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Előszó

A „Földszin-
tes Ikarosz”-
hadművelet
Hitetlenkedve eszméltem rá 
a minap, hogy ezidáig még 
egyszer sem traktáltuk a 
Kedves Olvasót az anyagi-
akkal. Holott ősi magyar ha-
gyományról van szó, a nya-
valygás pedig, hogy nincs 
elég, illetve ami van, semmi-
re sem elég, egy ponton már 
elkerülhetetlen. Ez volna az 
a pont.

Lévén ugyanis, hogy 
nagyra vágyunk. Azaz, he-
lyesebben: még többre, még 
jobbra. Több és jobb, meny-
nyiség és minőség egyszer-
re? Az is bolond, aki ilyen 
fába vágja a fejszéjét. Amit 
ugyanis most a Nyájas Ol-
vasó a kezében tart: egy kí-
sérlet. Kísérlet arra, hogy na-
gyobb terjedelemben, maga-
sabb színvonalon, kívül-be-
lül kissé megújulva folytas-
suk, amit eddig csináltunk. 
Hogy mi ebben a kísérlet? 
A pénz. Nem tudjuk ugyan-
is, hogy lehetőségünk nyí-
lik-e magasabb szintre lép-

ni. A képzeletbeli földszint-
ről (fénymásolt, saját kezű-
leg tűzött, röplapszerű első 
szám) magasabb és maga-
sabb szintekre, ahonnan 
egyszer, szándékunk szerint 
még feljebb és még annál is 
feljebb igyekezhetünk. És, ha 
a határ nem is a csillagos ég, 
csak éppen egy, a saját gene-
rációjára (melyet talán még 
túl korai lenne formálódó 
nemzedéknek nevezni) és a 
mindenkori fiatalokra hatá-
rozottan és kiemelten figye-
lő, magas színvonalú, orszá-
gos irodalmi folyóirat státu-
sza is, igyekszünk nem le-
pottyanni ikaroszi kísérle-
tünk közben. 

A körülményeket illető-
en sok befolyással azonban 
nem bírunk. 

Amiben illetékesek va-
gyunk, itt olvasható, nyom-
tatásban, immáron nagyjá-
ból nyolcvan oldalon, a mű-
vek mellett értelmezésekkel 
és recenziókkal, színes borí-
tóval. És hogy mindez ér-e 
annyit, mint a kísérlet körül 
csapott sok hűhó?

Mint mindig, ezúttal is 
döntsék el Önök. 

N yerges Gábor Ádám
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Falánka és az Antikrisztus
írta: Földes Máté Sekszpír Vilmos

Sekszpír, ez olyan patinás. Vagy patináns. Kinek hogy dik-
tálja a nyelvérzéke. Csak az előbbi létezik, de ez nem lehet 
akadály. Ha akadályozná az embert, hogy mi valódi és mi 
nem, hol tartana az emberiség? Hol lettek volna akkor a val-
lásháborúk, a népirtások és a proletárdiktatúra? Az ameri-
kaiak ilyenkor nájnilevönt mondanak. Kulturális közvetítés.

De nem erről van szó jelenleg. Hanem Falánkáról. Hogy 
ki is az a Falánka. Falánka egy afféle kisgömböc volt. De ne-
vezhetjük nagygömböcnek is, mert nagy volt. És gömbölyű. 
Nem annyira hasonlított azonban egy túlméretezett disznó-
sajtra nagy fogakkal, mint inkább egy kövér és ellenszenves 
könyvárusra, noha legalább annyira gusztustalan volt. De ő 
nem ijesztgette a gyerekeket. Nem volt elég ijesztő. Ezért so-
kat csúfolták is a horroroviban, ahová nagymamája íratta be. 
Jártak oda félkezű gyerekek, akiknek csúnya varrataik foly-
ton gennyesedtek, aztán voltak ott lefejezett gyerekek, akik 
esténként a többieket ijesztgették a nyakukból csöpögő sötét 
vérrel. Falánka egyszer elcsúszott a vértócsában, a fejét be-
verte a kiságy szélébe, és egy nagy rozsdás szög beleállt a ha-
lántékába. A nagymamája villámló szemekkel ment érte az 
óvodába, egyetlen szó nélkül húzta ki a füle mellől egy nagy 
kombinált fogóval a vasszeget. Falánka persze ordított. De 
az ordítása sem volt eléggé hátborzongató, a gyerekek csak 
nevettek rajta. Az egyik kislány, akinek nem volt szeme, har-
sányan kacagni kezdett. Falánka ettől úgy megrémült, hogy 
azt hamarosan mindenki megérezte. Csúfolódtak is rajta ele-
get. A nagymamától ellenben mindenki halálra volt rémül-
ve. Drága ruháitól, fehér selyemkesztyűjétől, kapcsos tás-
kájától, és főleg attól, hogy hiányzott a fél koponyája, és ki-

Tarcsay Zoltán
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látszott az agya. Ezért agymamának is hívták. Az agymama 
nagy hatalmú és rettegett varázslónő volt, aki meghagyta az 
óvónőknek, hogy faragjanak embert a kisunokájából. De ez 
nehezebben ment, mint gondolták. Falánka (akinek ezt a be-
cenevet az egyik óvónéni adta) minden délutáni pihenőkor 
rémálmokban újraélte szülei véres és lassú halálát. És min-
dig bepisilt. Héra néni le is mondott róla, csak a pénzért tett 
úgy, mintha foglalkoznék a kis Falánkával.

Egy nap új gyerek jött az óvodába. Egy Kriszta nevű kis-
lány. Falánka akkor is, mint általában, az ablak mellett állt, 
és üveges tekintettel meredt a fekete eget csapkodó lángosz-
lopokra. (Ezek nem a költők voltak, akik a népet Kánaán felé 
vezetik. Ezt Falánka sejtette. De csak gyermeteg lázálmokat 
szőtt róla, hogy mik lehettek valójában. Mert Falánka ugyan 
még csak ötéves volt, de mindig a valóságról ábrándozott. 
Hogy milyen szép lehet, teli ügyvédekkel és tévécsator-
nákkal. Amikről tudni lehet, hogy micsodák. Mert ami egy 
fagyiskanálra emlékeztet, az ott tényleg fagyiskanál. És a 
csokirúd az csokirúd, minden alkalommal, és az ember szá-
jában mennyei olvadékként oszlik szét…)

– Azok a kémények – mondta valaki a háta mögött. Egé-
szen közelről mondta, szinte a fülébe súgta.

– Te vagy az új lány – állapította meg reszketve Falánka. 
Hogy reszketett, nem is lenne említésre méltó, mert mindig 
reszketett. Reflexesen. Hogy készen álljon, ha meg kell ijed-
ni, és ezzel külön már ne kelljen foglalkozni.

– Kriszta.
– Falánka.
Paroláztak, ezt szokás mondani. Ez olyan gyereknyel-

vi. Arról persze megfeledkezünk, hogy a gyerekeknek eny-
nyi erővel azt is mondhatnánk, hogy dekonstruáltak vagy 
ejakuláltak. Egyik illetlenebb, mint a másik, de a lényeg ak-
kor is az, hogy kezet fogtak. Mint komoly kollégák. Ebben 
hallgatólagosan meg is állapodtak ezáltal, hogy ők kollégák. 

Tarcsay Zoltán
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És hogy több nem lehet köztük. Mert az nem volna helyén 
való az ő társadalmi helyzetükben. Mindketten családosak 
voltak elvégre. Falánkának ott volt az agymama, Krisztának 
pedig a papája, akiről jobb nem is beszélni. És ezek sosem 
engedték volna, hogy ők ketten.

– Te honnan tudod, hogy azok kémények?
– A papám mondta. Ő mindent tud.
– A nagymamám nem tud mindent. De ezért fizeti az 

óvónéniket.
– Meg kellene nézni azokat a kéményeket.
– Meg? – Falánka nem volt erről meggyőződve. Túl ma-

gasak, tekergők és tüzesek voltak. – De mi lesz, ha rajtakap-
nak minket?

– Úgysem fognak. Azt hiszik majd, hogy meghaltunk 
– ezzel egy nagy ásóval leütött egy kisfiút és egy kislányt, 
akik a megszólalásig hasonlítottak rájuk, legalábbis miu-
tán elvarázsolta őket, és elégedetten szemlélte, ahogy a vér 
csordogál a tarkójukból. – Gyere – fogta meg a kezét a riadt 
Falánkának, aki most az egyszer nem csinálta össze magát 
ijedtében. Nem ijedtében csinálta össze magát, hanem mert 
az egész emésztőrendszere hemzsegni kezdett, amikor meg-
érezte a csuklóján a lány hideg és száraz és puha kezét.

De ekkor már hetedhét határon túl voltak. Buszra száll-
tak, átutaztak a nagy vörös sziklák alatt, a sikolyok völgyén 
is keresztülfurikáztak, átkeltek a Léthén is, ahol meg kellett 
mutatniuk a bérletüket. Krisztának nem volt, Falánka pedig 
teljesen megrémült, hogy lebuknak, de Kriszta mélyen az el-
lenőr szemébe nézett örvénylő zöld szemével, és már kinn is 
voltak a pácból.

– Hogy csináltad? – suttogta Falánka.
– Nem árulod el senkinek?
– Nem.
– Megbabonáztam.

Tarcsay Zoltán
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Tarcsay Zoltán

– Meg?
– Meg.
– Mit is mondtál, mivel foglalkozik apukád?
– Igazgató – mondta komoly hangon Kriszta.
– És mit igazgat? Egy céget?
– Dehogy céget, te buta. Ő a Sátán.
Falánka erre nem tudott mit felelni egy ideig, valószínű-

leg azt találgatta, hogy mi fán terem az a sátán.
– Az olyan, mint a török basa?
– Igen, csak jobb, mert tud repülni meg átváltozni. És a te 

nagymamád mit csinál?
– Hát, ő csak így beszél a szellemekkel, meg minden.
Kriszta szeme felcsillant.
– Meg mi minden?
– Hát még szokott kotyvasztani meg varázsigéket mor-

molni meg varázsgömbbe nézni.
– Be kell mutatnod neki.
Falánkának erre lehervadt a mosoly az arcáról. Ezek a 

nők, gondolta. De mire eleget merenghetett volna a szeb-
bik nem gyarlóságán, már meg is érkeztek, fölöttük tornyo-
sultak az óriás lángoszlopok, mint vastag indák fonadékai, 
mint égig érő paszulyok, csak lávából voltak, ezt valahol ol-
vasta, hogy láva, de lehet, hogy magma, sosem tudta, melyik 
melyik. A busz vidáman elrobogott, vitte tovább a fáradt lel-
keket más bográcsokba, hogy ott rotyogjanak tovább.

Falánka még sosem érezte ilyen jól magát. Hatalmas és 
elképesztő kalandokat szimatolt dundi orrával, cimpái szin-
te megremegtek izgalmában. Tátott szájjal csodálta a tűzosz-
lopokat, ahogy Kriszta nagy smaragdzöld szemében tükrö-
ződtek, oly szép volt ez az egész. És ekkor megfogta a ke-
zét. Hogy ki kiét, azt nem is lehetett tudni, szorították egy-
mást, és rohantak önfeledten, Falánka még egy vidám ka-
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cajt is eleresztett. De Krisztát nem eresztette, bárhova elkí-
sérte volna, a világ végére is, ahol a kurta farkú malac túr. 
(Ez a Falánka már csak ilyen jellemző metaforákban gondol-
kodott.)

Kriszta, mint aki már ismeri a járást, vezette őt egyre bel-
jebb és beljebb valami irdatlan építménybe, templomba vagy 
mibe, aminek a tetejéből kiállt az a nagy magas tűzcsóva. Ők 
csak mentek, arcuk libabőrözött, psszt, pisszegett Kriszta, 
és mutatóujját halvány ajkaira szorította. Csak most figyelte 
meg Falánka, hogy mennyire sápadt volt ez a Kriszta, még 
egy ördögfiókához képest is. Félt tőle, és a lábai előtt hevert. 
Azon kapta magát, hogy Kriszta kézfejét simogatja.

– Megegyeztünk, hogy ezt nem szabad – suttogta Krisz-
ta.

Falánka csak halkan nyüszített válaszul.
Még egy kicsit tovább mentek, egy csarnokba érkeztek, 

nagy rózsaablakkal, fapadokkal, középen egy óriási serleg-
gel.

– Megjöttünk – susogta Kriszta.
– Hová? – Falánka elkerekedett szemekkel itta a látványt. 

– Mi ez a hely?
– Itt szokás áldozatot bemutatni – magyarázta csevegő 

hangon Kriszta, miközben a fiókból elővett egy nagy recés 
kést.

Falánka háttal állt neki, a kerek, gyönyörű rózsaablakot 
vizsgálgatta, valamilyen képregény volt beleszerkesztve az 
üvegbe. Kriszta közelebb suhant hozzá.

– Szeretsz engem, Falánka? – kérdezte kedvesen Kriszta.
Falánka ijedten a padlóra sütötte a tekintetét.
– Szeretlek – mormolta alig hallhatóan.
– Bármit megtennél értem?
– Bármit – lehelte Falánka.

Tarcsay Zoltán



| 2010. szeptember12

Tarcsay Zoltán

– Akkor jó – mosolyodott el Kriszta, és a hatalmas késsel 
lenyisszantotta Falánka fejét, a vérét pedig belecsorgatta az 
ezüstkehelybe és megitta.

Falánka maradványai a földre rogytak, villámok cikáz-
tak át az épület boltozatán. Az Antikriszta pedig véres száj-
jal, vidáman hazagaloppozott.
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Török Sándor Mátyás

A találgatás
A találgatás:
fémesen csillogó lepel
a mosatlan edények közt.
Összekulcsolt fodrai vannak.
Csak a csendben tud nem csörömpölni.
Ezért van minden egyes szála
A hallgatásba beledolgozva.
A hallgatás: testbe dolgozott
találkozás.
Érzékeny sejtekbe szőve
fenséges íze van.
A sajt nem olvad rá úgy
a pizzára,
ahogy a keserűség gennyedzik
potrohos szívemen.
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Török Sándor Mátyás

Megint
Ellustulnak a falak,
A tévé röntgenszeme
Kihamvad, megköt a csend. 
Foglyok vagyunk,
Egy melankólia rabjai,
Élvezzük, hogy unatkozunk.
Mint az étcsokoládé,
Körénk olvad a súlyos,
Esti légkör. A csillagok 
Megint az utcán alszanak.
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Világfalu-evangélium
Jó hír! Jó hír!! Jó hír!!! 

