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Szegletek, terek, hálózatok

Ha egy társaság folyóiratszerkesztésre adja a fejét, az esetek több-
ségében rárakódik a viselkedésükre némi társadalmi váz, s nem 
kötelezően, de az esetek jelentős hányadában némi sznobizmus is. 
Emiatt tekinthető már-már gyermeteg lépésnek, hogy pár hete az 
Apokrif is regisztrált az iwiw hálózatán. Az ötlet valóban merész 
volt, de – egyelőre legalábbis úgy tűnik – bejött. Több mint kétszáz 
ismerősünkhöz jutnak el immáron hírleveleink és meghívóink, új 
szerzők jelentkeznek az iwiw rendszerén keresztül, sőt, még azt 
sem tartjuk kizártnak, hogy olvasótáborunk is gyarapodott némi-
leg a nagyobb reklámfelület által. Ezzel egy időben hálózati kiadá-
sunk is megújult, az Olvasó immár felírhatja hozzászólásait, meg-
jelenési idő, műfaj és szerző szerint válogathat a művek között, sőt, 
az általunk szervezett vagy látogatott kulturális eseményekről is 
tudósítunk (apokrifonline.wordpress.com).

Az Apokrif azonban, nagy örömünkre, nem egyedülálló jelen-
ség és nem tekinthető a huszonévesek egyetlen kulturális csatorná-
jának, olyannyira nem, hogy pusztán az utóbbi egy hónapban is két 
új harcostársra tettünk szert. Hozzánk hasonló buzgalommal és ki-
kezdhetetlen elszántsággal szervezi irodalmi műsorait a megújult, 
mi több, újjászületett Fiatal Költők Tere, ez a kulturális tömörülés, 
amely a lehető legtöbb fiatal, tehetséges költő, író és műfordító be-
mutatására vállalkozik. Hasonló fába vágja a fejszéjét az ELTE Böl-
csészkarán szerveződő Irodalmi Szeglet című rendezvénysorozat is, 
ahol az egyetem hallgatói nemcsak szerzőnek, hanem – kvázi a hó-
hért akasztva – kurátornak is jelentkezhetnek.

Új reményeket, lehetőségeket és egyre több értéket közvetítő kul-
turális felületeket hoz tehát elsősorban 2009 tavasza, olyan izgal-
mas rendezvényeket és interaktív irodalmi programokat, amelyek 
mellett még büszkébben és boldogabban ajánlhatjuk az Olvasó fi-
gyelmébe a tavaszra szervezett jövőbeli Apokrif esteket és a mos-
tanra elkészült, még szinte friss és ropogós negyedik számunkat.

A szerkesztők
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Geöffnet

Belétek nyílok,
belém nyíltok,
megőrült ajtórendszer.

Kilincsek után
matatunk magunkon,
egymáson,

de a végén
mindig csak
csontot markolunk. 

Margó

Házfal bámul
házfalba,
ahol 
utoljára jártunk.

Előttünk
életmargók,
porvonal 
utánunk. 
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Kántás Balázs
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Kántás Balázs

Szájzár

A szavainkat 
fecskére fordítom –
átrepülnek
röntgentkép-testeinken. 

Ujjaink között
barna leveleket 
morzsolgatunk –

az egymásba nézésünk
szájzáras hallgatás.  

Szürreálblues

Kutyahúsba kapó kerékfogak –
most már tudjuk, hogyan nem kellene. 
Köröket rajzol a szomszéd fia, 
a macska beléjük kereszteket. 

Egy telefon szól. Az agy-világból.
Piros kockák vetik el maguk.
Én vagyok a karcos hamutálca. 
Felszínemen te vagy. A hamu. 
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Evellei Kata

Kirajzolódom

1.

szép kék szerelmem eltörött
amikor megpróbáltam kivinni a kertbe
most honnan kerítsek másikat
ragyogok akár a hold a kutyák utánamugatnak
ahogy az út végigsuhan
fölöttem
alattam
szétfut a víz a papíron
bármennyit is megyek immár
nem tudom kiegyenesíteni a földet

2.

unom az estét a meddő árnyéktalanságot
csak a lombok ne köszönnének be annyiszor
homlokráncolva íme már jön is
egy cseresznyefa gonosz tüskéi meredeznek
az éjszaka ujjai hiába sírnak most
mind az erősek jajgatnak hiába
most a fojtás ideje van velük együtt
örülök én is valljam csak be minden
erényemet leviszem
a kirakatból a pincébe csupán magamat hagyom
ott figyelni hátha történik valami

3.

isten fia (?) vagyok gyáva és szelíd
mégsem irtózom a halaktól
rokonok vagyunk ezért esszük egymást
végül is
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Evellei Kata

Vándorlás

Csak a madarak élnek örökké:
az izzó világ legmélyéből jönnek,
és hazatérnek a végtelenbe. 
A mindenségtől szárnyakat kapunk,
hogy fejünk az eget súrolhassa.
S a föld, ez a hű öreg tenyér,
elkap, hogyha visszahullunk,
elkap, miután földobott. 

Vonaton. Sötét

csak a jegenyék ezüstje orgonál
lassan elalvó rémületben
vasízű kérdőjellé görnyed
kerék alatt nyögő sínek zsinórja 
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Németh Tamás

Prelúdium egy sétához

1.

András sohasem érezhette az anyatej melegét.
Nem mintha a Don Bosco árvaház egy kicsit is rideg vagy ellen-

szenves hely lett volna, nem. Sőt, aki látott már árvaházat életé-
ben belülről, lehetőség szerint többet is, az kifejezetten családias-
nak érezhette, ha nem éppen lakályosnak. Lakályos hely, igen. Se-
hol egy fehér falfelület, sehol egy cseppnyi árvaházi jelleg. Színek 
mindenütt.

Nagy konyha jó, olykor egész kitűnő koszttal. Tágas hálószoba, 
gyakran cserélt ágynemű. Az épület végében három kis fülke, ben-
ne három, igazán jámbor szaléziánus. Az udvarban sűrűn álló já-
tékok. És huszonkét gyerek. Többségük egész kicsi; tíz évnél csak 
kettő idősebb – fiatal intézmény.

