Monostori Anikó
(1959-2010)

Volt egy nő. Egy nagyon nő – azt hiszem így szokás mostanában mondani. Jó nő is lehetett valaha (egy-egy mozdulata még őrizte az igazán szép nők önkéntelen magabiztosságát, és akik régről ismerték, mindig megemlítették: bomba csaj volt), és bármilyen
törődöttnek láttam is, ebben nem kételkedtem; és igazi nő volt, hozta az összes archetípust: lányt, anyát, barátnőt, szeretőt stb. Egyiket sem papírformaszerűen – hanem
mindegyiket életszerűen, sőt tragikusan. Merthogy minden szerepét véresen komolyan
vette: mindegyikbe külön-külön is belehalt volna, most meg már tökmindegy, hogy
melyikbe halt bele, mindegyikbe. Lánynak komisz volt, a nehezen és éppen ezért leginkább szerethető fajtából: anya nem lehetett, fogadott (intézetis) gyermekei így nemcsak
mellét, egész testét-lelkét szétcincálták; barátnőként meggyőző és meggyőzhetetlen;
szeretőként gyűlöletes és szenvedélyes lehetett, volt.
Meg úgy mellékesen angyal is, bár mondják az angyalok nemtelenek, meg kedvesek,
meg persze szárnyuk van és egyéb ilyen dolgok; holott az igazi angyalok leginkább
arról ismerszenek meg, hogy mániákusak: harcolnak általuk jónak vélt dolgokért (bár
azért rendszeresen beletrafálnak, mármint hogy azok a dolgok tényleg jók, vagy nagyon
annak tűnnek). Megszállottan harcolni meg ugye szintén tipikus női dolog: szerelemért,
eszméért, családért. A másik angyalgyanús vonás is ezzel van összefüggésben: a végtelen, irracionális szeretet – ahogy ő is szeretett.
„Nem szerettük úgy, ahogy ő minket és az ügyeinket” – hangzott el a búcsúztatón,
én meg itt bőgtem el magam. Mert tényleg. Én nem szerettem úgy őt, ahogy ő engem, és
még az (egykor) közös ügyünket sem fogom a büdös életben tudni úgy szeretni, ahogy ő
szerette, pedig biz’ isten nagyon szeretem.
Ott ült a templomban egy csomó ember, akikkel valaha közös ügye volt, és mindegyikükön, ahogy magamon is, azt az önző fájdalmat éreztem, hogy magával vitte azt,
amiért egykor megismerkedtünk vele. Ott ültünk fáradtan, kifosztottan, szégyenkezve.
Leginkább szégyenkezve. Mert nem szerettük eléggé ahhoz, hogy elviseljük és megmentsük, ahogy ő elviselt és megmentett volna minket. És az ügyeinket. Mondom, angyal
volt. Abból a szétbagózott fajtából.
Kertész Anna
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ZÁGON ISTVÁN

A nõ, az más

4

Mármint egész más, mint a férﬁ.
Nem beszélek a divatról, azt úgyis mindenki tudja, csak illusztrálásképpen mondom,
hogy láttam tegnap egy aranyos kis szürke női szvettert, amire rá volt festve egy piros
nyakkendő. Nagyon tetszett nekem és hallatlanul eredeti ötletnek találtam, azonban
egyszersmind azonnal eszembe jutott, hogy mit szólnának az emberek, ha egy férﬁ fogná
magát és ráfestene a nyakára egy gallért?
Vagy ott van a szoknya, amely végeredményben a nőknél ugyanúgy a deréktól lefelé
eső emberrészlet eltakarására hivatott ruhadarab, mint a férﬁaknál a nadrág. Na már
most mi volna, ha a nadrág is követte volna a szoknya szeszélyes változásait? Ha először
felcsúszott volna bokáig, azután negédesen villantotta volna ki az ember vádliját, majd
felszökött volna egy kissé a térdek fölé pötyögni, végül is egy váratlan fordulattal ismét a
földre csúszott volna le, méghozzá cakkban?
Úgy nézett volna az emberiség a férﬁakra, mint egy-egy kis őrültre.
Na, de a nő, az más.
Egész más beszámítás alá esik, ha a férﬁ késik el a hivatalból egy félórát, mint az, ha
a nő késik el ugyanannyit a színházból, ámbár onnan állítólag csak azért késik el, mert
úgyse kezdik pontosan, habár épp azért nem kezdik pontosan, mert ő elkésik. Azonban
a női késés egyike az úgynevezett aranyos női tulajdonságoknak, elannyira, hogy szinte
csodálom, hogy a vonat ilyenkor nemcsak a férﬁak orra előtt megy el, hanem a nőket is
faképnél hagyja. Ez azonban valószínűleg csak azért van, mert a vonat egy hideg és rideg
gép, és nem tudja, hogy a nő, az más.
Ha egy férﬁnak jutna eszébe kártyázás közben kissé csaldokolni, hát az ember felállna
az asztal mellől és kigolyóztatná a kaszinóból. Ha azonban egy nő teszi ugyanezt, akkor
a gyengébb humorú férﬁak csak nyelnek egyet, a jobb kedvűek azonban még kacsintanak
is egyet huncutul, hogy ni, milyen kedves, mert hiába, a nő, az más.
Ha egy férﬁ használja fel az anyagi javak őrzésével megbízott egyén elbóbiskolását
arra, hogy felmarkoljon előle némi pénzt, az büntetendő cselekmény. De ha a nő szed ki az
alvó férj tárcájából öt pengőt, az teljesen más beszámítás alá esik. Nem szólva arról, hogy
ha az előbbi derül ki, arra nem lehet találni meggyőző erejű magyarázatot, míg utóbbi
állítólag csak azért történik, mert csak próbára akartalak tenni, hogy tudod-e, mennyi van
a tárcádban, te kis rendetlen kutyám.
Ha a férﬁ megkapja a ﬁzetését, és erre ahelyett, hogy odaadná a családjának, bemegy
a legelső üzletbe és vesz egy motorbiciklit, az egy könnyelmű fráter. De ha hazamegy,
odaadja a háztartáspénzt a hölgynek, és a hölgy ahelyett, hogy kiﬁzetné a fűszerszámlát,
nem a fűszerüzletbe megy be, hanem a mellette lévő kirakat megejtő varázsától elkábítva,
befordul egy garnitúra türkizkék üveggyöngyért, akkor szegényke csak nem tudott ellentállni a csábításnak.
Próbálná csak egy férﬁ azt mondani, hogy háromszor kilenc az huszonnégy, avagy
írná egy levélben azt, hogy: addig is, míg kösztetek lehetek, milliószor csókollak, szívem,
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arra a férﬁra azt mondanák, hogy analfabéta, míg ha egy édes női száj számol rosszul, az
elragadó, és a gyöngéd női kéz helytelen írása ennivaló, mert hiába, a nő, az más.
Ha egy férﬁ tudva valótlant állít, az hazugság. Ha egy nő, az pletyka. Ha egy férﬁ
szalad fel a járdára egy dühödt kutya elől, akkor az a férﬁ gyáva. Ha egy nő ugrik fel egy
székre egy abszolúte nem dühödt egérke elől, akkor megijedt szegényke. Ha egy férﬁ
lesz híres, senkinek sem jut eszébe, hogy hány éves, ha egy nő vergődik hírnévre, az a
legfontosabb. Rózsahegyiről senki se tudja, hány éves, Fedákról mindenki.
Aztán ott van az az eset, amikor le kell tagadni valamit. Ha a feleségem megy a
telefonhoz letagadni azt, hogy idehaza vagyok, mindenki elhiszi. Ha én mondanám, hogy
nem vagyok idehaza – ja igaz, ez véletlenül nem egészen jó példa, na mindegy, azonnal
eszembe fog jutni még egy egész csomó…
Ezeket gondoltam el magamban, hogy majd megírom, hű, milyen nagyszerű, mérges
kis cikk lesz, gondoltam az utcán, most hazamegyek és megírom.
És akkor véletlenül ránéztem az egyik ház falára, és ott megláttam az Istenben boldogult
nagy orvostanárnak, Semmelweis Ignácnak emlékművét, és pótlólag eszembe jutott még
valami.
Hogy ezt az emléket azért állították neki, mert mielőtt ő elkezdte volna áldásos
működését, a nők milliói pusztultak el gyermekágyi lázban, férﬁ azonban egyetlenegy
sem, és ennek kapcsán hirtelen eszembe jutottak azok az éjszakák is, amikor a nő húszszor
kiugrik az ágyból a gyerekhez, és a férﬁ nyugodtan alszik tovább, és eszembe jutottak
a táplálás alatt csontig soványodott anyák, akik szó nélkül adtak le magukról minden
húst azalatt, amíg a hozzájuk tartozó férﬁakon semmi különösebb változás nem volt
észrevehető, legfeljebb a pocakjuk lett erősebb néhány árnyalattal.
Hát hiába, azért a nő, az mégiscsak más…

A lap megrendelhetô a szerkesztôség postacímén
Postaﬁók: 1410 Budapest, Pf. 200.
e-mailen a csillagszallo@oltalom.hu címen
vagy telefonon a 06–20–470–3434–es számon.
Féléves elôﬁzetési díja 1100 Ft, éves elôﬁzetési díja 2200 Ft.
A lap korábbi számai is megvásárolhatók.
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ZEKE GYULA