Jó napot, aki valaha, 
Én asszony Catia Gomez, ügyvezető igazgató,
Szent Jakab pénzügyi és kölcsön cég nemzetközi,
az Egyesült Királyság, az Egyesült Királyság.

Kínálunk kölcsön alacsony kamatozású és no credit check
kínálunk Személyes hitelek, Debt Consolidation Loan,
kockázati tőke, üzleti hitelek, oktatás Kölcsön, Home Loan
vagy „Hitel bármilyen okból!”.

Cégünk székhelye Angliában voltunk
a pénzügyi vállalkozások számára három éven keresztül,
most egy olyan alacsony kamat három százalék havonta.
Adunk ki hitel olyanoknak, akik Amerikában,
Európában, Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zéland Afrika

belül 
legfeljebb öt napig súlyosságától függően a kérelmező. 

Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy hitelt nyújtunk azoknak
van szükségük, hogy a pénzügyi segítséget
a három százalék-os kamat az üres, és érthető módon.

Voltál már elutasította a helyi bankok az Ön országában? 
Van egy rossz hitel? 
Voltál már keresi ezt a lehetőséget? 

Itt van esély alkalmazni egy kölcsön cégünk,
mert lehet, hogy sajnálom,

Evellei Kata
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Evellei Kata

hogy később, ha Ön nem kell alkalmazni.

Ön hitelfeltételek feltétel elküldjük Önnek
mi után kapja meg a személyes adatait.

Bízunk benne, hogy a válasz csak akkor, ha érdekel.

Köszönöm.

Yours, Mrs Catia Gomez 
Ügyvezető igazgató 
Pénzügy home & Company International Lending 
az Egyesült Királyság, az Egyesült Királyság.
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Elengedni a zenét
Leülsz a zongorához.
Körülötted a sok kopott hangszer,
az ablakból piszkos napfény csöpög,
belefogsz egy hajdani kedvenc
számba − rutinból, csak úgy
magadnak elpötyögöd.
Félreütsz néha, már nem úgy megy,
te sem vagy a régi, hiába;
szétmállik az ujjaid közt a régi
idők asszonanciája.
Elengeded a zenét. A kezed és a
zongora is már elfáradt.
Felállsz, mintha tapsra várnál;
olyan vagy most, mint akit
hiába komponáltak.

Necz Dániel
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Necz Dániel

Vizit
Keddenként a kórházkerten át.
Belékapaszkodsz, és ő vezet.
Egy cigiszüneten át 
fogja a kezed. Mesél, néha
mosolyog is; rágyújtotok, 
és a sűrű füst felissza az arcotok.
Ilyenkor nincs se kórház,
se betegség. Csak hang van
gőzölgő szavakban. Mindig ugyanazt
mondja, mégis jólesik. A beszéde
lassú, kellemes patak.
Csordogál, egyre gyengébb. Minden
héten egy-egy mondattal apad.
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Németh Tamás

Párhuzamos pincék
Verítékben úszva ébredt.

Ragadtak a párnái és bűzlött az egész szoba. Inkább dél-
előtt volt, mint reggel. Még nagyon friss volt az álom, pil-
lanatról pillanatra el tudta volna mondani, de azt már nem 
tudta pontosan, mi volt benne a borzasztó – csak arra a meg-
határozhatatlan borzalomra emlékezett, ami bizonyára meg-
izzasztotta. 

Úgy kezdődött az is, hogy felébredt. Ugyanez a szoba, 
semmi különös. Látta, hogy késő van már, nincs veszteget-
nivaló ideje. Egy keserves mozdulattal ledobta magáról a ta-
karót, és felült. Bal lábbal kelt, mint mindig, mert jobbra fal 
volt, és így volt kényelmesebb. A mamusza is, a köntöse is 
kellemetlenül lehűlt az éjjel, de valamit mégis magára kellett 
kapnia. Hideg volt. Igaz, először fel sem tűnt; felkelve min-
dig hideg van, de néhány perccel később rájött, hogy vala-
mi nincs rendjén. Nem csak hideg volt, de hidegebb a szo-
kásosnál.

A csövek fémesen kattogtak – valami tehát még mindig 
adta a meleget, csak nem a kellő mértékben. Káromkodott 
egy sort, és egykedvűen ballagott le a szűk lépcsőkön, hogy 
tegyen a tűzre. 

Ekkor kezdte érezni. Tudta, hogy nem kéne lemennie, de 
valahogy képtelenségnek érezte, hogy visszaforduljon. Vagy 
talán meg akarta tenni, de nem tudta. Mintha valami erő 
vonta volna a pince felé. Pedig az egészben nem volt semmi 
rendkívüli: ugyanaz a pince, ugyanaz a sötét, ugyanaz a kis 
kanyar a felpolcolt limlomok között. 

A kályha mellett pedáns rendben feküdt a fa. A kezébe 
kapott hármat, és már nyitotta is a kis ajtót, de a tűz nem volt 
sehol. Jó ujjnyi vastag kihűlt hamu és semmi több. Ez vala-
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hogy akkor nem is tűnt különösnek – tudta, hogy a tűznek 
valahol meg kell lennie, mert hallotta a pattogását, hát letette 
a fát, amíg utánajár a dolognak. Az ő eszén nem lehet olyan 
könnyen túljárni. Megkerülte a kályhát, mert sejtette, hogy 
ez lehet a turpisság nyitja, és hirtelen, mintha tetten akarná 
érni a rejtőzködő lángokat, kirántotta a hátsó ajtót. Tévedett. 

Akkor hát meg kell néznem a többit is, gondolta, és el-
indult a folyosók egyikén, ahol a falak minden pontján kis 
vasajtók voltak. Ahogy sorra nyitogatta őket, beléhasított 
ugyanaz az érzés, amit a lépcsőn érzett. Az a homályos „el 
innen”, rossz előérzet, nyomasztó nyugtalanság. Az ajtók 
mögött pedig csak hamu, mindenhol csak ujjnyi, de együtt 
talán már a házat is megtöltötték volna, és a folyosókból 
megint csak folyosók nyíltak, azokból pedig újabb folyosók, 
és ő lassan már aggódni kezdett, hogy nem talál vissza, ami-
kor egy apró, formátlan sarokajtóban rátalált a tűzre. Jól sej-
tette: épp csak pislákolt.

Visszafelé gyorsabban ment, mert nem kellett nyitogat-
nia az ajtókat: vagy húsz perc múlva újra a fáknál volt, fel-
nyalábolt néhányat, és elindult a sarokajtó felé. Nagyjából 
idáig tudta felidézni a történteket.

 Szó mi szó, tényleg hideg volt. Ha már így eszébe jutott 
a tűz, hevenyészve felöltözködött, és elindult a pince felé. A 
lépcsőn újra belényilallt az az érzés, de már nem érezte, csak 
emlékezett rá, aztán már csak próbált emlékezni rá, és mire a 
kályhához ért, már ki is ment a fejéből.

Fogta a szokásos három fáját, kinyitotta az ajtót, de csak 
ujjnyi vastag hamut talált, semmi egyebet. Bosszúsan ráncol-
ta össze a homlokát, a karjára pakolt még néhány kisebb szá-
lat, és elindult, most már tiszta fejjel, a baloldali folyosón, és 
ajtót nyitott ajtó után, mindig balra, hogy el ne tévedjen, de a 
folyosók csak jöttek, és negyvennégy ajtó volt mindegyiken, 
jobbra és balra, és ő egyre messzebb került a lépcsőktől, és át-
kozta a szerencséjét, hogy ez a nap is rosszul indult.
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Sefelé
Miért is ne gondolnám, hogy így volt jó és szép? Mert egy 
teremtett lélek nem járt hozzá, néha kibotorkált dél körül, 
esetleg boltba ment tejért és macskatápért? Így akarta, azt 
mondta egyszer nekem, mikor még fogadott vendégeket. 
Azon utolsó alkalmak egyikén a konyhaasztalhoz ültem, 
épp az ablakomra láttam, majd a sárga kockás vászonterítő-
re, amint elém kerül egy csésze forró fekete. Szótlanul kor-
tyoltunk, lassan, s valamelyik ördög macska tekergőzött a 
lábam között. Egy a pamlagon, egy a szőnyeg szélét ölelve, 
egy meg az ő ölében. A szertartásrend egyszerű volt. A ká-
véillat akár a tömjén – keveredett a szoba bérházszagával 
–, s a csésze csörrenése vagy az, ahogy a kanál hozzá-hoz-
zákoccant a porcelánhoz, a csengettyűszó. Ő elnyűtt, temp-
lomi szolga, nem is lát a homályban, az ólomablakok po-
rosak, alig szűrik már a fényt, csak a megszokott rend, az 
volt állandó itt. Mintha egy gótikus templomot visszahódí-
tott volna valami pogány isten, akinek senki nem hódol már. 
A kredenc a Jézus Szíve-képpel, a kávé sokéves fémdoboza 
mint főoltár. Az asztal szembemiséző. Kellékek mind, amit e 
bacchánsnő talált, felhasználja, de nem érti, mire kellett az-
előtt. Ezek a dögök körülötte, bukott angyalok, bukott, hí-
zott puttók, életemben nem láttam akkora macskákat, mint 
nála. Mindenhol ott voltak. Simogatta, etette őket, de hogy 
szerette-e bármelyiket is, gondoltam, biztosan, ha már elvi-
sel belőlük maga körül ennyit.  

Így akartam, nem hiszed? – szegezte nekem azon az es-
tén hirtelen, ahogy Kisvili dorombolt az ölében. Nem hittem. 
– Egyszer pedig majd rájössz, hogy mindez, amit mi felszí-
nes ismereteink folytán csak életnek hívunk, az egész szén-
massza, amiben kevergünk évekig, az felesleges, és nem tar-
tunk sefelé. – Szerette és gyakran használta ezt a maga talál-

Torma Mária
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ta szót: sefelé. Ezért is hívtam aztán sokáig így, különösen, 
mikor már nem foglalkozott velem többet, nem mosolygott, 
nem kérdezett, nem invitált. Az én Kis Vilimnek is Sefeleként 
emlegettem, ha szóba került köztünk némelykor. Gyakran. 
Mérges voltam rá, nagyon mérges voltam erre a nőre. Mi lel-
te akkor, sejtelmem sem volt. Nem értettem. Hogy én tettem 
volna kárára, hogy megbántottam volna, aligha számoltam 
vele, hisz az az este ugyanúgy zajlott, mint a korábbiak. Ta-
lán kicsit beszédesebben. Kis Vili megsimogatta ilyenkor a 
hátam, megdicsérte a zöld csíkos pulóverem vigasztalás-
képp, és úgy nézett, kérdőn-feddőn-elnézőn-szeretőn, hogy 
rögtön jobb kedvem támadt. Akkor még nem tudtam, hogy 
meleg. – Amikor meg észre vetted, akkor már mindegy is tu-
lajdonképpen, mihez kezdesz. Most biztosan szánsz engem, 
lányom, szánod ezt a ramaty öregasszonyt veled szemben, 
akihez nagy kegyesen betérsz egy-egy órányi hallgatásra, 
hadd mondja, ugye, hadd mondja. Se családja, se gyereke, 
senkije, csak te, mert te olyan jó vagy, ugye, olyan jó, hogy 
hallgatod a panaszait? Hát istenúgyse-azértse! Hát látod, fel-
mondtam ennek az egésznek inkább. Hogy mondjam neked: 
felmondtam az evolúciónak. Mert tudod, én ezt most már 
úgy képzelem, hogy az Isten vagy Ördög vagy Természet, 
igazából mindegy is, kinek vagy minek hívom, szóval még 
mielőtt a Big Banget engedte volna megtörténni, hát megte-
remtette az Evolúciót. Azt. Na, most, amikor megvolt már 
minden és mindenki a helyén, a Sátán meg ugye lebukott 
a Pokolba úrnak, az Isten (maradjunk ennél) az Evolúciót 
valahová a Galapagos-szigetek egyikére ültethette – én leg-
alábbis így képzelem. És noha mindenki egészen Darwinig 
jól megfeledkezett róla, az Evolúció nagyon jól érezte magát 
ott a Galapagos-szigeteken, mert valahogy az Úr úgy intézte, 
hogy minden születő minden egyes sejtjében ott legyen ben-
ne egyszer s mindenkorra. Na, ez a DNS. Ez úgy működik, 
mint egy távvezérlésű készülék, aminek az irányítója ott van 
azon a szigeten, ahol minden sejtünket, szervünket, gondo-
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latunkat adatlapokon rögzítik. Tudják, kihez és miért vonzó-
dunk, kihez és miért kellene hozzámennünk, kikkel, milyen 
géneket olthatnánk újabb élőkbe. És ez irányít. Ez. Ha meg-
nyomnak egy gombot, akkor már rögtön imponálni kezd a 
dohány egyébként asztmás rohamot okozó füstje, és a koráb-
ban nagyképű, egoista, hímsoviniszta, egyébként pedig cse-
nevész és feleslegesen professzoroskodó lény egyszeriben 
vonzó lesz, és rögtön kell nekünk, akarjuk magunknak. De 
nehogy azt gondold, ilyen egyszerű volna ez. Nagyon sok-
szor a vonzalmak szándékosan egyoldalúan gerjesztődnek, 
s olyan is akad, hogy még csak véletlenül se történjék örö-
kítés, többszörösen leblokkolják a másik oldalt, például az-
zal – én a te Viliddel is vigyáznék – hogy tizennégy éves ko-
ruk táján beleszerettetik őket a legjobb pajtásukba, hogy nő-
höz még csak véletlenül se... De hogy miért támasztanak ef-
féle eredménytelen vágyódásokat? Hát, ebben van a legna-
gyobb fifika, elhiheted nekem. (Emiatt bontottam én szerző-
dést az Evolúcióval, emiatt.) Terelnek és motiválnak velük 
minket: mind valami útjelző-rejtvény, megfejted, tanulsz be-
lőle, és megkeresed a következőt, akarod vagy sem, megtalá-
lod, megkeresed, megszenveded. Mert például vegyünk té-
ged…

És vett engem, miközben magáról beszélt. Talán nem 
kellett volna végighallgatnom aznap este, hogy még másnap 
is legyen miről mesélni. Egy valamiben tényleg igaza volt: 
valóban sajnáltam ezt a megkeseredett, de utolsó szavában 
is erős nőt, aki annyira bizonygatta, hogy én és ő ugyanazok 
vagyunk, gondoljam csak végig. Mindezt csupán azért, mert 
sok évtized különbséggel mindkettőnk belebotlott valahol 
egy Kis Vilmos névre keresztelt férfiba, akit ő is – akárcsak 
én – egyszerre akartunk apának, fiúnak, férjnek és szerető-
nek tudni. Sírások után aztán Sefelé egy kimiskárolt macs-
kát nevezett el róla, én meg a legjobb barátomként kérek tőle 
tanácsot úgy általában, de különösen ruhavásárlások alkal-
mával. Így. 