A három szaléziánus szinte szokatlanul odaadó, a gyerekek egy 
percig sincsenek egyedül. Nincs versengés, nincs hatalmaskodás.

Tiszta idill.
Ilyen volt a Don Bosco árvaház.
De András sohasem érezte az anyatej melegét.

2.

A mód, ahogy András a Don Boscóba került, mesébe illik, any-
nyira közhelyes. 

Egészen kicsi csecsemő volt, amikor Dezső atya meghallotta a sí-
rását az ajtó előtt. Nem először fordult elő ilyesmi, meg sem lepő-
dött. Inkább csak tudomásul vette, hogy immár hét lakója van az 
árvaháznak.

András soha életében nem tudta meg, hogy kik a valódi szülei, 
de nem is árult el eziránt semmilyen érdeklődést.
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Németh Tamás

Ilyen a tökéletes bűntény.

3.

András egészen hatéves koráig a Don Bosco árvaház lakója ma-
radt, és semmi jele nem volt, hogy ne érezné ott jól magát.

Ellenségei nem voltak, mint ahogy senkinek a Don Boscóban. 
Amíg el nem ment, talán nem is tudta igazán, hogy mi az: ellenség.

Túlságosan aktív nem volt ugyan, de elvolt, és összegyűjtötte a 
saját baráti körét.

Gyorsan érő gyerek volt.
Mikor elment, már tudott olvasni.
Dezső atya szemében könnyek csillogtak.

4.

Szabó úr harmincegy éves volt és klasszika-filológus.
Egy kis kertvárosi házban lakott feleségével, és szerette a frissen 

vágott fű illatát. A kertben volt egy kis nyugágya; gyakran hintá-
zott rajta, miközben stemmák és variánsok jártak a fejében. Tekinté-
lyes könyvtára volt; azt is megvette, amit egyáltalán nem szeretett, 
mondván: egy tekintélyes könyvtárból ez sem hiányozhat. Délelőt-
tönként tanított, délutánonként minden idejét a filológia kötötte le, 
úgyhogy sohasem kellett unatkoznia.

Esténként Pindaros kardalait olvasta. Rajongott értük.
Boldog házasságban élt.
Már csak egy gyerek hiányzott.

5.

Szabóné huszonkilenc éves volt és tökéletesen meddő.
Egy kis kertvárosi házban lakott férjével, és szerette a fűnyíró 

krákogását. A férjének volt a kertben egy kis nyugágya. Gyakran 
hintázott rajta, miközben gondolataiba merült. Tekintélyes könyv- 
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Németh Tamás

tára is volt, és Szabóné minden könyvet elolvasott, azt is, amit egy-
általán nem szeretett, mondván: nincs olyan könyv, amit a férje 
megvesz, ha nem érdemes. Szabó úr délelőttönként tanított, dél-
utánonként minden idejét a filológia kötötte le, mégsem unatkozott 
soha; megvolt a maga dolga.

Szerette a férfit nézni, mikor esténként olvasott.
Boldog házasságban élt.
Már csak egy gyerek hiányzott.

6.

Andrást egy júliusi napon Dezső atya kérette magához. Az iro-
dában, Dezső atyával szemben harmincéves-forma pár ült, s ez a 
Don Boscóban többnyire csak egyet jelenthetett. Kedvesek voltak, 
de rendkívül zavartak.

Nyilvánvaló volt, hogy ha a találkozás megismétlődik, András 
napjai az intézetben meg vannak számlálva.

A találkozás megismétlődött.
Senki sem mert volna megesküdni, hogy örül.
Senki sem mert volna megesküdni, hogy szomorú.
Hiszen semmi jele nem volt, hogy ne érezné itt jól magát.
Ellenségei nem voltak, mint ahogy senkinek a Don Boscóban. 

Amíg el nem ment, talán nem is tudta igazán, hogy mi az: ellenség.

7.

A sokadik látogatás után Dezső atya elbeszélgetett Andrással. 
Családról, boldogságról.
„Nagyon szerencsés vagy”, mondta, „mert te megtaláltad, amit 

sokan a barátaid közül talán sohasem.” Aztán nagyon finoman, 
ügyesen domborítva minden jót, ami rá vár, megpróbálta rávezetni 
a titokra, amit András réges-rég tudott: hogy hamarosan örökre itt 
kell hagynia a Don Boscót.

András bólintott.
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Németh Tamás

Dezső atya, aki különösen szerette őt, finoman megsimogatta, és 
aludni küldte.

Voltak, akik irigyelték, voltak, akik sajnálták.
Voltak, akik tudni vélték, hogy egész éjjel nem aludt.
Hogy más járt a fejében.
Család, boldogság.

8.

Szabóék egy kis kertvárosi házban laktak, illatos gyepű, tágas 
kerttel. Az egész ház igen tiszta volt és takaros. András számára kü-
lön szobát rendeztek be egy nagy ruhásszekrénnyel, kis asztallal, 
egy polccal, melyet Szabó úr saját gyűjteményéből származó gye-
rekkönyvekkel töltött meg, és egy mély ládával, mely telis-tele volt 
az ismerősöktől szerzett és összevásárolt játékokkal. A falat pad-
lótól plafonig mesetapéta borította, amin ott volt minden történet, 
amit András ismert. A sarokban lampion volt, amely minden éjjel 
sejtelmes narancsszín fénnyel töltötte be a szobát.

A déli falon széles ablak nyílt, s rálátást engedett a közeli patak 
egész élénkzöld völgyére.

Olyan hely volt ez, amelyre azt szokás mondani: minden tekin-
tetben kellemes.

9.

Szabóék rokonsága áttekinthetetlenül népes volt, és az első he-
tekben vidám zsivajjal töltötte be a házat. A legkülönbözőbb embe-
rek, a villanyszerelőtől a hivatásos teniszjátékosig.

