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Takács Nándor

Bartók kérésre bizonyos
engedményeket tesz
Roppant hálás vagyok, hogy megjavította cipőmet,
a nagy igyekvésben elestem volna kétségtelenül,
hogy a tanítványok szédült mozdulatait kövessem,
egyébként, ugye, sejti, hogy egyik-másikuk az ön
tiszteletére nem visel bugyit? Persze, értem én,
ahogy a különleges alkalmakat is, na de húszan,
egy ekkorka fürdőkádban? Komponista úr, ilyet ki szerez?
Vagy nekem váltásruhát, miután kitöltötték rajtam
esetleges indulataik? Különösen azt az egyet, akinek
pici seb villog a térdén, a fene egye meg, úgy értem,
untatják a régi ritmusok, progresszívebb vonulat
a nyakától a combhajlatig, legalább azt engedje meg,
hogy vékony karjait harapdáljam két concerto között…
„Jól van, fiam, úgy lesz, ahogy akarod. De a burleszket,
ahogy fogatlanul bőrébe harapsz, másvalaki írja meg.”

C-dúr
Mit nézel? Olcsó tengeri hal. Ne engem nézz, egyél.
Aztán fejezd be a gondolatot. Anyád hetvenkettőben
járt először Budapesten. Akkor megfogadta, a gyerekei
itt fognak tanulni. Még mindenhol a régi villamosok jártak.
Több volt a földszintes ház a Tabánban. Anyád nem volt ilyen vékony,
de ő is több fiút elszédített. Akkor rólad még egy szó sem esett.
Mit mesélt anyád? Könnyű szülés volt?
Miért akarsz ilyen gyorsan öregedni?
Nem érzed az ízét, ugye? A hal miatt van, olcsó, tengeri hal.
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Csordás László

Anna Ahmatova:

Élek, akár órában a kakukk...
Élek, akár órában a kakukk,
Nem érint, vadonban másnak mi jut.
Fölhúznak - kakukkolok.
Tudod, efféle sorsot
Legnagyobb
Ellenemnek se kívánok.
Anna Ahmatova:

A múzsa
Úgy tűnik, éjjel, ha jöttödet várom,
Egyetlen hajszálon függ életem.
Mit nekem hírnév, ifjúság, hűs álom,
Mikor sípoddal föltűnsz édesen!
Itt vagy, látogató? Félrevonta fátylát,
Majd figyelmesen tekintett felém.
Szólok: „Te ihletted-e Dante Poklát
Egykoron?” Mire a válasza: „Én”.
Szergej Jeszenyin:

Hószínű rónaság, a hold patyolat...
Hószínű rónaság, a hold patyolat,
Fehér szemfedő födi az utakat.
Nyírerdő könnyez szűzfehér alakban.
Ki halt meg itt? Ki? Tán csak nem én magam?
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Csordás László
Szergej Jeszenyin:

Szólj, harmonika, unva... unva...
Szólj, harmonika, unva... unva...
Muzsikuskéz húz hűvösen.
Vedelj velem, te ótvaros szuka!
Vedelj velem!
Szétraktad másnak lábad nem egyszer –
Kiver a frász!
Mit lesel nagy, kék, könnyes szemeddel,
Tán pofra vársz?
Varjakat kergetni, kertemben,
Jó báb-képed.
Epémig gyötört engem minden
Ballépésed.
Szólj, harmonika, keserűt, búsat!
Te tyúk, vedelj!
Többre juthatnék egy bambával vagy
Egy bögyössel.
Ismerem egészen asszonyfajtád,
Sokkal voltam...
De ilyet, mint te, efféle banyát
Nem csókoltam!
Húzzad, ha fáj, csak jobban, Már minden mindegy!
Érted nem ölöm meg magam,
Pokolba veled!
A pórázt ilyen dögökön
Szorítani jobb...
Bocsáss meg belül, édesem...
Nézd csak... Sirok...
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Nyerges Gábor Ádám

Árnyéka völgyében
Az Ártány folyóirat szerkesztősége mély megrendüléssel tudatja olvasóival, hogy a nemrég, biztos forrásból kapott hírek szerint Gróf Antal, Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, irodalmi szerkesztő, hosszas betegségének és rossz életkörülményeinek dacára még mindig nem hunyt el. A hozzátartozók elkeseredettségében és bosszankodásában mi is osztozunk ezekben a
nehéz időkben.
Gróf Antal nemcsak messze földön híres gazember, piszok szemétláda és egyik legaljasabb, legundorítóbb ellenségem, hanem kibírhatatlan férj, rossz apa, megbízhatatlan testvér és igazán pocsék irodalmár is. Legendák terjengenek humorérzékének hiányáról, unalmas,
elcsépelt történeteiről, felszínes műveltségéről és költői tehetségtelenségével vetekvően elfuserált szerkesztői ízléséről. Tóni, ezt nem teheted velünk, gondoltuk szinte egyszerre, mikor meghallottuk a sokkoló
hírt, miszerint még mindig nem bírtál megdögölni, tragikus hirtelenséggel. Most, hogy így cserbenhagytál minket, a kibírhatatlanul nehéz
és idegörlő várakozásban, a szívünk minden erejét felőrlő kételyek közepette csak az boldogíthat csekély vigaszként, hogy a megnemadott
ezresek és utánozhatatlanul szörnyű verssorok örökre és kitörölhetetlenül megőrzik rossz híred. Nyugodj már békében.
Kovács Attila,
az Ártány szerkesztője
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Sós Dóra