A Klauzál téren

6

„Nem láttam virágot, csak halottat” – mondta Vilma néni, eltávozott szerelmem, a
ﬁlmem színésznő-angyala az ostrom utáni Klauzál térről. Rá is emlékeztem, amikor arra
tévedtem azon az éjjelen. Az utolsó vacsorán papírszalvétával megtörölte a száját, gyűrött
kezét a fehér abroszra tette, és rám emelte forró ébenszemét: „Mondja, Gyula, mi lesz a
szerelmünkkel, ha meghalok?” Korkülönbség volt ugyanis köztünk, huszonhat év. Ennyi
tavasszal és nyárral, és ennyi ősszel és téllel előzött meg engem a Földön, és ennélfogva
a Klauzál téren. Mire azon az éjszakán odaértem, halott volt rég. Hét tavaszt, hét nyarat,
hét őszt és hét telet éltem már nélküle a Földön, mire a Klauzál térre értem. Csend volt,
augusztus és meleg, könnyű zakóban álltam. Az űr sűrű vásznán csillagképek függtek, az
akácokon már álmukban csivogtak csak olykor a madarak. A testemben sörök és felesek
barátkoztak, a lelkem remegett, mint a lágytojás. Ahol álltam, ott sétált el napjában Vilma
néni, a szerelmem, gondoltam, ha a csarnokba ment, és itt sétált el kajla lábaival M. is,
a másik szerelmem, aki szintén nem él már, ha a csarnokba ment. A fenébe is, hány
tavasz, hány nyár, mennyi ősz még, és mennyi tél? Házak álltak körülöttem, sorba rakott
harmonikák ki-kihúnyó ablak-billentyűkkel, mintha egy szomorú zenekar tette volna le a
hangszereket. Ó, Vilma néni, drága Vilma néni, ó, M., drága M.!
Egyszerre kéz kapaszkodott a vállamba, és hátra-, maga felé fordított. Szőke nő állt
előttem. Megütköztem, nem akartam aznap este harmadik hölgyet. Szép volt, mint egy
elhízott műlovarnő. Mukkanni sem hagyott, beszélni kezdett. A kezét a vállamon tartotta,
és többes szám első személyű, feltételes módba tett igékkel kecsegtetett. Hogy mit, mi
mindent csinálhatnánk mi ketten még aznap este, sőt egész éjjel, reggelig. Úgy beszélt,
mintha régóta ismernénk és szeretnénk egymást, túláradó vidámsággal, hogy íme újra
találkoztunk, és e találkozást többes szám első személyű, feltételes módból ünneplő
módba forduló igék féktelen játékával kellene emlékezetessé tennünk.
– Kurva vagy? – kérdeztem tőle halkan, meglepett tekintetem le nem véve róla. Nem
szokásom tegezni ismeretlen nőket, ám ő is tegezett engem, amivel egyrészt a ﬁatalságomat juttatta eszembe, másrészt a természetes emberi közelség melegét lopta a bordáim közé.
– Valami olyasmi – válaszolta már kissé halkabb, ám továbbra is nyílt, természetes
hangon. Úgy láttam, megütközött a kérdésemen. Nem volt felkészülve rá, hogy nem
mondok nyomban igent, és indulok el vele kart karba öltve valahová – bizonyára a közeli
lakására –, hogy többes szám első személyű, feltételes módból ünneplő módba forduló
igék féktelen játékával tegyük emlékezetessé a váratlan találkozást. És a mosoly is eltűnt
az arcáról, meg az az egész testét átható vidámság, amellyel a vállamra tette hátulról a
kezét, és maga felé fordított.
– Nem megyek, bocsáss meg, nem megyek – mondtam neki kis szünet után, az
aszfaltnak szegve már a tekintetemet. – Egyrészt soha életemben nem tettem többes
szám első személyű, feltételes módba helyezett igéket pénzért féktelen játékkal ünneplő
módba, ugyanis 1950, a nyilvánosházak törvényi fölszámolása után születtem, másrészt
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igéző feleségem van, akit szeretek, és harmadrészt szomorú is vagyok ma éjjel itt, a
Klauzál téren.
– Miért vagy szomorú? – kérdezte ugyanúgy halkan, még az igen reményében, ám
már valahogy azon túli kíváncsisággal is. Most vehettem csak alaposabban szemügyre.
Szőke volt, nem festett, félhosszú hajjal. Csak kicsit alacsonyabb nálam, a hagyományos
férﬁkívánalmak szerint áradó, ám állagos, nem aránytalan testtel, cseppet sem hivalkodó
öltözetben. Volt valami bizalomkeltő egyszerűség a tartásában, ahogyan ott állt előttem.
Mint aki a napi ezer dolga-gondja, a gyerek, a vásárlás, a mosás és mind a többi után csak
most, késő éjjel jutott hozzá, hogy a vállamra tegye hátulról a kezét, és megkérdezze,
nem akarom-e a váratlan találkozásunkat többes szám első személyű, feltételes módból
ünneplő módba emelt igék féktelen játékával emlékezetessé tenni. Egy csepp festék sem
volt ráadásul az arcán, amivel rögtön a szívembe lopta magát. (Föl nem foghatom, miért
gondolja a nők mind elszomorítóbb többsége úgy, hogy tetszőleges társuk nem a bőrüket,
hanem a rá hordott büdös és mérgező kencéket óhajtja érinteni a szájával és a nyelvével.)
És hirtelen még az is az eszembe ötlött, micsoda kockázatot vállalt avval, hogy hátulról
közelített hozzám. Végtére nem tudhatta, hogy az ősz-szürke hajjal gondatlanul díszített
koponya túloldaláról milyen állat fordul felé, nem láthatta a száját, szemét, nem a vészes
homlokot, semmit sem láthatott.
– Szomorú vagyok – feleltem –, mert itt, a közelben lakott Vilma néni, a ﬁlmem
színésznő-angyala, a huszonhat évvel idősebb szerelmem, akit nem csupán megismerni
volt szerencsém, de akinek láttam a tizenöt éves korában készült fényképét. Vilmácska
valami ládán ül egy pesti bérház udvarán 1945 tavaszán azon a képen, és álmatag,
szomorú szemét az udvar öntött műkövére veti, olyan szép, féktelenül szép, mint a ﬁatal
Sophia Loren, vagy Hamburg hetvenes évekbeli kurtizán-királynője, Domenica Niehoff
lehetett ugyancsak ﬁatalon. Szomorú vagyok, mert Vilma néni teste hét évvel ezelőtt
elfogyott, és amikor meglátogattam őt a Szövetség utcai kórház elfekvőjében, és a nővérek
olyan hangosra tekerték a zsúfolt kórterem televízióján a kereskedelmi reklámokat,
hogy véletlen se hallják a nyögéseket, jajokat, istenemeket, és kint cigarettáztak a folyosón, hogy ne érezzék a felfakadt arcok, lábak, derekak halálbűzét, és én odamentem az
ágyához, kezeit csókolom, Vilma néni, hogy tetszik lenni, akkor ő rám nézett a rémülten
égő ébenszemével, és azt mondta, jaj, az Istenért, segítsen, Gyula, segítsen rajtam, és
én megfogtam a gyűrött kezét, de nem tudtam segíteni, csak néztem az elfogyott testét.
És szomorú vagyok azért is, mert ugyancsak itt, a környéken lakott M., a másik régi,
már nem plátói szerelmem, és mindketten erre jártak el a királynő-hajukkal, amikor a
csarnokba mentek, Vilma néni a még ráktalan Buddha-testével, M. pedig a kajla lábakon
járó, barna, gótikus testével, de nincs már M. sem, meghalt ő is, mert boldog akart lenni,
és nem maradhatott tovább itt a Földön.
– Igen? – vette le a vállamról a kezét, és ejtette tekintetét az aszfaltra a hölgyem, az
én igenemről már lemondással a hangjában. – Nekem meg az unokahúgom halt meg
nemrég, leukémiában – mondta.
Csend lett. Fáradt, furcsa arccal állt előttem. A sörök és a felesek már megbékültek
a testemben, és lélekké nemesedett esszenciáik igyekeztek megválni a fölöslegessé lett
vízburoktól, amelynek egy-egy eltévedt cseppje nem lefelé indult, hanem a szemem
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peremén gyülekezett. Nem tudom, ivott-e ő is valamit, mielőtt a vállamra tette hátulról a
kezét, ám az ő szeme széle is úgy csillogott, mintha a tér őrangyala odapottyantott volna
egy-két szemet azokból az áttetsző buborékláncokból, amelyek töltés után a töményes
poharakban a pálinkák peremén gyülekeznek. Eltelt így még vagy húsz másodperc. Rám
nézett újra, és hirtelen valami ingerültség jelent meg a tekintetében.
– Hülye vagyok én? Mit csinálok itt? – mondta, avval sarkon fordult, és elsietett.
Én még álltam a téren egy darabig.

8
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PÉNTEK ORSOLYA

Az angyalarcú
Nem tudni, hogy valamiféle korai bölcsesség vagy más volt az oka annak, ahogy bánt a
testével ez az épphogy tizenhét éves lány, mindenesetre izmos volt és nyúlánk, mint egy
doberman, az arca pedig Botticelli angyalarcait idézte. Ráadásul nem az ártatlanság sokat
ígérő látszata, hanem, mint később kiderült, valódi ártatlanság volt ezen az arcon, amivel
voltaképp semmit sem törődött. Ő volt az egyetlen közülünk, aki nem festette magát, és
tövig vágta a körmeit, sőt egyszer, amikor egy nyarat a Komjádi uszodában töltött, még a
haját is félcentisre nyírta, később azt mondta, élete legnyugodtabb háromnegyed éve volt,
míg újra kinőtt a nősténysörény a fején – így mondta –, mert végig ﬁúnak nézték.
Télikabátban, farmerban tényleg annak látszott, angyalarcú Gavroche-nak, legfeljebb az ösztönösen harmonikus járása árulta el, úgy lépkedett, mintha mindig fél centivel
a talaj fölött járna, és nem volt olyan nehéz hátizsák vagy táska, amely képes lett volna
a földön járásra kényszeríteni, legfeljebb S-be hajlott, mint valami könyvekkel viselős
modern gót Madonna, és lebegett tovább.
– Nincs itt az ideje – mondta mindenre: a szemhéjtusra, a cigarettára, a hátsó udvarba
becsempészett Absolut vodkára, amit a kívülről a tornaterem falához tapasztott lépcső
alatti kutyaketrec előtt ittunk meg, és ott is hánytunk ki, a Kinder tojásban lévő műanyag
dobozkában behozott fűre, sőt ezt mondta úgy általában a melltartóra és a tangára, és
konkrétan Timi fekete lakk tűsarkújára, amit sorban felpróbáltunk a vécében, de a legviccesebb az volt, amikor ezt mondta a tamponra is, amit ráadásul gusztustalannak nevezett.
Mégsem lehetett kiröhögni. Nem kinyúlt polárpulóver alá bújtatott, a nőség felé
vezető úton deformálódott, nagyseggű, göcsörtös bőrű vágyakozó volt ugyanis, és nem is
szemüveg és copf mögé visszaparancsolt majd-nő, aki beköti a füzeteit és tolltarót hurcol
a gimnáziumba, és nem is tűsarkús-cigis kis kurva, mint Timi, aki még tankönyveket sem
hozott, de minden hétvégén mással dugott diszkó után, hogy – amiként mondta – kiélvezze
az életet, még csak a csont és fa ékszeres, indiai kendős önmagvalósítók közé sem
tartozott, akikből minden mozdulatnál fojtó szantálszag áradt; nem, olyan természetesen
viselte a saját testét, mint a vadak, úgy lakott benne, mint az indiánok, és a zuhanyzóban
úgy sétált köztünk anyaszült meztelenül, mintha egyedül lenne a fürdőszobában: ő nem
nézett senkit, és nem érdekelte, hogy nézik, és úgy sejtettük, nem azért, mert szép – hiszen
majdnem mind szépek voltunk akkor még ruhák, szemüvegek, copfok és tűsarkak nélkül,
vizesen –, hanem mert egyszerre volt tudatában és nem volt tudatában mindannak, amiben
ő, a Hercegnő, ahogy Timi a tamponos megjegyzése után nevezte, olyannyira különbözött
tőlünk.
Persze még ez az elismerő csúfnév, a Hercegnő is lekopott róla két-három nap alatt,
mintha védőhálót szőtt volna magának minden ilyesmi ellen, mintha Botticelli mester,
aki az arcát rajzolta az égben, halványkék sfumatóval is körülkente volna, hogy erről a
lágy és hideg égi ragyogásról leperegjen minden, ami ezt a félig égi gyereknőt, aki külön
időt kreált magának a kamaszkor és a felnőttlét határán, felsérthette volna.
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Nyugodtan járkált a nyári éjszakában – a földszinten laktak, és kifért a franciaerkély
ajtaján a rácsok közt –, kóborolt a gimnázium körül, amelyhez nagyon közel lakott, vagy
épp megfürdött éjjel a Feneketlen-tóban, ha úgy gondolta, és amikor kérdeztük, nem fél-e,
hogy megerőszakolják egy ilyen sétáján, megint csak azzal jött: nincs itt az ideje.
Nem tudtuk, hogy szűz-e, vagy sem, éppúgy el bírtuk képzelni, hogy negyvenéves szeretője van, mint azt, hogy még magát sem ismerte meg, azt, hogy éjszaka középkorú,
karcsú, tüzes cigány nőkhöz szökik a franciaerkélyen át, mint azt, hogy valójában
szerzetesnő lesz, de az a kéken derengő védelmi vonal minden efféle kérdést eltérített.
Közben beleszerettek a férﬁak éppúgy, mint a nők, valójában, úgy sejtettük, még Timi
is beleszeretett, ezért nyomta neki a régi, bordás fűtőtestnek a vécében a tizenöt perces
szünetben, amikor cigarettázni tanított minket, hogy félig viccesen, de inkább dühében
belé is diktáljon egy slukkot, jobb kézzel nyomta bele a forró radiátorba háttal, bal kézzel
pedig a szája elé tartotta a cigarettát. – Most kipróbálod, érted? – lihegte az arcába,
mintha valójában inkább ő szeretné kipróbálni a másikat, az angyalszáj ízét, így álltak,
és farkasszemet néztek vagy két percig ezerkilencszázkilencvenöt február nyolcadikán
a budai gimnázium első emeleti női vécéjében. Akkor az angyalarcú elmosolyodott,
és egyszerűen félretolta Timit, majd egy szó nélkül távozott, szokás szerint félig a
levegőben.
Ezen a télen volt, hogy beleszeretett a kémiatanárnő, egy szekrényszagú, csöndes
vénkisasszony és a kosárlabdacsapat kétméteres férﬁ edzője is, akivel mindenki tekert volna
egyet a lányok közül, egyszerűen csak mert férﬁ volt az akkor még nem metroszexuálisnak,
csak kis faszfejnek nevezett szagos-márkás ﬁúcskák között. Beleszeretett a portásnéni,
aki reggelente és délutánonként a lépcső melletti kisablakon át leste, jön-e már, és ha egy
nap kimaradt, végigkérdezte az osztálytársait, mi van vele. Beleszeretett végül a rajztanár
is, egy kényszerpályán mozgó, betört orrú festőművész, aki kicsit máshogy volt férﬁ, mint
a kosárlabdacsapat edzője, és olyan karcsú, gyönyörű keze volt, hogy a lányok minden
óráját félig leeresztett szemhéjjal ülték végig, és amíg a levegőbe írta a gótikus íveket vagy
holmi barokk centrális elrendezést, osztályonként minimum tíz pár comb szorult össze és
tíz gerincen araszolt végig lassan, ujjheggyel a képzeletbeli kéz – csak az angyalarcú ült
ott lazán az első padban bal könyékre támaszkodva, míg a jobb kezével ﬁrkált valamit.
Akkor már szerethettük egymást mi, akik olyannyira gyűlöltük a lánybarátságokat,
és titokban mindketten igazi férﬁbarátságra vágytunk, olyanra, mint Winettou-é és Old
Shatterhandé, hiszen először én vettem észre, hogy ezeken az órákon a kék sfumato helyett valami melegarany velencei ragyogás ömlik el az angyalarcon, és a lány, aki úgy
járkál a föld felett a zuhanyzóban, mintha otthon lenne, lassan a földhöz érinti majd a
lábát, mert itt lesz az ideje.
Aztán máshogy alakult minden.
Részlet egy készülő regényből
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SZVOREN EDINA