Mindenki látni akarta az új családtagot.
Tüneményesnek találták.
András szekrénye ajándékok özönével telt meg. Mindenki lát-

hatta, hogy boldog. Hisz otthonra talált. És kedves emberekre.
Azonnal befogadták. 
Hivatalosan is családtag lett.
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Németh Tamás

10.

Apai nagybátyja, Tibor, aki pszichológus volt, és remekül értett a 
gyerekek nyelvén, olykor egész hétvégéket áldozott rá.

Horgászni vitte, mert aki csak ismerte, tudta, hogy András él-hal 
a horgászatért.

Órákat töltöttek a csónakban, és beszélgettek. Bármiről.
Ilyenkor az arcára volt írva, hogy legszívesebben soha ki sem 

evezne innen. 

11.

Újdonsült nagyszülei – négyen voltak – vér szerinti unokájuk-
ként bántak vele. Apai nagyapja ugyan eleinte ellenezte az örökbe-
fogadás gondolatát, de hamarosan megbékélt vele, és kisunokája 
első számú játszótársának tekintette magát. 

Anyai nagyszülei komoly összeget helyeztek letétbe, hogy egyet-
len unokájuk az életbe kilépve jó alapról indulhasson.

A nagyszülőknél töltött első hétvégék után nyilvánvalóvá vált, 
hogy András beilleszkedett.

Megtalálta családját, boldogságát.

12.

Nem volt titok, hogy András rajong az állatokért.
A tizedik születésnapjára kapott egy nyulat, akit Fülesnek neve-

zett el. Füles három évet élt, mindvégig András gondozta, s mikor 
egy betegséget nem bírt leküzdeni, saját maga készített neki fejfát, 
és a patakpartra temette. 

Nem sokkal később kapott egy kölyök skót juhászt, aki még 
megérte azt a napot, mikor András elhagyta a szülői házat. 

Rexnek nevezte. Nem akarta túlbonyolítani, és talán apjának is 
hízelgett vele. 

Ha tehette, állandóan Rexszel volt; talán minden titkát megosz-
totta vele.
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Németh Tamás

13.

András mindig is vonzódott a mesékhez. Nem csak kisgyerek-
ként, később is.

Határozott, egyértelmű kedvence nem volt, de azt sohasem ta-
gadta, hogy Micimackó különösen közel áll hozzá. Tizenhét évesen 
újraolvasta, s a regény ugyanúgy hatott rá, mint akkor, mikor elő-
ször emelte le a Don Bosco kis olvasószobájának polcáról.

Az apai könyvtár vagy hússzor ekkora volt, és kimeríthetetlen 
kincsesbányát jelentett Andrásnak. De mikor már igazán komoly 
műveket olvasott, akkor sem tagadta meg mesék iránti érdeklődé-
sét, és asztala feletti kis polcán ezek gyűjteményei sorakoztak, élü-
kön a világ minden tájáról gyűjtött népmesékkel.

Ha olvasott, nem lehetett zavarni.

14.

Az iskolával Andrásnak soha nem volt problémája.
Jó tanuló volt, ha nem is kiemelkedő, magatartás tekintetében 

pedig példás. Ezt a Don Boscóból hozta magával. 
Tanárai szerették és diáktársai is – nem volt központi figura, de 

meglehetősen sok barátja volt, akikkel eltölthette szabadidejét.
Az a típus volt, akit társasági embernek tartanak.
Ballagásakor is ezekért kapott dicséretet: magatartásáért és kö-

zösségi munkájáért.

15.

Gimnáziumát maga választotta, s így semmi akadálya nem volt, 
hogy ott jól érezze magát.

Ekkor derült fény arra is, hogy mi az, amihez igazán van tehetsé-
ge: három nyelvből jelentkezett érettségire, s ekkorra mindhármat 
kifejezetten jól beszélte. 

Társai csodálták, amiért élvezetet talál a nyelvtanulásban.
Ő láthatóan élvezte a helyzetet, és belekezdett a negyedikbe.
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16.

A házban volt egy zongora, amit a Szabó család három generáci-
óval korábbról örökölt.

Az asszony ugyan el tudta pötyögni a Török induló első néhány 
taktusát, de itt meg is állt a tudománya, s a zongora az év nagy ré-
szében csak állt a nappaliban letakarva.

Igazán érdekessé csak András érkezésével vált, mert a kisfiú kü-
lönös érdeklődést árult el iránta, s bár magas szinten sohasem ta-
nult meg bánni vele, egy idő után mégis otthon érezte magát raj-
ta. Könnyebb darabokat gond nélkül eljátszott, s a zongoránál ülve 
hosszú órákra el tudta foglalni magát.

Imádta Grieget.  

17.

A kisgyermek András egyik legfőbb sajátosságát bizonyára min-
den szaléziánus atya abban jelölte volna meg, hogy egészen kicsi 
korától kezdve különösen vonzódott a labdákhoz.

Eleinte ez bármilyen labda lehetett, s csak Szabóéknál derült ki, 
hogy végtére is kézilabda lesz. Tizenegy évesen kezdett edzésekre 
járni, és tizenhárom évesen már az iskolai csapatban játszott.

Igazi csapatjátékos volt, következésképpen nem tűnt ki a többiek 
közül, bár társai sokra becsülték.

Tizenöt éves korában öt gólt lőtt egy megyei döntőn.

18.

Évával napokkal azután ismerkedett meg, hogy beköltözött a 
Szabó-házba. Kedves, kicsi, szelíd lány volt, első pillantásra And-
ráshoz való.

Néhány évvel később, egy farsangi mulatságon Éva vette a bá-
torságot, és megcsókolta – attól kezdve egyre gyakrabban voltak 
együtt, s a vak is látta, hogy odavannak egymásért. 

Szabóék is megszerették a lányt, s András gimnáziumi éveinek 
végére már szinte sajátjukként kezelték.

© 2009 
Darab Anikó, 
Evellei Kata, 
Fráter Zoltán, 
Kántás Balázs, 
Németh Tamás, 

Nyerges Gábor Ádám, 
Smid Róbert, 
Stolcz Ádám, 

Takács Nándor, 
Tarcsay Zoltán, 

Török Sándor Mátyás, 
Zólyomi Kristóf 



17

Németh Tamás

Titkon remélték, hogy egyszer esküvő lesz a dologból.

