancsnoka, meg a belügyminiszter? Miért nem? Hát azt nem
lehet mondani, hogy jól végzik a munkájukat, és minden rendben van, ha
egy országba ki-be lehet cipelni valami idegmérget. Na, ugye?
– Elmondom tehát, hogy az Isten Fia üdvösséges Megtestesülésének
immár kettőezerhuszadik esztendejét írták, midőn jeles Madonna di
Campiglio városában, mely szépségével felülmúlja mind a többi itáliai városokat, kiütött a koronavírus, melyet az égitestek hatalma vagy Istennek
bűnös cselekedeteinken érzett igazságos haragja zúdított a halandókra,
hogy észre térítsen bennünket – szólt hozzá a társalgáshoz Füzi, felemelve a fejét a könyvecskéből, amit forgatott. Véletlen-e, hogy egy Olcsó
Könyvtár sorozatos Bocaccio-válogatás is volt az apartmanban? Ráadásul
magyarul.
A többiek értetlenül néztek rá. Az Írónő fázósan húzta össze magán a
kabátot, és gyorsan végigfuttatta magában az összes információt a koronavírusról, de miután nem talált olyat a tünetek vagy a következmények
között, hogy valakinek meglágyult volna az agya, kissé megnyugodott. Belehülyült szegény a félelembe, gondolta. De hát nem is csoda. Füzi pedig
folytatta:
– E vírus alig néhány héttel annak előtte bukkant fel a keleti országokban, s minekutána ottan rengeteg embert elpusztított, feltarthatatlanul harapódzott egy helyről a másra, s nyomorúságunkra a Nyugaton
is elterjedt. És ellenében ugyan csütörtököt mondott minden okosság és
emberi vigyázatosság, mellyel evégre rendelt városi biztosok a sok szennytől megtisztították a várost, megtiltották, hogy oda bárminemű beteg
ember betegye a lábát, s bőven osztogatták a jó tanácsokat az egészség
megóvására; nem volt foganatja a jámbor könyörgéseknek sem, melyeket
újra meg újra, az elrendelt körmeneteken is, más módokon is intéztek
Istenhez ájtatos emberek; körülbelül a mondott esztendő tavaszának elején kezdettek mutatkozni a koronavírus fájdalmas pusztításai, mégpedig
elképesztő módon.
– Igaza van! – kiáltott fel hirtelen a Szobalány.
– Ugye? – kérdezte a Katona.
– Magának is lehet, hogy igaza van, de Füzi úrnak is igaza van. Nagyon
jó ötlet.
– Micsoda? – kérdezte a Katona.
– Játsszunk Dekameront! És adja vissza a könyvemet, ha lehet.
– Dekameron? Az olyan mint az Activity? – kérdezte elbizonytalanodva a Katona – Nem igazán szeretek mutogatni.
– Nem, nem kell mutogatni, csak sztorizgatni – mondta a Szobalány,
aki egyébként olasz szakos egyetemista volt, amikor volt pénze egyetemre
járni. Amikor nem volt, akkor szobalány volt. Meg bébiszitter. De gondolt
már másra is. Főleg, amikor nyaranta őszes urak érkeztek a kabriókon és
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szálltak meg az apartmanban, magányosan. Végül is ki tudná meg otthon? De amióta egyre több kint a magyar egyre nagyobb a kockázat is…
ami kicsit könnyebbé teszi az erkölcsös életet.
– Úgy volt, hogy a pestisjárvány idején egy pár olasz srác meg csaj elzárkózott egy nyaralóban, és hogy ne unják halálra magukat, történeteket
meséltek egymásnak – folytatta hangosan a Szobalány.
– Hmmm… ez tényleg jó ötlet. Amíg nem jön vissza a net, addig mi is
csinálhatnánk ilyet – morogta a Szakács – Meg lehet így őrülni.
– Mindenki benne van? – kérdezte Füzi – De szerintem előtte állapodjunk meg, hogy tegeződünk. Úgy azért csak könnyebb.
– Én kezdem! – jelentette ki határozottan az Írónő – De ugye nem kell
valós történetnek lennie? Lehet kitalált is?
– Persze, csak jó izgi legyen. Ja, és nem lehet idegmérges, meg vírusos –
mondta a Szobalány, akinek a tegeződés óta megjött a bátorsága – És ne
haljon meg benne senki.
– Erkölcsi értelemben sem halhat meg benne senki?
A Szobalány elgondolkodott, majd megvonta a vállát:
– Na, jó. Úgy meghalhat.
– Szóval, mint mondtam ez egy kitalált történet – hangsúlyozta az Írónő, és ebből mindenki tudta, hogy vele történt meg.
– Annyira kitalált, hogy mottója is van. Az a mottója, hogy „– Logikus.
A következő novellád első bekezdésében elvágod valakinek a torkát. Aki ezt
elhiszi, az jobb is, ha nem marad a barátod.”1 Egyszóval annyira kitalált,
hogy a főhőse nem is nő, hanem férfi. Mondjuk egy író. Én azt a címet
adnám neki – az Írónő úgy tett, mintha most találná ki a címet és gondolkodna – szóval azt a címet adnám neki, hogy:
krEativrájting
– El akarohok váhálni tőleeehed…. – alig értettem, amit mond, úgy zokogott bele a telefonba. Megijedtem. Igazán nem attól, hogy el akar válni.
Azt már sokszor mondta, és ha eljátszottam a gondolattal, hogy milyen
is lenne, nem tűnt a dolog borzasztónak. Legalább lenne hová hazamennem. Mert így nincs. Van ugyan a lakás, ami tiszta, és rendes, de teljesen
rideg, és nem tudok benne élni, mert bármit teszek, azzal megbontom a
rendet és hosszas, vagy rövid veszekedéseket produkálok… úgyhogy otthon (ami nem otthon) nem is csinálok semmit. Csak ami a legszükségesebb: eszem, iszom, zuhanyozom (azt sem szereti, ha fürdök), megnézek
vele időnként egy sorozatot. Aztán menekülök.
Szóval csak a várható hisztitől és magyarázkodástól és lelki élettől ijedtem meg. A fáradtságtól, ami majd közben, és főleg utána beborít majd.
A fásult, szürke semmitől, amikor a kifacsart lélek bennem semmi mást
nem akar, csak szabadulni és megszűnni.
1

Görömbölyi Dávid: Szólj hozzám
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Nem tudtam, most mi a baj. Amíg hazavezettem – mert a telefonba
nem volt hajlandó elmondani, hogy mi a baj, csak zokogott tovább, és én
elképzeltem, ahogy a taknya meg a könnyei összefolynak – végig zongoráztam magamban a lehetőségeket, de semmire nem jutottam. Tudtam,
hogy a facebookomat rendszeresen ellenőrzi: semmit nem lájkoltam, senkivel nem cseteltem, ami bánthatná. Egy-egy boldog születésnapot vagy
boldog névnapot volt az összes kommunikációm.
Az e-mailjeimet is rendszeresen olvasta (azt hitte, nem tudok róla…
vagy talán nem is hitte, csak nem érdekelte): ott sem találhatott semmit.
Meg aztán nem is volna mit találni: nagyjából aszexuális lettem. Nem teljesen, de nagyjából. Elegem lett a nőkből, férfira, kutyára, macskára, tehénre meg soha nem vágytam. Egyáltalán, elkezdett zavarni, hogy minden a
szexről szól… ez gondolom a kezdődő impotencia jele is, mert eddig fel sem
tűnt. Korábban fel se tűnt, hogy nekem mindent szexszel akarnak eladni: az
ennivalókat, innivalókat, utazásokat… mindent. Csak itt a kokkakkólásnál
gondolkodtam el, hogy nekem ne akarják se buzikkal, se kurvákkal eladni
a kólát: mert az egy ital, nem szex. Oké, ha mondjuk fehérneműt akarsz
eladni, mutasd meg egy formás testen. Vagy fürdőruhát. Dettó. De miért
kell csöcsökkel, meg érzéki ajkakkal, vagy éppen buzikkal reklámozni egy
élelmiszert? Na, mindegy. Elkanyarodtam. A témától is, de az autóval is.
Szóval vezettem haza, de nem akartam hazaérni. És ilyenkor beindul a
fantáziám: eleinte azon ábrándozok, hogy simán nekihajtok egy villanyoszlopnak, és akkor kész, vége, le van tudva. De akkor meg eszembe jut,
hogy nem is kellene villanyoszlopnak menni, csak ki a reptérre… gyorsan
venni egy jegyet, valahová messze. Aztán eldobni a telefont, megszüntetni
az e-mail címet, meg mindent…és akkor újra kezdhetném. A nulláról. De
mégis… Kényelmetlen lenne a nulláról. Mondjuk ez se kényelmes.
Hazaérek. Beparkolok. Fel a lifttel. Az ajtó előtt még várok egy kicsit:
az utolsó nyugodt pillanatom a következő pár órában. Nagyjából érzem,
tudom a forgatókönyvet: Nagy dráma. Jelenet. Könnyek. Bármiről is legyen szó. Én beszélek. Ő nem hiszi. Ő beszél. Én beszélek. Hozzáérek.
Ellök. Beszélek. Hozzáérek. Nem lök el. Beszél. Igyekszem meggyőzni,
hogy nem úgy van, ahogy gondolja. Támad. Átölelem. Hagyja. Még mindig zokog. Én beszélek. Ő beszél. Igyekszem meggyőzni. Jól megy, mert
ő is meg akar győződni. Ő kibőgte magát. Hozzám bújik. Akkor jó, de
akkor is… valami ilyesmit mond. Én hullafáradt vagyok, és diszkréten fuldoklom. De mosolyt erőltetek az arcomra. Ő megnyugodott. Kidrámázta
magát. És kiderült, hogy még mindig kell nekem. Különben nem vállaltam volna a tortúrát, ugye. Jó napja van. Nekem fáj a fejem. Szürke minden. Hányingerem van. És halálosan fáradt vagyok. Egyszerre sétálnék
egyedül a levegőn, és aludnék is. Egyedül. Ehelyett sorozatot nézek vele.
Vagy a sárkányon lovagló elmebeteg ribancról, vagy a kanapén élő háromfiú-háromlányról. … csak nehogy horkoljak közben. Azt nem szereti.
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– Ki az az E? – üvölti az arcomba könnyes-taknyosan.
Valószínűleg nagyon hülyén állhatok. Fogalmam sincs róla, miről beszél. Egy pillanatra zavarba jön, látja, hogy nem játszom a hülyét. Tényleg
az vagyok.
– Ki az a ribanc E? Hogy hívják? Enikő? Vagy Emerencia? Ne játszd
a hülyét! Akit meg akarsz baszni! – ezzel az arcomba vágja az egyik noteszomat. Az írós noteszomat. Amibe az ötleteket írom. A novellákhoz,
meg a regényhez… „A” regényhez… Ami majd mulatságos lesz, kelendő, de mégis irodalmi… több rétegű. Hogy minél több emberhez szóljon.
Hogy az is szívesen olvassa, aki csak a felszínt kapirgálja. (Nem, ez így
nem jó. Ez degradáló. Nem így akarom: Azt akarom mondani, hogy legyen benne egy történet, ami szórakoztat… és ugyanaz a történet legyen
elgondolkodtató is, ha úgy akarja, úgy olvassa valaki. Ja, és persze vigyék,
mint a cukrot.)
Rezignáltan hajolok le a táskámhoz. Legszívesebben röhögnék, de
most nem szabad, mert akkor megsértődik. A táskában kotorászok.
– Ki az az E? – visítja, és felkapja a régi, otthon felejtett noteszt.
– Nem tudom.
– Miiii? Azonnal mondd meg ki az! Tudni akarom! Hogy hívják? Melyik ribanc az az ismerőseid között, mi?
– Mondom, hogy nem tudom!
– Na, engem ne nézz hülyének! Érted! Engem ne nézz hülyének! Azt
írod róla, hogy – és vadul lapozgatni kezd, majd hadarva olvassa – „megint
E.-vel álmodtam. Annyira intenzív volt az álom, hogy még a szeméremajkai
ízét is éreztem…” és azt mered mondani, hogy nem tudod, mi a neve?
– Azt.
– Én megöllek! Mi a neve!
– Tovább is olvastad?
– Én nem vagyok hajlandó olvasni ezt az ocsmányságot!
Ezalatt előkerül a másik notesz a táskámból. Ugyanolyan, mint az, amit
a kezében tart. Elveszem tőle, amit a kezében tart. Előrébb lapozok pár
oldalt és olvasni kezdek:
– „Az utolsó lökést C adta meg… C-t akkor ismertem meg, amikor úgy
döntöttem, hogy valami kisebb albérletbe költözöm, hátha azzal is takarékoskodom. C-nek költöztető- és bútorszállító cége volt. Egyszemélyes. A rakodókat mindig a hajléktalanszállókról toborozta. C körülbelül 140 cm mély,
vékony, de roppant szívós ember volt, megtörhetetlen önbizalommal.”
Furán, zavartan méreget. Még nem érti, hogy mire akarok kilyukadni.
Lapozok egyet és ott folytatom.
– „Mégis, ki a kedves papa?
– D…
– Ó, te mennybéli!
– Hát tényleg ismeri?
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Nézze, nem akarom megbántani az érzékenységét, meg halottról jót vagy
semmit… de a kedves papája…”
Már nem sír. Csak gyanakodva néz. Egy tetszőleges, másik lapon folytatom az olvasást..
– „Figyelj csak B.
Igen – kicsit kelletlen voltam. Ha B-nek szólít, akkor valami komoly dolog
jön. Körülbelül tudtam is, hogy mire számíthatok. Most jön az, hogy „én nagyon tisztellek téged, de úgy gondolom, hogy nekünk különböző az életünk.”
Látom a szemén, hogy kezdi kapizsgálni. Kinyitom a másik noteszt,
megkeresem azt az oldalt. Kinyitva elé rakom. A lapon ez olvasható:
„A=0
B=én (E/1), kicsit lúzer, enyhén alkesz
C=rakodómunkás; kicsi, agilis, agresszív, független, vidám
D=E (női fsz.) elrabolt apja, volt katona, igazi faszfej
E=női fsz (észt, finn, valami balti)
F=lovardás csávó, kicsit jampis
G= akinek az öltönytáskájában van a cucc, negatív, üzletember
H=helyi segítő (üzbég?)
J=tádzsik sofőr”
– Ez mi? – kérdezi gyanakodva.
– Meglepne, ha eddig nem jöttél volna rá.
– De… de… – látom, igyekszik belekapaszkodni valamibe – Az A
miért 0?
– A magánhangzók a női szereplők. A mássalhangzók a férfi szereplők.
Több férfi szereplő van benne, mint női. Én egyes szám első személyben
írok, férfiként, de az ABC A-val kezdődik, az A pedig női szereplőt jelölne, ezért az kimarad. B a „regény én”. Lehetnének számok is: páratlanok
férfiak, párosak nők… de ez egy kalandregény, ahol valószínűleg több a
pasi (mint a regények többségében).
Látom, hiszi is, ne m is.
– Na, ne akarj átverni… ne akard nekem bemagyarázni…miért nem
írtál simán neveket?
– Mert még a nemzetiségeket sem tudom. Ha meglesz, akkor is nehéz
lesz találni.
– Mi? Mi ez a faszság? Kitalász pár nevet és kész!
– Lőrincz Laci bácsi egyszer, még az internet kora előtt azt mondta,
hogy minden névjegykártyát megőriz, és ha Indiában jár, az emeletes épületek bejáratánál le szokta másolni a kapucsengő melletti neveket… hogy
legyenek nevei. És ne járjon úgy, mint az a – talán brit – író, aki magyar
szereplőkkel írt regényt és mindenki Kossuth volt benne, Petőfi meg Rákóczi… De ott van Agatha Christie is: a gyilkosság az Orient-expresszen
egyetlen magyar szereplője Andrányi gróf … tehát épp csak nem Andrássy…
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– Te most szívatsz.
– Itt az egész olvasd végig. Persze még csak az eleje van meg, az is töredékesen.
Tanácstalanul forgatja a noteszt. Én bevonulok a WC-be. Sokáig mosom a kezem, az arcomat is hideg vízzel. Kinyitom a kis szellőzőablakot is.
Ehhez le kell vennem a légfrissítő spray-t. Vissza már nem rakom. Égve
felejtem a villanyt.
– Ez nem igaz! – támad azonnal, ahogy visszatérek az életbe.
– George Simenon neve mond valamit?
– … most nem ugrik be…
– Maigret felügyelő?
– Ja, így igen… ő írta.
– Pár regénye folytatásokban jelent meg valami francia újságban. Neki
az volt a módszere, hogy papírból kivágta a szereplőket, kiszínezte őket,
így soha nem tévesztette el sem a termetet, sem a hajszínt, sem a szeme
színét az illetőnek. Írás közben, ha meghalt valaki, azt az íróasztal mellé
dobta, nehogy megint felhasználja. Új takarítónője lett, aki azt hitte, a
figurák leestek az asztalról, úgyhogy visszarakta őket, szép rendben. Egy
hét múlva dühös olvasók százai írtak neki levelet, hogy mi ez a hülyeség,
azok a szereplők, akiket említ, már két hete meghaltak.
Ülünk egymás mellett. Ő jól kibőgte magát. Most nyugodt. Én halálosan fáradt vagyok.
– Nézünk valami filmet? – néz rám reménykedve.
– Persze.
– Tudod, nem is csak a film miatt, de úgy szeretek összebújni veled.
Légszomjam van. Sétálni szeretnék és aludni. Eszembe jut a villanyoszlop… meg a reptér. Aztán azt válaszolom:
– Én is.
Mielőtt elszenderedem – a sárkány éppen tüzet fúj… vagy a kanapélakók kávéznak… már nem tudom pontosan – az utolsó gondolatom az,
hogy remélem E meglátta, hogy a szellőzőablakból hiányzik a spray doboza. Ami annyit tesz, pár napig jobb, ha nem találkozunk.

(A szövegben szó szerinti idézetek, átvett ferdítések és plágiumok találhatóak Bocaccio Dekameron című művének Révay József által történt magyar
fordításából.)

ILIÉS RENÁTA

Két hét
Két hétre elutazott és
két hétig nem láttam a
fekete övtáskáját
a biciklijét
a széttört telefonját
a haját ahogy nem áll sehogy
a szemét ami vagy zöld vagy kék
a humorát
a rosszkedvét
a jókedvét
az ujjait
a száját
a nyelvét
a mágneses térdszalagját
a horzsolást a térde alatt
a verseim utáni érdeklődést
a rozét amiből megiszik egy üveggel
a bizonytalan járását
De két hét után hazajött
és újra láttam a
fekete övtáskáját
a biciklijét
a széttört telefonját
a haját ahogy nem áll sehogy
a szemét ami vagy zöld vagy kék
a humorát
a rosszkedvét
a jókedvét
az ujjait
a száját
a nyelvét
a mágneses térdszalagját
a horzsolást a térde alatt
a verseim utáni érdeklődést
a rozét amiből megiszik egy üveggel
a bizonytalan járását
és csak ültem és sírtam és ittam.
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C. & G.
C. egy bevásárlóközpont legfelső emeletén dolgozik. Adminisztrációs
feladatokat lát el. Telefonhívásokat bonyolít. Egy régi bérházban lakik a
macskájával. Jógaórákra jár. Banki kölcsönt vesz fel, és már előre aggódik. Esténként citromfű teát iszogat. Macskája előszeretettel piszkít az
ágyába. C. már három és fél éve egyedülálló. C. nem tudja, hol rontotta
el. Azt mondják rá csinos és tehetségesen rajzol.
Olykor eljár a közeli moziba. Romantikus filmeket néz. Közben nagyokat sóhajtozik. Sír.
G. egy repülőgép-katasztrófa egyetlen túlélője. Jelenleg egy multinacionális vállalatnál dolgozik. Napi rendszerességgel fut. Szereti a macskákat. Bár előfordul, hogy különböző szórakozóhelyeken kétes erkölcsű
hölgyekkel ismerkedik meg, valójában egy kedves lányról ábrándozik, aki
jógaórákra jár, és kitűnően rajzol. G. ellenne mint a befőtt hosszabb ideig
is női társaság nélkül,de dunsztja sincs, hogy azt hogy kell.
C. és G. két független ember.
C. és G. sosem találkoznak.

N. tér
Egy hete késik. A naptár szerint. Ötletem sincs, hogyan mondom el
neki. Az internetes oldalakon már a babaholmikat böngészem és fiúneveken gondolkodom. Persze még korántsem biztos semmi.
Megbeszéltük, hogy az N. téri kis kávézóban fogunk találkozni. Rohanok a busz után, de a sofőr az orrom előtt csukja be az ajtót. Szentségelek.
Hívom. Kicseng. Felveszi. Nevet. Azt mondja, ne aggódjak, megvár.
Valóban ott ül a kávézó teraszán. Mosolyog és kihúzza a széket. Rendel.
Fogja a kezemet. Iszogatunk. Valaki telefonál neki. Szabadkozik, hogy
fontos, mert az irodából hívják. Öt perc és itt van.
Addig én kimegyek a mosdóba. Émelygés fog el. Sápadok. Egy pillanatig a hasamon pihentetem a kezemet.
Úgy döntök, mégsem ma mondom el neki.
Három nap múlva újra találkozunk.
Mosolyog és megölel.
Majd leültet, hogy elmagyarázza, miért
nem tud szeretni engem.
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e.h.h.H.h.
Hitt Istenben. A háborúban a haditengerészetnél szolgált. Megtanulta
a Braille-írást, pusztán szórakozásból.
Egy szép,egyszerű lányt vett feleségül, de gyerekük sajnos nem lehetett. Agrármérnök volt, kedélyes, szűkszavú ember. Goethét olvasott, és
élvezettel hallgatta a klasszikus zenét. Ismerősei között sok volt a művészetkedvelő. Szabadidejében festett. Magas volt. Feltűnően. Szerette a cigányzenét. Néha eljárt mulatni. Mindenkinek fizetett egy kört. Nyaranta
a Balatonnál bérelt egy kis házat. Olykor kereskedett is. Mondom. Okos
ember volt. Egyetlen hátránya, hogy Hoffmayernek hívták.

KATONA ÁGOTA

Társulás
Mintha egy erdő. Szurdokban
tévedni el, folytathatatlanul,
amilyen a szemét. Bokrok alá
kúszó siklóüveg, fényes papírok
avarrezgése. Erdő, de mintha.
Átellenben préselt tájak, lebegő
tejüvegtáblák között a szoros budai
hegyek. A viharos szél taszításai
szemből érnek. Bennük a bükkerdők titka, algoritmusok.
Két dátum közé záródik az év,
pedig észrevétlen és távol marad
a súlya. Növényzet helyett
intézmény, klórszagú csarnok.
Kupolaívek, a domborzat határa
egy összeszorított száj.

Szálak
Vízmosásba járunk számolni
a vadak páros nyomait.
Szőnyeget terítek a hasadra,
vibrál az árnyék, vésett
falú borospohárként borul
rám, összeköti tűlevelek
és varratok nyomait.
Belemarkolok a gazba, mint
a hajadba, a hajadba, mint
a gazba. Elfelejtek számolni.
Sosem tudom meg, a hegy
tetejére vezető labirintus
hány félrelépésből áll.
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Mágikus kör
A magánhely követelése személyes
vadon. A gyarmatosított erdő
kétszeres erővel tör az égnek,
koronafélénkség nélkül.
A boszorkányokról mesélek,
lány vagyok. Amit mondok,
felhasználják ellenem. Nem
érek fel idegenek szájához.
Legyen a felékszerezettek
találkozása ez a kör. Engem
alig lehet viselni, ami felhevült,
azt nem, hiába nincs fémből.
A testem gyenge menedék. Éghető
a haj, a köröm. A lángok jól táncolnak
velem, lány vagyok, páratlan,
gyarmatosított szervekkel.

Vadon
Az emberáldozat megszelídítése,
hogy kés helyett apajogú nyelv
a torkomon. A fölösleges állat
vad, vadállat és veszett.
A szürkezónában él. Elég
lenne egyedül hagyni. Ha kívül
maradt, ásson magának üreget
az ádáz érzelmek ellen.
Magam ellen fordítani
az elemek haragját, a változó
szélviszonyokat nincs jogom.
Füstöt inni van, töményen
és a földön élni meg.

BORS ANNA

Tavasz
Négy napja fúj a szél,
mozgásban a levegő,
élettelen dolgok
száguldanak a házak felett,
sebesen, mintha motor hajtaná
a virágszirmokat, port, szemetet,
tavasz van, fehér, rózsaszín,
sárga, lila, piros a zöldön,
nagyböjt ideje, nem iszom alkoholt,
józanul nézem, ahogy felkerekedik
a világ, ahogy a szél elfoglalja a
várost, táncba rángatja a fákat,
vírust terít a földre.

Éjjeli tulajdon
A szemem, mint egy zseblámpa,
ha sötét van, világít, amerre nézek.
Ha már mélyen alszol,
s a fénycsóva nem riaszt fel,
arcodat kutatom,
szemed körül az elsimult ráncokat,
halk légzésedet, ajkad nyílik és bezárul,
borostádban az ősz szőröket,
nem hiányzol, tetszik az egyoldalú játék,
ahogyan mozdulsz, valami felé
kinyújtod kezed, ez a te világod,
és mégis az enyém, mert én tudok rólad,
én tudlak téged, míg árnyaid birtokolnak,
ki tudja, visszajönnél-e, ha fényem
ki nem oltaná a hajnali derengés.
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Minden a tied
Szomorú szemed
mindig nevet,
gyenge tested
mindent elbír,
szabad lelked
kifordítottad,
hogy mások hordják,
melegedjenek,
kincseid
szétosztottad,
mi maradt neked,
lelkem lelked szülte,
nézz a szemembe,
itt minden a tied.

