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DaNilo Kis

A szagok anatómiája

Odoratus impedit cogitationem

Szt. Bernát nézd

miből készül
egyetlen uncia 
jónevű parfüm

9500 francia
jázmin virágjából
4800 rózsából
úgyszintén franciaországból
nyolcvan kegyetlenül elhervasztott
rózsából 
marokkó sivatagából

egy különleges nőszirom
virágából amely kizárólag
néhány firenze melletti ültetvényen 
él meg ahol szörnyű krematóriumok
épültek melyekben napkályhákkal
sajtolják ki a virágokból
a beismerést

végül harmincöt gyárilag
készített illatos 
vegyszerből
amelyeket az egyensúly érdekében 
helyezgetik időről időre egyik
helyről a másikra hogy együtt
tartsanak minden lelket
a halott virágokét
hiszen oly elfogultak
egymással összeférhetetlenek

Fordította Ladányi István. 
Ex Symposion, 1993. március 1.
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FeKeTe j. józseF

Határhelyzetben
 
Kisebbségi magyar írónak lenni a Vajdaságban

Csillagvizsgáló

Identitásváltás – identitásválság

A vajdasági magyar író folyamatosan határhelyzetben van, amióta létezik a délvidéki/
jugoszláviai/vajdasági magyar irodalom fogalmának bármely megnevezési alakzata. Ket-
tős koporsóba van zárva, Budapest és Belgrád között, fogalmazott Herceg János, majd 
nyomában Juhász Erzsébet. Ez a helyzet valamelyest nivellálódott, amióta az irodalom-
történet-írás használja az egységes magyar irodalom meghatározást, amivel meg az a baj, 
hogy, miként Elek Tibor észrevételezi, a magyar irodalom minden egyéb, csak éppen nem 
egységes. Inkább találó az egyetemes magyar irodalom megnevezés, ám az se szünteti 
meg az említett határhelyzetet, a vajdaságiak tekintetében azon szerzők esetében sem, 
akik a múlt század kilencvenes éveinek elején áttelepültek Magyarországra, vagy később 
ott tanultak, akár ott maradtak, akár visszatértek a Vajdaságba. A nyelv, a hagyományok-
ból táplálkozó önazonosság hozza őket határpozícióba. (A vajdasági magyar nyelv lexikai 
és frazeológiai sajátosságairól több szószedet is található a világhálón.)

Thomka Beáta szögezte le, hogy a kultúra alapvető jellemzője a határsértés, az át-
hatolás, áthatás, a nyelv-, vallás- és etnikumköztiség. A nemzeti kultúra akár kultúrák 
közöttiségként is leírható. Ilyen értelmezésben a centrum és periféria fogalma jószerével 
kiüresedik, vagy legalábbis jelentősen módosul. Vagyis már lényegtelen, milyen távolra 
esik Belgrád és Budapest, a határhelyzet az alkotó személyiségen belül képződik meg, 
és identitásválságként, identitásváltásként, identitások egymásba hatolásaként, esetleg 
identitásvesztésben ölt alakot.

A magyar irodalmat a XX. század történelme – több lépcsőben, de radikálisan – több-
központúvá tette, és ezeket az egymástól elválasztott centrumokat régiótól függően 
különböző hatások, ösztönzések érték, kibontakozásukat gátló és serkentő körülmé-
nyeik is váltakozók voltak. Viszont egymás iránti magnetikus vonzódásuk folyamato-
san működött, és a többcentrumúság elve átrendezte a centrum és periféria alárendelő 
viszonyát. Délvidéki viszonylatban itt mindenekelőtt az Új Symposion köré szerveződött, 
az avantgárd magyar és külföldi hagyományai, a kortárs művészet modern és poszt-
modern jelenségei iránt nyitott, a kortárs társadalomtudományok felől nyelvi határok 
nélkül tájékozódó, értékteremtő művészi és kritikai tevékenységet folytató fiatal értel-
miségiek műhelymunkáját, szó-akcióját kell említeni. A múlt század hatvanas éveiben 
az irodalmi terepasztalra lépett délvidéki fiatalok eleve kiszorítottnak, kirekesztettnek 
érezték magukat az anyaország anyanyelvi kultúrájából. Érdeklődésük, tájékozódá-
suk, kritikájuk, alkotásaik, dialektusuk és terminológiájuk, egyszóval beszédmódjuk  
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beleütközött a magyarországi elutasításba, integrálódásról szó se lehetett. Ugyanakkor 
az új, vidéki szemlélet és gyakorlat anyaországi, a centrumban élő szimpatizánsai szá-
mára ez a periférián született Új Symposion új, lehetséges centrumként metaforizálódott, 
s az akkoriban Magyarországon szilencium alatt álló szerzők itt, a periférián közölték 
műveiket. Ennek a közlési lehetőségnek valamiféle intézményes viszonzására 1990-ig 
kellett várniuk a nyelvi és politikai, területi és egyéb kisebbségben élő magyar íróknak, 
amikor a Magyar Írószövetség megnyílott a „határon túliak” előtt, s innentől az egymás 
közti „átpublikálás” mindennapi gyakorlattá vált.

Az elszakadás traumája

Itt érdemes egy pillanatra megállni, hogy vezérszavakban áttekintsük a délvidéki iroda-
lom kánonátrendeződését. A centrumtól elszakadás traumáját követően először a Szente-
leky Kornél meghirdette helyi színek elmélete határozta meg a regionális kánont, később 
a „népi diskurzus nemzeti kultúraintegráló hatása” érvényesült kánonképzőként, majd 
erre rekanonizációként hatott vissza a hatvanas évek elejétől, derekától az interkulturális 
kapcsolatokkal és az anyaországi kulturális önreflexiótól történő eltávolodással leírható 
utómodern és neoavantgárd világszemlélet és műteremtés, végül a posztmodernbe csú-
csosodó értékboltozat, ami eleve visszahatott az anyaországi irodalmi kánonra. Szirák 
Péter írja erre vonatkozóan, hogy „A Híd és az Új Symposion, s általában a Vajdaság meg-
határozó irodalmárai mindig is szubverzív módon viszonyultak a részben vagy egész-
ben hegemón helyzetben lévő magyarországi kánonhoz, így a régió orientációja hason-
ló szerepet töltött be, mint a párizsi Magyar Műhely köre. Aligha véletlenszerű például 
a »prózafordulat« kezdeményezőinek, Ottliknak, vagy még inkább Mészöly Miklósnak 
a vajdasági kapcsolatai.” Ezekhez a kanonizálás által felértékelt utómodern és neoavant-
gárd törekvésekhez teremtettek sajátos értelmezői nyelvet a helyi irodalomtudósok, ami 
magas szintű, rangos értekező prózát hívott életre. 

Ugyanakkor fölmerül a kérdés, kapcsolódik-e az össznemzeti magyar kultúrához 
a nem anyanyelvi környezetben születő magyar irodalom? És ha igen, öntörvényű, tör-
zsökös jogon teszi-e ezt? Jelenléte folyóiratok, kiadók, portálok, átpublikálások – egyéni, 
személyes kapcsolatok – révén kétségtelen. Annak eldöntéséhez azonban, hogy a jelen-
lét arányban áll-e a produkció esztétikai értékével, vissza kellene térnünk az értékelési 
anomáliák tisztázatlan kérdéséhez. Én legalábbis nem ismerek olyan egységesen érvé-
nyesíthető megítélési mércét, értékelméleti rendszert, axiológiai besorolást, amely az 
elvárásokon túl kellő érzékenységgel viszonyulna az eredetihez, az egyedihez, az elkülön-
bözőhöz. Az viszont evidens, hogy az életképes közösségi kultúra nem nélkülözheti az 
eligazító értékrendszert, átvitt értelemben minőségi irodalom nem létezhet minőséges 
kritika nélkül. Van-e a mai vajdasági irodalomnak idehaza, vagy bárhol is, kritikája? 
Kritika nélkül kánonok se létezhetnek. 

A kisebbségi irodalmi térségben természetes reflexként működik a félelem a túl-
értékeléstől, a külső etalonok keresése, a folytonos összehasonlítgatás, a kánonnak 
megfelelés igénye, ennek következtében hozta létre az Új Symposion első nemzedéke 
a korábban ismeretlen fegyelmű, felkészültségű és szigorú kritikai apparátusát, amely 

mind szemléletében, mind nyelvezetében szubverzív módon viszonyult a magyarországi 
irodalmi kánonhoz. A délvidéki irodalom mára megszabadult az önbecsülés hiányától, 
a magát kényszerűen lefokozó, második vonalba utasító megalázkodástól, ugyanakkor 
nem veszítette el realitásérzékét, és nem esik a kontraszelekció hibájába. A jelenkori, 
lírában, prózában, drámában, értekező és esszéprózában egyaránt jelentőset alkotó 
fiatal szerzők intézményekben tanulják vagy tanítják az irodalmat, hagyományaikat 
nem évszázadokra visszanyúlva keresik, elég nekik Csáth meg Kosztolányi, széles körű 
rálátásuk van kortársaik produkciójára, saját munkájukat a magyar nyelvterület bár-
mely részén publikációs megmérettetésnek tehetik ki, ismerik a mezőnyt, és azon belül 
felmérik saját helyüket. 

A kiadók szerepe

A Délvidéken a Forum Könyvkiadó 1957-es megalakulásával vált központosítottá a magyar 
könyv- és lapkiadás, és ez a kiadó mintegy négy évtizeden át szinte magányosan uralta 
összefüggőnek vélt felségvizeit. A szabadkai Életjel Kiadó 1968-tól már működött, az 
Életjel Könyvek sorozata viszont csak öt év múltán indult, terjesztése megoldatlanságából 
eredően nem veszélyeztette a Forum pozícióját. A zentai zEtna 2002-ben jelentette meg 
első kiadványát, azt követő felfutása páratlan a Vajdaságban, némely megítélés szerint 
az új évezred legelején a délvidéki irodalom új központjává nőtte ki magát ez az egyetlen 
főállású alkalmazott nélkül működő kiadó. Aki ezt nem így látja, annak is el kell ismernie, 
hogy a zEtna térfoglalása jelentősen átrendezte a hangsúlyokat a regionálisnak tekintett 
irodalmi térségen belül. A délvidéki könyvkiadás természetesen ennél nagyobb mérték-
ben pluralizálódott.

A kiadók egyéni profillal rendelkeznek, ennélfogva kialakították érdeklődési és von-
záskörüket egyaránt. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium például kizárólag iro-
dalomelméleti és irodalomtudományi szakszövegeket – felsőoktatási segédanyagokat 

– jelentet meg, ugyancsak szakmai kiadónak számít a Vajdasági Magyar Módszertani 
Központ, valamint az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. A Sziveri 
János Művészeti Színpad könyvkiadói tevékenysége versorientált, az esszégyűjtemé-
nyek megjelentetésével felhagyott. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Forum 
Könyvkiadó jószerével a nemzeti–közösségi egzisztencia meghatározó és jellegadó prob-
lematikájára összpontosít, szépirodalommal is, de inkább az értekező próza elsőbbsége 
mellett. A Forum produkciójában helyet kap a helytörténet, a politikai publicisztika, 
a társadalomtudomány, a képzőművészet egyaránt, öt éve viszont friss szépirodalmi 
műhelynek számít. A képzőművészeti orientáció, valamint az értekező prózára irányuló 
odafigyelés a zEtna Kiadóra is jellemző, viszont esetében sokkal fontosabb kiemelni a te-
remtett és megvilágosító értékekre összpontosító szépirodalmi koncepciót. A zEtnáról 
bátran elmondható, hogy műhelyként funkcionál. Olyan szerzők munkálkodnak ebben 
a műhelyben, akik számára hatványozottan fontos az alkotószellem autonómiája, a lét- 
értelmezés esztétikummá átvalósítása, a mű jelentésvilágának és a befogadó értelmezési 
horizontjának koherenciája, a gondolatközvetítés művön belüli egyedi megoldásai, úgy 
a költészetben, mint a prózában és a kiemelt helyen kezelt drámában.

Csillagvizsgáló Csillagvizsgáló
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Az Életjel Kiadó folytatja a Kosztolányi–Csáth–Szabadka-hármas irányultság vonzatá-
ba sorolható irányvételét, a Klasszikusaink sorozata is a délvidéki szépirodalom múltjának –  
élő hagyományának – ápolására szolgál. 

A regény területén egyaránt jelen van a történelmi és a jobb elnevezés híján áltörté-
nelmiként jegyzett regény, a fikciós és az önéletrajzi nagyepika, e két utóbbi ötvözése, és 
egyáltalán a műfajközi átmenetek lehetőségét kihasználó prózaforma. A konvencionáli-
sabbnak tekinthető elbeszélő modor se jelentkezik vegytiszta formában, de jelen van pél-
dául a tárca- és dokumentumnovellákban, viszont a századelő dokumentumregénye már 
ironikusan visszaható módon kezeli a konvencionális beszédmódot. Ez a műre visszaható 
alkotásfolyamatot feltételező műképzés nem csupán az epikus műfajok, hanem a líra és 
a dráma beszédmódjára is kiterjesztette igényét, a műfaji átjárhatóság szinte követel-
ményként mutatkozik, és új alkotások születnek a táj, a miliő, a „helyi színek”, a nemzeti 
múlt, a történelem, az anyanyelv iránti személyes, egyéni viszony megfogalmazásából. 
Az egyéni útkeresés, a pontos önkifejezésre törekvés ugyanolyan fontos századunk első 
évtizedétől kezdve az íróink számára, mint a valahová gyökerezés tudata, még ha alkotói 
fantáziájuk helytől, szokásrendtől távolinak tűnő terepre vezeti is olvasójukat. Viszont 
nem ez a jellemző a XXI. század délvidéki könyvkiadására. A vázlatunk szerint a könyv-
kiadásunk határokkal szabdalt felségvizeinek újrahajózhatóságát lobogójára tűző, de 
egyben térfoglaló és dominanciát szerzett zEtna Könyvkiadó vezetője, Beszédes István 
éppen a régió táj- és térpoétikájának hangsúlyozott jelenlétét tartja inkább meghatározó-
nak: „Van irodalmunknak egy tájérzékeny, identitáskereső, -alakító vonulata, mégis széles 
kontextusba helyezett poétikája, amely most is, a zEtna-könyvekben is, sőt most tán 
leginkább itt érezteti hatását. Erőteljes szerzői világok, világnyelven beszélő magánmi-
tológiák a talpunk alatti bácskai, bánsági, mit tudni még, milyen löszön, márgán, sziken.” 
Ez az újraértelmezett regionalizmus az értekező prózában is megjelenik, a szerzők az 
areális nyelvszemlélet fényében vizsgálják azt a nyelvek és kultúrák egymásba hatolása 
nyomán létrejött, kulturális és nyelvi tekintetben nehezen lehatárolható, folyamatosan 
alakulásban, az egymásra hatások révén mozgásban lévő szellemi térséget, amelyben 
valós és léggyökerekkel egyaránt megkapaszkodott irodalmunk.   

Az elbeszélő próza népszerűsítését vállalja a szenttamási Gion Nándor Emlékház 
novellapályázata, valamint regénypályázata, és sikerrel teljesíti e fontos küldetést.

A nyelvi kódváltás mint hiteles beszédmód

Majoros Sándor Meghalni Vukovárnál című regényében olvashatjuk: „Mi legyen velünk?, 
kérdezi Vina. Semmi, mondom, ne legyen semmi. Elegem van a drógás trükkjeidből. Soha 
nem voltak trükkjeim, és most sincsenek. Egyébként pedig nem drógás, hanem drogos. 
Nálunk így mondják, drógás. Lehet. De ez itt Budapest.” A nyelvi kódváltás ebben az 
esetben nem csupán a nyelvi önazonosságot hitelesíti és nyomatékosítja, hanem felveti 
a Vajdaság és Magyarország nyelvhasználatának eltérő voltát, az előzőt átjáró környe-
zetnyelv hatását, ami a művekben szándékolt slamposságra mutat, mintha a nyelvi 
igénytelenséget pellengérezné ki, vagy éppen egy időszerű nyelvállapotot jelenítene 
meg – ám ez mindig a szerzői intenció kérdése, miként Toldi Éva is jelzi: „Nem lehet 

eldönteni, hogy a hivatkozás a tájegység emberének multietnikus és interkulturális 
meghatározottságával együtt egyúttal nyelvi igénytelenségre utal-e?” Az idézetben 
egyetlen szó két változata, a drogos-drógás hangtani eltérése az identitás rögzítése mel-
lett megnyitja az „itt” és „ott” oppozícióját, ami nyomán felelőtlenség lenne valamiféle 
idealizált „egység”-ről beszélni. Majoros regényéből vett kódváltás példa az előzővel 
szemben az elhatárolódásra, elzárkózásra. A Meghalni Vukovárnál elbeszélője a katonai 
szakszavakat szerbül használja szövegében, jelezvén, hogy a militáns szakzsargonnal 
jelölt kíméletlen világgal se nem akar, se nem képes azonosulni. A kétnyelvű kultúrában 
nevelkedett olvasó ismeri ezeknek a szerb szavaknak a jelentését. A magyarországi csu-
pán akkor értheti meg őket, amennyiben a szerző hivatkozásokat, magyarázatokat fűz 
hozzá, ami előfordul, ugyanakkor számos vajdasági vagy Vajdaságból származó alkotó 
munkáiból hiányoznak az ilyen magyarázó hivatkozások, ami megnehezíti a kódváltás 
értelmezését, a szerző pragmatikus szándékának fölfedezését.

Egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a vajdasági irodalomtörténészek és nyelvé-
szek a múlt század kilencvenes éveiben a Vajdaságból Magyarországra költözött írók 
műveiben megjelenő identitásproblémák és azok nyelvi alakzatai felé. Az otthonos 
idegenség és az idegen otthonosság megfogalmazásának vizsgálata régen túlnőtt a tar-
talmi szinten, és áttevődött az identitás és a nyelviség összefüggésrendszerére. Ezen 
vizsgálódások alapja, hogy a nyelvhasználat tudatos, legalábbis általában, így a kultu-
rális azonosságtudat megjelenítésének elemzésekor a nyelvhasználatból kell kiindulni. 

A vajdasági kutatók által leggyakrabban vizsgált szövegek Balázs Attila, Bozsik 
Péter, Danyi Zoltán, Fenyvesi Ottó, Orcsik Roland, Szakmány György, Tóbiás Krisz-
tián művei, bár a zavart identitástudat, a belső meghasonlás, illetve a „Saját” büszke 
vállalása motívumainak célzott és hangsúlyos tematizálását legelőbb nőíróink, Lovas 
Ildikó és Bence Erika prózájában ismerte föl a kritika, és nyitotta meg az érdeklődés 
kapuit a nyelvészek előtt. A két írónő hívta föl a figyelmet, hogy az, amire az előttük 
járó generációk mint természetes közegük egyéniesítő lenyomatára tekintettek, szá-
mukra már problémaként fogalmazódik meg. Az utánuk jövőknél pedig ez a probléma 
magvas, tömör, deklaratív kifejezést is nyer. Tóbiás Krisztián vasjani című verskötete 
például, amely egyszerre szól az identitástörésről és az önazonosság általi stigmatizá-
lásról: „partizánok fogtak meg bennünket először / megfogtak bennünket / hogy alig 
tudtunk elszökni / aztán meg a magyar katonák / rácok vagytok / rácok / azt mondták”. 
Az idézett versben beszélő nagyapa végül a következőképpen határozza meg önmagát: 

„Talpramagyar paraszt vagyok”. 

Ezzel szemben Bozsik egyenesen elutasítja, hogy vajdasági író lenne. „Én viszont 
nem vagyok vajdasági író, nem is hiszem, hogy létezik ilyen, hogy erdélyi, vajdasági, 
felvidéki vagy kárpátaljai magyar irodalom. […] Bár az igaz, hogy magamat, mint fizika 
lényt emigránsnak tartom.” – nyilatkozta erre vonatkozóan egy interjúban. Esetében az 
igazán fontos, hogy nagyon szerethető könyveket ír, legutóbb a Jelentés a Kór Házából 
(2017) jelent meg Újvidéken.

Azokban a könyvekben, amelyeket olyan vajdaságiak írtak, akik Magyarországon 
tanultak, hazajöttek vagy ott maradtak, szinte mindegyikben föltűnik a „Szerbiában 
magyar vagyok, Magyarországon szerb”, vagyis mindenütt idegen, és ennek a kettős-
ségnek a föloldási kísérlete.
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A vajdasági magyar irodalom interkulturális diskurzusát Csányi Erzsébet az egymást 
átható kulturális kódok deltájának metaforájával írja le, olyan helyként tételezvén azt, 
ahol találkozik a kezdet és a vég, a Nyugat és a Balkán, és egymás felé áramolnak az 
impulzusok, „ahol eleve a születés és elhalás, a létrejövés és megszűnés minduntalan 
kiújuló drámája zajlik”, „ahol érintkezik a vég és a kezdet”. A kisebbségi kultúrát a sok 
vagy legalábbis több irányba gyökerező identitás jellemzi, ami esetünkben a volt jugo-
szláviai kulturális kontextusban magyar identitásként képződött meg, alkotóművésze-
ink látszólag természetesen élték meg ezt a „plurális kódrendszer” által körülhatárolt 
önazonosságot, viszont fel kellett vállalniuk a kódrendszerek közti átlépések traumáit 
is. Erre vonatkozóan szögezi le Csányi, hogy: „A határ maga is deltaszituáció: felbomlás, 
identitásvesztés, önmegkérdőjelezés, önmegszüntetés, szinte a halál átlépése és valami 
többlettudással való újjászületés. A delta gyűjtőmedencéje az Én és a Másik, az otthon 
és az idegen, a kicsi és a nagy, a forrás és a cél, a periféria és a centrum, a marginali-
tás-minoritás és a dominancia közötti ingalétnek.” V. Gilbert Edit szerint voltaképpen 
mindannyian valami módon kisebbséghez tartozunk és a periférián élünk, és ez a mar-
ginalitás változatos és örömteli. A perifériáról a centrum elnevezésű, nagyszabású, össze-
hasonlító-irodalomtudományi vállalkozása második kötetének bevezetőjében mutat rá, 
hogy „Amint leíródik [ti. a személyes narratíva], máris kiderül, hogy nincs lényegtelen 
történet, még sincs nem jellegzetes, csak nekünk feltáruló, szubjektív, marginális po-
zíció és látvány. Az egyedinek tűnő nem véletlenül szúrt szemet. Megnyilvánul benne 
az általános, hiszen újabb utakat nyit, visszhangot kelt. […] A határvidékről jobban is 
látszanak a dolgok, tágasabb a perspektíva, egyidejűleg sokfelé fordulhat a tekintet.”