Bubánék
Mizsikék hatra ígérték magukat, de a zöldségek még a fagyasztóláda tetején hevernek.
Kár sietni, Mizsikék úgyis késnek. A szobákban sötét van, az udvaron hangos csönd,
évek óta megfejthetetlen zörejekkel: mintha kockát vetnének macskakövön. A szőnyegek
fölszedve, a függönyök a körfolyosóra néző ablakok kilincsére hurkolva, a főbérlő
ólomkristályai a szekrény legmagasabb polcán.
Zöld lavórban ázik Csiorba Ilona fekete tangája. A tükör keretébe tűzött Gulácsyképeslap sarkát huzat zizegteti. A konyhában rádió szól, a szobában tévé. Ha a kommentátor megemeli a hangját, Bubán Hilda nejlonkesztyűsen, melltartóban trappol a
szobába, hajából két céklaszín patak indul a halánték meg az orrnyereg felé, s az áttetsző
nejlonkesztyűről pár csepp hajfesték hullik a négy napja kimúlt kutya fekhelyére.
A gólról Bubán Hilda megint lemaradt.
Mikor elérkezettnek látják az időt, a húst Csiorba Ilona panírozza be, a levest pedig,
sok karﬁollal, Hilda készíti el. Nagy fejét mélyen a fazék fölé lógatva nézi, hogyan kezd
forrni a sárga lé, miközben Ilona a panírozás nyomait takarítja nemcsak az asztallapról,
de a falról és hitelből vásárolt szandáljáról is. Mint a gömbölyűre kopott asztalsarkakat, kerülgetik egymást, a kutyáról pedig nem beszélnek. Ha a nap sírással indul, a szem
alja püffedt, és még délután is lidérces fényt sugároz. Bubán Hilda azzal próbál lelkifurdalást ébreszteni Ilonában, hogy a márványerezetet utánzó sárga viaszosvászont rángatja
ki a fagyasztószekrény ajtaja alól, Ilona pedig azzal, hogy a radiátor alá tolja a kutya fekhelyét. Csöngetnek. Bubán Hilda a faliórára nézve grimaszol. Gyógyszert reklámoz az
óra, a kétfülű bögre, de még a kéztörlő is. Csiorba Ilona az ajtóhoz sántikál, és megfeledkezik róla, hogy Mizsikék már ismerik a kapukódot. Ilona memóriájával valami baj van.
Kiáll mosolyogni a körfolyosóra.
Mizsikék az apa nélkül érkeznek, borral, szaliciles pogácsával. Bubán Hilda föltápászkodik, archúsának feszült fölöslegét oldja mosollyá. Ilona csak az arcbőrével ad jelképes puszit, Hilda viszont merészen csücsörítő száját nyomja a vendégek izzadt arcára
– bizonyos odaadások a kölcsönösséget teszik lehetetlenné. Mizsik Anna hároméves
gyereke a kutyát keresi, Ilonáék viszont a Mizsik Anna férjét, a gyógypedagógust, aki
színes műanyag labdákkal gyógyít. Valami baj van. Anna szeme elkönnyesedik, nem
válaszol, leül egy hokedlire. Hajszíne a Hildáét utánozza. Ilona is leül, s egyelőre nem
tudják eldönteni, melyikük vesztesége a nagyobb, kié az elsőbbség. Bubán Hilda túl
közelről néz a ﬁókba, nem találja a nagyobbik merőkanalat. Jó meleg van nálatok,
mondja szokás szerint Mizsik Anna, és egy Avon-füzetkével legyezni kezdi magát.
Ölébe kéredzkedik a gyerek, s anyja hóna alól Bubán Hilda józan mozdulatait lesi.
Mizsik Anna éhes, de enni nem bír. Remeg az állkapcsa, amikor a leveseskanalat a
szájához emeli. Elengedi a gyereket, hadd szaladgáljon. Bubán Hilda a vendég combjára
teszi a kezét, s azt mondja, legalább karﬁolt egyél. A gyerek, akit hivatali félreértés
következtében Micsik Ágostonnak hívnak, nem ismeri föl magát a hűtőmágnesen, amin
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Csiorba Ilona meg Bubán Hilda tartják őt a karjukban. A háttérben cipőfűzőkkel kikötözött karácsonyfa. Ilona megpróbálja kinyitni a Mizsikék félédes vörösborát, s amikor
nem sikerül, Hilda nyitott tenyerébe helyezi a dugóhúzót. A bor ízét egyikük sem szereti,
a részegségre viszont úgy áhítoznak, mint a szép híves patakra a szarvas. Mindhármuknak van egy története életük egyetlen eszméletvesztéséről.
Csiorba Ilona törékeny, kormosan barna bőrű, hosszúkás arcú nő. A csipesszel tépkedett
szemöldökről a dús, ritkán összezáródó ajkak vonják el a ﬁgyelmet. Ilona nem kap levegőt az orrán. Lassan, már-már undorral eszik, mint akinek nyűg a táplálkozás. Szájában
szinte forog az étel, s ha félrenyel, Bubán Hilda megneheztel. Zavarában Ilona a jobb térdéhez nyúl, hogy megmasszírozza az izmokat. Gipszet már nem hord, pedig egymás
után kétszer törte el a térdét: utóbb egy öregember lökte föl. Mikor Ilona lábujjhegyre
állva nyújtózkodik, hogy a szekrényből szalvétát vegyen elő, pólója alól kivillan a véraláfutásos has. Míg a kutyán össze nem vesztek, Hilda adta be neki a véralvadásgátlót,
szubkután – ahogy Hilda mondja. Az lehetett a baj, hogy Ilona a mosógépben mosta a
kutya vackát, s hogy porcelántányérból adott neki inni. Csiorba Ilona negyvenhárom éves,
orrsövényműtétre gyűjt, apját nem ismeri.
Hol a tutya, kiabál Micsik Ágoston odabentről, de senki nem törődik vele. A fürdőszobában előbb négykézlábra ereszkedik, és az alumíniumrácsozat résein át arclemosásra
való színes vattapamacsokat tömköd a lefolyóba, később Csiorba Ilona átvérzett fekete
tangájával kezdi csapkodni a lavór sárgára színeződött vizét. Mikor homlokán a langyos
vízcseppeket megérzi, szája, mint a sminkelő nőké, ernyedten elnyílik. Galamb téved a
világítóudvarba, Micsik Ágostont elfogja az idegesség, amiért nem ismeri a párkányon
gubbasztó lény nevét. Föláll, toppant. A nyak nélküli, súlyemelőforma állat elijed. Hol a
tutya.
Valami baj van a színes labdákkal gyógyító gyógypedagógussal. Mizsik Anna torokhangon meséli, amit Ilonáék régóta sejtenek: férjét nem a Mázsatéren rabolta ki öt
suhanc, akikről pedig az is tudott volt, hogy cigányok, hanem a ﬁzetését játszotta el egy
játékbarlangban. Mizsik Anna alacsony, metsző hangú, kerek fenekű lány, aki sportot
űz abból, hogy iszom helyett iszok-ot mond. Szemhéját erősen festi, mert úgy kevésbé
látszik, hogy nem tud fókuszálni, pszichoanalitikus meggyőződése pedig azon a talajon
áll, hogy már az apja is szerencsejátékos volt. Ideges természetű, pánikrohamai vannak,
gyógyszereit Hildáékkal lopatja a kórházból. Nincs itten levegő, mondja. Arról ugyan
nincs tudomása, hogy a férje megkörnyékezte a kormosan barna Csiorba Ilonát, azt
azért sejti, hogy a jó hírű gyógypedagógus nem a színes labdákkal kötelezte le a hálás
anyukákat. Tényleg, hol a kutya, kérdezi Anna, aki még mindig émelyeg a hetekkel
ezelőtti abortusztól.
Aztán már lámpát kell gyújtani. Csiorba Ilona széttölti a maradék bort, s még mielőtt
a muslincák megszállnák, kimossa az üres palackot. A parafa dugóval két méterről célozza meg a szemetest, de nem sikerül beletalálnia. Bubán Hilda összegzően keserű mosollyal emeli föl a földről a dugót. Az lehetett a baj, hogy mikor a kutya haldokolt, Ilona
találkákra járt. A bűzmirigyek kinyomkodása, a hányadék föltakarítása Hildára maradt.
Mizsik Anna izzad, s mint a tormától, főképp a szemöldöke fölötti terület nedvesedik. Bubán Hilda azt fontolgatja, hogy elköltözik, mert zavarja, hogy a távollétében Ilona
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fölhozza a barátját, aki nyomortelepeket fényképez, mert fotós. Ágoston üvölteni kezd, de
Mizsik Anna nem mozdul. Mint a tormától, mondja elfulladva. Csiorba Ilona internetes
társkeresőn talált a barátjára, Bubán Hilda évek óta egyedül van, és a számítógépre is
orrol. Néha azt mondja, jobb így, s a számítógépet csak bajnokságtabellák ellenőrzésére használja. A dolgok valódi természete a kétségbeesés legsötétebb óráiban mutatkozhat csak meg, állítja évente egyszer. A csörömpölésre kelletlenséget tettetve föláll,
és Ágoston keresésére indul. Bubán Hilda szeret kelletlenséget tettetni, szeret sóhajtani.
A pókujjú Csiorba Ilona térdkalácsát masszírozza, amit Bubán Hilda megnyugtató következetességgel patellának hív. Csiorba Ilona rendszerint jobb kedvre derül, ha Hilda
nevet ad a bajainak. Mizsik Anna kristályokat rajzolgat egy antidepresszánst reklámozó
jegyzettömbre. Nincs ebben a lakásban oxigén.
Micsik Ágoston a szekrény előtt guggol, immár a szobában. Kezét csodálkozva emeli a szeme elé. A félhomályban nem látszik rögtön, mi történt. Az ólomkristályok a helyükön. Hilda közelebb lép. Ágoston mulatságosnak találja a kettejük közt lévő nagyságrendi különbséget, Bubán Hilda negyvenegyes lábát, csecsemőfejnyi térdét, amin
egy megereszkedett húsnyaláb mintha mosolyt rajzolna a csontra. Az asztalon apró darabokra tépett papírok kicsiny halma. Hilda Ágoston hóna alá nyúl, s a gyereket a magasba
emeli, mint egy macskát. Ágoston megszeppen a tágra nyílt szürke szem közelségétől,
a felnőttek örökké rossz leheletétől meg a foghíjtól, ami csak akkor látszik, ha Bubán
Hildának rossz kedve van. Istenverése, te. Megrázza, de magához is öleli a párálló
gyerektestet, aztán benyálazott hüvelykujjával törölgeti Ágoston arcáról a szürke hamufoltokat. Ágoston nyögve jelzi, hogy fáj. Átokfajzat. Bubán Hilda ﬁatalabb, mint Ilona,
de idősebbnek látszik. A gyereket a fotelba csapja, combjáról paskolva veri le a kutyaszőr csimbókjait. Leguggol, térdén elsimul a mosoly. Harminckilenc éves, de már vagy
tíz éve hordja a nőrokonai arcán végigvonuló törésvonalat, ami a szem és a száj körüli
terület ellentétes kifejezését torlasztja egymásra. Ha a szem mosolyog, a száj keserű
kifejezéssel az arcba süpped – ha viszont a tekintet jegeces, a száj nyílik meg a foghíjakig. Hilda talpra állítja a gyöngyházfüles urnát, és a háromba tépett Gulácsy-reprodukció
egyik darabjára tenyere élével segíti föl a hamut, Ilona kutyájának földi maradványait.
Pár pillanatig tudományos szigorral vizsgálgatja a tenyérnyi szürke kupacot, s azokra
az időkre gondol, amikor helyszínelő akart lenni. A papírról aztán az urnába önti a
hamvakat, s mint reggelente a kávéfőzőt, ﬁnoman a földhöz ütögeti a rézszínű edényt.
Az urna tetejét keresi. Meginog, ahogy guggolás közben a szekrény alatt tapogat. Bubán
Hilda büszkén hirdeti, hogy csapnivaló az egyensúlyérzéke, mert a legbiztosabb pontok a
hiányzó képességek. Az idegen szavakban a gyerekkori környezetből való kiszakadás
zálogát látja, homloka, mint az éberen ﬁgyelő embereké, kissé az arc síkja elé hajol.
Ha ﬁgyelmét meg kell osztania, erős fejfájásra panaszkodik. Csiorba Ilonával nem szerelmi kapcsolatban él, legfeljebb a fotóriporter iránti, ellenőrizetlen helyről szivárgó
ellenszenvében van valami, ami féltékenységre emlékeztet. Nem szabadna nyomortelepeket fényképezni, vallja. Szeret a tárgyakhoz közel hajolni, de az feszélyezi, ha hozzá
közel hajolnak. Bubán Hildának nagy a füle.
Előbb Csiorba Ilona jelenik meg az ajtóban, pogácsát rágicsálva. Azt hazudja, hogy
ﬁnom. Éppen akkor kapcsolja föl a villanyt, amikor Bubán Hilda az urnát tenné a helyére.
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Lebuktunk, Micsik úr, kacsint a gyerekre Hilda. Mizsik Annának megjött az étvágya.
Rántott hússal a kezében érkezik, és nem tartja elképzelhetetlennek baráti körben böfögni. Mi ez a hang, kérdi a dobókockaszerű zörejre, de senki nem válaszol. Csiorba
Ilona közelebb lép az urnához, és kérdőn Hildára néz. Egészséges lábával elmaszatolja
a hamufoltot. Hilda kihajtogatja Ilona hosszú ujjait, és a tenyerébe nyomja a Gulácsyképeslap három darabját. Hol a tutya, kérdi Micsik Ágoston, szülői nemtörődömség
áldozata, s püfölni kezdi a fotel párnázott karfáját. Bubán Hilda behajlított mutatóujjal
háromszor az urnára koppint, s maga is meglepődik az üreges zengésen. Itt a kutya,
feleli, én öltem meg. Mizsik Anna körömheggyel piszkálja ki a szemfogak közé szorult
húsrostot. Ágoston összepréselt ajakkal, összeszűkített szemmel nézi Hildát, aki seprűt
és lapátot hoz, mutatóujjával csendre inti a gyereket. Vasorrú bába, felesel Ágoston, a
pimaszságtól azonban az ő orra nyúlik meg. Amikor torkán akad a falat, Csiorba Ilona a
belső ablakpárkányra támaszkodik, és hegyes vállát görcsösen felhúzva a fal felé fordul.
Bubán Hilda arcán megrándul a törésvonal, és azt mondja, hogy meg ne fulladj. Mizsik
Anna a ruhájába törli zsírtól fénylő ujjvégeit, és a karjába veszi Ágostont. Gyermekem.
Ilona mind jobban fuldoklik, s ideges kézmozdulattal hárítja el Hilda segítségét, aki
pedig ismeri a Heimlich-fogást. A nevét persze mindketten jobban szeretik, mint magát
a mozdulatot. Bubán Hilda néhanapján aktív vulkánt akar mászni. Vagy legalább látni,
ahogy egy lávadóm összeomlik.