Torma Mária
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Mondják, mindenkinek van pár csontváz a szekrényé-
ben. Sefelének macskái voltak: a Kisvili, a Törökmiska, a 
Karcsasamu, a Tóthsanyi, az összes plátói szerelme ott do-
rombolt élete végéig valahol a második emeleti templomsza-
gú lakás perzsaszőnyegén, aztán mindet én örököltem. Más-
nap az orvos úgy mesélte, csak egyet hívogatott magához a 
Rókusban kitartóan, utoljára.
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Mennybemenetel
I.

Igyekszem formába csonkolni magam.
Bevetésenként temetem be az összes lövészárkod,
közelebb tolakszom, beveszem a hazugságaid.
Kémkedek benned mint az ultrahang anyámban.
Beszélj a hasammal, de én is megértlek,
nem vagyok kevésbé ideiglenes.

II.

Ismeretlen nyelven kártalanított,
mint a hatásszünet, vagy a szerelem
Ebben döntést hagyott, ahogy abban is
mi határozzon meg a szintugrás,
vagy a lépre csalás.

III.

Ami a füleid nélkül olvasható számomra érdektelen.
Nem vagyok muzikális, elolvasom a borítót,
aztán elölről játszom le, ahol a szád van,
te mégis a másik ajkaiddal vallasz szerelmet,
mert ismered a fogyatékom, meg úgy autentikusabb.

IV.

A fák csak a kígyóknak bejárhatók,
ezért bármikor alakot váltasz,
hajlandó vagy a metamorfózisra,
mint az összes élőszervezet.

Braun Barna
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V.

Kéziratból vizsgáztam, a neked szóló I.-költeményt
elemeztem.

Elbuktam ezt a szintet, halasztok.
Egy évig téged foglak a muskátlik helyére ültetni,
mert egészségesebben vagy zöld, 
a szárad is kedvesebben nedves.
Ebben a szobában levedlett bőröd a poszter, 
sok gyertyám ráégett már.

VI.

Erről az emeletről plasztikusabb a mélység,
üveg sincs. Hallom, hogy a felettünk lévő lakásban
Isten hogyan maszturbál.

VII.

Téged nem, a lépcsőkőn idáig esetleg muskátlikat láttam.
Könnyebben alszom a beleim nélkül,
Lelógattam Jákobnak, küldtem üzenetet is:
„imhol vagyok, hozz fel reggel tejet, és sajtos kroaszónt!”
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Limerik ezt közölni?

Közszolgálat

Élt egyszer egy szegény asszony, Judit,
éhbérért sikálhatta a budit,
de aztán meg hamar
divatba jött a szar,
eladta és zúdult is a profit.

Szemtelenség

Élt egyszer egy hárfás,
úgy hívták, hogy Lármás,
de rosszul zenélt,
így a két szemét
kinyomták, hogy  „á füládrá hállgáss”.

„A karod csak egy holtág...”

Élt egyszer egy magányos srác, Feri,
amióta barátnője, Teri
elhagyta, a marha
úgy verte, hogy karja
leesett, s azóta szemmel veri.

Nyerges Gábor Ádám
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Bejárat a túloldalon

Ismeritek a szegény kis Timit?
A fiúja, Tibi szerint frigid,
de majd a kis mafla
segg helyett a muffba
invitálja ezentúl a Tibit.

Sold out

Volt egy rusnya, Lujza nevű kurva,
tarifáját kissé lealkudva
végre lefeküdtem
vele, de a hűtlen
lotyót közben valaki már dugta.

Komplekszus

Bemutatkozom, a nevem Ödön.
Törpe vagyok, de a faszom böhöm.
Mondjuk azért néha cikis,
hogyha dugok, kérdezik is:
„M i ez a kis csökevény a tökön?”

Apokrif

Élt egyszer egy rendes ember, Jézus.
Szentként is tisztelte őt a klérus,
míg rajta nem kapták,
hogy szidja az atyját:
„–  Az istenit, szögbe léptem!” „–  Hé, kuss!”
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„az élet praktikus kérdései közt”
(t. d. nyomán)

„az élet praktikus kérdései közt” a fecnire /
éppen csak annyit vetettem: /szerezni egy új barátot /
a régi lejárt eljárt megjártam vele / akárha szerelmesek /
csüngtünk egymás képzelgésein / kezünket lábainkat
egymáshoz dörgöltük és / nevetésünkben több volt
ostoba vicc robbantó erejénél /a pálcikaember / volt
kezeink lábaink csavargása a papír görbe vonalai közt /
amit kínos százhúsz percekben egymás margóira véstünk /
csavarogtunk a kocsmában /emlékszem egy este / öt kutya
volt egyszerre az ölemben / akárha népmesében: / vigyázz
lesz még eleged a kutyaként lődörgő emberi(eb)ből / szimatol
kertek alján lődörög / oldalában múltánnyi husáng széles
fájdalom / mozdulataiban alázott sunyítás / és te úgy megszeretted /
akárha szerelmesed rokonod bármid volna / mihez kötődni annál is /
jobban / DE! valahol a jóság kisiklott egy döglött / madár csontvázát
sodorva arrébb a porban / a barátságunk alig hemperedett / az idő
télbe fagyott / és a kutya megszökött / a zsebemben turkáltam /
de nem tudtam birtokolni / emberileg mondva: szomorú lettem /
már saját fegyverével élve / vonyítottam körbe bús éjszakába /
micsoda neonfény zuhanás részeg enyelgés a bánattal /
viszki dzsessz és papírhajók sörszag és képregény / volt bennem
valami délutáni napfény / te hagytad itt / akár a seggedből szivárgó
éjszakát / aligis tudtam felidézni mit szerettem benned /
de láncod a szél gúnyosan megcsörgette néha / esetleg alkalmanként
rossz éjek alkalmával vehemens síró kacajjal /és nekem mintha lett

volna
egy újabb kötelességem / valami a feledéssel / azt tudtam csak /
mennyire kiléphetetlen vagyok / mennyire bezárt és mennyire függő /
mennyire egyszem-ember az egész részeként / fogyó holdak mázolt
bohócarcával / sörbuborékokba képzellek / és hallom a dalod /
és hallom ki voltál mellékutcákba érve / még közös ajándékot is /
/ nyugtalanul tobzódva az együttlétben / kerestünk Noénak /

Sós Dóra



| 2010. szeptember34

Sós Dóra

te egy plüssdinót akartál / lenni emlékezetes nagybáty / építeni
dinoszauruszok csontjaiból várat az öcsinek / melletted ezerszín
kaleidoszkópot kutattam régvolt gyermek-magamnak / semmiféle
értelmesről voltunk csak hajlandók beszélni / miről senki más csak

mi/
a sajátos humorunkból végül / csak teknőcre futotta / nélkülem

vetted meg /
ottlétem ittlét lett és egyedüllét / kivel merülök eztán alá /

alkotópárok:
kovakővel kulaccsal bicskával őserdőben sivatagban szavannán

mocsárszagún /
mennyi kaland el nem mondva / ennek látlak most / az elkóborolt

testnek /
a hátrahagyott láncnak / csípős hajnali sétáknak / komor ittas

éjszakának /
kérges férfidalnak / teknőc nagybátynak / a nálamnélküliségben /
ezért mentem a pulthoz / de hosszúnak tűnt! / ájult sószemek

szerteszórva /
reggelire vajas pirítóst ettem / de a tükörtojás megégett / kidobtam /
és a bevásárláshoz praktice használt papírdarabra néztem /
mosogatószer / szappan / paradicsom / tej / és valahogy ott teremtél

te /
és akkor írtam fel dühömben /göcsörtös balkezes betűimmel/ nagy
kacskaringókat satírozva/ gondosan aláhuzigálva /kéjvágyasan /

ominózus
bohócarccal megalázva / rikoltva magam nevetségességén /

mélységes
szégyenemben és /elhasználtságom teljes tudatában: /szerezni egy új

barátot.
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Mellékhatás
egyéb összetevők

„további nagyon ritka mellékhatások:
zavartság depresszió alvászavar rémálom ingerlékenység
pszichotikus reakciók a kezek és lábak bizsergése
vagy zsibbadása memóriazavarok
szorongás remegés az ízérzés zavarai
látás- vagy hallászavarok székrekedés
szájfekélyek a nyelőcső fekélyei
szívhullás - (ezt elírtam) - szívdobogás hajhullás bőrpír
bőrvizenyő bőrkiütés (fokozott napérzékenységből
fakadóan)”
mindez metrikailag sem utolsó
a leginkább mai novellatéma
talán ennyire még volna is idő
hatoldal emberi sorsra a metrón
a lapra írva mintha csak álmodnánk

én még nem is szedem ezt a gyógyszert
de már minden tünetét produkálom
leginkább belül, itt a szívtájékon
mert nincs egyetlen elírás sem véletlenül
aki járt „beszédprodukciós zavarok”
nyelvészeti szakszemináriumra az tudja
és aki nem az csak csinálgatja úgy magában
úgy öntudatlanul

„hipertónia
hipertónia”
ez már a végsebesség
ennél gyorsabban már nem áramlik a vér
ennél gyorsabban már nem dobog a szív
ennél már csak a fénysebesség a gyorsabb
és valahol középen a gondolat sebessége
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mert ilyenek vagyunk
csak úgy árasztjuk magunkból a mozgást
végeláthatatlan zizegésként mocorászunk
a megfáradt föld hátán

olvastad a legutolsó sort?
én sem de úgysem volt fontos
valamit írtam benne rólunk
de csak az a lényeg, hogy rólunk
a többi csak sallang meg alárendelés

ja igen azt akartam megnézni hogy hányszor kell szedni
és milyen formában
a piros pirulát egymásutánban

mert ennyik vagyunk: „egyéb összetevők”
rajtam és rajtad a bevonat egy
bőr? ugyanmár
lassan mind kis méregpirulák lettünk
és vörösen virágzunk
cellulóz makrogol vörös vas-oxid
titán-dioxid talkum szacharóz
aztán bevesz minket egy isteni száj
kis ideig nyelvén felejtkezünk
aztán indulunk a mélybe
és ki tudja mikor lesz az alagút vége
és jó lesz-e nekünk ha meglátjuk újra
a fényt
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Megfogni az Isten lábát
Az író megpróbál felidézni egy régi történetet.

Az emlékezőképessége nem az igazi

1
Aladár a Földmély nevű lebujban ült, és valami igen gyanús 
színű folyadékot kortyolgatott műanyag poharából. Két-há-
rom órája lehetett itt: a nagybátyja küldte ide azzal a feladat-
tal, amit „csak te tudsz megcsinálni, Aladár fiam”. A feladat 
az egyik törzsvendég ujján csillogott. Ez a nincstelen alak 
legelkeserítőbb nyomorában sem volt hajlandó megválni a 
jegygyűrűjétől, azt hajtogatta, ez az utolsó emléke a felesé-
géről és a régi életéről. Aladár feltűnés nélkül vizsgálgatta 
az aranykarikát. Még nem tudta, hogyan fogja ellopni, de el 
kell lopnia. Ha sikerül, a nagybátyja eladja, és ő megkapja a 
pénz felét. Abból úgy fog élni, mintha csak ő lenne a szultán. 
Három-négy napig legalábbis biztosan.

Aladár tizenhat éves volt, korához képest meglepően 
nyurga. Vékony ujjai voltak – körmei alatt fekete csíkok –, 
arca enyhén szutykos, sötét, sűrű haja zsírosan göndörödött 
és kiadós vágásért kiáltott. Görnyedten ült az asztalnál; test-
tartása még erősebben hangsúlyozta, milyen sovány. Lus-
ta mozdulattal a szájához emelte a poharat, és felhajtotta a 
szürkés lé végét. Nem fintorgott; egyrészt hozzászokott már, 
másrészt meg inkább csak magától a gondolattól van ez a 
csípős-kesernyés íze a csavartnak. (Aki nem tudná: a „csa-
vart” a kocsma legolcsóbb piája. Nevét az elkészítési eljárás-
ról kapta: a pultos feltörli az asztalokat – amiket időnként a 
legváltozatosabb arányban áztat a kiöntött sör, bor, vodka, 
kommersz pálinka, esetleg agancsos kóla –, aztán egy pohár 
fölött kicsavarja a szivacsot.) Most valahogy mégis végig-
marta torkát az ital; ezt annak tudta be, hogy izgatott volt, 
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amiért csak párszáz forint választja el a bortól. A nagybáty-
ja ugyanis adott neki egy kis aprót „üzemanyagra”. Rejtély, 
honnan varázsolta elő, de megvolt vele a célja; tudta jól az 
öreg, hogy félrészegen tud csak igazán lopni, és azt is sejtet-
te, hogy ha vörösbortól félrészeg, egyenesen ördöngös lesz. 
A vén marha eladja majd a cuccost, és ugyan fifti-fiftiben ál-
lapodtak meg, nem kérdés, hogy mindketten megpróbálják 
majd elsimlizni az összeg oroszlánrészét. De nem baj; bőven 
ráért még ezen gondolkozni, ha megvan a gyűrű. 