A fentebb említettek (Balázs, Bozsik, Tóbiás, meg előképeik, Tolnai Ottó és Domon-
kos István) mellett a nyelvi kódváltás traumatikus helyzeteinek garmadáját fedezhetjük 
föl mások mellett Szabó Palócz Attila, Terék Anna, T. Kiss Tamás munkáiban – regé-
nyének címe is beszédes (Tükörtestvér), miként Kontra Ferenc trilógiájáé is (Idegen). 
Érdemes lenne őket tovább sorolni, viszont erre nincs lehetőség. Gerold László négy-
száznegyvennégy oldalon írta meg a Jugoszláviai magyar irodalmi lexikont. Vitában áll-
tam vele, mert szerinte rosszul látom, hogy egyre több és egyre jobb vajdasági magyar 
szerzőnk van. Itt nem bizonygathatom igazam, mindössze néhány példát sorolhatok 
föl a legfrissebbek közül.

Kortárs alkotások

Itt van mindjárt Bencsik Orsolya, aki legutóbbi regényében (Több élet, Magvető, 2016) 
poétikai szinten kiválóan egyesíti a magyarországi és romániai magyar szerzők körében 
is egyre kedveltebb, bahtyini familiáris beszédet a magyar és szerb frazeológiával, előnyt 
ad az önéletrajziságnak és a pszeudo-életrajziságnak, a naplóra hajazó narratívának, 
anyaországi és vajdasági szerzők fellelt szövegei „megemésztésének”. Szépirodalmi pe-
risztaltikája révén a határon innen és a határon túl léthelyzetének kérdéskomplexumá-
ra keres hiteles, olykor az abszurd révén megjelenített választ; ő Szeged és a Vajdaság  
dichotómiájában, T. Kiss Tamás Szeged és Magyarkanizsa viszonylatában, a Tisza ösz-
szekötő vonala mentén, stb. Az identitáson belül csírázó, majd megképződő kettősség 

felismeréséhez és megértéséhez, elfogadásához meg kellene fogalmazni, mi is az a vaj-
daságiság. Ehhez nyújt eligazítást a Forumnál megjelent Ki vagy te, vajdasági magyar? 
(2017) gyűjteményes kötet, amelyben Losoncz Márk szerkesztésében tizenöt esszé 
boncolja a témát, a szokásos sztereotípiák és egyéni meglátások során, nem kizárólag 
irodalmi szempontból. Ám térjünk vissza Bencsik Orsolyához, T. Kiss Tamáshoz, Sirbik 
Attilához (St. Euphemia, Magvető, 2015), Szabó Palócz szinte bármelyik könyvéhez; 
Móra Regina (Peremlakók, Forum, 2014) vagy Terék Anna otthontalan kétlakisága (Duna 
utca, Forum, 2011) voltaképpen a vallomásosságot tárgyiasító, Meztelenül a történetben 
(Forum, 2000) című Lovas Ildikó-regényre és a konfesszionális irodalom egyéb előzmé-
nyeire alapoznak. A prózánál maradva, Barlog Károly kisregénye (Kovács Istenke álmodik, 
Forum, 2017) mellett se mehetünk el szó nélkül. A kópéregény az előzőkhöz hasonlóan 
az identitás problematikus mivolta köré szerveződik, úgyszintén nem előképek nélkül, 
gondolok itt az Újvidékre összpontosító szövegekre Balázs Attilától Tolnai Ottón át 
Végel Lászlóig, ám másként, a város kultikus helyeit bejárva, egyben föltérképezve az 
ezredforduló után Újvidéken élő, tanuló fiatalok habitusát, saját elárvulását. A minden 
oldalról támadó hiányt.

Az irodalmi vallomás egyfajta terápia, így például az elsőkötetes Bíró Tímea (A pusz-
títás reggelei, Forum, 2017) az anya hiányának, a mélyszegénységben megtapasztalt nél-
külözések kibeszélése révén válik (talán) gyógyítóvá. 

Döme Szabolcs már 2013-ban elnyerte a Kilátó-díjat, a különböző helyeken publikált 
novelláit most gyűjtötte egybe a zEtna (A felhő neve, 2017). Prózavilága az abszurddal 
kokettál, a hagyományos, csattanóval záruló novella helyett történetei mindig vala-
mi váratlan irányba váltanak, de nem hagy mellékszálakat, és a mondataiban sincsen 
semmi fölösleges. Irodalmi erudíciója révén az elbeszélt történetekben nyelvfilozófiai 
témákat feszeget, a leírás lehetőségét, a szó hitelességét a leírt élményhez képest, a ta-
pasztalat és a leírás közti idő megmásító szerepét. Nem mintakövető, be nem skatulyáz-
ható. Ahogy Celler Kis Tamás költő sem, akinek második kötete ugyancsak a zEtnánál 
jelent meg (Anyaméh, 2015). 

E rövid összefoglaló kísérlet olvasása nyomán bizonyára sokan kiátkoznak az iroda-
lomból, olyanok, akiknek idén (eddig még) nem jelent meg kötetük, meg azok is, akiknek 
igen, mégsem említem őket. Erre terjedelmi okokból egyszerűen nincsen mód. Néhány 
sajátos produkcióra viszont kénytelen vagyok fölhívni a figyelmet. A gyermekirodalom-
ról egy szó se esett, noha kiváló alkotónk, Csík Mónika ezen a téren fontos könyveket 
adott az ifjú olvasók kezébe, emellett költészete, prózája és publicisztikája is erőteljes, 
szerethető. Böndör Pál, akinek 70. születésnapjára jelent meg idén kötete (Finis. Egybe-
gyűjtött versek, Forum, 2017), ugyancsak kiváló lírában és prózában egyaránt. Vasagyi 
Mária könyvei a Bácskaság távolabbi és közelebbi múltját hozzák familiáris közelségbe, 
bensőséges megnyilatkozása a vallomásosságon túl olyan nyelvi regiszterekben ölt szö-
vegtestet, amelyek az archaikus szóhasználat és a modern szerkesztésmód ötvözeteként 
lebilincselik az olvasót. Hasonló határhelyzetre épül Sándor Zoltán poétikája is: egyfelől 
a kísérleti próza izgatja, másfelől az anekdota, valamint a szociális érzékenység alakítja 
írásművészetét.

Vannak a délvidéki magyar irodalomnak talán jelentősebb, mindenképpen említésre 
érdemes, ha nem is irányvonalai, de áramlatai, meg szerzői, és ez a szöveg végtére is 
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nem csorogna le a képernyőről, ám most már az olvasó türelmével számolok, így nem 
marad más hátra, mint

A legjobbak,

mégpedig a DRÓT szerint, amely a 88. Ünnepi Könyvhét gazdag terméséből két délvi-
déki/vajdasági szerző művét találta legjobbnak: „Terék Anna és Tóbiás Krisztián azok 
közé a vajdasági magyar költők közé tartoznak, akikre oda kell figyelni. Csöndesen, – ha 
kell – Wilkinson pengével dolgoznak, tömény és fontos lírát metszve. Terék Anna Duna 
utcája mintegy megelőlegezte ezt a hihetetlenül kemény kötetet, amelyből »tragikus női 
sorsok bontakoznak ki, haldokló, tetszhalott, élőhalott nők szólalnak meg, a sírástól 
szaggatottá váló lélegzetvétel rapszodikusságával« – írja Pressburger Csaba. Az egész 
verseskötet brutális, kegyetlen, és mégis pontos és feszes, mai és örök. 

Halott nők, akik beszélnek, és akikről beszélni kell. 
Szintén a halál az egyik központi témája Tóbiás Krisztián vajdasági származású – bár 

az utóbbi években már lassan balatonfüredivé váló [szerző] – kötetének is, amelyben 
kegyetlen komolysággal nyúl vissza a délszláv háborúban megélt emlékeihez, idézi meg 
a háború őrületét, örvényét, tárja fel tragédiáját és borzadályát. 

Az utószót író Lanczkor Gábor szerint »van itt valami szelíd veszély« – mi a verseket, 
különösen a címadó verset olvasva semmi szelídséget nem éreztünk, viszont a veszély 
közelségét annál inkább. Éppen ezért a közeli kegyetlenségért, elemi erőért, őszinte 
hangért, amely mindkét kötet sajátja, döntöttünk úgy, hogy a 2017-es Ünnepi Könyv-
héten Terék Anna és Tóbiás Krisztián verseskötetei szerintünk a legjobbak” – olvasható 
a közleményben.

Valamelyik folyóiratban olvastam Terék Anna Jelena című hosszúversét, és annyira 
letaglózott, mint korábbi verskötete, úgy emlékeztem, írtam is erről az elemi élményem-
ről, de most hiába keresem, nyoma sincs. Talán inkább beszélhettem róla? Lényegtelen, 
immár kötetben is olvashatom, ráadásul nyitóvers, ezek szerint nem csupán nekem akad 
meg a szemem rajta, és újraolvasva is megidézte a zsigeri élményt. Miként a kötet egésze. 
Öt ciklus narratív versei háborúról, kórházról, gyermektelenségről, elveszített férjekről, 
generációs problémákról. Feszesen, ledorongoló erőteljességgel, remek képekkel. Előttem 
regényekké álltak össze a történetek, hála Terék Anna tehetségének.

Tóbiás Krisztián sajátos poétika mentén alkotta meg kötetét: a lírát tudományos 
elméletekkel ötvözte, így az öt nagyobb egységet alkotó verseiben, amelyek nem köte-
lezően összefüggőek, és tematikájukban is eltérnek egymástól, párhuzamosan jelenik 
meg a tér, az idegenség, az idő, az üresség és kiürültség esztétikumának problematikája 
a mostani és az egykori otthon, a felnőttkor és a gyermekkor tájba helyezett világa, az 
anekdotizmus, az irónia, a háborús időszakok, a kontempláció és a konfesszió, a realitás 
és a vízió, ráadásul szerelmes verset is tud írni. Mindezt lazán, következetes formában 
áramoltatja szövegeiben. Nekem ugyanúgy bejött, mint a DRÓT-nak. 

Klájó adrián: Kerítés 
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TeréK aNNa

Halott nők 
 
(részletek)

Jelena 
(részlet)

A boltokban nem volt már hús,
a szállítmányokat szétlőtték, az öregek
a padláson akasztották fel magukat sorban.
Minden piros tető egy-egy lógó,
halott nagyapát, nagyanyát takart.
Száradt a testük kötelekre kötve.
      Hangosan dobogott a szívem,
      mikor az ablakból néztem,
      ahogy a nagyanyám
      a mi szemetünkben turkál.
      Lassú, nagyon lassú mozdulatokkal.
            És Goran nem engedte, hogy kimenjek hozzá.
            Azt mondta, nekünk is alig van mit ennünk,
            a megmaradt gyerekre gondoljak,
            nekünk kell a hús, nem adhatunk
            az öregasszonynak.
      Néztem az ablakból, a függöny mögül:
      turkált a szemétben, ételmaradék
      után kutatva, és nem nézett fel egyszer sem.
      Féltem, hogy tudja, hogy ott vagyok
      és nézem, végignézem, ahogy
      a szemétben étel után kutat.
      A szám magától kinyílt,
      de hallgatott. Míg néztem,
      egyszer sem nézett vissza rám.

Szarajevó

Néha itt olyan fehér
fölöttünk az ég,
hogy az ember el se hiszi,
hogy van ég fölötte.

Pár hét alatt
megszokod a dörgést.
Anya szerint ez pont olyan,
mint mikor a kisbaba
az anyja szívverését hallja
állandóan maga körül a hasban.

Apa

A legrosszabb akkor is az volt,
mikor a bokorban megtaláltak
és odahívták apát.

Apa a bokor mellett üvöltött,
két kézzel verte a fejét.
Nem engedték neki,
hogy tovább nézze a testemet.
Elfordultam én is.

Csillagvizsgáló Csillagvizsgáló

A Csillagszálló megrendelhető a szerkesztőség 
postacímén: 1410 Budapest, Pf. 200,
e-mailen a csillagszallo@gmail.com címen
vagy telefonon a 06-20-470-3434-es számon.
Az évi négy lapszám éves előfizetési díja 1400 Ft.
Korábbi lapszámaink is megrendelhetők.
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Balogi virág

A halott nők lélektana
Terék Anna: Halott nők (Pesti Kalligram, 2017)

 

„Senki sem különálló sziget; 
minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; 

ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, 
éppúgy mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden 

halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; 
ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.”1

Halott nők – olvasom a címlapon: matt vörös háttérben öt nőalak. Bámulnak rám, arc-
cal felém, törzsük oldalvást, mintha sietnének valahová ezek a halott nők, szaladnak le 
a borítóról két irányba, és viszik magukkal a titkaikat. Van, amelyik mosolyog, a másik 
kacérkodik, amaz az éghez fohászkodik, a nagy fehér meg ölelő karjaiban tartja az üvöltő 
fejű fekete büsztjét. Talán nem illendő mindjárt az illusztrátor magasztalásával indítani 
egy könyvajánlót, de nem tudom megállni, hogy ne azzal kezdjem, Antal László zseniális 
képei mennyire pontosan, sebészi precizitással ragadnak ki drámai pillanatokat a kötetből. 
Olyan finoman, elegánsan és érzékenyen, mégis rejtett módon tárja elénk a történetek 
egy-egy gyújtópontját, hogy már-már ott vagyunk a szöveg mozi verziójában, és szájtátva 
sodródunk képeinek animált változatával.

Terék a hagyományos történetmesélés újkori mágusa: költészete olyan prózai, hogy 
a kötetet nem lehet letenni, nem lehet csak úgy kóstolgatni, csipegetni a lírai üzenetét, 
hanem habzsolni lehet csak, mint egy családregényt. A Halott nők öt fejezetét (Jelena, 
Szibéria, Maja, Judit, Sziget) összeköti néhány alapvető motívum, mint például a halál, 
a párkapcsolat, a háború, a család vagy a haza témája. Így aztán lehet őket különálló 
történetként is olvasni, vagy egymás után, esetleg hátulról előre, vagy cikcakkban – bár-
hogy is, ugyanoda fogunk kilyukadni: a saját belső háborúnk során kapott sérülésekhez. 

Jelena története szomorú, veszteségekkel, hiányérzettel terhelt, élete többnyire bol-
dogtalanságban telik, majd a bűntudat nyomasztó érzésével ér véget. Terék szívfacsaróan 
ábrázolja a gyermekkori apa–lánya kapcsolatok defektusát, az apai szeretet kifejezésének 
a hiányát és az anya túlzó ragaszkodását vagy a házastársi kapcsolat fojtogató szűkössé-
gét. A fejezetben szenvtelen elbeszélésben jelenik meg a háború: a valódi, fegyverekkel 
vívott és a Jelena lelkében tomboló őrült háború egyaránt bűntudattal terhes, az általuk 
kiváltott szorongást pedig csak a túlvilágról oldja fel valamelyest a lírai én azzal, hogy 
elmeséli a történetét.

1  John Donne: Ájtatosságok fontos alkalmakra XVII. meditáció (fordította Sőtér István) http://coppelia.blog.hu 
/2009/07/30/john_donne_ajtatossagok_fontos_alkalmakra_xvii_meditacio – letöltés ideje: 2017. augusztus 9. 

A Szibéria formailag annyiban különbözik az első etaptól, hogy több, tartalmilag egy-
másra épülő, külön címmel rendelkező versből épül fel. A hétköznapi traumák, az emberi 
játszmák (amelyben az erősebb fél, az anya uralja a gyengébbet, az apát), (Üvegek), az 
erőfölény fejezete ez. És a gyerekkori kondicionáltságé, immár ismételt elemként. Az 
Olja dala az emigrációban élő, beilleszkedni nem tudó, gyökértelen, nemzeti identitását 
kereső nő vallomása, mely úgy illeszkedik a többi vers közé, mint egy különleges bon-
bon a pralinék közé. A Két év késéssel és a Hó egy boldogtalan házasság pillanatképeit, 
félelmeit és frusztrációit tárja elénk. A fejezet utolsó előtti verse, a Halál a keserves élet 
fesztelen elengedése. Így jutunk el a bölcsőtől a sírig. A fejezet záró része a halál után is 
az elvágyódásról, a szépség, jóság, vidámság utáni sóvárgásról szól.

A harmadik fejezet Maja, egy szarajevói kislány története. A versek pixelszerűen 
mutatják be a háború sújtotta város hétköznapjait az ártatlan gyermek perspektívájá-
ból (Udvar, Legyek, Pofon, Szikrák). A legmeghökkentőbb az a természetesség, ahogyan 
a borzalmakról beszél. Ebben cseperedik, erre kondicionálja az élet, mintha a háború 
lenne a természetes közege. Szenvtelen, már-már közönyös elbeszélő stílusa is erre utal, 
a gyermeküket gyászoló szülők fájdalmas zokogását azonban a mégoly tompán koppanó 
szavak sem képesek elnyomni.

Judit fejezete a csonka családban, apa nélkül felnőtt, egyedülálló, gyermektelen, ha-
lálos betegséggel küzdő nő életképeit, fájdalmait és istenkeresését (Hajszálak, Csillagok) 
dolgozza fel. A magányból, önmagából menekülni vágyást (Szilánkok) többféleképpen is 
elképzeli, az apa hiánya, a férfi hiánya pedig fájdalmasan nehezedik a terhelt sorsú nő 
életére. A halálfélelem összes árnyalata megjelenik a fejezet következő ciklusában (Fekete- 
versek). A költőnő olyan fesztelenséggel és hidegvérrel, mégis végtelen együttérzéssel ír 
a haldoklásról, mintha maga is megfordult volna a halál ölelésében.  

A kötet záró fejezete a Sziget. A boldogtalan, csalfa feleség, a szerelmes nő, az anya 
történetei. A háború itt csak belül zajlik. A viharos érzelmek és a titkok végül feloldódnak 
a tenger végtelen hullámai közt, elillannak örökre egy felpüffedt test kapszulájába zárva. 

Terék Anna verseskötetében úgy kapcsolódnak össze a fejezetek, ahogyan összekap-
csolódnak transzgenerációsan az életek, a sorsok. Mind hordozunk valamit halottaink 
terheiből, ezek a halott nők is valakinek a „karmikus csomagjai”. Minden elvágyódásban 
ott rejtőzik egy feloldatlan transzgenerációs trauma is. Ahhoz, hogy az apák ki tudják 
mutatni érzéseiket, hogy a lányok szeressék magukat, hogy a férfiak szeressék az asszo-
nyokat, ezeket a csomókat kell kimasszírozni az érzelmi keringésből. Jelena, a szibériai nő, 
Maja, Judit és az utolsó halott nő ebben médiumként segítenek, történeteik elvezethetik 
az olvasót saját meghaladásra váró érzelmi blokkjaikhoz. 

Tessék hát felfeküdni a masszírozó ágyra: a Halott nők emlékezni, kimondani, feloldani 
és végső soron leginkább: élni segítenek.

http://coppelia.blog.hu/2009/07/30/john_donne_ajtatossagok_fontos_alkalmakra_xvii_meditacio
http://coppelia.blog.hu/2009/07/30/john_donne_ajtatossagok_fontos_alkalmakra_xvii_meditacio
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TóBiás KriszTiáN

A Wilkinson penge
(részletek)

Csak meg akarta nézni
hogy tényleg párhuzamos-e
csak ennyit akart
szépen lefeküdt
arcát a hűvös
vasra szorította
tényleg száznyolcvan fok
tényleg annyi
csípője az élesre tört
hideg kövekhez tapadt
lágyékába vágtak
fontos hogy pontosan
száznyolcvan fokos legyen
csak meg akarta nézni
később plasztik szögmérővel
lemértük
tényleg annyi volt
pontosan száznyolcvan
száznyolcvan fokot zárt be
a végtelen párhuzammal
a vonat eddig még sohasem
érkezett időben

 * * *

A wilkinson borotvapenge
a ceruzatartóban
emlékeztetőül
veszélyes ceruzához nyúlni
ki tudja
lehet hogy megvág 
a ceruzatartóban
emlékeztetőül
hogy ez veszélyes dolog

ahogy kopik a ceruza
egyre rozsdásabb
a wilkinson penge
egyre mélyebbre kell nyúlni
a ceruzatartóba
egyre veszélyesebb
mondhatni statisztikailag
egyre nagyobb a valószínűsége
hogy megvág a penge
a háborúban
a lövészárkokban
töltényraktárakban
bunkerekben
ceruzából
és borotvapengéből készítettek
rádiót
és azon keresztül jöttek a véres hírek
a frontra
minden szót véresre mart
a borotvapenge
a hősi halottak nevei
a vezérkari parancsok
a statisztikák
mind cafatokban jöttek
a recsegő kis rádión
véresre szabdalta mind
ahogy ujjaimat is
a wilkinson borotvapenge
a ceruzatartóban.

 * * *

A fészer meszelt falát végigsimítva
tenyeremre tapad a fehér por
 a mészpor amivel pattanásig fúvódott
tetemeket takarnak be
a faluszéli dögtemetőben
mintha papírmasé tapétát ragasztottak volna
a hullámos vályogtéglákra
vékony törtfehér lapokat
a falba vert szögeken ásó gereblye lóg
csuhéjával összefont kukoricakoszorú
a sarokban kaszáspók foltozgatja hálóját
tenyeremre tapad a fehér por
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Kincses endre: Xvi 

próbálom kitapintani a falban
a sárba kevert szalmaszálakat
mint betűólom nyomát
a történelemkönyvben.

 * * *

Az éjszaka hálókat
vittek ki a csatornához
teherautóval hajtottak keresztül
a sófoltos legelőn
viharkabátban
kötött sapkában
fekete gumicsizmában
éjszaka
a nád között rudakra feszítették
a zsinegből font
rácsot
és lassan a hínárszagú
vízbe eresztették
borostás árnyékok
reggelre már
mintha ott sem lettek volna
csak a csatorna vizének
nyálkás
pikkelyes
tükörfénye hiányzott.
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NyiráN FereNC

Csigák pengeélen
Tóbiás Krisztián: A Wilkinson penge (zEtna, 2017)

Csigák a Wilkinson penge élén a kötet verseiben ugyan nem mászkálnak, csupán a ke-
ményfedeles borítón látható egy példány borotvapengén kúszva, később azonban talál-
kozunk a puhatestűekkel és a pengével is, külön-külön ciklusban. De nézzük sorjában.

Tóbiás Krisztián negyedik kötete karcsúsága ellenére – vagy épp azért – kompakt 
darab, könnyen kézbe vehető, lapozható, zsebre is dugható, de nem ajánlott olvasmány 
nyilvános helyeken, tömegközlekedési eszközön. Éspedig azért nem, mert az öt ciklusra 
tagolt kötet versei az elmélyült figyelmet követelik meg, nem adják magukat könnyen, 
nem holmi strandolvasmány a nyári forróságban. Eredeti megoldás, hogy a cikluscí-
meket követően a verseknek nincs címük, a tartalomjegyzékben is zárójelbe téve sze-
repelnek az egyes darabok kezdő sorai. Miként a szerkesztő, Lanczkor Gábor is kiemeli 
utószavában, a versek nagybetűvel kezdődnek, központozás nincs, de a „versek végén 
pont van”. 

Ennyit a külső jegyekről, amelyek nem elhanyagolható szempontként, nem vélet-
lenül jelennek meg így. 

Harminchat vers szerepel a karcsú kötetben, s azt rögtön elmondhatjuk, hogy Tóbiás 
Krisztián nem rímekkel, nem a kötött formában megírt szövegekkel kívánja elandalítani 
olvasóját, hanem szigorúan megköveteli a figyelmet.