19.

Egy derűs tavaszi éjjelen, néhány héttel gimnáziumi ballagása 
előtt András benyitott szülei szobájába, egy baltával agyoncsapta 
alvó anyját, majd apjára támadt. Szabó úr sokáig védekezett, s mi-
vel a balta régen lett élezve, még élt, mikor András egy pillangókés-
sel elkezdte leválasztani a fejét a testétől.

A fejet a mosogatóba rakta.
Aztán elment sétálni.
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Zólyomi Kristóf

Összecsúszott sorok

Írni – elfelejtettél:
magadat megint tegezed.
Őszinteséged roncsain hörög
utolsó lélegzeted.

„Ki szedi össze váltott lovait,
Olvasol, beszélsz,
ha ellhulltak, ki veszi a nyakába?”
ürítesz, vizelsz, élsz – Utána?

II. év befejezett

„Azért nem azé aki akarja, nem is azé aki fut,
  hanem a könyörülő Istené.”

Elfoszlott belőlünk az ég, 
 a porból ki-
 révedünk.

 Nincs kacaj-zaj. 
Nekem szelíd – másnak nem – körbetekintés. 
 Igazán: gyáva.

Ködbe borul, felhő tornyosul a léthatár-
mezsgyéken semmi moz – dúlnám szét,
de erősebb lett, mint az én 
a gondtalanság mentén
a gondatlanságból elkövetett
gondolattalanság keltette 
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lelkifurdalásom

És nem tudom mondani, hogy nem! nem! nem!
Nincs az, mi eddig álom-lehetetlen,
hanem átlagos lett, napi-rendben
az éber boldogság: reggel, szex, kávé, tudásvágy
árnya, felejtés –
mert ha már nem érzem annyira üresnek a létet, 
mint a pezsgőspohár egy újévi reggelen,
akkor kiesik kezemből a toll
  és mindenek fölött szégyellem:

hogy leszoktam a cigarettáról, a csodálkozásról, 
az éjszaka-nem-alvásról,

és hogy elmerültök emlékeimben,
 mint sötét habokban az alkonyi fény

és zokogás kockázik koponyámban
    és nincs re –
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Éjszaka

Vérágakat festenek a kinti fák
Az ablakon. Fényt lövell a hold,
S a lenge szélben gépkocsik
Morajlanak langyos altatót.

Ásító csend füröszti az utat.
Világ helyett világtalanság.
A ház, az út, a park, a tér is,
Minden árnyba foszforeszkált.

Koldus botja pattan a kövön – 
Fütyülve jár a Gondolat.

Pocsolya

Pocsolya az út szélén 
Mit keres egy panelház,
Egy trabant, egy fa, és annyi
Gyalogos mellette,
Körötte, felette? 
Furcsákká változtatja
A 30 éves panelt, a csapzott
lombú fát, a rozsda-arcú
trabantot, az igyekvő
gyalogos embert; benne
dallamlanak mind a sok
Bigyók. 
Az út van a pocsolyában.
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Gyász
(egy Picasso-kép alá)

Arcvonások helyett
Egy váza darabjai.
Rommá tört életek. 
Vérük patakzik szemedből:
Sötét és szilánkos.
Cserepes szemekkel 
Állsz a pusztulás fölött, 
Szíved sápadtan vacog.
Megremegnek a házak,
dőlnek oszlopok.

Hétköz

Hallgatunk a sávok szorításában,
Azaz épp csak pályára álltunk.
Annyira, hogy már nem is kell a kreszre
Figyelni: néha fékezünk, nehogy
Beleszédüljünk a nagy hétköznapokba.
És hogy meg ne unjuk így
Egyedül, egyszer-egyszer tükörbe nézünk,
Meggyőződve róla, hogy még vagyunk. 
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Korrektúra

Február felé járt. Az eddig ködös táj most átadta magát az kris-
tálytiszta levegőbe fagyott összefüggő szürkeségnek. A jégcsapok-
ká merevedett idő álmatlanul terült szét a városon. A gázkonvek-
tor melletti kényelmetlen faszékben gubbasztva meredtem a röp-
tükben megdermedt falevelekre. Néha idegesen az órámra pillan-
tottam. Már hónapok teltek el azóta, hogy legutóbb itt járt. Gör-
csös félelemmel vártam rá, hogy kopogás nélkül egyszer csak meg-
jelenjék a szobám ajtajában. Semmire sem vágytam még ilyen erő-
sen. Azaz…

Esti Kornél volt az egyetlen, akivel szót értettem. Pontosabban 
az egyetlen, aki megértette, amit mondok. Azt hogy, én értettem 
volna őt, már nem merném állítani. De legalábbis néha azt hittem. 
Hasonló nyelven beszéltünk. Egy magasabb nyelven, mintha a sa-
ját történetünk elbeszélőjeként látnánk önmagunkat, és mint kis re-
gényszereplőkről beszélnénk önmagunkról. Mintha madártávlat-
ból szemlélnénk a körülöttünk zajló eseményeket, nem első sze-
mélyből. Ettől a perspektívától voltam folyamatosan (már-már az 
életundorig fokozódóan) unott és komor. És szótlan. Hiányzott a 
regények mesterséges, művészi koncepciója abból, amit letekintve 
láttam. A regény ellentétét láttam megvalósulni, regényes elemek-
ből szőtt anti-történetet. Amit megírva biztos várományosa lennék 
a Legpocsékabb Elbeszélés-díjnak.

Megpróbáltam persze valóságos beszélgetőtársakat is keresni. 
Az első a szomszédom volt. Bizonyos Feri bácsi. Aki különben le-
hetne Pista bácsi is vagy Jóska bácsi, épp ez benne a szörnyű. Ami-
kor ezt meg is mondtam neki, becsapta az ajtót. Persze nem lepőd-
tem meg, hiszen semmi mást nem tehetett, mint hogy rám vágja az 
ajtót.