14
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SCHEER KATALIN

Macska a falon
Endre egész nap nem telefonált. Öt óra felé már annyira szokatlan volt a készülék némasága, hogy magamhoz ragadtam a kezdeményezést, csakhogy a hívott fél átmenetileg nem
volt elérhető. Húsz-harminc percenként megismételtem a hívást, mindannyiszor sikertelenül. Megpróbáltam folytatni a munkát, de már nem tudtam koncentrálni. Hanyatt
dőltem az ágyon, és ábrándozni kezdtem. Mi lenne, ha a doktorim (A tiszta ész kritikájától az irracionalizmusig) megjelenne németül, és olyan kirobbanó sikert aratna, hogy
előadássorozatra hívnának a legnevesebb német egyetemekre. Bármilyen nonszensz volt
is a magam elé vetített kép (hatalmas, tölcsér alakú előadó pulpitusán állok több nyelven
publikáló, meglett professzorok és ambiciózus doktoranduszok tekintetének kereszttüzében, és egzakt németséggel értekezem a sokkhatásról, amelyet a kanti tanítás idézett
elő néhány romantikusnál), azonnal görcsbe rándult a gyomrom. Tovább szőttem az álmot:
a külföldi kiadásért egy rakás pénzt kapok, amiből megveszem az egyik házat abban a
zsákfaluban, ahol tavalyelőtt nyaraltunk Endre első fotós munkájának honoráriumából.
Eszembe jutott a születésnapomra kapott kertészeti album. Előkotortam az íróasztalomon
tornyosuló könyvkupac mélyéről, és találomra felcsaptam valahol. Órákig képes voltam
elidőzni egy-egy oldalon, bámulni a különféle kövekből, vasúti talpfákból, téglákból
kirakott kacskaringós utakat, mozaikszerű teraszfelületeket, növényekkel befuttatott házfalakat, kovácsoltvas kertkapukat, harmonikusan elrendezett növényegyütteseket, mesterséges tavakat, a kertek szögleteiben művészien kialakított pihenőhelyeket.
Fél tíz. Nem mondta, hogy ma este fotóznia kell. Ha közbejött volna valami, egészen
biztosan felhív. Bekapcsolom a rádiót, az egyik adón idegesítő zene szól, a másikon
egy autógyártó cég legújabb modelljéről értekeznek pró és kontra – akkor már inkább a
csend. Teszek-veszek. Negyed tizenkettő. Ha lemerült volna a mobilja, ideszólna valaki
másén. Lekuporodom a radiátor elé. Fázom. A gyomrom tájékán enyhe remegés. Nézem
a szobát. A körülményekhez képest szép. A szemközti falon Endre legjobb képei, köztük
a kedvencem. Egyszerű, gyermeki ecsetvonásokkal, nagyon élénk, határozott színekkel
megfestett ház, aminek sarokig tárt bejárati ajtaja előtt (a kép mértani középpontjában)
precízen, majdhogynem fényképszerűen kidolgozott szürke macska ül, olyan tekintettel,
amitől összefacsarodik az ember szíve. Az állatnak nincs kapcsolata a külvilággal. Zöld
szeme nem lát semmi mást, csak saját, szünet nélkül pergő belső képeit.
Gondolkodom. Vagy leütötte-elütötte valaki az utcán, vagy éppen megcsal. Harmadik variáció sehogy sem jut eszembe. Senkitől sem tudok érdeklődni, nem ismerem a
munkatársait. („Örülj, hogy nem kell találkoznod velük.”) Telefonáljam végig a kórházakat? Fél kettő. Meghallom a lépteit az udvaron. Köhint. Az ablak alatt még krákog
egy kicsit. Hangol a fellépés előtt. Kulcs a zárban, nyílik-csukódik az ajtó a maga nyikorgó,
nehézkes módján. Nem mozdulok, bámulom tovább a képeket a szemközti falon. Behajol
a szobaajtón, mosolyra húzza a száját.
– Te még ébren vagy?
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– Egész nap nem telefonáltál! – fröccsen ki belőlem a zokogással együtt. – Fogalmam
sem volt, hol vagy, mi történt veled!
A hálófülke felé imbolyog, most látom csak, hogy ivott.
– Nem az van, amire gondolsz. Nagyon fáradt vagyok, majd holnap elmesélem. Nekitámaszkodik az ajtófélfának, onnan néz vissza rám összepréselt szájjal. A részegek túlbuzgalmával bólogat, majd’ leesik a feje. A tekintete azt mondja: igen, pontosan úgy van,
ahogy gondolod.
A hálófülke ajtaja becsapódik. Ő amott az ágyra dobja magát, én itt a tenyerembe
temetem az arcom, és felnyüszítek. Csuklom, levegőért kapkodok, összepréselődik a mellkasom, a tüdőm, a lelkem, a fülemben dobpergés: megtette. Hogy tehette meg?
Néhány perc múlva visszatámolyog.
– Itt fogsz bömbölni egész éjszaka?
Megfogja a karomat, magával húz az ágyhoz.
– Nem látod, hogy hullarészeg vagyok? Megittam két üveg kékoportót. Betörtem egy
Volkswagen motorháztetejét. Majdnem elütött a villamos. Nagyon fáj. Itt, itt. (Bökdösi
a mellkasát.) Anna, te olyan okos vagy, meg kell értened. Az embernek nem csak egy
élete van. Könyörgök, hagyj aludni.