S a figyelmes olvasót azonnal be is vonja a szöveg, különös hangulattal ajándékozva 
meg; Tóbiás jó megfigyelő, képei aprólékos leírásokkal kötnek magukhoz, az elaprózódás 
csapdáját elkerülve.

Jóllehet nem tartozom a költő korosztályához, mégis olyan hangulatokat és érzése-
ket, sőt gyerekkori emlékeket idéztek fel bennem a versek, amelyek például a bakonyi 
nagymamánál töltött gyerekkori nyarakra emlékeztettek. Persze nyilván ahány olvasó, 
annyi emlék és élmény. 

József Attila óta tudjuk, hogy a líra logika, de nem tudomány, s Tóbiás verseit olvasva 
szembetűnnek a logikusan felépített sorok. 

Érzékletes képpel indít mindjárt az első darabban: „Mint mikor a vénába / kontraszt- 
anyagot fecskendeznek / és minden dobbanással egyre inkább szétárad / a testben / úgy 
kellene a versbe is / beleinjekciózni valamit”. Ez a hang, a gondolatok ezen íve vonul 
végig nemcsak az első, de valamennyi fejezeten.

Descartes halálától eljutunk – hála a pontos megfigyelő Tóbiásnak – a reggeli ébre-
dés leírásáig, amikor „egyszer csak / bizseregni kezd a tobozmirigy / és a fülcimpa is / 
miközben lassan / a sötétítőfüggöny varrásainál / beszüremlik a nappal”.

Petróleumos hajmosással végzett tetvetlenítés, víz nélkül, gyertyafénynél, s már el is 
érkeztünk az áramszünet sújtotta város matt feketeségéig, készen egy asztrálutazásra.

Verseinek utolsó sorában többnyire meghökkentő képekkel szembesülünk. Nem 
a mindenáron való poentírozás mellbevágó szándékával teszi ezt, hanem az előző sorok 
logikus következményeként olvashatunk például ilyen sorokat a második ciklus első 
versében, miután lefeküdt a vonatsínre, hogy megmérje a párhuzamost: „a vonat eddig 
még sohasem / érkezett időben”. 

A versek maradéktalan megértéséhez nem árt némi természettudományos ismeret 
sem, hiszen a szövegekben találkozunk Galilei nevével, vagy a Minkowski-féle négydi-
menziós térrel, de ugyanígy előbukkan a fonnyadt káposztalevelek között párzó csigák 
aranymetszésű házának leírása során Fibonacci neve.

S a kötet legerősebb verse, a nem véletlenül címadó A Wilkinson penge, amely borotva-
alkalmatosság azért került a ceruzatartóba, hogy emlékeztesse a költőt, veszélyes dolog 
ceruzához nyúlni, „ahogy kopik a ceruza / egyre rozsdásabb / a wilkinson penge / egyre 
mélyebbre kell nyúlni / a ceruzatartóba”. Aki írásra adja a fejét, könnyen megvághatja 
magát.

Felnővén, az ember többnyire elfelejti, milyen az, amikor „A fészer meszelt falát végig-
simítva / tenyeremre tapad a fehér por”, de Tóbiás Krisztián még egy tud maradni azzal is, 
aki gyerekként (melyikünk nem próbálta?) kíváncsian leste, mikor szakad le a gyík farka.

A már említett bakonyi nagyszülői nyarak az olyan versek olvastán bukkannak fel, 
mint A töltés felett tegnap felrepedt az ég címűben, rég elfeledett dohányegyelések, szá-
rítások törnek föl a múlt mélyéből, a körhinta kapcsán pedig a gyerekkori búcsúk nagy 
körhintázásai.

Tóbiás Krisztián költészete nem az az ingfeltépős, ide lőj, olvasó! művészet, nem az 
a fajta költő, aki vérző sebeit tolja elénk. A versek szándékoltan távolságtartók, a néhol 
monotonnak tűnő ismétlések a szövegtestben mind erre játszanak rá; olvasás közben 
Ernst Jandl osztrák költő narratívája bukkan fel. De nem bírjuk kihagyni, mert Tóbiással 
kapcsolatban is megállapítható a már máskor is idézett Komlós Aladár-gondolat, hogy 
a vers felszíne alatt azért megláthatjuk a lélek remegését.
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Bíró Tímea

A pusztítás reggelei 
(részlet)

Családi pótlék

csak a kést nem mossa el
a kést nem
mindent
csak a kést nem
nem mossa el a kést
holnap úgyis elvágja vele
a csirke vagy a saját nyakát
attól függ
lesz-e családi pótlék
hogy betakarózhasson
a fém az alvadt vérrel
már mindegy kiével
zizegjen a papírpénz
csörögjön az apró
az anyai pillantással
már nem laknak jól a gyerekek
hirtelen megnyúltak
nem jó rájuk az ölelés
a gyomorkorgásig nem jut el
menni és enni kell
csak az inkubátor volt ingyen
most miért nincs semmi se
egy szelet kenyér
vagy a gyógyszer
de még a szerelem se
mert az udvarláshoz is
tőke kell
kakas szíve a vasárnapi levesbe
amikor elhozza az arra érdemest
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és ne lássa hogy
az egynapos jólét után
a nincstől konganak
a dunsztosüvegek
a reflektorfények
a tekintetek
a szerelem sincs ingyen
levestésztába
és süteménybe
retúrjegybe
óvszerbe
kerül
beágyazódik az érzésekbe
a van vagy a nincs
pótlékból felnőni
mínuszból a nullára
jutni
pluszra áhítozni
nem ásítani
a meleg szobában
könnyű elálmosodni
maradjon hideg
ébren tart
éberen
csak legyen kés
amivel morzsát
lehet szegényebb
napokra produkálni
a tátongó szájakban
vannak még vágyak
van még remény
rágóizmokban
érlelt cél
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Traumafeldolgolzás 
és szimbólumteremtés 
Bíró Tímea: A pusztítás reggelei (Forum, 2017)
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Bíró Tímea első kötete a Forum Könyvkiadó harmincöt év alatti szerzők számára kiírt 
2015-ös pályázatának díjnyertese. A száz verset három ciklusban (Mindennapi nehezék, 
Petefészekrakás, Eltört lovak) felsorakoztató könyv illusztrációit Miroslav Jovančić 
készítette. Képeinek egyes motívumai El Kazovszkij ikonállatait idézik. Bíró Tímea  
verseihez illik ez az asszociáció: más okokból, de épp annyira nehéz lehet számára a női 
lét megélése, mint El Kazovszkijnak volt. Egyedi élményfeldolgozásában mégis feltalál-
hatóak az általános emberi, sokakban rezonáló tapasztalatok. 

A pusztítás reggelei címként reménykeltő, ha a szó eddigi karrierjére gondolunk a ha-
táron túli magyar szerzők kötetcímeiben. Dragomán György A puszítás könyve című első 
regénye 2003-ban Bródy Sándor-díjas lett, s csak kívánni tudunk olyan karriert Bíró 
Tímeának, mint Dragománé.

A kötet szerzője huszonnyolc éves nő. Nemének persze vitatható a jelentősége az 
irodalmi mű megítélése szempontjából, bizonyos témák mégis adekvátabban szólalnak 
meg női hangon. Nem állítom, hogy a szülés fájdalmairól ne írhatna éppoly megejtő ele-
venséggel egy férfi, de ha esetenként nehezíti is, a megélt élmény mégis a nők számára 
teszi ezt közelibbé. A három ciklus érinti e témákat, problematikája mégis általános.

Nem szeretném indokolatlanul egyenes referencialitással olvasni Bíró Tímea verseit 
(ennek esetenként a kötet is ellenáll), lírája mégis mélyen személyes, és szinte mindig 
a veszteségélményre orientált. A versekből összerakható egy generációkon át boldogta-
lan családtörténet. A szegénység mindennapi tapasztalat (Családi pótlék). Az apa sokat 
dohányzik, családját veri (Lupa), iszákos (Nyelési zavarok), abuzál (Opuntia tortispina). 
Az anya nehezen fogadja el a sorsát, de végül beletörik. Nem akart gyerekként nő fel 
(CT), férje halála után a családfenntartás terhével magára marad, nehézségeit a gyere-
kein veri le (Nyomásgyakorlás). Munkáját elveszti, mellrákja lesz. Az ápolás, a haldoklás 
folyamata megjelenik a versekben. Jelen vannak a nagymama és a későbbi kapcsolatok 
alakjai is – a generációs szenvedéslánc nem szakad meg magától a felmenőknél. Az anya 
elveszítése miatti fájdalom (Látogatás), az önokolás évei és a bármiféle új szeretetkap-
csolat megélésére való képtelenség (Alaptalanul) azok a témák, amelyek meghatározzák 
Bíró Tímea líráját. 

A kötet talán legszebb képe is az anyavesztéshez köthető. Ebben az anya halálá-
nak feldolgozása kilenc évig tartó terhességhez hasonul (Anyaszülés). Különösen attól 
erős kép, hogy a haldoklás-versek egyikében (Poggyász) az anyaméhbe visszatérés még 
fordított irányú („hamarosan útra kel / a méhében utaznék el vele”), majd a veszteség 
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efféle kihordása, megszülése párhuzamban áll a valós szülés esélyének elveszítésével 
is (Kisiklás). 

A referenciális olvasásnak ellenáll, hogy az apa halálának oka a kötetből nem derül 
ki egyértelműen, s vannak áttételes, eltávolított, jelképes versek is (Kinőtt remény).

Szempontváltások sora a kötet: a gyereknézőpontot tükröző versek (Minden napra egy 
csoda) mellett sorakoznak az anya szemszögéből megéltek és megírtak (Családi pótlék, CT). 

A megfosztottságélmény a labirintus kijáratának fellelhetetlenségével kínoz. A gye-
rek nézőpontú irodalomnak nagy hagyománya van a kortárs magyar irodalomban, gon-
doljunk Dragomán György regényeire, Máté Angi Mamó című kisregényére vagy Borbély 
Szilárd Nincstelenek című regényére.

Bíró Tímea költészete a témákban teljesedik ki, de a verssorok meg-megbicsakló rit-
musával formai tekintetben is hordoz mélyebb mondanivalót. Soraiban ott visszhangzik 
Pilinszky és József Attila. Ha József Attila líráját a gyomorbaj és az éhség lírájaként 
azonosítjuk, Bíró Tímeáé a sorok szaggatott rövidségében és képeiben is megmutatkozó 
levegőtlenségé.

A költői életművek idézése előtanulmány saját szimbólumépítkezéséhez. Ennek 
fontos elemei az anyaméh, a szülés, az állatok (nyulak, kutyák, lovak, csirkék és sok-
féle madár), valamint a tenger motívuma. Nehezen jutnak nyugvópontra ugyanakkor 
a versek az istenkeresés vagy -elutasítás kérdésében, s az eltört lovak cikluscím sem 
könnyen dekódolható. Szimbólumteremtő ereje mellett a szójátékokhoz is van érzéke.

Elnyújtott kiáltás ez az anya, Edit és az apa alakja köré szerveződő kötet, mely az 
Ellentétből nyitó vers önmeghatározásától („anyám akarata / apám tagadása / vagyok”) 
az Alaptalanul kapcsolatképtelenségi ars poeticáján át („hogyan érthetném meg / a sze-
relem törvényszerűségeit / egy félresikerült / aktus lecsapódása vagyok”) tart egy remélt 
feloldozás felé a záró vers (Kötelék) elvágyódó könyörgésében („valaki vágja / már el a / 
szoknyám alól / kilógó köldökzsinórt”).
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HerNyáK zsóKa

Medúza 
Végezetül csak annyit mondanék, hogy a továbbiakban elhatárolódok mindentől, mondta 
Géza, aki most is a barna könyékfoltos zakójában hajolt a mikrofon fölé. Érdekes ember 
ez a Géza, gondoltam később, mikor már az állomás felé sétáltunk, mert hát, mondtam 
ki hangosan, ki más tudná így viselni a könyékfoltos zakót, miközben elhatárolódik. Hát 
igen, már öt éve megvan, és még csak nem is kopott az anyag, mondta Géza. A zakó alatt 
lógó fehér pocakját, a vizenyős kék szemét és a tarkóján viruló kopasz foltot nem említet-
tem neki. Régebben azért nem határolódtál el ilyen magabiztosan, mondtam Gézának, és 
a hasad se volt ekkora, tettem hozzá magamban, Géza pedig válaszul mosolygott, a fogai 
közti félcentis hézagok mögött láttam, hogy lepedékes nyelve büszkén ficánkol. Régebben, 
amikor Géza még nem határolódott el, és a hasa is kisebb volt, sokkal jobban festett. Szép 
férfi soha nem volt, de az ocsmánynál, mint amilyen most is, mindenképpen szebbnek 
tűnt. Akkor ismertem meg. Sovány volt, feszes bőrű és magasabb nálam. Azóta Géza háta 
meggörbült, és kínzó gyomorsavától egész teste elvizenyősödött. Géza medúza lenne, ha 
nem lenne Géza, gondoltam, miközben belenéztem vizenyős, kék szemébe. Neked mi 
a véleményed a medúzákról, kérdeztem tőle, miközben a séta során ritmikusan rengő 
oldalháját figyeltem. Szerintem szép állatok, csak elég undorítóak, zselések, és van, ame-
lyik még csíp is, válaszolta Géza, és én már biztos voltam benne, hogy Géza nem csupán 
hasonlít a kocsonyás állatokra, hanem egy ritka medúzafaj szárazföldi példányaként 
határolódhatott el. Nem szeretnél medúza lenni, puhatolóztam, annyira nem, mondta, 
egy kicsit sem, kérdeztem, talán egy kicsit, mondta, és még aznap vettem két buszjegyet 
a tengerpartra. Meglátod, így lesz a legjobb, győzködtem, miközben esetlenül kacsázott 
fel a busz lépcsőin, majd behúzta a hasát, és leült az ablak melletti ülésre. Látod, megy ez 
neked, mondtam, Géza válaszul hálásan bólogatott, és tizenhat óra múlva megérkeztünk 
a tengerpartra. A napernyőt a homokba szúrtam, és leterítettem a törölközőket, hájas 
barátom pedig meztelenre vetkőzött. Fehér és zsíros teste, mint a neonégő, világított 
a déli napsütésben. Az istenért, Géza, húzz magadra valamit, vagy menj be a vízbe, kia- 
báltam rá, egyiket sem szeretném, mondta, de jobb dolga nem lévén, mégis a víz felé 
indult. Lábai a csaknem százhúsz kilós terheléstől mély nyomot hagytak a homokban, 
miközben egyre csak távolodott. Térdig gázolt a tengerben, a hullámok hozzácsapódtak 
vaskos és szőrös lábához, pénisze a hideg víztől összezsugorodott, és egész teste libabőrös 
volt. Géza a hideg víztől remegő testére fittyet hányva, rendületlenül gázolt tovább az 
immár hasáig érő vízben, majd hátrafordult, és a szemembe nézett. Tudtam, hogy most 
arra gondol, amire én is, hogy mindkettőnknek jobb lenne, ha végleg medúzává válna, 
és arra, hogy a mostaninál jobb alkalom aligha lesz rá. Ekkor Géza feje kékülni kezdett, 
a szemei cseppfolyóssá hígultak, és kifolytak az üregükből. Vállcsontjai puhán olvadtak 
bele tengerkéken vibráló bőrébe. Hajrá, Géza, csak így tovább, mondtam, mire kitátotta 
a száját, de nem jött ki rajta hang. A medúzák többnyire hangtalanok, gondoltam, és 
láttam, amint Géza orra a fejébe simul, alaktalan masszává zsugorodó feje pedig a vállai újházy adrienn: Tat Tvam asi - ez vagy Te 1.

Csillagszem
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szalma gábor: (cím nélkül)

közé csúszik. Gézának már nyaka sincs, gondoltam, ne hagyd abba, fejeslábas barátom, 
mondtam, de addigra Géza már medúza volt. Bőr helyett halványkék hártya határolta 
el a tenger vizétől. A vékony hártya mögött nem voltak szervei, se csontjai, csak hal-
ványkék zselé. Mármint Géza volt a zselé, egy félgömb alakú, remegő kocsonya, amiből 
háromméteres, vibráló csillók lógnak ki. Ne aggódj, minden évben meglátogatlak majd, 
ha lesz pénzem buszjegyre, kiáltottam új formát öltött barátom felé. Közben összecsuk-
tam a napernyőt, és kiráztam a törölközőkből a homokot. Mielőtt megindultam volna, 
még egyszer a tenger felé fordultam, hogy egy utolsó pillantást vessek Gézára, a zselés 
barátomra, aki végre hazatérhetett. De a nap a szemembe sütött, a tenger és a medúza 
helyett csak apró, cikázó és fényes pontokat láttam. Megdörzsöltem a szemem, és óva-
tosan hunyorítva kémleltem a tenger felszínét. Nem sokkal később láttam is a medúzát, 
ami a korábbi békés lebegés helyett fájdalmasan vonaglott a víz felszínén. Ha lenne han-
god, üvöltenél, üvöltöttem korábbi barátom felé, akinek csillói visszahúzódtak a zselés 
félgömbbe, ami egyre laposabbá vált, és a víz felszínén lebegett, mint egy korong. Hatá-
rolódj el, Géza, ordítottam felé, de úgy tűnt, a zselé útközben meggondolta magát. A kék 
korong egyre fakóbb lett, a közepén áttetszővé vékonyodott, majd luk keletkezett rajta, 
és végül kis részecskékre esett szét. A vízbe vetettem magam, és arra a pontra úsztam, 
ahol Géza soványodó korongja szétfoszlott, de a tenger fénylő felszínén kívül mást nem 
láttam. A víz alá merültem, de Géza helyett csak apró, világoskék részecskék vibráltak 
körülöttem, amelyek közül néhányat az áramlás egyre távolabb sodort a tengerben. Sze-
gény barátom, kellett ez neked, mondtam volna, de szavakat formáló számon nem jött 
ki hang, csak víz áramlott be. Ösztönösen levegő után kapkodtam, és a víz az apró, kék 
részecskékkel együtt a légcsövemen keresztül a tüdőmbe szivárgott. Maradék energiámat 
mozgósítva a felszínre törtem, és sajgó fejemet a homokos part felé fordítottam. Arra 
a pontra néztem, ahol korábban álltam, miközben egész testem remegett. Végezetül 
annyit mondanék, mondtam volna végezetül, de egy ismeretlen erő nem hagyott szóhoz 
jutni, püffedt ajkaim mint iszappal teli zsákok nehezültek el. Ezt nem szeretném, gondol-
tam bizonytalanul, miközben egy utolsó pillantást vetettem a napernyőre, a törölközőkre 
és a homokszemcséken megcsillanó fényre, majd jobb dolgom nem lévén, megvontam 
puha vállamat, és megadtam magam.  
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Imám
fehér anyagba
kemény anyagba
zárni Istent
hazavinni házainkba
a tömjént
félrenézni, amikor bántanak
igazság és valóság
vetekszik
hajnallal az éj
a tett Isten szava
válasza imáinkra

„aki kér, annak adatik”
aki nem kér, azt
feláldozzák
élete árán
meghalni könnyű
születni nehéz
sokszor, sok képben
aztán kész

„vagyok, aki vagyok”
izmos lélek
testem képességei
jövevény
örökké val(l)ó
körülfüstölt ház
életre keltett bűnbánat
otthonná lett
templom
a testemé,
a léleké, 
a lélek Istené és
így tovább
eljutok a sírig
az itt maradtak tengert
sírnak értem

leNNerT móger Tímea 

Az éhes emberek
Hal kell. Ami fényes. Sikamlós. Szárnyak. Földhöz ragaszkodó madártól. Hinnie kell. Hogy 
a távoli nincs is. Ha nem látszik. Az éhessel bármit megetetsz. Kannibál is. Nyúzott fák 
alatt dicsér tavaszt. Eszik. Tücsköt. Bogarat. Éber vadász. Foga záp. Mindenhatónak 
hiszi magát. Amikor fal. Amikor nyal. Amikor kétkedik. Amikor képes. Éhesen elalud-
ni. Istentől kér enni. Akit ismer eléggé. Hogy kolduljon tőle. Akit nem ismer annyira. 
Hogy hálás legyen neki. A (meg) hallgatásért. Halért. Madárért. Kannibálért. Tücsökért.  
Bogárért. Vadászért. Zápfogáért. Húsért. Vérért. Amit érez. Amit nem. A kettő egyensú-
lyától önhitten. Meghal egyaránt. Nem mindegy. Hogyan. Felfal. Vagy felfalva van. Ezért 
nyal. Fal. Kétkedik. Képes. Elölről kezdeni mindig az egészet.
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molnár imre: esőerdő

megfürdenek benne
sós
sebeket gyógyító
a hajnalon győz az éj
és fordítva
a rend körforgás
a körforgás rendje
vagyok
bogár és hegyvonulat
a föld alól is kilégző
nyár
rólam szedik a növényt
állatok legelnek
megújít a permet
amit az ég ad
meggyőzi az Istent
hogy létezem

Csillagszem
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barna kabát, a bolttal szemben ült, a rendőr igazoltatta, de nem körözték, hát hagyta, 
üljön csak a padon, majd megy tovább. Az a senkiházi, mondja a szomszéd, figyelte, ki jár 
a boltba, K. néni tízkor ment, a rohadék meg jött, feltörte az ajtót, elvitte a rádiót, a bi-
ciklit is. A rohadék! Le kell vágni a kezét, eltörni a lábát, átvágni a torkát, bólintasz, mész. 