Feri vagy Pista vagy Jóska bácsi után mással próbálkoztam. 
Nőkkel. Egyikük (a nevekkel már nem is bajlódom) egy váratlanul 
közbeszúrt kritikai mondat hallatán zavart arccal kávéjába temet-
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kezett, majd kis szünet után a családomról kezdett kérdezgetni. A 
mondat ilyesféleképp hangozhatott:

– Roppant bosszantó, hogy ilyen pocsék ez az életregény, az em-
ber mindig látja, hogy itt vagy ott ki kellene javítani pár mellék-
mondatot, újra kellene írni egy-egy bekezdést, vagy át kéne húzni 
oldalakat ebben az unalmas és semmitmondó narratívában, mert 
a szálak minduntalan fantáziátlan és őrjítően kiszámítható módon 
valami ostoba klisében végződnek.

Túl hosszú mondat, szerintem ez volt a baj. Eddig pedig min-
den jól ment.

– Mikor beszéltél utoljára a szüleiddel? – kérdezte, miután visz-
szatért a kávé szűk és kényelmes univerzumából.

– Hogy jönnek ide a szüleim? Miféle kontárul idebiggyesztett 
kellék ez már megint?

Erre, nem is kell mondanom, úgy megsértődött, hogy otthagyott. 
Magára vette. Holott nem őt kritizáltam. Nem tehetett róla. Nem 
tudatosan írta meg ezt a mondatot, csupán kibuggyant belőle a leg-
első és legkézenfekvőbb reakció, amit agyának automatikája diktált 
neki. Amit nem kellett keresgélni a lehetőségek között, mert első 
volt a sorban. Viszont megtanultam tőle, hogy az arcomba emelt 
kávéscsésze fekete kapuján belépve el lehet bújni egy meleg és 
csendes zugban, ahol az ember hallhatja a saját gondolatait, és nem 
kell izgatnia magát afelől, hogy ki mit mond vagy tesz. A poharak-
ra és egyéb ivóedényekre általánosan igaz ez. A nanotechnológia, a 
génsebészet és az ideggyógyászat még mindig nem talált fel olyas-
mit, ami könnyebb és hatékonyabb módja volna annak, hogy kis 
időre kiszakítsuk magunkat ebből a végtelen és érdektelen szöveg-
ből, hogy végre magunk lehessünk.

Ekkor egy pillanat alatt kávéfüggő lettem. És egyáltalában ivás-
függő. Pohárfüggő. Ha beszélgettem valakivel, mindig kellett a ke-
zembe egy pohár. Ha elmentem hazulról, a zsebemben állandóan 
magamnál hordtam egy kávéscsészét, biztos, ami biztos, hátha va-
lakivel találkozom útközben.

A pohárba temetkezésen kívül még egy menekülési útvonalam 
volt. Esti Kornél. Amikor nagy ritkán (mint most is, a fűtőtest mel-
lett ültömben) betoppant, és az égre mutatott, együtt felemelked-
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tünk a levegőbe, az űrbe, a világot író, felhőből készült írógép (szá-
mítógép, pergamen, papirusz, agyagtábla, ahogy tetszik) fölé, és 
néztem, ahogy a sorok kicsusszannak az ősidők óta zakatoló szer-
kezetből, olvasgattam a világprózát, a  temérdek szereplővel és 
mellékszereplővel, szállal és oldalszállal. De valamit nem értettem, 
meg is kérdeztem egy ízben Estit.

– Miért én vagyok a főszereplő? Miért csak egy nézőpontból lát-
szik az egész? Hiszen ez a világpróza!

– Hát hogyan is lehetne elolvasni egy olyan szöveget, amelyik az 
összes szereplő szemszögéből egyszerre festi a történetet? El sem 
tudsz képzelni olyan szöveget. A szöveg lineáris. Mint te magad.

– De te ismered a… a… szuperszöveget? Az igazi Sorskönyvét?
– Már hogy ismerném? Te most vagy oly kedves, és engem ide-

képzelsz. El tudsz képzelni olyan lényt, aki képes volna ilyesmire?
– Talán Isten.
Gúnyosan elfintorodott.
– El tudsz képzelni egy istent? – kérdezte kajánul. – Hogy tudnál 

elképzelni valamit, aminél kevesebb vagy?
– El tudok képzelni például egy zseniális zeneszerzőt. Ahogy 

szakadatlanul írja a remekműveket.
– És a remekműveket is látod? Hallod? Részletesen? Hiszen ak-

kor magad is zseniális, nagyszerű zeneszerző kell, hogy légy.
– Nem, természetesen stilizáltan képzelem el mindezt – véde-

keztem a művészi szabadság ajakbiggyesztésével.
– Akkor a mindentudó és mindenható istenedet is stilizáltan kép-

zeled el? Látod, ahogy éppen hatja a mindent és tudja a mindent, 
de ezeket csak jelképesen pingálod az orrára? Fogadjunk, hogy sza-
kállas bácsinak látod őt, amint egy nagy-nagy könyvet olvas, még 
talán szemüvege is van, és hintaszékben ül. De ez semmi más, mint 
ami te magad is vagy. Nem képzelheted el azt, amit magad sem 
vagy képes felfogni.

– Talán nem képzelhetem el, de meg tudom írni, és akik elolvas-
sák, mögé láthatják a magasabb értelmet.

– Saját magukat olvassák ki belőle. Saját képzeletük szüleménye-
it, amik a tiéd által kanyarított szövegben tenyésztek.
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Vesztettem.
– Nem gondolod, hogy túl platóni kezd lenni ez a szöveg?
– De, és rémes. És persze már valaki biztosan rájött minderre va-

lamikor régen. Vagy most. Vagy két év múlva. Akkor mondd meg, 
hogy mi ez? Mit keresünk itt, és hogy láthatom mindezt? Magamat 
felülről?

Ja, ez beépített extra. Nem mindenki veszi észre, hogy ilyet is le-
het. Vagy hogy például további hangokat lehet megszólaltatni. Rég 
halott írók által hallatott hangokat. Torzítani őket, finomítani, re-
kedtre vagy selymesre hangolni.