az író halott
nagy munka előtt állsz
dolgok lebegnek a térben
testetlen arctalan és fesztelen
az elnevezetlenségben
ősi létállapot bugyborgó mély anyag
formátlan zúgás és fércdarab
nyissál szájat és adj nevet
nevezz meg föntöket és lenteket
alkoss hangos csoportokat
adj családot a fogalmaknak
és sűrűn tegyél zárójeleket
nyúlszőrecset vonásával
emelj kontúrt falvad köré
világos majd sötét tónust
fessél föl az arcok mögé
használj sok színt és még több vásznat
nézd az árnyak rúgkapálnak
fogj egy tollat és írjál könyvet
hemzsegéstől legyen hangos
élő komplex karakterek
járják be a szövegvilágot
álmodják meg önsorsukat
hogy te onnan továbbírhass
bekezdésről bekezdésre
új világot alapíthass
hints el hitet puha földbe
göröngy-istent tapasszál majd
fuvallj belé lélegzetet
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Sós Dóra
kék szemébe értelmet rakj
és ritka furcsa érzelmeket
a mellkasát hogy szétfeszítsék
a tárgyak fönn és lenn már rendeződtek
formát élt és színt is kaptak
anyagok és szubsztanciák
örök egybe rétegződtek
a virágmezőn metaforák
tornyok magas jelértékkel
domináló értékrendek
húznak föl új házakat
reményteljes csúf napórák
gyémánt-arany berakással
számolják a perceket
percentekről mesét írnak
sorsok-fonta narratívát
ében színű dallamot
és a gondolat olajozottan épül
arcok nyílnak az égre
a tekintet majd érteni kezd
szavak pontként megjelennek
számos szeplők egy szeplőtelen arcon
menthetetlen elterjednek
mert a vágynál nincsen pardon
szókat ölt és gondolatot
gazdájából kilép
és tornyot rak és újabb házat
gépet kelt mint tyúktojást
mert van már név és van már dolog
van már fönn és van már lenn
könyvek festmény kőszobor
a kultúra virágzik
9

Sós Dóra
világszerte rügyet bont
ez itt a nagy tavaszünnep
és az ész termékenységében fölsikolt
majd terhet hord és öt fiút szül
hatodikra egy követ
és az emberi faj megfeneklik
a toll az ír és a kéz is mozog
újabb felvonás születik
a férfi nő lesz a nő az férfi
minden gyermek újabb absztrakt
le style c’est l’homme
és az intézményesült hatalom
egy gyönyörű génkezelt alma
belül féregalom
s beléharap a százfogú Ádám
az íz vitorlát bont
és az élmény hátán hajó suhan
tízárbócos quadhajó
... egy hajó halad
keresztül egy házfalon
hull és hull a vakolat
a hajó mögött ott a nyom
hogy itt volt ZediX és visszajő
csak újratölti kékes spréjét
... egy hajó szeli a habokat
a kő mint bomló hajkorona omlik
és a márványhabból karcsú teste
diadalmasan magasodik
... egy hajó léket kap
de a zenekar zenél
pátoszos hangnemben írva a dal
szinte halljuk a sorok közül
bugyborgó sikolyokat
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Sós Dóra
a hajó volt az első
aztán már a felhőkarcoló is süllyedt
és mint répa került föld alá
várva a kitépésre
de befedte a föld és ott rohadt
vak üveggel emlékezett
emlékezett a kígyó útra
ami szerterepedezett
és mint kínos mosoly szertetört
amint nem volt aki nézze
a karakterek elnémultak
és pasztellarcuk elfolyott
a dalforrása csendben apadt
majd a csend ömlött csak tovább
és elmásztak a végső felhők
és elszikkadt a végső csermely
az ég elszürkült és hámosítva hullott
a föld mész és bazalt sakktábla lett
a nemlét büszkén hirdeti
az új alternatívát
a művészetben az új paradigma szerint
nincsen többé életrajz
csak maga szöveg
nincsen többé arc csak nyomok
hogy itt volt valaki és emlékezett
de a szöveg csak mondja és mondja sorait:
hogy az író halott

11

Torma Mária

Friss áru
Még nem érezte magát teljesen készen, mikor először érte jöttek. A szőke fiatal férfi szimpatikusnak tűnt ugyan – rá volt írva, hogy szégyelli
magát –, a másikat viszont undorral nézte. Rémítették a vörös ráncok,
a borostás pofa, az a pörzsölt száj, zsírszínű fogsor. Félt a kéjesen gurgulázó, öblös nevetéstől. Kárörvendés volt, nem nevetés. Meg kell lennie. Hozzá se szólt, nem bánta, csak ne lenne durva. Igazán nem kell
jópofáskodni, mindenki tudja, miről van itt szó. Minek kéne úgy tenni,
mintha, csak durva ne legyen vele egyik se, igazán csak ennyi, többet
nem is akar: ne üssék. Süldő korában persze még megvoltak a maga
illúziói arról, hogy másként is lehetne ezt az egészet, az élet elég hos�szúnak tűnt ahhoz, hogy elhiggye: majd ő, vele nem így. Megmutatja, ki lehet emelkedni ebből a ganyéból. De mindig ugyanez, ugyanez az utálatos, véres rapszódia. Meg kell lennie. Már az anyja is mondta: máshogy se bánnak a mi fajtánkkal. Készüljön fel szépen, kilóra
megveszik ezek, ahogy mindenkit maguk körül. Felzabálják. Érdekli is őket, mit akar. Erre lett ide teremtve. Fogadja el, vagy pusztuljon.
Csak ne bökdösnék. Legyen meg, aminek meg kell, aztán mindenki
menjen a maga dolgára. Ne nehezítsük meg már egymás életét – életét? – jobban, mint az feltétlenül szükséges. Elfogadta, el.
Csak az a vörös ráncos, az a goromba bár ne nyúlna hozzá. De muszáj. Ezért jött. Fizettek is, látta. Persze nem az övé lesz a pénz, hogy
is lenne. A tökéletes kihasználtság érzése vett volna erőt rajta, ha tudta volna, mi az a tökéletes kihasználtság érzése. Kezdeni a pénzzel ő
úgyse semmit. Pénz? Hogy moslékon él, és a helye akár egy büdös ól,
azt már megszokta. De hogy ezek idejönnek, és ezeknek készülni kell,
„prezentálni, prezentálni” – ahogy annyiszor hajtogatta a kocaszemű
szomszéd –, mert másképp el se viszik. Hát, disznóság! Hát, vitték.
Kicsit még tiltakozott, mikor rózsaszín derekán kapták, úgy dobták
a kocsira. Kicsit még kapálózott, mert ezt is így kell: hallotta már sokszor a magához hasonló süvöltéseit. Most ösztönös a szabadulásvágy.
Mert már nem akart része lenni, már nem akart elfogadni, már igazán
tudta, hogy hogyan is kéne. Aztán, mint acélos él vágott belé a hallga13