El a vegyesbolt, a volt iskolád, a kocsma előtt. Ki a betonútra, el a régi malom mellett, 
a bekötőút után lemész az útról, átvágsz a nedves réten, az eső eláll, igen, erre több kilo-
méterrel hosszabb, de így a határt kikerülöd. Néger nővel nem voltál még soha, Afrikában 
meleg van, a négerek nem dolgoznak, ülnek a faládákon, zenélnek, értik a szexet. Nem 
úgy, mint az itteni lányok, ezek csak nyavalyognak, terhesek lesznek, követelnek. Bokrok 
között sietsz, ösvény visz be a fák közé, fáj a fejed az izgalomtól, az eső megint szemer-
kél, kiérsz egy tisztásra. És meglátod a csavargót. Fa tövében ül, alatta nejlonzacskó 
a nedvesség ellen, kabátja ráborítva. Alszik. Mellette rádió, kis rádió, japán, elemes, ez 
az öregasszonyé, gondolod, és most keresni kell egy botot, verni a kezét, eltörni a tolvaj 
ujjait, utána rögtön fejbe verni. De most nem megy. Neked nő kell, test, mell, fenék, nem 
a pornófüzet, videó, hanem fekete nő, aki térdel eléd. És mosolyog, nem szól rád, hogy 
vigyázni kell. Lesi, hogy mit akarsz. Az országút balra, a határőrség kékes neonja világít 
a távolban, a határ előtted, a bokrok sűrűbbek lesznek, a fák ritkábbak, az ösvény eltűnik. 
Kijutsz egy tisztásra, hé, kiáltja valaki, hová? Erdész vagy katona, vagy mi áll előtted. 
Zöld zubbony, csizma, sapka. Magas férfi, puska van nála. Golyós puska távcsővel. Hová, 
kérdezi hangosan. Nem vagy csempész, mondod, a férfi vár, a puska csöve feléd mozdul, 
hová mész? Néz, vár. Odaát, a határon túl, a falu előtt, hadarod, a Finoil kútnál, lakókocsi 
áll. Fekete nővel. Azért mész, na. A férfi felnevet, miért nem a határátkelőn, miért a sáron 
keresztül? Nézed a puskát, a férfi kabátját, semmilyen jelzés nincs rajta, maga határőr?, 
kérdezed végül. A férfi leereszti a puskát, nem felel, te erre folytatod, hogy nincs útleve-
led. Ez van. És ott van nő. A férfi áll, nem szól. És maga, kérdezed, magát nem ismerem. 
A kastélyban dolgozik? A nevelőotthonban? A férfi nevet, ő figyel itt, hogy az emberek ne 
mászkáljanak onnan ide, a férfi a vállára veszi a puskát, azért vagyok itt, hogy ne legyen 
baj. Hallgatsz. És már sokan vannak ilyen őrök, mint ő, mondja a férfi, hamarosan véget 
ér a rendetlenség. És kiköp. Nő kell? Azért mész? Néz rád. Mondod, ha őrködnek, ha van 
fegyverük, az jó, mert odaát nincs rend, ott senki nem törődik semmivel. És mondod még, 
amerről jöttél, van az a tisztás, mutatod, merre, ott a csavargó, a faluban betört az egyik 
házba, most alszik a fa alatt, ha erre jön, kérdezze meg a vénembertől, mit akar nálunk. 
Miért kell betörni? És mondod, hogy te is a rend híve vagy. A férfi bólint, rendben, te 
meg hadarod, hogy egy óra múlva jössz vissza, aztán mész tovább a patak, a határ felé.

Odaát, a benzinkút után, a kereszteződés után, az országút mellett a parkolóban, a fák 
alatt fekete Mercedes áll. Az autó üres, a bokrok között lakókocsi holland rendszámmal, 
bent fény, nevetnek. Nők, férfiak. Hé, kiabálsz, egy nő nyitja ki az ajtót. A nő öreg, szőke, 
kövér, bámul rád, mondod, szex, zwanzig euró. A nő behúzza az ajtót, odabent felne-
vetnek, férfi jön, mászik ki a lakókocsiból, lenni pénz? Mutatni! A férfi erősebb, sokkal 
magasabb, mint te, hátralépsz, van pénzem, feleled hangosan, a férfi széttárja a karját, 
pénzet adni ide. Negyven euró, a lány dolgozni Hamburg, Párizs, Bécs, most jönni ide, de 
holnap nem lenni itt. Holnap menni tovább. Sietni. Vándornépség, gondolod, az anyád 
mindig azt mondta, aki vándorol, annak mindegy, rosszat, vackot ad el, meg hazudik, 
igen, ezeknek itt minden mindegy, ilyenekkel nem szabad kezdeni, ezt mondta mindig  

Kalász isTváN

Menni-jönni
Állsz a kocsmapultnál, péntek van, vége a hétnek, egyedül vagy, egye-dül-tel-je-sen, a nőd 
elment Kölnbe, takarít egy szállodában, néha ír egy sms-t, jól vagyok… te maradtál a falu-
ban, anyádat kellett ápolni, vért hányt, éjjel jajgatott, nappal csak nyögött, az összes volt 
osztálytársad Angliában. Pontosan egy hónapja temetted el anyádat. És nem sírtál. Álltál 
megkönnyebbülten. Hogy vége. Hogy megint aludni tudsz. Hogy nem kell mosnod újra 
és újra az ágyneműt. Hogy csönd lett. Nincs hányásszag. Meg Isten emlegetése. Te a var-
róüzemben pakolsz, az üzemben vénasszonyok dolgoznak, a fogatlan némberek vihognak, 
gúnyolnak, mutogatnak, na, megint dudorodik ott a lelked. Még nőt sem tudsz szerezni.

De a határ nincs messze. Ez jó. Mert a kocsmában mondja az egyik munkás a kas-
télyból, hogy a határon túl, a benzinkút mellett lakókocsi áll. Két napja. Néger lánnyal. 
Húsz eurót kér, tíz perc alatt végez. Néger, betérdel és… Átvigyorogsz, de miért odaát? 
Miért nem nálunk? A fenébe. Csak néznek rád, vigyorognak.

Egy hete ellenőrzés van a határon, papírokat akarnak LÁTNI, a határőrség parancs-
noka zsarolta az utasokat, fogdosta a nőket, feljelentették, a kommandósok hajnalban 
húzták ki a házából. A dagadék üvöltött, könyörgött, a rendőrök rángatták a sárban, 
könnygázzal fújták le, a fenébe, neked nincs útleveled, nem mehetsz át a néger lányhoz. 
A kocsmapultnak dőlsz, iszol, behunyod a szemed, egy fekete nő térdel eléd, kigombolja 
a nadrágod, fuck me, come on. Jó nagyon, ahogyan beszél, ahogyan egyenesen a sze-
medbe néz, a szája forró, iszol még egy vodkát, átmész a határon, mondod magadnak, 
két óra az egész, a néger nőt ki kell próbálni, húsz euró van otthon, jobb lesz, mint itt. 

Hazamész. A férfi legyen tiszta, mondta mindig anyád, a férfi adja meg a módját. Állsz 
anyád heverője előtt, itt halt meg. Egyre hívott az utolsó éjszakán, fiam, fiam, de nem 
mozdultál. Feküdtél, vártál a sötétben. Hogy legyen vége. Aztán állsz a tükör előtt is, 
a férfi vegyen fel inget, ha akar valamit, ezt suttogja anyád az ágy felől, csak vigyorogsz 
a tükörbe. Pulóver van rajtad, munkásnadrág, mondod, anyám, nem udvarolni megyek, 
Isten ezt nem látja, most ez más, nekem is kell az öröm. Megérdemlem, érted, anyám? 
Érted? ÉRTED? A pénz a padló alatt, az euró, a három egydolláros, anyád aranygyűrűje, 
nem temetted el vele, pedig kérte, a gyűrűt majd a feleségednek húzod az ujjára. Aztán 
mégis zuhanyozol, tiszta inget veszel, másik nadrágot. Fogat mosol. És közben egyre 
ismétled, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Anyám, felnőtt vagyok, fizetem a számlákat. 
És megint állsz a heverő előtt. Nézed a párnát, a takarót. 

Kilépsz a házból, szemerkél az eső, a szomszéd átkiabál, várjon, mondod, sietsz, de 
a vénember folytatja, hallotta, kiabálja, hogy betörtek? Ide, K. nénihez! Elvitték a rádió- 
ját, elvitték a kerékpárt is. Amit vett az unokájának, a német kerékpárt, igen, az öregasz-
szony egy évig rakta félre a pénzt, meghozták a kerékpárt, az unoka nem jött, levelet sem 
írt, a kerékpár csak állt az eresz alatt. Bárki láthatta az utcáról. A csavargó volt! Két napja 
ült a téren, az vitte el, mondja a vénember, megállsz, igen, te is láttad a férfit a faluban, 
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Arra ébredsz, hogy otthon vagy a sötét házban. Behoztak az utcáról, jut eszedbe, 
biztosan segített valaki a vénasszonynak, és… behoztak, rátettek a heverőre, betakartak, 
elmentek, hagytak, te most fekszel, fázol anyád ágyában, ráz a hideg, lázas vagy. Hívnál 
valakit, hogy adjon inni, de senki sincs, senki sem jön az ágyhoz. Te sem jöttél, mentél 
a kocsmába, ültél a felhangosított tévé előtt, vagy feküdtél.

Így fekszel a sötét házban. A heverőn anyád szagát érzed. És fázol.
Éjjel jön anyád, kiabál, átmegy rajtad a hatalmas macska, amit elkergettél, jön az 

öregember, biceg körülötted, jön a lány meztelenül, mutatja, hogy fázik, mutatja a véralá-
futást a bőrén, végül jön egy fekete állat, a melledre térdel, az arcodba üt, nevet rekedten.

Majd hajnalban, kint már világosodik, jobban leszel. Az ágy ontja anyád szagát. Át-
járja a tested. Melegít. Véd. Égeti a bőröd. Mint a tűz. Életedben ilyet nem éreztél még. 

proborai örs: Köd
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az anyád. De az anyád halott, kint van a hideg földben, nem dumál, nem veszekszik, te 
pedig felnőttél, férfi lettél, éjjel pornót nézel, neked nő kell, gondolod. Nyelsz egyet, negy-
ven euró sok, rázod a fejedet, a strici mered rád, mennyi van, húsz euró, vigyorogsz, látni 
akarod a lányt. Így nem fizetsz. A strici bólint, mond valamit, lány áll eléd, vékony blúz 
van rajta, fekete sort, sáros tornacipő, kócos, a bőre fehér. Szőke, fehér lány. Ezért nem 
adsz harmincat sem, mondod, a fekete nő kell. A néger. Fehér van elég. A lány megfogja 
a nadrágodat, szorítja, mozgatja a farkadat, a szemedbe néz, mosolyog, gyere, szex, súgja 
feléd, harminc euró, mondja a férfi, adni most. Rohadj meg, gondolod, és megy el az eszed, 
a lány mosolyog, nincs fekete lány, van szex, suttogja, adni pénzt, jó lesz, menjünk, és 
te adod, a férfi int, mehettek. A lány megy veled a fák közé, kérdezed, hogy hívják, hol 
dolgozott, a lány mondja, a név nincs harmincért, ő lenni Frankfurt, Köln. Nevetsz, ott 
takarít a barátnőd, talán ismeri, hotelben, a Hotel Neptunban dolgozik, a lány kuncog, 
sok lány mondja barátnak, hogy hotelben takarít. Megállsz, dühös vagy, a te barátnőd 
nem ilyen, a lány mosolyog, mentek tovább a fák között, na, itt jó lesz, térdeljen le, kezdje 
már, a lány int, menni tovább, itt nem, így mentek a fák között, és a lány mondja, add 
oda a pulóvered, hideg van. Sírósan mondja, mutatja, fázik. A fenébe, mondod, milyen 
világ ez, nem érted, a lány néz rád. És könyörög. Van benne valami a barátnődből, ő is 
így mosolyog szex után, a fenébe, gondolod újra, és leveszed a dzsekidet, a pulóvert.  
Nesze, itt van, a lány mosolyog, köszönöm, tolod le a nadrágodat, a lány öltözik, mutatja, 
hogy jó meleg a pulóvered, aztán felkapja a kabátodat, sorry, őt verték, menekül, te csak 
bámulsz, nem érted, és a lány… futni kezd. Be a fák közé. A strici rohan utána, ordít, 
stop, állsz letolt nadrággal, semmit sem értesz, csak annyit tudsz, itt nem lesz semmi.

Néhány perc után a strici jön vissza az erdőből, nix money, nix sex, mondod, a férfi 
megáll, zihál, kést húz elő, te hülye, mondja, te nem vigyázni, lány megszökni, rázod 
a fejedet, a férfi ordítja, mutatja, menj. Menni, menni gyorsan. És te rohansz onnan.

Vissza az úton, a kanyar után befordulsz az erdőbe, a fák fölött szürkül az ég, ingben 
vagy, fázol, átgázolsz a patakon, ez az országhatár, otthon vagy, legalább ennyit elértél, 
otthon vagy. Fázol, eszedbe jut a puskás férfi, hogy lőhet rád, most onnan jössz, sötét 
van, ingben vagy, a férfi meg… az ilyenekre vadászik, akik onnan jönnek, kiabálsz, te 
vagy az, én mentem az előbb, feltartod a kezed, te mentél a nőhöz, halló, de senki sem 
válaszol. Mész előre, sötétedik, aztán kiérsz a tisztásra. A csavargó ugyanott ül, alszik 
a rohadék, a rádió mellette a fűben, közelebb mész, az öreg nem mozdul, igen, alszik, 
belerúgsz. Nagyot, erőset az alvóba. A test eldől. És marad a földön. Sötét arc, sötét ujjak. 
Az öregember halott. Semmi seb, nincs vér, leült, kihűlt, meghalt? Igen, ez lesz, meghalt, 
émelyegsz, semmi közöd hozzá, a vénember magától halt meg, a halottnak nem fáj, egy 
halott nem beszél arról, hogy megrúgtad, hogy elvetted a rádióját, itt és most semmi 
sem történt. Semmi. Az erdő sötét, a fák, a gallyak pattognak, a távolban kutyaugatás, 
zsebre teszed a rádiót, rohansz onnan.

Már sötét van, hideg szél támad, állsz az utcán, kopogsz a szomszéd öregasszonynál.
Nézze, megtaláltad, hadarod, mosolyogsz, nézze! Az öregasszony szipog, elé tartod 

a rádiót, azt mondja, nem az övé, de te jó gyerek vagy, az anyádat ápoltad, jársz dolgozni, 
és ekkor magad sem tudod, hogyan, elfogy belőled az erő, megtántorodsz, kapsz a kerítés 
felé, elvéted, elesel, alattad hideg a járda, a hátadon érzed a jeges követ, jajistenem, az 
öregasszony óbégat feletted, mi van veled, fiam, sötét lesz.
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a fordulatban,
a jobb belátás fordulatában,
akkor nem mondhatom tehát,
hogy ez elméletileg ne volna lehetséges,
ám úgy hiszem, 
hogy ez mégsem történhet meg,
és hát nem is kételyekre van szükségem,
ha már itt tartunk, 
nem a jobb belátásra térítés miatt hívtam önt ide,
és ha ön mégis ezért jött, 
akkor jövetele és ittlétének célja
nem egyenrangú
a magához fordulásom
bizalmi szintjével,
érdeklődésünk egymás iránt 
ez esetben pusztán formális lenne,
társadalmi gesztussá lenne,
de én a társadalmi szerepeinktől
úgyszólván
megszabadulva 
kívánom
e találkozást 
elképzelni,
s úgy is számítok önre, 
mint aki belép most velem 
a társadalmi szerepeink mögé,
egy ilyen találkozás képe lebeg bennem,
ahol a pénz csupán annyit ér,
mint amikor két színész kelléket cserél,
hogy színházi hasonlattal éljek,
kellékekről beszélgetünk csupán,
a szerephez szükséges kellékekről,
segítségre van szükségem,
hogy a kelléken keresztül 
élettel tölthessem meg
a szerep mögötti személyiséget.
Ha most arra gondol,
hogy az őrület felé sodródok,
nem tudom megcáfolni,
hiszen láthatóan az őrület felé sodródok, 
el is ismerhetném, 
annak ellenére is elismerhetném, 
hogy fenntartom, 

FormaNeK CsaBa

Factura Lamiaceae, avagy 
az árvacsalánfélék családjához 
való teremtő vonzás törvényeiről 
füzérek egy színészre 
(drámarészlet)

Nehéz persze az embernek elhinnie magáról,
hogy ilyen, mármint
hogy egyáltalán valamilyen, 
hogy van bennünk egy rész,
ami nem változik sosem,
egy állandóság van bennünk, 
ezt nehéz elhinni,
nehéz elhinni, ha arra gondolunk például,
hogy folyton változunk,
és miközben folyton változunk,
nehéz elhinni, hogy lenne bennünk 
valami mozdulatlan,
elismerem, 
hogy ez a kifejezés,
hogy ilyen vagyok, 
ez egy vitatható álláspont,
hogy talán
a változástól való félelem mondatja ezt velem,
és ha így van, akkor mégis lehet bízni abban,
hogy akár ön 
vagy más
jobb belátásra bír 
és ennek hatására 
az irracionális viselkedést,
ezt az életutánzást,
a végtelen sodródás illúzióját
befejezem, 
és élhető életet teremtek,
mint bárki más.
Ha ön ebben bízik, 
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hogyan csapódnak beléd,
s hogyan csapódnak vissza rám,
s hogyan tör ki a vihar
az őrületem hatására
a kettőnk közötti mentális tengeren,
s hogyan úsztatok hajókat 
s hogyan úsztatsz hajókat 
e nagy és fokozódó viharban,
hogyan menekülünk 
egymást őrjítő őrületünk elől
a bennünk tomboló istenek haragja elől
kopár szigetekre,
gyümölcsöskertekbe,
leányok ölébe
ölelkezésekbe,
vagy barlangok mélyébe,
kútnak oldalába,
fának árnyékába,
bornak mámorába,
az esendő ember képmásába,
vagy hogyan menekülünk be a színházba,
hogyan menekülünk ki a színházból,
ami ma este a mi életünket tűzi műsorra,
és okádni szeretnénk
az életünket elnézve abban a színházban,
okádni szeretnénk, 
de csak mosolygunk, 
holott okádni kellene abban a színházban,
okádni kellene,
mert csapnivalóan játsszák az életünket,
vagy okádni kellene,
mert csapnivaló maga az életünk,
így vagy úgy,
de mindenképpen okádnunk kellene,
vagy a színház formája, 
vagy a színház témája, 
vagy leggyakrabban mindkettő miatt,
és én azt szeretném, 
ez az őrületem tárgya,
hogy abban a színházban
és abban a kertben,
ahová mégis el kellene mennünk,
ha már elmegyünk,

ontológiai és logikai értelemben is
fenntartom, amit mondok,
ezzel együtt is elismerhetném,
hogy a célom maga az őrület,
és hogy azt várom, 
hogy ezt az őrületet 
ön majd támogatni fogja, 
az már önmagában őrület,
de legalábbis őrült gondolat
beleráncigálni önt az őrületem támogatásába,
őrjítő lehet az őrületet támogatni,
de az őrületre támogatást kérni is,
az is őrjítő,
gondolja csak el, 
milyen őrjítő lehet ez akkor, 
amikor egyedüllétemben ez a gondolat
felmerül bennem,  
hogy önt idehívjam, és megőrjítsem,
egy professzort,
micsoda őrült ötlet
egy professzort gondolatban megőrjíteni,
kipróbálni a megőrjítést képzeletben,
egy professzoron,
hogy aztán a valóságban is megtehessem,
ha lesz hozzá merszem,
magamban létrehozni 
a próba kedvéért
az őrület adóját és vevőjét,
ez már magában is megőrjít,
és micsoda őrült mélység tátong
a kipróbálás és a megvalósítás között,
nappalok és éjjelek alatt,
mindig hasznosan kitöltendő percek alatt,
vágyakban és indulatokban forgó órák alatt,
a tobzódó időben fetrengve
sosem veszíteni szem elől az őrült célt,
a megőrülés célját,
és az ehhez szükséges őrült eszközöket,
és a megfelelő pillanatban,
a megfelelő mozdulattal
és hangsúllyal szólalni meg, 
fölmérni, hogy az őrület hullámai 
hogyan hömpölyögnek kifelé belőlem,
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és ott vagyunk,
mégse kelljen okádnunk,
vagy ha már kell, akkor okádjunk is,
ha nem sikerül kiváló életeket 
kiválóan ábrázolni,
akkor okádjunk bátran,
inkább bátran okádjunk, 
mint gyáván mosolyogjunk,
ez az őrületem egyik sarokpontja,
az őrületet legjobban
a be- és kilépés minősége jellemzi,
a befogadásra és a kiokádásra való felkészültség
az emésztés nehézségére és 
a hányás utáni könnyű epe ízére való felkészültség,
és annak levezető gyakorlataiban való 
megbocsátó jelenlét.

FerDiNáND zolTáN

Tiszta ideg mindenki a Zastavában
Emlékszem, mindig korán kellett kelni, mert sose lehetett előre tudni, hogy mennyi idő 
alatt jutunk át a magyar‒jugó határon. Pedig egyáltalán nem volt messze Szabadka, ko-
csival nagyjából fél óra. Ha szerencsénk volt, a szarakodás a határon nem tartott tovább 
tizenöt percnél, de gyakran másfél-két órát is dekkoltunk a csigalassúsággal haladó sorban, 
főleg ha sok volt a kamion. És hát kamionból általában sok volt. Mire a határra értünk, 
tiszta ideg volt mindenki a Zastavában. A szüleim, a nagyszüleim, aztán meg persze már 
én is, pedig akkoriban, kisgyerekként, fogalmam se lehetett arról, hogy miért is kellene 
idegesnek lennem. Nem mintha bármi illegálisat akartunk volna ki- vagy becsempészni, 
de azt azért tudtuk, ha nagyon akarnak, úgyis találnak valamit. Persze sosem találtak 
semmit, mert nálunk aztán tényleg nem volt se szamizdat, se gyanús könyvek, se a meg-
engedettnél több alkohol vagy cigaretta, de azért ha megláttuk a határátkelőt, azonnal 
görcsbe rándult a gyomrunk. És mivel sikeresen belém nevelték, elkezdtem szorongani 
a határtól én is. A szálljon ki a kocsiból!, a nyissa ki a csomagtartót!, a van valami elvámol-
nivalója? még évekkel később is eszembe jutott. Meg persze a határőrök szigorú tekintete, 
hogy ki mennyire hasonlít az útlevelében szereplő képre. Mégis ki a fene hasonlít az 
útlevelében szereplő képre?

Szerbül mindig csak köszönni tudtunk, odafelé azt mondtuk, Dobar dan, visszafelé 
meg azt, hogy Dobro veče. De ezeket is csak azért tanultuk meg újra meg újra előző este, 
hogy a jugók lássák a jóindulatot. És hogy hátha éppen a jóindulatunkért cserébe nem 
találnak majd semmit, még akkor se, ha nagyon akarnak. Az meg sem fordult a fejünkben, 
mi lesz, ha visszakérdeznek szerbül.

A gyomoridegem úgy húsz évvel később múlt el, amikor életemben először sétáltam 
át a magyar‒osztrák határon. Még ma is emlékszem az érzésre, ahogy ugrálok egyik 
országból a másikba, fél lábbal még itt, fél lábbal már ott, semmi határőr, semmi ellen- 
őrzés, semmi értelmetlen szarakodás. Azt hiszem, akkor értettem meg, hogy nemcsak 
a félelmet lehet megtanulni a határtól, hanem a szabadságot is.
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A kerítésen innen és túl
Körkérdésünkben a vajdasági irodalom néhány meghatározó alakjához fordultunk, 
hogy kiderítsük, mi is a helyzet a kortárs vajdasági magyar irodalomban, hogyan 
látják Magyarország és Vajdaság kapcsolatát, mi van a kerítésen innen és túl. 

Kérdéseinkre Bencsik Orsolya, Beszédes István és Orcsik Roland válaszolt, illetve 
Radics Viktória küldte el gondolatait.

CSILLAGSZÁLLÓ: Szerintetek melyek az 
utóbbi évek vajdasági magyar irodalmának 
legfontosabb tendenciái és dilemmái?