Emlék az íz
Már nem emlékszem,
milyen illat fogadott a kertben
mikor a felnőttek még alszanak,
milyen az első lépés
a dértől fehér szőnyegen,
mikor még a nap a kert alatt
éppen hogy felkapaszkodott
a vetemény hajlott hátán,
ereje is még csak lesz,
pár perc, egy óra,
a délelőtt elszalad,
emlék a képzelt barát is,
kinek szájába tettem a
frissen érett málnát, ribizlit,
emlék az íz.
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Füzér
elhagyott tanyán
virágzó cseresznyefa
hullatja szirmát
őszinte szavak
tisztítani akartak
de sebet vájtak
régen látott rokonok
a nagyvilágból
temetni gyűlnek
száraz falevél
az ágon maradt télre
tavasszal lehull

DEBRECZENY GYÖRGY–JUHÁSZ ZSUZSANNA

Az én bizodalmam
(HANGJÁTÉK)

Helyszín: Gyógyszertár. Nem nagy és modern, de nem is kicsi, és meghitt. Amolyan átlagos. Sok ilyen van egy nagyobb városban. Forgalmas útkereszteződés közelében fekszik. Tehát mindvégig folyamatosan hallható
a beszűrődő
Utcazaj: autók motorjának túráztatása, indítása, olykor távoli sziréna,
a gyógyszertár előtt elhaladó járókelők csoportjának nevetése, kiáltása
stb. és a
Gyógyszertári zajok: ajtó nyitódása, csukódása, pénztárgép zaja, visszaadott aprópénz csörrenése, időnként beszédfoszlányok.
Szereplők:
FÉRFI: 60 év fölötti „fiatal nyugdíjas”, a hangja is fiatalos. Félművelt
úriember. Szeret beszélni. Olykor affektálhat is vagy beszélhet valamilyen
dialektusban. Sosem hangos, nem tűnik tolakodónak. Legalábbis a hangja, hanghordozása alapján nem. Egyáltalán nem vesz tudomás róla, hogy
a NŐ nem figyel rá.
NŐ: 20 év körüli gyógyszertári asszisztens. Nincs képesítése, tehát
szakmai kérdésekben könnyen elbizonytalanítható. Egyébként is kialakulatlan még a személyisége. A számára szokatlan helyzetben nem találja
fel magát. Védekezésül figyelmetlenséget tettet, csak néha kapcsolódik
egy-egy mondat erejéig a férfi érzelemteli, helyenként nagyon is túlfűtött
mondandójához.
Utcazaj. Ajtó nyílik, majd csukódik. (A férfi belép a gyógyszertárba. Köszönés nélkül beáll a sorba.)
FÉRFI: De meleg van! Haladhatnánk gyorsabban is. Pedig direkt most
jöttem le. Délelőtt. (Maga elé) Azt hittem, ilyenkor már mindenki dolgozik.
Továbbhaladó sor zaja, ruhasurrogás, köhécselés stb., esetleg üveglaphoz
ütődő tégelyek zaja.
FÉRFI: Én kérem szeretnék… hát koit… kopulálni, de… valamit akadályoztatás ellen… mit tudna proponálni?
NŐ: (Nem érti.) Hát… mit is…
FÉRFI: Mindegy, csak jó erős legyen! Kibírom. Erős az én szervezetem. Még a vasat is meg tudnám… rágni.
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NŐ: Jó, jó…, de mire tetszik?
FÉRFI: Mondom, kopulálni…, azt szeretnék én.
NŐ: (Hirtelen megérti a kérést.) A partnernek? Annak tetszik?
FÉRFI: Dehogy! Nem vagyunk már olyan fiatalok. Nem kell annak semmi. Megvédi azt a… klimaktérium, de már azon is túl van a szentem. Még
a Szentlélek árnyéka se tudná… hát bajba keverni. Mondom, hogy nekem
kell. Én még az a régi világból való udvarlós fajta vagyok. Nem csak úgy
rögtön bele, in medias res, ahogy ezek az újhullámos papagájok csinálják.
(Egyre jobban belemelegszik.) Azok még azt se nézik, hogy fiú vagy lány van
alattuk. Igaz is, az ember olyankor azt se tudja, fiú vagy lány. Annak idején
nekünk nem ment olyan könnyen. A férfiembernek elébb meg kellett nézni, mennyi pénz van a zsebében. Ne, ne gondoljon semmi rosszra… Mi még
csak sétálni vittük a kisasszonykákat. Vettünk nekik ezt-azt, el-elvittük őket
a Liliputi Színházba. Hadd nézelődjék ki magukat, ha egyszer az kellett
nekik. Mi meg el-elnézegettük őket… Ha jól szórakoztak, nemigen törődtek azzal, hol, mi csusszan fel. Azt se bánták, ha olykor eltévedt a kezünk.
NŐ: (Kissé zavartan.) Akkor most kinek lesz?
FÉRFI: Mondom, hogy nekem kell. Nincs már nekem akkora… bizodalmam. Eddig még rendben ment minden, de sose lehet tudni Én ugyan
nem érzem öregnek magamat, de annyi mindenfélét összeírtak már a
nyugdíjasokról… Mintha nem lenne itt más baj épp elég… Mindig csak
bennünket akarnak támogatni, hát nem csoda, hogy az embernek oda a
bizalma maga iránt. De én kérem szépen nem megyek azért a kis leveskéért a napközibe. Csak nem röhögtetem körül vén fejjel magamat. A végén
még egy délután értem jönne szegény jó édesanyám, pedig már tíz éve is
megvan, hogy megújítottam a helyét… a kolumbáriumban.
No, tessék már nekem proponálni valamit: Csak nem kuruzslás az, ha
segít egy idős embernek. Tettem én eleget, tán még magácskáért is…,
azért ülhet most itt. Voltam én, talán még ebben az utcában is romokat
takarítani.
NŐ: (Kissé türelmetlenül) Talán ha a körzetist… A körzeti doktor urat…
FÉRFI: Ne küldjön engem orvoshoz, drága kisasszony! Azt se tudom,
hol van a rendelője. A feleségemhez is inkább járattuk a doktort. Pedig
nem érte meg annyit paraszolválni azért a pár fejcsóválásért. Nem nagyon
hagytam én magamat soha vizsgálgatni. Csak egyszer voltam kórházban.
Megkérdezték tőlem a nyugdíj előtt, mit adjanak azért a sok mozgalmi
munkáért, hogyan legyen a végkielégítéssel. Én csak azt mondtam nekik,
ne adjanak nekem semmi kitüntetést, papírom meg plecsnim az van már
elég. Az egészségemet adják vissza! Hát el is küldtek egy jó drága szanatóriumba. Többe is került a leves, mint a hús! Láttam én, hogy mindenki
ad, még azért is, hogy megigazították a takaróját. Hát én is adtam.
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(Észbekap.) De maga végezze nyugodtan a munkáját, kisasszony. Nehogy
énmiattam… elmarasztalják. Időm van, csak délutánra várom a… partnert.
Majd csak lesz egy kis ideje kigondolni az én számomra is valamit.
(Elmereng.) Nem érzem én itt rosszul magam. Pedig mások panaszkodni szoktak a patikaszagra. Szívesen jöttem én ide akkor is, amikor a
szegény feleségem már felkelni se tudott. Legalább szívtam egy kis friss
levegőt. Meg külön voltunk egy kicsit. Mert higgye el, az is kell néha, hiába házasodik az ember szerelemből. Legalább láttam ezt-azt. No, nem
olyan szenzációsat, de mégis, volt miről mesélni odahaza. Meg aztán
olyan jó volt látni itt azt a kis vizet.
NŐ: (Idegesen.) Milyen vizet?
FÉRFI: Hát ott. Az asztalon, a kancsóban. Mert tudja, az a kis víz…
akármennyire emelkedtek is az árak… állta a sarat, az mindig grátisz volt.
Na és a poharak… (Elmélázik.)
NŐ: Fogyóeszköz. Valami olcsó fajta.
FÉRFI: Jó, jó, de azt valakinek el is kellett mosni. Hát van ilyen az
életben? Hogy csak úgy elmossák az ember után a poharat? Fizetség
nélkül? Köszönet nélkül? Nem hiszi el nekem, de én sokat ábrándoztam
azon, vajon ki lehet? El is képzeltem azokat az ápolt, finom kis kacsókat,
a gyógyszerész kisasszony kacsóit, ahogy a langyos, lúgos vízzel dörgöli
kívül-belül a poharat, olykor a fény felé tartja, megvizsgálja, eltűntek-e
már a száj- és ujjnyomot. És láttam azt is, ahogy az öblítővízben ringatja a
megtisztult poharat, és közben kényeskedve vigyáz, nehogy összefröcskölje a fehér köpenyét. Még azt is láttam magam előtt, ahogyan ring annak
a hófehér köpenynek az alja. pedig azt nem tudta az a szép, iskolázott,
finom kisasszony, hogy ki ivott abból a pohárból.
NŐ: Nálunk az mosogat, aki ráér.
FÉRFI: Hát ez az. Mostanában tudom én is, mi az, hogy ráérni. Régen
ez is máshogy volt. A férfiembernek eszébe se jutott, hogy a tányért meg
a poharat, amit elé raktak, el is kell mosogatni aztán. Most meg elnézem
azt a sok fiatalasszonyt az önkiszolgáló étteremben, ahova járok. Némelyikkel még a gyereke is vele van. Legszívesebben hazazavarnám mindet,
főzzenek, adjanak tisztességes meleg ételt az uruknak, ha hazajön a munkából. Én is csak azután szoktam, oda, abba a csupa krómnikkel meg üveg
hodályba, hogy szegény feleségem meghalt. Úgy csinálnak ott az emberrel, mintha disznó lenne. Alig várják, hogy letörölhessék utánam az asztalt azokkal a büdös fertőtlenítős rongyokkal. Hát nem ott moslékolnak a
vendég szeme láttára? Még a maradék húst is a vendégek asztala mellett
dugdossák azokba a mocskos nejlonzacskókba: És képzelje, nők. Nők csinálnak ilyet! Azért a pár száz forintért. Ha már nem végeztek semmi iskolát, legalább maradnának otthon a gyerekekkel. De ezek sietnek mind.
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Elapasztják magukat, csakhogy minél előbb bölcsődébe adhassák a gyereket, és mehessenek vissza… Törölgetni azokat a mocskos asztalokat.
Látta ezt?
NŐ: Mit?
FÉRFI: Hát ezt a nőt! Ez is annyit költ fodrászra meg kozmetikusra,
mint az egész havi kosztpénz. Régen a nők délutánra meg estére csinosították ki magukat, most meg…
NŐ: (Kissé cinikusan) Ó, a régi szép idők!
FÉRFI: Na ugye! Most meg felkelnek félórával előbb, csakhogy kikenhessék magukat. Úgy illatoznak reggel a buszokon meg a villamosokon,
hogy falun egy egész falka kutya utánuk eredne. Szépek akarnak lenni. Tetszeni akarnak, de nem ám a férjüknek! Még az új ruhájukat is a munkába
veszik föl először. Otthon csak magukra kapnak valamit, de a munkahelyükre bezzeg úgy öltöznek, mintha divatbemutatóra mennének. Addig nem
nyugszanak, amíg valamelyik férfikolléga fel nem figyel rájuk. Aztán csak
nem elégszik már meg a férfiember azzal a kis… felfigyeléssel. Én mondom,
mindegy ezeknek az emancipált asszonyoknak, csak fa… fallosz legyen. Aztán oda a család szentsége. Azt mondják, sok a nukleáris család. Dehogy.
(Kacarászva.) Nem nukleárisak azok. Még csak nem is radioaktívak.
Olyanok, mint egy virágzó kisüzem. Bedolgozik oda boldog-boldogtalan.
A szerencsétlen családfő meg kénytelen máshol keresni… hát a boldogságot. De az is csak a munkahelyén találja meg. Nincs ideje máshol keresni.
A feleségek meg, a jó ég tudja, miért, mindig holtfáradtan érnek haza a
munkából. Nincs humoruk… hát semmihez.
De én se voltam különb. Már félre ne értsen. Én is láttam, amit láttam.
Tudtam, hogy vigyáznom kell, ha azt akarom, hogy tényleg az enyém legyen az a gyerek. Hogy miket ki nem találtam! Még a munka utáni korsó
sörömről is lemondtam, hogy időben odaérjek az asszony elé. Udvaroltam neki újra, mint az első időkben. Még azzal sem törődtem, hogy néha
étteremben kellett vacsoráznunk, mert nem maradt ideje a főzésre a gyakori… hát udvarlásom miatt. Mégse maradt meg a gyerek. Egy se. Valami
volt a vérében, amit nem bírtak. Egyszerűen eltűntek belőle. Tudja, maga
biztosan tudja, tanulniuk kellett… A fehérvérsejtek falták fel őket. Azt
mondták az orvosok, nem is érdemes próbálkozni. Tudom, hogy nem tehetett róla, mégis úgy érzem, ha valóban szeretett volna…, nem gondolja?
NŐ: Tessék? Ne haragudjon, de látja, hogy milyen sokan… vagyunk.
FÉRFI: (Meg sem hallja, elgondolkozva folytatja.) Talán hagynom kellett volna… Egy másik férfié talán megmaradt volna benne.
Innék egy pohár vizet... Szabad? Csak azért kérdezem, mert nem veszek be vele gyógyszert. Úgy megizzadtam. Csavarni lehetne a vizet a
ga… ingemből.
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(Tölt, iszik.) Látom, most is sok víz fogy. Alig jutott egy fél pohárral. De
régen mintha kisebb lett volna a kancsó. Nézze csak!
NŐ: Hát nem is tudom… Fogyóeszköz az is…
FÉRFI: Attól még tudhatná. (Maga elé.) Itt dolgozik és nem tudja. (Felbátorodva.) Pedig a kicsit is meg kell ám becsülni. Nem vette még észre,
hogy itt mindenki csodára vár? Hogy egyszer majd minden máshogy lesz.
Közben készülődnek, nyüzsögnek, hajtanak, és… letiporják egymást mindenütt, annyira igyekeznek. Aztán észre se veszik, hogy a csodából ez lesz.
NŐ: Micsoda? Pardon! Tessék?
FÉRFI: Hát ez. Ez lesz. Reggel ugye jól bekávéznak otthon, a munkahelyükre is a kávészag vezeti őket. Agyonkávézzák magukat, aztán nem tudják, mitől idegesek. Olyan idegesek, hogy szinte ölni tudnának. Legalább
valami ártatlan állatot. Még a madárcsicsergés is zavarja őket. De hál’istennek tudják, hogyan segítsenek magukon. Beugranak ide. A nyugtatókért. Amint hazaérnek, beszednek még pár szem altatót is, hogy hasson,
mire lefekszenek. Pedig csak olyan kábák lesznek tőle, hogy kóvályognak,
mint a részegek. Nem izgatja fel őket semmi, hiába adják azt a sok krimit.
Azt se veszik észre, ha elhidegülnek. Már a házaspárok. Megértem én,
mindenkinek kell valamilyen recept. Lehet is gyűjteni. Van belőlük elég.
NŐ: Jaj, azt nem szabad!
FÉRFI: Pedig azt csinálják, higgye el. Mert mindenki szeretné, hogy
megmondják neki.
NŐ: Mit?
FÉRFI: Hát hogy hogyan kell élni. Mondjuk, egészségesen élni. Hogyan kell például táplálkozni, hogy ne legyen se bélgörcsük, se renyheségük, hányszor kell körbekocogniuk a lakótelepet, hogy hosszú életűek
legyenek e földön. Uralkodni akarnak, még az izmaikon is. Ezért van,
hogy azt is tanulják, amit tudnak. Hát nem nonszensz, hogy indiai guruktól tanulnak lélegezni? A nők meg fogyasztószalonokban ugrabugrálnak zenére, mint valami éjszakai lokálban. Alig van rajtuk valami. Aztán
szülni tanulnak tanfolyamon, eljárnak a kismamaklubba. Azokba a sötét
pincékbe. Csinálhatnak azokkal bármit, nyirkosak, dohosak. Én le nem
mennék egybe se, elég volt nekem az ostrom alatt. Aztán meg hordhattam
fel vödörszám azt a sok szenet.
(Az egyik beteg odamegy a kis asztalkához, amin tálcán a korsó és a poharak találhatók. Vizet tölt magának.) Nézze csak, milyen áhítattal nyeldesi.
Biztos, hogy nyugtatók. Mintha a kocsmába ugrott volna be egy kupicára.
Ismer maga is olyanokat, nem? Öltönyös, nyakkendős, diplomatatáskája
van. Azzal csinál magának helyet a buszon. Aztán két… (gúnyosan) tárgyalás között talponállókban erősítgeti a szívét. Nem elég, hogy remeg a
piáért, de még spórol is. Ez már megtalálta a maga receptjét.

40

VÁR UCCA MŰHELY 68.

NŐ: Hát igen. Az alkoholbetegekkel tényleg sok a…
FÉRFI: Hát igen. Ennél még a természetgyógyászat is jobb lehet.
Szépen hangzik. De mi a csoda az? Mi a fenét csinálhat az a természetgyógyász? Talán kocsiba ül vagy inkább kismotorra, kimegy az erdőbe,
rátapasztja a hallgatóját a fákra, aztán megmondja nekik, hogyan kell
egészségesen élni. Talán még diétáztatja is őket. De ha véletlenül mégis
megbetegednének azok a szegény fák, hogy ad nekik injekciót? Csak nem
kiásatja a gyökerüket?
Na meg minek abajgatni azokat a fiatal párocskákat? Én kérem szimpatizálok a fiatalokkal. Hagyni kell, hadd szórakozzák ki magukat. Mert
van, amin a házasság szentsége se segít. Hallottam én már olyanról, nem
is egyről, hogy a fiú évekig udvarolt. Addig magasztalgatta azt a lányt,
amíg aztán mást se tudott vele… Házasember létére megint járhatott a
rosszlányokhoz, ha egy kis könnyebbségre vágyott. Én nem bánom, hogy
bezárták azokat a házakat. Olyan könnyű manapság pros… partnert találni. Tudja, éjjel, ha nem tudok aludni, inkább sétálok egyet. Hát mit
mondjak… Forgalmas helyen lakom. Úgy akadnak ott össze a párok,
mint a csirkelábak a futószalagon. Nekem nem kéne egy se. Kiírják rájuk, hogy friss meg tanyasi, aztán még napot se láttak. De nem is csoda.
Már az embereknek se kell a nap. Lusták kizötykölődni…. Hiába reklámozzák, hogy HÉV-vel a szabadba. Inkább bérletet vesznek. A szoláriumba. Valami szendvicságyban henteregnek. Mi az isten csodája lehet
az? Maga se tudja?
NŐ: Az egy olyan…
FÉRFI: (Közbevág.) Nem vagyok én kíváncsi rá. Biztos valami jó drága… szolgáltatás az is. Valami női… izomlazító, vagyis inkább húspuhító
lehet. Pedig az én időmben… Én tudom, milyen. Belecsípni egy jó kemény… hát fertályba. Bizony, régen már ennyi is elég volt, hogy érezzem… hát hogy férfinak érezzem magam. Most meg tartogatnom kell.
NŐ: Van itt a közelben…
FÉRFI: (Közbevág.) Nem én…, nem azért. De maga előtt nem titkolózom. Egy egészségügyisnek tudni kell ilyesmiről is. Tudja, én még jól
tartom magam, de a nagyon idős férfiaknak… hogy úgy mondjam, már
csak a hú… vizelet keményíti meg… a férfiasságukat. Szóval csak azért
mondom, ha idős emberrel lesz dolga… már a munkájával kapcsolatban,
ne mondja meg neki, amit elárultam. Hadd higgye azt, hogy még tudna…
örülni a nőknek. Hadd legyen meg az a kis öröme hajnalban, amikor felébreszti a szükség.
NŐ: Én nem szoktam itt…
FÉRFI: (Közbevág.) Látszik is magácskán. Én se szoktam bárkit a
bizalmamba fogadni. Nem úgy, mint az a sok fecsegő vénember. Egész
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életükben az asszony szoknyáján ülnek, aztán ha megözvegyülnek, bárkit
elkapnának…, hogy beszélgethessenek egy kicsit. Ott tötyörögnek a zebránál, és ha valami szerencsétlen átsegíti őket, hálából elmesélnék neki az
egész életüket. Némelyik olyan ravasz, hogy hirtelen megbotlik, még el se
esik, csakhogy hazakísértethesse magát. Nem hiszek én az ilyen megbotlásokban.
NŐ: Pedig hoztak már bekötözni ide is…
FÉRFI: (Közbevág.) Na ugye, hogy biztosra mennek! Vigyáznak nagyon
magukra. Még a sétáláshoz is szivacspárnát visznek, nehogy felfázzanak…
alulról. Én ugyan nem. Én nem félek az öregségtől. Én már negyvenéves
koromban megmondtam mindenkinek, többet ne köszöntsenek fel. Megértették. Még a névnapomról is elfeledkeztek. Más kollégáknak legalább
egyszer az évben volt egy jó napjuk. Most már nem is hiányzik. Nem lenne
jó az a nagy társaság, hangoskodás. Én már a postást se nagyon szeretem.
Aki a nyugdíjamat hozza. Valahogy olyan furcsa lett azóta, hogy meghalt
a szegény feleségem. Nyomakodott volna mindig befelé, de én elálltam az
útját. Kíváncsi voltam… Még a szobaajtót is nyitva hagytam. Figyeltem,
nézegetett befelé a vállam fölött, amíg aláírtam. Szóval úgy csinált velem,
mintha hullát rejtegetnék az ágyneműtartóban.
NŐ: Talán csak tudni akarta, van-e valaki… partner.
FÉRFI: Most már mindegy. Én inkább be se engedem. Magam megyek
el a postára a nyugdíjért ezzel a fájós lábammal. Jól kibabrálok ám vele.
Tudom mindig, hogy melyik nap jön. Ajtót, ablakot becsukok, lekapcsolom mindenhol a villanyt, még a rádiót is elzárom. Pedig az az egyetlen
mulatságom. Ki fog nevetni. A vécétetőn üldögélek órákig. (Magyarázólag.) Nem rossz ám, nehogy azt higgye. Úgy érzem magam, mint amikor
elbújtunk anyám elől a szekrénybe, hiába szólongatott. Még be is szoktam
riglizni gyorsan a vécéajtót, amikor meghallom a csengetést. Utána még
elüldögélek egy órácskát. Nem jövök elő mindjárt, nehogy a szomszédok
eláruljanak. Hát kellett ez neki? Addig szaglászott, míg aztán odalett a
borravalója.
Pedig jó kis borravalós szakma lett a postásság, mióta mindenkinek jár
a nyugdíj. Maga ezt nem tudhatja, de én látom. Még azok is adnak abból
a kis nyugdíjukból, akik a csirke farát veszik a csarnokban, aztán megsütik
töpörtyűnek. Gondolja csak el, azon élnek. Higgyen nekem, nem a maguk bosszantására emlegetjük a múltat, hanem mert étvágyunk is volt, de
tellett is rá. Én nem panaszkodhatom, jó nyugdíjam van. Én nem lamentálok órákig az önkiszolgáló étteremben, hogy mi mennyibe kerül, telik-e
rá. Én a tálcámra teszem azt, amire úgy gusztusom van. Sokszor azt se
tudom, mi a neve. És azt se nézegetem, van-e még világosság.
NŐ: Hol?
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FÉRFI: Hát a lakásban. Én felgyújtom a villanyt. Sőt, még ott is égve
hagyom, ahol éppen nem vagyok. Megeresztem a kádba a vizet az esti
fürdéshez és kimegyek. Abban a hófehér kádban úgy tükröződik a neon,
mintha a nap kelne fel a tengeren. Igaz, hogy én még nem láttam a tengert napfelkeltekor, de biztosan ilyen lehet. Én megfogadtam, hogy nem
sportolok. Hiába próbálják megfogni a tök… zacskómat. Hoztam én most
is pénzt, ki tudom fizetni magát, már meg ne sértsem. Még ha valami jó
nyugati gyógyszert ajánlana is. Már hogy legyen… bizodalmam, felbátorodjak kicsikét.
NŐ: Most se tudok mást ajá… proponálni. Esetleg vitaminok?
FÉRFI: Nem jók azok az én… akadályoztatásomra. Tudja, igaz, amit az
öregekről szoktak mondani. Hogy olyanok már, mint a gyerekek.
(Nevetgélve.) Én is mindent rögtön akarnék. Meg aztán azokat a bogyókat rendesen be kellene ám szedni minden nap. Én meg elfelejteném.
Aztán nincs, aki szólna. Nincs nekem se kutyám, se macskám. A múltkor
pedig ajánlgattak egy fajtisztát. Olyan hosszú, nemesi neve volt neki. Nem
is mertem volna máshogy elnevezni. De mire meg ezt a hosszút kimondanám, már árkon-bokron túl járna. Azt mondták, még diplomája is van.
Nemzetközi. Valami kiállításon kapta. Én úgy gondolom, nem érdekli azt
a szegény állatot, hogy győztes vagy nem győztes a fajtájában. Annak csak
az a fontos, hogy az ennivalója meglegyen, meg hogy néha ba… barátkozhasson az ellenkező nemű… hát kollégákkal.
Azt mondtam, más fajtára gondoltam. Csak bebüdösítené azt a csöpp
lakásomat. Meg az is eszembe jutott, mit csinálnék vele, ha rajta van…
Csak meg kellene akadályoznom… nehogy valami nímanddal adja össze
magát, ha már ilyen flancos neve van. Nekem is azt mondta az anyám…
De hát ez már rég volt. Fátylat rá! De magácska még előtte van. Ne hig�gye ám, hogy magánál másképp lesz. Látom én, hogy maguk is csak addig
mondogatják, hogy majd másképp csinálják, hogy le se kell sza… defekálni a szülők fejét, míg komolyabbra nem fordul a dolog. Aztán meg csak
az anyjukhoz, apjukhoz futnak, hadd laknának el együtt. Mert azt el se
tudják képzelni, milyen egy albérlemény. Igazuk is van, nekem ugyan ne
mondja meg senki, mikor moshatom meg a pö… (halkan) péniszemet.
Fékcsikorgás, majd földre esik és összetörik egy üvegpohár.
FÉRFI: Na nézze, hogy igyekszik. Még a poharat is kiejtette a kezéből.
A maguk poharát.
Elhalkul a gyógyszertári zaj, mivel az emberek nagy része kimegy az utcára.
Az utcazaj felerősödik, mert az ajtót is nyitva hagyják.
NŐ: Ne törődjön vele. Van elég. Fogyóeszköz.
FÉRFI: De hát összetörte. És úgy csinál, mintha észre se venné. Ahelyett, hogy idejönne magához, seprűért meg lapátért. Csak odarondít és
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eliszkol. Pedig ahogy elnézem, régebben van nyugdíjban, mint én. Látta?
Még piruettezett is egyet. Nehogy fölhasítsák a cipőjét a szilánkok. Hogy
körbe táncikálta a saját rondítmányát!
NŐ: De hátha baleset…
FÉRFI: (Indulatosan közbevág.) Nem baleset az, szórakozás. Ilyenkor
bezzeg senki se siet a dolgára. Odafutnak, aztán megállnak, mintha nyakon öntötték volna őket. Jól itt hagyták magát. De ne féljen, én itt maradok. Legalább nyugodtabban tudunk beszélgetni. Hadd menjenek, hadd
bámuljanak! Még az a hisztérika is ott van, aki az előbb a földhöz vágta a
poharát. Hogy előrefurakodott. Ilyenkor bezzeg nem fáj semmije!
NŐ: Ismeri?
FÉRFI: Isten ments! Dehogy ismerem. Csak a fajtáját. Nincs ennek
más dolga. Ráér nézegetni a szegény áldozatot. Panaszkodik, hogy fájnak
az ízületei. De csak látta volna, milyen fiatalos lendülettel pördült meg,
amikor meghallotta a fékcsikorgást. Aztán meg szalad a doktorhoz megméretni a vérnyomását. Rosszul lesz a látványtól. Az ilyenek rabolják el a
szegény orvosok idejét. Mert ne féljen, haza nem siet. Ahelyett, hogy az
unokáit sétáltatná. De nincs az ilyennek unokája. Még gyereke se. Tudta,
hogyan kell vigyázni. Így aztán persze hogy ráér. Ami dolga van otthon,
azt hamar elvégzi, aztán csak azt nézi, hogy kibe kössön bele. Mert azt
hiszi, hogy ő mindent jobban csinál. Én csak tudom. Lassan a feleségem
is ilyen kezdett lenni. Én még a nevüket se tudtam a szomszédoknak, de
ő már évekkel előtte megjósolta, hogy el fognak válni, ha így folytatják.
Tudott ő mindent. Sokszor az ajtó mögött találtam, mikor hazaértem. Ott
ácsorogtt mindig. Nézte, ki jön, ki megy. Még a házmester is tőle kért…
információt sokszor. Nem egyszer még a kulcsokat is rábízta. Már majdnem közbe kellett lépnem. De aztán a feleségem elkezdte rágni a fülemet,
hogy vegyünk magunkhoz egy intézeti gyereket. De én azt mondtam neki,
a más csinálmányával én nem küszködök. Én már megmondtam a rokonoknak, nekünk nem lesz gyerekünk. Aztán micsoda szégyenben maradtunk volna, ha a feleségem azzal áll elő, hogy mégis megmaradt benne…
De látom, maga is csak kifelé tekinget. Jó is az.
NŐ: Micsoda?
FÉRFI: Hát egy ilyen baleset. Legalább megenyhülnek egy kicsikét
egymás iránt az emberek. Mert gondolja csak el, aki később érkezik, az
nem tud semmit. Csak meg kell szólítania valakit, hogy megtudja, mi történt. Aztán amíg várnak a rendőrségre, a tűzoltókra, a hullaszállítókra,
el kell beszélgetniük egymással, hogy könnyebben teljen az idő. Ilyenkor
még a rendőröktől is megkérdeznek ezt-azt, tudja, azoktól, akik a helyszínt biztosítják. Mert higgye el, nincs az az ember, aki egy percnél tovább
tudná sajnálni a másikat. Meg aztán ott van ugye az áldozat. Akármilyen
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magányosan él, ilyenkor egy szavára… vagyis hát a sérülése miatt hány
ember ugrik. Ilyenkor érezheti át az ember igazán, hogy nincs egyedül. És
az is milyen jó érzés, hogy akárhogy is van, az ilyen utcai baleseteket nem
lehet eltussolni. Ezeket sokan látják. Az ember biztos lehet abban, hogy
a vétkest megbüntetik. Kíváncsi lennék egyszer arra, mit csinálnának az
emberek, ha valaki gyereket gázol el.
NŐ: De hát ha nem a zebrán…
FÉRFI: (Közbevág.) Akkor is figyelni kell! Látom, maga sincs tisztában
ezekkel. De hát juventus ventus. Látja, én kimehetnék, de meg tudom
állni, itt maradok magával. Nekem már nincs szükségem ilyesmire. Én
elmondhatom, hogy kiszórakoztam magam.
(Elmereng.) Azok a tangók… (Egy közismert tangó dallama úszik be.)
… és selymek, azok a huncut, kezes cicák… Micsoda kuple… kuplékat
hallgattam én… végig… (A tangó hirtelen megszakad.)
(Keserűen, egyre ellenségesebben.) Látom, csak kifelé nézeget. Sajnálja,
ugye, hogy nem mozdulhat innét? Szeretné látni maga is? Maga is vért
szeretne látni, ugye? Sose gondolt arra, milyen lehet annyi magányos év
után elvérezni az utcán. Ahogy az a sok kíváncsi, látványra éhes mocskos
disznó körülállja az embert.
(Maga elé, miközben kifelé indul.) Talán még a pofámba is belebámulnának. A napot is elfognák előlem. Na, ide se jövök többet.
(Irreálisan felerősödik az utcazaj. Fenyegető, kaotikus, egyszerre több sziréna üvölt, eszeveszett fékcsikorgás, nagy erővel egymáshoz vágódó járművek
robaja, buszajtók sziszegése, hangos hahotázás, ami rendkívül éles, bántó,
gyerekbömbölés, női kacagás keveredik, váltakozik benne.)
FÉRFI: (Halkan, az utcazaj miatt alig hallhatóan.) Pedig milyen jól elbeszélgettünk! Biztos sokat unatkozik itt szegény. Hiányozni fogok neki.
(Még néhány másodpercig hallható az iménti utcazaj.)