– Mit csinálsz?
Tessék?
– Elhagytad a gondolatjelet! – mutattam az épp papírra köpött, 

feketén csillogó sorokra.
El. Te is akkor hagyod el, amikor neked tetszik.
Mert ez a saját szövegem.
Igen. De akkor is. Csakazértis. ha akarom a központozást is el-

hagyhatom és a nagybetűt vagyaszóközöket
– Tönkreteszed a prózámat.
– Csak illusztrációképp. Észrevetted például, hogy egy ideje ösz-

szekeveredtek a funkciók? A saját szövegedben vagy. Azt csinálsz 
vele, amit akarsz. Összetörheted, megragaszthatod, kitörölhetsz ré-
szeket, beszúrhatsz újakat. Versbe szedheted. Felcicomázhatod, le-
csupaszíthatod. Múlt időbe teszed vagy jelenbe: a te ízléseden mú-
lik. Roppant szerkezeteket szerelhetsz mögéje, és bravúros stílusér-
zékkel alakíthatod a mellékszálakat és bonyodalmakat és konflik-
tusokat. Ahogy neked tetszik. Ez a lényeg.

– De mi van azzal, amit nem én írok bele?
– Azt is átírhatod. Azt látsz, amit akarsz.
Ezt már alig tudtam elképzelni. De azért még igen. Mindenesetre 

annyira csiklandozóan édes volt a kép, hogy bármit átírhatok, amit 
csak akarok, hogy nem állhattam meg, hogy meg ne próbáljam. 
Képzeletben mindig töltőtollal jártam a világot ezentúl, és az ut-
cán sétálva, kávéházakban nézelődve vagy a parkokban üldögélve 
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csak a létbe hajigált mondatokat láttam a levegőbe festve, és ami-
kor nem tetszettek, áthúztam őket, és fölébük írtam a nekem tetsző 
változatot. Néha színes tintákkal. Néha zölddel.

Most is, amikor Esti mellől visszaereszkedve a konvektornál gör-
nyedtem kényelmetlen faszékemben. Nem tetszett például ez: fasz-
ék. Másfelől kényelmetlen is volt. Egy pamlag például épp kivá-
ló lett volna. És egy kandalló, egy duruzsolós. Esetleg tea és halk 
zongoraszonáta a háttérben. Szürkület, hófúvás. Ezt mind beleír-
tam. Máris minden más volt. A szomszéd valamilyen bácsit átne-
veztem Desiré bácsinak. A néven nem is nevezett korábbi hölgy-
szereplőt is kicsit átrajzoltam. Megneveztem. Pontosabban meg-
nevetlenítettem. És ezentúl nem kérdezett magamról. Sem a csalá-
domról. Hosszan hallgattam önmagáról szóló duruzsolását, de tu-
lajdonképp nem is figyeltem a szavaira. Nem a szavak érdekeltek, 
hanem az, ahogyan kimondja őket. Az én prózámban csak ez volt 
érdekes. A zajt kiszűrtem, és most az egész jelenetet, egész világo-
mat mint egy csésze meleg, illatos kávét kortyolgattam a magam 
köré rajzolt csészéből.

Esti Kornél azóta szinte mindennapi vendégem volt, együtt kár-
hoztattuk a rossz jelzőket és elcsépelt metaforákat. Szorosan a há-
tam mögött állt, és (éreztem, jól tudtam) gúnyos fintorral figyelte 
aprólékos mozdulataimat, amelyekkel korrektúráztam az életemet.

Esti szétírja magát

– Te olyan vagy, mint Esti Kornél – mondta nevetve a lány, és gú-
nyolódva tapogatta az elnyűtt mandzsettát és a nevetséges, vékony 
nyakkendőt.

Esti felemelte az asztalról dohányszagú, szétírt kezét, és meg-
dörzsölte a homlokát. A kéz azután hanyatlani kezdett, a lány keze 
felé, úgy mellesleg, de egy szatirikus gesztussal a mellette heverő 
tollra rogyott.

– Ki vagy te? – kérdezte a lány.
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– Az, aki te is.
Ez már túlzás volt. A lány savanyú arccal vette a kabátját; egy 

utolsó kedvetlen mondatot még odavetett:
– Szándékosan csinálod. Kísérletezel. Rajtam. Sőt, velem.
– Nem. A világgal. De nekem ez a lényegem. Nem adhatok mást.
– És azután? Megírod?
Esti a beavatottak elnéző mosolyával méregette a tollat. Szoron-

gatta. Levette és visszarakta a kupakját. Most írni kezdett. Egyelő-
re papír nélkül. Néhány milliméterrel az asztal felett mozgatta az 
irónt, néha áthúzott valamit pár sorral feljebb, javított és nyilazott. 
A lány még egy darabig nézte, növekvő megvetéssel. Azután egy-
szer csak már nem volt ott. Kiment. Meghalt. Mindegy. Oda ment, 
ahová a többiek, ezek a hősök valami óriási és megírhatatlan re-
gényből, akik felett nem rendelkezünk. Egy váróterembe, ahol a ki-
írt alakok kávézgatnak. Öltözőbe, a színpad mögé. Végszavazni a 
többiekkel, pisszegve és mormolva, hogy ne zavarják az előadást.