BESZÉDES ISTVÁN: Nem igazán tudok, 
de nem is szeretnék fontossági sorrendet 
állítani. Az bizonyos, hogy az utóbbi évek 
irodalmi produkciója izgalmas és sokrétű. 
Jelentős benne a fiatal szerzők részvétele, 
mintha megfordult volna a  korábbi két 
évtized gyakorlata, és mintha inkább az 
idősebb szerzőknek volna publikációs ne-
hézsége. Már ha publikációs nehézségek-
ről beszélhetünk, hisz nem csak az itthoni 
folyóiratok, könyvkiadók állnak szerzőink 
rendelkezésére. És ez megfordítva is érvé-
nyes, az elvándorolt és a más országban 
élő magyar szerzőkre. Szóval ez egy igen 
jelentős irodalmi produkció, ha azt is figye-
lembe vesszük, hogy ez egy talán kétszáz-
ezres „vajdasági magyar” közösségen belül 
jön létre, méghozzá úgy, hogy ellentmond 
a társadalmi folyamatoknak, hiszen 

egy erősen forgácsolódó, 
egzisztenciális kilátásait vesz-

tő közösségről beszélünk.

ORCSIK ROLAND: Az utóbbi években 
üdítő jelenség a Virág Gábor által vezetett 
Forum Könyvkiadó új, merész arculata, az 
általa szervezett Dombos Fesztivál, a Fara-
gó Kornélia által létrehozott Híd-kör, a Híd 
folyóirat. Ehhez hozzátehetjük a  Sirbik  

Attila vezette Symposion folyóirat kiad-
ványait, valamint Beszédes István zEtna 
Fesztiválját, könyvkiadói tevékenységét, 
továbbá a Csányi Erzsébet által vezetett 
műhelyeket. Vannak még fontos orgá-
numok, például a  muzslai Sikoly folyó-
irat. Ezek mind fontos munkát végeznek 
a maguk helyén, és szemben a kizárólagos 
kultúrpolitikai döntésekkel, mindegyikre 
szükség van ahhoz, hogy a vajdasági ma-
gyar kulturális élet a maga sokszínűségé-
ben mutatkozhasson meg. 

A legnagyobb dilemma az 
anyagi és a szellemi bázisuk 

létfenntartási feltétele. 
 
Szellemileg azt értem, hogy szűnjön meg 
végre a kölcsönös ignorálás korszaka. Fel-
háborító, hogy az Újvidéki Magyar Tanszé-
ken milyen hatalmi harc dúl, hogy a kultúr-
politika egypólusú, ez nagy károkat okoz, 
és nem, nem pusztán a rendszer vagy az 
intézmény a  felelős, hanem elsősorban 
azok, akik a döntéseket meghozzák, uralmi 
monopóliumra törekednek. 

A Vajdaságban az utóbbi években 
nagy elvándorlás indult el, magyarok 

és szerbek egyaránt menekülnek, 

kevés a munkalehetőség, és az is sokszor 
megalázó körülmények között, alacsony 
bérezéssel. Éppen egy ilyen válságos  
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helyzetben felelőtlen luxus a különböző 
szellemi műhelyek magukba záródása, köl-
csönös irigysége, gyűlölete. 

BENCSIK ORSOLYA: Ami nagyon jól lát-
ható, az az, hogy felerősödött a balkáni 
háborúkkal kapcsolatos traumák feldol-
gozását megkísérlő irodalom, aminek 
köszönhetően több háborús széppróza, 
regény született (például Danyi Zoltán, 
Sirbik Attila, Orcsik Roland művei). Ez 
a tendencia, mármint a kilencvenes évek 
háborús kataklizmáira, őrületére és az eb-
ből következő migrációra való reflektálás 
tulajdonképpen Jugoszlávia szétesésének 
a kezdete óta jelen van a vajdasági iroda-
lomban (például Bozsik Péter, Juhász  
Erzsébet, Végel László), viszont 

az utóbbi néhány évben kifejezet-
ten a poszttrauma elbeszélésének 
és feldolgozásának a lehetősége-

it felmutatva tematizálódik. 

Egyébként is fontos sajátja a vajdasági ma-
gyar literatúrának a traumával való fog-
lalkozás, ami nem meglepő, ismerve a tör-
ténelmi helyzetet, a volt háborús közeget, 
a multikultúrák közötti hasadást, a bezár-

kózást, bezáratódást. Az Európához fűző-
dő viszony, maga Európa szerepe, értéke, 
humanizmusa és ennek összefüggésében 
Közép-Kelet-Európa és a Balkán újragon-
dolása problematizálódik, mindeközben 
végig észrevehető a  kollektív traumák 
mellett a személyesek elbeszélésére tett 
kísérlet is. Ehhez kapcsolódik, tulajdon-
képpen az említett történelmi miliővel és 
a bezártsággal összefüggésben, egy a vi-
dékkel szembenéző, leginkább groteszk, 
ironikus irodalom is, amely leginkább 
a helyi színek (túl)követése, pontosabban 
kifigurázása révén próbál támpontokat 
adni ennek a közegnek a tapasztalatához 
és túléléséhez. Emellett persze tovább-
ra is ott van a nagy mesterek irodalma, 
például Tolnai Ottóé, amely azért is tud 
folyamatosan izgalmas lenni, mert állan-
dóan tovább írja, elmozdítja és gazdagítja 
a már meglevő, leginkább neoavantgárd 
mintákat követő, de rizomatikus opusát, 
amely számomra még mindig a legkomp-
lexebb, legrétegzettebb és legprobléma-
érzékenyebb irodalom, világköltészet és 
világpróza a Vajdaságban.

CSILLAGSZÁLLÓ: Melyek a ti irodalmi mun-
kásságotoknak azon vonásai, amelyek a ma-
gyar kisebbségi létformából eredeztethetők?

ORCSIK ROLAND: Azt hiszem, elsősor-
ban az identitás kérdése. Immár több éve 
élek Magyarországon, mint a Vajdaságban, 
ahonnan tizenhat évesen, ’92-ben emig-
ráltam Magyarországra. Azt hiszem, so-
hasem leszek olyan magyar szerző, mint 
aki Magyarországon született. Mindig is 
kettős kötődésem lesz, akárhol is éljek. 
A  jugoszláv tapasztalat, a szerb kultúra 
és nyelv közvetlen tapasztalata, gazdag-
sága kitörölhetetlen belőlem. A  kérdés 
számomra az, hogyan lehet egy ilyen spe-
cifikusnak tűnő tapasztalatot egyetemes 

BENCSIK ORSOLYA író, a  vajdasági 
Topolyán született 1985-ben. A Szegedi 
Tudományegyetem BTK Magyar Iroda-
lom Tanszékén volt doktorandusz. Leg-
utóbbi könyve Több élet címmel jelent 
meg az újvidéki Forum és a budapesti 
Magvető közös gondozásában 2016-ban. 
A kisregényért Horváth Péter Irodalmi 
Ösztöndíjat kapott. Egyéb fontosabb 
díjai: Sinkó-díj, Gion-ösztöndíj, Szir-
mai-díj, Sziveri-díj, Móricz-ösztöndíj, 
Örkény-ösztöndíj és Új Nemzeti Kivá-
lóság Program.
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módon artikulálni, hogy az is értsen belőle 
valamit, akinek monokróm kulturális él-
ménye van. Valójában 

Magyarország is több kultúrájú, 
sok identitású ország, 

ám a monarchiás asszimiláció 
örökségeként a magyar- 

országi embereknek nincs 
igazi plurális identitásképük. 

Itt a cigány, a zsidó továbbra is nem magyar 
emberként, vagyis idegenként él a köztu-
datban. Ezt a saját bőrömön is tapaszta-
lom: miután édesanyám félig szerb, félig 
magyar származású, apám meg magyar, 
tót családi névvel, engem sokszor szerb-
nek, vagyis idegennek kezelnek. A multi-
kulturalizmus befektetői számára ez az 
idegenség egzotikus, viszont épp mert 
egzotikus címkét kap, mint egy termék 
a multiáruházban, a hozzá való viszony 
felszínes. A  homogén nemzethívőknek 
az idegenség feloldhatatlan konfliktust 
képez, mert arra emlékeztet, az identitás 
szakadék, az identitás nyelvi eszközökkel 

rögzíthetetlen, definiálhatatlan. A hiány 
tapasztalata pedig kínzó, veszélyes, koc-
kázatos, akár közösségbomlasztó erővel 
is bírhat. Mindkét esetben az idegen egzo-
tikus, vonzó (akár negatív értelemben is). 
Természetesen ezek a halmazok semati-
kusak, a demokratikus környezetben szá-
mos kivétel, átjárás van és lehetséges mind 
a bal-, mind a jobboldali beszédmódokban. 

Az identitás válsága, problé-
mája minden ember, pontosab-

ban a szubjektum alapja.

Társadalmi értelemben szükségünk van 
identitásra, viszont nem rögzített, hanem 
rögzítetlen, rugalmas módon. Örülnék, ha 
engem pusztán emberként kezelnének, 
a  nemzeti összetételemet pedig formá-
nak, amelyen keresztül megnyilvánulhat 
a karakterem, egyéniségem. 

BENCSIK ORSOLYA: Mielőtt magamról 
beszélnék, a  kisebbségi irodalmak sajá-
tosságairól mondanék pár szót. Vagyis 
szeretném azt hinni, hogy a kisebbségi iro-
dalom egyik jellemző vonása az erős fokú 
nyitottság vagy igény a nyitottságra, tá-
gasságra – ehhez kapcsolódóan a más iro-
dalmak, kultúrák iránti érdeklődés, tehát 
a kultúraköziség. A kisebbségi irodalmak 
helyzetükből kifolyólag (jó esetben) nem 
is tehetik meg a pusztán saját ügyeikkel, 
saját irodalmukkal való foglalkozást: 

az irodalom nem lehet puszta 
hagyományápolás, és nem lehet 

néhány bennszülött 
köldöknézegetése. 

Éppen azért fontos a kitekintés, mert fo-
lyamatosan a provincializmus, a dilettan-
tizmus vagy a  nemzeti ideológia veszé-
lyének van kitéve. Deleuze és Guattari ír 

BESZÉDES ISTVÁN József Attila-dí-
jas költő, prózaíró, drámaszerző, mű-
fordító Zentán született 1961-ben. Az 
Új Symposion szerkesztője volt 1989 és 
1991 között, alapító főszerkesztője az 
1999-ben indult zEtna irodalmi por-
tálnak, illetve könyvkiadónak. Négy 
verseskötet (Kívánja-e a  pirosat?, Fo-
rum, 1988; Égvizi séta, déli tükör, zEtna, 
1997; Messziről Androméda, zEtna, 2007; 
Magritte-sziget, zEtna, 2013), egy verses 
gyermekdráma-kötet (Rozsdaszín, zEt-
na, 2006) és a kisprózákat tartalmazó 
Napkitörés (zEtna, 2008) szerzője. Leg-
utóbbi kötete: Beszédes István legszebb 
versei. Válogatta Fekete J. József,  
Ab-Art Kiadó, 2014. 
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a Kafka-könyvében a kisebbségi irodalom 
forradalmiságáról. Nekem ez a  forradal-
miság tetszik, először éppen Tolnai ge-
rilladalaiban szembesültem vele. Tudom, 
hogy mindig sokat példázódom Tolnaival, 
de az ő művészetén keresztül könnyebben 
tudom megmutatni, könnyebben tudok 
beszélni arról, ami engem is foglalkoztat, 
illetve tőle tanultam egyfajta világirodal-
mi nyitottságot, érdeklődést (és nemcsak 
a  nyugati irodalmak felé, hanem a  déli 
szlávok irányába is), rajta keresztül kez-
dett el foglalkoztatni a vidék és a nagyvi-
lág összejátszása. Már nem tudom, hogy az 
ÉS-Kvartetten a Több életről ki mondta, de 
elhangzott egy olyan kritika, hogy nem vaj-
dasági regény, és hogy nem érződik benne 
a narrátor rettegése, a kisebbségi léthely-
zetből fakadó félelme. Nekem ez így nagyon 
durva élmény volt, nem a kritika, nem az, 
hogy nem vajdasági regény (hát istenem, 
már évek óta Magyarországon is élek, va-
lahogy furamód összerázódott, kavarodott 
bennem a vajdasági magyar hibrid és az or-
szágot váltott identitásom, másrészt hogy 
vajdaságiként nem vajdasági regényt írsz, 
ez is egyfajta ideológiaellenes forradalmi-
ság – jó, ezt viccnek szántam), hanem hogy 

egy magyarországi kritikus 
a kisebbségi létmódból a fé-

lelmet akarja látni. 

Na, hát ez azért félelmetes! De vissza-
térve a konkrét kérdésre, a határon való  
átmozgások, a  seftelések, piacozások, 
a mutyizások, az albánozások mind vaj-
dasági léttapasztalataim, akárcsak az 
identitáskonfliktus vagy a bezárkózásnak 
a különböző, ironikus alakzatai.

BESZÉDES ISTVÁN: Egy írói, költői atti-
tűdben sokkal mélyebben húzódó válasz-
tóvonalak, rekeszfalak is létezhetnek en-

nél a nemzeti kisebbséginél. Mint amilyen 
a feloldhatatlan magány vagy a kétségbe-
esés, amelybe a legkülönfélébb módon sod-
ródhatunk. Hisz olyannyiszor nem szeret-
nénk egy lenni a sok, de sokszor egy lenni 
a kevés között sem. Más kérdés az irodalmi 
közélet. Meglehet, kisebbségi sajátosság az 
az aktivista düh, buzgómócsing állhatatos-
ság, amellyel évtizedek óta, amióta ebben 
az irodalmi kultúrában szocializálódtam, 
találkozom, és időről időre magamat is 
rajtakapom. 

Itt még mindig nagyon sokan 
vállalnak valamilyen szerepet 

(kevés kivétellel véletlenül sem politikait), 
alkotói fókuszpontokat terveznek, fiatal 
tehetségek szószólói, elvesző értékekért 
síkra szállók…   

CSILLAGSZÁLLÓ: Milyen kulturális ténye-
zők változtak a legdinamikusabban az utóbbi 
évtizedben Vajdaságban? 

BESZÉDES ISTVÁN: Az előbbiekben emlí-
tett irodalmi hiperprodukció vonatkozásá-
ban (évi harminc-negyven könyv!) logiku-
san felmerül az olvasói jelenlét kérdése is. 
Ezzel folyamatosan gondok vannak, ame-
lyeket valamelyest enyhít, hogy a könyvek 
az anyaországi olvasókhoz is eljuthatnak, 
illetve, hogy a világhálós irodalmi forrá-
sok, így a zEtna folyóirat is, a világ bármely 
pontján elérhető. De vitathatatlan annak 
a  jelentősége, amikor valaki kézbevételt 
követően vásárol könyvet, illetve, amikor 
személyes jelenlétével tud megtisztelni 
egy-egy könyves, irodalmi rendezvényt. 
És itt érzékelni lehet a  távozók hiányát. 
Sokan közülük a magyar nyelvi határokat 
is átlépik. Ha sikeres lesz megtelepedésük, 
az ő gyermekeik már csak fordításban ol-
vashatnak magyar szerzőt. 
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BENCSIK ORSOLYA: Felerősödött a nem-
zettudattal való foglalkozás, a  hagyo-
mányőrzés, a művelődési házak és vidéki 
kultúrterek irányadása, mindez intenzíven 
átitatódott politikával és ideológiai védeke-
zéssel, támadással és ellenségképgyártás-
sal. Ezzel a helyzettel valamit mindenképp 
kezdenie kell az otthoni értelmiségnek, de 
szerencsére úgy látom, 

egyre határozottabban folyik 
is a provincializmus, 

a nacionalizmus és a félelem-
keltések, gyűlölködések 

ellen a munka. 

Egyébként számomra szomorú tapasztalat 
az, hogy Magyarországon ugyanez zajlik: 
hozzátenném, a Vajdaságban sokan épp ezt 
a magyarországi mintát követik.

CSILLAGSZÁLLÓ: Mennyire forr egybe vagy 
éppen különül el szerintetek a vajdasági ma-
gyar irodalom az anyaországitól és a többi 
határon túli irodalomtól?

BENCSIK ORSOLYA: Az utóbbi években 
egyre intenzívebb érdeklődést tapaszta-

lok Magyarország felől a vajdasági iroda-
lom irányába, ennek persze egyik oka az is, 
hogy az internetnek, de a korábbiakhoz 
képest fejlődő tendenciát mutató könyv-
terjesztésnek köszönhetően könnyebben 
hozzáférhető is. Tehát egyre inkább kör-
vonalazódik az igény, hogy a kisebbségi 
irodalmak bekerüljenek, színesítsék az 
egyetemes magyar irodalmat. Ez a  szí-
nesítés a  fontos, és a  jó, értékes iroda-
lomnak tényleg megvan a sajátossága, az 
elkülönböződése. Az eltérő történelmi 
tapasztalatok, a politikai és társadalmi 
szituációk mellett ehhez persze kapcso-
lódik az is, hogy 

a vajdasági irodalomra mindig 
erősen hatott a déli szláv iro-

dalom és kultúra, 

a különbségeket tehát a  más hatások 
mélyítik. Másrészt a személyes és a balkáni 
háborús migrációnak köszönhetően sajá-
tos irodalmi helyzetek alakultak ki (példá-
ul a Svédországban élő Domonkos István, 
a Magyarországon élő Bozsik Péter, Ladik 
Katalin, a Magyarországról hazaköltöző 
Balázs Attila stb.), és ennek hatásai is to-
vább alakítják a vajdasági magyar irodalom 
korábbi, meglevő vonásait. Ezekről a kul-
túrközi és migrációs jelenségekről Thomka 
Beáta ír fontos tanulmányokat.

BESZÉDES ISTVÁN: Vitathatatlanul egy, 
de korántsem egységes irodalomról van 
szó. Vagy fogalmazhatok úgy is, hogy 
egy és összetett ez az irodalom. Amelybe 
számunkra a kilencvenes évektől zökkenő- 
mentesebb az átjárás. De ahogyan az 
anyaországi irodalomban is megmarad-
nak a regionalitások, a vidéki műhelyek, 
különféle irányzatok, úgy az úgynevezett 
vajdasági irodalmat sem fogja feloldani az 
egyetemeshez való tartozás, hiszen vannak  

ORCSIK ROLAND szerbiai magyar 
költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. 
1975-ben született a szerbiai Óbecsén. 
Szülőhelyén végezte az általános iskolát, 
majd 1990 és 1992 között az Elektroni-
kai Szakközépiskola tanulója volt Adán, 
1992 és 1994 között pedig a Gábor Dé-
nes Szakközépiskolában tanult. 1992 
óta Szegeden él. Költészettel, műfordí-
tással, kritikaírással foglalkozik, a Tisza-
táj szerkesztője. 2010-ben Móricz Zsig-
mond-ösztöndíjat és Sziveri János-díjat 
kapott. Legutóbbi kötete: Harmadolás, 
Kalligram, 2015. 
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értékek, amelyek a helyi kánonokban érzik 
csak jól magukat, amelyek nélkül nem mű-
ködne a vertikálisan is közlekedő értékeket 
közvetítő műhely. És nagyon fontos a loká-
lis, regionális műhelyek közötti, nevezzük 
így, horizontális kapcsolattartás, illetve 
átjárás is.

ORCSIK ROLAND: Ezek sok szempont-
ból magyarázható folyamatok, egyrészt 
irodalomszociológiai, másrészt lélektani, 
harmadrészt geokulturális szempontból. 
Én leginkább annak örülnék, ha a vajdasági 
nem „forrna egybe” a többi magyar iroda-
lommal. Az sokkal inspirálóbb, gazdagabb 
kultúraszemléletre utalna, ha a vajdasági 
magyar irodalom másságát, esztétikai elté-
réseit elfogadná a magyarországi irodalmi 
közélet. Nem azzal, hogy nyugtázza, ezt 
nem értem, ezért nem is kell elolvasnom, 
hanem úgy, hogy elemi kíváncsisággal 
utánaolvas, azt is megpróbálja érteni, 
amihez a hazai irodalomértés kódjai nem 
alkalmazhatóak, mert ettől gazdagabb lesz, 
tágabb a szemlélete, érzékenyebb a tőle el-
térő problémákra. Hozzáteszem, és hang-
súlyozom:

a vajdasági geopolitikai és 
geokulturális tapasztalat önmagá-
ban nem képez esztétikai értéket, 

viszont az esztétika tárgyát 
már igen. 

Hogy valaki a Vajdaságban vagy Kamcsat-
kán született, és éppen magyarul ír, az még 
nem vonja automatikusan maga után azt, 
hogy különös, érdekes, izgalmas, inspiratív. 
Ám amennyiben a munkáin keresztül áté-
rezni a geokulturális tapasztalat karakteres 
esztétikai megformálását, akkor senkinek 
sem fog leesni a szent magyar korona a fe-
jéről, ha beletanul abba a másik nyelvbe, 
kódrendszerbe. A langyos belterjnél min-

denesetre sokkal jobb, ha kockázatot vál-
lalva olvasunk.  

CSILLAGSZÁLLÓ: Min dolgoztok most?

ORCSIK ROLAND: Több munkán párhu-
zamosan. Egyrészt fordítok, egy bosnyák 
író, Semezdin Mehmedinović Sarajevski 
blues című verseskötetét a  Qadmon Ki-
adónak. Megrázó könyvecske a bosnyák 
polgárháború mindennapjairól. Másrészt 
a következő regényemhez olvasok, interjú-
kat készítek, ötletelek, valamint az új ver-
seskötetemhez írok verseket, és elkezdtem 
gyerekverseket is írni.  

BESZÉDES ISTVÁN: Tisztázok egy fordí-
tást. Horváth Ottó szerb nyelvű életrajzi 
fragmentumokból épülő regénye fontos 
számomra, nemcsak azért, mert Ottó a ba-
rátom, hanem mert ez a történet az én tör-
ténetemmel is határos, illetve mindazok 
történetével, akik a kilencvenes vagy két- 
ezres években, esetleg épp ezekben a na-
pokban kelnek útra. Éppen ezért ez a tra-
gikus végű Orfeusz-sztori a maga többszöri 
határátlépésével aktualitással bír.

BENCSIK ORSOLYA: Mióta megjelent 
a Több élet, nem írtam szépprózát. Legin-
kább a tudományos munkáimmal próbálok 
foglalkozni, lassan, végre megírom a disz-
szertációm is. Már több mint egy éve nem 
írtam kisprózát, szorongok, hogy ennyi 
volt, több már nem lesz, bár igaz, azzal 
tisztában vagyok, hogy a tudományos és 
a szépirodalmi tevékenység nálam egyszer-
re nem működik. És hát annyi nagyon jó 
könyv van, szóval most inkább sokat olva-
sok, mint írok.

CSILLAGSZÁLLÓ: Kik azok a kortárs vajda-
sági szerzők, akik szerintetek (vagy számotok-
ra) most éppen a legfontosabbak?
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BENCSIK ORSOLYA: Jelenleg leginkább 
Juhász Erzsébet, de ennek most elsődle-
ges oka az, hogy többek között a munkás-
ságából írom a disszertációmat. A másik 
nagyon fontos Tolnai Ottó, aki már mindig 
ott lesz nekem.