KÖNYVRŐL KÖNYVRE
Még jó, hogy nem unikornis
Heinrich von Kleist Vízilények, szirének című művében hivatkozik a Bécsi Újság 1803. július 30-i számára, amelyben az áll, hogy a magyarországi
királyi tó halászati munkálatai közben már többször is észrevettek az emberek valamiféle meztelen, négylábú élőlényt, melyről nem lehetett megállapítani, milyen fajba tartozhat, ugyanis amint megpillantott valakit,
gyorsan beszaladt a partról a vízbe, és eltűnt. E Kleist-hivatkozást választotta elsődleges mottójául Darvasi László Magyar sellő című regényének,
amelyben nemcsak történeteiben, hanem nyelvében és stílusában is megidézte Heinrich von Kleistet, a 18–19. század fordulójának nagy német
drámaíróját, lírikusát, publicistáját, aki az irodalomtörténészek meglátása szerint az írásaiban megjelenített képek erőszakosságával, az érzések
kitörésének mértéktelenségével és a helyzetek durvaságával sokkolta leginkább a kortársait. Mindezekből Darvasi Magyar sellő című regényében
sincs hiány, hiszen a könyv elsősorban a hatalom és az egyén viszonyát
taglalja, sokszor kimondottan nyers, máskor lírai, de mindig virtuóz írói
megoldásokkal, olyan közeget teremtve mindeközben, amely fiktív, hiszen egy képzeletbeli német kisváros jelenítődik meg a regény lapjain, valamikor a romantika korában, azonban alapvonásaiban annyira általános,
hogy bármely korszakban érvényesnek és aktuálisnak tekinthető.
Darvasi László ezúttal tehát egy képzeletbeli német kisvárosba utaztatja olvasóit, a 19. század elejére. Az adott terület egy akarnok, szadista,
mindenható gróf territóriuma, aki gyakorta él vissza pozíciójával. Hatalmát a mindenre elszánt, Henrik nevezetű, véreskezű grófi intéző, és a kínzások mindentudója, Jeremiás Mozart, az udvari tortúramester biztosítja,
valamint a megtört és megfélemlített alattvalók sokasága, akik egyszerre
alávetettjei és éltetői is a gróf abszolutista önkényének. Számukra a mindennapok a túlélésről szólnak, hiszen sohase tudhatják, hogy melyiküket
pécézik ki legközelebb a gróf fogdmegjei, és köztudomású, hogy az udvari
kínzókamrából lehetetlenség csonkítás nélkül kijutni. Akik pedig nem a
tortúramester kezei közé kerülnek, azokat az intéző veszi kezelésbe, aki
a maga módszereivel: zsarolással, fenyegetéssel, erőszakoskodással okoz
súlyos sebeket, csak nem a testnek, hanem a léleknek. A lakosság kiszolgáltatottsága azonban nemcsak a felettük álló zsarnokoskodóktól, hanem
az egymás iránti agressziótól is függ, hiszen a városban éjjel-nappal szállnak a kövek, amelyeket grófi utasításra kiválasztott helybéliek hajigálnak
járókelőkre, állatokra, épületekre, azzal, hogy kődobálóból bárki bármi-
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kor célponttá válhat, és fordítva. A hatalom ereje éppen e kiszámíthatatlanságban, esetlegességben keresendő. Az efféle közeg pedig mi más
lehetne, mint a kiszolgáltatottság, a megaláztatás, az erkölcstelenség, az
arcátlanság, a hatalmaskodás és a képmutatás melegágya, amelyből elnyomó és elnyomott is képtelen kiszabadulni. Az esetleges szembeszállást, erkölcsi lázadást pedig a legtöbb esetben irtózatosan megtorolják.
Hol van a helye egy efféle közegben az esztétikumnak, a szépségnek,
a művészetnek, bárminek, ami a szellemi felemelkedést szolgálhatja?
Lényegében sehol, vagy ha fel is bukkanna, csupán torz formában lehet
jelen. Például a lírát és emelkedettséget megtestesítő udvari költő, Livius Apollo személyében, aki a hatalom kiszolgálójaként jómaga is torz
jelenség csonkolt fülének és visszataszító magatartásának köszönhetően.
Ellenlábasa Jeremiás Mozart tortúramester, az önjelölt poéta, aki áldozatainak megkínzása során gyűjt ihletet, és az emberi kínszenvedést igyekszik szavakba, verssorokba foglalni. A művészet sajátos megnyilvánulása
pedig egy félresikerült kőszobor a főtér közepén, ami a készítője szerint
egy sellőt formáz, ámbár mivel még sohasem láttak sellőt a helyiek, nehezen tudják a faragványt megítélni. Ezt orvosolandó küldi el a gróf az
intézőjét Magyarországra, ahol, úgy hírlik, hogy eleven sellőt fogtak ki a
halászok egy tóból. Azzal bízza meg Henrik intézőt, hogy vásárolja meg
a pikkelyes, halszerű teremtményt, és hozza el a városukba, hadd „lássa
az a sellő, hogy ők, már, az itteni emberek, nemcsak tudnak róla, hanem
meg is mintázták, itt áll a szobra a téren, beszél és dalol az ő sellőjük, ezt
akarja a gróf úr bizonyítani, hogy ők nemcsak lépést tartanak az idővel,
[…] de bizony néha meg is előzik, csak mert ilyen tehetségesek, bölcsek
és furfangosak”. A tervezett adásvétel meg is köttetik, csakhogy a kordén
szállított sellő eltűnik, mielőtt a küldöttség a városba érne, így eszeveszett
hajsza indul az előkerítésére. A hajtóvadászatot pedig nemcsak az üldözők és az üldözött, hanem a gyanútlanul belekeveredő lakosok is megsínylik. Például Jakab, a szénégető kamasz fia, aki, szinte egyedüliként az
egész településen, képes megérezni és megérteni a sellő különlegességét.
A többség szemében ugyanis ez a csodás teremtmény nem több, mint egy
„dög” valami távoli, vad, különös tájékról, egy torzszülött, se hal, se ember, amely képes sírni, amennyiben tépik a pikkelyét. „Köztudott volt,
hogy a torz szépségek közül a legértékesebbek a magyar sellők voltak, talán azért is, mert sellőnek lenni Magyarországon egyáltalán nem volt magától értetődő formája a létezésnek, szemben állt mindazzal, ami hihető,
elgondolható, illetve kitalálható. Még jó, hogy nem unikornis” – gondolták róla megvetően, hiszen ez a halszerű, arctalan tünemény léte is aligalig hihető, hát még ha egy mitikus, szent állattal kerülne szemtől szembe
az ember. Az bizony felérne az őrülettel. A szénégető különcnek tartott
fia az egyetlen, aki a tünemény bűvkörébe kerül, és megtapasztalja, hogy
a sellőnek lényegében „nincsen arca, emberi szemmel nem látható, mert
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olyan arc az, hogy egy átlagos emberi pillantásnak nem tárja föl magát,
viszont a dala és a csengő-bongó beszéde igéz, sőt el is varázsol”. Jakab az
egyedüli, aki nyitott a szokatlanra, a különlegesre és a szépre, mindarra,
amit a sellő képvisel, a többieknek pedig az egész sellőhercehurca csupán
nyűg, hátráltatás a mindennapi munkavégzésben: a harmatgyűjtésben és
a köd fényesítésében, amivel hozzájárulhatnak a rendszer működtetéséhez. Mindeközben a kövek egyre hullnak, és az emberek meghalnak, akár
a bogarak, a világ rendje és a hatalom struktúrája pedig épül a maga törvényei szerint.
Darvasi László sűrű szövésű, ízes, lebilincselő regénye e sellőmotívummal a rejtett szépséget, az emelkedettséget és a szeretetet jelöli meg a
gonoszság, az elnyomás és az erőszak ellenpontjaiként.
(Darvasi László: Magyar sellő, Magvető, Budapest, 2019, 200 oldal)
Csík Mónika
A másként működés lélektana
Pálóczi Antal fiatalkorából és jelenéből származó versei a megélt minőségeket, ellentéteket, azok kiéleződését, az ellentét-érzetek kifejeződésén
alapulnak. A szövegek felépítése naplószerű, életfoszlányokat láttató, önéletrajzi elemeket felvázoló visszaemlékezés (Kutyát karácsonyra), meseszerű jelleggel (Szegény ember). Ebben az ellentéteződésben a legbensőbb
érzések maradnak a legigazabbak, a Másik a legszorosabb jelenlétében is
idegen marad valamilyen szinten. „Én nem minden nap ébredek fel bennem / néha csak a munkába megyek / s ami a leginkább én vagyok, belül /
az tovább alszik munkába menet… Egyetlen verssort, egyetlen mondatot
sem / pedig ott fészkelnek bennem legbelül, / mint az olyan kaptárban a
méhek / amit majdnem megfojt a hó felül… Az egészet mindjárt hagyom a
fenébe / pornót nézek majd és ennyi az egész.” (Pornó).
A Te és a Sok kölcsönhatása, illetve a Tenek a Sokból való kiemelése
érdekes és fontos megoldás lesz; a mód is, ahogyan a lírai alany képes
kiemelni a Tet onnan. A szeretett lényt a maga különlegességében és a
maga átlagosságában is szereti. Kölcsönhatásban marad vele, az adódó
keserűségek ellenére is („a megontott / vér öröme kellett… de „te jó vagy”
– Egy Miskin). A viszonyrendszerben az értések és félreértések kettősségei meghatározóak. Az élet maga válik rosszul sikerült fényképpé, rosszul
beállított blendévé (Barátom), és az emberek ebben a verbális és fizikai
csatatérben mind puszta szereplők maradnak (John Arden: Élnek, mint
a disznók). Az egyén és a sokaság ellentéte olykor szó szerint, nemcsak
lelki, hanem fizikai ellentéteződésként, az erőviszonyok változásaként is
leírható (Polgári per, Pillanat). A konfrontálódás, a testi-lelki másként mű-
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ködés az élet minden pontjára érvényes lesz, gyerekkortól felnőttkorig
(Költők gyermekkora).
A fentiekhez kapcsolódó eltárgyiasulás folyamata a kezdetektől érvényes (Tüskevár). Ezzel együtt az én a sikeresség útjára lép, elér egy határhoz, ahol a külső vonalak, a verselés, a költővé válás folyamata elindul,
míg a belső, magánéleti vonal viszont egy másik, meghatározó irányban
halad tovább. Minden relatív módon kerül megítélésre, véleményezésre
(Amikor a gazda). Nincs egység, és talán soha nem is volt igazán, de a kötelék megmarad (A tévedés). Az állóképek, események egyszerre válnak
lendületes és csendes élménnyé (Kerthelyiség Prágában).
Legkisebbként, a szegénységet nem csak egzisztenciális értelemben érti,
hanem a lélektana részeként fokozatosan körvonalazódik az elveszettségérzés, a magányosodás. Ebben az őt körülvevő egységben próbál megmaradni: „és láss csodát […] „nekibátorodó lettem akár az élők” (Szegény
ember). Az élet meséjében eddig minden más volt, és más lesz, a jelen pedig örök alakulásaink áttekintése, változásaink intervalluma (filozófiai és
nem természettudományi értelemben, hiszen a jelen, mondják, egyetlen
pillanat csak).
Az esküvői fényképek xeroxfeldolgozásának (33., 86., 87., 99. oldal)
Warfare, War, Háború felirata ezt az ellentét-ragaszkodás kettősséget
egyértelműsíti. Ez a képi adalék elvonatkoztatható a versek szövegétől,
de egyben nyilvánvaló függeléke is azoknak. Önmagukba rejtik jelentésüket. A változásokat, az átalakulást az én komolyan akarja. Még vajas
kenyér is szívesebben lenne, mint ember (Halálvágy, tájban), és ebben a
gondolkodásában az ember általános helyzetét illusztrálja – mindannyian
volnánk inkább olykor vajas kenyerek, mint emberek. A (fényképen lévő
és a világban létező) két alak egybefonódása és elszakadása egyszerre jelenti a változásban a szépséges metamorfózist, és egyben a sors iróniájából
adódó átalakulást, minőségvesztést, romlást is. Kifejezi, mik vagyunk, mik
lehetünk, mik akarunk lenni. A tárggyá változás lényege, hogy a másik azt
tesz az eltárgyiasítottal, amit akar. Játékszer, eszköz, használati tárgy lesz
a másik kezében, jelenlétében, illetve bármi, amit akarat, vágyak, célok,
érzelmek, gondolkodás vagy gondolatok nem vezérelnek többé. Nincs ellenállás ebben a viszonyban, csak egyoldalú kiteljesedés: „S míg EZ partot érve szarvassá szaladt, / AZ ott maradt” (Halálvágy, tájban).
Pálóczi az átalakulásnak a folyamatait ügyesen ábrázolja. Az ellentéteződés és elidegenedés mellett az iszonyat megformálásának is helyet
ad. Az élet és a halál együttes akarásának is halmazai a szövegek, a
verseket mindvégig áthatja a kettősség. Az én magára maradásának (illetve a magányosodástól való félelem) egyik formája lesz az a megoldás,
amikor a költő rémálomszerű képeket vázol (Csak ne halál). Az élettől
azonban még sokat vár. Még nem akar a döglött macskához, rongyhoz,
göröngyhöz hasonlítani (Csak ne halál). Legalábbis ne szerves dolog,
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ne élőlény legyen (amit lát, amivé maga is válna), inkább tárgy legyen.
Ami (tovább) tárgyiasítható, magától tovább tárgyiasuló jelenség marad
a világban. A kitörni akarás, a változás akarása a visszahúzó elemek ellenében reményteljesen erősödik (Száz hét magány), de határok között
van, nincs teljessége.
Pálóczi ábrázolásában a Másik sokféle. Lehet a Másik többek között
oda nem illő, szinte zavaró, az idillbe beékelődő Másik, vagy valami oda
nem illő fenyegetés képe (Polgári per). „Az árnyak megálltak / szél se ring
/ lecsüngő szárnyak az ágak / fehér ruhás statiszták járnak / az őszi asztalok közt a terítőt fosztják / bánlak” (Kerthelyiség Prágában). A szélcsend a
hadakozásban megálló kevéske időt, a teljesség hiányát jelenti, a ki nem
teljesedés lehetőségének akadályát. A teljesség elérése ugyanakkor egyegy periódusnyira megadatik, ugyancsak (különös) kettősséget sugallva:
az alany a fegyverét merre is tartsa, a szeretett lény vagy a közelgő vadászgép felé (Onan). A teljesség és tökéletesség a mértékek és mércék
függvényévé válik. Mitől lesz valami tökéletes – és annak kell lennie, mert
ha valami nem az, akkor nagyon is tud zavarni a tény, hogy nem az…
Tehát, a tökéletesség (elérése, keresése) Pálóczi szimbolikus rejtjeleiben,
színekben, tárgyakban, pillanatokban körvonalazódik, eléri a tér minden
pontját (Ragadozó, Onan). Ezekben a pontokban mutatkozik meg az áhítat, a katarzisélménynek (tökéletességélménynek) a megközelítettsége,
mely mégsem lehet teljes (Csalá/s/d).
Az ember és ember ellentéteződését az ember és természet kettősségére is kivezeti a költő. „mert közeleg immár a növények / és az állatok
feltámadásának ideje” (Az ember úgy fáj a Földnek). A metamorfózis egy
idő után a maga spontaneitásában válik megfelelő, az ember számára is
akart folyamattá. Az átalakulás legyen teljes, visszafordíthatatlan (tökéletes a maga teleológiájában). Az ember találjon rá a saját szabadságára
(Ősz lesz megint). Az átalakulása ne csak fizikai legyen(!), és igen, változzon szarvassá (Halálvágy, tájban), legyen madár (Amikor a szív vérzik),
vezesse ő a világ útjait, ahelyett, hogy a világ határozza meg őt, és váltsa
meg magát. A test szabadsága egyfelől jelentse a test valódi szabadságát,
a kendőzetlenségeket, a megnyilvánulás szabadságát – sugallja Pálóczi, és
az ember jelentse magát a teljes szabadságot saját maga számára. A költő
elmozdul betokozódott, tárgyiasult léte felől felfedezett szabadsága felé,
de ez a folyamat a visszafelé irányt is magába foglalja, a palackokba zárt
szenvedélyek (Ősz lesz megint) jelenlétével. A test nemcsak a szexualitás
élvezeti eszközeként jelenik meg, a hús képességei, lehetőségei mentén
(Vörösalakos váza, Nudista strandon, Funkcióöröm), de fizikai tükörként
is, képességeink mércéjeként is (Album). „Észérveket keresünk ellene.
Mert az arányok valódiak, / s valódinak kell tartanunk a tőkésréce elejtésének tényét is. / Hirtelen eszünkbe jutnak testi fogyatékosságaink, / és
ekkor lapozunk tovább.” (Album).

50

VÁR UCCA MŰHELY 68.