Összekéregette a hiányzó pénzt, és a pulthoz lépett. Csil-
logó szemmel kért egyet a legolcsóbb vörösborból. Úgy do-
bogott a szíve, mint az ajándékra váró kisgyereknek; a pult 
mögé is szaladt, hogy ő maga válassza ki, melyik palackot 
kéri. A csapos fáradhatatlanul szitkozódott, de ő a műértők 
türelmével és alázatával válogatott. Kiszemeltjével végül 
egy olyan sarokba húzódott, ahonnan jól láthatta a gyűrűs 
egyént. A bort még nem nyitotta ki; várt, hogy kicsit alább-
hagyjon benne a zsákmánylás diadala. Elragadtatva forgatta 
a palackot. Amint észrevette a félhomályban, hogy az olda-
la némileg poros, szakadt pólóujját a kezére húzta, és gondo-
san megtörölte vele az üveget.

Hát amint megdörzsölte, látja, hogy feltárul a kocsma 
ajtaja, és leviharzik a lépcsőn egy tagbaszakadt kopasz. Fi-
nom anyagú, élénk színű nadrág volt rajta, szájában egy-két 
aranyfog szikrázott, az ingje zsebében ezüstcsíptetős toll vil-
logott. A fiú ámuldozó borzongással nézte a mellény lebegé-
sét. Elvesztette a tömegben a férfit, aki egyszercsak mellet-
te termett.

– Maga Aladár, stimmt?
Bizonytalan, szinte észre sem vehető biccentéssel jelez-

te: igen, mire olyan parasztlengőt kapott, hogy az asztal alá 
sodródott. A keblére szorított bort sikerült megóvnia, így, 
bár az arca kibírhatatlanul lüktetett, úgy döntött, jobb a bé-
kesség, mozdulatlan marad. A legokosabbnak az tűnt, ha el-
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játssza, hogy elájult, akkor talán békén hagyja ez az állat. Ez 
már csak azért is jó lenne, mert máris túl nagy feltűnést kel-
tett.

– Na, gyerünk, álljon fel, ne feküdjön az asztal alatt.
Forgolódás, félbemaradt beszélgetések a szomszédos 

társaságokban.
– Na, álljon már fel.
A váratlan esemény kezdett egyre nagyobb feltűnést kel-

teni.
– Állj már fel, amíg szépen mondom, baszki!
Ó baszki.
Nemigen volt más választása, felkászálódott.
– Na, erről van szó, ne hergeljen fel.
– Nem akartam.
– No jól van, kollega – veregette hátba Aladárt –, ne hara-

gudjon meg azért a kis pofonért. Pedagógiai célom volt vele.
Aladár riadtan fordult körbe.
– Gondoltam, hátha ez észhez téríti. Mert így nem mehet 

tovább. Nézzen körbe: ilyen helyeken akar maradni egész 
életében? Hiányzik magából a motiváció?

– Hát… gondolom… – felelte a fiú bizonytalanul.
– Ez így nem mehet tovább, ez… – körbenézett. – Hogy 

szimpla legyek: minősíthetetlen! Nem perspektíva.
Ránézett a fiúra.
– Maga valószínűleg nem ismer engem. Tulajdonképpen 

én sem magát, csak az édesanyjának… hogy is mondjam… 
kuncsaftja voltam.

Aladárnak megvillant a szeme.
– Sértegeted az anyámat? Senkitől sem viselem el, ha sér-

tegeti az anyámat, tőled sem, bazzeg, még akkor se, ha kita-
posod a belem!

Tamás Péter
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– Rileksz. Nem sértegetem az édesanyját. Szolidáris volt 
messzemenőkig, dolog után meghallgatott. Tudja, éppen 
nem ment jól a vállalkozásom, és a privát szféra úgyszin-
tén totális fiaskónak tűnt. Az édesanyja végighallgatott, ja-
vasolt egy s mást, hogyan nyerjem vissza az asszonyt. Mű-
ködött a dolog, rendeződött a hátterem, és utána a biznisz is 
fellendült, olyannyira, hogy befolyásos személy lettem. Öt 
éve lehetett mindez. A napokban pedig felismertem az utcán 
az anyját, és odamentem hozzá, hogy kifejezzem a hálámat. 
Azt mondta, abszolúte szüksége lenne egy kis segítségre. A 
fiáról lenne szó, nem tudja kordában tartani, minden nap at-
tól fél, hogy leszúrják egy sötét sikátorban. Úgy látom, nem 
alaptalanul.

– Nem vagyok én azért olyan töketlen.
– Ez másnak a függvénye, kollega úr. De most jól figyel-

jen ide arra, amit mondok, amíg van még hozzá kedvem. Ta-
lán el tudnám intézni, hogy – ideiglenesen – kiadjanak ma-
gának egy lakást. Van egy ismerősöm. Kap most tőlem egy 
esélyt, egy minimális financiális alapot és a lakást, aztán ha 
kihasználja, kihasználja, ha nem, nem.

– K… k… komoly? – hebegte a fiú, ahogy átvett öt tízez-
rest.

– Igen, az.
Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szükség embe-

re néha a legnagyobb csodálkozás közben sem veszti el a lé-
lekjelenlétét, képes megragadni a lehetőségeket, és a végle-
tekig tágítja azokat.

– És… esetleg – mondta Aladár a palack oldalát dörzsöl-
getve –, esetleg lehetne még egy kívánságom?

– Még egy?
– Hja, de akkor azzal már tuti, hogy összerázódnék. Sí-

nen lennék, nem csinálnék semmi olyat, ami aggasztaná 
Anyát, meg minden.
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– És mi lenne ez a kívánság?
– A hercegnő keze.
A férfi elfojtott egy mosolyt. 
– Érdekelne, honnan jutott ő az eszébe.
– Láttam a tévében, asszem múlt szerdán. Hát egy hétig 

vertem a farkam.
– Erre már nem lettem volna kíváncsi, de no problem. 

Ahhoz a nőhöz természetesen még nekem sincs elég hatal-
mam.

– De miért?
– Vannak bizonyos faktorok – mondta a fiú pattanásait 

vizsgálgatva.
– Hát kár.
– Pech.
– De lenne… esetleg egy B tervem… ő egy olyan lány, 

tudod… Jázminnak hívják… nem az a faszkoptató szépség, 
de azért… például nagyon szép orra van, olyan kis göm-
bölyű… vagy az a mozdulat, ahogy a haját félresöpri, ilyen 
tök könnyedén meg nőiesen… nem messze innen az egyik 
banda egy zsákutcába kergetett… össze akartak verni, már 
épp megragadták a pólómat, amikor ő – mert ott állt a kö-
zelben – átkiabált, hogy hagyjátok őt, srácok… azok elkezd-
tek röhögni… kaptam egy pofont, neki meg visszaordítot-
ták, hogy semmi köze sincs hozzá… nagyon ki akartak csi-
nálni… Jázmin odajött, és elkezdett beszélgetni velük… el-
kezdték követelni, hogy menjen el a fejesükkel, ingyen, ak-
kor futni hagynak… és ő rábólintott… láttam, hogy megsaj-
nált… múlt héten megint láttam őt, nem estefelé, nem dol-
gozni volt… beszélgettünk egy kicsit… arról, hogy…

– Inspiráló előadás, de szkippeljünk a konklúzióra.
– Hova?
– Mi a lényeg, mit akar?

Tamás Péter
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– Hát… Meg tudnád szerezni nekem?
– Ne szórakozzon velem, én ilyennel nem foglalkozom. 

Intézze el magának, több segítséget nem kap.

2

Másnap reggel Aladár korán kelt, hogy el tudja intézni 
az ügyeit. Beszélt a házmesterrel, de alig figyelt oda: egy-
részt nem hitte, hogy nem fogja kidobni egy hónap múlva, 
másrészt Jázminon járt az esze. Hivatalos teendői végezté-
vel elkezdte róni a virágboltokat, tízbe is benyitott, hogy ne-
gyedóráig válogasson, és végül a tizenegyedikből egyetlen 
– bár kétségtelenül szép – szál vörös rózsával távozzon.

Visszament új lakásába, és egészen sötétedésig ott töltöt-
te el az időt, maga se tudta, mivel. Ahogy meglátta az ablak-
ból, hogy szürkül az ég, mellkasa megfeszült, szíve pedig 
egy robbanás előtt álló bomba erejével kezdett lüktetni. Kel-
lemes volt délután a szoba csöndje, ám most úgy érezte, nem 
fog tudni megszólalni, és azon gondolkozott, mégis inkább 
elhalasztja holnapig. Összeszedte magát valamennyire – azt 
mondogatta magának, ha most gyáva lesz, holnap megint 
ki kell bírnia egy egész napot –, és nyakába vette a várost. 
Félhangosan elismételte a szóba jöhető utcákat és aluljáró-
kat. Viszonylag hamar megtalálta Jázmint, egy félreeső sar-
kon állt, és amikor megpillantotta, integetett neki, de egyből 
el is fordult, hogy kuncsaftokat keressen.   

Nem mert odamenni a nála két évvel idősebb nőhöz, de 
mikor az megszólította a túloldalt sétáló öregurat, elhatároz-
ta magát. Odasietett, köszönt, majd belekezdett. Ahogy be-
szélt, úgy érezte, valósággal ráömlik a látvány: kormos ég, 
vak utca a háttérben, amin halványan úszik a jelzőlámpa fé-
nye; Jázmin hosszú csizmája, átlátszó harisnyája, miniszok-
nyája, a hónaljánál átnedvesedett póló – izzadásra hajlamos 
nőről van szó, és meglepően meleg este volt –, a két ragacsos 
folt között a kívántnál kisebb mellek, felettük fedetlen nyak, 
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amin a sarki jelzőlámpa piros fénye megvilágította és átszí-
nezte a kis bolyhokat, rúzsos száj, elkenődött szemfesték, az 
orr, és a nagy, kérdő szemek. 

– Igen, mondjad?
– Szóval… hát… hogy így itt van ez az izé, virág, és ez a 

tied – a fiú úgy érezte, megfullad a mondatok között –, és ezt 
azért hoztam, mert én egy nagyon… kedves lánynak tarta-
lak, meg minden.

– Igen? – nézett rá a nagyon kedves lány összehúzott 
szemöldökkel, várakozó tekintettel.

– És a múltkor is olyan jól esett, hogy beszélgettünk, és 
nekem most van egy ilyen lakásom… egy időre… és arra 
gondoltam, hogy tökre összeillenénk… és ha esetleg van 
kedved, élhetnénk együtt…

– Veled?
– Aha… szerintem tök jó lenne, jól jönne ki… lenne egy 

kis nyugink, amíg megvan a kéró… aztán meg majd meglát-
nánk… nemt’om, szerintem jól kijönnénk.            

3

Aladár Jázmin mellett ébredt. A nő orra hegye csiklan-
dozta az ő orrát, lefekvés előtt ugyanis olyan közel szokta 
fészkelni magát, hogy érezze, amint összefonódik a léleg-
zetük és az arcukat simogatja. Felkönyökölt. Most is, ahogy 
az elmúlt két hétben minden reggel, öt percig maradt az ágy-
ban, hogy választottja pihegő mellét, enyhén szétnyílt száját, 
és a párnán csillogó nyálát figyelhesse.

Ezután óvatosan feltápászkodott, majd kiment a kony-
hába. Kihúzta magát és legörnyedt, rettenetesen fájt a háta – 
nemcsak kicsi, hanem kényelmetlen is volt az ágy. Kinyitotta 
a hűtőszekrény ajtaját, elővett egy bödönt és egy fej lilahagy-
mát, a spájzból pedig a tegnapi kenyeret. Keresett egy vaja-
zó-, és egy élesebb kést, hogy elkészítse a reggelit. Unalmas 
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volt minden nap zsírosdeszkát enni, de nem nagyon akadt 
más, és ezt legalább ő is el tudta készíteni. Kis szerencsével 
még azelőtt ágyba viszi a nőnek, hogy az felébredne. Csön-
desen kenegette a kenyeret, egy dalt dúdolgatott magában. 
Felnézett, körülfuttatta a tekintetét a konyhában. Csörömpö-
lés, placcsanás, tálca és kenyér a földön, Jázmin felriad.

– Mmmi van már? – ült fel az ágyban.
– Hol a palack?
– Milyen palack? – kérdezte a nő kitörölve némi csipát a 

szeméből.
– Ami a hűtő tetején volt.
– Melyik?
– Faszomat már, amelyiket meséltem, hogy megdörzsöl-

tem, mielőtt az a tag megjelent.
– Ja – ásított a nő. – Kidobtam.
– Nebassz! Ugye nem?
– De, baj?
– Hogy baj-e? Keresztbefosom magam! – a falnak dőlt, és 

hátravetette a fejét. – Kéne az aranygyűrű. A faszért nem lop-
tam el! A rühes gyűrű nélkül kurvára nem tudok továbblép-
ni. Ennyi és kész, történet vége.

– Miről beszélsz, ha szabad kérdeznem?
– Végem. Innen nincs tovább. Ha megvolna a gyűrű, el-

adnám, és lenne annyi pénzem, hogy előkerítsem azt a ta-
got, aki a lakást intézte. Talán megint rá lehetne venni, hogy 
segítsen minket. Addig basztatnám, amíg nem segít. De így 
teljesen fel fog szívódni. Abba a büdös… 

– Ne ordibálj, légy szíves. Inkább menj és keress munkát.
– Hogy? Senki sem fog adni egy olyan alaknak, mint én.
– Ha kitesznek a lakásból, mert nem tudjuk fizetni a lak-

bért, pláne nem fognak adni. Próbálkozz, az ég áldjon meg, 
vagy mehetünk vissza az utcára.