BESZÉDES ISTVÁN: Egy irodalomszer-
vezőt nem kérhetsz, hogy bármit-bárkit 
is kiemeljen. Meg kiadóvezető is vagyok, 
ezért elkötelezett a nálam publikáló szer-
zők iránt. Jelzett elfogultsággal ajánlom 
így a Vulkáni Helikon, a zEtna prózasoro-
zatának utóbb megjelent darabjait, Balázs 
Attila, Fekete J. József, Kalász István, Sán-
dor Zoltán, Vasagyi Mária és Végel László 
köteteit, illetve a két elsőkötetesét, Döme 
Szabolcsét és Hernyák Zsókáét. Ez egy la-
katlan szigetre vihető kiskönyvtár. A köl-
tők közül Bartha György, Celler Kiss Tamás, 
Lennert Móger Tímea, Tóbiás Krisztián, 
Verebes Ernő köteteit. A magyarországi 

olvasó, ha felkeresi a www.xantusz.hu ol-
dalát, megtalálja a zEtna mellett az Életjel 
és a Forum Kiadó kínálatát is, sőt más ha-
táron túli régió magyar kiadóinak kínála-
tából is rendelhet.

ORCSIK ROLAND: Terék Anna Halott nők 
című verseskötete iszonyatosan erős, iszo-
nyatosan nehéz, iszonyatosan jó könyv. Az 
iszony nyelvét ragadta meg egyedülállóan. 
Danyi Zoltán A dögeltakarító regénye a dél-
szláv háborús diskurzus egyik legmeré-
szebb, legvégletesebb magyar nyelvű köny-
ve. Bencsik Orsolya Több élet című regénye 
a Tolnai érzékenységét fokozza fel és le egy-
aránt. Sirbik Attila St. Euphémiája mocskos, 
mégis esendő. Bíró Tímea első versesköte-
te, A pusztítás reggelei nagy ígéret, s noha 
kicsit sok az anyag még az első kötethez, az 

„eltörött lovak” sor annyira erős, hogy már 
csak ezért is érdemes kézbe venni. Benedek 
Miklós versei mintha állatokból állnának, 

léphaft pál: Falu
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Celler Kiss Tamás szigorú versei, a lassan 
alkotó Oláh Tamás izgalmas színvilága 
mind-mind figyelemre méltóak. És máris 
itt van a legújabb gyöngyszem, Kocsis Ár-
pád Oktopusz című kisregénye. És remélem, 
valamikor Aaron Blumm is újra kiszabadul 
a biciklitárolóból, ahová bezárta a Forum 
igazgatója. Kollár Árpád a sikeres gyerek-
verses kötete után valószínűleg prózával 
fog nemsokára előrukkolni, miközben tán 
már egy kötetnyi verse is összegyűlt az el-
múlt évekből. A mostani hevenyészett fel-
sorolásból is látható, a vajdasági irodalom 
fogalma változóban van, bele kell érteni 
az emigrációs tapasztalat feldolgozását is, 
hiszen az említettek közül már sokan nem 
a Vajdaságban élnek… Ez csupán néhány 
név, vannak még szerzők, döntse el maga 
az olvasó, mi szólítja meg őt leginkább.

CSILLAGSZÁLLÓ: Hogy érzitek magatok 
a szögesdrót kerítés innenső és túlsó oldalán? 

BESZÉDES ISTVÁN: Lassan negyven éve, 
hogy ezen a határon oda-vissza járok. Ha 
rendszerező alkat volnék, akkor most meg 
tudnám mondani, életemből hány óra, nap, 
hónap telt el a határon való vesztegléssel 
a nyolcvanas évektől idáig. És persze, hogy 

mennyit éltem a senki földjén. 

Ha gyűjtő természetű volnék, most mú-
zeumot rendezhetnék be útlevelekből, 
pecsétekből, vízumokból, bizonylatokból, 
a kádári és a miloševići cerberuszok port-
réiból, stb. Sorba rakhatnám az úti célt fir-
tató kérdéseket, a kényszerű válaszokat. És 
mindez úgy született, hogy közben tulaj-
donképpen szinte egy helyben forogtam.  

ORCSIK ROLAND: Nem érzem túl jól ma-
gam tőle. Egyrészt, amíg nincs közös eu-
rópai válasz, komolyan vehető stratégia  

a menekült- és a bevándorló tömegek be-
fogadására, az integráció ellenőrzésére, 
addig a szögesdrót szükséges rossz, nél-
küle a zöld határon ellenőrizetlenül bol-
dog-boldogtalan átléphet, köztük külön-
böző csempészek, terroristák is. Ám ez egy 
rendkívül bonyolult helyzet, mert ha eleve 
úgy tekintünk a beáramló tömegekre, hogy 
köztük potenciális terroristák is vannak, 
akkor óhatatlanul olyanokat is megbélyeg-
zünk, akik tiszta szándékkal jönnek. Biz-
tos vagyok benne, hogy lehet erre a prob-
lémára különböző válaszokat kidolgozni, 
akarat kérdése. Az a xenofób kampány vi-
szont, amit a magyar kormány leművelt 
és leművel az egésszel kapcsolatban, szé-
gyenletes. Akárcsak a jugoszláv polgárhá-
ború idején, Európa tityi-totyi hozzáállása 
aggasztó. A nyugati országok tőkései olcsó 
munkaerőt látnak a  szülőföldjükről el-
űzött vagy azt elhagyó emberekben, a ma-
gyar kormány viszont a törzsi logikának  
megfelelően fenyegető idegent. Mégis 
a két viszonyulásban van egy közös pont: 

az együttérzés teljes hiánya. 

A mainstream média mindkét esetben 
machiavellista célokat szolgál: a  me-
nekültek, a  bevándorlók arca elveszíti 
emberi vonásait, a  hatalmi játszmák-
nak megfelelő jelentéseket kap. Ez Eu-
rópa, ez Magyarország a  XXI. század 
első felében, száz évvel az első világhá-
ború kitörése után. Csoda, hogy nem 
bunkósbottal kezeljük a  nálunk sokkal 
intelligensebb technikai eszközeinket.

BENCSIK ORSOLYA: Az a tapasztalatom, 
hogy nincs különösebb különbség, hogy az 
innenső vagy a túlsó oldalán vagyok. Az 
ember tulajdonképp szégyenkezik mások 
helyett, de nem fél.
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RADICS VIKTÓRIA: Kedves Kérdező! Nem 
tudok pontokba szedve válaszolni, mert 
nincs rendszeres tudásom a  vajdasági 
magyar irodalomról és közéletről, és távol 
állok a tárgyilagosságtól. Tulajdonképpen 
szenvedem a  származásomat. Kompli-
kált kérdéseket tettél fel: ilyen struktu-
rális szinten nem gondolkodom a  ho-
va-nem-tartozásomról. Más struktúrákban 
és másmilyen észlelések alapján tűnődöm, 
ellentmondásos érzelmekkel megterhelve.

Az irodalommal nem regionális, és 
nem is nemzeti vagy etnikai szempont-
ból foglalkozom, nem részesítem előnyben 
a vajdasági, egyáltalán a magyar nyelvű 
műveket, bár egy kicsit talán mégis, hi-
szen a magyar nyelvben – a vajdasági ma-
gyar tájszólásban különösen! – örömömet 
lelem. Világirodalmi – és még mindig 
írásos – kultúrában élek napra nap, egy-
általán nem csak a szépirodalomra kon-
centrálva: a filozófia és a képzőművészet 
egyformán izgat. 

Az irodalmi és művészeti erők titokban 
működnek itt, Pannónia szikes fenekén, 
vagyis inkább ezekre a mozgalmakra füle-
lek, nem a nyilvánosság reprezentációira és 
pöreire. Hogy az irodalom mennyire tud-
ja megragadni ezt a regionális valóságot? 
Tolnai Ottó művészete – minden műfajban 

– erre is törekedett, ő az, aki „megcsinál-
ta” Bácskát a szépirodalomban, de azon-
nal tágítva is érdeklődési köreinket más 
szellemi övezetek felé. Elviselhetetlenül 
nyomasztó lenne e nélkül a tágítás nélkül 
a lapos Vajdaság, bármily óriási égkupola 
borul a megművelt földek és a tarlók fölé. 
A fiatalabb prózaírók közül Danyi Zoltán 
és Sibrik Attila is az otthonukat írják, Sza-
badkát és Zentát meg a földeket föl lehet 
ismerni a műveikben. A lírában és a drá-
mában Terék Anna az, aki a  vajdasági 
sorskérdéseket fel tudja tenni hatásosan, 
ő karakánul megfogalmazza azt a kettős 

idegenséget, amely engem, aki az anyja le-
hetnék, csöndben emészt. Végel László is 
olyan sok műfajú, mint a kortársa, Tolnai 
Ottó, és ő is „sorskérdéses”, kifejezetten 
szociális, politikai, morális síkon. A fele-
lősség firtatásának az örök „pionírja” ő, 
és csak csodálni tudom, hogy nem fáradt 
bele a reménytelen közéletiségbe.

Elég sokat tartózkodom Zentán, a lá-
nyoméknál, és Zomborban, az édesanyám-
nál, vagyis egy magyar meg egy szerb kis-
városban, de csak vendégségben vagyok 
itt, nem hazám ez – igaz, amaz sem. 1983 
óta élek Budapesten turistaként. Idegen 
vagyok a szülővárosomban, Zentán még 
idegenebb. Az egyetlen napilapot, a Ma-
gyar Szót, nem olvasom, senki sem olvas-
sa, mert teljesen érdektelen pártorgánum 
lett. Könyvesbolt nincs sem Zomborban, 
sem Zentán, a vajdmagy folyóiratokhoz 

– a szerbekhez is – lehetetlen hozzájutni. 
A könyvesbolt nélküli városok sivár szo-
morúsága köszönt rám „otthon”.

Aki a  legjobban érdekel a  vajdasági 
szerzők közül, az a  Temerinben élő Lo-
soncz Alpár filozófus, akinek most szerb 
nyelven olvasom az Anatomija robe („Az 
áru anatómiája”) című kitűnő könyvét, 
amelyet Vladimir Gvozden társszerzővel 

RADICS VIKTÓRIA 1960-ban született 
a Vajdaságban. Budapesten élő, József 
Attila- és Déry Tibor-díjas irodalmár, kri-
tikus, esszéista, műfordító. Közel negy-
ven éve foglalkozik irodalomkritikával, 
különböző folyóiratokban, újságokban, 
gyűjteményes kötetekben publikálta 
kritikáit a magyar és a világirodalom-
ról. Egy Danilo Kiš-monográfia szerzője. 
Érdeklődésének középpontjában Nádas 
Péter prózaművészete és Marno János 
költésztete áll. Az Ex Symposion szer-
kesztőbizottságának tagja.
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jegyez. A kapitalizmus radikális és elemző 
kritikája ez a  tanulmánykötet. Alpár el-
gondolásai és eszmefuttatásai izgalommal 
töltenek el mindig, hiteles gondolkodónak 
tartom őt, aki ébren tartja a kritikai szel-
lemet. A fia, Losoncz Márk is filozófus, és 
ő a következő vajdasági magyar szerző, aki 
érdekel. És van egy festőnő, a fiatal Pesti 
Emma, akinek a festményeiben arra a táj-
ra ismerek, amelyet én is látok, de ezek 
nem figuratív művek, Sagmeister Laura 
egy újságból kivágott baglyos groteszkje 
pedig évek óta a szobám falán függ. Az 
a gyanúm, hogy a vajdasági képzőművé-

szet – még vannak nevek a nyelvem he-
gyén – kiváltképp erős. 

Ez a  táj itt a  Tisza mellett közelről 
gyalázatosan és szívfájdítón szemetes, 
a kanális a közvetlen közelben mocsárrá 
sűrűsödött, és flakonok úszkálnak a vize-
ken. A városban nincsenek szemetes kosa-
rak. A pecások a parton a saját fészkükbe 
piszkítanak. Csak a városháza előtti kis 
terecskét tartják rendben, hogy mutasson 
valamit, Zenta többi része át van engedve 
a pusztulásnak, rohadjon, aminek rohad-
nia kell. Zombor, a szerb város jóval rende-
zettebb, ápoltabb. Az utca, ahol születtem, 
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egy lombos fák alkotta sötétzöld alagút volt. 
Azóta a szülővárosomat is jócskán megko-
pasztották, de vannak jelek, hogy ott talán 
még eljön az az idő, amikor a lakosok sze-
retni fogják a fáikat. Számomra ez lenne 
a haza: a fák és a bokrok, virágok, madarak.  
Meg a vizeink, élő állapotban; ne fojtsák 
meg őket, őrizzék meg a lápot, a patakot, 
a holtágat. Vajdaság az elfojtott vizek bi-
rodalma. Ez egy metafora, de órákon át le-
hetne sorolni a konkrét tartalmait: a szeny-
nyezés adatait. A kulturális szennyezését is. 

Vajdaságban ökológiai katasztrófa van: 
ezen a nyáron égtek, füstölögtek a szemét-
telepek Bajmoknál és Adánál, bizonyára 
másutt is, és a dögtemetők munkás nélkül 
maradtak. Az utazó, ha például Szabadká-
ról Zomborba utazik, legyen felkészülve 
a fölpuffadt dögök szagára és látványára. 
Danyi Zoltán A  dögeltakarító című regé-
nyében valóban azt írta meg allegorikus 
formában, ami a szín való. 

Még a regresszív kulturális transzfor-
mációnál – ami Orbán nyomában etnicista 
irányba torzult – is súlyosabb az ökológiai 
és a demográfiai katasztrófa, és félő, hogy 
ez véget is fog vetni az itt élő emberek éle-
tének. Tarlót, tanyaromokat és nyomort 
látni úton-útfélen a buszból vagy bicikliről, 
bedeszkázott ablakú házakat, elhagyatott-
ságot, port és piszkot.  

A délszláv, különösen a szerb nyelvhez, 
irodalomhoz, mint korábban, úgy most is 
vonzódom, jelenleg épp Ivo Andrić gyö-
nyörű meditációs könyvét (Jelek az út 
mentén) fordítom az életképesnek és nyi-
tottnak tűnő újvidéki Forum Kiadónak. 
Amikor Zomborban vagyok, felüdít a má-
sik, számomra nem teljesen idegen kultúra 
testközeli érzékelése. Az a benyomásom, 
hogy a  Vajdaságban, elnézést az általá-
nosításért, a  szerbek nyitottabbak, in-
telligensebbek, mint a magyarok, és nem 
olyan mogorvák, a kerítésük mögé zárkó-

zottak, mint a mieink. Zentán a magyarok 
úgy élnek, mintha Magyarországhoz tar-
toznának, sokan nem is tudnak szerbül, 
és ez a  tömbmagyarság, amely szédítő 
iramban morzsolódik le, mert a fiatalok 
vagy Magyarországon tanulnak, dolgoz-
nak, vagy messzebb keresnek boldogulást, 
betokozódott. 

Vajdaságiasság a nyelvben és a minden-
napi kultúrában is létezik, én személy sze-
rint is képviselem. A legmagasabb fokon, 
hihetetlen virtuozitással szerintem Lajkó 
Félix, a  hegedűművész szólaltatja meg.  
Hiába, hogy nem szeretek identitásban 
gondolkodni, tényleg vannak olyan geneti-
kai és családi és kulturális elemek, amelyek 
regionális színezetet, couleur locale-t ad-
nak az ember sorsának. Ilyen elem például 
az önpusztításra, az ármánykodásra, a trá-
gárságra való hajlam, az elmaradottság, 
a földöz ragadtság és kishitűség... Egyszer 
össze kéne írni. Gyakran hiszem, hogy ez 
fatális, és félek, hogy amíg élek, nem fogok 
kiszabadulni a sorsfogságból.

Az összeállítást készítette 
Pálfi Anna és Weiner Sennyey Tibor
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DaNyi zolTáN

Epénél keserűbb szerelem1
 

1  Részletek a Csillagszálló 2015/2. számában A büszke vesztesek címmel, Danyi Zoltán írásaiból közölt összeállítás-
ból. Válogatta Pálfi Anna. 

Sokáig szerettem volna elmenni, el innen valahova, hogy hova, azt nem tudtam, de abban 
biztos voltam, hogy el, valahova mindenképpen el innen, mert ez nem mehet tovább, hogy 
hajnalban a tó partján futkosok, éjszaka a vizet borzoló szelet hallgatom, és közben arra 
gondolok, hogy ez így nem mehet tovább;

hiszen vízfelszínt simogató szelek máshol is vannak, gondoltam, futni pedig akárhol 
lehet;

el innen tehát, akárhova;
csakhogy épp ez az „akárhova” volt, amin folyton fennakadtam, mert ha el akar menni 

az ember, akkor kell, hogy legyen konkrét úti célja, ezen a ponton viszont mindig meg-
akadtam, és így megrekedt az egész, megfeneklett az elmenésem;

mert ha egyetlen választásom, ha egyetlen, de igazi egérutam lett volna, akkor a „hova” 
kérdése fel sem merülhet, és csak az „el innen” felszólítása marad, a mielőbb el, nekem 
viszont, legalábbis így képzeltem, több lehetőségem is volt, mert akkor még azt hittem, 
hogy sokfelé, nagyon sokfelé jobb, mint itt, nálunk, és ez lett végül a kerékkötőm, és aztán 
csak keserű ízzel ismételgettem magamban, hogy mindenütt rossz, de a legrosszabb ott-
hon, és közben arra gondoltam, hogy idézőjelek közé kellene helyezni ezt az „otthont” is, 
vagy még jobb volna nem leírni, hiszen elveszett, végleg elveszett, nincs többé, számunkra 
nincsen – sőt, nincs már ez a többes szám sem, nem vagyunk többé „mi” sem;

feladom, végül mindig feladom, nem megyek sehova, mert mielőtt az „elég volt” és 
a „tovább nem” a végsőkig fokozódna, mielőtt még kiéleződne, és diadalra jutna tehát, 
és nem maradna más, csak az elindulás („akárhova”), egy váratlan pillanatban az egész 
megtorpan, és visszahőkölök;

és maradok;
és nem megyek sehova;
és nem is értem, mi volt ez a felindulás;
hisz nincs valószínűtlenebb, mint hogy valaha is elmehetnék innen, és csak futkosok 

a parton tovább, az erdei ösvényen, nyomomban a veszett ebekkel, és esténként a kö-
veket lögybölő hullámokat hallgatom, és keresem a csendet, amelyet már nem akarok 
elmagyarázni senkinek, mert nincs miért és nincs kinek, és akkor csak telnek a napok, 
néha hetekig úgy tűnik, minden jól van így, és minden rendben, telik az idő, simán és 
egyenletesen, olyan zavartalanul, mintha megállt volna, közben persze halad tovább, és 
egyszer csak újra eljön a pillanat, amikor azt érzem, nincs itt többé semmi keresnivalóm, 
menni kell, semmi értelme ennek az egésznek, és mérlegelem a lehetőségeket, megint 
töröm a fejem, ismét fontolgatom az esélyeket;
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mert ha egyszer nincs megnyugvás és nincsen béke, akkor nemcsak nincs, de nem is 
lehet, és ez az egész így teljesen reménytelen, mint sárba fagyott kerék, mely nem mozdul 
se előre, se hátra, semmilyen irányba;

és nincs semmi, ami ezen segítene.
Hullámok után a tó sima tükre (részlet)

Tulajdonképpen nem kellene itt lennem. Kinézek az ablakon, szemben egy pesti fal, zöld 
ablakkeret és felnyíló vakolat. Nem kellene itt lennem.

Pontosítok: nem most kellene itt lennem. Talán a múlt héten kellett volna. Csakhogy 
advent második szombatján leesett az első hó, és az utak járhatatlanokká váltak. A teteje és 
az alja közben megolvadt, a töltelék viszont makacsul kitart, kemény és tömör, majdnem 
olyan, mint a kihűlt szárma. 

Sárral, korommal, fűrészporral kevert hó, lucskos, a csizma bokáig süllyed.
Ha nem itt, akkor hol kellene lennem?
Tegnap délután nem számítottam rá, hogy este majd színházba megyek, így hócsizmát 

húztam. Vastag talpú, nagy, ormótlan, fekete csizmát, mintha távoli misszióra indulnék. 
A csizma szárán egy dombornyomásos, fekete csillag látható, elég diszkréten, a talpát pedig 
ugyanaz a Good Year cég gyártotta, amely az ismert gumiabroncsokat.

Húsz éve tart ez a misszió, ez a befejezhetetlen, homályos küldetés. Elindulok, visz-
szatérek, megint elindulok, futok egy kört, aztán visszatérek, megint elindulok, me-
gyek egy kört, utána a kezdethez újra visszatérek. Zenta, Szabadka, Szeged, Budapest, 
Zenta, Újvidék, Topolya, Szabadka, Szeged, Zenta. Táguló körök, szűkülő körök. Az én 
Hungaroringem, amíg el nem kopik a Good Year.

A határ szerb oldaláról nézve viszont még mindig kicsinek látszik Európa, kicsinek és 
egészen távolinak. Lehet, hogy nincs is, gondoltam. Lehet, hogy nem is vagy?

Európa, Európa.
(…)
Tulajdonképpen nem kellene itt lennem. Valójában már egy hete kitaláltam, hogy ez 

lesz az első mondat. Mert bárhol leszek is, ez a mondat a helyén lesz, gondoltam. Ez az 
önmagába futó pálya, ez a személyes Hungaroring lassan sorssá formálódik. 

Európa, Európa (részlet)

Az igazi ünnepnek, ahogy a megtisztult szívnek, nincs színe. Áttetsző, mint a víz vagy 
a hibátlan szerkezetű kristály.

Nemzeti ünnepek (tea)délutánján

Európa keleti fele ma olyan, mint egy virágkorát épp csak elhagyó, de még mindig gyö-
nyörű nő, aki múlt éjjel, valamilyen éjszakai mulatságon túl erőset, túl csípőset vagy csak 
túl sokat evett, és most nem tudja megemészteni, egyre csak forog a hasában az étel, és 
újra meg újra gyomorsavat böfög fel: Európa keleti fele kívülről továbbra is bájos és von-
zó, sőt néha olyan elragadónak, olyan szépnek látod, hogy menten (és menthetetlenül) 
beleszeretsz ‒ de belülről Európa keleti fele keserű, az epénél is keserűbb, és olyan savas, 
hogy egy szempillantás alatt szétmar.

Epénél keserűbb szerelem sagmeister laura: Kitekintés
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HorváTH-KerTész Noémi

A változás rajtunk múlik
Egy idealista világmegváltó könyvajánlója
Szrgya Popovics: Útmutató a forradalomhoz (Göncöl Kiadó, 2017)

Néhány hónapja itt, a Csillagszálló hasábjain az Eleven Emlékmű mozgalom aktivistája-
ként arra a kérdésre válaszoltam, mit tartok a civil mozgalmak legfontosabb feladatának 
a mai magyar társadalomban. „Példát mutatni és nem feladni. Én úgy érzem, rengetegen 
belefásulnak, beletörődnek. Fejet hajtanak, és legyintenek: úgysem lehet másként. Meg 
kell mutatnunk, hogy igenis lehet. Hogy ha csak egy kicsit is másként van, az a kicsi is 
nagyon fontos.” Ahogy választópolgárrá válásom óta folyamatosan, azóta is azon gon-
dolkozom, hogyan adhatnám át minél több embernek azt a hitemet, hogy a változás 
rajtunk múlik. 