Torma Mária
tás. Tompa remegés, béna csend. Engedte, hogy megmossák, s minden volt, ahogy.
A földön húzták – magán kívül. Körülötte sárba alvadt csizmanyomok, és egy mindent elfedőn maró és egyszerre édes szag. Látta, alig
érezte, inkább csak tudta és felfogta: fájón ég a bőre. Ekkora ütést kapott… vagy a szégyen. Nekiestek, először az egyik, a másik – már
nem érdekelte, épp melyik – mintha boncolná. Erőlködött, zihált, míg
ő darabokra nem esett. Elemelkedett.
***
– Szabad ide tennem a combokat az asztalsarokra? Nem foglal sok
helyet, igazán nem. Ekkorákat kaptam.
– Csak tessék, de kérem, ne maszatolja össze a papírjaim, kisas�szony… asszonyom. Dolgozom, ha esetleg elkerülte volna a figyelmét. – Minek jön megint? Nem lehet tőle nyugton maradni, folyton itt
téblábol a közelben, nem találja még a helyét a lakásban, különösen a
konyhában nem. No, majd az anyja, ha eddig nem, most végre megtaníthatná egy s másra.
– Nem akartam zavarni, ne haragudjék.
– Nem haragszom, bár valóban zavaró, hogy maga csak úgy kipakolja ide, elém magát. – Tetszik ez a kétértelműség, tetszik, meg persze, a nő is tetszik, ahogy megérti s belepirul. Majd, este, most hagyja. De ha egyszer az egész ház vele van tele, az illata – valami francia
parfüm – keveredik a mosott ruha szagával, s aztán ott a bőre is, az a
rózsabársony bőre, mikor kigyúl az arca és ég – most is, hadd égjen –
egészen addig, míg.
– Csak a sarokra.
– Akkor a sarokra, olyan mindegy, ne akadjunk fenn ilyen apróságokon. Elém, mert elém. És feltűnik, akárhogy is szépíti… – magát is,
meg a helyzetet. Miket hord össze, nem érdekes, csak ezt a húsos derekat hadd ugrassa, hadd zaklassa egy kicsit, aztán sipirc, hagyja magára.
– Most akkor mit csináljak? Vegyem el? Hát, rá se néz.
– Ha már idetette, maradjon. De legközelebb, ha jön, legyen kedves a konyhában hagyni magát és a combjait. Írok, mint látja, és ilyenkor meg kell mondjam, még maga sem csigáz fel. – Túl messzire ment,
14

Torma Mária
elsápasztja a végén még ezt a… kis malacot. Nem tudja, hogy becézze, mégiscsak kellene ide valami kedveskedő. Ízlelgette: malacka, malackám. Egyik se túl hízelgő, de ha egyszer ez a legkézenfekvőbb. Valóban hasonlít kissé egy malacra, még azok a len pihéi is. Igazán gazdaságos egy becézés ez, aktualizálni is lehet idővel: anyamalac, koca
– belátja, ezt azért talán nem kellene, de ha meghízik, akár.
– Nem is gondoltam másként.
– Látja, ezen nem döbbenek meg. – Megsértődött, érezni a hangján.
– Legyen, ahogy akarja. Csak ne lenne olyan durva.
– Hogyan kérem? Már megint mit durrmog az orra alatt, mi baja ezúttal? – Kifejezetten kedves és gyengéd volt ez idáig, türelmes. Hogy
lett volna durva, miről zsémbel ez? Sertés, vagyis sértés el se hangzott.
– Nem szokásom durrmogni, különben is dolgozik, hagyja figyelmen kívül a belsőségeim.
– Nem kívánom… – a mijét?
– Fájdalom, de én se magát. – vág bele élesen, akár a bonckés hasítja a még meleg testet.
– …figyelmen kívül hagyni. Magdolna, kérem... nem úgy értettem,
tudja.
– És legközelebb a henteshez is maga menjen. Az a vörös képű volt,
a maga barátja, ki nem állhatom, ahogy az néz. – Leperzseli róla a ruhát, talán még a bőrt is a szemével, és valósággal gurulnak a szájában
az enyhén sárgás fogak, úgy neveti, ha elvörösödik.
– Akartam már kérdezni…
– Persze, maga mindig mindent csak akartam így, akartam úgy, körüludvarol a körülményeskedésével, aztán meg legorombít. Írjon csak
tovább, és hagyjon békét nekem! – Pedig a szép szőke fejét, istenem, de
szereti elnézegetni, ahogy csépeli a billentyűket, lapozgat a papírhalmokban, mindig azt az ívet keresve, amit már tegnap összegyűrt és kihajított kukástul az előszobába, hogy használja, amire akarja, húscsomagolásra, ablakpucolásra. Ő viszont sose. Mind ott van lepréselve a
konyhaasztal lapja alatt. A házinéni mondta, hogy így kell a Pál úrral,
máskülönben darabokra szedne mindenkit, merthogy „furcsa figura
ez a Pál úr, hol olyan kedves, hogy kenyérre lehetne…, hol meg szúrós lópakróc (így mondta: ló-pak-róc), de majd meglátja a saját szemé-
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Torma Mária
vel egy-két hét múlva, nem lesz minden olyan mézes, ha majd elereszti magát az úr, ahogy szokta. Csak aztán álljon akkor a sarkára idejében, akármilyen kicsiny is.”
– Nem üzent valamit?
– Hogy ha gondolja, most szombaton is lesz disznóvágás, menjen,
ha kedve van. – Beleborzong, nem bírja elképzelni, miért van arra ekkora szüksége a férfiaknak, nem érti. Nem érti, hogy ez a finom, művelt ember, aki csak az íróasztalánál ül naphosszat, és írja, azokat a csodálatos és furmányos… hogy mi élvezetet lel abban, nem éri fel. Talán
jobb, ha nem. Azzal a piszkos, hájas emberrel meg (aki szalonnákat izzad a valaha-sose fehér köpeny alatt – így képzelte) hogy bír az ő férje
meglenni. Vaskos, szégyenteljes vicceivel traktálja még őt is, aki pedig
fiatal nő, hát honnan veszi magának a bátorságot, és hogy meri úgy
nézni, mintha több se volna, mint egy formás-friss sonkadarab, netán
egy gömbölyded hátszín arról a vérvizes pultjáról.
– Nem tudom, legyen-e kedvem.
– Pali, biztosan magának való ez? Mi örömet talál ebben a barátságban?
– Hogy mit? Hogy brutális, Magdolna, hogy brutális.
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Stolcz Ádám

Erőszakkal eljegyezlek...
Erőszakkal eljegyezlek,
mivel te gyűrűbe húztál,
Tudja aki lát!
Rajtam, akár az indiai nők nyakán
a tartókarikák,
a bordáim látszanak, tanúi a rabszolgasornak.
Nyúlik a pofám.
Vajon mekkora lesz holnap?
Túl magasan vagyok.
Jaj, de lejt az égi pálya!
Maki-szemem a vérerek
majomkenyérfájából ragyog.
Könnyem útja hosszú
akár a zsiráfnak tokája.
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Stolcz Ádám

Fussunk össze...
Fussunk össze mint a nyál
a számban!
De szívesen összefutnék veled!
Az én pofámban örök hullámlovaglás van,
elnyelnek engem a bennem lévő levek.
Ne hagyd, hogy a nyelvem is lemerülve kihűljön,
akár egy víz alatti fáklya,
Nyújts azonnal segítő kezet,
vagy told be a képed, a fáklyád a pofámba!