Tamás Péter
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Aladár bocsánatot kért a nőtől, készített két másik 
zsírosdeszkát, és elfogyasztotta vele. Elment zuhanyozni, a 
fürdőszoba ajtaja mögül hónaljszőr tiltakozása hallatszódott 
(talán ma már kevesen ismerik azt a fülsértő, az üvegen vé-
gighúzott gumiéhoz hasonlatos hangot, mely a hónaljszőr 
kíméletlen dörzsölésével jár). Felvette a legjobb ruháját, föl-
keresett néhány fejvadász céget, és – történetesen – három 
nap múlva felhívták, hogy elmehetne pincérnek egy olcsóbb 
étterembe. Sikerült kikönyörögnie a házmestertől, hadd ren-
dezze majd az első fizetése után a lakbért.

Az étterem a város másik oldalán volt. Hajnalban kelt, 
három órát utazott. A villamoson zötykölődve, félálomban, 
ahogy az ablaknak nyomta a fejét és bámult az ébredező ut-
cára, sokszor mondogatta magában, hogy megfogta az Isten 
lábát. 

Tamás Péter
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Mesemű vendégszöveggel
1.

Hol volt, hol nem volt… (normális). Pontosabban a falu 
normálisnak hitte, csakhogy a helyi pap a halál okát egyfajta 
elmezavarként értelmezte, bár azt ő is tagadta, hogy egysze-
rűen csak megszállta volna az ördög… Sokkal többről van itt 
szó, s mivel a pap szava és gondolata szent, ilyen alapon újra 
kell értelmeznünk egész eddigi életét…

Rózsi néni nem igen vágyott soha semmire. Életerőt a 
megszokásból szerzett, mondhatni boldogsággal töltötte 
el minden, ami körülvette. Szüleinek elvesztése után igaz, 
hogy érzett egy kis fájdalmat (legalábbis a szomszédasszony 
szerint). De általában, ha valamiféle változás köszöntött be 
életébe, azt közönnyel fogadta… 

2.

Férjét két évvel az esküvő után vesztette el: egy este alko-
holmámorban felakasztotta magát. Hamar megszokta a gon-
dolatot, hogy lányát egyedül neveli fel. Soha nem gondolt 
férfira többet, minek is az, csak a baj van vele. Pedig nem 
volt csúnya özvegy, talán csak a tűz hiányzott belőle, ami a 
vele egykorú fiatalasszonyokban fel-fellángolt és sokszor ve-
zetett családi összezördüléshez. Néha gyilkossághoz is.

 Lánya, Eszter, korán érő alkat volt. Külsejét édesany-
jától örökölte, de természetét már nem. Vad volt. Inkább va-
dász. Vagy, ahogy a népnyelv tökéletesen megfogalmazta: 
szerette a faszt. Persze meg is lett az eredménye: tizennégy 
évesen teherbe esett, s nem tudta, hogy ki az apa. A fél falut 
meg felesleges gyanúsítani, mert abból csak a bonyodalom 
van.
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Rózsi néni megértő volt. Majd csak felneveljük valahogy! 
– mondogatta lányának. Ha már megvan a baj, nem tehetünk 
semmit… nem tehetünk semmit, gondolta magában, hiszen 
ő még nem hallott abortuszról, meg efféle divatos dolgokról.

 Eszter nemsokára két egészséges leányikret hozott 
a világra, Emesét és Johannát. No de, ahogy az már lenni 
szokott egy tündéri anyával: nem bírta a gyermeknevelés-
sel járó gondokat. Fél év alig telt el, megismerkedett valami 
gazdag, világi emberrel (a faluban azt beszélték, hogy ukrán 
maffiózó), és elszökött vele. A néphagyomány (pontosabban 
pletykás vénasszonyok) szerint biztosan Oroszban futtatják. 
Érdemes odafigyelni az ilyen történetekre, mert sosem lehet 
tudni, mennyi a valóságalapjuk…

Emese és Johanna Rózsi néninél maradt, aki most sem 
pörlekedett senkivel:

Ha Istennek ez az akarata, ugyan mit lehet tenni? 

3.

 Johanna üzletasszony, Emese pedig közgazdász lett. 
Mindkét lány céltudatos, modern szinglivé vált, nem na-
gyon érdekelte őket a szerelem. Az Óperenciás tengeren is 
túl, Párizsban éltek.

Nem feledkeztek meg azonban nagymamájukról. Fél-
évente egyszer legalább egy képeslapot küldtek neki. Rózsi 
néni pedig büszke volt unokáira, hogy ilyen sokra vitték az 
életben. A képeslapot hiún mutatta meg mindig szomszéd-
asszonyának, Mariskának, hadd irigykedjen kicsit.

 Egyik délután Rózsi néni csomagot kapott Párizsból, 
Johanna küldte. Szürke hétköznapjaiba ilyenkor fény szö-
kött, hatalmas lelkesedéssel nyitotta ki a dobozt. Egy levél 
volt benne. Meg egy másik doboz. A levélben ez állt:
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Csordás László

„Drága Nagyi!

Emesével sokszor gondolunk rád és úgy döntöttünk, 
meglepünk egy mobiltelefonnal. Így gyakrabban hallhatjuk 
a hangodat. A számla miatt nem kell aggódnod, azt mi majd 
elrendezzük. Vidd el a telefont Gábornak, ő megmutatja, ho-
gyan is kell használni. Légy jó, nemsokára beszélünk, ölel 
unokád,

 Johanna”

Rózsi néni nem igazán érdeklődött a technika iránt. Volt 
egy régi rádiója a szovjet időből, de az már tönkrement. Az 
igazat megvallva, nem is nagyon hiányzott neki (legalább-
is, ismerve élete meséjét, erre a következtetésre juthatunk). 
Most mégis, mintha elfeledkezett volna mindenről. Nevet-
ni akart, de könnyek gyűltek a szemébe. Az öröm könnyei. 

Másnap estefelé elment Gáborhoz. A fiú igyekezett be-
mutatni a készülék használatának mikéntjeit, de ebből Ró-
zsi néni csak azt jegyezte meg, hogyan kell felvenni a tele-
font, amikor hívják. Ő maga úgysem fog hívni senkit, uno-
káit meg a világért sem zavarná. Megköszönte a fiúnak a fel-
világosítást és elindult hazafelé. Már sötétedett.

Otthon össze kellett szednie a lehullott diót. Majd visz 
belőle Gáborkának is, gondolta. Fogta a mobiltelefont és 
óvatosan, mintha egy tojás lett volna, ruhája zsebébe csúsz-
tatta. Vitte magával, hátha felhívják az unokák, és nem akar-
ta megváratni őket. 

Végül sikerült összeszedni a diót. Végül… Fogta a kosa-
rat és a kis házba cipelte. Végül… Leült a díványra pihen-
ni, talán sóhajtani is. Végül… Nyúlt a zsebéhez. Végül… 
Nincs meg a telefon! Biztosan drága volt, sápadt el hirtelen, 
és mintha bensejében valami megszakadt volna, mániáku-
san kezdte keresni a készüléket. Átnézte a kunyhót, az ud-
vart, az egész kertet, de nem találta sehol… 
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Éjszaka forgolódott, sehogy sem tudott elaludni. Bizto-
san drága lehetett… ennyit bíztak rám, én meg ezt se tudtam 
megőrizni… Egész éjjel ezen rágódott.

4.

Másnap Mariska ment át, a szomszédasszony, hogy köl-
csönkérjen egy kis pénzt. Majd a nyugdíjból megadja. Kia-
bált, de hiába. Nézte a házban. Nem talált ott senkit, csak a 
félig betakart ágyat. Fogta magát és lement a kertbe. Ott egy-
szeriben földbegyökerezett a lába. A diófáról ruhaszárító kö-
téllel nyakában lógott Rózsi néni. Addigra már kilehelte a 
lelkét…

M ég ma is élne, ha…

Csordás László
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Tekken 2
A nő utáni állapot

Zsebredugom a kezemet,
össszecipzározod a számat,
állig a slicc-cipzárt a hasizmot,
összehúzza rajtam a bánat.

Látod a szerelem után velem ez lett.
Összetörtem,
de egyszer még úgyis

erőszakkal eljegyezlek,
mivel te gyűrűbe húztál. 
Tudja aki lát.

Úgy érzem magam mint akit lehugyoznak körben

Csorog a húgy,
akár az indiai nők nyakán
a tartókarikák,
hernyóznak a bordák rajtam
tanúi a rabszolgasornak.

Nyúlik a pofám, 

Zsebredugom a kezemet
Amivel eddig a seggedet vakartam
vajon mekkora lesz holnap?

Túl magasan vagyok!

Stolcz Ádám
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Stolcz Ádám

Jaj, de lejt az égi pálya!

Makiszemem a vérerek
majomkenyérfájából ragyog.
Könnyem útja hosszú
akár a zsiráfnak tokája.

és olyan édes a tokahája
amilyen édes a bosszú

Zsebredugom a kezemet,
össszecipzározod a számat,
állig a slicc-cipzárt a hasizmot,
összehúzza rajtam a bánat.

Keskeny a szemed akár a farzseb,
pedig az enyém tapad
a te seggedre,
téged kérlek leborulva,
ha beleférek a farzsebedbe
te szempillákkal összevarrt seb,
vigyél el innen te kínai kurva.

Akivel oly régóta levelezem,

utánad ide jutottam,

már magamat sajnálom.

Te tökbemarkolóan zsebredugott kezem!

Te rámvicsorgó slicc-cipzárom,

te csak ne csúfolj ki!
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Csak azért öltötted belém
a húsos nyelvedet,
mert így nem tudok 
neked beszólni,
de jobb helyen, úgy érzem
a reklámban a fogkrém
a fogkefén sem lehet.

Húsos nyelvedet csak azért öltötted belém,
hogy kidagadjanak a tokámon az erek

hasizom-slicc-cipzárom összehúzom

a sörényembe kapaszkodsz,

akár a fogkrém a fogkefén

de lassan már

én vagyok a csaj a rúdon,
látszik a gerincoszlopom,
remeg a rajtam maradt húsom.
Rúdtáncomat a saját gerincemre 
ráfonódva elropom,

ha nem ropjátok velem

degenerált lovak!

Itt van zsiráftokám, itt a makiszemem 

én már ha sétálok is ropom gerinc-rúdtáncomat

azaz akár aki beszart 

Stolcz Ádám
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megyek el összetörten,
mint akiből egy női sofőr kitolat,
szétgörnyedt gerincemen
a szomorúság tevegel a cirkuszi körben
én teve vagyok, teve
ti púptalanok
pedig idióta lovak.

Makiszerű arcom,
már nem nagyon ragyog,
, 
itt hagytatok a természet 
ölén vagy karján, hódolóm, csak arra kérlek, 
szépen, hogy

ne hajts rám
én alád fekszem, 
először a kéz,
aztán a lábnyom.
A cigánykereked
alatt a testem,
ó akrobatikus mutatványom,
ha szar is voltam,
de mire végeztem
a tréninggel,
gyorsan mentél
mint a meghajlás,
ha már elviselhetetlen
a vizelési inger.

Stolcz Ádám
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Látószög

Megkötözött 
szembogarak
Hidvégi Katalin grafikáiról

Bágyadt, aggódó tekintetek, 
üres, kiégett szempárok néz-
nek rám vissza Hidvégi Ka-
talin rajzairól. Pillanatképe-
ket látok Lynch és Kafka leg-
szebb monokróm rémálmai-
ból. Menekülnék e karcos-ki-
etlen melankóliából, csak-
hogy mire szemhéjam pajzs-
ként összezár, a tekintetek 
már bemásztak szemgödröm 
sáncai mögé, és retinám sö-
tétjében újfent szólongatnak 
reményvesztve, kérőn, né-
mán. El- és feloldozást, meg-
értést, könyörületet és elfo-
gadást kérnek ezek az éhes, 
sóvár, rémült szemek, lel-
kek. A grafittónus zaklatott, 
éjszínű glóriaként éri körül 
a madár- vagy medúzates-
tű, súlytalan, mégis ólomne-
héz figurákat. Tömegük tán 
megkötözöttségükből szár-
mazik. 

Kedvencem a Gyökér 
című rajz, mely szintúgy 
nem ment a sivár diszhar-
móniától, ám játékos és iro-

nikus is egyszersmind. A 
kompozíció a vadnyugati 
váltságdíjplakátoké, a felöltő 
és a pipa Sherlock Holmes- 
é, a testtartás Columbo fel-
ügyelőé, persze a kikandi-
káló növényi végtagok idé-
zőjelbe foglalják mindezt. A 
kép zsánertoposzok összete-
relésével lesz egyedivé.    

Gyökérzetként fonódnak 
körém a rajzok és nem eresz-
tenek, ahogy őket sem eresz-
tik. Egy magasabb rend, egy 
láthatatlan erő foglyai, rab-
szolgái? De hát ki itt a fo-
goly voltaképp? Azzal, hogy 
félelmeik felém áramlanak, 
hogy sikolyuk bennem kí-
sért, már részemmé váltak 
és én a részükké. Belém szi-
várog rettegésük, bennem 
gyógyul mérgük, belém köl-
tözik kétségbeesésük. Ők 
meg immár szabadok. •

Vass N orbert

Verskarate
Stolcz Ádám: Tekken 2

A tekken – és ezt egyre 
gyakrabban mondjuk majd 
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el, ha ezeknek a szövegek-
nek lesznek még folytatá-
sai – öklöt jelent. Vers, vagy 
egy (esetleg épp most íródó) 
versciklus címeként Stolcz 
Ádám zenével megtámoga-
tott költői performanszát is 
takarhatja, aminek első „ré-
szét” láthattuk már néhány 
Apokrif-esten. Ahogy a szer-
ző más művei, a most közölt 
is egy szokatlanul, de nem 
öncélúan agresszív beszéd-
modorral akarja felkelteni a 
felolvasások közönségének 
figyelmét. Mintha egy-egy 
mondat egy-egy ökölcsapás 
lenne a mélyen tisztelt pub-
likumnak. Az ehhez szük-
séges vehemenciát a nyom-
tatott változat a központo-
zással biztosíthatja, mivel az 
nem a helyesírás, hanem a 
retorika logikáját követi.