Az iszonyat, és tovább vezetve a halálkép szerves részeként jelennek
meg a kórházi képek, valamint a háborús, harci terepek és helyszínek (Felállva orvosi székből, Anyasötét, Menekült, Csak egy repülő, Ragadozó). Az
elkerülhetetlenséget humorral kezeli Pálóczi is, ahogyan a halálképhez
szinte már kötelezően hozzárendelődik a (magyar) jókedély, hogy elviselhetőbb legyen a létezés. De nemcsak a Pálóczi által ábrázolt saját világ,
hanem ezen keresztül a sokunk által érzett és megtapasztalt események
halmaza is. Az öregség, a temető megformálása egyértelmű utalásként jelenik itt meg (Menekült), de lehet a háborús helyzet, a megöregedés és a
temető képe a saját énjének egy átvitt értelmű ábrázolása. A Másikkal való
harcolást, hadakozást, és az ebbe való beleöregedést, belefáradást, majd
a test eleven sírkővé dermedésének metamorfózisát írja meg (Menekült).
Más elbeszélt eseménynél a kettősség különleges módozatot kap: „A
legboldogabb napom volt az / az úttörőavatás!” (Csalá/s/d), mely valóban
lehetett gyermekkora legboldogabb napja, de lehet eddigi egész életének
legboldogabb napja is. A boldogabb életélmények mellé a fájdalmat is
hozzárendeli. A fájdalom a testet és a pszichét egyszerre körbejáró jelenségként körvonalazódik. A költő iróniával, humorral közelíti meg a fizikai
romlás ábrázolását: „Ó halál, te mindig igazságos lándzsás / ma kiütötted
a fogam…” (Felállva orvosi székből).
Lényeges adalék a megfogalmazott hallgatás, a félremagyarázás és félreértés jelensége, halmaza a kötetben (Nyugalom, Korom, Alsónadrágom,
Bakony). Ilyen dolgok mindig történnek az emberrel, és az ember mindig
helyzetbe kerül, ami szükségszerűen hozza magával a(z) (el)hallgatás cselekményét. A ma történt eseményeket egy mindenkori ma eseményeiként
lehet érteni, az emberek mindig hallgatni fognak valamiről, valamiből
mindig tabut csinálnak. Ez lehet kényszer vagy általános megállapodás
két személy között, egyfajta kegyes hazugság is. Ahogyan a költői személy
esetében is, vonatkozik ez a mindenkori kölcsönviszonyokra („Elhitted
amit rólam hazudtak; / védted azt, ki félremagyarázta” – Korom). A hallgatás és kimondás közötti egyensúly alapvető lépték; a szó nélküliség kifejez, a sok beszéd csendet hoz magával.
Szimbolikus elemeket, képiséget, nyelvi megoldásokat alkalmaz, melyek egyszerre lesznek a szépség vagy a kiüresedett semmi képei: „szél
borzol füst száll ó isten / veled” (Selmecbánya). A halál megjelenítéséhez,
mely elengedhetetlen motívum itt, a fiatalság és az élettelenség kettőse
társul: „harmincöt éves hullák / csókjait” (Ki látja). Ilyen az „irgalom elevenen boncolt milliók / ha a sikoly már csak úgy erősbödik / hogy bugyborékolva elhal” (Száz hét magány). Pálóczinál az érzelmi és hangulati
végletek ebben a nyelvi formában is jelentős szerepet kapnak. A legsötétebb vizuális elemekhez könnyedén társul az irónia, mellyel a költő saját
magát kíséri, és a hozzá tartozókat is bevonja az ironikusság körébe (Az
ember úgy fáj a Földnek, Csak egy repülő, Szóbeszéd). A (nyelvi) humor és
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az irónia összefonódik: „a golyó általi a klasszikus halál / erre akartam kilyukadni” (Szóbeszéd). A szimbolikusságot a történelmi időkre is kivetíti,
az életben eltöltött évek száma (az életben eltörött évek számával megegyezően?) és a valós történeti-politikai szálakra (Búcsú a szonettől, Kondor festménye előtt) is vonatkoztatja: „ezt a múlt századi vizes szép omlatag
villát / ahol én voltam / az utolsó lakó” (Polgári per). A történetiség a saját
életben megjelenő évek különbségét is jelenti (Meghalsz, nagyi!, Megőszült
asszony). Az egykor volt személyek eltűnnek. A nagymama megtartásának szimbolikája kifejezi, hogyan képes az ember megtartani, mikor jön
el az utolsó lépés, lehetőségeinek utolsó fázisa. A fájdalom itt is jelen van,
a test ereje és fáradalmainak kettőssége jelenik meg.
Az eltávolodás képe (Kávéház, és te) és a változás képe, az én változásának, alakulásának képe(i) egyszerre lesznek a megtartó és megtartott
én, a magát hátrahagyni akaró, de önmagát egyben nosztalgikusan is felmutató én képei. Az ő világa, az ő szerelme, az ő élete, az ő hadszínterei
a mi szépséges és gyötrelmes világunk is lesz egyben. „ablakain és kirakatüvegén látom viszont magam / egy páncélos tetejéből kibújva hús- /
arcú vaskentaurként” (Svejk, avagy amikor egy éjszakán azt hittem). Emiatt
fontosak ezek a költemények.
(Pálóczi Antal: A paráznabillegető, Budapest, Garbo Könyvek, 2019)
Hörcher Eszter
Az időből kilógó pillanatok
„Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből”
(Weöres Sándor: Örök pillanat)
A nemrég hatvanadik születésnapját ünneplő, szegedi származású,
jelenleg Fejér megyében élő költő, Szegedi Kovács György költészete
bizonyíték arra, hogy bármennyire is tűnik avíttnak (Mészáros Sándor
szavával élve) a „romantikus paradigma”, a hagyományos költői szerep
babitsi értelemben vett hírmondó jellege sok tekintetben mégsem mellőzhető, nem kerülhető meg, a kortárs költészetben is jelen van. Nem
tekinthető elavultnak „[a]nnak a kezdeti belátása például, hogy a nyelv
mindig és megkerülhetetlenül konkrét kommunikatív cselekvés, melynek
világteremtő – világot felnyitó – elsődlegessége nem fokozható le instrumentalitássá és külső, anyagi „feltételek” puszta következményévé. A
romantikus episztémé az egyes megnyilatkozási formákhoz eleve hozzáértette a konkrét közlés aktusát, az információ átadásának gyakorlatát,
„üzenő” funkcióját” – írja Eisemann György a Romantikus ellenállás
című tanulmányában. (Alföld, 2020/február)
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És ha ezt a lényegi megállapítást rávetítjük Szegedi Kovács lírikusi pozíciójára, akkor már a kezdeteknél igazoltnak látjuk ennek valós voltát.
Ugyanis az 1999-től verseket rendszeresen publikáló költő ugyanabban az
évben megjelent Kis tüzek című kötetében találunk egy ars poetica jellegű
verset, az Életnek leheletét címmel, melyben (ószövetségi parafrázisként)
ez áll:
„teremté tehát / a költő a verset / az ő hasonlatosságára /
saját képére teremté őt / és lehelt vala őbele /
életnek leheletét, / így lőn / a vers / élő / lélekké, / örök életre buzgó /
víznek kútfejévé ”.
Nem kis vállalás, nem kis kihívás ez, többszörösen sem az, hiszen mintegy magát besorolta a világmagyarázó, létértelmező poétikai attitűddel
bíró költők sorába, a Rónay György> Pilinszky János> Vasadi Péter> s
újabban Lackfi János sajátos metafizikus költészeti irányvonalába. Ugyan
Szegedi Kovács művészetének recepciója egyelőre nem jelentős, de költészete figyelmet érdemel, 2007-ben Vörösmarty-díjjal jutalmazták is. 2017ben a Hitel augusztusi számában olvashattuk Sebők Melinda elemző
kritikáját az Enyhítő körülmények című kötetről, melyben megerősítést
nyert ennek a költészetnek vallomásos, szakrális, transzcendens üzenetet
közvetítő jellege. A Vörösmarty Társaság kiadásában pedig tavaly, 2019ben jelent meg Szegedi Kovács kilencedik kötete, Fehér címmel.
Az ő esetében is (Pilinszkyéhez hasonlóan) beszélhetünk „evangéliumi esztétikáról”, olyan értelemben, ahogy ezt Hankovszky Tamás is kifejtette a Teremtő képzelet és metafizika című könyvében. (Kairosz, 2011)
Hiszen ez az esztétika nála is tetten érhető abban, ahogy az egyszerű,
a hétköznapi történések nyelvi szinten mintegy megváltódnak. A versek
élményanyaga a legprofánabb mindennapjainkból merítkezik úgy, hogy
a vertikálisból a horizontálisba emeli a tekintetünket. A versek jelentős
részében „maga az evangélium szólal meg”, egyéni hangon, mindenki másétól eltérő szóösszetételekben, metaforikus kulcsszavak segítségével.
Például Jézus nála nem más, mint az „átlyukasztott kezű” „örök vér-remény”; egyéb metaforák: „a tükör, galamb, fehér, kő, kehely”; fő toposz a
„víz”; kulcsmotívum az „utazás”, a „színek”. S bár hívő emberről van szó,
költészetéről mégis azt mondhatjuk, hogy a vallási tartalmak megjelenítése nagyrészt „nem ideologikus célzatú, hanem egy világlátás következménye, és egy magatartásforma megnyilvánulása” (64.) Reflektálás is ez
korunk társadalmi anomáliáira, a hitéleti problémákra, az emberi együttélés traumatikus kérdéseire. Nem kételyköltészet, mert bizonyosságokat
közvetít, a szerző kételyei legfeljebb önnön hitével és vallási közösségének hitéletével kapcsolatban merülnek fel.
Domokos Mátyás egy hosszabb rádióinterjúban fejtegette, hogy mit is
értsünk metafizikus költészeten. Szerinte az effajta líra „az időből kilógó
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pillanatokra” épül, s a költő két szemszögből is vizsgálhatja a lét alapkérdéseit: alulról, „a mikrokozmosz felől” (Szegedi Kovács többnyire
ezt teszi), vagy az „örökkévalóság felől” is lehet tekinteni a földi létre.
S miközben a filozófiai rendszerek nem képesek az ontológiai kérdésekre egyértelmű választ adni, a költészetben tágabb azon alkotások köre,
amelyek akár a kétely igazságát is képesek izgalmasan eldalolni. Gondoljunk a legmaterialistább költőinkre, Szabó Lőrincre, Illyés Gyulára, vagy
a kételyfilozofikus Keszthelyi Rezsőre, műveik között számos metafizikai
ihletésű és atmoszférájú vers található. A bizonyosságról vallomást tevő
költők köre már szűkebb, közéjük tartozik Szegedi Kovács György is, aki
az egyik legsikerültebb versében, a Vezércselben perbe száll Utassy József
istentagadásával. A sakkjátszma képi keretei közé rejtett bizonyságtétel
ekképp győzedelmeskedik a vers tengelyébe, mértani közepébe helyezve:
„[b]izony kiderül, kiderül egyszer minden”, és akkor az már nem csupán
Sakkot!, de Mattot! is fog jelenteni.
Emocionális töltetű, önéletrajzi jellegű líra ez, melyben az elbeszélői
emlékezet közvetítő szerepet tölt be az üdvtörténeti tradíció és a lírai én
személyes szenvedéstörténete között, a szubjektív életérzésről már-már
provokatív őszinteséggel vall. Főképp a gyermekkori traumák megidézésekor érzékelteti a „sebzettségében is szakrális világ valóságdimenzióit”.
(Útközben, Vasútállomás) Eljátszik a képmotívumokkal: Önarckép, Csoportkép, Fénykép, Tükörkép, ezekkel megerősítve a moralizáló attitűdöt.
Ha mégis rejtőzködésre vágyik, akkor arra ebben a költészetben a legkézenfekvőbb lehetőség a bibliai parafrázis, allúzió alkalmazása. Formailag
egyszerűek ezek az alkotások, különösebb prozódia nélküli szabadversek,
prózaversek, melyek igazolni látszanak Czeslaw Milosz lengyel–litván író
meglátását, mely szerint „az új költészet formáját a Bibliából kölcsönzi:
versekre tagolt, áradó próza”. A kortárs költészetre nézve, természetesen vannak ennek veszélyei is, ha ez a prózaiság elhatalmasodik a lírán,
ha a kortárs költészet megfeledkezik a Szentírás páratlan költői gazdagságáról, ha szinte teljesen nélkülözi a költői eszközöket, a szóképeket
(trópusokat), vagy a szóalakzatokat. Sematikussá, üressé, monotonná,
színtelenné válhat ezáltal. Gondoljunk csak a metaforára vagy a gondolatritmusra, csupán erre a két legősibb költői eszközre, melyek színezőerejének jelenléte nélkül sivárrá, egyhangúvá válhat bármilyen költői
közlés. Czeslaw Milosz valószínűleg nem így képzelte el a modern líra
formai megjelenését.
Szegedi Kovács tisztában van azzal, hogy „a művészetnek a minőség
erejével olyasvalamibe kell behatolnia, ami a valóságban réges-rég, vis�szavonhatatlanul és végérvényesen megtörtént. „Minden nagy mű abba
hatol be, ahol már nincs mit tennie.” (Mártonffy Marcell: Szemlélődés,
történelem, szolidaritás című írása szerint, mely megtalálható az Antropológia és irodalom című kötetben, Csokonai Kiadó, 2003) Ennek jegyében
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a keresztény hit kulcskérdései kerülnek terítékre ebben a költészetben, és
az elbeszélői emlékezet itt valóban „közvetítő szerepet tölt be az üdvtörténeti tradíció és az emberi szenvedéstörténet között”. Szegedi Kovácsnál
a nyelvi és formai egyszerűség általában nem jelent igénytelenséget, a
költői hang többnyire eredeti, markáns, egyéni. A versszakokra osztott,
rímes-ritmikus klasszikus versforma csak nagyon ritkán jelenik meg, így
például a Vigaszág című kötetben a Tűzvörös című vers, vagy a Fehér
című új kötetben a Júdás (10) és a Kérdéseinkre. (11) A formai monotóniával e költészetben általában csak akkor van gondunk, ha a közlés megáll
a mesélés szintjén, és ha túl szubjektív, önéletrajzi tartalmú, nem eléggé
távolságtartó, ezáltal az olvasót nem esztétikailag, hanem csupán érzelmileg érinti meg. Ilyenkor nem ad szövegolvasói, műértelmezői többletet.
Ilyen szempontból a Fehér című kötet jó néhány verse problémát hordoz,
mivel épp a transzcendens tapasztalat lírai artikulációja szenved csorbát,
az alapkoncepció rovására.
E költészet evangéliumi hírvivő jellegéből adódóan szinte természetes, hogy eszmei középpontjában a Megváltó, Jézus Krisztus személye
áll. De az már kevésbé természetes, hogy Szegedi Kovács verseiben
Jézus alakja sok esetben anakronisztikusan, vagy torzítottan, provokatív módon jelenítődik meg. A korai versek között még érthető volt
az egyfajta ideológiai rejtőzködés, így például a Szela esetében, melyben a régi, agyonolvasott Biblia a szocializmus számkivetettje volt. De
a továbbiakban már nehezebben magyarázható meg az eszménykép
szándékosan torzított ábrázolása, illetve az ideologikus kötődés sarkos,
vulgáris megjelenítése. A szokatlanul meghökkentő „stoppos Názáreti”
még csak-csak beleillik a vers gondolatmenetébe, hangulatába a Vészfékezés békeidőben című költeményben, még a Csavargó imája alul retorizált nyelvével is kibékülhetünk, ám a Farizeusi agy egyik sorának vulgáris
tónusa már túlzás: „a világért se áruld el senkinek, / hogy Istennel fingóviszonyban vagy”. Ehhez képest az Epilógus „lyukas kezűje” és a Fényképalbum komázó hangja, vagy Az Úr locsolócsöve gyermeklocsolóverse
már egészen kedvesnek tűnhet.
Persze fölfoghatjuk ezt egy esetleges költői játéknak is, netán a vallásosságban rejlő képmutatás fricskázásának, mivel végigvonul Szegedi
Kovács költészetén, egészen a Fehér című kötetig, ha nem ütközne bele
minduntalan a költő világszemléletébe, írói attitűdjébe. Mert míg Spiró Fogságának és Darvasi regényvilágának Jézus-ábrázolása (beleértve
Szív Ernőt is) teljesen elfogadható, mert szervesen illeszkedik a szerzők
világképébe, addig ez kicsit idegen testnek tűnik Szegedi Kovács esetében. Vagy a provokatív hang a költő szerint nélkülözhetetlen és szükségszerű kordivat? Mentségéül felidézhetnénk Lackfi János A halpedikűr
zsoltára című versét az Alföld 2020/2-es számában, de érdemes-e felülni
a kordivatnak?
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Illetve hogy adjunk hitelt a kötetek fülszövegíróinak, a Fehér esetében
Iancu Laurának, aki a költő mély hitéről, s e líra metafizikus jellegéről ad
számot?
Vagy a 2019-es Fehér című kötet egyfajta személyes vezeklés, a lírai
szubjektum magába szállása? Jó lenne így gondolni, csakhogy a Fehér
című vers jóval korábban íródott, kilenc többi verstársával együtt régebbi
kötetekből való átvétel. Ami önmagában még nem lenne probléma, ha a
cím szimbolikája kiterjedne az egész kötetre, mintegy eszmei motívumhálója, összefoglalása lenne. Csakhogy ilyenről szó sincs.
Az új kötet szerkezetileg instabil, egyenetlen. Rendkívül erős az indítás
(az első egységről külön is szólunk), majd eléggé vegyes minőségű a folytatás. A kötet négy részből áll; a tagolást Pék Eszter Anna szép, igazán
odaillő grafikái jelentik. Az imént fölvetett problémára tulajdonképpen
csak az 1. rész versei adhatnának választ, mivel az ebbe foglaltak zöme a
lírikus önkritikáját tartalmazza. A költő, a hívő ember dohogása, kétségbeesése, és az előítéleteken, az álhiteken való szörnyülködése. (Túl, Csak,
Reményed néha)
A 2–3. rész a családról szóló emlékverseket, egyéb hommage-okat tartalmaz, illetve apró mozaikokat a szubjektum tájáról; a záró 4. egység
istenes versei pedig inkább didaktikus megnyilatkozások, mint valós lírai
alkotások. Ezek a szövegek többnyire megrekednek a költői műtől elvárható négy fokozat (a Németh G. Béla nevéhez fűződő tézis: grammatizáltság> retorizáltság>stilizáltság és >poetizáltság) második szintjén,
legfeljebb retorizáltnak nevezhetőek.
Néhány kivétel szerencsére azért akad, de a többség – vagy nyelvileg,
vagy képileg – valahogy elhibázott. Stílszerűen szólva: kissé megfeneklett,
mint Noé bárkája az Araráton. Hiányzik belőlük az a transzcendens húzóerő, amely megemelné a képből eredő tartalmakat. Ráadásul a képek
gyakran nem is illeszkednek szervesen a szöveg menetébe, néhol erőltetettek, vagy egyszerűen esetlegesek, mint például a Tükör előtt című
vers ezen sorai: „e távlatból csupán az emlékezés / a teknősbékák jajára /
porig égett vágyaink / szalmakazlai közt...” (34) Vagy ez az erősen indulati
töltetű sor az Egy kő mégis című versből: „Sok mindent nem tudhatunk; / a
mi gyalázatunkról / Szellemi hatalmasság gyúrt széjjel minket / a saját képére
és hasonlatosságára”.(55) Még a sikeresebbnek nevezhető emlékvers, A
cet gyomrából is tartalmaz stiláris ellentmondásokat: a romantikus historizmusra emlékeztető sorokba belekeverednek efféle képzavarok: „Ezek
lesznek a legszebb történetek,/ amik akkorra már átértékelődnek,/ kisimulnak a veres századok gyűrött takaróin. / Majd lehámozzuk a nyomorúság/
romlott banánhéját, s a lelkek felragyognak/ akár a pillangók” . (60)
A 2–4. egység szerencsés kivételei a nyomorúságos gyermekkort idéző
(már említett) Útközben című apavers (36) és a szociografikusnak is nevezhető, szégyenérzetet megidéző Vasútállomás című anyavers, valamint
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az Istenes vers (54), bár itt rögvest megjegyzendő, hogy ezek sem mind
újszülöttek. Az utóbbi például a Vigaszág című kötet egyik legismertebb
darabjának, a Hajszálaknak az átkeresztelése. Ehhez csak annyit fűznék
hozzá, hogy a záró szakaszt akkor is, most is el lehetett volna hagyni, mert
úgy, sűrítettségénél fogva a költemény gondolati távlatot nyerhetett volna, például az „utolsókból elsők” jézusi példázat parafrázisává lényegülésével. Emígy csak a hétköznapiság szintjén reked meg.
Mindezek mellett még az is rejtélyes számunkra, hogy miért kerültek
be ide Az ablaknál (51), a Csókok (52), illetve a Gyorsteszt pozitív (57)
című versek. Ugyanis különösebb értéknövelő szerepük ebben a kötetben
nincsen.
Az elhibázott versválogatás, és a nem túl szerencsés szerkesztés miatt
a kötet sajnos veszített súlyából, kész csoda, hogy a szerkezeti ív bizonyos mértékig mégis kitapintható a Bárány szemével című kötetet záró
költemény minősége jóvoltából. (62) Ugyanis a benne foglaltatott tragikus történelmi eseményről (a katyni népirtásról) történő megemlékezés
olyan transzcendens tapasztalat lírai megnyilatkozása, amely méltóvá teszi a kötetet arra, hogy további vizsgálat alá vegyük az 1. rész 18 versét.
A továbbiakban tehát erre korlátozzuk szemlélődésünket, mert ez az
első rész olyan aktuális problémákat emel a középpontba, amely sokakat érinthet, mint például a hitélet nehézségei: gyávaság, kételyek, önsajnálat, törvényeskedés, kizárólagosság, és ezeket a vallási problémákat
palimszesztszerűen montírozza egymásra. Ezekben a versekben a hitbizonyosságokból származó gondolati töltetű textusok sok esetben képi formát öltve sikeresen poetizálódnak.
Kulcsmotívumként itt a színeket említhetnénk, és kiemelten a Fehér című
verset (18.), melynek jelképisége mélyebb jelentést hordoz, tulajdonképpen
felfoghatjuk a Királyi menyegző példázat allúziójaként is. (Máté, 22,12.) A
hétköznapi kép (udvaron, frissen mosott, kötélen száradó fehér ingek) metamorfózis által transzcendensbe megy át, a látvány látomássá válik: „aztán
az Isten borított ránk / egy fehéren izzó köntöst, / alig tudtunk / egymás szemébe
nézni”. A fehér ruhát tehát Isten adja, megigazulásunk általa megy végbe.
Minden teologizálás nélkül is Szegedi Kovácsot (mint sokunkat) foglalkoztatja az a kérdés, hogy megtisztulásunkban mi az ember része és mi a felettes erőké. Esterházy Péter gyönyörűen ír erről A szabadság nehéz mámora
című könyvében. Szegedi Kovács két korábbi versében önironikusan már
érintette ezt a kérdést: így például a Dolgok rendje címűben, a Vére körmöm
alatt című kötetből, vagy az Eszelősen próbálom címűben (Enyhítő körülmények című kötet) pedig erős emocionális önváddal beszél ugyanerről.
„Eszelősen próbálom testemből kihúzni / Krisztus egyik szögét, / ami úgy
belém hasít, / mint szuvas fog fájása”.
A vers dinamizmusa, ritmikája egészen kiváló, az olvasóban (ellenpéldaként) képes felidézni a Zakariás könyvének 4. részéből a 6. verset: „[n]

57
em erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura.”
A „fehér” a megtisztulás szimbóluma, s mivel a hétköznapi nyelvben a
fehéret az összes szín keveréke adja, ezért a jelkép általánosan mindenre
és mindenkire vonatkoztatható. Óhatatlanul is ide asszociálódik egy Pilinszky-remek, a Bár színem fekete. Az ellentétes szín az ellentétes szemszögből való versindítást jelenti, de a lírai hős, gondolatban, ugyanoda jut
el, a megváltottak seregébe, legfeljebb a lelki hőfokban van némi eltérés:
„[e]zért ha egyszer elfogadtatom, / úgy leszek az üdvözültek sorában, /
mint leeresztett sötét zászló, / becsavart lobogó, / szótlanul és jelentés
nélkül, / és mindeneknél boldogabban”.
A színeknek tehát jelentőségük van, így a Tóparton és a Kérdéseinkre
című versekben is az Istennel járás során szerzett tapasztalatokra utalnak,
emlékképeket idéznek fel, amitől a belső táj elrendeződik, az emlékmozaikok (hitéletünk apró képkockái) a helyükre kerülnek.
Ezek a költemények elsősorban önvallomások, nem kifejezetten ontológiai kérdésekkel foglalkoznak, hanem a lírai én belső életrajzának
lenyomatai. Ilyen kérdéseket vetnek fel, mint merjük-e vállalni hitünket
(Túl) (12), hiteles-e a hitéletünk (Mi mindig) (9), netán a „dogmák igájába” akarjuk-e hajtani fejünket, és erőnket megfeszítve, akár önsanyargatással is kikényszerítjük elfogadtatásunkat, vagy ténylegesen rábízzuk
magunkat a felsőbb erők irányítására? Ennek groteszk pillanatképe a
GPS (17) című vers.
A szerző szerint annak is megvan a kockázata, ha begubózunk a hit
általi megigazulásunk tudatába, mert akkor elveszítjük a hit eleven varázsát, sőt, elveszíthetjük eredeti rendeltetésünket. „Mert szolgálat az ember,
/ élő szövétnek, / hitté dermedt / Szent János bogár” olvassuk a Hajított kő
(20) című vers önkritikus soraiban, metaforikus képében.
A Fehér című kötet első részének versei bár formailag és a prozódia
szempontjából nem hoznak újat, gondolati tagolásuk erőteljes, és e versek
költői képekben gazdagok. Alapvető inspirációjukat a Szentírás mérhetetlen bőségéből merítik. Az önsajnálattal indító Reményed néha (15) című
vers záró képét például az ószövetségi történet ihlette, színtiszta vízözön,
egyben Tóth Árpád-allúzió: „[d]e ha kibocsátod / szíved sötét ablakából /
elgyötört, vézna kis galambod, / olajággal a csőrében / térne vissza hozzád”.
Szegedi Kovács György új verseskötetére a letisztultabb poétikai attitűd jellemző, vulgáris, profán szóhasználattal alig találkozunk. Helyettük
(Jézusra vonatkozóan) ilyen szóösszetételeket, jelzős szerkezeteket találunk: „örök vér-remény”, „lehajtott fejű remény”, vagy ilyen sort: „mert
megmeríttettünk hószín igazában / s behunyt szemmel is / megtaláljuk a tömegben / köntöse szegélyét” . (Vércsoport) (14)
A hitbizonyosság versei még a Kálvária (7) és a Fény-képek (19) címűek. Ezekben a költő rátalál a kegyelmi tapasztalat közlésének nyelvi alak-
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zataira is. Ilyen szempontból kifejezetten sikeresnek mondható a Júdás
című (10) parafrázis, melyben megcsillan a szerző eredeti humora is. Ebben az esetben elfogadható Júdás szájából a profán jelző. Az utolsó vacsora alkalmával hangzik el a következő párbeszéd, a rímek játéka: „[u]
ram, ki az a barom, / akinek én a bemártott / falatot adom”.
A vers hármas tagolású, és igen eredeti a záró paradoxonkép is. És épp
a hármas tagolás miatt itt ismét megemlítem, hogy jót tenne ennek a költészetnek egy kis formai változatosság, vérfrissítés.
A kötet első részének záró verse egy ószövetségi Jób-történetallúzió,
amely az érett hitre jutás megnyilatkozása, a lírai én megadja magát, elfogadja a transzcendens üzenetet: „[a]karom, hogy láss!” (Amikor belépsz)
(23) A figyelmes olvasó tudatában ez egybecseng a Jób 42,4-gyel, amikor is a tényleges megtérésre jutott Jób már nem okoskodik, nem talál ki
válaszokat, hanem azt mondja az Úrnak: „én kérdezlek, te pedig taníts
engem!”; elfogadja, hogy ezúttal a Teremtő nyissa fel a szemét a világmindenség dolgaira, titkaira.
Csak az ilyen rekapitulálásra kész lélekben teremtődhet meg az a harmónia, amikor az objektív és a szubjektív szféra fedésbe kerül, amikor
nem „lóg ki mögüle a fehér köntös”, hanem ténylegesen rajta ragyog.
Ilyenkor teremtődik meg az „időből kilógó pillanat”, a metafizikai állapot; és ezáltal nem érezzük hagyományimitációnak a „kehely, az angyal,
a kegyelem, az öröklét, az örök vér-remény” szókészletet, mert akkorra
már mindez a lélekben beteljesedett.
És ennek köszönhetően ér össze végül is a kötetet szervező gondolati
ív is, és teremtődnek meg a kötetet záró misztikusnak tűnő utolsó sorok:
„[É]s Valaki néz ránk, csak néz, / egyre élesebben./ Néz, Bárány szemével / a
végső igazság”. (63)
(Szegedi Kovács György: Fehér, Vörösmarty Társaság, 2019)
Mosonyi Kata