Fojtószorítás
Nekem reggelente mindig nedves,
az én fürdőkabin-szemem.
Agresszívan nyitom rád,
ha nem tépem
ha véletlenül szembejössz velem,
ameddig el nem durran az epevezetékem,
simogatlak,
ahogyan a citromot facsarják kézzel mások.
És amit izzadsz
abból limonádét készítek magamnak.
És meg is iszom.
És élvezem ezt a mennyországot.
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A Gyuláék
kőreália
Gyula szeret szerelmeskedni, viszont utál veszekedni. Felteszem:
sokan vagyunk így. Róla speciel onnan tudom, hogy szex közben hangosan és kéjesen nyög, a nagyívű éjjeli vitákban pedig halkan hümmög. Olyan hümmögés ez, ami csak ímmel-ámmal hámozza át magát
a társasház falain, sőt egyes részletei tán oda is maradnak a maltertégla-vakolat csapdarendszerében. Mert hát bizony e komplexum habókos kivitelezője alaposan eljátszott az álom és valóság közti vékony
hártya ezredéves művészi közhelyével. Ilyesmi húzódik Gyuláék és
a mi lakásunk között. Realizmus ez is. Csak éppen nem mág, hanem
szoc.
Úgy hallom valami épp most fejezte be a röppályáját. Elképzelem,
hogy odaát a párizsi Notre Dame-ot formázó égetett agyagplakett,
vagy egy dubrovniki hűtőmágnes sorsa teljesült be gyalázatos hirtelenséggel. Gyula barátnője, ez a szívtelen pszichoterrorista millió szilánkká törte az egykorvolt szép napok emlékét, sőt tán a kirándulásokról készült képfáljokat is roncsolta azzal, hogy e hajnali órán földhöz vágta azt a valamit. Aztán a romos múlt puzzledarabkái fölé magasodva hisztériás, könnyeket nyeldeső hangján elismételte, hogy elköltözni vágy Gyulától, és feltette minden éjszakák kérdését, hogy vajon élet-e ez ilyenképpen?
Gyula meg, mint püthiák a háromlábú székről mormogott valamit
maga elé, csakhát olyan méltósággal és nyugodt tónusban, hogy én
azt meg sem hallhattam. Ezért aztán nem is tudnám felidézni a szava járását, mint ahogy a nője nevét sem. Szóval, ha ezt olvasod Gyula, kérlek írj nekem! Legalább a nevét! Ezzel ugyanis hús-vér valóddal
belépnél a történet cselekményébe. Reflektálnál önnönmagadra, adott
esetben – olvasói vélemény gyanánt – jól lefejelnél, aztán mehetnél is
vissza veszekedni, vagy dugni. Nyilván másból is áll az életed, ám az
számomra fehér folt. Ám abban is biztos vagyok, hogy vígabb lennék,
ha e kettő is az volna.
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(Persze megtehetném, hogy én is belépek az életedbe. Így tennék
akkor: venném a bátorságom, meg a szobai mamuszom, és – amúgy
szabadidősen – az ajtótok elé állnék. Nem lenne egy nagy túra, elvégre a szomszédban laktok. Csengőtök nem lévén magam felé görbített
jobb mutatóujjammal háromszor, esetleg négyszer kopognék lakkozott mélybarna ajtótokon. Erre te, Gyula – és ez immár fikció, merthisz
sosem láttalak, csak motyogásodat, nyögdécselésedet és hümmögésedet hallottam – szóval te, Gyula széles mosollyal ajtót nyitnál, én pedig ímígyen köszöntenélek.
– Helló, a Laci bácsi vagyok a szomszédból. Azért jöttem, hogy
megkérdezzem a barátnőd nevét. Aztán vagy bevágnád előttem az ajtót, mint állat és dünnyügnél valamit az átkozott perverz patkányáról
– rólam – egyszersmind idejekorán véget is vetnél ennek a gondolatkísérletnek, vagy azt mondanád persze ajkad szolid görbületét szembogarad térfogatává transzformálván – hogy Kriszta. Én pedig, mint
aki csak erre várt, botomat felemelném, és szemtelenül a nagyszobátok irányába kiáltanék, ahol Krisztát sejteném. – Kriszta! Költözz el innen, te hisztis kurva! Majd bizalmasan feléd biccentenék, közelebb hajolnék és halkan azt mondanám neked: – Utálom az olyan nőszemélyeket, akiknél összefolynak a gyűlöletes veszekedés és a tüzes szex
könnyei. Ezzel az arcátlan megnyilvánulásommal pedig éppenséggel
egy dramaturgiai csúcspontot teremtenék.
Mindenesetre az ezt követő reakciódból sokat megtudnék rólad. Ha
ugyanis mutatóujjad feltartva mélyen a szemembe néznél és azt válaszolnád: „Nem eszik olyan forrón a kását, hékás!” – rögtön tudnám, hogy
finom lélek vagy, egy perfect gentleman némi casanovai tónussal. Ha
azt mondanád: „A mindenit, a hisztis kurva stimmel, de ezt mégse a folyosón tárgyaljuk meg, fáradjon csak beljebb Laci bácsi!” – nos, akkor azzal a tudattal lépném át a küszöböt, hogy megérkeztem Mr. Hímsovin
lakásába. Ha meg a „Húzzá’ má’ vissza a sodukudhoz, vagy a Népsporthoz, te magadalászaró, mer’ rád borítom az ágytálat!” szentenciát ajánlanád figyelmembe, akkor megérteném, hogy erőszakos voltam, nyakamat behúzva tovasomfordálnék, otthon meg szégyellném magam,
mint a kutya.)
Most akkor mi legyen? Elvégre – hogy medrében tartsam az elbeszélést – ki kellene találnom egy rád jellemző attitűdöt. Vagy legalább
valami gesztust, szófordulatot, arcszőrzetet, szemöldökráncolást, ami-