Az Útmutató a forradalomhoz pontosan ezt teszi. Megmutatja, hogy Gandhi, Nelson 
Mandela, az arab tavasz ifjai, azok ez emberek, akikre hősként gondolunk – mi vagyunk. 
És a változások, amelyeket a társadalomban elindítottak, ugyanolyan pici lépésekkel 
kezdődtek, mint amiket mi most megtehetünk. 

Soha életemben nem olvastam önsegítő könyveket. A dohányzásról mégis úgy szok-
tam le, hogy vezetés közben meghallgattam a Rövid úton leszokni a dohányzásról című 
hangoskönyvet. Mosolyogni ér. E remekmű titka szerintem egyetlen bravúros tett volt: 
elhitette velem, hogy az általános nézettel ellentétben a cigarettáról könnyen és egysze-
rűen leszokhatok.

Az Útmutató a forradalomhoz hasonló hatást ért el nálam. Bár eddig is azt gondoltam, 
meg lehet változtatni a világot, ez mégis amolyan babitsi értelemben volt jelen bennem: 

„Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék benne, magam tenném lehe-
tetlenné.”1 A világmegváltás ebben a pátoszban meglehetősen távolinak tűnt. Szrgya 
Popovics könyve viszont egyszerű, kézzel fogható segítséget adott ahhoz, hogyan lehet 
valamely fennkölt, távoli cél helyett reális, megvalósítható tevékenységként tekinteni 
szűkebb-tágabb világom megváltoztatására. 

Szkeptikusan fogtam az olvasáshoz. „Hogyan lehet tejberizs, Lego figurák és más erő-
szakmentes eszközök segítségével közösségeket mozgósítani, diktátorokat megbuktatni, 
vagy egyszerűen megváltoztatni a világot” – áll az alcímben. Lego figurákkal?! – horkant 
fel bennem egy szigorú hang. Annyira leegyszerűsítőnek és profánnak tűnt ez számom-
ra a világmegváltás etoszához képest! Most, a könyv végére érve hálás vagyok Szrgya  
Popovicsnak, hogy ezt megtette: „lehozta a földre” a világjobbítást, így arra vágyom, hogy 
lelkesedésemet e sorok olvasójának is átadhassam. 

„Azt szeretném, ha a könyvben szereplő eszméket és történeteket az olvasók nemcsak 
megértenék, de át is éreznék. Ha úgy hatnának, mint egy jó rocklemez: a befogadók  

1  Babits Mihály: Örökkék ég a  felhők mögött. (Vallomás helyett hitvallás) (részlet), in Babits Mihály Összegyűjtött 

versei. Szépirodalmi, Budapest, 1969, 342.
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felállnának és mozogni kezdenének. Meg akarom győzni Önöket, hogy bár az öltönyösök, 
a pöffeszkedők és a verőlegények sokasága – vagyis az eseményeket általában irányító 
kegyetlen emberek egész szervezete – talán legyőzhetetlennek látszik, ám hatalmuk 
megdöntése gyakran nem más, mint jó móka.” 

De mi tett engem a szkepticizmusom ellenére ennyire lelkessé? Szrgya Popovics és 
társai alapították Szerbiában az Otpor! (Ellenállás!) nevű mozgalmat, amely erőszakmen-
tes eszközökkel buktatta meg a véreskezű diktátort, Szlobodan Milosevicset. Diktátort 
buktatni erőszak nélkül?! Akármennyire is idealista vagyok, nem hittem, hogy ez lehet-
séges! Pedig ez a könyv nemcsak a szerb Otpor!, de további erőszakmentes mozgalmak 
példáján keresztül bizonyítja ezt. 

Folyamatos „aha” élményben volt részem az útmutató olvasása során. „Milosevics 
terrorjával kapcsolatban az első természetes reakció a fásultság volt” – írja le Szrgya, 
amit én is érzek a mai magyar társadalomban. Azt is megmutatja azonban, hogy a Liget-
védőkhöz vagy a Közös Ország mozgalomhoz hasonlóan ők is „egy csapat elkötelezett 
fiatal” voltak, „akik hittek abban, hogy a rendszert meg lehet változtatni”. 

Úgy érzem, itthon a fásultság mellett a változás legfőbb ellensége az a szkepszis, amely 
még a sikeres példákra is csak legyint: áh, ez nálunk úgysem működne! Magam is haj-
lamos vagyok erre. Szrgya Popovics Szerbia demokratizálása után társaival létrehozta 
a CANVAS nevű szervezetet, amely tréningeket tart világszerte bárkinek, aki elnyomó, 
antidemokratikus hatalommal veszi fel a kesztyűt. Meglepett, hogy még a később Mu-
barak ellen bátran harcoló egyiptomi fiatalok is éppoly hitetlenek voltak eleinte a világ 
más tájain már bevált technikákkal kapcsolatban, mint amilyen én lehettem a könyv 
elolvasása előtt. Szrgya Popovics viszont úgy szedte pontokba, és támasztotta alá pél-
dákkal az erőszakmentes ellenállás sikerének összetevőit (a szerencsét is említve), hogy 
én bizony elhittem: ezek a világ bármely táján alkalmazhatók. 

Felvillanyozott az a megállapítása is, hogy „Kicsi, lényeges, de megvalósítható dol-
gokkal kell kezdeni”. Amikor a világ vagy csak az ország megváltásáról gondolkozom, 
sokszor elakadok ott, hogy amit én tehetek, azt túl jelentéktelennek érzem az elérendő 
célhoz képest. Ha viszont az ember, aki megdöntötte Szlobodan Milosevics hatalmát, 
azt állítja, elegendő ezzel a kicsivel kezdeni, én hajlamos vagyok hinni neki. A könyvben 
persze a további, nagyobb lépéseket is leírja, ám azok meglepően egyszerűnek és termé-
szetesnek tűnnek az általa bemutatott példák fényében. 

Minden idealizmusom mellett is azt hittem, hogy az elnyomó, kirekesztő és az antide-
mokratikus hatalmi törekvések elleni harc szükségszerűen nehéz, fájdalmas, küzdelmes, 
szinte lehetetlen – és semmiképpen sem vidám folyamat. Az Útmutató a forradalomhoz –  
alcímben megfogalmazott ígéretéhez híven tényleg – választ ad arra, hogyan lehet erő-
szakmentes, könnyed módszerekkel küzdeni a diktatórikus rendszerek ellen. Amikor 
pedig az aktivista szerző a saját nagymamájáról ír, aki – sok más idős szerb emberhez 
hasonlóan – nemcsak süteményhegyekkel támogatta az Otpor! ifjakat, de a vonuló tün-
tetőket hangos fazékkoncerttel biztatta erkélyéről, felnevettem. Igen, ezt szeretném látni 
Budapest utcáin! Hiszen én ismerem ezeket a nagymamákat. 
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szrgya popoviCs

Útmutató a forradalomhoz
(részlet)

A legendás [lengyel] tiltakozás úgy kezdődött, hogy a városban élő néhány aktivista bele-
fáradt abba, hogy minden este hét harminckor bekapcsolja a tévét, és nézze a mosolygó, 
elegáns frizurájú bemondókat, amint a kormány által jóváhagyott nevetségesen rózsa-
színű és hazugságokkal teli szövegeket felolvassák. Úgy döntöttek, hogy tiltakozásul nem 
nézik a híradót. De hamar rájöttek, hogy nem elég egyszerűen nem nézni a műsort. Ha 
csak annyit tesznek, hogy kikapcsolják a készüléket és ülnek a sötétben, azt soha senki 
nem tudja meg. Ahhoz, hogy a bojkott működjön, nyilvánosnak kell lennie, de elég kör-
mönfontnak is ahhoz, hogy elkerüljék a rendőrség szigorú fellépését. 

Ahogy a komikus az új műsorát, először ők is tesztelték a dolgot. Próbaképpen gon-
dosan kihúzták a konnektorból a tévéjüket, és minden este 7:30-kor kitették az ablak-
párkányra. Ez első lépésnek jó volt, nyilvános, látható, a mondanivalója is világos. Csak 
éppen nem vicces, és ezért nem lelkesítő. Ezen a ponton gurultak be a képbe a talicskák. 
Valaki beszerzett belőlük egy flottára valót, és néhány barátját felbiztatta, hogy vigyék 
le a tévéjüket az utcára, pakolják fel a talicskára, és sétáljanak egyet. Néhány hét múlva, 
ha valaki alkonyatkor Świdnik utcáin járt, azt láthatta, hogy a barátok és szomszédok 
nevetgélve, komótosan bandukolva tolják a tévéjüket, mintha babakocsi lenne előttük. 
Azt a fél órát, amit korábban a híradó nézésével töltöttek, most arra használták, hogy 
üdvözöljék egymást, csevegjenek, és osztozzanak az izgalomban, hogy közösen szállnak 
szembe a rezsimmel. 

A poén bejött, a szokás hamarosan elterjedt más lengyel városokban is. A meghök-
kent kormány mérlegelte a lehetőségeit. Nem tartóztattak le senkit. Nem volt olyan tör-
vény, amely részletezte volna, hogy a lengyel állampolgároknak tilos a tévékészüléküket  
talicskára rakni, és megsétáltatni. 
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Mindaz, amit az időről tudok
Mese a meséről

Sokan úgy vélik, de legalábbis azt mesélik, hogy élt valaha réges-régen egy fejedelem, aki 
soha nem mozdult ki a palotájából, és minden idejét azzal múlatta, hogy papírra vetette, 
miből mennyi található a kamrákban, mennyi a pajtákban, meddig terjed az uradalma, és 
mekkora a gazdagságának híre… A fáma szerint személyesen számolt és írt össze minden 
szőrszálat gyönyörű felesége szemöldökén, az asszonya szemének minden csillanását, 
ajka összes sóhaját, majd azt követően összeírta az összes drágakövét, valamennyi tüzes 
fényű aranyát, és végül a kincstár sarkában rejtőző utolsó rézgarasát is… Ő maga mérte 
le, részletezi a történetírás, az összes rőf selymét, az ezüst gyertyatartók súlyát, a mézes-
csuprok és a boroshordók űrtartalmát, de még a kastélypincék pókhálóinak területét is… 
A dölyfös fejedelem előtt, az írás tanúsága szerint, nap mint nap meg kellett jelenniük 
tiszttartóinak, akik közül kinek ez, kinek az volt a megbízatása. Hozták a jelentéseiket: 
hol sírt fel egy újszülött, hol kondult meg temetésre a gyászharang, a fejedelem folyóiban 
mekkora a halivadékhozam, hogyan fejlődik a rozs- és búzamag a kalászban, mekkora 
a fácánköltés a határban, van-e elég vadnyúl, hogyan kölykedzett a többi vad az ő erdein. 
És jöttek, természetesen, a besúgók is, hogy be- és feljelentsenek kimondott és elsuttogott 
szavakat, vádakat és elhallgatott titkokat… Ettől az információáradattól csak az írnokok 
száma gyarapodott. Több százan voltak, ki reggel, ki délben, mások pedig este írták to-
vább a hosszú és összetett könyvelést… Akkorára duzzasztották a fejedelem vagyonösz-
szeírásának iratait, hogy az udvarának legnagyobb helyiségét kellett kijelölni e könyvek 
és lajstromok számára, egy valamivel kisebbet pedig e könyvek és írások összefoglaló 
jegyzékeinek, míg egy harmadikat a jegyzékek jegyzékeinek, és így tovább, míg végül egy 
meghatározott nagyságú, négyrét hajtott kivonatig jutottak, amelyet a fejedelem a feje 
alá tett a hálószobájában, amely – talán szükségtelen megjegyezni – pontosan húsz öl 
hosszú, kilenc láb széles és hét lépés magas volt.

Egyszer mégis felvirradt az a nap, amikor már mindent összeírtak, lemértek, megszá-
moltak, már nem maradt semmi számba venni való, valami új hozzátennivaló, mindenről 
lehetett tudni, hogy hol van és mennyi van belőle. Kétségbeesett ekkor az önimádó 
fejedelem, haszontalannak érezte az életét, kétségbeejtően értelmetlennek tűnt min-
den perc. Hacsak, jutott eszébe ekkor mentőötletként az, amire addig nem is gondolt: 
mekkora súlya lehet egy mesének? Persze a róla szóló meséknek, mert csupán azoknak 
a súlya érdekelte.

– Hogyan mérjük le a mesét? – tanakodott sokakkal a fejedelem. A mérleg egyik ser-
penyőjébe vaskos, bekötött összeírásainak köteteit, míg a másikba ugyanakkora, de üres 
lapokból álló bekötött könyveket tett. A különbség csupán a felhasznált tinta súlyában 
volt kimutatható. Lemérte egy üres üveg súlyát, majd belemondta a nevét és nemesi 
rangját, de az eltérés csupán akkora volt, mint amikor leheletté lesz a szó, a leheletből 

lak róbert: Társra leltem a magány telében
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pedig vízpára, ami harmatként csapódott ki az üveg falára. Sokféle módszert és huncut-
ságot kipróbált, de a mese mértékét nem tudta megtalálni, mígnem eszébe jutott, hogy 
egy vele azonos súlyú embert kellene találnia, és annak elmesélve a meséit, meglátnák, 
mennyit nő az illető súlya.

– Ha elmesélem, mi mindenem van, attól biztosan nagyot nő! – mondta fennhangon, 
mielőtt kiadta a parancsot.

Hajbókolva széledtek szét a fejedelemség elöljárói, a nagyúr hasonmása után kutatva. 
Mindenkit megsaccoltak szemre, míg végül egy romos vendégfogadóban rátaláltak egy 
csavargóra vagy zarándokra, aki súlyában és neve betűinek számában sem tért el a feje-
delemtől, épp úgy hívták, mint az uraságot, de ő semminek sem volt ura a puszta életén 
kívül, úgy járt-kelt a világban, ahogyan éppen kedve tartotta.

Kora hajnalban felállítottak a palota előtt egy egyszerű szerkezetet, amit a gyere-
kek mérleghintának neveznek. Az egyik végére a fejedelem ült, a másikra a csavargó.  
Az elképzelés nagyon egyszerű volt: az előbb említett elmondja a saját meséjét, amit 
az utóbb említett meghallgat, ezt követően kiderül, hogy mekkorát nő az utóbbi súlya. 
Így is tettek. A fejedelem mesélt, a csavargó hallgatta. A reggelből lassan dél lett, ké-
sőbb bealkonyult, a szürkület már a nap végét jelezte, de semmi sem történt – a fejede-
lem fenséges meséje ellenére egyensúlyban maradtak, továbbra sem mozdult ki semmi.  
Se le, se fel nem mozdult a mérleghinta.

Már majdnem beesteledett, de a mese hatása semmilyen látható elmozdulást nem 
mutatott. Ekkor a sok beszédtől rekedten és dühösen így kiáltott a fejedelem:

– Hallod, amit mondok?
– Hallom, felség – válaszolt a csavargó. – Figyelmesen hallgatom, ha óhajtja, megis-

mételhetem mindazt, amit mondott…
– Nem létezik, amikor annyi értékről beszéltem! Már pusztán az irigységnek ki kellene 

billentenie az egyensúlyi állapotot…
– Nagyságos fejedelem, az ön meséje igen jelentékeny – jött a felelet. – El kell ismer-

nem, nincs, amije nincs, nem volt szűkmarkú önnel az élet. Mindazok nagysága és súlya 
ellenére azért nem billenünk ki egyensúlyi állapotunkból, mert amit nekem elmond, 
azzal könnyebbé válik felséged, és annak meghallgatása után én is ugyanannyival leszek 
könnyebb. Emiatt, igaz nagy dolgokról mesélt, közöttünk mégsem jöhet létre elmozdulás, 
hacsak nem annyi, hogy egy mesével mindketten könnyebbek lettünk. És ez nem kevés. 
Úgy is mondhatnám, hogy kielégítő eredmény.

Ezek után mindketten egyszerre szálltak le a szerkezetről, majd a fejedelem és a csa-
vargó lassan, apró léptekkel elindult a palota felé. Most az utóbbi, kinek nem volt határ-
talan birtoka, halkan mesélni kezdett az előbbinek, minden bizonnyal arról, amit a vi-
lágban jártában-keltében tapasztalt. Ismét mindketten egyformán megkönnyebbültek, 
mint ahogyan az már lenni szokott, amikor valaki valakinek mesét mond, legyen annak 
bármi is a tartalma.

Juhász Attila fordítása

Kicsi Csillag

CsíK móNiKa

Ballábas nap
– Na, ennek meszeltek, hogy vinné el a fűzfán fütyülő öreganyám meg a sunyi hét törpe! – 
morgolódott egyik ködös reggel Csimbók, a meseíró. Későn, már krokodilos szobamamu-
szába bújva vette ugyanis észre, hogy bal lábbal lépett le az ágyáról. Ez a ballépés egészen 
elvette a kedvét a felkeléstől. Meg a fogmosástól, a szakállpödörgetéstől, a vakarózástól 
és a meseírástól. Legfőképp a meseírástól ment el a kedve. Nem mintha felkelni, fogat 
mosni szeretett volna, szakállpödörgetni és vakarózni viszont annál inkább. A mese-
írás pedig… Nos, valamivel egy meseírónak is el kell ütnie a napját, legegyszerűbb, ha 
meséket ír, ugye.

A tejfelesszájúak és a kontyos tanítónők gondolják csak úgy, hogy meséket írni a világ 
legkönnyebb dolga, és hogy bárki képes történeteket kitalálni. A tejfelesszájúakra persze 
nem sértődik meg emiatt a meseíró, de a kontyos tanítónőket elnadrágolná, ha össze-
futnának valahol. Mondjuk a virágágyásos parkban, ahol az efféle kontyos tanítónők 
sétafikálni szoktak, szerelmes regényt olvasgatnak a padon, és olyasmiket suttognak 
közben, hogy: ó. Az efféle kontyos tanítónők eleve borzadnak a meséktől, a torzonborz 
meseíróktól pláne, szerintük minden firkász madárijesztő, csak bugyuta meséken jár 
az eszük, vakaróznak, szellentgetnek, fújják a füstöt, és még véletlenül se kontyos ta-
nítónőkről ábrándoznak. A kontyos tanítónőknek mindebben vélhetőleg igazuk is van, 
hisz egy átlagos meseíró, mondjuk ez a Csimbók, egészen másról szokott ábrándozni, 
miközben fújja a füstöt és szellentget. De nem is ez a lényeg. Hanem a ballábas ballépés! 
Merthogy annak a napnak befellegzett, amelyik azzal kezdődik, hogy az ember rosszul 
lép le az ágyáról. Bal lábbal. Annak a napnak tényleg annyi.

A boltban biztos, hogy csak kozmás zsömle marad, mire az ember lecseréli a krokodi-
los mamuszt sokkal praktikusabb tornacipőre, és elslattyog venni valami harapnivalót. 
A bajuszos kasszás néni holtbiztos, hogy tíz helyett húsz deka párizsit számláz, és nem 
lesz visszajáró aprója. A száguldó hatos busz naná, hogy abba az aszfaltkráterbe hajt bele, 
amelyben megállt az esővíz, és lecsapja az embert, gatyáig. A lift is épp aznap mondja 
be az unalmast, talpalhat a ballábas meseíró a hatodikra, hogy csak úgy cuppog átázott 
tornacipője a végtelen lépcsősoron. S hazaérve még ez is! Oda az ihlet!

Hiába falja fel Csimbók a húsz dekának számlázott tíz deka párizsit a kozmás zsöm-
lével, hiába öblíti le mindezt pohárnyi, színes-szagos csapvízzel, hiába főzi meg kedvenc 
kávélöttyét, s tölti abba a bögrébe, amiből akkor kávézik, amikor alkot. Semmi. Ül az 
ember a kávéjával, és semmi. Pödörgeti a szakállát, még mindig semmi. Vakarózik, 
megtornáztatja a nagylábujját, megállapítja, mennyire túlnőtt a körme, lassan már 
egy szardíniát is fel lehetne nyitni vele. Holtbiztos, hogy egy szardíniát is. De milyen 
bosszantó, hogy még mindig semmi. Elkezdeni sem tudja. Nemhogy az első mondat 
nem ugrik be neki, még az első betűt se sikerül kiválasztania. Kezdődhetne a-val vagy 
e-vel vagy mégiscsak a-val, á, nem, nem, legjobb lenne p-vel. Vagy z-vel? Á, z-vel nehéz 
mondatot kezdeni! Ki kezdene z-vel mondatot? Egy valamire való meseíró biztosan nem.  

Csillagpor
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Csimbók se kezdene mondatot z-vel, pláne nem mesekezdő mondatot, pláne nem bal-
lábas napon. Pláne nem. Pláne.

Hogy vinné el a vasorrú öreganyám meg a sunyi törpék! – morgolódott tehát Csimbók, 
hűlő kávéját kavargatva, és azon töprengett, mihez kezdjen magával egész nap, lévén, 
hogy úgy tűnt: kezdőbetű híján az aznapi meseadagot képtelen lesz megírni.

– Na ugye: mihaszna, semmirekellő! – mondaná egy kontyos tanítónő, ha épp be-
leshetne Csimbók lakásába, de az efféle tanítónők inkább a virágágyások körül óznak, 
és nem látnak el a hatodikig, se a kávésbögréig, se a mormogó meseíró nagy körmű 
lábujjáig. Jobb is így. Csimbóknak amúgy is megvan a maga búbánata. Hiába ötletel, 
ötlettelen. Mérgében száműzi krokodilos szobamamuszát a szennyestartóba, s rászo-
rítja a fedelet. Mintha a krokodilos mamusz tehetne a reggeli ballépésről. A zsömléről, 
a kasszás néniről, a tócsáról, mi több: a liftről meg a kezdőmondatról. Ami, ugye, nincs. 
Naná, hogy nem a krokodil.

Csimbóknak remegni kezd a szemhéja, tudja, hogy hamarosan csuklani kezd. 
A bosszúságtól. A bosszússágtól. Hogy még ezt a kezdőbetűt se tudja összehozni, 
hiába minden.

Leugrik a Harcsaképűhöz, dönti el nagy sokára. Tényleg csak egy ugrásnyira lakik 
onnan a Harcsaképű, a trafik mögött, egy kiégett autóroncsban tanyázik. Klassz hely, 
mondja neki mindig Csimbók, amikor betoppan hozzá. Azaz mindig, amikor rongyos 
tornacipőjével megrugdossa a kiégett autóroncs betámasztott ajtaját. Üdvözléskép-
pen. A Harcsaképű meg csak szerénykedik ilyenkor, hogy tényleg nem extra ez a kégli, 
de gyorsan hozzáteszi, hogy nem cserélné el puccos lakásért. Ez ott áll a gesztenye-
fa árnyékában, csendes helyen, a toronyóra is odalátszik. Príma hely az üzleteléshez. 
Merthogy a Harcsaképű boltot vezet. Ötletbazárt. Nála vásárol a város összes firkásza, 
amint kifogynak az ötletekből. Hogy a Harcsaképű honnan szerzi be a sok eladó ötletét, 
senki se tudja. Senki se kérdi tőle. Félő, hogy a Harcsaképű felfújná magát mérgében, 
akár a gömbhalak, és kikérné magának, hogy az üzleti titkairól faggassák. Esetleg el 
is ragadtatná magát, például visszamenőlegesen követelné a hitelezett ötletekért járó 
húszasokat. Netán ennél is rosszabb történne. Bár a csóró firkászok szerint aligha lehet 
ennél rosszabb. Így még véletlenül se merik felbosszantani. Jönnek hozzá, vállvonogat-
va, hogy kellene valami ötlet. S a Harcsaképűnek mindig van ötlete. Személyre szabja.