16

Endre nem viccelt, néhány perc múlva már húzta is a lóbőrt. Mellé kuporodtam, hallgattam
részeg hortyogását (máskülönben mindig csendesen aludt), az ágy apró reccsenéseit, és
vadul reménykedtem. Valahányszor felhorkant vagy megmoccant, azt hittem felébred,
magához von, és megment az ásító fekete lyuktól, amibe beletaszított. Másnap megállás
nélkül folyt a könnyem. Az evés gondolatától öklendeztem. Magyarázatot követeltem,
tudni akartam, egészen pontosan mi történt, mit érez, mit remél.
Nem arról van szó, hogy rám unt volna, magyarázta Endre határozott, kissé türelmetlen hangon. Most is gyönyörűnek és kívánatosnak tart, de hiszen ezt én is nagyon jól
tudom. Könnyen lehet, hogy keservesen meg fogja bánni a döntését, de nem tud maradni.
Az a lány (újságíró a magazinnál, sokáig zsizsegő kis picsaként emlegette, aztán nem
beszélt róla, csak én húztam vele néha, ha tudtam, hogy együtt mennek „kiszállásra”)
semmilyen tekintetben nem ér fel hozzám, de hát az ember nem a másik jó tulajdonságait vásárolja meg, ha szerelembe esik. Mellettem az évek során egyre tehetségtelenebbnek, felszínesebbnek, üresebbnek érezte magát, lassanként elvetélt ötletnek tűnt
az egész élete. Nekem is be kell látnom, hogy életképtelen páros vagyunk. Nem élhetünk önkéntes száműzetésben, elvágva magunkat a külvilágtól és mindattól, ami itt és
most történik. Az embernek reagálnia kell a saját jelenére, különben az élete nem egyéb
pszeudolétezésnél. Nézzek magamra, életerős, vonzó ﬁatal lányként évek óta mást sem
csinálok, mint olyan emberek gondolatait próbálom megfejteni, akiknek a csontjai már
kétszáz évvel ezelőtt szétporladtak. Elképesztő mennyiségű életidőt pazarolok ezekre a
hullákra, miközben az élőktől, a hús-vérektől fejvesztve menekülök, nincs az ismerőseim között senki, beleértve őt magát is, aki többet jelentene nekem, mint Michael
Manitius, anno Domini ezerhétszázakárhány. Az újságírólány egészséges, elfogulatlan
szellemisége új tükröt mutatott neki, amelyből nem egyszer-volt-hol-nem-volt zsenik
tekintenek vissza rá, hanem egy izgalmas, sokszínű, eredeti és fontos ﬁgura, (ne tessék
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röhögni!) a par excellence Endre, és ettől az élet horizontja kitágult, és olyan lehetőségek
kezdték csábítani, amelyek eddig legvadabb fantáziáiban sem merültek fel soha.
Nocsak. Hét éve hallgattam Endre ábrándjait a nagy festményről, amely megváltoztatja szemlélői életét, a bohém műteremről a város tetején, a saját tárlatról az egyik
legizgalmasabb underground kiállítóhelyen, az elérhetetlenül drága francia festékekről
és vásznakról – amióta csak ismertem, minden vágya, álma, jövőbe vetített képe a festés körül forgott. Kíváncsi voltam, ugyan miféle alternatívák integetnek feléje olyan
ellenállhatatlanul élete új, kitágult horizontján.
– Ne gondolj egetrengető dolgokra – magyarázta Endre. – Csupa bagatell, ami
megváltoztatja az ember életét. Kiderült, hogy szeretek biliárdozni. Hogy jólesik néha
egy szál cigi. Hogy időnként inspirálóbb egy lepukkant presszó, mint a legjobb műterem.
Hogy a banalitás izgalmasabb tud lenni, mint a legmélyebb érzelem.
Az újságírólány apai ágon amerikai – bökte ki Endre a slusszpoént. – A nagyszülei
Wisconsinban élnek. Jövőre kimegy hozzájuk (külön bejáratú lakása lesz a házuk
emeletén), creative writingot tanul majd az ottani egyetemen. Szeretné, ha vele mennék.
Beiratkozhatnék egy festőiskolába.
Endre sarokba szorított. Száraz volt, precíz és udvarias, mint egy jól ﬁzetett ügyvéd. Nyilvánvalóan ezerszer átrágta magát ezen a néhány nekem szánt mondaton. Nem
hagyott teret sem hisztériára (ebben amúgy sem volt túl nagy gyakorlatom), sem spekulatív vagy pszichoanalitikus eszmefuttatásokra (amikhez kétségkívül van némi tehetségem). Mellettem nem érzi jól magát a bőrében, pont. Az újságírólány új perspektívát
kínál, pont. Mit mondhattam volna?
– Mikor költözöl?
– Szombaton összeszedem a holmim. A bankkártyát neked adom, a jövő havi ﬁzetésemmel együtt. Az nagyjából a fotós tanfolyam ára, amit végül is a te pénzedből ﬁzettünk. Vissza akarom adni.
A fájdalom nem enyhült. A mellkasomra nehezedett, és csak pillanatokra engedett a szorításból, hogy aztán rohamszerűen újra meg újra visszatérjen. Zokogtam, vinnyogtam a saját
sírom felett. Folyton azt a közönyös, „mikor húzhatok már innen el” tekintetét láttam magam
előtt, amiből egy csapásra kitörlődtek a közös éveink. Amnesia nervosa. Úgy nézett rám,
mint aki azt se tudja, ki vagyok. Órákat töltöttem az ablak előtt. Valhányszor megnyikordult
a lépcsőház ajtaja, visszafojtottam a lélegzetem, és egész testemben reszketni kezdtem. Este
fogtam egy üveg bort (Endre kapta nemrég valami sztárborásztól, akiről portrékat készített
egy reklámkiadványba; sokáig piszmogtam, mire sikerült kinyitnom, el is vágtam az ujjam),
álltam az ablakban, szopogattam a vérző ujjam, aztán ittam, zokogtam, megint ittam, a
bortól csak rosszabb lett, csak jobban fájt, levetettem magam a földre, átjárt a padló hidege
(a lakás alatt egerekkel teli légópince van), eszembe jutott, hogy már így is csíp a pisi, nem
kéne még jobban felfáznom, aztán arra gondoltam, ha most hazajönne, és itt találna, talán
kicsikarhatnék belőle egy kis együttérzést, az mégiscsak érzés, nem pedig az a dermesztő
hivatalnok-udvariasság, amivel a szakítást intézte. Éjszaka arra riadtam, hogy ömlik a
szememből a könny. Alig tudtam eltámolyogni a vécéig, keljfeljancsiként dülöngéltem
jobbra-balra, valami nehezék a fejemben ide-oda rángatta a testemet.
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A harmadik ágyban töltött nap után úgy éreztem, elvégeztem a gyászmunka nagyját.
Végül is, racionalizáltam kényszeresen, ha valami hiányozni fog, az nem Endre maga,
hanem a rajongása, amellyel éveken át körülvett, és amelyet én, lássuk be ezt is, sosem
viszonoztam, legalábbis korántsem azonos hőfokon. Ez az új, felelős munkát végző,
pénzkereső, döntéshozók és celebritások között sürgő-forgó Endre, aki idehaza egyre
gyakrabban produkált hisztérikus jelenteteket (amik kiváltója állítólag az én kevéssé
empatikus hozzáállásom volt), mindinkább terhessé vált számomra, gyakran gondoltam
rá gyűlölködve, és tulajdonképpen fellélegeztem, ha bejelentette, hogy több napra
vidékre vagy külföldre utazik. Túl a döbbeneten, hogy valaki, aki éveken át igazolta a
létezésemet, aki éppoly magától értetődőnek és nélkülözhetetlennek tartott, mint a saját
orrát vagy kezét, hirtelen annyi ﬁgyelmet sem fordít rám, mint a kapunk fölött bámészkodó puttófejre, amely alatt ezerszer haladtunk el anélkül, hogy akár egyszer is alaposabban szemügyre vettük volna. – Túl a megsemmisülés sokkján, rémületem a sosem
tapasztalt függetlenségnek szólt. A mostantól-bármi-megtörténhetnek. A magad-uravagynak. Az egyedül-kell-boldogulnodnak.
Az erőfeszítéstől, hogy nyugalmat és közönyt erőltessek magamra, szombat reggelre
kiütések lepték el a testemet. Szúnyogcsípésszerű, viszkető vörös foltok a derekamtól a
nyakamig, elöl-hátul. Az elhatározás, hogy fölényes, sőt szeretetteljes jóindulattal nézem végig Endre kivonulását az életemből, azonnal szertefoszlott, mihelyt kinyitottam a
szemem. Tudtam, hogy csak bőgnék feltartóztathatatlanul, amivel talán kiprovokálnám a
gyengédségét (ami persze nem volna más, mint üres mechanizmus, egy automata programra működő robot gesztusa), viszont még megalázottabbnak érezném magam, úgyhogy inkább magamra kapkodtam valamit, és elrohantam otthonról, hátra se nézve a
jó öreg házőrző puttóra, akinek a jelenléte csak hetekkel később kezdett fontossá válni,
amikorra az egyedüllét úgy belém ivódott, hogy szükségem lett valakire, akit hazatérve
üdvözölhetek.
A napot az egyetemi könyvtár egyik rejtett zugában töltöttem (szerencsére nem futottam össze egyetlen ismerőssel sem), zárás után tettem egy kis kitérőt a kedvenc parkom
felé, aztán hazasomfordáltam. A postaládában Endre lakáskulcsai. A lakásból eltűntek a
vásznak, a papírok, a mappák, az ecsetek, a tubusok, a tégelyek. Néhány képzőművészeti
album. Endre ruhái, cipői. A szennyes gatyáit, pólóit persze itt felejtette. Néhány kisebb,
kifejezetten nekem készült képen kívül csak a macskás festmény maradt a falon. Néztem
a képet, amelyet annyira ismertem, hogyha miszlikbe szabdaltam volna, valószínűleg
pillanatok alatt összerakom, akár egy puzzle-t. Most jöttem rá, hogy nem önarckép, ahogy
eddig hittem, hanem portré. A macska én vagyok.
Részlet egy készülő regényből
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BÓDIS KRISZTA