20

Vass Norbert
től fellebben titokzatos gyulaságod szűzinek éppen nem nevezhető
fátyla. De hát nem megy ez nekem. Vagy tán a papír szeretné, hogy téged csupán hallható, de sosem látható valódban őrizzelek meg? Olyan
figuraként, aki mélyről jövő mély hangrendű bőgésével szárítja fel a
könnycseppeket, és ondócseppekkel ragasztja meg az összetört emlékeket? Ez esetben viszont jókora zárójel a zabolátlan fantáziának.
Engedd meg azonban, hogy elmeséljem, miként találkoztam először a hangoddal, ami mára már mindennapos vendég a lakásomban. Azóta élveztél már bele Jókai-kötetbe, operaáriába, vagy a késő
esti híradóba. De az első… Tudod, az elsőt senki sem felejti el. Először
azt hittem a DVD-lejátszó csúszott szét, mert ahhoz már rég hozzászoktam, hogy az unokám által hackelt felirat olykor perceket is csúszik, de ilyet még nem pipáltam. Egy kosztümös filmet néztem Kate
Winslettel a főszerepben. A feliratsávban a palotakert krókuszairól társalogtak, a képen vadul bár fülig tüllben, illetve bokáig kertésznadrágban csókolóztak, viszont földrengésszerű orgazmus hallott. Revelatív
volt és prófétikus. Majd a nyögdécselés folytatódott a darócpuskás háborús részek alatt is, és együtt tért vissza a frontról az oltárhoz, ahol te
mondtad ki megigézve Kate helyett, hogy „Igeen!” A mindenit Gyula!
Mondd mi vagy te, a negyedik dimenzió?
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A testtörténet hírnökei
Egy semmilyen érzés:
ahogy leesik rólad a sebtető.
Lassanként lemorzsolódik:
az idő múlik, érthető.
Már sebhelyek tarkítanak,
foltok, hegek, távlati nyomok.
A múltad a testeden él:
szép, beszédes és konok.
Mintha kicsit még fájna is,
ahogy a kerítés kezedet darálja,
mikor a kutyák elől menekülsz.
Minden vágás önmagát propagálja,
és még érzed, ahogy az égő cigaretta
álladat szertesercegteti,
s még itt van a pillanat,
mikor barátod tíz, erővel teli
körmével karodba kapaszkodik.
A testtörténet hírnökei
rólad harsognak, s minden úgy heged be,
hogy nincs mit érezni.
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Zöld
Szemekről esvén szó,
a legzöldebb övé.
Zöld az én szemem is,
úgy fonnám köré
nézésem néha már,
mintha övé lenne:
szemünk zöldjében ott
a nézés közös csendje.
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Csak Szilveszter
ÁK-nek