– Elmeszelt nap ez – morogja Csimbók köszönésképpen, miután nedves-rongyos 
tornacipőjével megrugdossa a kiégett autóroncs betámasztott ajtaját. A Harcsaképű 
biccentve köszönti a meseírót, és már pakolja is elé cilinderekben tárolt portékáját.

Hogy honnan a Harcsaképűnek ennyi vacak cilinder, Csimbókot nem foglalkoztatja, 
attól a gondolattól viszont nem tud szabadulni, hogy mi lenne, ha valami trükkösség 
folytán a Harcsaképű egyszer csak nem papírfecnit, hanem mondjuk tasmán ördögöt 
rántana elő a cilinderből. Vagányság, gondolja Csimbók, és megbabonázva figyeli a Har-
csaképű kezét, ahogy az könyékig merülve matat az egyik cilinderben, mintha lekvárt 
kavargatna.

– Mi kéne? – érdeklődik a Harcsaképű, felöltve kuncsaftfogó vigyorát.
– Kezdőbetű – mormogja Csimbók.
– Ugyan! Itt van helyette egy jó kis csattanó! Kupán vág, olyan ütős – hadarja a Harcsa- 

képű.

oláh Dóri: Hello mr. government
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Mit kezdjen egy csattanóval, hőbörög Csimbók, és ismét kezdőbetűt követel. A Har-
csaképű meg, mintha nem is hallaná, fújja a magáét. Hogy vegyen inkább alig használt 
főhőst. Fából faragott kiskrapek, nyúlik az orra. Sok fantázia van benne, fél áron meg-
számítja.

Csimbóknak ismét rángani kezd a szemhéja. A Harcsaképű már ismeri ezt a szemhéj-
rángást, témát vált azonnal. Valami vénasszonyos történetet kezd kínálgatni, amelyben 
rengeteg a fordulat meg a morzsa, és van benne valami kemence is. Mézeskalácsos sza-
kácskönyvet adna mellé grátisz, azt mondja.

– Nem kell! – rázza a fejét Csimbók.
– Akkor valami véreset? Kiskecskés-farkasos van raktáron, meg üvegkoporsós-törpös. 

Minimum tizennégyes karikás.
– Marhaság!
– Háromrészes erdőjáró kislányjelmez? Eredeti címkével. Francia modell. Kifutóra 

mehetne, nemhogy mesébe…
Csimbók csak a fejét rázza.

– Valami űrsztori? Kocsonyalények? Repülő nyúl? Köbüki? Atomhangya?
– Nem, nem kérem!
– Akkor egy mafla óvodás, aki elülteti a nagyfaterját a kertben, és locsolja, akár egy 

virágot? Vagy valami állatos? Egér a Holdon? Egér a Marson? Egér a fügeaszalóban? Az 
ilyesmi most elég kapós, bestseller téma.

– Csak egy kezdőbetűt szeretnék! Szótagoljam?
– Mármint a kezdőbetűt?! Hát azt megnézném – vigyorog továbbra is a Harcsaképű, 

de Csimbók ábrázatát látva a legkisebb cilindert veszi elő.
– Ma is bal lábbal keltél? – veti fel, miközben a cilinderben kavargat.
– Ballal, hogy vinné el a fűzfán fütyülő öreganyám meg a többiek! – fakad ki Csimbók, 

és máris a krokodilos mamuszról hadar, meg a bajuszos kasszás néniről. A Harcsaképű 
egyből besokall.

– Legyen n! – ránt ki egy fecnit a cilinderből diadalmasan.
– N? – hökken meg Csimbók, de láthatóan megtetszett neki az n. – En. En – ismételgeti, 

miközben tornacipője orrával a kiégett autóroncs körül elhajigált csikkeket tologálja.
– Ja. N. Menő, nem?
– Ja. Menő – vidul fel Csimbók, és bedob a cilinderbe egy tízest, amit addig a markában 

szorongatott. – A többit legközelebb, mormogja, majd köszönés helyett kívülről berúgja 
a kiégett autóroncs ajtaját. Ennyit igazán megtehet ilyen jó ötletért cserébe, na meg 
azért is, hogy ne kelljen már a Harcsaképűnek valamelyik ablak helyén ki-be mászkálnia 
a roncsból, hogy az ajtót kívülről szakszerűen betámaszthassa. 

vass szabolcs: apN4-klón
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rejtőzködne, sokkal, de sokkal jobb annál, aki nincs ott soha. És akinek az árnyával 
még így is viaskodni kell.”

A Vajdaságból áttelepült, elsősorban rajzfilmek, animációk, képregények, könyv- 
illusztrációk készítőjeként ismert képzőművész, Igor Lazin1 fekete-fehér és színes  
képei jól érzékeltetik álom és ébrenlét, élet és halál, elengedés és gyász kettősségét, 
hangulatát. 

Bár a történetből hiányzik a meseszerűség, éppen a szomorúsága miatt különös 
varázzsal bír, s témája révén szinte egyedülálló a magyar gyermekkönyv-irodalomban. 
Elmaradnak a párbeszédeket jelölő gondolatjelek, emiatt kissé nehezen olvasható, ta-
golható a szöveg, de éppen ezért lesz olyan sodró és zaklatottságot tükröző. 

Noha a kiadó ötéves kortól ajánlja olvasóinak, ez a könyv véleményem szerint sokkal 
inkább szól a felnőtteknek, mint a gyerekeknek.

1  Igor Lazin kisplasztikáit a Csillagszálló 2010/11-es, Rácsok mögött című lapszáma mutatta be.

Kicsi Csillag

BarDi BeTTy

Mindenkiben él egy apufa
Kolozsi László: Apufa (Manó Könyvek, 2017)
Igor Lazin rajzaival

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy apuka, aki egy hideg április reggelen diófává 
változott.” Így kezdődik Kolozsi László Apufa című regénye, s egyből azt gondolhatnánk, 
igazi mesekönyvet tartunk a kezünkben. Ahogyan azonban a történet kibontakozik 
előttünk, ahogyan a szöveg az első perctől kezdve magával sodor, már néhány oldal 
után rájövünk, erről szó sincs. 

A történet hőse egy család: apa, anya és két kisfiuk, a még óvodás Bence és a már első 
osztályos Noé. Az édesapa orvos, embereket gyógyít, egy nap azonban hiába várják haza 
a szerettei, nem jön. „Leállt a szíve, mert gyenge volt” – hangzik a magyarázat, Bence 
azonban nem érti, hogyan lehet valakinek gyenge a szíve, hiszen arra edzeni sem lehet… 
Ő az, aki rögtön megérzi, hogy édesapja a kertjükben terebélyesedő diófába költözött, 
abba a fába, amelyet apja olyannyira védett és nagy becsben tartott. A fa a kert közepén 
díszeleg, ágai egy óriás kusza hajához hasonlítanak, és anya már rég ki akarta vágatni, 
de apa nem engedte, annyira féltette. 

Bence először csak érzi az apukáját a hőn szeretett diófában, aztán kis idő múlva 
már hallani is véli (suttog, susog, mormog, dünnyög, sziszeg, szuszog, búg). Később a fa 
megszólal, beszélget a gyerekeivel, sőt elmagyarázza a fiúknak, hol vannak a befize-
tésre váró csekkek, amelyekért a gyászában megtört édesanya már tűvé tette a lakást. 
Az az édesapa, aki a fába költözött, sokkal engedékenyebb, s kiderül, mennyire bántja 
már, hogy olyan kevés időt töltött a gyerekeivel, hogy olyan keveset játszottak együtt. 
Elmeséli fiainak, hogy a dióiban olyan történetek vannak, amelyeket a szél fújt ide, és 
amelyek mind róla szólnak.

A két gyerek annyira beleéli magát az apufába, hogy Bence hintát erősíttet rá, Noénak 
pedig egy lombházat eszkábál rá a nagypapa. Természetesnek veszik, hogy édesapjuk 
tovább él a fában, éppen ezért legnagyobb vágyuk, hogy édesanyjuk is elhiggye ezt. A so-
kat dolgozó édesanya azonban eleinte hajthatatlan, butaságnak véli a gyerekek szavait, 
aztán dühvel reagál. Végül Bence erőszakkal kihúzza őt a fához. És ott elhangzik az 
apa, a férj üzenete: „Ha nem akarsz te is itt lenni azért, amiért én itt vagyok, mondta 
apa, akkor gyere haza hozzájuk, gyere minél előbb haza. Legyél velük minél többet. És 
én segítek neked.” 

Az egyetemes érzés, a fájdalom, az elengedés, a mindannyiunkat érintő gyász sok-
féleségének ábrázolása, különböző fázisainak bemutatása miatt lesz egészen újszerű 
Kolozsi László könyve, aki így vallott a könyv üzenetéről: „Az Apufa látszólag arról 
szól, hogy mennyit dolgoznak az apák, sosincsenek a gyerekükkel, pénzt keresnek, nem 
érnek rá. De valójában nem ez a lényeg. Nem ezt akartam mondani. Hanem azt, hogy 
egy olyan apa, aki alig van otthon és keveset látni, keveset szól, mintha egy fában  
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Kolozsi lászló

Apufa
(részlet)

Apa már két napja nem jött, hiába várták. Amikor Bence megérezte, hogy ott van a fában, 
a suttogás nem a szélnek tudható be, a halk dünnyögés apa dünnyögése, ahhoz hason-
ló, amit elmélyült sakkozás, esti újságolvasgatás közben hallatott, nem a fák szokásos 
hárfajátéka. Apa abban a fában élt, amit ő nem hagyott kivágni. Fel fogja törni a terasz 
kövét, mondta anya, akinek már egy ideje nem tetszett, hogy a fa egyre közelebb kúszik 
a házukhoz, és bekíváncsiskodnak ágai az előszobába.

Apa azt mondta, a diófa árnyéka nélkül szinte semmit sem ér a ház. Ha kell, mondta, 
erre teszem fel az életemet, hogy megvédjem a fát. Nem kert nélküle a kert. Anya ne-
vetett. Ha ennyire fontos neked, hagyta rá apára, akkor maradjon. És letett arról, hogy 
a kivágás mellett kardoskodjon.  

A diófa a kert ura, mondta apa, a többi fa, a pár kis cseresznye hátul, de még a kerítés 
melletti orgonák is el lennének veszve nélküle.

Ne mondd, milyen bajos felszedni a diót szeptemberben, ne mondd az ellenérveid, 
mondta apa anyának, ismerem mind, ne mondd, hogy senki nem eszik diót, hogy Bence 
allergiás is rá.

És anya nem mondott semmit.
Bence minél közelebb ment, annál jobban hallotta apa szuszogását a fában: ezt a kicsit 

halk, horkolásra emlékeztető hangot.
Ez volt az a hang, amit Bence hiányolt, ha apa nem volt otthon.
Ez a halk mormogás, amit apa orrsövényferdüléssel magyarázott (ámbár azt sosem 

fedte föl, hogy is lehet egy orrnak sövénye. Az orrsövényt így Bence olyannak képzelte, 
mint egy orrokból álló, hosszú kerítést). 

Ki vele, gondolta Bence, amikor a fának dőlt, ott vagy-e benn. De a fa csak szuszogott. 
Pintyek fészkelődtek az ágakon. Amikor Bence átölelte a fát, érezte azt a hajszálerekben 
szállított szeretetet, ami felfűtötte apa érintését is.

Tóth laura: (cím nélkül)



Pesti Emma 1990-ben született Szabadkán, jelenleg is ott él. A Szegedi Tudományegyetem képi ábrá-
zolás szakán végzett festőként. Fő témája a táj, amelyet szimbolikus összefüggésekben jelenít meg.

Proborai Örs 1997-ben született Zentán. 2015 óta a fotózik, analóg gépekkel.
Sagmeister Laura 1969-ben született Szabadkán, jelenleg Magyarkanizsán él. Festőművész. A Kép-

zőművészeti Akadémiát Újvidéken végezte festészet szakon, majd a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának Képzőművészeti Mesteriskola festészeti programján vett részt, Keserü Ilona 
professor emerita témavezető évfolyamán. 

Szalma Gábor Szabadkán született 1990-ben. Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
kén végzett. A Híd Kör Art tagja. Jelenleg Szegeden él, grafikával, képregényalkotással foglalkozik. 

Tóth Laura Magyarkanizsán született. Bevallása szerint legfőképp akkor rajzol, amikor el kell ütnie 
valamivel az időt. 

Újházi Adrienn Újvidéken született 1995-ben. A Bogdan Suput formatervezői szakközépiskolában 
végzett, jelenleg az Újvidéki Művészeti Akadémia festészet szakos hallgatója. Az installáció, fotó, 
videó és rajz mellett a vegyes technika érdekeli, természetes alapanyagokkal. Inspirációként leg-
inkább a természet és annak forrásai foglalkoztatják. Vizuális nyelvezete a bio-art – organikus 
művészet felé irányul.

Vass Szabolcs 1992-ben született Kishegyesen. Az Újvidéki Művészeti Akadémia képgrafika szakán 
idén végzett. Művei kerámiamaszkok, amelyekbe motorblokk darabjait és csavarjait nyomja bele, 
grafikai dúcként használva a motor részeit. 
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Bicskei Anikó Becse-Újvidéken született 1987-ben. Az Újvidéki Művészeti Akadémia képgrafika szakán 
végzett, illusztrációval, bábkészítéssel, fotózással, festéssel, digitális grafikával, rajzzal foglalkozik. 

Csorba Emil Nagybecskereken született. Egyetemi hallgató az Újvidéki Művészeti Akadémián, festé-
szet szakon. Fest és grafikai nyomatokat készít. Témáit leginkább a falusi élet mindennapjaiból és 
a vadászat nemességéből meríti. 

Kincses Endre Vajdaságban született, most sok idejét Pécsett töltő, még diplomátlan huszonéves 
tervezőgrafikus-hallgató. Vajdaságot tartja az egyetlen papírokkal is bizonyítható szülő-, lak- és 
élőhelyének.

Klájó Adrián az Újvidéki Művészeti Akadémia festészet szakos végzős hallgatója. Legfőképpen installá-
ciókat, objekteket hoz létre. Minimális beavatkozásokat végez a talált tárgyakon, festékkel. Gyakran 
használ természetes anyagokat is. A vidéknek és jellemvonásainak az énre gyakorolt hatását kutatja.

Kozma Laura 1990-ben született Csantavéren, jelenleg Szabadkán él. Tanulmányait a Szegedi Tudomány- 
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végezte képábrázoló és képgrafikus szakokon. Mű-
vészettörténetet, képzőművészeti kultúrát tanít. Festményei és grafikái környékbeli épületeket, 
tájrészleteket ábrázolnak.

Lak Róbert 1994-ben született Szabadkán. Képzőművészettel, a művészet számtalan ágával évek óta 
foglalkozik.

Lázár Tibor 1980-ban született Óbecsén. Az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte művészeti tanul-
mányait, posztgraduális képzésen pedig Svájcban vett részt. Munkái erősen kötődnek a helyhez, 
ahol él, valamint annak történelméhez. A XIX–XX. század fordulója, az ipari forradalom időszaka 
a régió egyik aranykorának számított. Az addigi jobbára paraszti kultúra mellett megjelenik a pol-
gáriasodás és a polgári kultúra. Munkáiban erre a társadalmi fordulópontra fókuszál: a polgári 
otthonok világára, a mesterművek és a giccs, a státuszszimbólumként megjelenő dísztárgyak és az 
egyes művek provinciális átiratainak időszakára. Képzőművészeti nyelvezetébe az utca művészete, 
popelemek és a trash-esztétika szűrödnek be.

Léphaft Pál magáról: „Léphaft vagyok. Nagybecskereken (Zrenjanin, Jugoszlávia) születtem 1952-
ben. Antal napján. Jó őrangyalt kaptam, még mindig kitart mellettem. A gyermekeim is Léphaftok. 
A feleségem félig az. Bak vagyok. Gyermek- és ifjúkoromat fivérként szerencsésen átvészeltem. Az 
életet nehezen tanultam, de már felejtek. Újvidéken (Szerbiában) 1972 óta vagyok itthon, az új-
ságírásban pedig 1977-től otthon. Az első karikatúrám 1973-ban jelent meg az újvidéki Magyar Szó 
napilapban, amelynek ma munkatársa vagyok. Azóta rajzolok és kiállítok itthon, otthon és külföl-
dön. Munkatársának tart még a budapesti Magyar Nemzet és Heti Válasz, valamint a Brassói Lapok 
Erdélyben. Szemüveget, bajuszt és 42-es cipőt viselek. Illúzióim elvesztek, a becsületes megtalálót 
kérem, juttassa el a következő címre: lephaft@gmail.com”

Molnár Imre 1954-ben született Szivácon. 1988-ban szerzett oklevelet a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola rajz és grafika szakán. 1990-től Szabadkán rajztanárként dolgozik. Grafikával, rajzzal, 
festészettel foglalkozik. 

Munjin Andrea 1990-ben született Szenttamáson. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
végzett, gyerekkora óta rajzol, fest. 

Oláh Dóri huszonöt éves grafikusművész Magyarkanizsáról, aki az elmúlt tíz évet többnyire Magyar-
ország és Németország különböző városaiban töltötte. Munkáira a kellemes, már-már idillikus áb-
rázolás és a humor enyhén groteszk megfogalmazása jellemző. 

N é m a  i m a
a HajléKTalaN sorsra jUToTTaKérT

Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott embertársain-
kért gyertyát gyújtva imádkozunk minden vasárnap este fél nyolc és nyolc óra kö-

zött. Ha ügyünket ön is fontosnak érzi, arra kérjük, tartson velünk!
Ajtónk nyitva áll, hogy a jelzett időkeretben bármikor, felekezeti vagy társadal-

mi hovatartozására való tekintet nélkül bárki csatlakozhasson hozzánk.
Kérjük, hogy az imádkozók csendességét beszéddel ne zavarja meg!

Címünk: Oltalom Kórház Foglalkoztató, 1086 Budapest Dankó u. 9.

Dicsőségemtől megfosztott,
levette fejemről a koronát.
Kitépte reménységemet,

mint valami fát,
Letördelt körös-körül: tönkrementem…

…kiáltozom,
nem kapok választ.

Segítségért kiáltok…
…könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim.

(Jób könyve)

 



Balogi Virág 1975-ben született, angoltanár, műfordító.
Bardi Betty 1971-ben született Egerben. Szerkesztő, magyar–történelem szakos tanár. 
Bíró Tímea 1989-ben született Szabadkán, a mai Szerbiában, költő, újságíró, színházi rendezőasszisz-

tens. Első kötete A pusztítás reggelei címmel jelent meg (Forum, 2017).
Csík Mónika 1978-ban született Zentán, a mai Szerbiában. Író, költő, a Magyar Szó napilap munkatársa, 

a Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat, valamint az Író Cimborák szerkesztője. Eddig nyolc kötete 
jelent meg, a legutóbbi idén, Térhatárok címmel. Szabadkán él.

Danyi Zoltán 1972-ben született Zentán, a mai Szerbiában. Számos kötet szerzője, első regénye A dög- 
eltakarító címmel jelent meg (Magvető, 2015).

Fekete J. József 1957-ben született Bácskossuthfalván, a mai Szerbiában. Irodalomtörténész, író, kriti-
kus, publicista. Számtalan tanulmánykötet szerzője, a vajdasági magyar irodalom kutatója. 

Ferdinánd Zoltán 1980-ban született, Budapesten él. A 100 szóban Budapest tavalyi fordulójában meg-
osztott második helyezést ért el A világ legjobb kurvája című írásával. Jelenleg Proletármulató című 
első kötetén dolgozik.

Formanek Csaba 1979-ben született. Színész, író, rendező; tizenöt éve dolgozik az egyetemi és független 
színházi területen. Jelenleg is több saját darabja, rendezése és előadása látható. 

Györe Gabriella 1974-ben született Budapesten, költő, irodalomtörténész, műfordító. 
Hernyák Zsóka 1991-ben született Zentán, a mai Szerbiában, író. Első prózakötete Morze címmel jelent 

meg (zEtna, 2017).
Horváth-Kertész Noémi 1981-ben született Budapesten. Kommunikációs és projektmenedzser,  

aktivista.
Juhász Attila Zentán, a mai Szerbiában született, ott is él, szerb–magyar bírósági fordító.
Kalász István 1959-ben született Budapesten. Tanár, televíziós szerkesztő, író. Számos műfordítás- és 

önálló kötete jelent meg, legutóbbi novellaciklusa Határ – idők címmel (zEtna, 2017).
Karikó Szabolcs 1978-ban született, képzőművész, a lap címlapgrafikusa. Jelenleg Párizsban él, szabad- 

úszó grafikus. 
Ladányi István 1963-ban született Adorjánon, a mai Szerbiában. Irodalmár, egyetemi oktató, szerkesztő, 

műfordító, az Ex Symposion folyóirat egyik alapítója, több verses- és esszékötet szerzője. 
Lennert Móger Tímea 1981-ben született Zomborban, a mai Szerbiában. Újságíró, közösségi művelő- 

désszervező, költő. Önálló kötete Kollázs címmel jelent meg (Areión, 2012).
Nyirán Ferenc 1951-ben született Debrecenben, költő. Számos folyóiratban publikál verseket és könyv- 

kritikákat. Első verseskötete Apróságok kicsiny tárháza címmel jelent meg (Műút-könyvek, 2016).
Pálfi Anna 1969-ben született Budapesten, szerkesztő. 
Petrović, Goran 1961-ben született Kraljevóban, a mai Szerbiában. Író, drámaíró, számos kötet szerzője. 

Magyar fordításban a zEtna folyóiratban és annak honlapján olvashatók szövegei.  
Terék Anna 1984-ben született Topolyán, a mai Szerbiában. Költő, novellista, drámaíró. Legutóbbi 

verseskötete Halott nők címmel jelent meg (Kalligram, 2017).
Tóbiás Krisztián 1978-ban született Csókán, a mai Szerbiában. Költő, szerkesztő, műfordító, a Tempe-

völgy folyóirat főszerkesztője. Számos verses- és műfordításkötete jelent meg, legutóbbi A Wilkinson 
penge címmel (versek, zEtna, 2017).  

Weiner Sennyey Tibor 1981-ben született Egerben, költő, író, a DRÓT főszerkesztője, a Csillagszálló 
irodalmi szerkesztője. Esszé- és verseskötetek szerzője, legutóbb sci-fi és misztikus elbeszélései 
jelentek meg Az anakronista címmel (2017). 

Szerzőink
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