Második part
(Gyöngyi)
A múlt évezred végén találkoztunk. Mondhatnám, egymásba szerettünk. Filmeket
készítettünk. Euforikus alkotóállapot jellemezte a barátságunkat. Nem volt magánéletünk.
Csak a munka és az együttalkotás öröme volt. Közös auránk bevonzotta az embereket,
vagy elijesztette. „Olyan veletek lenni, mintha az ember receptorairól lenyúzták volna a
húst, a bőrt” – mondta egyszer valaki. Vagy éppen kioktattak: „A dokmentumﬁlmes a
valóság kubikosa. Két ilyen nő már ránézésre sem lehet az.”
Tévedtek. A ﬁlmjeink bizonyítják.
Három éven át forgattuk saját barátságunkat is. Egymás kezébe adtuk a kamerát.
A férﬁak egyaránt tudtak gyönyörködni bennünk, ugyanakkor vágytak arra, hogy betörjenek minket. Szétváltunk. Két nagyobb gyerekünk mellé egyidőben szültünk egy-egy
ﬁút. Egy fehérbőrű szőkét ő, egy barnabőrű barnát én. Kicsinyített hímnemű klónjainkat.
Újra találkoztunk. Karunkon a gyermekek. Én bent, ő kint, a fal mentén haladtunk az
ajtó felé, akár egy lassított felvételen, a vonulásunkat felszabdaló ablakokon át egymásra
függesztett tekintettel.
Halálos betegségből gyógyult fel. Halálos betegségből gyógyultam fel. Majdnem
elveszítettük egymást. Soha nem veszítjük el egymást.
Szálakra bomlik
a nappal harsogó
máglyatűzében
a homokdűne
rezgő fűkalapja
Madárraj rebben
szerteszáll
mint vetőzsákból hintett magok
csak egyetlen ereszkedik alá
ahol én vagyok döndül
dúlja a tenger a part fövenyét
várlak nem jössz
ezt szeretem
Összecsukódom
húsomba cápafogak
tűhegye de mint aki
kegyetlenül puha vízben
gázol elfogultan
megbocsátok
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s a gyanútlan gyűlöletben
rák fogan
ott ahol a szeretet ejtett sebet
Mindezek előtt az idő
zsinórjaival bíbelődtem
zokogás és ámulat
fényhalai közé gabalyodva
találgattam
melyik az öröm
s melyik a bánat
Világtalan üveglevél voltam
tiszafa az ösvény árnyán
kőfaragványok
pillátlan tekintete és
boldog boldog boldog
lepkehálóval horzsolva
a világ felszínét
s szeretett az Isten
Egyszer csak
kitárt karom tengelyén
balról a Hold
jobbról a Nap
anya nélkül
a tollkaréjú ragyogásban
hallom pendülnek és
cikkannak az idegek
Szorosan magam körül
és belémterülve
a megnyugvás hullámai
pedig látom ahogy
bőröm alól
bevérzik az ég
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a bűvöletet a halált
amit csak
én én én én én
ismerek
fölöttem az önfeledés
árboca mutat
a prédaleső madarakra
Apránként majd
megszeretem magam én is
ölem zsibongása kirajzik
röpte az éggel összeköt

Batta Eszter: Homokóra, avagy így pereg le életünk
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HORVÁTH GYÖRGYI

Futó fonál, félúton

Tóth Krisztina: Magas labda

22

Tóth Krisztina költészetét szokás úgy leírni, mint ami a dalszerűség, formaérzékenység
felől a nagyobb narratív egységek, az intertextualitás, az elégikusság és az emlékezésnek
a tematizálása felé halad – úgy, hogy mindeközben megtartja az újholdas költészeti
hagyomány kereteit. Az új kötet egyszerre értékelhető az eddigi költői életmű szerves
folytatásaként, de továbblépésként is.
A legérzékelhetőbb elmozdulás talán a lételméleti tematika hangsúlyos térnyerése a
kötetben: a helyzetdal, a hétköznapi élet apróságait vagy egy-egy életszakasznak (például
házasságkötésnek, válásnak) a meghatározó mozzanatait témává tevő versekkel szemben Tóth Krisztina ebben a kötetben már jellemzően kozmikus távlatokban gondolkodik. Fő élménye ezúttal érzékelhetően az emberi lét egésze, azaz a létezés maga, az időbeli változás, az ismétlődés, a (tárgyi világot és az emberi kapcsolatokat érintő) romlás
– magyarán: az időbeli létezés áttekinthetetlensége és megfoghatatlansága.
Jól érzékelhető ez a kötet újszerű metaforikájában is: a lapokon – Tóth Krisztinától
kevésbé megszokott módon – tobzódnak a kozmikussá tágított értelmű természeti képek:
víztükrök, folyók, nap, hold, szél és mindenekelőtt (a mozgásban létet, a megfoghatatlan
változást szimbolizáló) sodrás képei. A kozmikus távlatokban gondolkodás, az időbeli lét
ezen kitüntetett témái erősen (a szintén újholdas hagyományokból építkező) Rakovszky
Zsuzsa költészete irányába tolják a Magas labdát – különösen, hogy Tóth Krisztina itt
visszafordul egy olyan formailag kötöttebb, jambikus-rímes sorokból építkező versnyelvhez, amelytől az előző két kötetében óvatosan eltávolodni látszott. A Magas labdában
teret nyernek a nagy retorikai szerkezetek, az óriásmondatok: a hetvenkét soros Esős nyár
például egyetlen, befejezetlen mondatból áll, de a hasonló hosszúságú, kötetnyitó Hangok
folyója is bővelkedik húsz-huszonnégy soros óriásmondatokban; ahogy a Beszélek versszakai is egy-egy mondatból állnak. Izgatott, sodró dikciójú versekről van szó – a kötet
meglepetése, az erős ﬁlozoﬁkusságon kívül, talán épp ez az egzaltáltság, a tapinthatóan
feszült megszólalásmód, ez a gyakorta a dikcióval is éreztetett sodrásban lét.
Ha nem a dikcióval, akkor tartalom és forma, azaz a (már-már a túlzás határáig menően) csengő-bongó rímek, jambusok és a tartalom ellentétével éri el Tóth Krisztina a
feszült hatást: így például A világ minden országa szépen csengő rímei (például égető /
pléhtető; kikerült / szívre ült) – mintegy Kosztolányi Boldog, szomorú dalának mintájára – hatékonyan ellenpontozzák és groteszkké emelik a vers cselekményét, a nagymama személytelen kórházi halálát. De ilyen feszültségteremtő, a tartalmat a formával
relativizáló, feszültségbe állító megoldásnak tekinthetők a Letölthető csengőhangok –
időnként bizony nyeglének ható – rövid versszösszenetei is.
„A komolyat, a látszólag önazonost egy ﬁnom pöccintéssel kisiklatni, átértelmezni”
jeleként értelmezhetőek az úgynevezett hommage-versek is, azaz a költőelődöknek
ajánlott parafrázisok, rájátszások is – különösen, hogy a kiszolgáltatottság a változásnak
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és ismétlődésnek (azaz a sodrásban lét) Tóth Krisztinánánál egyértelműen nyelvi síkon is
értelmeződik, azaz nem pusztán a létezésnek, hanem a költői megszólalásnak is az egyik
esszenciális jegye: a Hangok folyója és az Esős nyár legalábbis hangsúlyosan a szót és a
mondatot helyezi a változásoknak kitettség centrumába („zubog a hang alatti szó”, „kísért
egy mondat”, „lüktet egy mondat”).
Érdemes felﬁgyelni az önparafrázisokra is: a Futrinka utca ezúttal a rongy, a fonál, a
ﬁlcesedés, a lassan elmálló rongybabalét metaforájával írja újra korábbi versét, a Porhót,
amely viszont József Attila Születésnapomra című költeményét parafrazeálta. A Magas
labdában mindezeken kívül jelen van sok-sok ismerős Tóth Krisztina-téma – így például
a nőiség témája (olvashatunk tangáról, harisnyáról, pöttyös ruhákról, nagymosásról vagy
épp az öregedésről), ám a kötet legnagyobb tematikai újdonsága kétségkívül a változásnak
kitettség, az időben létezés irányíthatatlansága – azaz egy magának egyre markánsabban
teret követelő ﬁlozoﬁkusság. Játékos, szomorú és bölcs könyv.
Magvető Kiadó, 2009. 60 oldal (1990 Ft)

Batta Eszter: Sorstalanság
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TÓTH KRISZTINA

Hangok folyója
I.
Dobog a szív alatti szív, zubog a hang alatti szó,
hidak alatti örvény, mondat alatti mondat:
mit visz a felduzzadt vizű, mély folyó,
redőzött, bolyongó ágya mit sodorhat?
Ismétli folyton lebegő testeit, áradását,
zárlatos városok nyomtatott áramkörét az éjben,
algás homlokú házak és morzézó utcalámpák
merülnek fel sötét, kanyargó emlékezetében,
neveket mormol és legmesszibb útjait
lejtős kertekbe és part menti palotákba,
elöntött falvakat sorol, amerre útja vitt,
ázott, penészes vásznakkal bélelt minden álma,
emleget dinnyehéjat, vízfoltos falon a csöndet,
egy termet, ahol az idő térképei rajzolódnak,
ismétli önmagát, hullámzó mondatokat görget,
tág öblöt, ahol hajóvonták találkoznak,
görgeti képeit, tükrén a billegő holdakat,
az alakváltó idő formáit írja egyre,
jelek átjárója az ég, sodorja mind a holtakat,
minden idézet és minden valaminek a medre,
van a szavak folyása mentén, kell legyen
egy hely, ahol minden fel van sorolva,
dobog a szív alatti szív, zubog a sejtelem,
örvény tölcsére szól, hangok zajló folyója –

II.

24
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Ki beszél folyton itt és ismétli mint a hullám
holdkóros vonulók zajló tekintetét?
A szeme, a szeme, ha felidézni tudnám,
de aludt, háttal állt, fehér volt, mint a jég,
mi volt anyám, mi volt, amikor nem szerettél,
mit visz a mély folyó, A betűvel anyát,
mi történt éjszaka, mikor vízre tettél,
sír a történet és elmossa önmagát,
egyszercsak eltévedtem, egyforma minden utca,
nem volt sehol a sárga ház, a húsbolt,
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és a biciklim is, csak apám meg ne tudja,
egyszercsak este volt, utána háború volt,
kövér gyerekkezek, rovátkolt férﬁkörmök,
műanyag tálakat mosó asszonykezek,
végtelen kerítés, betonra hullt gyümölcsök,
vihar készül, gyere, mennyit kerestelek,
a csónakház előtt egy kék bicikli fekszik,
mit láttál odalent, rozsdás fedőt, halom pénzt,
jelek átjárója a föld, ábrákat bont, öregszik,
kiszikkadt útjait eltörli századonként,
van a szavak folyása mentén, kell legyen
egy titkos hely, hol ott vár partra dobva
ott áll dombokba gyűrve egy helyen
aminek neve van, de nincs kimondva –

III.
Zubog az emberi beszéd, gyereksírás a napban,
töltésen nyárfalomb, szülők hajnali suttogása,
kövek között hadar, színén ázott avar van,
mint a halak hasa, villan az emlékek visszája,
macskák ütődnek vedlő háttal a parthoz,
alaktalan ruhák, törött vesszőkosár,
zöld lombos ág, hegyén egy zacskó csapkod,
fényes bútorlapon fonnyadt hínárfonál,
üreges botokat pörget a gyorsuló víz,
véletlen sorsokat húz a szemcsés iszapba,
csak a helyük marad, mint könny után a sóíz,
szétrajzó törmelék, minden valakinek az arca,
lehunyt szemek mögött tolják egymást a felhők,
áttetsző halrajok, a szív torkolatához
tartanak mind, akár a vándor kékbe fellőtt
szélben rikoltozó, körben forgó sirályok,
megbomlott paplanok, az oszló tollkupacban
egérhullák között elázott könyvlapok,
hullámzik, elmerül, zúg a kimondhatatlan,
nyitott szemmel a nyelv alá bukó napok,
dobog hang mögötti hang, zuhog a szó alatti szó,
névtelen vízesés, hangjában parti fákkal,
ártéri utca jár a mélyben, vak folyosó,
csöndek vízfüggönyén nyíló árnyékszobákkal.
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BOZSIK PÉTER