1.
Csak szilveszter
„Köszönjük az almákat, én is ettem belőlük…”
(József Attila levele Flórához – ’37. december)

Ha mást nem is, egy fotót megért volna,
ahogy a múzeumnál forralt borba
mormogtalak, míg vártam: …csak egy régi
hátlapszöveggé lennék. Majd nem érti
az unokád. De hát nem készült képünk,
s almát se küldtél. Csak a büszkeségünk
maradt, bár az enyém nem is, mert téged
babusgattalak magamban, hogy véget
ez egyszer érjünk nevetéseken túl,
fenyőtüskét a szembe, bár ez nem túl
ünnepszerű, de ajándékom az van,
egy új nevet kapsz ebben a hónapban:
a ’Miss December’-en is gondolkodtam,
de az ’Aranylövés’ illik rád jobban.
(Nem baj neked, ha én nagyon szeretlek?
Bár önzés ez, de így kapaszkodom meg
az életben – na, ezt már mondták másnak,
magázva, míg tehervonatra vártak.
Én más módszerrel, mindig sértegetlek,
mert Hollywoodban a szerelmeseknek
ez elég ok, hogy az ágyban majd másnap
narancs juicezal bókoljanak egymásnak.)
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S itt állok készen és határozottan.
A két ünnep közt persze lejátszottam
az összes párbeszédet, mint a verkli:
a nagynéném neked sütötte, bejgli,
a könyveim maradjanak ám nálad,
a felső szekrényből vigyél pár tálat,
a hóba írtam neked kinn a kertben.
Abból a filmből, amit mindaketten
kívülről tudtunk, lett a búcsúmondat.
Vacsoránkra már a vészharang kongat.
Eszünk lencsét fasírttal, mellé töltök
pezsgőt, mert engem Isten, de az ördög
téged jövőre is majd tovább tesztel,
s nincs fogadalmam, csak ez a szilveszter.
2.
Csak szerpentin út
Hiába én maradtam ezzel a néhány verssel,
és lehetek itt most a szűk család mögött,
a hallgatáson túlról is, még mindig te győzöl,
de föléd hajolok, ahogy szokás ilyenkor:
csak merném ezt a szűkös, új helyet magamra mérni,
és be is másznék melléd, hogy végre hozzád érjek,
így visszaadhatnám, amit közössé hazudtam,
és így elvinnéd talán, ami gyűlt beléd
(a paplanom alá álmodott lábfejed, az orgonabillentyűt
érdemlő ujjadat, a hóolvadás előtt megjelent szeplőket)!
Ezt a ködös kertet várossá tágítom,
forgatom magamban, mintha bármi haszna lenne.
De józanná csíp a január délelőtt:
kifelé már csak ez a szerpentin út van.
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3.
Adásszünet
A kezdetektől így, képzeltelek.
És képzelődni könnyebb, ha besötétedik.
Az erkélyről nézem a kivilágított fővárosokat,
bennük felfedezhetem minden részleted,
és a formák alku nélkül hozzád finomíthatóak.
A gyűjtött anyagból, jó szokás szerint,
próbállak összeállítani, és rabolok még
neked, akitől csak tudok:
előled menekültem mindig az asztal alá,
veled töltöttem kádban egy szilvesztert,
téged temettelek életem leghidegebb januárjában.
Ma is eggyel több az ima, mint tegnap volt.
Így Isten hátha feléd taszigál. Ilyenkor már ő segít,
mert éjféltájt a városok elsötétülnek.
És ha elalszom legalább semmi nem kitervelt.
Reggelente az irányok, az arányok persze változatlanok.
A tévében adásszünet. Onnan se figyelnek.
A falat támasztom a lépcsőfordulókban,
meg az utcán, amíg megyek a pékhez.
Abban bízom: hátha a szívem rossz,
és hogy estig talán nem is gondolok mást.
Addigra úgyis megint megtelik a város.
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V. úr felesége
V. úr egy ködös őszi délutánon szobájában ült, és eltűnt feleségére gondolt. Lassan egy hét is eltelt azóta, hogy az asszony szó nélkül összecsomagolt és elhagyta a lakást, de V. úr még képtelen
volt szembenézni a megváltozott körülményekkel. Az esetet követően szinte minden napja azzal telt, hogy reggeltől késő délutánig a lakást kutatta, hátha talál egy búcsúlevelet, vagy valamilyen
árulkodó jelet arra vonatkozólag, hogy miért kell már lassan egy
hete egyedül ülnie a szobájában, eltűnt feleségére gondolva. V. úrban azonban kezdett tudatosulni az a meggyőződés, melyet minden egyes kihúzott fiókkal, padlóra borított dobozzal és szétszórt
papírhalommal igyekezett megcáfolni és elleplezni, miszerint felesége semmit sem hagyott maga után, amiből kiderülhetnének eltűnésének okai és titokzatos körülményei. Belátta, hogy ennél többet ő nem tehet, a hatóságokhoz pedig nincs értelme fordulni, mert
amennyiben felesége saját elhatározásából hagyta el a lakást – márpedig a személyes holmik hiánya efféle tudatosságra enged következtetni –, abban az esetben ők sem intézkedhetnek. Pillanatnyi tehetetlenségében úgy döntött, átmegy a szomszéd lakásban élő barátjához, hogy legalább ne legyen egyedül az üres lakásban.
Hosszas, szinte reménytelennek tűnő csengetés után barátja ajtót
nyitott és beengedte őt. V. úr ebben a bizonytalan lelkiállapotban
is igyekezett kifogástalanul viselkedni, így egészen addig a konyhában álldogált, amíg barátja hellyel nem kínálta a kis vászonterítős faasztalnál, ahonnan a világítóudvarra lehetett látni. Barátja
minden bizonnyal jó emberismerő volt, hiszen keze automatikusan nyúlt ahhoz a rendszerint kulcsra zárt szekrénykéhez, melynek kulcsait ő mindig magával hordta, és ugyanilyen természetességgel nyitva ki annak ajtaját, egy üveg pálinkát, és két kispoharat
vett elő, majd gondosan V. úr elé helyezte, aki ez idő alatt tekintetével a világítóudvar falának egyik szűk repedésén próbált áthatolni, sikertelenül. Miután a poharak megteltek, halkan összekoccantak, majd kiürülve visszakerültek a vászonterítőre, V. úr barátja, aki
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eddig váratlan látogatójához hasonlóan egy szót sem szólt, most
mégis kíváncsisággal és félelemmel telve, ám annál határozottabban tette fel a kérdést: – Mi van?
V. úr a maga szerény modorában minden részletre kiterjedően
beszámolt barátjának az elmúlt napok megmagyarázhatatlan eseményeiről, felesége eltűnéséről, az eltűnés körülményeire utaló
nyomok hiányáról, és az ennek következtében kialakult bizonytalan, reményvesztett érzelmi állapotáról. A férfi hosszan hallgatott,
majd bármiféle válasz, vagy vigasz nélkül hagyva V. urat, felállt az
asztaltól, majd behúzva maga után az ajtót, eltűnt a konyhából nyíló egyik helyiségben, ahonnan aztán perceken keresztül meghatározhatatlan zajok és kitartó motozás hangja szűrődött ki, melyet
olykor megszakított egy-egy véletlenszerű időközönként hallható
hangosabb zörgés, vagy káromkodás. Végül egy újabb, utolsó káromkodást követően megszűntek a zajok, és néhány pillanattal később kinyílt a szobaajtó, az ajtóban pedig megjelent a barát, elégedett mosollyal az arcán. Visszaült az asztalhoz, majd mintha meg
akarná lepni V. urat, egy kulcscsomót tett elé a terítőre. V. úr mozdulni sem bírt, azonnal ráismert a kulcstartóként szolgáló apró, sárga holland fapapucsokra, melyek már régen elkoptak az évekkel
ezelőtti amszterdami út óta, melyre feleségével ment el. V. úr vis�szaemlékezett, amikor a Paulus Potterstraat-on sétáltak kéz a kézben, árnyas fák és kis pavilonok között, melyek egyikében megvette a nőnek az apró fapapucsokat. Ezek a fapapucsok most mégis
előtte hevertek, barátja mocskos vászonterítőjén, a maguk közönségességében és egyszerűségében, mégis szinte ereklyévé nemesedve azáltal, hogy a hozzájuk tartozó lakáskulccsal együtt az egyetlen
tárgyat jelentették, mely felesége után, úgy tűnik, mégis megmaradt. Képtelen volt megszólalni, minden figyelme a kulcscsomóra irányult, és nem értette, hogyan került ez ide. Mintha homályból
lépne ki, és egyre tisztábban látná környezetét, úgy hallotta meg
barátja felerősödő hangjának foszlányait, aki látva a tárgy hatását,