Felemelte a tollat. Már egészen tintás volt az asztal. Ráterített egy 
újságpapírt. Még folyik a pere annak a …-i plébánosnak, aki meg-
verte a rossz újságot kézbesítő postást. A tisztelendő úr épp szent 
kötelességét végezte (ott, ahová ő is gyalog járul az Úr színe elé), 
s felnyitván az ájtatossághoz elengedhetetlen szent tekercset, látá, 
hogy a napi hírlap helyett a horgászmagazint tartja izzadt, szűzi-
es hurkaujjai között. Erre éktelen haragra gerjede, s a fertelmes, is-
tenkáromló iratot rögvest vízre veté, épp oda, a meleg verembe, 
ahová a földi gonoszság távozik, hogy a hívő lélek megtisztuljon, 
minden bűnök tárnájába, hol az eretnekek és istentelenek gyötrőd-
nek az idők végezetéig. Ezt követé az atya sebtibeni felruházkodá-
sa az isteni kegyekkel, majd övének becsatoltatását követvén bő-
szült kirobbanása az imaterem fennkölt páráinak felhőjéből, a vét-
kektől és a Sátán ténykedésétől szennyes, rothadó külvilágba, hogy 
megmérkőzzék magával az Antikrisztussal, ki pogány és hagymá-
zos átkait elejbe okádta volt. Ott szárnyalt fekete szárnyain a sánta 
és vénhedt Antikrisztus (polgári nevén Molnár Pista), a Bukott An-
gyal lovagja, kit a földre küldött szenvedést és hitetlenséget hozni. 
A többit ti is kitalálhatjátok.

Ismét felemelte a tollat. Az újságpapíron már nem volt szabad 
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felület. A sorok között is sorok kanyarogtak, a plébános és a por-
tás parabolája mindenüvé szétfolyt (vala), s Esti itt észrevette, hogy 
most meg egy szalvétára körmöl, karcol, vés, egyik tagmondatot 
a másik után, soha véget nem érő szintaxissal, maga sem érti, mit, 
csak ír és ír. A kávé rég kihűlt. A kávéház zárt. Ő pedig ott kupor-
gott, homlokát dörzsölve bagószagú ingujjával, az asztallapra me-
redve és alá fókuszálva, görcsösen rángatva a tollat. Minden ott 
volt előtte. A kávéház – fényes nappal, forrón gőzölgő kávékkal, a 
lány, aki közben visszajött az öltözőből, a pap, a postás, az Úr – ő 
tőle balra ült, sört ivott, néha diszkréten böffentett el-elpirulva, és 
ott ült ő is, szemben, a tollat markolászva és a többieket szórakoz-
tatva. Az Antikrisztus (Pista bá) valamit odasúgott az Úrnak, jót 
mulattak rajta – érezte, hogy rajta.

Most valaki bökdöste. De nem állt mögötte senki. Először a pap-
ra gyanakodott, benézett az asztal alá, de nem, mert most valaki 
meg hátulról a vállát rángatta. Ki? Nem volt ott senki más. Egyen-
ként megnézegette a teleírt cetliket, kereste mindenütt a böködőt. 
Le akart keverni egyet neki. Hogy jön ő ahhoz, hogy belerondítson 
a más világába. Előkapta koszos zsebkendőjét, kiteregette (a lány 
fintorgott és a torkát köszörülte, majd visszatért a szövegkönyv-
éhez – a kihűlt kávéval épp egy humoreszket próbáltak), és beleír-
ta a lucskos anyagba:

Felnézett.
De nem történt semmi. Pedig most már érezte, hogy többen is 

ütögetik, nyomkodják, a karját rázzák.
Fölemelte a fejét. Vörös szemei hunyorogva keresgéltek.
Nem működött. Elszédült, mintha hirtelen hanyatt vágódott vol-

na. Vijjogást és ajtócsapódást hallott valahonnan. Hideg kezek fo-
nódtak a csuklójára. Körbepillantott – riadtan meredtek rá az ala-
kok. Az Úr keresztbe font karral téblábolt, a lánynak kiszáradt a 
torka és véletlenül megitta a kihűlt feketét. Sötétedett. Robogás. Hi-
deg. Lassuló szívverés.

Letette a tollat.
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Előszó

A megátalkodott nézőtér vagyok, aki sem 
leülni, sem hazatérni nem akar. A vágta utolsó, 
elnyújtott mozdulata, ami képes a szívverést is 
megállítani. A homályos távolság a néző és a ló 
ugrása közt, a magasban elzúgó gépek, biztosítás 
nélkül. A lelátó szépe vagyok, gazdagon ellátva 
tolakodó ajánlatokkal, a zsoké körme alatt a kosz, 
ami az eredményt is képes megfordítani. A kijelzőn 
a villogó betűk, piros és lüktető élni akarással, akkor is, 
ha szabad szemmel minden éppúgy jól követhető.

Kincsem testamentuma

Porckorongok, csontok és izületek teljes birtokában, 
Cambuscan lánya Kincsem, így rendelkezem: 
a főtéren szobrot akarok, az életnél nagyobbat, 
és még százezer kicsit, ami elfér a tévék tetején, 
az istállókba tükröket, a bajtársak kefélt tompora 
bennük ragyogjon. A lustáknak nincsen irgalom, 
a gyengéket a vágóhidakra tereljék. Én tudom, 
hogy nem vicc az élet, és minden apróságokon múlik: 
győzelem, hírnév, szabadság, és semmi jó nem tarthat, 
legfeljebb percekig. Ha az utolsó futamot lefújták, 
s a versenyekre többé nem kíváncsi senki sem, 
nem a lovak vagy a vérvonal veszett oda, csupán 
az időtök s a pénzetek. Kincsemnek hívtak, futottam, 
elfáradtam: azt akarom, hogy emlékezzetek.
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Mi nem(,)csak én
„Az ábrándozás az élet megrontója”

V.M.
Szerintem sokkal rosszabb, ha valóra válik

Madame, kérem, itt minden félre van értve,
én nem tettem kabátot a fogasára, nem hoztam át, mélyentisztelt,

[a fogkefém,
mást sem keféltem meg, amíg éreztem a távollétet, úgyhogy 

[kérem, ne hívjon,
vagy csak sürgönnyel suhintsa meg hátulról a jól ismert harmadik 

[tincsem.
Én csak akkor vetem ki magamból az érzelem horizontját, ha 

[másokon tudok segíteni,
mert magamnak mindig csak bajt okozott ez az egész paradigma, 

[s mivel Ön, hát ugyancsak
Ön határoz meg engem, mint az elkülönböződő én, s itt vesztem 

[el mindenem, mert nem
kaphatja meg azt, amit más, mert Ön=Én, Mi nem, csak Én.