Az ökölről messzi asszo-
ciációnak tűnik a nő utáni ál-
lapot, a második tekkennek 
azonban éppen ez az alcíme. 
Ráadásul a vers ennél a meg-
jelölésnél nem is enged kö-
zelebb ahhoz a kérdéshez, 
hogy ki, mikor és kinek be-
szél. Biztosnak tűnik, hogy 
egy szakításkor szólal meg 
a vers („Látod a szerelem után 

velem ez lett”) , de jelen van 
egy erotikus vonal is, ami sa-
játos kétértelműséget hoz lét-
re. „[E]rőszakkal eljegyezlek” , 
olvassuk a harmadik strófá-
ban, az utolsóban pedig ezt: 
„ én alád fekszem, / először a kéz, 
/ aztán a lábnyom. / A cigány-
kereked / alatt a testem, / ó akro-
batikus mutatványom, / ha szar 
is voltam, / de mire végeztem / 
a tréninggel, / gyorsan mentél”. 
Az ezekhez hasonló monda-
tok után elbizonytalanodha-
tunk, hogy csak a szakításra 
utalhat-e a nő utáni állapot… 
Sőt, egy másik strófa még to-
vább növeli a homályt. „Kes-
keny a szemed akár a farzseb, 
[… ] ha beleférek a farzsebedbe / 
te szempillákkal összevarrt seb, 
/ vigyél el innen te kínai kur-
va.” Nem tudhatjuk, hogy 
a szem keskenysége, a „kí-
nai kurva” csak a volt ked-
ves hunyorítására utal, vagy 
itt esetleg új „szereplőt” ne-
vez meg a vers. Nem tudhat-
juk, hogy a „nőt” a szakítás 
előtt/után, vagy egy prosti-
tuálttal való (kárpótló? vagy 
bosszúálló, és ezért halljuk, 
hogy „amilyen édes a bosz-
szú”?) szexuális együttlét 
után szólítja meg a vers.

Látószög
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Azt viszont tudjuk, hogy 
– a témához illően múltidé-
zést imitálva – a szerző né-
hány korábbi művéből épül 
fel a szöveg. Ez a formai 
megoldás a megszólalás esé-
lyeit mutatja: tudniillik a lí-
rai én csak régi mondatokkal 
tud élni, ilyen értelemben le-
győzetett a nő utáni állapot-
ban; a remény azonban még-
is él, hogy amint a monda-
tok új kontextust teremtenek 
maguknak, neki is sikerül-
het győzelemmé változtatni 
a kudarcot.

A remény a vers han-
gulati ívéből ítélve nem vá-
lik valóra. Az első vers-
szak („Zsebredugom a keze-
met, / összecipzározod a szá-
mat, / állig a slicc-cipzárt a has-
izmot, / összehúzza rajtam a bá-
nat.”) visszavonult állapo-
tot mutat be. A lírai én egy-
ből a következő strófában 
kimondja megsemmisülé-
sét („Összetörtem”), ám az 
ezen való felülkerekedés ér-
dekében azonnal megvál-
toztatja a viselkedését („de 
egyszer még úgyis  / erőszak-
kal eljegyezlek, / mivel te gyű-
rűbe húztál. / Tudja aki lát”) . 
A visszavonultságból táma-

dás lesz, a legelső sor is eb-
ben a szellemben értelmező-
dik újra („Zsebredugom a ke-
zemet / Amivel eddig a seg-
gedet vakartam / vajon mek-
kora lesz holnap?”) . Öngúny-
nyal átitatott, de büszkeség-
től sem mentes ez a versszak: 
„M akiszemem a vérerek / ma-
jomkenyérfájából ragyog.”, ez 
később így alakul át: „M aki-
szerű arcom, / már nem nagyon 
ragyog”. Talán itt törik meg 
végleg a támadásból szárma-
zó erő. Bár idáig is bele-bele-
szűrődtek rezignált verssor-
ok a szövegbe, az ezután kö-
vetkező strófa teljessé teszi 
a legyőzetést az alárendelt-
ség hangnemével („csak arra 
kérlek, / szépen”; „én alád fek-
szem”; és azt is érdemes meg-
figyelni, hogy egy strófával 
feljebb az áll: „megyek el ösz-
szetörten, / mint akiből egy női 
sofőr kitolat”, tehát a nő aka-
ratlan távolodását tolatással, 
akaratlagos cselekvéssel ér-
zékelteti, az utolsó versszak-
ban pedig már teljesen ő a 
mozgás irányítója: „gyorsan 
mentél”).

A vers végi kudarc el-
kerülhetetlenségére utalnak 
azok a metaforák, amik a lírai 

Látószög
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én testét élettelen tárgyakkal 
azonosítják. Már az első stró-
fában is találhatunk rájuk 
példát (cipzározható száj, a 
hasizom mint sliccipzár), és 
a későbbiekben sem szaba-
dul meg tőlük a lírai én. A 
támadó résznél az egyetlen 
nyereség, hogy nemcsak rá, 
a nőre is ráillik néhány ilyen 
metafora („Keskeny a szemed 
akár a farzseb”; ”te szempil-
lákkal összevarrt seb”; „a söré-
nyembe kapaszkodsz, / akár a 
fogkrém a fogkefén”; „először a 
kéz, / aztán a lábnyom. / A ci-
gánykereked / alatt a testem, / 
ó akrobatikus mutatványom”) , 
de ez nem változtat azon, 
hogy a lírai én metaforái vé-
gig megmaradnak. Az élette-
len tárgyak mellett („akár az 
indiai nők nyakán / a tartókari-
kák, / hernyóznak a bordák raj-
tam”; a már idézett fogkefés 
sor; a gerinc mint rúd) egzo-
tikus állatokkal is azonosít-
tatik („M akiszemem a vérerek 
/ majomkenyérfájából ragyog. 
// Könnyem útja hosszú / akár 
a zsiráfnak tokája.”; „a söré-
nyembe kapaszkodsz”; „én teve 
vagyok”), ami szintén az ér-
téktelenedés jele.

Tovább erősíti bennünk 

a bukás szükségszerűség-
ének gondolatát, hogy a vers 
vége visszautal az elejére. Az 
utolsó sorok („gyorsan men-
tél / mint a meghajlás, / ha már 
elviselhetetlen / a vizelési in-
ger”) eszünkbe juttathatják, 
hogy olvastuk már: „Csorog 
a húgy” ; és a második stró-
fa már idézett vallomását 
(„Összetörtem”) is az utolsó 
versszak fényében kell néz-
ni: „én alád fekszem, / először a 
kéz, / aztán a lábnyom. / A ci-
gánykereked alatt a testem” . A 
visszautalások azt bizonyít-
ják, hogy a lírai én a vers 
kezdetén is abból a helyzet-
ből szólal meg, amit az utol-
só sorok festenek meg, tehát 
a nő utáni állapot megvál-
toztatására tett kísérletét már 
az előtt elbukta, hogy nekifo-
gott volna.

Ha mégis van esélye va-
lamiféle győzelemre, az ép-
pen a megszólalás tényében 
valósulhat meg. Bár a végén 
az alárendeltségbe visszatör-
ni látszik a lírai én, az egyet-
len dolog, ami árnyalhatja a 
helyzetét, hogy ki meri mon-
dani: „Összetörtem”. Ha jó-
vátehetetlenül vesztesként 
mondja ki, hát csak annál 

Látószög
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fontosabb kimondania, hi-
szen ez a legtöbb, amit meg-
tehet. A megszólalás kény-
szere és kedvezőtlen körül-
ményei magyarázhatják az 
agresszív hangnemet, ami-
hez a performansz-tekken 
esetében idegborzoló zene il-
letve hangos, támadó és dü-
hös előadásmód társul. A 
szöveg – nemcsak a hangzó 
változata – feltételezi ezeket 
a „kellékeket”: időnként ki-
szól a közönségnek, és egy 
támadó kiszólásban érzem 
verbalizálódni a vallomás re-
latív diadalát. „[É]n teve va-
gyok, teve / ti púptalanok / pe-
dig idióta lovak.”  A púpot itt 
értékként látjuk, a ló pedig 
nem az erős vagy nemes élet, 
hanem a konvencionalitás 
jelképe lesz; és ezzel mint-
ha azt is kijelentené a lírai 
én, hogy ami mások számára 
fogyatékosságnak tűnhet (a 
kudarca), ami kirívó példává 
teszi, bizonyos értelemben 
fő értéke lehet. Mintha azt 
mondaná: nekem legalább 
púpom van, én legalább gaz-
dagabb vagyok a kudarc él-
ményével. Hogy ez a relatív 
győzelem is csak az önirónia 
távolításával érhető el, nem 

számít: az én nevetségessé 
tétele is a kimondás része. 
Hogy a közönség szinte a ve-
séjébe láthat (a meztelenség-
re, a szükségszerű testiségre 
utaló metaforák talán ezért 
is olyan gyakoriak), nem 
számít. A lírai énnek csak 
az számít, hogy megmarad-
jon a megszólalás lehetősé-
ge, mintha olyan küzdelem-
ben lenne, ahol nem az ökle 
a fegyvere, hanem a vers. •

Tamás Péter

Meghason-
lottság
Palágyi László: 
Határon innen
(Napkút, 2010)

Induljunk ki – egyébként 
egészen konvencionális mó-
don – a kötet címéből: Ha-
táron innen . Milyen határról 
vagy határokról lehet szó? 
Olyanokról – írja a költő A 
határ című prózaversében –, 
melyeket a tekintet emelt, „a 
megszokássá fajuló képzelet. Az 

Látótávolság
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Látótávolság

elvárt igazodás egyrészről, a re-
mélt eligazodás másrészt, ami 
szükségképpen eligazodás a va-
lóságtól is.”  Azokról a hatá-
rokról esik tehát szó, melye-
ket az ember állít fel magá-
nak, mintegy élete megköny-
nyítése céljából, ezek azon-
ban csak az így létrehozott 
mesterséges világon belül 
segíthetik az eligazodást, mi-
közben a valóságtól a legna-
gyobb eltávolodást 
okozhatják. A határ 
tehát valóság és lát-
szat határát jelen-
ti. E kettő alatt nem 
puszta metafizikai 
fogalmakat, hanem 
az emberi élet szín-
tereit értjük. Valóság 
és látszat határán 
kelnek át azok a „tolvajok” 
– köztük a beszélő ugyaneb-
ben a versben a művészeket 
is megemlíti – akiknek „nincs 
lelkiismeretük”: azaz e határ 
tulajdonképp a lelkiisme-
ret határa is egyben. A tolva-
jok azáltal szüntetik ezt meg, 
hogy egyszerűen figyelmen 
kívül hagyják. A korlátok 
ilyen módon való ledöntése 
viszont a megnyílást jelenti a 
valóság felé.  

A kötet címében szere-
pel még az innen szó is, mely 
mintha csak a lírai én pozí-
cióját jelölné meg valamihez 
képest, ám fontosabb észre-
vennünk, hogy a beszélő lel-
kiismerete határának a meg-
létére, épségére is utal: e ha-
táron van innen, nem képes 
semmisnek tekinteni, mint 
a tolvajok vagy a művészek. 
Így, saját korlátai közé szo-

rulva, kerül szem-
be a „való” világ-
gal. Ahogy az Elő az 
útlevéllelben fogal-
maz: „A zülléshez és 
a boldogsághoz esetlen 
vagyok, nem érzem a 
tragédiákat, az ünne-
pekkel nem tudok mit 
kezdeni. Viszont meg-

van az a képességem, hogy egy 
kellemetlen szójátékkal elintéz-
zem ezt az egészet: »nem va-
gyok a való világba való«”.

A címből így a lírai én 
meghasonlottságára kö-
vetkeztethetünk. E megha-
sonlottság mutatkozik meg 
azokban a versekben is, me-
lyek emberi kapcsolatai fel-
színességéről, közvetettsé-
géről mondanak valamit: „de 
ha mást nem / legalább zavarba 
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ejtenélek / mint vérfolt a ruhán 
/ vagy mint üres villamoson 
/ még testmeleg kapaszkodó” 
(hozzád élni át) ; „csak kompli-
káltuk / egymást hiába mert a 
magány / mindvégig a talpam 
alatt / maradt nem is mozdult 
feléd” (déli morajlás) . A leg-
találóbb hasonlatokat erre a 
visszahúzódó magatartásra 
a pepitában című vers mondja 
ki: „ amikor neki udvarol a hold 
én is megkörnyékezem / mint a 
skálát a zongorán egy illetlen 
fekete félhang / mint a szabály-
talan bábu ami képtelen sakkba 
lépni”.

Idézhetjük még itt a min-
dig csak harmadik, negyedik 
sorát is: „innen más szeméből a 
tekintet is / folyton visszaverő-
dik innen”. Ez a vers viszont 
már a kötet egy másik jel-
legzetes problémáját is meg-
verseli, a lírai én kényelmet-
len viszonyát magával a köl-
tészettel: „mint most / amikor 
rímziccerbe hozom magam / és 
már előre fáj ahogy kihagyom / 
magam” (mindig csak) . Nehe-
zen dönthető el, hogy e ver-
sekben önnön magával vagy 
a szavakkal nincs-e megelé-
gedve: „fehér betűk ezek sötét 
ruhába’ / mindennek csak vézna 

váza” (lényegtelenül); „nincs 
miért sírnunk / ezek sem köny-
nyek / a szemeim csak izzad-
nak / mert látni akarok / de a 
szavak nincsenek sehol” (ott-
hon). Ez a bonyolult viszony 
a kötet központi témájának 
is tekinthető, ha hangsúlyoz-
zuk, hogy a Gyufák című cik-
lus éppen a második személy-
lyel zárul, melyben a köl-
tő kimondja: „elszakadt az 
art-húr / lecsengett a rím-bódu-
lat (...) kijátszottak téged a sza-
vak / minek ezt erőltetni?” , és 
amely vers után, az Egy po-
hárnyi vízözön ben már csak 
prózaversek következnek. 
Mi megengedjük ugyan ezt 
az értelmezést, ám afelé haj-
lunk, hogy a lírai én költé-
szethez való viszonyát csak a 
meghasonlottság egyik olda-
lának tekintsük, és a második 
személy című darabban is in-
kább az én teljes elzárkózását 
(„de nincs már az a hely ahol 
te vagy / a második személy én 
vagyok”), vagy a másokkal 
szembeni bizalmatlanságát 
emeljük ki ( „kijátszottak téged 
a szavak” – azaz a vers meg-
szólítottját, aki nem feltétle-
nül a beszélő). 