Szerelem sms idején
(Mg+Pb)
A sör jó. Nyugtat és magas a B-vitamin tartalma. Egs. Mi is. Lélekben a hídon vagyok.
Készen az átkelésre. Csók. Szeretlek+
Lobbanásmentesen hanzolok a spinakkerrel. Ezt tanultam ma. Csók sz+++
Ólomlábakon jár az idő. Különben nem találom a jakprogramot a neten, derítsd majd
ki, h mi van. Cs+
Na kakadu legyek, ha ezt értem. Hogy hova futsz? De majd kiderül. A várban ülök egy
növény alatt, és épp azon tűnődöm: a szép hétköznapok vagy a szép ünnepek hiányoznak-e
jobban. Vonaton ülni azért jobb, mint maradni+
Ó jajaj. Tombolhatnékom is lehetne. Van is. De higgadtság és sok-sok gondolat,
megfontolás. Különben változatlanul, nagyon és komolyan, és ami csak hozzá tartozik, cs+
Szorgosan dogzom, h ajándéknak tudjam látni a hiányt, egyelőre győznek a mémek,
tőlem ez maradhat így is. Bóbiskolok már, számon epred+
Alszom majd. Most még a gyerekekkel beszélgetek, ott tartunk, h ki lehet Orlando.
Meg h az irodalom miért nem napló+
Épp félálomban próbálom aprólékosan felidézni a könyvhetet, h el ne vesszen valami.
Fejben dogzom vagyis. Fejben veled. Fejben vagyunk. Cs+
Nem arra vágyom épp, h aludni hagyj. De álmodni álmodhatsz velem. Valami eper,
az volna most jó. Elvarázsolt királylányod vagyok. Olyan jó, h létezel. Édeset álmodj
nekem+
Én most épp kímélem a májad, tartom magam a májcsere-programunkhoz, édes. És
csak pislogok vaksi szememmel: miféle szó ez a csóközön? Maradjunk inkább saját
mémjeinknél. Dobog 1 kissé észvesztetten a szív+
Gyalogosan most épp. Bár nálad ezzel nem aratnék nagy sikert. Lassan feléledek az
ólmos fáradtságból. És tervezgetek 1 szamócázást Hermészen. Hermeneutikait. Csak már
ott+
Jó is volna most az a + még és + csók…
Fölhívott a feleséged, azt mondta, kikaparja a szemem. De én sz++++
Nem izgulok. Vagy izgulok, de másként. Mondom, h sz+
Hát már nem heverészem, most zuhanyoztam és azt is neked nagyra, szentem :-) Főzök.
Spárgaleves, töltött tök és paradicsom. Kérsz? S utána egy kis eper? Vagy helyette?++
Nem palóc vagyok én, hanem székely. De húsgombóc-csorbát főzök majd, ami román,
és a bácskaiak is szeretni fogják, így győzzük mi le Trianont. Én már egyesültem is+++
Amúgy is föltettem a májam a Trianon elleni harc oltárán. Nem bánom, májamat a
Zigazságért. De azért tarts meg magadból egy keveset nekem is, mert muszáj. Epercsók+
Tegnap este odaadtam könyvedet Évának. Az imént a köv. smst kaptam tőle: TE,
OLVASOM KEDVESED KÖNYVÉT. QRVA JÓ. OLYAN KEDVEM LETT INNI
TŐLE.
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Nem tétovázok, de előbb a teendők. A struktúra, ugye. Még egy kicsit kivárok.
Őrizgetem egy keveset a májad. Az enyém hogy és hol van? Tart még a fordítóbuli? Cs+++
Végeztem a főzés-mosogatással, lassan ideje vmi okosat csinálni. Töröm a kócos
fejem. S álmodozom++
Mást írjak vagy most írjak? Vagy most és mást? Megpróbálok belelendülni, csak n.
fáradt vagyok. Fene a h.asszonykodásba! Álmodj nekem oly szépet, amilyet csak tudsz++
Jaj. Itt fekszem elárvultan. Mostanáig gyereket neveltem, nem tudni, milyen hatásfokkal.
Lelkem van. Valamit kezdek vele. Most átgondolom az elmúlt 5 napot+++
Ma már nem írok többet. Talán. Megtanultam 200 ch-ba fogalmazni, ennyi fér 1 smsbe.
Veled vagyok, bogozgatom az élményeket. Gabalyodom bennük. Gabalyodjunk még++
Na, azt én sem iszom meg, de ez nem lényeges: gondolatban épp szerda este, pezsgő
és gyümölcsök, és ölellek, ahogy csak szeretnélek. Zsibbad a talpam, és fémes íz a
számban+++
Az álmaimat most nemigen tudnám megírni, másrészt álmomban nem tankönyvet,
angol szinopszist és hasonlókat írnék. De álmodozni álmodozom szépet és boldogat+++
Most és mindörökké SZ! Nem érdekel most egyéb. Gondolj arra, amit épp szeretnél,
h odaadhassam!+++
Mehetünk! Irány a hold! Aludtam picit, a tankönyves tárgyalás csak most lesz.
A lényeg azonban az, ami voltvanlesz és+
Szakítottam a hülye svájciakkal meg a hülye alapítványukkal. Felszabadultan libegek
az utcán, csak te érdekelsz meg a SZ. Mindenen átcsap ez a hullám+
Holnap befejezem a holland cikket, jó lesz nagyon, és még tudnám írni, de 8.20kor
találkozóm van. Aludni kell, sajnos egyedül, de az illatodban fekszem és nagyon+++
1730 üzenet bagatell a lelkemhez képest. Törölj nyugodtan, én akkor is vagyok.
Boldogan attól, h létezel, meg attól, h írhatok neked +++
Sütteted tehát a hasad a nappal, az se rossz. Én pedig megint nagyot aludtam, és most
sóhajtottam egyet. H bárcsak. Arról, h nagyon-nagyon+++
Ihlet az sms-számlálástól: betűhíven legépeltem 51 smsed. 9421 ch, és szívdobogtató
olvasmány. Tudom, most is veled, a hiány mégis nehéz tulajdon. Változatlan+
Nem versenyzem memóriában, csak könyvelek :-) Én is magamba borultam épp.
Építgetem kis világom. Színezgetem a történteket és a történendőket magamban. Amíg
lehet++
Két tenyeremben az arcod, a homlokod közepén érnek össze a hüvelykujjaim. Lassan
távolodnak, h akadály nélkül érhessenek… NAGYON közel a szád. Erre gondolsz?
Nagyon+++
Krumpli sül éppen, és az Újvilág-szimfóniát hallgatom. Fogytán a cigim, miből vegyek
újat? Nem érdekes, ujjamban-orromban érzem a bőröd. A napsütötte sávig. Én+++
És még azt akartam mondani, h a szövegszeretkezés szót, rémlik, már kitalálták, de a
tartalmat nekünk kell hozzárendelnünk. Ezt a gyönyörű és saját világot. Cs++++
Vacsorára zöldpaszuly, kolbász nélkül, de szalonnával, ennyire futotta. Kértem
kölcsön, de K-nak ma kellett beﬁzetnie az oszt.pénzt. Ám cigim van és főleg cs+++
És még cseresznyés piskótát is sütöttem, de most már nincs se liszt, se olaj, se tojás, se
cukor: olyan vagyok, mint a proletár költő anyja. De én szerelmes vagyok!+++
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Ott is laksz, te, szívem rezidense... Ilyen a dogzó élet. Azért volt 1 5letem, gondoltam,
hátha el tudsz jönni. Ketyeg kis szívem, és szorgosan gondolok rád+++
Itt vagyok Pváron, M-nél, abban az ágyban, ahol elcsábítottál, Casanovám. És nagy
vágyakozással gondolok arra az éjszakára, és főként rád. Te merre?+
Most tértünk át a viszkire. M szerint lassan dekódolod az üzeneteket. Remélem, az
enyémeket nem. Vagyis tudom én azt. És jó ez így+++
Debrecenben vagyok, részeg srácok fexenek a síneken, 8 perc múlva indul a kis piros
motorvonat, rajta én. Hiányzol mellőlem, de+++
A világ végén vagyok, és nagyon jó itt. Neked is megmutatom egyszer. Jaj, de
beszélgetnék most a száddal. 1 mesevilágba csöppentem, és úgy megosztanám ezt is.
Vigyázz, ne borítsd ki nagyon magad, kedvesem. Sz+
Vacsora után, terítéken az élet nagy problémái. Én veled, nagyon+++
Na most kellene megmasszíroznom a szép és oly kedves buksid, édesem, de sajnos
most csak messziről tehetem, érezd mégis! Annyi szerelem van időutazás közben is++
Remélem, a fájfej már csak tompán fájó. Viszont égetően szeretett a buksid. Aludj,
édesem, próbálkozom én is. Reggel vmi helyi politika vár rám, majd mesélek. És közben
csók+++
Édesem, remélem, nem riasztalak fel, de olyan írhatnékom van. Most feküdtem le,
itt már csaknem 3 óra van. A lábam is remeg, ahogy rád gondolok, te drága FÁJFEJ, rá
csók++++
Értarcsán, a polgármesteri hivatal kocsmájában sörözöm egy tűzoltógyakornokkal. Ha
megnövök, Hrabal leszek. Hogy van az az édes-kedves-szép buksid?+
Tapossuk szét a szar tfonokat, és kommunikáljunk inkább személyesen! Csók az
ilyen-olyan fejedre. Alámerültem a helyi közügyekben, és nagyon sz+
Vigyázz, nehogy szétgondolkodd nekem megint a fejed. Mi a paszulyleves után az
oktatáspolitikát váltjuk meg. Távolban, nyugat felé révedő tekintettel. Sz++
Egy szerelmes költő ösvényt vesztve bolyong kulinária jól ismert erdejében? Aludtam
kicsit, álmomban szorosan öleltelek és többször is felriadtam a hiányodra++++++
Tönkrement a tfonom kaptam 1et kölcsön+
A banda elment bulizni én meg dogzom és tanulok smst írni ezzel a szarral nem találom
a pontot és a vesszőt de a lényeg azaz a + megvan+++
Megkaptam a gyönyörű, új, színes, fényképezőgépes tfonom, havi 1500, egy évig. Ez
az első üzenet róla, és még rengeteg lesz, mert nagyon és szüntelenül+++
Hát ilyen ez a nervözzé váló élet, a kánikula, a szerelemmel járó fokozott lelkiállapot,
boldog boldogtalanság. Én is lakatlan szigeten szeretnék veled+
Ó pedig lennék én bárhol veled, meg vagyok is végül, ehelyett megint le akarnak lőni.
Ezúttal egy reptérigazgató. Szólj, ha netán tfonképes vagy+++
Hívtalak, úgy látszik, rosszkor :-)
Küldtem a konspirációs címedre két próbamailt a tfonról. Mindenféléken gondolkodtam,
felidéztem a történteket és elmeséltem gondolatban neked. Jó volt++
Igen, édesem, kidőltem az este, most meg 5 óra óta hánykolódom, révedezem és
próbálok olvasgatni. Szórakoztatom magam Nagy Lajossal, és az alvó arcodra gondolok,
nézek+
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Megvédem én magam, ne félj :-)! Mi jót főzöl, édesem? Épp értekezünk és küzdünk
a hőség zavarával. Álmoska és nosztalgikuska vagyok és pörgős egyben. De főként
sz++++
Egészen biztos, h sötétebb volna a világ, ha nem szeretnők egymást. Ezt mindketten
tudjuk, és ez jó. Egész nap egymással foglalkozunk, ez fájdalmasan szép, édesem+++
A fenét nem írnánk! A napot eltakarná az a rengeteg postagalamb, a folyókat
eldugaszolná a palackposta-forgalom, és dugókat okoznának a lovas futárok, ha mi
kommunikálunk+++
Egy királylány és egy jobbágy szerelme?! Akkor írnának rólunk egy tragédiát, és végre
bevonulhatnánk a drámairodalomba. Könnyeznének rajtunk az olvasók, a nézők Ahh…+
A királylány jobbágya. Tragédia 5 felvonásban. De akkor le kéne igáznom téged. És
akkor ugrott a tragikus hangvétel, mert az egyenlő felek közt az igazi. Cs+++
Unom. Unom a sörözést, a beszélgetéseket, a sétát, mindent unok nélküled, édesem.
Ha itt volnál, nem unnék semmit, ez van, és tkpen jól. Csakhogy. Úgy érzem, elhagytál---
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DÉRCZY PÉTER