jobbnak látta, ha azonnal magyarázatot ad arra, miként került a birtokába. V. úr felesége néhány nappal ezelőtt, kora délután csöngetett be hozzá, két hatalmas bőrönd mellett állva, és szinte szó nélkül adta át a kulcsot. Csak annyit mondott, hogy neki el kell mennie, de a kulcsra már nem lesz szüksége, itt hagyja, hogy be tud-
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ja zárni az ajtót, és biztonságban legyen. V. úr barátja készségesen
át is vette, és jól eltette a konyhából nyíló egyik helyiségben, ahonnan az imént nagy nehézségek árán előkerült. Miután V. úr felesége szűkszavúan elköszönt, és súlyosnak látszó csomagjaival a lépcsőház felé távozott, a barát utcára nyíló szobájába sietett, és a függöny takarásából figyelte, hová megy az asszony. Az úttest szélén
egy kopott taxi állt, mely önmagában még nem volt különleges, hiszen a taxis rendszerint itt várakozott utasokra, akkor is a kocsi oldalának dőlve cigarettázott. Mikor azonban hirtelen eldobta a cigarettát, gyors léptekkel az épület bejárata felé indult és a korábban
V. úr feleségénél látott két hatalmas csomagot az autó csomagtartójába tette, nyilvánvalóvá vált, hogy az asszonyra várt, aki azonnal
beszállt a járműbe, majd amikor a férfi befejezte a csomagok elrendezését, ő is beszállt, és gyorsan elhajtott. A barát még azt is megjegyezte, hogy mivel tudja, V. úr mennyire ragaszkodott feleségéhez,
ő nem feltételez semmit, és egyáltalán nincs is véleménye a dologról, inkább segíteni szeretne, mert látja, milyen nehéz lehetett számára ez az elmúlt néhány nap, és a kulcscsomó látványa mennyire lesújtotta. V. úr tehetetlenségéből származó elkeseredett arckifejezését látva, a barát még hozzátette, hogy semmiképpen nem szeretne beleszólni és tanácsokat adni, de ha egy javaslata lehet, akkor
érdemes volna felkeresni a taxist, hátha most is a ház előtt várakozik, ő talán emlékszik még, hová, milyen címre vitte el az asszonyt.
V. úr lassan felállt az asztaltól, mindent megköszönt barátjának,
és a kulcscsomót óvatosan kabátja zsebébe csúsztatva, elbúcsúzott,
és elhagyta a lakást. Gondolkodás nélkül indult el a lépcsőház felé,
szinte öntudatlanul vette a fokokat, melyben keserűsége mellett az
alkohol is meghatározó szerepet játszott. A házból kilépve körülnézett, de sehol nem látta a taxist. Később azonban, amikor találomra
elindult a járdán az egyik irányba, észrevette, hogy a férfi már korábban is itt parkolt, csak nem a szokásos helyén, talán ezért nem
vette észre. Beszállt az autóba és megpróbálta rávenni a férfit, hogy
emlékezzen vissza egy néhány nappal ezelőtti fuvarra, amikor egy
asszonyt vitt, két nagy bőrönddel, de hamar kiderült, hogy ennek
az embernek pénzzel működik az emlékezete, így néhány ezer forint után már eszébe is jutott a nő, és arra is emlékezett, hogy milyen címre vitte.
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A szürke autó szinte megállás nélkül suhant a belvárosi utcákon,
átkelt a folyót átívelő hídon, majd néhány perc múlva egy szűk utcában állt meg, egy kopott bérház tövében. V. úr a korábban elveszített pénz ellenére kifizette a fuvart, és rá jellemző módon, tekintélyes borravalót is adott a taxisnak. Kiszállt az autóból, finoman
becsukta az ajtaját, majd elindult a ház bejárata felé. Épp a kapualj
félhomályában próbálta kibetűzni a neveket, amikor kinyílt a hatalmas tölgyfakapu, és egy lakó lépett ki rajta, majd sietős léptekkel el is tűnt. Ezt kihasználva, V. úr megvetette lábát a záródó ajtó
tövében, kezével megtolva, kinyitotta és belépett a házba. Hosszú
folyosón ment végig, mely az udvarra nyílt. Percekig állt ott, nem
tudta, mit tegyen, hová menjen, és hogy egyáltalán itt van-e a felesége. A lépcsőházban találkozott egy másik lakóval, aki épp hazatérőben volt, majd felesége külsejét, jellegzetességeit a lehető legpontosabban leírva, megkérdezte, nem látta-e az asszonyt az elmúlt napokban. A lakó szinte azonnal tudta, kiről van szó, megmutatta a
lakást, és még azt is elárulta, hogy a nő néhány napja költözött ide
és egy férfival él együtt. V. úr megköszönte a segítséget, és bár néhány lépés választotta el attól, hogy megtudja, mi történt a feleségével, és miért kell napok óta szenvednie miatta, mégsem bírt erőt
venni magán, hogy megmozduljon, csak egy helyben állt, mintha
megmerevedett volna, és képtelen volt felismerni, hogy mi a helyes döntés ebben a helyzetben. Ha felesége elhagyta őt egy másik
férfi miatt, akkor semmiféle keresnivalója nincs itt, az ő élete egészen máshol folytatódik tovább, de úgy érezte, ha már nem is változtathat meg semmit, mégis érdemes arra, hogy megtudja az igazságot, ha egyáltalán van bármilyen igazság a történtekben. Szinte
lépésenként, többször is megállva és a visszafordulásra gondolva
jutott el a lakás ajtajáig. Benézett az ablakokon, de nem látott semmit, ami arra utalna, hogy van odabent valaki. Zsebre tette a kezét, és már arra gondolt, hogy nevetséges ez az egész helyzet, és
hogy egyáltalán idejött, épp indult volna haza, amikor kabátzsebében megérezte az apró holland fapapucsokon függő fémkulcsokat.
Lassan kihúzta a csomót, és a kulcsokat sorra beillesztette a zárba.
A legnagyobbat sikerült elfordítania, a zár kattant, és amikor lenyomta a kilincset, az ajtó halkan kinyílt. Gyorsan belépett és behúzta maga mögött az ajtót, hogy a szomszédok ne fogjanak gyanút. A lakásban szörnyű rendetlenség uralkodott, a padlón szétdo31
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bált papírok és könyvek hevertek, a szekrények mind nyitva voltak, a fiókok tartalmát a földre szórták. V. úr arra gondolt, hogy talán betörtek, és ha valaki itt találja, akkor azonnal gyanúba keveredik, és sehogyan sem tudja majd tisztázni magát, így jobbnak látta,
ha siet, mielőtt félelmei valósággá válnának. Már mindenütt szétnézett, csupán egy ajtó maradt hátra, mely az egyik belső szobából nyílt, s körvonala alig észrevehetően rajzolódott ki a falon. V. úr
óvatosan az ajtóhoz nyomta fülét, de mivel semmit nem hallott, kezét a kilincsre tette és lassan lenyomta. A szobában sötét volt, csak a
szemközti ablakon beszűrődő, gyenge, késő délutáni fény tette valamelyest láthatóvá a helyiséget. Az ablak előtt egy karosszék sötét tömege rajzolódott ki, benne pedig egy férfi alakja, aki magába
roskadva ült szobájában ezen a ködös őszi délutánon, és ki tudja,
mire gondolt.
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Orfeusz
1
DALKEMÉNY KERESZTTÉ
válva futod
az utolsó köröket.
Nem ez az a mező,
amit meglágyítasz.
Tágul a húrok közti űr.
2
VILLÁMOT LÉLEGEZ KI
az utolsó arc.
Vesztegzár alá helyezed
az idegszálhúrokat.
Nem az néz vissza feléd,
akit odahagytál.
A vadállatok nem
értik többé a dalt.
3
EMLÉKSZEL MÉG
a lantnyitányra,
a fényre kapaszkodás előtt.
Homlokcsontod mögül
a barlangokból
tejforrás tör elő.
Feleselsz a csövekkel,
húrokat rángatsz,
újra magadba (k)öltözöl.
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4
TÚL jón, rosszon,
vonyító
kutyákon,
a fal
bádogezüstje mögött
láttam őt,
egyedül –
nem szólt,
de fehér volt
minden mozdulata.
5
ÁRNYÉKLANTJÁTÉK
euridikeia,
visszhangzó erdő.
Jönnek, gyűlnek
a fej szagára
a visszavérző énekek.
6
AKI BEKÖLTÖZÖTT
a csendbe,
most közöl valamit.
Értelemfelszúró
antennák
meredeznek a vörös
horizont alatt.
7
NE SZÓLJ hozzá,
Orfeusz –
minden metafora utánad,
de már nélküled
született meg.
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Palágyi László