Már első olvasásra feltű-
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nő lehet a kötetben a tárgyak 
hangsúlyos jelenléte. Az ed-
dig idézett versekben is ta-
lálunk példát rá, hogy tár-
gyi metafora fejezné ki a lí-
rai én cselekvőképtelenség-
ét („mint a szabálytalan bábu 
ami képtelen sakkba lépni” – pe-
pitában), vagy tárgyak jelen-
tenék az érintkezési pontot 
közte és mások között („mint 
üres villamoson / még testmeleg 
kapaszkodó” – hozzád élni át) . 
Azonban gyakoriak az olyan 
költemények is, melyekben 
a tárgyi metaforák a környe-
zetre, egy tájra vagy város-
részre vonatkoznak: „hava-
zás varrta össze a várost / sár-
ban feslik föl a fehér szövet”  
(Indulás); „molyrágta szürke 
függöny ma reggel az ég”  (be-
avatás). Véleményünk sze-
rint nemcsak ez utóbbiak-
ban, hanem a fentebb idé-
zett művekben is e trópu-
sok célja a környezet, az em-
beri viszonyok, az én eltár-
gyiasítása, nem pedig e tár-
gyak megszemélyesítése. Ez 
az elszemélytelenítés a meg-
hasonlottság kifejezésének 
legfontosabb eszköze. Fo-
galmazhatunk úgy is, hogy 
a meghasonlottság az értel-

mező számára a lírai én tár-
gyakhoz (valamint a környe-
zethez) való viszonyának ér-
telmezése révén válik átélhe-
tővé. A lelkiismeret határát, 
melynek tárgyalásával elem-
zésünket kezdtük, az egyik 
versben egy vonatfülke ab-
laka, egy tárgy szimbolizálja: 
„egy vonat ablakán bámulok ki-
felé és befelé / az üvegen innen 
és túl mint / zöldsisakos ólom-
katonák / úgy menetelnek fák / 
elszavalom magam az ablaknak 
/ kilehelt lelkem könnyű pára / 
eltűnik lassan az üvegről” (uta-
zások).

Lehetett volna egy nagy 
utazás során a költőben le-
csapódott élmények kifeje-
zéseként tekinteni a kötet-
re – már a verscímek többsé-
ge alapján is. Kicsit részlete-
sebben is írhattunk volna az 
Egy pohárnyi vízözönről, ki-
indulva mondjuk az eléje 
biggyesztett Rimbaud-idé-
zetből. Vagy beszélhettünk 
volna a több költemény-
ben is előforduló, szimbó-
lum értékű képekről (a fák-
ról, a hajnalról, a fényről, 
a télről, a gyufákról), me-
lyek talán többet mondaná-
nak Palágyi László első kö-
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tetéről, mint mi tettük. Nem 
állt szándékunkban a „meg-
hasonlottság embere” jel-
zőbe öltöztetni a költőt, de 
annak a látszatát sem akar-
tuk kelteni, mintha elemzé-
sünk a véksőkig kimeríte-
né a kötetben rejlő lehetősé-
geket: nem megtartani, átad-
ni szeretnénk a könyvet. •

Török Sándor M átyás

mentés  
másként
Villányi László:  
Mondja édesanyám
(Orpheusz, 2009)

A kötet kapcsán végiggon-
doltam, hogyha végignézek 
a 20. század eseményein, va-
lahogy mindenről van emlé-
kem. Legelőbb az I. világhá-
ború, dédapám halála; Tria-
non, apám apai nagybátyjá-
nak történetei; a II. világhá-
borút pedig az összes nagy-
szülőm átélte, aztán 56, 89… 
Egyiket sem tapasztaltam, 
mégis mindegyiket értem. 
Villányi László is így van ez-

zel. Szerinte a gének…1

mentés másként
E könyv verseiben a jelen, a 
múlt és a genetika (legyen az 
örökítőanyag, a DNS, vagy 
akár a jelen kötet is) alkot 
háromszöget, melynek kö-
zepén áll a feldolgozó köl-
tő, akit Villányi egy építkező 
kőműves képével illusztrál, 
aki kész anyagból épít (szin-
tetizál) szilárd építményt, 
mintegy rendet teremtve. 
De nemcsak egy misztikus 
és erős anya-fiú kapcsolat el-
vesztésének, az anya halálá-
nak feldolgozására tesz kí-
sérletet a szerző, hanem a 
fent említett mágikus há-
romszöget tartja a 21. század 
világa elé, így elemezve, ma-
gyarázva ennek problémá-
it. Fejtegetései (tudományos-
nak hangzó magyarázatai) 
egészen az ősrobbanás fel-
foghatatlan távlatáig vezet-
nek vissza bennünket, mint-
egy kijelölve a problémák 
forrását.2 A történelem innen 
indul el, a sejtek és úgy tűnik 
velük együtt az átörökíten-
dő emlékek is ekkor kelet-
keztek, s ennek a jelenbe (bár 
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a kronológiai elrendezés-
nek még az igénye sem mu-
tatkozik a kötetben) kapasz-
kodó végén most egy fiú áll 
anyja halálos ágya mellett, 
aki ezekben a rövid, sokszor 
csupán négysoros versek-
ben oldja fel őt 3 és családját 
az emlékezetében. Anya és  
fiú emlékei keverednek így 
egy nehezen osztható anyag-
gá. A szövegek az anyából 
átmentett emlé-
kek számtalan-
szor lejátszha-
tó, másolható, 
ám felülírhatat-
lan, törölhetetlen 
hordozólemezei.

ki mondja 
A versekből hi-
ányzik a megér-
tést segítő központozás, et-
től emlékszerűbbé,  anyagta-
lanabbá válnak a versek, ez-
által szabadabbá válik értel-
mezésük is.  Egy-egy vers-
sor így a kötet újraolvasá-
sa során új értelmet nyerhet. 
Hasonló a helyzet a könyv 
címével is. A mondja édes-
anyám lehet egyfajta magya-
rázatkérés vagy a történet el-

mondását implikáló felszólí-
tás. Illetve kijelölheti a szö-
vegek (az emlékek) forrását 
is, tudniillik, a kötet tartalma 
az, amit az anya mond(ott). 
Mindkét esetben a költő az  
immár benne élő, és versírás 
útján belőle újraszülető any-
ját kell megszólítsa, mint az 
emlékek tulajdonosát. Szó-
ra kell bírnia őt, ezzel tartva 
magát távol a szövegektől.

A történe-
tek és a versek is 
véletlenszerűen 
bukkannak fel. 
A kötetnek nincs 
igazi, átfogó in-
nen oda mutató 
elrendezése, hi-
ányzik belőle a 
kohézió. A cím-
telen, jelöletlen 
szövegek nem-

csak felcserélhetők, hanem 
akár egymás mögé is írha-
tók, vagy véletlen sorrend-
ben újra összeállíthatók. (Ép-
pen ezért úgy gondolom, 
hogy a könyvvégi tartalom-
jegyzéknek semmi funkció-
ja sincs.) Mégis végül egész 
történetté áll össze anya 
(apa, nagycsalád), fiú (fel-
nőtt élet, Győr) és a történe-
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lem (a háborúk, Trianon, Be-
regszász, 56, a nagynéni disz-
szidálása) viszonya. A kötet-
ben haladva folyamatosan új 
nézőponttal gyarapodnak a 
misztikus elemeken (asztro-
lógia, amire a szerző igen so-
kat hivatkozik, sors, cigány 
asszonytól származó jós-
lat) és tulajdonságokon (kü-
lönleges betegségek, hajla-
mok) keresztül ábrázolt csa-
ládtagok és helyszínek. Eze-
ket a kötet szerzője és az em-
lékek őrzője, bár át nem ala-
kítja, de kommentárjaiban 
szükségszerű magyarázatot 
talál bennük a család által el-
szenvedett eseményekre, sa-
ját helyzetére és a világ aktu-
ális állására.  

Google-maps

Győr (ahol a fiú él és az anya 
fekszik a kórházban) és a né-
met Walkertshofen (ahol a 
szülők átvészelik a háborút) 
mellett Beregszász városa4 a 
kötet történetei és emlékfor-
rásai közül a legjelentősebb 
helyszín. Innen származik a 
család anyai ága. A települést 
már a könyv első pár lapján 
körülveszi egyfajta sejtelmes 

beszédmód5. Először sem-
mi konkrétum  nem derül ki 
róla, később a valószínűtle-
nül előkerülő emlékfoszlá-
nyokból összeáll a kép. Ezek 
a versek háborús helyzete-
ket, az elcsatolt, megköze-
líthetetlen otthon hiányának 
feszültségéből fakadó kese-
rűséget, félelmet és megaláz-
tatást illusztrálják. Az anya 
nem kap vízumot saját szü-
lőföldjére, az apa nem utaz-
hat ki meglátogatni a csalá-
dot. A ma emberének csaló-
dása a politikában, szkep-
szise a különböző rendsze-
rekben jelen könyvből is ki-
olvasható („nekünk mindig 
rossz politikusaink voltak”). 
A soha jelen-nem-lévő misz-
tikus várost a Google-maps 
hozza közelebb az anya szá-
mára, aki kórházba kerülése 
előtt néhány nappal, a fiú só-
gorával nézi számítógépen, 
milyen a világűrből Bereg-
szász. 

Oráltext

Jól van papa, tudjuk papa!, 
mondhatná a kötet végé-
re érve a Villányi-unoka. 
Ugyanis ezek a versek vé-

Látótávolság



2010. szeptember | 69

gigolvasva olyan érzést kel-
tenek, mintha jegyzetek len-
nének, arra az esetre, ha 
egy nagyapa-unoka talál-
kozás alkalmával kerülné-
nek elmondásra a történe-
tek, emlékeket idézve fel a 
dédanyáról, haláláról, a csa-
ládról, és a történelemről. •

Braun Barna

Jegyzetek

1. „nővérem 1948-ban szü-
letik/a gének titokzatos játé-
ka folytán / mégis van emléke a 
háboruról [...]” (45. o.)
2. „a Nap a Bolygók így a föld is 
/ egy szupernóva felrobbanása-
kor szétszóródott / gázfelhőből 
azonos időben keletkeztek / […] 
/ próbálom összerakni életünket 
édesanyámnak.” (24. o.)
3. „bizonyos élőlények nem hal-„bizonyos élőlények nem hal-
nak meg / […]  /teljesen eltűn-
nek utódaikba / a leszármazot-
tak azonosak az első sejttel” (58. 
o.)
4. A trianoni békeszerződés 
Beregszászt először Csehs-
zlovákiához csatolta, majd 
1938.november 2-án az I. 
bécsi döntés értelmében M ag-
yarország visszakapta. 1944.

októberében a túlerőben lévő 4. 
Ukrán Front elfoglalta, majd 
A Szovjetunió és Csehszlová-
kia között 1945. június 29-én 
megkötött szerződés értelmében 
Kárpátalját (így Beregszászt 
is) a Szovjetunióhoz csatolták. 
A Szovjetunió széthullásával 
Beregszász az 1991. augusztus 
24-én függetlenné vált Ukrajna 
része lett. M a  Kárpátalja tel-
epülései közül Beregszászban él 
a legnagyobb magyar közösség, 
a város jelentős magyar kul-
turális központ. (Forrás: Wiki-
pedia)
5. „dédanyám otthagyja férjét 
Erdélyben / [… ] / fogja gyerekeit 
s visszamegy Beregszászra / va-
jon miért meséli büszkén újra 
meg újra édesanyám” (14.o.)

Egyenes  
labirintusok
Kelemen Lajos: 
Föltett igaz 
(Napkút, 2010.)

Meglátni a láthatatlant és 
átlátni a láthatón. E kettős 
vágy hatja át Kelemen Lajos 
költészetét. A Föltett igaz  a 
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„nem romló, a nem hamis” sza-
vak vélelme. A kötet versei a 
halkan súgott reménykedés, 
a szemlélődő, „megilletődött 
lélekkel” várás, a befelé élés 
imái. A nem-tevő, de kor-
szakokon és helyszíneken át-
utazó, a tudott és hitt cél felé 
tartó nyugodt várakozásé. 
És mégiscsak a lakás, a kis-
város, a vidék csendes gon-
dolatai. Olvasmányok, séták, 
hangulatok, moz-
dulatok és moz-
góképek emlékei. 
Látások és látomá-
sok széljegyzetei. 

Ke l me n  
pszeudoútvesz-
tőket épít belőlük. 
Kérdő- és gondo-
latjeleket fest fel 
haladásirány-jel-
zőként a szövege-
iben barangolni induló tu-
risták számára. Álom és éb-
renlét közt lavíroz, az úton 
levők éhségét és szomjúsá-
gát idézi meg, szentet és pro-
fánt, életet és halált versel 
Teremtő és teremtett között 
kanyargó textusainak szűk 
folyosóin. Ám sokszorosan 
összetett, telt mondatai, – 
melyek olykor véget sem ér-

nek – azért mindig az ég felé 
sandítanak. A földi éhségtől 
a transzcendens utáni szom-
jazás irányába, az éjszakából 
a friss, pára illatú hajnal felé. 