Nincsenek meg a szavak, valaki apróra szaggatta az egész 
[lexikont, mielőtt előjegyeztük;

vagy nem is, ott vannak azok, csak én nem vagyok soha elég bátor 
[használni őket.

Mit hintenek aranykezükkel a múlt gondolatmorzsái? Csak mert ott 
[áll előttem a próbafülke,

függöny fel s a jelenetünk (a közös), még nem volt grufti, hogy a 
[temető,

a temető, a kés, közelebb, a kés, most jó lenne az első velem
[lehetett volna, de.

Átment rajtunk az egész lépcsőház, közös a név a fémlapon: Mi, 
[nemcsak Én.
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Csak ahogy a látássérült ablakon a kémcsőcseppek leperegtek,
[hozzám hajol, 

súgja: itt már nincs helye lehetnek, odavetem, hogy Minemcsakén, 
mert igenis ez van valahányszor útra kelünk, s
feltéve, hogy van még olyan, hogy mi, mi is lesz velünk?

A felesleg leválása

Hogy megírjam történetem, az egyenes vonalat kell eltaszítanom,
mint egy kis megmaradt dohányt az ajkamon,
vagy éppen beletörődni abba, hogy  a vonal süket, ha hívlak.
Ez a belőlem kitörni akaró elmondha
   tatlanság rakja egymás mellé a cédulákat,
hogy saját gátja legyen önmagának, ez a bizony
   talan üvegvisszafojtás szeli át a torkom,
hogy a hangszálaim ne rezegjenek, s a szó
   tlanság betontömbje nehezedik vállaimra,
de csak addig, míg el nem érem a földet.
Akkor már eltűnik: a mosolyod felszámolja a súlyt s a padlót,

[bóklászom
egy papírmasékórházban, csak a felesleged tudom érinteni az

[ujjaimmal,
végig engem csak ez vezet.
Ezért többet tán nem is érdemes térdre vetődni érted vagy másért,
látod, azért, mint a kutya, úgy szűkölök egy kis boldogságért –
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Bánomisén

FZ-nak ajánlva

Naponta ötször akarok meghalni.
Reggel szakadjon el az inam és roppanjon gerincem a felülések

[közben;
délben szívjam túl magam, remegjen bele a kátrányba az egész

[hasfalam,
hogy délutánra már a porcelán istenemnek mormolt ima végén ne

[legyen bennem epe,
s éjszaka az alattam lévő, egyetlen  szemáfort sodorjam el a

[koponyámmal,
mielőtt az aranylövés feloldja az összes kételyem.
Bár mindez csak pótcselekvés.
Olyan, amilyen áttetsző, izmos idő vagyok én neked,
az alkohol, a nikotin, a koffein és a fű mind egyre megy,
bánomisén, csak hadd legyek veled!
Bánomisén.Szar ügy. Úgysem hallod meg.
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Első figyelmeztetés

Egyszer úgy volt,
hogy hozzámnyúlnak.
Tudtam, hogy nővel
nem fogunk kezet.
Nem is kezet fogtam, 
de ma már a simogatóban
csak én vagyok, 
más állatok nincsenek.

Olyan tiszta lettem, hogy azóta
vagyok én a szájvíz.
Én vagyok az ember.

Az a termék,
amivel még 
a vécé is gargalizál
naponta kétszer.

A köztulajdonban tettem kárt
amikor megérintettelek
téged, ezt az ízlésesen kihasznált
reklámfelületet,

használjuk egymást egészséggel!
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Közterület

Kihasználom,
hogy a metró húzogat
fogselyemként
a női testek porcelánkészlete között.

Ritkán töltöm nálad
a délutánokat,

és mint a falfirkák
esténként kerülök
fel új falakra néha,
akár ha látszik
a vonzó graffiti-élek maradéka,

úgyis
ráfeszítenek az ösztönök.
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Karcolat a barátságról

A kábelek helyett
nagy kézfogásokkal
bekötött barátok kirepülnek
gyökerestül,
akár a mosolyból a fogak. 
Veszélytelen, női testeken
állnak be ők is kaszkadőrnek,
te az emléküket átdobod
a válladon keresztül,
mosolyok híján
utánadvágják a műfogsorukat. 
Szórakozásból nem ismerjük meg azt,
aki megállás nélkül ki akar futni alólunk.
Mi nem húzunk meg fegyveren ravaszt,
csak a másik vértelen arcával hógolyózunk.
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[fiatal költők tere]

fiatal költők és írók szocializációját elősegítő kezdeményezés,
hetente megrendezett felolvasóestek és műhelymunka

helyszín: Artkatakomba (www.artkatakomba.hu)

március 27. 19 óra
Tréfa és Tőr? – az irodalom harcossága és humora (mindkettő vagy egyik sem?)

Barnás Márton – Juhász Kristóf
Vendégünk: Szabó T. Anna (költő)

április 10. 19 óra
Forgács Társaság
Simándi Csaba

április 24. 19 óra
Versfordítás

Juhász Kristóf – Tarcsay Zoltán
Vendégünk: Tóta Péter Benedek (egyetemi docens, PPKE angol szak)

Bölcsészek, figyelem!

M Á R C I U S TÓ L  i n d u l  a z

Irodalmi Szeglet ,
a magyar szakosok irodalmi estje!

Várjuk olyan író, költő hallgatók jelentkezését, akik mint bemutatkozó szerzők szí-
vesen részt vennének az esteken, s a felolvasásokat követő irodalmi beszélgetések-

be is szívesen bekapcsolódnának.

Ha úgy érzed, közönséget érdemel versed, prózád, itt az alkalom, hogy elküldd 
nekünk!

A beérkező műveket négy fős, magyar szakos hallgatói csapat válogatja – két ál-
landó és két alkalomról alkalomra változó taggal.

Jelentkezés folyamatosan a szegletest@gmail.com címen legalább 5 verssel vagy 3 
novellával, elbeszéléssel, prózarészlettel. 

Torma Mária és Tarcsay Zoltán 
szervezők (Magyar SzHÉK)
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