Az ölelés fénysebességgel megy át rajtunk
– Asszociációk egy friss kötet kapcsán –

A Nő
Meghívót kaptam egy szeánszra.
Foga van az ősznek. Kellemetlen, csípős este. Korán sötétedik. A falon
festmények, jobbról vagy balról nyomtatott szövegek. Egy szemtelenül
fiatal fruska (remélem ez még belefér) megy képtől képig, felolvassa a
festményeihez írt verseket – önmagát adja. Képben, hangban. Jelenség.
Üde, szertelen, s minden úgy természetes, ahogy van. „Nevezz őrültnek.
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Az vagyok. / Megint hideg, és én még kabátot sem hoztam. / Mint a jég
alatt úszni. Tudni, úgyis reménytelen. / Meddig úszol így?” (Hangfelvétel,
59. oldal, Nagy Lea felolvasása a K.A.S. Galériában kiállítása megnyitóján,
2019. november 27-én)
Nagy Lea alkotásain bohó ifiláz, tarka bumfordiság tükröződik. Kéziben még éppen a juniorokat erősítené. S ha interjút ad, könyvbemutatón
vagy kiállításmegnyitón kérdezik, válaszai is ilyen bakfis-diákos lazák.
Körülnézek, felpörgetem a fantáziám, magamfajtának való dolgokat
keresek.
Nem minden festménye tetszik, nem minden sora talál elmén, szíven.
Előzőleg felkészültem az alkotóból. Már elsőkötetes, debütdíjas, és a
kritikák, hozzászólások sem rosszak. „Álmomban távolról beszél hozzám
egy lány, nem ismerem, leveszem a magány ellen feltett utolsó lemezt,
elhallgat ő is, s én hallgatom, ahogy hallgat velem, könnyei némán folynak
végig az arcán, a baba halott, mondja, cigarettát tesz a szájába, és melankóliába ütközik.” (Zalán Tibor Nagy Lea verseiről)
„Ez a kötet, Nagy Lea kötete, kétségtelenül idézi a költőelőd József
Attilát, elsősorban abban, hogy szóteremtő képességgel, sajátos nyelvi
leleményekkel lepi meg az olvasót, de még inkább idézi − szavaiban is!
− Arthur Rimbaud-t, a kamaszköltőt, akinek szabadságvágya és „vadsága” éppen a költészetében tudott kiteljesedni.” (Petőcz András utószavából)

Múlhatna ezen is
Kitavaszodott. Szandálos, rövidnadrágos, nyárias. De csak a legszükségesebb kültéri mozgás ajánlott. Láthatatlan vírus áll lesben. Olvasni azért
lehet!
Nagy Lea új, második kötetéhez átkötő elemek a korábbi kiállításon
látott festmények stílusában készített belíves grafikák és az első és hátsó
borítón látható festmény, az elfekvő, vörös hajú akt. Megesz a sárga irigység. Miért mindig a más borítója a szebb?
Egy norvég novelláskötetet fordítok. A címadó novella misztikuma foglalkoztat; vajon hogy kerülhetett London előkelő negyedébe – egy nem
éppen átlagos család kertjébe – az időnként mérgesen üvöltő négylábú?
„Az éjszaka közepén nagy zajra ébredt. Ezúttal nem morgást hallott,
hanem szabályos ordítást. Kiugrott az ágyból, magához vette az üveges
szekrényben tárolt afrikai kardot. Leosont a konyhába. Az üvöltés a kert
felől jött. Leoltotta a villanyt, habozott kicsit, aztán felhúzta az ablakrolót.
Egy tigris volt a kertben.” (Ari Behn: Tigris a kertben) A könyv megjelenésére kicsit várnia kell még az olvasónak. Nagy Lea hasonló feszültséget
árasztó sorai viszont már olvashatók a Kőhullás című kötetben „Valami
fekete, nyávogó / vadállat lesi mozdulataimat.” (Tekintet, 7. oldal)
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A fordításom várhat, az idén nem lesz belőle kötet. Inkább Nagy Lea
új könyvéről próbálok átfogó képet kapni. A fejezeteket elválasztó tiszta
lapokon – mint tompa koppanások – Lea idézetei. Tehát páros oldalon
„Múlhatna ezen is”, mellette, a páratlan oldalon a fejezetcím Iránytű. A
továbbiakban pedig „S mögötte, ha repülök” – Vonulás, s a harmadik fejezetnél „Már nem” – Zaj. Mind a három résznek van kölcsön vett idézete
is: Voltairetől, Rimbaudtól, Borgestől, Goethétől. S a fejezetcímek hátoldalán, illetve a Tartalomjegyzék előtt Lea korábban már említett fekete-fehér grafikái állnak.
Kimért, mondhatni mérnöki precizitással kiporciózott, csinos kis kötet.
Fenyvesi Ottó így ír róla:
„… még egészen fiatal, egy különös kiscsillag, aki beleszeretett egy
messzi fénypontba. Felszegett tekintettel és magabiztos költői nyelvvel
lépett a magyar költészet porondjára. Elveszett mondatok után kutat
vagy éppen hallani véli, ahogy felettünk kibontják napelemszirmaikat a
műholdak. És tudja, hogy a költészet által lehet a legfőbb tudást megszerezni, általa lehet a világról és az emberi lélekről a legrejtettebb titkokat
felfedezni.”
„És itt, a távcső végén a költő, / a szegény bolond, aki beleszeretett / egy
fénypontba.” (Nagy Lea: Fénypont, 12. oldal)
„… még egészen fiatal” – mondja Fenyvesi Ottó, s Nagy Lea immár
második kötetes.
„Kialakítottam egy saját horológiumot, amelyen egy perc egy napot jelent…” (Égszakadás, 37. oldal) Ebből könnyen kiszámítható, hogy hány
évet élhetett mostanáig a húsz éve alatt. Nem csoda, hogy az egész világot a markában szorongatja: Zongorakattogás, és leégett Párizs. (Utazás,
16. oldal); …a sós sütemény íze / és ócska angol kávé, (Jelen, 17. oldal);
Megfáradt török asszonyok táncolnak körbe-körbe. (Mantis religiosa, 21.
oldal); Felsóhajt Zagreb, felsóhajtunk mindannyian. (Zagreb, 24. oldal);
A bárpultnál ilyen-olyan dalmát férfiak. (Lépések, 38. oldal); Szeretnénk,
ha a tenger csak a miénk lenne (Óceán, 77. oldal);

S mögötte, ha repülök
Lassulok az olvasásban, el-elkalandozom. Nincs mibe fogódzkodnom.
– Na ja, a jelentős korkülönbség – szól be a kisördög balról.
Ilyenkor kapcsoltat át vészüzembe a református vénám, újra kezdem a
Vonulás címre keresztelt második fejezetet. Megakad a szemem egy ajánláson: Krzysztof Penderecki emlékére. No lám, a lengyel zeneszerző 2020
márciusában bekövetkezett halálára Lea azonnal reagált. Szíven üt, nagyon szeretem Pendereckit. Oslóban dedikálta nekem a Canticum Canticorum Salomonis című kompozícióját (Polskie Nagrania SX 1151). Lea rá
emlékező verse nem nekrológ, de két sora mindenképp illik az alkalom-
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hoz: „A nap utolsó sugara is eltűnik a párafelhő mögött. / A szürke égbolt
lassan sötétül el teljesen – végül egészen feketévé. (The shining, 55. oldal)

Már nem
A Zaj címet viselő harmadik ciklus jó néhány darabja költőknek, íróknak ajánlott vers. Nem szokatlan ez a kortárs költészetben (sem), de Lea
ezen kötetében szembetűnően domináns. Úgy érzem, inkább a tisztelet
kinyilvánítása, mint kérkedés az irodalmi jártasságban, olvasottságban.
Nem amatőrösen direkt, éppen ezért okoz majd olvasóinak sok fejtörést a
megcímzett versekkel.
Lehetséges, hogy Lea huszonnégy órás derűs, mosolyos, mint az interjúk alatt, de a verseit komoran veszi. Olyanok, mint a fekete vonalas grafikái a fehér lapon. Sötét tónusú fricskák. A riasztó, elkeseredett sorokkal
tűzdelt oldalak után megcsillan Lea humora. „A költő, a költő! Ott szalad
a messziségben, / fekete macska üldözi a házak tetején, / nyávogása semmire sem elég! /Nem kell ő már senkinek! / Tág a lég, tág az út! / Hozd az
örömöt, rajta, rajta! / Huss, huss!” (Az éjszaka csodái, 86. oldal)
„– Már zártok? // A csapos elnéző mosollyal visszaállt a söntés mögé,
és baráti hangot ütött meg, látható fáradtsága ellenére: // – Még egy kis
italt tudok adni, hisz mégiscsak a Balkánon vagyunk, nem igaz?” (Hajnali
lotyó, 94. oldal)
A Kőhullás című kötet nem könnyű olvasmány. Alapos odafigyelést követel, hogy vajon mi miből következik. Érzelmek, indulatok. Csapongás.
Provokáció és szellemi kihívások. Asszociációi meghökkentőek. Leánál
minden másképpen van (pl. a rigó csiripel).
Két sorát különösen megszerettem, s ezzel hívom olvasóimat felfedező útra a Kőhulláson át. Aki keres, hozzám hasonlóan talál kedvére való
gondolatokat!
„Egy óra karjai lassú kattogásba ölelik az időt. / Hemzseg minden, ami
nem én vagyok.” (Elnyílás, 20. oldal)
(Nagy Lea: Kőhullás, Napkút Kiadó, 2020)
Kovács katáng Ferenc
Bence Lajos szóval vág rendet
A 2011-es Valami című verseskötet után öt esztendővel, 2016-ban a
Pannon Tükör Könyvek sorozatában, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a zalaegerszegi Pannon Írók Társasága közös kiadásában, Halász Albert szerkesztésében megjelent a Szóval vágok rendet
című könyv is. A ritkán jelentkező, jeles életutat maga mögött tudó költő
minőségi kötete. (Közben, ugyancsak 2011-ben Muraszombaton kiadták
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Bence Lajos Vzklit iz kamma című, vegyes műfajú, verset, prózát és esszét
tartalmazó könyvét szlovén nyelven.)
A Szóval rendet vágok a sorrendben hetedik önálló verseskötete. A viszonylagos szűkszavúsággal összefüggésben eszembe jut Pilinszky János
híres mondata arról, hogy nem az a fontos, hogy hányat csap a madár a
szárnyával, hanem az, hogy íveljen… És nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy
Bence Lajos költészete ível, a szó legjobb értelmében! A tudománnyal, a
kisebbségben élő magyarok sorskérdéseivel, az újságírással, és nem utolsó
sorban a szőlőműveléssel és a borászattal foglalkozó értelmiségi ember és
írástudó újabb szép teljesítménye. Az élet teljességére törekvő alkotóé,
aki – miként jeles tanulmánykötetének címe is árulkodik a kilencvenes
esztendők óta – Írott szóval a megmaradásért küzd attól a pillanattól kezdve, hogy elindult az írói-költői-irodalomtörténészi pályán évtizedekkel
ezelőtt. Egy olyan társadalmi közegben, ahol egyre fogy és egyre kisebb a
kisebbség, ugyanakkor az életnek, a hétköznapoknak megvan az a többlete, ami már a jugoszláv korszakban is észlelhető volt. (Ha jól tudom, Szlovénia akkor is a magasabb életszínvonalú részek közé tartozott.) A kötet
egyébként a költő hatvanadik születésnapjára jelent meg, tehát többféle
értelemben is életrajzi és szellemi határkőnek mondható. Egy interjúban
az ünnepelt ezt mondta többek között: „…Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad s örömed: nincs rád szüksége a világnak – dorgálta
Petőfi nagyon keményen a XIX. század költőit. Én is ezt vallom, és ezért
a születésnapi, önmegszólító versemben meg is idézem őt. Hiszem, hogy
bőven van még teendőm, igyekszem is ellátni feladataimat.” (Gyuricza
Ferenc: Hatvanadik születésnapjára jelent meg dr. Bence Lajos muravidéki
magyar költő legújabb verseskötete. Zalai Hírlap, 2016. 06. 17.)
Jellemző, és rá is vonatkoztatható, amit a kilencvenes évek végén eltávozott másik jeles muravidéki költőről ír: „…hálásak lehetünk Szúnyogh
Sándornak, aki irányadó és példamutató, az új kísérletezésekre mindig
nyitott személyiség volt. Akik ismertük, ilyennek ismertük…” (Bence Lajos: 20 éve távozott el közülünk Szúnyogh Sándor költő és szerkesztő, kultúránk mindenese. Pannon Tükör, 2018/3. 74.) Ma már tudjuk, hogy Bence
Lajos méltó kortársa és utóda az itt méltatott irodalmi személyiségnek.
Többek között a már jelzett, szerteágazó tevékenysége és tehetsége okán.
Mint ahogy megtaláljuk ezeket a pontokat abban is, hogy a különböző
nemzedékek is tudnak egymáshoz hasonlóan viszonyulni egy-egy sorsfordító történelmi eseményhez, példának okáért az 1956-os forradalomhoz
és szabadságharchoz. Jelen esetben Bence Lajos verseskötetének első
műve a Vers magunkról, avagy kósza emlékek 56-ból (A Terror Háza falára). Mint tudjuk, ő a forradalom esztendejében született, tehát másfajta
közelítés várható tőle, mint azoktól a költőktől, akik érett fővel átélték
az akkori eseményeket. Utóbbiak közé tartozik az a Buda Ferenc, aki
húszesztendős egyetemista volt akkor, és néhány verse miatt egyéves bör-
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tönbüntetés várt rá a szabadságharc leverése után. S ha már a Bence-kötet címében ott szerepel a „rend” szó, akkor érdekes megnéznünk azt is,
hogy ez a fogalom milyen szerepet játszik más költőknél. (A „rendet vágni” egyébként mezőgazdasági kifejezés is, a kaszálással vagy az aratással
kapcsolatos, és az egyenes sort is jelzi. A költő dolga pedig – Bence Lajos
szerint –, hogy a szóval vágja a rendet!) Például József Attilánál, ahol a
szabadságot szülő rend a legfontosabb, vagy éppen Buda Ferencnél, aki
egy másfajta rendről szól igen drámaian. Rend című versében ezt olvassuk: „…de nékünk / nem kell semmi rend, / ha tűz s terror teremti meg,
/ minékünk nem kell jó barátság, / ha ágyúszóval magyarázzák, / minket
nem győz meg érv, sem eszme / bombázva és szuronyt szegezve!...” Nyílt
költői beszéd, nem csoda, hogy Kádárék börtönbe zárták a fiatal költőt…
Bence Lajos költészetétől nem idegen az ünnepélyes és a pátoszt is
megjelenítő hang, azonban azt is láthatjuk, hogy hasonlóképpen kedves
számára a nyelvi játék, a groteszk és az irónia is. Terjedelmesebb megszólalásai mellett a tömörségre törekvés, a végső egyszerűsítés igénye. S ha
már az imént az eleve elrendelést is érintettük, akkor éppen a játékosság
jegyében fogant másik jelenségről sem árt szólnunk, A Karma karma című
vers kapcsán, méghozzá azért is, mert ez a játék csak magyar nyelven képzelhető el… És nem is a sorsról vagy az újjászületésről van szó, hanem a
keleti tanokban oly fontos fogalomról, ami nagyjából következményeket
kiváltó szigorú törvényt jelent a hindu, taoista vagy buddhista tanításokban. Az meg igencsak különös, hogy nyelvünkben ugyanez a hangalak
mást is jelent! Az azonos alakúság szabályai szerint. További érdekesség,
hogy ezúttal a pince, a szőlő, a bor lehet ott, a háttérben, hiszen ilyen
sorokra bukkanunk: „Nyisd ki az ablakot, / vetkőzd le, ami rajtad felesleges, / s mint szőlőszem, örömében / önként, engedve a közelgő / Performance-i nyomás, / a gyönyör szélére sodródva / átadva magát az élvezet
/ sodró árjának…” És így tovább, és így tovább. Életöröm árad ezekből a
sorokból, egészen addig a profán közlésig, hogy: „…csak a kehelyben / na
maradjon…”, és a be nem telesülő öröm lesz a karma karma…
Persze ezek a lélegzetnyi művek inkább kirándulások a szélesebb ívű
versek világából, még ha teljesebbé teszik is az összképet. Bence Lajos
akkor van igazán otthon szellemi világában, amikor egy-egy terjedelmesebb gondolatfolyammal mondhat fontosat. Például amikor a „valóságvesztés” izgatja. Ebből a szempontból is igen fontos vers A jövő
pusztítóinak. A szent dolgokat elveszejtő emberről (emberiségről?), a
valóság- és értékvesztés okozóiról, s a végén a keserű kérdéssel: „…
kérdem én, lesz-e ki / felmászik, felkúszik / úttalan utakon a Hegyre, / s
talál-e olajágat?” Egyértelmű az utalás a béke ősi jelképére, hiszen Noé
bárkájába is olajágat hozott a galamb, az ókori görögöknél is fölbukkan
a békesség eme szimbóluma, és Jézus is az Olajfák hegyén töltötte utolsó földi éjszakáját. Az egyéni sors kételyeire épp úgy gondolhatunk e
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mű kapcsán, mint a kisebbségire vagy az egyetemes emberire. Sőt, akár
a kozmikus távlatok elveszejtésére is.
Így összetett ez a líra, főleg azért, mert mindezeket a rétegeket célba veszi, a mélységeket és a magasságokat egyaránt megszólítja. A FÁJREND-katasztrófa (apokaliptikus látomás orwelli időkből) mindezt még
erőteljesebben teszi. Némi fanyar játékkal már a címben is, aztán tovább
a természetpusztítás jeleivel, míg nem a József Attila-i „hol a szabadság a
rend” újbóli fölemlegetésével. Persze a középpontban folyton a magyarság sorskérdéseivel, hiszen a Jövendőmondó újévre vagy a Himnusztöredék a XXI. századra soraiban Kölcsey-féle nemzeti imádságunkra felel, a
maga korának élményeit tovább mondva 1823 óta…
És érinti a költői cselekvés lényegét, netán annak hiábavalóságát is,
itt meg Vörösmarty kései utódaként. Afféle „vidéki költő” arcmásában.
Óvatosan int a minőség őrzésére, a „szemét” méltó helyre távolítására.
A Reciklált téma és vers (A „szemét” téma újbóli körüljárása) befejezésében így figyelmeztet: „…S légy fogékony minden változásra, / s arra is, mi
úszik az árral / és szembe vele, s van-e / szemrevételezve?” Magas nála
az erkölcsi mérce, nem adja alább… A már emlegetett „talán, mégsem
éltünk hiába…” biztos tudatában.
(Bence Lajos: Szóval vágok rendet, 2016, Pannon Tükör)
Bakonyi István
Hullámok találkozása
A kilencvenes évek magyar irodalmában bejárt elemzői-értelmezői út
„naplóját” (Diskurzusok mellett, 2001), a kortárs magyar történelmi regényről írt nagy ívű munkáját (Ahogyan sohasem volt, 2007 – a szerző doktori
dolgozatának szerkesztett változata) és a szűkebb pátria, Vas megye múltjában tett kulturális-művészeti kalandozások „krónikáját” („… itt álltál valaha”, 2015) követően a közelmúltban új kötettel jelentkezett Bokányi Péter.
Bizonyára a jeles irodalomtörténész és műkritikus ötvenedik születési évfordulójának közelsége is szerepet játszott abban – a fülszöveg vallomása
legalábbis erre enged következtetni –, hogy a szerkesztői, kutatói és tanári
elfoglaltság ellenére viszonylag keveset, a korábbiaknál mindenesetre kevesebbet kellett várni a Vár Ucca Műhely Könyvek sorozatának értékeit
gyarapító kiadvány megjelenésére. (E tekintetben a sorozaton belüli 51-es
kiadványszám is üzenettel bír.) Az ugyancsak beszédes Álom, emlék, hullámverés cím, noha egészében sejtelmes hangzású (amit jól érzékeltet a Stekovits Gáspár fotóinak felhasználásával készített borítókép ködbe vivő, ferde,
fapallós stégje), tagjaival pontosan befogja az egyes fejezetek világos vonalvezetésű, tisztán látható cél felé haladó tanulmányainak, esszéinek körét.
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A Dobai-mozaikok darabjai a régóta hiányzó monográfia alapvetéseit
hordozzák, egy jelentősebb felépítmény alapjává áll(hat)nak össze. A ’60as évek végén indult alkotói pálya jellegzetességei között Bokányi Péter
megemlíti a műfaji sokszínűséget, a művekben a nyelv és kép viszonyának fontosságát, az időmúlás, az emlékek és az erkölcs jelentőségét. Az
író világának egyik legavatottabb ismerője, Morsányi Bernadett nyomán
haladva három szakaszra bontja Dobai eddig megtett útját, meghatározza az egyes etapok jellemzőit, bemutatja és röviden elemzi a fontosabb
szövegeket. Az első bő évtized (1968-1979) műnemi kiegyensúlyozottságától így jut el a második dekád (1979–1989) prózai-filmes dominanciáján
át a líra egyeduralmáig (a ’90-es évek közepétől), a köteteket tekintve:
az 1973-as Kilovaglás egy őszi erődből vizsgálatától a 2014-es Belvedere-ig.
Kitér a költői magatartás és eszköztár közel fél évszázad során bekövetkezett változásaira is, megállapítva, hogy az „ifjú […] (nyelvi) lázadása
a tapasztalt, érett költő bölcs elégikus nyugalmává szelídül[t]”, a szó, a
„nyelvi snittek” helyét pedig a mondat vette át. (A két legfontosabb „építőanyag”, szó és kép életműbeli szerepét és kapcsolatát illetően, valamint
a mester, Zsilka János és a példaadó Pasolini hatásáról is kellő, az oeuvre
megértését segítő adalékot közöl az Optikai világ – fogalmi világ – szóvá
vált képek betéttanulmány.)
Az elsők című írás az induló évek alkotói teljesítményét veszi alaposabban górcső alá. A megformáltságával és terjedelmében monográfiafejezet
értékű, mégis kissé rendhagyóan felépített dolgozat – nagyon helyesen – a
Kilovaglás… előzményeiről: a Balázs Béla Stúdióról, a filmes munkákról,
az Első ének és A magunk kenyerén antológiákról is említést tesz. (Kiegészítésként talán annyit jegyezhetünk meg, hogy az Első ének legfeljebb
formálisan kapcsolta Dobait nemzedéke alkotóihoz, hiszen inkább az önálló kísérleteket, útkeresési törekvéseket fogta össze, szerzői között pedig
éppúgy találhatók ’30-as, mint ’50-es években születettek, a legidősebb és
legfiatalabb közt kamaszkornyi idő feszül.) Egyetérthetünk azzal is, hogy
noha természetesen szól a korpusz avantgárd jegyeiről, kétségbe vonja
azok kizárólagosságát és szélesebb szellemi merítést tételez (például a
beatköltészet forrásából), ám már nem a lázadás, hanem pusztán a provokáció szándékával. Ebben, az expresszionistákat idéző új lírai nyelvben
és a nemzedéki sors, nemzedéki problémák hiteles felmutatásában látja
Bokányi az első kötet kultuszkönyvvé válásának, pályaformáló erejének
okát. A születési ideje körüli évek magyar prózájában, így a korai Dobai-epikában is, érezhetően még otthonosabb a tanulmányíró. A debütáló regény, a Csontmolnárok elemzését az irodalomtörténeti kontextus
felvázolását követően Szilágyi Ákos megállapításait alapul véve, azok
kommentálásával végzi. Konklúziója szerint a történetközpontú hagyománytól elszakadó esszéregény szervesen illeszkedik az életműbe, alaphelyzetében, szövegkezelésével a Vadon felé mutatja az utat. A harmadik
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első, az első novelláskötet (Játék a szobákkal) írásaiban a filmszerűséget,
a cselekvések céltalanságát, olykor lehetetlenségét, látszat és valóság, lét
és látszat-lét kettősségét hangsúlyozza. A narráció csupán a képre koncentrál, történetté alakításuk, „a képek közti kapcsolat megteremtése az
olvasó feladata”.
A „… létrejöttének pillanatával együtt szűnik meg” című rövid fejezet bevezetője Dobai filmforgatókönyveinek áttekintését ígéri. (A címmé tett
találó idézet az író A filmforgatókönyvről tanulmányából származik.) Valójában ez az egység már torzóban maradt, hiszen az 1970-es Büntetőexpedíció és a 2005-ös Morfium közötti ív olyan sikerei is csak említés szintjén
szerepelnek, mint az Oscar-díjas Mephisto, a Redl ezredes vagy a szintén
Szabó Istvánnal közösen jegyzett Hanussen. Bokányi Péter mindössze a
’80-as évek három, valószínűleg filmforgatókönyv alapján született kisregényével: a Lavinával (1980), a Háromszögtannal (1983) és az Ívvel (1988)
foglalkozik részletesebben. Az elsőben a krimiszerű történet – novellákra is jellemző – filmszerűségét, antihősének korba vetettségét, a középső
esetében a narráció feszességét és a megjelenített női sors hitelességét, a
harmadiknál a tér, idő és cselekmény redukáltságát és a belső monológokat emeli ki. Olvasóként csak sajnálhatjuk, hogy számos fontos mű vizsgálata kimaradt, mint ahogy azt is, hogy – talán idő hiányában – a gazdag
és szerteágazó életmű teljesebb, monografikus feldolgozására sem kerül
(hetet)t sor. A Dobai-oeuvre feltétlenül megérdemelte volna, ám az elkészült és itt közreadott értékes anyag ebben a formában is alkalmas úgy
az esetleges továbbépítkezésre, mint más kutatók munkájának segítésére.
A Tanulmányok hét szövege közül hat „A 12 legszebb magyar vers”
program konferencia-előadásainak szerkesztett változata. A feltehetően
a folyóirat indulásának centenáriumára készített A Nyugat és a történelmi
regény kivétel. Kedves témáját itt a műfaj hazai történetének alaposan
hivatkozott áttekintésével vezeti be Bokányi, majd Illés Endre, Hegedüs
Loránt és Laczkó Géza kapcsolódó írásaival foglalkozik behatóbban. A
nyugatosok álláspontját a ’60-as években a Tiszatájban folytatott vita tanulságaival összevetve jut el végkövetkeztetéséhez: „A Nyugat történelmi regényről alkotott képe tehát tulajdonképpen átmeneti: a 19. századi
történelmi regény autoritásával szemben fogalmazható meg, mint olyan,
amely jelzi és előkészíti e regénytípus szükségszerű és a későbbi évtizedekben bekövetkezett, az előzményekhez képest radikális módosulását.”
A konferencia-előadások szövegei az irodalombarátok és diákok (főként egyetemi, főiskolai hallgatók) egy-egy adott vershez, költői életműhöz kapcsolódó ismereteit segítenek elmélyíteni. Ahogy a program
ötletgazdája, Fűzfa Balázs által szervezett szimpóziumok és az azok eredményeit összegző kötetek sora (a verseket is ő választotta ki), a közreadott
Bokányi-értelmezéseké sem követi az irodalomtörténeti kronológiát (a
Fűzfa-féle sorrendet sem). Két dolgozat szövegelemzés: Babits Esti kérdé-