Utazások
egy vonat ablakán bámulok kifelé s befelé
az üvegen innen és túl mint zöldsisakos ólomkatonák
úgy menetelnek fák
máris egy városban vagy éppen elterült az este
a külvárosi sivár sötét három hete halott már szaga van
közben a belvárost persze fények tördelik
indul az éjszakai parfümös lázadás
jobbra-balra kacsintgató autók nem tudsz magadról semmit nincs
előnyöd
várod a zöldet és fojtogat egy nyakkendős beszélgetés
taxiba szálltál krémszínű a megviselt kocsi és a taxis kopott kabátja is
ez rögtön nyugtalanít
mintha összejátszott volna ellened valami lelombozó összhang
gumicukor illata áradgat a taxis felől ami legalább kómában tart
és nem halsz ebbe a harmóniába
most tenyerén hordoz a félelem
gyökerébe visszavágyó fa a szíved
mozdulataid riadt ágak
talán egy elfelejtett szláv ős hagyatéka ez az őrület
amit nyomban elfújsz mint egy bűzösen égő gyertyát
és letagadod a családfádat
					
április volt kis híján nem érted el a vonatod
csorogni kezdett a szíved imádkozni is próbáltál
de meg-megakadtál minden szóban
aztán meg ajándéknak érezted ahogy a sínektől nem messze
víz ürügyén hideg és tiszta kékség tárult elébed
a szüzességed aznap nem vesztetted el
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most a kollégium
ketten 		 magasan vagytok
eltévelyedett barna angyalok
az ablak két kopott szárny kitárva a párkányon álltok különös
különös ez a nyár-éjszaka
igen akár Adyé is lehetne azt sem vennétek észre ha kitörne egy első
világháború
lomtár a kis szoba mint egy könyv néhol kemény néhol salátás lapjai
házipálinka szaga párolog foltokban a padlóról
valami zene szól
a fekete hangjegyek után az ereszek felől két galamb tapsolva röppen
elnyeli őket az ég
még mindig nyár
nemrég virradt a mai nap s a fákon rügyez már a dolgozók álmatlan
másnapja
a kocsma érdes levegőt szürcsöl rácsfogai között
fénylik a pulóvered de belül izzadsz
sörtől megindultan egy amúgy gyatra novellát habzsolsz
egy vonat ablakán bámulok kifelé s befelé
az üvegen innen és túl mint zöldsisakos ólomkatonák
úgy menetelnek fák
elszavalom magam az ablaknak
kilehelt lelkem könnyű pára
eltűnik lassan az üvegről
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Valaki a labirintus közepén
Radnóty Zoltán rajzaihoz
Radnóty Zoltán képei intellektuálisak és nyomasztóak. (A két fogalom mintha nem is egészen különülne el egymástól Radnóty
szemléletében.) Átsüt rajtuk a végtelenség, azonban nem valami
felszabaditó erejű, romantikus határtalanságként, sokkal inkább
kafkai szellemiségben. A dolgok ugyanis, ha végtelenek, végigélhetetlenek, kiismerhetetlenek, rendesen jóformán meg sem tapasztalhatóak. Az egész világ beláthatatlan, idegen és rideg közeggé válik. Mármint nem is válik, eleve az. Brrr, gondolja erre az ideális
befogadó. És mintha helyesen tenné, tényleg úgy tűnik, efelé terel
minket a vélt szerzői intenció. S lám, amerre csak nézünk, minden
mechanikus és embertelen. Mégis felsejlik mögötte (mégis mi mögött? ha tudnánk, feleslegesek lennének ezek a sorok, egyelőre maradjunk annyiban, hogy valami mögött) az ember; ahogy a fogaskerekekből nyolcast (mi több, sorszámnevesített nyolcast!) olvas ki,
ahogy már-már rodini helyzetbe roskadt minotauruszként fejtegeti (talán) saját magát kusza lapok között kutakodva, ahogy értelmezhetetlen betűhalmazokban bokáig tapicskolva megfejthetetlen
karakterek utcaseprője lesz, akár olvas, akár ír, vagy ahogy észreveszi a saját tekintetét (elvégre is szinte ellentmondást nem tűrően erre tereli figyelmünket a kép) amint benéz az ajtókon. Méghozzá vég nélkül egymásba épített ajtókon. Közel s távol semmi emberi, nowhere man, ahogy a Bitliszben, sehol semmi, semmi antropomorf, csak az az egyszem valaki, aki épp képeket nézeget. Ti. mi
magunk. Bár meglehet, nagy hülyeség (és a képek alkotója itt feltehetően már serényen bólogat, igen, tényleg az), mégis, Radnóty
mintha három dimenzióban rajzolna, méghozzá indirekt módon,
úgy, hogy amit ténylegesen meg is rajzol (már hogy kézzel, ceruzával), az csak kettőben van, a kontúr mégis a harmadikra esik, arra
a betűkből kinőtt sötét alakra, aki most épp ezt is olvassa. Feltéve,
és persze Radnóty fekete-fehér (szürkés sötét-fehér) grafikáiból kiindulva inkább csakis feltéve, semmiképp sem megengedve, hogy
egyáltalán akad valaki ilyen a labirintus közepén.
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