Sorai Ég és Föld ősi egy-
ségét, összetartozását sejte-
tik. Ahogy az „iszkoló had-
nép” a csatatérről rémülten 
figyeli a Napcsodát, amint a 
négy tehén a „mennyet öblö-
gető” patakból iszik – a lege-

lőn egyébiránt az 
Isten báránya föl-
di füvet harapdál 
–, híd képződik, 
valami összeér, a 
szerző „odarajzol a 
rét közepére egy kis 
eget”. A szkepszi-
sek, keservek, sö-
tétek meg kétség-
beesések borús, 
ám egyenes labi-

rintusaiból az ikaroszi ma-
gasba törés gőgös és talmi 
szárnyalása helyett a nyu-
godt és kérdő égre nézés ki-
útját választja Kelemen. 
Az Ég felől érkező fényt és 
(meg)világosodást. Hiszen – 
mint írja – „az ösvény, a virra-
dat: bársonypuha kifutópálya”.   

Vastag súlyú , mélyen át-
gondolt kötet ez. Tán túl-
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ságost is komoly, noha egy-
szerre érzik rajta a titokke-
reső alkotó hite és kételye. 
Azért végső soron tisztelet és 
alázat vezeti. S hozzá Kele-
men kiváló szerkesztő. Köl-
teményről költeményre, fe-
jezetről fejezetre precíz dra-
maturgiával építi kötete út-
vesztőjét. A Napcsoda-részt 
üdvtörténeti-evolúciós ívbe 
fogalmazza, a Történet vé-
gén a Fekete doboz irreverzi-
bilis zuhanását az Elveszett 
bárány meglelés-történetére 
tükrözi, az ószövetségi pátri-
árkák pedig szertelenül ker-
getőznek könyve lapjain. (Já-
kob létráját túlfelől Izsák ál-
dozatával tükrözteti, de má-
sutt megidéződik Ábrahám 
szkepszise is.) Noha a mű-
gond olykor körülményes-
ségbe csap, (Kódfejtő) máskor 
bravúros és könnyed, (Létra) 
vagy szűkszavú és torokszo-
rító (Öregasszony).      

Kelemen a lelkiismere-
tet szakorvosszerűen vizs-
gálja, az élet nála patikamér-
legen való megmérettetés, 
és hőlégballonszerű emelke-
dés/süllyedés a világ. A szö-
veg-hajótöröttek meg izo-
láltságukban füstjelekkel be-

szélnek egymáshoz. Nyugta-
lan, örökkérdő, töprengő lel-
ke aztán e jelben békél: „Ta-
lán mégse csak a tágra tárt bi-
zonytalanság fogad”.  • 

Vass Norbert

A tükörből  
kifelé
Gerőcs Péter: 
Zombor és a világ
(Scolar, 2010)

„Akkor hát nincs 
más hátra, belelé-
pünk a tükörbe.”

Minden további nélkül kezd-
hetném úgy kritikámat, 
hogy: „Megjelent Gerőcs Pé-
ter, a legfiatalabb írónemze-
dék jeles tagjának első köte-
te.” Ez esetben úgy is foly-
tathatnám, hogy: „Százötven 
oldalon olvashatunk tizen-
egy novellát, melyek az el-
sővel kezdődnek, és a máso-
dikkal folytatódnak.”

Azonban nem így kívá-
nom kezdeni (és főleg nem 
folytatni) írásomat, hanem 
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inkább így: „Minden író éle-
tében, szerencsés esetben, 
bekövetkezik az a forduló-
pont, amikor megjelenik első 
kötete, s ezzel úgymond hi-
vatalosan is kilép az irodal-
mi élet színterére. Ez a pont 
sorsdöntőnek mutatkoz-
hat, hiszen az olvasóközön-
ség nagy része ekkor dönti 
el, tetszik-e neki az adott író 
művészete, vagy sem.”

Ha azonban így fognék 
neki e kritikának, nagyon 
messziről jutnék csak el oda, 
ahová tulajdonképpen sze-
retnék, vagyis oda, hogy el-
mondjam, amit tudni kell 
Gerőcs Péter első novellás-
könyvéről…

Bevezetőm ötletét magá-
tól Gerőcstől loptam: ő in-
dítja hasonlóan egyik tör-
ténetét (Egy őszi vagy tava-
szi napon) . Ebből akár le is 
vonhatjuk a következtetést, 
hogy invenciózus íróval van 
dolgunk. Nem tévedünk, 
Gerőcs írásaiban találhatunk 
igazán egyéni megoldásokat 
is. A Zombor és a világ cím-
mel megjelent novelláskötet 
alapjában véve kielégítheti 
az olvasót, aki egy első köte-

tes íróra kíváncsi. A tizenegy 
novella határozott képet mu-
tat a szerzőről, legalábbis ar-
ról a korai novellista korsza-
káról, melyet első könyvével 
vélhetőleg lezárni szándéko-
zott, avagy esetleg új kiindu-
lópontnak megtenni. 

Nézzünk most mélyeb-
ben a kút fenekére. Gerőcs 
történeteiben – még ha cse-
lekményesnek tűnnek is – a 
cselekmény többnyire má-
sodrangú, a gondolatiság-
nak jut központi szerep. An-
nak a leginkább elvontnak 
mondható beállítottságnak, 
mellyel Gerőcs az elbeszélőt 
és a címszereplőt ruházta fel. 
A novellák főhőse Zombor, 
az elbeszélő sajátos altere-
gója. Ez az alteregó-vonal 
az egyik tényező, ami miatt 
Kosztolányi Esti Kornél ja te-
kinthető valamelyest mintá-
nak, de legalábbis előzmény-
nek. S bár Márton Lász-
ló – Gerőcs mestere – a kö-
tet végén olvasható utószó-
szerű írásában figyelmeztet, 
az olvasót megtéveszthetik 
az Esti Kornélra utaló párhu-
zamok, mégiscsak alapvető 
fontosságú, hogy összefüg-
gésbe hozzuk a két könyvet. 
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Azért is, mert a Kosztolányi 
által megalkotott karakterről 
írott gondolatok némelyike 
vonatkoztatható a Zombor és 
a világ címszereplőjére is.

A kötetet nyitó novella 
legelején a következőt olvas-
hatjuk: „felpislogott rám, akit 
– lévén a történet mesélője is 
vagyok – most nevezzünk egy-
szerűen csak […] Zombornak.” 
(kiemelés tőlem: M.F.) Az 
Esti Kornél szerzője szintén 
az Első fejezetben mutatja be 
elbeszélő és hőse viszonyát. 
A Zombor-történetek eseté-
ben is a fent említett utalás 
az első és egyetlen szakasz, 
mely erre hivatott – kivétel 
a Nyári ebéd c. opus, mely-
nek bevezetője így kezdő-
dik: „Ebben a fejezetben, ahogy 
a kötet legelső sorai már utaltak 
is rá, maga Zombor az elbeszé-
lő.” Más helyeken azonban a 
narrátor Zombortól idegen-
nek mutatja magát, az egyik 
legtrükkösebb példa erre, 
mikor Zombor saját tükör-
képével beszélget, s leoltja a 
villanyt, hogy az elbeszélő 
ne olvashassa le a tükörkép 
szájáról, amit az a főhős fülé-
be súg (A véres költő). 

Könnyen lehet, hogy 

Zombor figuráját, a fiatal író 
karakterét az utókor önélet-
rajzi indíttatásúnak fogja te-
kinteni, s talán többen ma-
gukra ismernek egyes sze-
replőkben. Az Esti Kornélhoz 
hasonlóan a Zombor és a világ 
esetében is megállapíthatjuk: 
„az alkotás természetéből követ-
kezik, hogy nem létezhet olyan 
írói mű, mely ne volna önélet-
rajzi eredetű”1.

A másik jellemző, ami 
miatt az Esti Kornéllal párhu-
zamba hozható a mű, a re-
gényszerűség kérdése. Kosz-
tolányi könyve kapcsán ami-
att is szóba jöhet bizonyos 
szövegtani és műfajelméle-
ti szempontok alapján a re-
gény kategóriája (annak per-
sze sajátos változata), mert 
az egymással egyébként cse-
kély mértékben összefüggő 
novellákat Első fejezet, M á-
sodik fejezet és még tizen-
hat ugyanilyen címmel lát-
ja el Gerőcs, s minden da-
rabhoz tartozik egy beveze-
tő, „Melyben [Estivel] ez és 
ez történt”. Az efféle beveze-
tőnek már Kosztolányi ide-
jében (is) régi hagyománya 
volt. Gerőcs történetei ehhez 
képest egymással kicsit job-
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ban is összefüggenek; visz-
szatérő karakterek – főleg 
szerelmek –, témák és érzé-
sek bukkannak fel itt-ott. En-
nek ellenére a novellák szin-
tén függetlenek egymástól 
(egyesével már jónéhányuk 
megjelent különböző fo-
lyóiratokban is), szerzőjük 
mégis Kosztolányiéhoz ha-
sonló, annál kevésbé átgon-
dolt módszerrel szerkesz-
ti őket egymás mellé. A kü-
lönböző címek alatt 
Gerőcsnél is ilyen 
bevezetéseket ol-
vashatunk: „Eb-
ben a fejezetben 
Zomborral ez és ez 
történik.” 

Az Esti Kor-
nél talán olvasha-
tó regényként is. A 
Zombor és a világ szerintem 
azonban nem. Bár vannak 
komoly előre- és visszautalá-
sok az egyes novellák között, 
mégis, az egyes történetek 
néha teljesen más világban 
játszódnak, mondhatjuk ta-
lán, hogy különböző dimen-
ziókban – példa erre, hogy 
teljesen más édesanyával 
találkozhatunk az Egy őszi 
vagy tavaszi napon ban, mint 

mondjuk a Nyári ebédben. Ér-
demes elgondolkozni azon, 
hogy a szerző csupán meg-
elégedett-e azzal, hogy régi 
és új novelláiból kiválaszt-
ja a számára legjobb tizen-
egyet és sorrendbe rakja úgy, 
hogy ne nagyon lehessen be-
lekötni, majd összekapcsol-
ja őket egy-egy estikornélos 
bevezetővel, lesz, ami lesz. 
Avagy esetleg regénysze-
rűségre törekedett, csak ép-

pen nem gondol-
kozott eléggé előre, 
mikor megírta első 
Zombor-novelláit, 
ezért nem is szü-
lethetett megfelelő-
en finom kidolgo-
zású, regényként is 
olvasható novellás-
kötet.

Ami ezen kívül zavaró 
lehet még a Zombor és a világ-
ban, hogy a bemutatott élet-
helyzetek változatossága el-
lenére kissé – egysíkú. Mint-
ha Gerőcs minden novellá-
ban ugyanazt akarná elmon-
dani Zomborról. A főhős di-
lemmái, problémái – me-
lyekből van bőven – korlá-
tozottak, ezért a kötet végé-
re már visszatérnek, ismerő-
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sek, és elegünk is lesz belő-
lük. Zombor mindvégig leg-
inkább saját magával van el-
foglalva, és ezzel nem tesz 
jót – az olvasó szereti, ha rá 
is gondolnak.

Mit tudhatunk meg 
Zomborról, ha végigolvas-
suk a könyvet? A rá vonat-
kozó különböző novellák-
ban elejtett utalások jó ré-
sze általánosan érvényes, an-
nak ellenére, hogy egy he-
lyen az alábbi figyelmezte-
tést kapjuk: „a különböző feje-
zetek természetesen különböző 
Zomborokat mesélnek el” . Ész-
revehetjük mellesleg az el-
beszélő rájátszó elfogultsá-
gát is: „Zombor már csak ilyen 
gondolkodós fiú volt, mondhat-
nánk: okos, értelmes férfiem-
ber”, aki szerint saját szemé-
lye „pótolhatatlan” (Tetszha-
lott). Lelke „nyughatatlan” és 
„gőgös” (Álomfejtés), „tudós 
ember volt, saját magának tu-
dósa” (Légszomj), „kiskora óta 
írónak készült” (Zombor ha-
zugságai), s „képzeletében va-
lamiért a halál és a szexualitás 
kapcsolódott össze” (Zombor 
világgá megy) . Ezektől mesz-
sze eltér a kötet legnagyobb 
szabású darabjának, az Egy 

őszi vagy tavaszi naponnak fá-
sult Zombora, bár ezt végül 
talán feloldja a szépen kidol-
gozott rianás-motívum: a vi-
lág felé való érdektelenségét 
először a filozopter Steiner 
bácsi gondolatébresztő mon-
datai, majd a múltra való 
fényderülés töri meg végleg.  
Legfontosabb tulajdonsága 
azonban az a már említett el-
vont-gondolati személyiség-
jegy, amely az olvasóban a 
kissé elkényeztetett, önérze-
tes entellektüell érzetét kelti. 
Egyrészt ezért sem mondha-
tó Zombor a novellák „pozi-
tív hősének”. Másrészt, mert 
egyes történetekben gyenge-
ségének, elbukásának külön-
böző fajtáival, gőgjének vagy 
önérzetességének visszaüté-
sével találkozunk, esetleg 
mélyen megbotránkozunk 
időnként igazán mellbevá-
gó gondolatain, szóhaszná-
latán, amelyek a másik ol-
dalról nézve néha nagyon is 
megmosolyogtatóak. 

Az elbeszélő olykor fel-
villanó humora, finom (ön)
iróniája ilyen módon a kötet 
egyik legdicsérendőbb eré-
nye; legvadabbul a már-már 
Douglas Adams-ien zseni-
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ális Jancsika-jelenetben szi-
porkázik (Zombor és Goe-
the). Gerőcs Pétert vélemé-
nyem szerint elsősorban vá-
lasztékos, egyben invenció-
zus és néhol meghökkentő 
szóhasználata, (olykor csa-
varos gondolatmeneteiben 
is) könnyed fogalmazása te-
szi leginkább ígéretessé. •

M olnár Fábián

Hivatkozások

1. Szegedy-M aszák M i-
hály: Kosztolányi Dezső, 
Kalligram, Pozsony, 2010, 325.
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