67
sét „véghangulatos” alkotásként mutatja be, míg a Levél a hitveshezt racionalitás és irracionalitás kettőssége tükrében vizsgálja. Utóbbi írást, szép
gesztussal, eltávozott társának, fiatalon elvesztett feleségének ajánlja, a
Radnóti-versből kiemelt és címmé egybeszőtt három szó: „álom”, „csodákban” „varázslom” így a kedvesnek odaátra küldött üzenetté válik. Már
e tanulmány zárlatában kitér Szepesi Attila Radnóti című prózaversére is,
a további négy lejegyzett előadás pedig kifejezetten a klasszikusok hatásával, szövegeik újabb átirataival foglalkozik: Orbán Ottó Pilinszky-képével
és a Francia fogoly alapján született Holtak szellemével társalog versével,
ezredfordulós líránk Arany-parafrázisaival (Zalán Tibor, Varga Imre), a
Kocsi-út az éjszakában és Szijj Ferenc egy rövidprózája közös pontjaival,
valamint Bereményi Géza Cseh Tamásnak írt Szeptember elején című dalszövegével. A művek interpretációs horizontját kitágító Bokányi-olvasatok nemcsak elsődleges céljukat teljesítik, nemcsak – mint jeleztük – a
kiválasztott versekről és szerzőkről kínálnak a megszokott frázisok ismétlésén túlmenő, hasznos új ismereteket, de felfedezésre érdemes kortárs
alkotásokra is ráirányozzák az olvasói figyelem fényét. A sorozatot, mivel
úgyis túllépte a Fűzfa Balázs-féle program kereteit, érdemes lenne akár
önálló kötetnyi anyaggá bővíteni.
A két megelőzőhöz hasonlóan a Műfaj nélkül fejezet is kisebb-nagyobb
hullámverést keltő műveket vizsgál. (Természetesen az elemzői figyelem
eleve azt vet.) Az első három kritika az idősebb írónemzedék tagjainak
újabb köteteit veszi górcső alá. A személyességet sem nélkülözi Buda Ferenc ’56-os lírai vallomása, a Túl a falon verseskönyv recenziója, mely a
helyére emeli ezt a súlyos emlékkövet. Két vasi kötődésű alkotó, a csörötneki születésű Báger Gusztáv és a zsennyei Fábián László munkái közül előbbi Míg leírom, felébredek című válogatott kötetében az egyetemes
magyar irodalom értékeit gyarapító, ám pannon szívű és szellemű szerző
költői teljesítményét ünnepli az értő olvasó, míg a kiváló prózaíró, az Életünk korábbi főszerkesztője IV. Henrik francia uralkodóról írt regényének
(Henrik király nyughatatlan éjszakái) legfőbb ambícióját abban látja, „hogy
hozzátegyen valamit ahhoz, amit az individuumról, az emberről sejtünk.”
A Fényesszé és a Titokjáték című rövid futamok két szombathelyi művész,
a fényképész Tóth Imre és a festő Rónaszéki Linda alkotásait, azok jellegzetességeit állítják középpontba. Mindkét szöveg kiállításmegnyitó, s
ekként a személyes kapcsolaton túl Bokányi Péter képzőművészeti érdeklődéséről is tanúskodnak. A kötetzárás a gyásznak, az emlékállításnak
szentelt. A „vakon átkeltem én, hogy veletek legyek” öt esztendővel ezelőtt
született sorain átüt a pályatárs és barát, Prágai Tamás távozásának friss
fájdalma, akitől nemcsak saját, de kicsit a „hatvannyolcas” nemzedék nevében is búcsúzik. Még megrendítőbb az immár évtizedes esszé, mely a
feleség elvesztését mutatja be (ekként az „Álom”, „csodákban” „varázslom” mellé állítható), árván maradt, kedves ruhadarabja sorsán keresztül.
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(A szöveg először a Nagyításban jelent meg, így közvetve Csontos Jánost
is megidézi.) A Télikabát tragikumát mélyíti a szikár, tényközlésre szorítkozó narráció – szaggatottsága, éppen ellenkezőleg, az elfojtott, de áradni
kész érzelmekre utal –, vezető szólamként egy női magazin ruhavásárlási
tanácsainak beemelése (a másik kettő erre válaszol). Zárlatában így ír:
„Egy hónapja gazdátlan a kabát. Ott, a csomagtartóban. Időnként kiveszem, kirázom, aztán visszateszem. Hiszen mi van, ha tényleg ’hirtelen azt
mondják’. S persze, hogy nem mondják…”
A kedves és a barát emléke, álomivá lett, s az álmokban újraéledő alakjai örök hullámverést keltenek. Ahogy – míg él olvasó – hullámot vernek az
emlékekből, álmokból merítő, világukat sokszor azok mozaikdarabjaiból
építő művek is. Bokányi Péter új kötete szép példája e kettő találkozásának, a közösségivé emelt személyes értékfelmutatásnak.
(Bokányi Péter: Álom, emlék, hullámverés. Vár Ucca Műhely Könyvek,
Veszprém, 2019)
Szemes Péter
M, avagy két város
Milánó rendben, na de Miskolc, és a kettő együtt? Kapusi Krisztián
miskolci történész bevezetőjében maga sem érti, avasi lakótelepi gyerekként hogyan is találkozhatott annyi olasz motívummal szülővárosában. A
csavart fagyi mellett mélyebben levéltári kutatásai során csodálkozott rá
az emberek többsége számára elképzelhetetlen tényre, hogy az elmúlt két
évszázadban mennyi kapcsolat is volt az egymást talán nem is jegyző két
(na, jó több olasz) város között.
A kötet a szerző elmúlt másfél évtizedben megjelent olasz tárgyú tanulmányait és esszéit tartalmazza. Jól felépített szerkezetű könyvről van
szó, és az se ijesszen meg senkit, hogy Kapusi tizenöt évig levéltárban
dolgozott. Sőt, ez inkább előnyére válik. Ugyanis itt nem féloldalnyi jegyzetekkel agyonterhelt tanulmányokat olvashatunk, hanem a kötet első
harmadában három olyan, széleskörű alapkutatáson nyugvó szöveget,
amelyek a miskolci polgárok 19. század végi olasz képéről, kapcsolódási
pontjairól tudósítanak. Olvasmányosan. A 116 oldalas könyv nagyobb része azonban már valóban könnyed esszékből áll.
Másrészt a cím se tévesszen meg senkit, ez nem egy Milánó útikönyv,
hanem sokkal inkább egy olyan rajongó írása, aki egyszer megérezte a
város illatát és az vágyódásának örök tárgya maradt.
A kronológia elvét felrúgva a könyv legfontosabb részével kezdem.
Ez pedig az a bekezdés, amelyben a szerző felfedi Milánó-rajongásának
születését. Azt a pillanatot, amikor a rendszerváltás környékén először
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Olaszországban járó ifjú diósgyőri focista milánói házigazdájának kérdésére, mindent egy lapra téve választott, s kimondta: – Inter! Ezzel az egy
szóval Milánó – legalábbis annak kék-fekete része – befogadta őt.
Ezek után meg sem lepődhetünk azon, hogy a kötetben (a kezdő) tizenegy tanulmány szerepel. És az sem lehet véletlen, hogy a tizedik (10)
tanulmány Nápolyról szól. Kapusi jól felkészült edző, aki biztosra ment,
amikor a védelmet – kettes, hármas pozíciókban – olyan ikonikus és megbízható miskolci bekkek történeteivel biztosította, mint Herman Ottó és
az olasz frontot is megjárt legendás tízes honvédek. Az irányító posztot
pedig a sokáig elfeledett miskolci születésű Ferenczi Sándorra, Sigmund
Freud kollégájára bízta. Csapatba kerülésének apropóját a százhúsz évvel
ezelőtti közös olaszországi nyaralásaik jelentették. A támadó szekcióban
pedig ott sorakoznak könnyed, meglepő fordulatokra is képes esszéi.
Milánó-illatok. Kapusi generációjának első nyugatélménye mindent
meghatározott, kinek Bécs, kinek más, távolabbi városok. Ez a pillanat
nekem a harmadik M (München) volt, s milyen érdekes hogy ott is egy
„olasz” motívum, a pizza addig mit sem sejtett létezése és annak házhoz szállítása okozott komoly bizonytalanságot érzékeny lelkem és üres
gyomrom számára.
Az utóbbi húsz évben nem számít nagy dolognak eljutni akár néhány
száz vagy ezer kilométerre Nyugatra, de ez 1989-1990-ben életre szóló élményt és identitást befolyásoló kulturális utazást jelentett. Az volt az ÚT!
Kapusi Krisztiánt levéltári forrásfeltáró munkája során önkéntelenül
vagy éppen tudatosan vezették ezek az ifjúkori emlékek. A poros, olykor akár penészes iratok között nem német vagy francia, hanem olasz,
olaszos hangzású személy- és tulajdonneveken akadt meg a szeme, s ezek
társaságában utazott tovább más források feltárásával vágyai helyszínére, Itáliába. Esszéiben számtalan olyan olasz személy és család – köztük
egy Mussolini nevű is – szerepel, akik valamilyen oknál fogva az 1830-as
és 1930-as évek között a nem éppen az ígéretét földjének számító Miskolcot választották hazájuknak. De miért? – mintha ez a kérdés foglalná
keretbe a szerző összes írását, mindent, ami Miskolcot Olaszországgal,
az olasz kultúrával összeköti. Itt van mindjárt a város színháza, amelyet
egy trieszti olasz Giuseppe Cassano tervezett, maga mögé utasítva Hild
József pályázatát. Vagy itt van az a két olasz cukrász család is, akiket ízletes termékeik és persze barátságos természetük miatt hamar befogadott a
város. De miért? Miért éppen ide jöttek? Ezekre a kérdésekre igyekszik
válaszolni maga a szerző is.
A könyv utolsó harmadáig azt gondolhatnánk, hogy Milánó és Lombardia, na és Trieszt, azaz Észak jelenti a biztonságos otthonosságot a szerző
számára. Az utolsó előtti írásból azonban kiderül, hogy a valódi közös
kapcsolódást, sorsközösséget mégsem a vágyott északon, hanem délen,
Nápolyban találja meg. A leszakadó régió és város erős és dacos öntudata
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jól ismert párhuzama – természetesen a futballon keresztül is – Európa
periférikus világainak. Nincs ez másképpen Nápoly és Miskolc esetében
sem. Ahogy Nápoly híres szülöttje Carlo Pedersoli (Bud Spencer) fogalmaz: „aki egyszer nápolyinak születik, az örökre nápolyi marad.” Hiába
vágyódik gyermekkori Milánó-illata után, a nápolyi hátsó salakos, mintha
Diósgyőrben lenne, ott is igazi otthona. Ha ez valóban így van, akkor a
második kiadás borítóján majd a San Paolo vagy a régi DVTK-stadion
kontúrja talán a háttérben, kicsit homályosan elférhetne.
Kapusi Krisztián tanulmány- és esszégyűjteménye kiváló példája annak, hogy a hazai közgyűjteményekben, az írott-, képi és tárgyi források
őrzői nem csupán maguk elé meredő, az állampolgárokat kiszolgáló alkalmazottak, hanem aktív és kreatív szakemberek is lehetnek. Olyanok,
akiknek érdeklődése nem szűnik meg egy levéltári doboz bezárásával, és
akik horizontja nem homályosul el a városhatáron, hanem igyekeznek a
közös kapcsolódások és élmények feltárásával minél szélesebbre fűzni –
ez esetben 116 oldalon – szeretett városuk kapcsolathálóit.
(Kapusi Krisztián: Milánó illatok. Átjáró könyvek 002. Miskolc, 2020)
Szűts István Gergely

Mesterem nyomán
A Mesterem nyomán című tematikus kiállítás a Veszprémi Művész Céhnek és barátainak legfrissebb bemutatkozása; ezen alkalomból szeretettel
köszöntök minden alkotót és minden kedves vendéget!
Amikor Kulcsár Ágnes céhmester felkért a kiállítás megnyitására és
elmondta, hogy milyen témával lesz kapcsolatos a tárlat, izgatottan vártam a készülő műveket. Közben pedig elkezdtem gondolkozni azon, mit
is jelent a mester fogalma.
Kicsit távolabbról kezdem a megközelítésemet.
Egy pillanat erejéig vizsgáljuk meg, mivel foglalkozik a természettudomány, a társadalomtudomány, a filozófiatudomány. A legelső a természet
konkrét törvényszerűségeit, a második a társadalmi létet, társadalmi jelenségeket, viszonyokat, a harmadik a természet és a társadalom általános törvényszerűségeit kutatja.
Ha ezt a kérdést a művészettel kapcsolatban tesszük fel, a válasz sokkal
bonyolultabb. A művészet összefügg a többi emberi tevékenységgel, és a
természettudományok ugyanúgy fontosak lehetnek a művészet megértésében, mint a filozófia vagy az irodalom. A művészet hat a vele foglalkozó
szemléletére – belső összefüggéseket tár fel, generál, láthatóvá tesz valamit, ami egyébként nem látható.
„A művészet sajátos gondolkodás.”
Pilinszky János szerint „Minden művészet világmodell. Az ’egészről’
készült híradás.”
A művészet folyamat.
A művész kell, hogy rendelkezzen kellő tájékozódási képességgel és
ismerettel a természet, a társadalom, az egyén, a tudomány, a technika és
önmaga viszonylatában. Kell beleérző képesség, önismeret, kritikai érzék
és önkritika; kell, hogy ismerje szakmáját, annak történetét, az egész kultúrtörténetet. De vajon ezek birtokában már mester lehet valaki? Nem.
Kiből lehet mester? Milyen a jó mester?
A jó mesternek nagy beleérző-, tudásátadó-, pedagógiai készséggel kell
rendelkeznie. A tanítvánnyal értelmi és érzelmi harmóniát is ki kell alakítania. Alakítani és alkalmazkodni.
Önmaga és tanítványa szemét, kezét, szellemét, lelkét állandóan trenírozni. Folyamatosan tanulni, úgy tanítani. Viszonyt teremteni és azt dinamikusan értelmezni.
Ha most visszatérünk ide, és megnézzük a kiállítás képeit, akkor feltűnik, hogy a kiállított anyag műfajilag és technikailag egyaránt nagyon
sokszínű. A megidézett művek és/vagy művészek a művészettörténet igen
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T. Szabó László: El Kazovszkij
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nagy szeletéből merítenek. Látva az alkotásokat, a mester kifejezés mellett eszembe jutott a PÉLDAKÉP fogalma.
A mester az, aki valóban jelen van a tanítvány életében. Keserü Ilona, aki a pécsi Képzőművészeti Mesteriskola professzora 1991 óta, ma
is tanít. Pinczehelyi Sándor több éven keresztül volt a Pécsi Tudományegyetem Vizuális Művészeti Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, és
sorolhatnánk az élő mestereket, akiket megidéztek a kiállító művészek.
Azok a mesterek, akik száz, vagy több száz éve éltek, talán inkább példaképnek tekinthetők: Botticellitől Caravaggión át Kandinszkijig. Megfogalmazódhat bennünk a kérdés, hogy miért fontos visszanyúlni a múlt
művészeti irányzataihoz, meghatározó művészeihez, az ő alkotásaikhoz?
Marina Abramović akinek év elején láttam a kiállítását Belgrádban, azt
mondta: „Az egész művészettörténet arról szól, hogyan hasznosítjuk újra
azokat a dolgokat, amiket már ismerünk, olyan módon, hogy újdonsággá
változzanak.” Azonban az ismert dolog újrahasznosításához szerintem
bátorság kell. Mert az újdonság csak akkor valósulhat meg, ha például a
mi esetünkben nem másolatot készít a művész. Hogyan válhat újdonsággá? Ha a művész belecsempészi saját magát és ezáltal a kort, melyben él.
Valójában régi és kortárs alkotók párbeszéde alakul ki – megismerés és
alkotás, interpretáció és dialógus egyidejűsége. „Az eredetiség abban áll,
hogy mit választunk. Mit választunk és hogyan választjuk meg a bemutatás mikéntjét. A választási lehetőségek között vannak a múlt műalkotásai.” – írja David Salle.
Például Kovács Endre fotóművész speciális installációja (mert ez nem
csak egy fotográfia) a Caspar David Friedrich-féle végtelen megtapasztalását idézi meg sajátos módon. A végtelen lehetősége jelen esetben a
fehér fal. Ahogy Friedrich képein is, a kép itt is befogadja a nézőt, ha
hajlandó rá, hogy részt vegyen benne – ez már tőle függ.
A füredi kiállításon szintén megidézett El Kazovszkij performanszaival
azt is szerette volna kifejezni, hogy az ember érzései, gondolatai az idők
folyamán nem változnak. Így felfedezhetünk egyfajta folytonosságot is a
példaképek, mesterek és a kiállító művészek munkái tekintetében. De
beszélhetünk kölcsönhatásról, rekonstrukcióról, vagy akár mágikus típusú emlékezésről. Az idő logikáját nem kell figyelembe vennünk, mert „A
mű egy külön világ: saját idővel rendelkezik, ami egyenlő távolságra van
jelentől és múlttól. … saját törvényei vannak.” – mondja Keserü Katalin.
Egy különleges „mester” is feltűnik a kiállításon Milasovszky László
festményén: a pí szám. Matematika és művészet évszázadok óta összefonódik, de ennek kapcsán említhetném a zenét is, hiszen David MacDonald ötven tizedes jegyig lekottázta zongorára a pí számot, így most már
meg is hallgatható.
A mester kapcsán még muszáj megemlítenem az irodalmat, mint társművészetet: Esterházy Péter lemásolta a mesterének tisztelt Ottlik Géza
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könyvét egyetlen lapra 1981-ben. Miroslav Mandić ugyanezt tette Danilo Kiš, William Blake és mások műveivel a 80-as évek második felében.
Persze kettejük esetében a hozzáállás más, de a képiség tagadhatatlanul
fontos. Az alkotás itt is, ahogy a képző-művészetben is (a magyar nagyon
szépen fejezi ki az alkotást, képzést) látvány, és benne van a világ olyan
módon, ahogyan a hétköznapi életünkben esetleg nem tapasztaljuk.
Egy mindenesetre biztos: mesterré válni komoly dolog, jó mesternek
lenni kivételes, példaképpé válni pedig kiválasztódás az idő által. Kívánom, hogy a kiállításon fedezzék fel a sok -sok kapcsolódást, párbeszédet!
Ezennel kiállítást megnyitom!
(Elhangzott a Veszprémi Művész Céh kiállításának megnyitóján a balatonfüredi Kisfaludy Galériában, 2020. szeptember 12-én)
Dohnál Szonja

Zongor Gábor:
Hieronymus Bosch
kalitkái (A kulcs)
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Milasovszky László: &Me

Kulcsár Ágnes: Botticelli
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Fábián László: Mondrian tiszteletére

Kovács Endre (1947–2020)
Tisztelt gyülekezet, tisztelt barátok, ismerősök!
Az élet legyőzi a halált. A szerelem legyőzi a halált. Ebben reménykedtem. Holott valahol mélyen tudom, az életünk egy röpke pillanat. Másra
sincs esélyünk, mint hogy provokáljuk a halált még egy kis haladékért,
vagy éppen fordítva.
Igazi dráma, hogy az Úr éppen akkor szólította el Endrét, amikor újra
élni akart, amikor a felesége, Judit 2016-os halála miatti mély megrázkódtatásból kikerülve újra aktívan dolgozni kezdett, megint tele volt tervekkel. Könyvet akart készíteni az alsóörsi vitorlázásról, amihez saját élmény
is fűzte, hiszen örökös tagként egy hajóban „vitorlázott” az alsóörsi győztes csapattal, Bardóczy Miklóssal, Both Gáborral és másokkal a Nemzeti
Regattán.
De már nem lesz könyv, elmaradnak az utazások is, nem jutunk már
soha el Ipegre (Peć, Koszovó), pedig 2018-ban közel jártunk hozzá a boszniai és montenegrói hegyek között. Legalább tíz éve ígérgettük magunknak, hogy megtesszük ezt az utat a Rigómezőre, a Kovács család bölcsőjéhez, hiszen a nagyapa (Emin Juszuf) onnan származott. Gondolatban
sokat utaztunk és sokszor valóságosan is, oda-vissza ismertük Endre történeteit, Lausanne-ból Párizsba, Düsseldorfba, Budapestről Züricbe, Alsóörsről Berlinbe, Szarajevóba, Macedóniába.
Endre barátom nem akart meghalni, de az utolsó gyötrelmes napokban
már kérte Karolát, engedje el. Érezte, neki már csak egy utazás maradt,
az utolsó, a lélek utazása Kháron ladikján. Fél év alatt végzett vele a betegség.
1947-ben született Budapesten. Az Apácai Csere János Gimnáziumban
érettségizett 1966-ban, majd úgy döntött, hogy hivatásszerűen fog fotózni. Fényképészeti tanulmányokat folytatott, Petrás István tanítványa volt,
a műtárgy- fotózás területére szakosodott. A Magyar Nemzeti Galéria,
valamint művészeti folyóiratok, könyvkiadók munkatársaként dolgozott
1966 és 1974 között a magyar avantgárd mozgalom aktív résztvevője, a
Kassák Színház (a későbbi Squat Theatre) munkatársa, fotósa volt. Fotóival különböző pályázatokon, valamint hazai és külföldi kiállításokon vett
részt.
1974-ben feleségével, Judittal, Svájcba emigrált és Lausanne-ban telepedett le. Felvételt nyert a Genfi Képzőművészet Főiskolára, ahol 1980ban diplomázott audiovizuális: film-video szakon.
Kisfilmeket készített, rendező és operatőr asszisztensként dolgozott
Svájcban és Franciaországban. Fotós tevékenysége továbbra is a műtárgy-
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fotózás és az egyéni képalkotás között váltakozott; múzeumok, galériák
és könyvkiadók munkatársa, egyéni műveit kollektív és önálló kiállításokon mutatta be.
Feleségével, Kovács Judittal 1993-ban hazatértek Magyarországra és
a Balaton mellett, Alsóörsön éltek. 2004-ben Budapesten a Ludwig Múzeumban önálló kiállítás keretében több mint 100 művét mutatták be. A
Duna Televízió portréfilmet készített róla. A Veszprémi Művész Céh tagja
és céhmestere volt.
Kovács Endre minden jelentősebb munkája, képsorozata valamiképpen utazás és történetmesélés, aminek nagymestere volt, nem csak fotóban, hanem szóban is, szavakkal talán kicsit vidámabban, poénokra
felfűzve mesélt, de a fotói többnyire furcsák, különösek voltak. Mintha
épp elállt volna az eső, csend honol rajtuk és látni a sötét fákat a szürke
égbolton. Mintha vigasz lett volna számára a művészet.
Képtárak és múzeumok szenvedélyes látogatójaként boldog volt, ha a
fotóit viszontlátta. Önmaga vigasztalására fotózott? Nem tudom, ez inkább csak megérzés. Minden érdekelte, mindent meg akart tapasztalni,
mindenhová elmenni.
Az alsóörsi háza, mely tulajdonképpen élete afféle tárgyiasulása, tele
van érdekes tárgyakkal, fényképekkel, festményekkel és természetesen
könyvekkel.
Kovács Endre nagy idők részeseként tevőlegesen ott volt a magyar
avantgárd művészet megszületésénél a 70-es évek elején Halász Péterék
színházában (a Kassák Színházban), ami örökre meghatározta és nyitottá
tette, bár valahol mélyen vallásosan konzervatív volt emberi tartásban és
méltóságban, a másik ember és a világ tiszteletében.
1974 után, az emigrációban is dokumentálta a világhírnévre szert tett
Squat Színház előadásait, amikor utolérte őket Párizsban, Amszterdamban, Avignonban, ezek a fotók „Feljegyzések időrend nélkül” című könyvében láthatók. A fiatalkorában Budapesten készült fekete-fehér képsorozatait pedig az „Ideiglenes amnézia” és a „Vizafogó” című albumban gyűjtötte össze, mely albumot a Magyar Művészeti Akadémia jelentős anyagi
támogatásával készített.
Amikor a rendszerváltás után hazatelepültek Svájcból Alsóörsre, a világlátott fotós nyitottságával fedezte fel és kezdte el fényképezni és kötetbe szerkeszteni az itteni értékeket, a falu múltját, a tájat, a vörös követ, de
meg kell említeni az itt élő neves emberekről szóló kiadványt is; valamint
emlékezetes albumot alkotva megmentette az enyészettől Szilágyi László
veszprémi festőművész műtermének falfirkáit, festményeit, amiért nem
lehetünk eléggé hálásak neki. Ahogy a Veszprémi Művész Céh vezetőjeként és a református egyházban végzett presbiteri munkájáért sem.
Egy ideig ő gondozta Veszprém megye francia kapcsolatait, ami nem
esett nehezére, hiszen Alsóörsön is a francia tévé csatornáját nézte, a ma-
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gyaron kívül a francia kultúrában érezte magát otthon. Magára vállalta
ezeket a közéleti szerepeket, pedig szíve szerint inkább befelé forduló,
alkotó ember volt.
Mi mást mondhatnék még? Természetesen személyes dolgokat is bőséggel:
a veszprémi Múzsák Kertjét, amit közösen szerveztünk Endrével, a közös balkáni utazásunkat, és kedvenc zenéinket: az Európa Kiadót, David
Bowie-t, Bob Dylant és a Roxy Musicot, de most nem ennek van itt az
ideje. Most búcsúzni kell.
Búcsúzni kell, de biztos lehetsz benne drága barátunk, hogy ahányszor
kiülünk egy balatoni teraszra olaszrizlinggel a kezünkben, te is ott leszel
velünk.
Ott leszel velünk a Csere-hegyi kilátóban minden Szilveszter napján
délben, és a te szemeddel is fürkésszük majd a Balatont és a környező
tájat, persze ameddig nekünk is megadatik, hogy felkapaszkodjunk oda,
annak a nagy hegynek a legtetejére.
Endre, kedves barátom, nyugodj békében!
(Elhangzott Alsóörsön, 2020. október 16-án)
Fenyvesi Ottó

BANDI
Volt idő, amikor sokat beszéltünk, volt, amikor alig. Megnéztem a kertjét, áthozott egy üveg frissen fejtett bort, mindenféle események láttán
aggályoskodtunk, lamentált a ballépése fölött és érdeklődött, hogyan
haladok a terveim megvalósításában. Olykor megreszelte a torkát, hogy
megerősítse a jelenlétét. Néhány hónapja, nyár közepén egy német íróról
mesélt, akinek nem olvasta el teljesen még a kötetét, de érdekesnek találta. A regénynek ugyanis nincs főhőse. Van szerkezete, van benne viszonyrendszer, de nincs állandó hős.
Augusztusban, amikor éppen nála voltam, leemelte a könyvet a polcról. A borítón egy televízió távirányítóját ábrázoló grafika látható, ezt
és a nevet, címet kivéve, csupa fekete színű. Arra már nem emlékszem,
hogy esett e szó a tartalomról. Azon a napon átküldött fél tucat mailt a
hozzájuk csatolt fényképfelvételekkel. Egy részét korábbról ismertem, a
többségét azonban először láthattam. Mind a veszprémi Dózsa-városrészben készült. Jóformán egyik fotón sem látható ember, pusztán a házak,
a falak, a járdák és úttestek, s az optika révén hatalmas, üres térségek.
Mintha elhagyott, amerikai kisvárosost ábrázoltak volna. Kietlen s egyben monumentális valamennyi felvétel. Az eredeti értelem szerintinek,
monumemtumnak készült, gondoltam akkor, valamennyi darab.
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Többször beszéltünk arról, kitartóan szorgalmazta, hogy készítsünk ismét közös könyvet, járjuk be együtt Veszprémet, ő fényképez, én írjak
melléjük szöveget. Olyan lassú nézéseset. Időnk van. Ez a mail-folyam
erre emlékeztetett, na és arra az ígéretemre, hogy egyszer majd csak belevágunk a munkába.
Szeretnék azokról az adriai képekről is szólni, amelyek a murteri látogatása során készültek. Nem is olyan régen. Több, mint száz felvételből
áll a sorozat, amelynek két csomópontja van. Az egyik sorozat a murteri
temető félszigetén feltárt antik telep maradványairól készült. Colentum
tengerparti területe víz alá került, a Pompeii-vel azonos korú romok néhány részlete a hullámok fölé emelkedik, de a többsége a mélyben rejtőzik. A másik sorozat a Murterről hazavezető út dokumentumai. Az
anyósülésből, autós száguldás közben készültek, mobiltelefonnal, a széles
optikával rögzített pillanatképek, az aszálytól megviselt táj, s a végtelenben elvesző sztráda fölött felhők színjátékával. Egykor ezen a vidéken
forgatták a kelet-német indiánfilmeket. A fotókon együtt van a tág világ
valamennyi kelléke és a fotós jelenlétének jelentéktelensége.
Utolsó beszélgetésünk hosszú volt és kevés szavú. Azt mondta, hogy
nem olvasta végig Daniel Kehlmann regényét, nem is fogja. Megjelölte,
hogy a főhős nélküli történetfolyamban meddig jutott. Vigyem, nézzem
meg. S figyelmeztetett, hogy a kötet nem az övé, s vissza kell adnom. A
könyvjelző a 142. és a 143. oldal között található, amely egyébként egy
meghívó a töltőtoll- és régi írószerek-gyűjtemény kiállítására.
Baka István költő barátom írta az egyik versében, már nagybetegen,
hogy addig létezik a halála után az ember, amíg a hívószámát ki nem törlik a telefonból. Ez igaz a fényképekre és a könyvekre is.
Géczi János
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Caspar David Friedrich: Two Man by the Sea képe után

Ami a kép megértéséhez feltétlen szükséges, az a körülmény, hogy C.
D. Friedrich kedvenc festőm, és amikor Berlinben voltam nem mulaszthattam el megnézni képeit. Ezt a képet kiválasztottam és egy Minax típusú
géppel F/F filmre lefényképeztem, mint egy tárgyat, tehát nem reprodukció készült. Később ezt a filmkockát pozitívra fordítva beszkenneltem és
kinyomtattam egy vékony, üveglapszerűen áttlátszó slide-ra. Elhelyeztem
két üveglap közé, majd keretbe tettem.
Nos, ennyi a technikai része a dolognak. Amit most látunk, a művemet
nézve, az egy falra akasztott festmény fotója, középpontjában két ember,
Friedrich képén, háttal nekünk, a távolba néznek, a végtelenbe. A végtelentől egy vékony légtér választja el őket, mert a végtelen (ebben az esetben) az a fehérre meszelt fal, a végtelen lehetősége.
Kovács Endre

Bemutatkoznak a szabadkai
Kosztolányi gimnázium versírói:

KOVÁCS DÁVID

úrvacsora
az éjszaka lánya most is ugyanúgy
világít a tenger partján
fénye megtörik a hullámokon
esőként hullasztott könnyekben
nedves fűben térdelünk
harmattá válik a fájdalom
ebben a kékesszürke fényben még
a vér is ezüstös
szipogó kövekhez csapódsz
hömpölyögve húzódsz vissza a sós vízbe
számba gyömöszölöd a szavakat
(úgy mondom őket, hogy nem is értem)
idegen nyelven csókolsz
furcsa álmot játszunk
napízű a bőröm,
így száradok bele
de a Hold megérdemel egy igaz hívőt
dagályban ázott arccal fordulok el tőled
a félig elfogyasztott eucharisztia
istenkáromlás

kyrie eleison
fogd a kezem
átszúr a fájdalom
vörösen izzó arcbőrödön
nedves a tenyered
a szemeid is azok
szorítják az enyém
magamat látom bennük
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kezeid íriszöbleiben
mocskosszürke kaparéka
valamikori fényemnek
temetőföldbe kevert testnedvek
elföldeljük magunkat
egymást
a halál ágyában velem fuldokolsz
önkívület csorog szúrt sebeinkből
remélem nem ástál túl mélyre
hiszen tudod, hogy a
halottak visszajárnak
amikor vékony a lepel
nem takarja el arcunkat
a közös üvegfalon keresztül
az igaz mondatok nem jutnak át
de a szilánkok vágásai
a körmöd által vájt medrek a bőrömben
ott maradnak
már bennem folyik a véred
mégis szomjazom rád
lassan
idővel
minden csepp
a mi istenünknek áldoztatik fel
de én addig is
dionüszoszi nyugalommal
áldom Ariadnét.

BAGDAL ZOLTÁN

vallomás az önazonosságról
„mint egy társadalomból kivonult szerzetes
én teljesen önálló és önellátó vagyok gondolataimat
nem befolyásolják az akváriumomban úszkáló halak
lég- és véleménybuborékai nem terelnek semerre
véleményem a sajátom nem az eladhatót
suttogom ami elvont érthetetlen az a tökéletes
az érthetetlen az elvont a művészet te meg bekapod a
horgot nem érted mit mondok és nem is kérdezel vissza
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különböző eszméket felértékelő különböző
rezsimek minidiktátorai nem tolnak jobbra-balra
nem mászok fel keresztcsontjukig hogy érvényesüljek
hiszem amit mondok írom mindazt ami belőlem jön
biztos vagyok magamban tudom mit csinálok
nem a sötétben tapogatózom pontosan tudom
mit kell tennem hogy szeressetek és ti szeretni is fogtok
mint a jó betörő nyomok nélkül hatolok be ebbe a házba”
olvasta fel begörnyedve halkan akadozva
rossz színészi képességekkel egy papírlapról

uránusz
savanyú gáz sétálgat a négy
fal közt nincs súlya mégis kiszorítja
a levegőt mi túl sokat akarunk:
fél perc nyugalmat (nem világbékét)
ezen a szobán belül lehetne már csönd
törökülésben ültök a székek üresek
öngyújtóitokat kattogtatjátok
hiába kántálom hogy én akkor sem
leszek egy hajléktalan üres gyomra délben
nézitek magatok a falra ragasztott
vásári tükrökben nagyobb fej nagyobb
arc kisebb has kis istenek vagytok aranyló
magzatok folyik végig rajtatok a misebor
szent sérthetetlen ártatlan glóriások
leesik a hulahoppkarika rólatok
gyurmázva vagytok kis istenek
saját képmásotokra akartok formálni
hátha egyszer hasonlítok a jóra
egy légtérben nem leszek veletek
nem bírom a betont a szagot
én gyújtom meg a lángot hogy
láthassam az eget
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SZABÓ RÉKA DOROTTYA

semmi
szelídsárga virágok
egy kopott zöld kerámiában
hogy mitől tetszik a hangyáknak
július közepe
és még a tiszában sem fürödtünk
éjszaka abból sem lesz semmi szerinted
én csak feküdni meg amúgy is mindenbe belelátlak
mi köt össze ha nálam még folyó sincs
lefújod a hangyákat
aludni inkább
világos porcelán törik
mi a baj
semmi csak rosszat álmodtam
nem azért mert elmész hanem mert ilyen vagyok

kék
egy orosz kék macska árnyékát rajzolják
ujjhegyeim a grépfrútízű üvegajtókra
fel kell nőni ahhoz hogy az ember megszeresse
olyan mint a kávé meg a fehérbor
a szokás édesíti a hiába csukott ajtókat
megtörik a fény
szivárványszínben pompázik a keserű
atomokat táncoltat
sistereg az egész ház
egyedül a macskaárnyék telepszik ölembe nyugodtan
és megtestesít téged
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KOZMA SZABOLCS

malom
ha már vettem a bátorságot akkor te is vedd ki a búzakalászt a
füledből
gabonaültetvényt tartasz a hallójáratodban
hogy ne hallatszódjon a sopánkodásom
ne ijedj meg tőlem
a fehér por amit a folyosón felköhögök
csak liszt
ott vagy te is csak nem tudod
kis kötényben egy malomban
valamelyik artériámban
őrölsz
de az a liszt csak köhögésre jó
és nem kenyérsütésre

direkt üzenet
a monogramod alá préselt szövegtömb vagyok
egy rossz napon jónak tűnő sorba öntött igazság
mikor az én csepegtet mérget a fülembe
csukott szemmel hallgatom suttogását
cseréljünk napágyat a szemembe süt minden
melyik szemed rajzoljam a homokba
de ígérd meg azzal nem követsz ha
rossz útra térít a félelem
az a csütörtök vagy amikor nem veszem be a vitaminokat
lehetnék többet is napon – a vitaminhiányom és az angolkór
szenesedő testünk 13 sor alatt gyémánttá lesz
de ne légy hamis amikor sejtjeimmel együtt sikoltasz
csak fontos hogy tudd
gyémántgyémántgyémánt

SZÖGI CSABA

Csütörtök hajnalban az angyalok harsonái
(karanténnapló)

D-d-d... hold! D-d-d-dagadazé-gen. D-didisedik! Derűsen. Hihi. Felelősségem teljes tudatában ezennel kijelentem, az emberiség leges-legnagyobb találmánya a leves! Ja, elég régi, tudom... És mégis. Most épp
kimehetek-e? Vagy bent muszáj maradnom? Dupla karantén, a második
hét eleje: az Isten által ránk bocsátott vírus tetejébe a csípőm is kimarjult; ódalba baszott egy angyal, akár az ősatyát. D-de akkor most kint
vagy bent? Hát, akkor már inkább bent! Megyek majd ki. Öregnek, beteg
gyereknek, rabnak, szerzetesnek levest adnak. Az öregbeteg, rabgyermek,
szerzetesköltő is a levest kívánja folyamatosan: marhalapockából, öreg
lencséből vagy céklahéjból, csak adjatok neki levest! Adjatok!! Az elsőszülöttségemet, a lelkemet odaadom egy tányér langyos levesért. (Április
20., hamvazó hétfő)
Vesztegzár a Nagy Borzlyukban. Babilon, Babilon, odakint rekedsz!
Csiholok egy szikrát a maradék agyfaggyúmhoz. Csak egy pillanat. Jövök
ebben a minutumban. A józanság ijesztő pillanatai. Fürtökben idecsüngő univerzumok pánikszobái. Nézem a mennyezetet, fürkészve a riasztó
semmit. Rablódarázs vagyok, kiszürcsölöm mind a nektárját! Mézet okádok a sápadt Nap arcába – belepirul; de azután nyugatra elnyargal nyugodtan, mégis. Paripája farának tükrén máris részeg csillagok rumbáznak.
(Április 21., ködkedd)
Szaracén szarholdakat szüretel végig szorgalmasan Szergej a Szputnyik
széles mellű szérűjén. Csiholtam. Ópiumfaggyú illata markolja jótékonyan keblére a borzlyuk odvas fingszagának füstpászmáit. Botom balra
görbül: ma éjjel még nem hal meg a fügefám felénél fészkelő füttykuvik.
Busa fejemet a csillagködökbe szuszakolom, homlokom jobbján ellenfényként nyílik a Fekete Lyuk, idvezítő irányjelzőnk a jószagú öntudatlanságba. És felnyitom szemem és lehunyom szemem – negyedik Nap.
(Április 22., dobszerda)
Elhiszed-é, hogy az olyannyira áhított péntek este igazából soha nem
érkezik el? Ezért szerelmes olyankor az orvosságos ember, meg persze
Urunk is ugyanezen a napon feszíttetett meg. Csütörtökön már csutakolják az egyenes szárnyú égi angyalok fénye vesztett harsonáikat – no meg
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persze türelmetlenül húzogatják csillámló csutoráikat percenként. ...ám
igazából egy örökös hétfő reggel és csütörtök este közötti kimerevített
pillanatban egzisztálunk egyfolytában, ami persze megegyezik az utolsó
vacsora azon momentumával, amikor is a kenyér már megtöretett, ám
még bele nem haraptatott. Az apostolnak éheznie muszáj. Mindannyian
apostolok vagyunk. (Április 23., szerelem csütörtök)

DOMOKOS TAMÁS

Enervált mesék
Jól áll neki a halál
János egyik reggel azzal a keserű érzéssel ébredt, hogy élete válságba
jutott. Mindazonáltal továbbra is nagy költőnek tartotta magát, akit túl
sokszor tanított móresre a hatalom, túl sokszor mutatta meg neki, mit
jelent a megélhetés kínja. „Mennyi féreg fúrt lyukat a fejembe az elmúlt
tíz évben, te jó ég,” villant át rajta.
Megalkuvásait nem tartotta számon, a lovettagenerálás ostoba, de elkerülhetetlen játszmáinak tekintette. Így, különféle kapcsolatainak köszönhetően, mellékesként készített reklámszlogeneket, írt dalszövegeket
a Muzsika, Party, Retró meg a Bloody Csujogató Mary tévék instant üdvöskéinek, fordított nyersből kazah harci indulókat a Kurta Jurta Hagyományőrző Egylet megbízásából, és fabrikált panegyricusokat bankvezérek
szülinapi bulijaira. Utazott költőtalálkozókra, konferenciákra, mélázott
díjlistákon, vajon hányadik neve a sorban. Hozzáállása gyakran feszélyezte, ám önmegvetésének sosem fogott neki, inkább azt mondta magának:
„A művészet halott, de jól áll neki.”
Valami azonban megváltozott. Most nem múlt el a keserű szájíz. Egész
délelőtt, rövidebb-hosszabb megszakításokkal, üres tekintettel bámult kifelé az ablakon. A szomszéd ház tetején lévő antenna megfigyelőposztként
szolgált a szarkák számára, de néhány dolmányos varjú folyamatosan ostromolta őket. Meg akarták szerezni a helyet. „Az én harcom valami más,
tán együgyű dolog…”, dünnyögte maga elé félhangosan, majd fölállt, és
dühödten belebokszolt az ajtófélfába.
Pár nappal később fölhívta volt gimnáziumi tanárát, egyfajta mesterszerűség, hogy szeretne találkozni vele. Tanára beleegyezett, lakására invitálta.
Idegesen nyitott be hozzá. „Miféle megfelelési kényszer zakatol bennem még most is? Szánalmas.” Próbálta rendezni gondolatait.
„Szervusz, János! Rég találkoztunk!”
„Tiszteletem. Igen. Rég. Talán úgy tíz éve.”
„Hozzám mindig csak akkor jelentkezik be egy volt tanítványom, ha
valami baj van. Gondolom, ez veled sincs másként. De gyere be! Nem kell
levenni a cipőt! Ülj oda, az ablak melletti fotelba. Nagyon kényelmes, a
lányoméktól kaptuk tavaly.”
„Hát, igen, én is ezért jöttem. Bajban vagyok. Nem tudom, tanár úr,
követi-e a munkásságomat?”
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„Igen. Többé-kevésbé. Még a középiskolában kezdted, a GéTaÉl Csoporttal. Szerettem, avantgárd kísérletezésnek tűnt. Én inspiráltalak benneteket azzal, hogy beszéltem Baksa Soós Jánosról. Mit is takart?”
„Gépek Tartanak Életben.”
„A többiekkel mi lett? Kiss Ferivel? Zseniális dolgokat művelt néha…”
„Nem tudom. Érettségi után szétszéledtünk. Szerintem a többiek nem
maradtak az irodalom közelében.”
„És mi a baj? Amennyire én látom, nagyon fölkapott valaki vagy.”
„Pont ez a baj. Valaki. Kifejezetten zavar, ahol most tartok.”
„Nézd, el tudom mondani, ahogy én látom, de előre szólok, nem szoktam kíméletes lenni, ha irodalomról van szó.”
„Rendben, azt hiszem, pont erre van szükségem.”
„A GéTaÉl Csoportban mindenki kezdte megérteni, miről kellene
ennek szólnia: a szembenállásról, mert ez az autonómia záloga. Most
mindegy, hogy ez a lázadás esztétizáló, egzisztencialista vagy társadalmi-politikai jellegű, a lényeg, hogy tekintsen magára szent idegenként
ebben a kapitalista tébolyban! Volt még az az angol nevű, kísérletező
hangvételű fanzine, vagy mifene…”
„From A Blockbuster To The Block’s Bastard.”
„Az! Na, abban a közösségben még éreztem a lendületet. Aztán eltört
odabenn valami, miután szétesett. Arra gondoltam, ez csak egy megingás,
semmi komoly. De nem, azóta is tart a mélyrepülés. Ez már nem költészet, hanem szóbányászat, üzenettermelés! Te már nem költő vagy, hanem egy SZÓFOSÓGÉP! Miért kell mindenütt ott lenni? Minden résbe
beszuszakolni egy bloody fucking haikut??!”
„Szeretek, ennyi. Szeretnék megélni abból, amit szeretek csinálni. Miért baj ez?”
„A meg nem alkuvás helyett most van atyala-patyala, tündike-bündike
meg csicsíja-bubája! Mi a kénköves öregisten LOVA PICSÁJA EZ??!!”
„Az ember változik, családot alapít, gyereket nevel. Élvezem. Az új
hang sok új olvasót hozott nekem.”
„ÚJ HANG? Az ingyom-bingyom ripityom??! Ezt most nekem el kellene hinnem? Jó. Mindegy. Ahogy telik az idő, annál jobban ragaszkodunk
a hazugságainkhoz. A kulturális tőke felhalmozása ugyanannyi igazságtalanságot gerjeszt, mint a tőkefelhalmozás egyéb formái. Mintha olvastam
volna erről valahol. Kapcsolati tőke? Mi a retek? MI LETT BELŐLED?”
„Tanár úr, nyugodjon meg, ne hergelje magát. Ez nem ilyen egyszerű.
Rengeteg egó súrlódik össze az egyre kisebb mézescsupor körül. Alkalmazkodni kell a helyzethez. Dörmöghetsz, moroghatsz, csak közben alkalmazkodj.”
„Ezek a vágyak nem a te vágyaid. Helyetted termelte ki a rendszer,
aminek úgy lettél foglya, hogy észre se vetted. Csak nyújtod a markod
önigazolásul.”
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„Az én otthonom a nyelv. Az én igazságom a fény a gyermekeim szemében.”
Elhallgattak. Bámultak kifelé az ablakon. A látóhatárt egy villanytelep
és egy garázssor zárta le. A telep kerítésén és a garázsok tetején itt-ott
varjak és szarkák ücsörögtek. Épp nem vegzálták egymást. Erőt gyűjtöttek.

Viviszekció
Józsi fürdött. Alaposan lesikálta magát. Közben Mari az ágyon hevert,
és a punciját masszírozta. Utójátéknak vélte. Elégedetlen volt szeretőjével. Szigorúan szexuális értelemben, persze. Társadalmi rangja, szerepe
lenyűgözte. Ahányszor csak arra gondolt, hogy Józsi megnyom egy gombot, bepárásodott odalenn az édenkert.
Előkerült Józsi a fürdőből kedvenc, tigrises törülközőjébe csavarva.
Hitvány pacsuliszag áradt belőle. Visszahőkölt Mari lepedőtornáját látván. Ő még úgy tanulta gyermekként, a zagyvarékasi apai, lelkipásztori
és párttitkári hatalom terhe alatt nyögve, hogy az önkielégítés súlyos bűn.
„Te meg mi a fészkes fenét művelsz?”
„Tudod, Drága Kis Döngölőm, elég silány sunázásban részesítettél,”
gúnyolódott Mari. Józsi meglepődött szeretője szavain. Hirtelen rádöbbent, hanyagsága azzal a veszéllyel járhat, hogy egy ideig nem lógathatja
bele gémjét e csodálatos kútba.
„Igen, lehet, kicsit elkapkodtam ezt most.”
„Kicsit? Megmondom, mi volt ez: durrbelebumm. Anyucinak add el,
ne nekem. Apropó otthon melege…”
„Ezt most ne, JÓ!!”
„De-de! Mikor, ha nem most, amikor kielégítetlenül heverek egy retkes kanapén. A múltkor azt mondtad, és az már elég múltkor volt, hogy
hazamész, kipakolsz, elcuccolsz, megtérsz hozzám, az ölembe hajtod a
fejecskéd, és onnantól Isten, Minden Fasza, Család! Tévednék?”
Józsi lehervadt. Nem ilyen estére számított. Laza, elengedett együttlétre. Némi bor. Pár belső körös pletyka, amiket Mari kommentál, mint
zseniális emberismerő. Nem figyelt oda Mari orgazmusára, erre béke és
boldogság helyett jön a kedd esti wargazmus. Egyből a fortissima verzió.
Fáradtan csúszott az állólámpa melletti fotelba.
„Jól van, bazmeg, hevüljél csak. Már elmagyaráztam párszor: nem nyithatok otthon is frontot, amikor az összes kamarai kampóspénisz az én
számat akarja telerecskázni!!! A kétfrontos harc nem az én műfajom.”
Fölkelt és elindult a konyha felé, hátha akad a hűtőben egy sör. Ha Marinak is jut, nem fog neki vinni.
„Józsi, ezt tényleg nekem akarod beadni, ezt a kamudumát? Te akármilyen taknyot föl tudsz verni tejszínhabnak! Akkor fölvilágosítanálak,
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hogy a te fantasztikusan értékes ÉLETED a fronton már lassan nyolc éve
ugyanúgy telik hétről hétre: hablaty hétfő, kúrós kedd, szófosó szerda,
csórós csütörtök, pöcsmérős péntek, szittyós szombat, vidám vasárnap.
Nagy FRONTHARCOS vagy!! Egy igazi hős!”
Józsi visszatért a konyhából. Egykedvűen bámulta szeretőjét, próbálta
eljátszani, hogy nem fáj. Az ajtófélfának dőlve kortyolgatta lejárt szavatosságú italát.
„Túl messzire mész, túl sokat hiszel magadról. Művelt valakinek állítod
be magad, mert néha elmélyülsz Fosikaki Szaraki művészetében?”
„Nobuyoshi Araki. A kinbaku szépségéről írok esszét.”
„Érdekelhet ez engem?”
„Kötve hiszem.” Mari fölkelt. Az ablakhoz sétált, hogy megmutassa Józsinak formás fenekét. Fáradtan, lemondóan bámulta a szemközti parkot.
Az egyik fa alatti pad körül két kisgyerek kergetőzött.
„Mi az úristen bajod van? Tudod, ki vagyok, így kellek neked, bármit
behajtó tótumfaktumként. Akkor?”
„Ha tisztességesen kinyalnál, talán elkerülhetnénk az élveboncolósdit
a köpülős keddeken. Téged nem érdekel, mi van másokkal, csak hogy TE
megszerezd, amit akarsz. Neked minden emberi viszony szimpla vágyvonatkozás.”
„Nem értelek. Faszt okoskodsz itt. Miért nem vagy szerényebb, alázatosabb? Lecserélhetnélek.”
„A hatalom megbénított. Nincs a nyelvedben kraft. Csak lefetyelsz,
mint göthös macska a langyos tejet.” Mari hirtelen érezte, kezd túl mes�szire menni, de a szívét szorongató érzés, hogy csapdába csalta önmagát
ezzel a viszonnyal, nem engedte lecsillapodni. „Földobhatnálak. Lelephezhetnélek. Mindent tudok rólad.”
„Jajj, NE MÁR!! Hova, kinek? Ne fárassz, ezerszer megbeszéltük,
hogy mindenütt mi vagyunk, bárhova nézel, mi nézünk vissza rád. Nem
lehetsz egyszerre okos és naiv.”
„A hatalmat választottátok, nem a puncit. Egy igazi férfi sosem mondana le a punciról a hatalom kedvéért.” Mari még mindig az ablaknál állt,
idegesen babrálta a függöny szegélyét. Tekintete újra a padra tévedt, de a
fogócskázó gyerekek már nem voltak sehol.
„Mi az isten ütött beléd? Szakítani akarsz? Már a múltkor is ezzel zsibbasztottál, hogy minden hatalom lényegénél fogva obszcén és perverz. A
libsi Clinton répáját Monica nyálazta rojtosra, miközben az éhező afrikai
gyerekekért aggódott élő adásban, a fasiszta Berlusconi meg Bella Donna
popóját képzelte még a pápa fejének helyére is reggeltől estig, a misétől a
meccsig. Így ment, így megy, így fog menni.”
„Öt éve nyüstölsz ezen a redvás kanapén. MILLIÓSZOR fényesre
políroztam a kilincsedet, és mi a hála? Zéró nyalintás, nulla nyelvelés,
semmi elszántság, csak a langyos, kelletlen lefety-lefety.”
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Józsi tudta, igaza van Marinak, de nem mondhatta meg neki, hogy viszolyog attól a helyzettől, amikor háromtól ötig klitoriszt izzít, aztán meg
este csókot lehel anyuci közönyös ajkaira. Nem szólt semmit. Ráhagyta. Megfordult, és kiment a konyhába előkotorni a konyhaszekrényből a
dugi pálinkát. A Bigbossz valamelyik kastélyának elhanyagolt parkjában
elburjánzott a bodza. Leszedette, kifőzette, angyalos címerrel dombornyomott rézcímkéjű üvegekbe töltette, aztán szétosztogatta. Józsinak is
jutott belőle, pedig ő nem tülekedett érte. Bedobott két stampedlivel. Az
őrezredes kuli majd hazafuvarozza.
Visszament a szobába. Mari sehol. Leült. „Ez a kedvenc bútordarabom, ez a vén fotel,” villant át rajta. Csobogó hang a vécéből. Percek
teltek el. Végül megjelent a szeretője. Letelepedett mellé a szőnyegre,
fejét a combjára hajtotta. „Meghunyászkodik, tudja ő, hol a helye.” Józsi
haragja kezdett elszállni. Hallotta valakitől, hogy Géza is így szerette, ha
lába köré gyűlnek az udvari dalnokok a képzeletbeli medvebőrön, mint
ódon vár ura köré az agarak.
„Az ember ül a budin, és rádöbben, hogy nincs egy könyv se ezen az
aszimmetrikus kéjtanyán.”
„Vegyél. Tele a konyhafiók pénzzel.”
„Beszerzem a Mishima összest japán eredetiben. Engesztelésül.”
„Jó.”
„Egyszer talán majd fölszolgálom a levágott fejed egy ezüsttálcán a feleségednek.”
„Talán.”

Sind Sie bereit?
Jörg és Stefan az aszfaltút végétől nem messzire lévő tisztáson ücsörögtek. Hol az eget kémlelték, a végtelen lehetőségek, az örök boldogság
honát, hol a mélyben húzódó völgyben elterülő települést, a tekintetüket
oly banálisan korlátozó emberi építményeket. A közéjük dobott, Sweet
Dreams feliratú pulóver alatt egymás kezét szorongatták. Csak így mertek összefonódni ezen az emberjárta helyen: alattuk pár méterrel keskeny
ösvény keresztezte a helyet.
„Azt szeretném, ha egyszer mindez az enyém lenne,” szakadt ki a mondat Jörgből egy sóhaj közepette, miközben hüvelykujjával megsimogatta
Stefan kézfejét.
„Hogy érted?”
„Nem konkrétan ez a hely, hanem úgy értem, akárhol is nézzek szét e
hazában, úgy érezzem, amit látok, az mind az enyém.”
„Én, mint a személyi titkárod, rendkívül helytelenítem e különös, mármár perverz vágyadat,” válaszolta Stefan színpadias, mesterkélt modor-
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ban. Fölnevettek. Szinte önfeledten merült el egymásban a két mosolygós
szempár. „De te is tudod, most nem vízióra, hanem a napi aprómunkára
van szükség. Most indultunk, sínre kell tenni az ügyünket. Adatgyűjtés,
elemzés, partnerek, kommunikációs stratégia kiválasztása, meg a többi.”
„Ezt te levezényled! A tehetségeddel és a fiatalos, energikus stílusoddal pikkpakk hadrendbe állítasz egy ütőképes csapatot, egy hónap, és
megleszünk. A költségek miatt ne aggódj, a pénz megvan rá.”
„De muszáj téged kitenni a reflektorfénybe, te vagy a húzónév, most
nagyon összeszedettnek kell lenned! Felejtsd el a felhős, álmodozó tekintetű entellektüelt! Te egy harcos vagy, let me see your warface!” Stefan
kivicsorította fénylően fehér fogsorát.
„Persze, ne nézz naivnak… de tudod, rájöttem, hogy én élni akarok!
Úgy igazán! Korlátok nélkül! Ne azt érezzem, hogy a politika meg a média tart életben, hanem az lehessek, aki lenni akarok!”
„És mi akarsz lenni, szerelmem?” kérdezte elérzékenyülten Stefan.
„A vágyaim. Az összes. Akkor leszek igazán én, ha nem korlátoz a
vágyaim kiélésében többé senki, ha minden és mindenki értem van: ha
vagyok, ők is lehetnek, ha nem vagyok, nem lehetnek. Ezek az utolsó tetterős, szép éveim, most kell elérnem ezt a célt. Látod azt a letört faágat az
erdő szélén?”
„Persze, jókora faág.”
„Az a faág neked csak egy faág, de én látom benne a bunkósbotot, amivel agyon fogom sújtani azokat, akik vágyaim kiélésének útjában állnak!”
Stefan rémülettel vegyes csodálattal vette szemügyre Jörg megkeményedő arcvonásait.
„Elegem van a humanistákból, mind az utamban állnak! A középosztályban csalódott hisztiládákból, a sok kis picsából, akik kárhoztatják apáik értékrendjét, és píszíbe oltott imákat mormolgatnak a kevert népességű
társadalmak oltárai előtt térdepelve! Szivárványos rongyokba öltözött,
unalmas kis gnómok! Nem értik meg ezek a férgek, hogy engem csak egy
homogén társadalom egyedei tudnak szolgálni, akik lázasan helyeselnek,
ha beterelek harmincezer homoki niggert a szögesdrótok mögé, éheztetem őket, és ha úgy tartja kedvem, megdugok párat minden nap!”
„Jörg, túlzásokba esel…”
„Nyugi, te is beszállhatsz.”
„A humanista álarcát nem vetheted le csak úgy..”
„Engem azért imádnak az emberek, mert érzik, valahol olyan vagyok,
mint ők. Antihumanista. De az én antihumanizmusom magasabb rendű,
hiszen tisztában vagyok vele, hogy noha látszólag a népemért vagyok,
mégis éppen ők vannak értem, korlátlanul kiélhetem rajtuk vagy általuk
vágyaimat, és, így vagy úgy, ez életük egyetlen értelme, megtölti szívüket
a tudat, hogy ők is jók valamire.”
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„PR-szakemberként hallgatni téged elég inspiratív. Ebből lehet valamit
kihozni: éreztetni a szavazóiddal, hogy az adósaid…”
„Igen, de ez kevés. Mindannyiuknak érezniük kell! Csecsemőtől az
aggastyánig! És ha nem érzik, legyenek beszarva, és reggeltől estig azon
agyaljanak, hogyan tehetnék ezt jóvá! Mindannyian az adósaim, mert
megajándékozom őket a tiszta beszéddel, a törvényről és a rendről papolás
kíméletlenül hideg aktusaival!”
Jörg hirtelen elhallgatott. Az erdőből kilépett valaki az alattuk elhaladó csapásra. Fiatal nő punkos, lila frizurával. Dinamikus léptekkel közeledett. Nem nézett rájuk, a völgyet pásztázta. Jörg elolvasta a fekete
pólóján fehér betűkkel virító feliratot:
„IT BREATHS,
IT HEATS,
IT EATS,
IT SHITS
& IT FUCKS.”
Amikor a túloldalra érve elnyelte az erdő, Jörg szája elé emelte Stefan
kezét, csókot lehellt rá, majd így szólt: „Meglásd, egy napon őt is beállítom a sorba.”

BÍRÓ JÓZSEF

Szóval

( – emlékezés Sütő Andrásra – )
:
dühödtre vedeltetvén ótvarcsőcselék
hazugságoktól holdtalanná vakuló
:
utcaforgatagban csupáncsak akkor
mégsem kakasülős színházjegyért
:
si ká tor szür ke
hét vé gé ken

Pillanatkép
( – emlékezés Fekete Gyulára – )
:
térközépről bágyadtan odaint
keserves magány verítékezve
:
rekkenőhőség aszalja tikkadt
redőit mélyülő szarkalábait
:
kéz fo gás
u tol já ra

Teljes univerzum

( – emlékezés Szepes Máriára – )
:
őszinte ámulatomra megtisztel
retrospektív kiállításomon látom
:
egyórás szertartást prezentáló
performanceomat is átlelkesülve
:
el is me ré se
szív me len ge tő

VASAS TAMÁS

A Sárga ház
– törmelékek döfésről, lázról –
ásványvíz és tömény keksz
már kihelyezve imádásra
gyógyszerosztásra lábgörcs
vizitre szédülés hányinger
lehetőleg pontos fogalmazás
akkor itt sehol nincs sehol
a falak nem falak
csak túl kemény levegő
nézed a kekszed ásványvized
kilazult az ajtó hajnal van
döfésre ébredsz vastag tű
várod a véred megjelenését
egy fehér köpenyen nem fog
a halálod nem fog máson
hát még az életed de ez már
döfés valódi fájdalom nélkül
várod hogy a horkolások
kánonja feloldja ezt a
sós vörös folyadékot
és engedje ki a fiolákból
hogy ne vehessék el csak
induljon vissza újra öntözze
meg a belső tested a véna
slagja a vattát szorítva
alszol és marad egy görcs
míg odakinn valami sípol
a sárga ház nem épület
nem utcában városban
nem kerületben semmi
sarkon a sárga ház
örökké zuhanó charter
a hosszú szombatok
szétkefélt ribanca
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mégis bontatlan
drága óvszer a fűben
el nem mondott
szerelmi vallomás egy
elfelejtett álom kifakult
tetoválás ezernyi üres
ampulla túl magas láz
a nyári forróságban
zacskóban száradó
kutyaszar kamilla
illat a sárga ház nem
sárga de a salakja
aranyozott bevonat
a feszülő szívben
a sárga ház higanyban
oldódó vér
morzsákat cipelő hangyák
sütkéreznek munka után
az olvasólámpa sugaraiban
napoznak egy kórterem
éjjeliszekrényén a levert
pohárból kifolyó víz
óceánok hullámaként
mossa habosan a testüket
munka után napozni
a kórterem csupa fény
nem számít az éjszaka
munka után sosem
éjjel egy furcsa álom csak
jóval később esik le hogy
az a gimnáziumi osztályom
egy termálfürdőben orgiázik
vad pornográf dulakodások
régről ismerős de lassan
felejtésbe induló arcokkal
vérnyomásmérésre ébredek
eltüntetek egy rúd pringles-t
gyógyszerosztás után a plafon
matt sárgás nyugalma annyi
minden van amit érdemes
nézni rajta és akkor megértem
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beugrik hogy a hó elején 10
éves osztálytalálkozónk volt
amire nem mentem el hát ezért
az álom vajon tényleg az történt
miből maradok ki mit rontok el
miért nem tehetek semmit
miért nem mozdulhatok
hová írjam fel a számokat
amik a menekülés kódját
adhatják majd kellő időben
miért van telefonom ami
nem szól vagy inkább mi
nem szól még semmi mert
semmi nem szól amíg te nem
szólítod meg de hova szólíthatnád
téged szólítanak csak azt nem
döntötted még el hogy
legalább itt miért nem sikerült
beilleszkedned talán kéne
egy ócska köntös összeszarni
és fel alá mászkálni a klórszagú
folyosókon és egyszer valaki
hátha azt mondaná nini te is
tegnap délután érkezett ferenc
megkérdezem hogy ferizhetem
-e persze a bebukottak jut
eszembe kemény film de ott
az új fiúnak volt két választása
ugyebár köcsög vagy csicska
egyik se jó de neki volt
legalább választása ferinek az
sem volt hajnalban ugyanúgy
megdöfik elviszik a vérét
belázasodik nem érti ezt a
fagyos hideget a két pucér
zsömle reggelit talán én
magyarázzam el neki hogyan
de visszaalszik ő is a szomszéd
kórteremben szentmisét hallgatnak
rádión
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végül annyira egyszerűvé annyira
egyértelművé válik minden azt
hiszed valami rosszul működik
pedig itt minden de minden
úgy passzol mint egy hyper ronaldo
a túl kicsi pólóból kibuggyanó
sörhas a leragasztott könyökhajlat
a lyukas zokni a szüntelen szuszogás
amit nem hívunk most horkolásnak
tüzed uram nem lesz egyedül a szívem
a megemelkedett gamma gt sorban
állni az inzulin miatt és a cukor a cukor
ami nem jó ami rossz amit megevett
a fene már régen
120/70 vizit nincs pedig szombati
munkanap van cukros tea baromfi
párizsi zsemle minden csúszik kint
mínuszok vannak pizsamában
tilos cigizni a nővérek ordibálnak
nincs lelkem rohadó testem van
nem keresnek hétvége ez már
egy nyamvadt hétvége osztás
után gyors visszafekvés szedált
újraalvás mi a szar félhomály és
ferin nincs szemüveg az ágyán
ülve engem bámul és olyan mint
a hóboszorkány a barlangban
abból a régi lapozz ide lapozz
oda könyvből szegény srác
pedig félek tőle
azok akik oldásra és kötésre kapták a
hatalmat most szótlanok lennének
vajon a lázra döfés válaszol a döfésre
láz keringőznek a láz és a döfés
keringőznek a pókhálós bálteremben
miközben a tények kezdődik a tények
a walker a texasi kopó már lement
úgyhogy tények mondja géza már
harmadjára pedig faszomat érdeklik
a tények nincsenek tények minden
csak feltételezés hogy hihet valaki
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a tényekben amikor itt vagyunk egy
omló kúria pókhálós báltermében
ahol egy rohadt tv van és a döfés
meg a láz forgatják egymást hát
megértem ha más nem is én
megértem hogy ti is hallgatnátok
az oldók és kötők ti hatalmasok
egy régi haverom a jimmy fallon
show élő forgatásán amit valamiért
a corvintetőn tartanak a fellépő
zenekar előadása alatt a színpad
elé ugrik és egy kábellel meglasszózza
az énekes lábait lerántja felrúg pár
erősítőt és szalad ahogy a biztonsági
őrök is utána és hosszú lépcsők
után a blahán kommandósok és
egy helikopter kapja el én japánban
kaszinózom illegális lokálokban
egy volt csajom a közelembe költözik
ilyen álmok csak itt jöhetnek gondolom
vad mint az orgiázó osztály és őrült
mint amikor apám össze-vissza ver
amiért ékszereket hordok még
nem tudom hány per hány mert
most még rettenetesen korán van
ez most nem egy álom tényleg eszembe
jut az amazing grace és van egy felvétel
amin aretha franklin gyönyörűen énekli
obama elnök pedig az első sorban ülve
hallgatja és sír és nem tudom hogy ez a
két részlet korrelál-e tudatilag vagy amúgy
is összeállna valami hasonló a sárga házban
ahol minden elme zavarosan tompa de
én végül arra gondolok hogy ezt a tényleg
nagyon szép vallásos dalt vajon el lehet-e
hibátlan hang- és dallambeli egyezéssel
sírni de tényleg el lehet-e frankón bőgni
az amazing grace-t és én valamiért úgy
érzem hogy az a szerintem halálian vicces
chocolate raines csávó biztosan képes
lenne rá és onnan tudom hogy december
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lett hogy fél hét felé sem akar még a nap
feljönni de ha mást nem is ezt tulajdonképpen
nagyon élvezem mert nekem nem kell napfény
már nem álom inkább álmodozás
tágas rét zöld mező dimbes-dombos
legelő virágok napfény a sárga ház
csak a távolban látszik a teteje
csücskét engedi sejtetni egy alacsony
földhalom és ő szalad kecses patás
állatok kísérik egy hatalmas pumpa
felé közelednek aminek a csöve
olyan vérnyomásmérőbe torkollik
ami egy traktorra vagy sokkal inkább
egy behemót gőzgépre hasonlít
maga rákosi mátyás vagy ratkó anna
vagy egyenesen kádár jános hozta
mint a télapó ajándékát a sárga
háznak és amikor odaér a pumpa
belecsap az agyába teletömi
adrenalinnal és ő emberfeletti
boldogságot kéjt és mámort érezve
vastag husángokkal nekiesik az
otromba masinának ripityára töri
a darabjait széttapossa ugrál nézi
a szétfolyó ezüstöt és boldog boldog
talán még sosem volt ennyire
a radiátor beszél hozzá nem hagylak
én a szentek szentje nem hagylak el
ne aludj ne kókadozz ne engedj a
kísértésnek virrasztanod kell mert
nem ismersz napot nem ismersz
órát nem tudhatod mikor fog csattanni
egy lakat de én addig őrizlek hevítem
a hűs szobát fagyos testedet forgolódj
izzadj veszíts el minden kórt hagyja
el a tested ez a pokoli nyugalom
negyven fokommal súlyos vastestem
minden porcikájával ígérem neked
hogy nem mulasztunk el többé
semmilyen alkalmat élni fogunk
ha bele kell döglenünk akkor is
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reggel thíz éhbredek minden van de
péntek sehol csak görcs döfés
görcs döfés még görcs döfés
görcs döfés ne hagyd abba
görcs döfés görcs döfés ne
görcs döfés görcs döfés jajj
görcs döfés görcs döfés láz
láz láz láz láz láz fehér köpeny
majdnem majdnem szeretem
ha mégis akkor egyszer majd
nem szeretem
pontosan akkor kezdődött nálam
amikor mindenkinél véget ért
pontosan akkor érkeztem amikor
mindenki elment pontosan akkor
ébredtem amikor mindenki elaludt
pontosan akkor tagadtam amikor
mindenki vallott pontosan akkor és
arra mondtam igent amire mindenki
nemet pontosan annyira vagyok
még önmagam amennyire mások
már semennyire sem ez a lázam
és pontosan most felejtek el mindent
a spar-haltz téren egész éjjel nyugodtak
a fények bekúsznak a tudat mariahilfer
strasséjára a széllökések úgy hatnak
mint a hömpölygő tenger hullámok
nyaldossák a sárga ház falait csak az
a bekúszó fény tartja tisztán benned
a bizonyosságot hogy ez kísértő délibáb
ahol most szerinted víz van az csak
tyúkkaparta szemétdomb muszáj
pelenkázni ezt a romló tudatot valami
fogást kell találnod a legenyhébb fényen
is hogy megértsd amikor az ágyszomszéd
éjjel nagyot horkan és felkiáltja parkinson
ellazul a váll a kéz a kezed mint az ólom
a lábad szörnyű súllyal nehezedik a földre
az arcod meleg a gerinced egyenes csak
a tüdőd ritmikus működését figyeled
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VÁR UCCA MŰHELY 68.
ahogy az áramló levegő a könnyedség
mozgása benned és te átadod magad
a kellemes lebegésnek csak amikor
az esőerdők hangjaival kísért zenét
kapcsolják be akkor kell előrántanod
a fenekedbe hosszában rejtett vajas
kést és komótos alapossággal leszúrnod
mindenkit a szobában majd kinyitni a
szemed nyugodt vagyok nyugodt vagyok
most egészen nyugodt vagy ok
azért sem nyírom ki ezt a naplót
most már minden információra
szükségem lesz a múlt minden
apró törmelékét magam előtt
görgetve fogok új házat építeni
palotám lesz a sárga ház
összesepregetett vakolatából
benne marad a sikoly a vér
a falakon ott lesz az inzulin
szaga mint minden emlékem
ha temetőbe megyek sétálni nem
kell sírnom nagyapám kövénél
valaki hozzá jön majd megpihenni
ha élte napjai megszűnnének nem
én leszek de ott leszek mindenhol
ahol valaha lennem kellett volna
így lesz változás az új fogadalmi
csekkem beváltása nyers és forró
készpénz lesz minden magamban
tartott ki nem folyatott meleg
könnycsepp a túlvilági büfében
legértékesebb valutám láz és döfés
delírium svájci frank alapon
a kegyelemdöfés nem értelmezhető
mint kifejezés abszolút vákuum
mindent elnyel és nem hagy teret
semmilyen dimenzióba nem illik
szádra nem vehető csak próbáld
meg kimondani kegyelemdöfés
teljesen értelmetlen de amit
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jelent az a húsodba mar csípja
égeti a bőrödet ma hajnalban
megkaptad és rájött a láz
ahol nem hegednek a sebek ahol
nem imádkoznak reggel ahol
megölik a szarvasbogarakat
ahol a köhögés egy a hányással
ahol senki nem tart vissza semmit
ahol megkefélnek a mohó szemek
ahol nosztalgia egy non-stop
emléke ahol csak az ételszállító
hajnali hangja ad örömöt ahol
kifolysz és be is ömlesz ahol
rubrika vagy egy téves listán
ott kezdődik és ott ér véget a
sárga ház és döfötten lázasan
ma reggel elhagyom

SZÁMUNK SZERZŐI
Csorba Béla (1950, Temerin) vajdasági magyar publicista, tanár, politikus, néprajzkutató, költő. Az Új Symposion folyóirat egykori tagja. Temerinben él.
Sopotnik Zoltán (1974, Salgótarján) József Attila-díjas és Sziveri János-díjas magyar költő, író, szerkesztő, kritikus. Tatabányán él.
Pollágh Péter (1979, Tatabánya) József Attila-díjas költő, író, esszéista, szerkesztő, újságíró, kritikus, tanár.
Tóth Lili (1997, Veszprém) a Károli Gáspár Református Egyetem BTK magyar
szakán szerzett diplomát. Budapesten él és
dolgozik.
Kormányos Ákos (1992, Zenta) Szegeden
él. Verseskötete Paraván címmel jelent meg
2019-ben.
Pistoli Leopold (1976, Székesfehérvár) jogászként diplomázott. Genfben él és dolgozik.
Illés Renáta (1987, Marosvásárhely) Budapesten él.
Katona Ágota (1989, Balassagyarmat) az
ELTE esztétika–magyar szakán végzett, verseket és prózát ír.
Bors Anna Budapesten él.
Debreczeny György (1958, Budapest) költő.
Budapesten él.
Juhász Zsuzsa (1958, Sztálinváros) Budapesten él.
Csík Mónika (1978, Zenta) Szabadkán él. A
Magyar Szó napilap munkatársa.
Hörcher Eszter (1984, Budapest) kritikus.
Budapesten él,
Mosonyi Kata kritikus. Pécsett él.

Kovács katang Ferenc (1949, Nyíregyháza)
villamosmérnöki diplomát szerzett Budapesten a Műszaki egyetemen. 1982-ben feleségével Norvégiába disszidált, az Oslói Egyetem BTK-án dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
Budapesten és Oslóban él.
Bakonyi István (1952., Székesfehérvár) irodalomtörténész, író, kritikus, főiskolai tanár.
Fehérváron él.
Szemes Péter (1979, Zalaegerszeg) irodalomkritikus, szerkesztő. Zalaegerszegen él.
Szűts István Gergely (1977., Miskolc) főlevéltáros a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém
Megyei Levéltárában. Balatonfüreden él.
Dohnál Szonja (1981, Zirc) művészettörténész, a Művészetek Háza Veszprém munkatársa. A Pécsi Tudományegyetemen és a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott.
Fenyvesi Ottó (1954, Gunaras) József Attila-díjas költő, szerkesztő. Lovason él.
Géczi János (1954, Monostorpályi) József
Attila-díjas író, szerkesztő. Balatonalmádiban él.
Szögi Csaba (1975, Szabadka) délvidéki író.
Zentán él, a Magyar Szó napilap munkatársa.
Domokos Tamás (1974, Csongrád) író, műfordító és cukrász.
Bíró József (1951, Budapest) József Attila-díjas költő és performer.
Vasas Tamás (1989, Debrecen) költő, slammer, rajzoló. 2008-ban érettségizett. Budapesten él, jogi és teológiai egyetemet végzett. Jelenleg állambölcselettel és politikai
filozófiával foglalkozó PHD kutató.
Kovács Endre Budapest (1947--2020) fotóművész.