Két nõ
Take My Breath Away
Berlin

Semmi kedvem nem volt menni (menjen a halál!), de nem volt kibúvó, menni kellett a
vidéki város színházába úgynevezett író-olvasó találkozóra, illetve nem arra, csak annak
valamiféle bővített kiadására; az igazgató meghívta a szerkesztőség irodalmi rovatát egy
kis, közönség előtti baráti csevejre. A világból lehetett kikergetni az ilyesmivel, tudtam,
hogy a kora délutáni időpontban alig néhány ember fog lézengeni a kijelölt teremben, azok
között is lesz egy-két elmebeteg, a műsor, úgy ahogy van, értelmetlen és reménytelen.
Kedvetlennek ígérkezett az a nap, és az is volt, amikor egy csütörtök délelőtt a Nyugati
pályaudvaron felszálltunk a vonatra: a költőnő, az öreg irodalomtörténész és persze Béla,
akiről csak a jóisten tudta, hogy tulajdonképpen mit is keres a szerkesztőségben; talán a
terjesztésben működött közre, bizonyos csak az volt, hogy valami színésznővel él együtt.
Színházi szakértő, gondoltam, my God. Béla még az indulás előtt vett egy nagy üveg
Unicumot, majdnem lemaradt, alig bírt felugrani a már mozgó szerelvényre, a táskájából repkedtek utána az újságok, mint az őszi falevelek, noha kora nyár volt, vagy inkább
késő tavasz, amiket ajándéknak, olvasmánynak, előﬁzetéshez kedvcsinálónak vittünk
magunkkal. Amikor megláttam a kezében a hasas palackot, még jobban elment a kedvem
mindentől. Nem kellett hozzá jövőbe látó képesség, hogy egész úton ezt fogja kínálgatni,
hol ﬁnomabban, hol erőszakosabban, az általa megivott mennyiségtől függően, de csak a
költőnő nyalintott bele, ő is csak kényszer hatására. Amikor három óra múlva leszálltunk,
Béla mint a rongy, az öreg irodalomtörténésszel kis megvetéssel néztük, amint beevickél,
mintegy belapátolja magát a taxiba, mert más közlekedési eszköz nem jöhetett szóba,
minek iszik, aki nem bírja.
A díszes kis teremben, ahol az igazgató bemutatott bennünket a meglepetésemre
harminc-negyven főből álló közönségnek, Béla egyenként osztotta ki az újságokat az
embereknek, reménybeli olvasóinknak, a részegek eltúlzott udvariasságával hajlongott
mindenki előtt, nem tudtam semmi másra ﬁgyelni, csak arra, hogy mikor következik
be a kisszerűen tragikus pillanat, midőn vagy belehány valakinek az ölébe, vagy egyensúlyát vesztve rádől, mint a homokzsák. De nem, megúsztuk, nem történt semmi, bár
mindenki számára nyilvánvaló, s hogy úgy mondjam, áttetsző vagy talán inkább visszatetsző volt a helyzet. Ettől egy kicsit vidámabb lettem, de így is alig vártam már, hogy
vége legyen a beszélgetésnek, a műsornak, hagyjunk már itt mindent, utazzunk vissza,
haza, mert tudtam, hogy Béla nem jön velünk, itt marad a színházban, ki tudja, talán
örökre, de másnapig biztosan.
Haza akarok menni, toporzékoltam magamban.
A színház épülete szinte labirintusszerű volt, frissen újjáépítve úszott az aranyfüstben,
a színekben, araszolgattunk kifelé a szebbnél szebb folyosókon, a falakon mindenütt a
társulat tagjainak kinagyított fényképe. Ott volt köztük ő is, mosolygott rám.
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Tudtam, hogy itt színésznő, valójában azonban elfelejtkeztem róla. A szeme, az az
enyhén kancsal tekintet, amit csak akkor vettél észre, ha másra nem ﬁgyeltél, ugyanolyan
volt, mint tizennyolc éves korában, a mosolya se változott. A haja rövidebb, az arca
teltebb, a retusálás sem tüntethette már el, hogy negyvenen túl van pár évvel. Nézed ezt itt
a falon, és elindulsz utána, mint a gimnáziumban több mint huszonöt éve, sündörögsz,
sompolyogsz körülötte, de vetélytársad is akad, ketten tekeregtek immáron, és ő játszik
veletek. Hallod a nevetését, a kicsit mindig rekedtes, fedett hangját, kacag rajtatok, rajtad,
néha már-már durva, közönséges, harsány, olykor engedi, hogy megfogd a kezét, és
izgalomba jössz, nem tudod, hogyan palástold, látja rajtad, és kipukkad belőle a kacaj,
megsimogatja az arcod, és mondja, neki már mennie kell.
A falnak dőlsz, hátadat a falnak veted, miért megy el, ne hagyjon itt, szereted, maradjon veled. De üres az utca.
Két évig ültél mögötte, két évig láttál magad előtt egy karcsú, körteformájú, néha megfeszülő, egyre nőiesebb testet, amit az egyenköpeny sem tudott elrejteni, ha hátrafordult,
már telt mellek rezdültek meg alatta. Ha hátrafordult és rád mosolygott, hogy add oda
neki a füzeted, a könyved vagy bármit, mondjuk az életed és a véred, szó nélkül adtad. De
csak játszik, használja a hangját, a nevetését, a testét – mindenét.
És aztán egyszer csak abbamarad a játék, az érettségi bankett után kettesben indultok
haza, közel laktok egymáshoz, a júliusi éjszaka enyhe, könnyű fehér blúzában mégis
meg-megremeg, ráadod a zakód, és azzal a mozdulattal ott is hagyod a kezed a vállán,
átkarolod, öleled. Nem szól, nem nevet, kicsit közelebb bújik, és nem mentek haza,
hanem a Városliget sétányain kóboroltok, rossz a világítás, csak a ritka lámpaoszlopok
körül vannak fénytócsák, a pirosra festett padok árnyékba vesznek, oda ültök. Halkan
beszélgettek, hogy mi lesz veletek. Még nem tudjátok, hogy őt nem veszik fel a
Színművészeti Főiskolára, téged meg az egyetemre. És akkor végre megcsókolod, édes
nyelve a szádban, elindul a kezed a rövid szoknya alatt, és hagyja, nincs játék, halálosan
komoly, de nem nyúl hozzád, csak az arcod simítja, csak a szád húzza magához.
Nem gondol rá, nem is gondolhat, hogy te feladtad, már rég egy másikat szeretsz, vele
csókolózol, és igen, vele szeretkezel, aki majd a feleséged lesz egy-két év múlva; egy
szelíd, hatalmas sörényű, gyönyörű lány. De most mégis szomorú vagy, és csak egyre nő
benned a zűrzavar. Még egyszer találkoztok majd, suta, félszeg az együttlét, és idiótán
magyarázod, hogy nem hagyhatod el ezt a másikat, aki lefeküdt veled. Oh, Isten barma,
aki vagy, átkozod magad közben.
Nézed a fényképet, és meglátod a ringó járását, kicsit meghízott, megtelt a dereka, nehezebb
a lépése, utána eredsz, vajon hová megy, követed, mint egy spion, mint egy titkos ügynök,
a színészlakások felé veszi az irányt, surransz mögötte, mint a tolvaj, ki csak az alkalomra
vár, hogy lecsapjon, látod, nyitja az ajtaját s eltűnik mögötte. Odalopózol, mi legyen most?,
nekidőlsz az ajtófélfának és becsöngetsz, riadtan és vigyorogva pillantasz rá, mikor ajtót nyit,
elmosolyodik, majd kicsit rekedten felnevet, magához húz, mi van veled?, súgja a füledbe,
olyan rég láttalak, és egyre erősebben szorít, aztán a szádra tapad, és utána feltárulkozik.
„Szerkesztő uram, gyere már, lekéssük a vonatot”, szól vissza az öreg irodalomtörténész a folyosó végéről, és int, hogy siessek. Ellépek a faltól, de nem távolodom semmit az
arctól, a szemektől, a mosolytól.
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A visszaúton ki sem mozdultunk a büfékocsiból, számolatlanul ittuk a söröket, de
minél többet ittam, annál kedvetlenebb lettem, könyököltem és hallgattam, s néztem a
vonatablakok ﬁlmkockáin lepergő tájat, amint fokozatosan előbb szürkületbe, majd teljes sötétségbe fordult.
Mire Pestre értünk, késő este volt, és mindhárman kicsit becsíptünk.
A feleségem nem szerette ezt az állapotot, már matattam a zárral, amikor kinyitotta a
lakásajtót, egyik kezében a kilincs, a másikban törülköző, a rövidre, szinte ﬁúsra vágott
nedves haját szárítgatta, dörzsölgette vele. Évtizedek óta ismertem ezt az arcát, ezt a
kedveszegett, kicsit szemrehányó, aztán az évek során inkább csak állandóan lehangolt
ábrázatát, amelyre ha ránéztem, az élettől is elment a kedvem, most meg egyébként is
mísz voltam. A gyerekek felől érdeklődtem, szokás szerint rendben volt minden, már
aludtak, s hamarosan mi is lefeküdtünk. A sötétben kérdezte meg először, hogy valami
baj van-e, nem sikerült a találkozó, vagy másról van szó. Mondtam, hogy nincs semmi
baj, csak kicsit fáradt vagyok, és felé fordultam az ágyban, orromban az illata, de most
valahogy hidegen hagyott, és mégis elkezdtem simogatni a karját. Éreztem, hogy bizonytalanul ugyan, de tolna el, én meg egyre kétségbeesettebben húztam magamhoz,
s végül megadta magát. Fúrtam a testem a testébe, forogtunk, szinte martuk egymást
hangtalan, csak egyszer-egyszer sóhajtott föl, gyötrődtünk, görcsösen akartuk már a megváltást, míg végre egymásba kapaszkodva nehezen elélveztünk, izzadt teste rám borult, s
már azt hittem, elszundított. Magamhoz öleltem, de nem rá gondoltam, nem gondoltam
semmire. Aztán szinte legurult rólam, megcsókolt, és háttal nekem oldalára fordult, s már
aludt is.
Hanyatt feküdtem, néztem a mennyezeten az utcáról beszűrődő fényeket, az autók
lámpáinak a falon elsuhanó pászmáit, és hallgattam a feleségem szuszogását, néha rövid
időre egészen halkan és ﬁnoman horkolt is. Pergett előttem az életünk, a sok boldogság,
a sok boldogtalanság, meg voltam zavarodva, hogy mi volt és mi lesz, és hogy „nincsen
remény”. A szoba nem hideg, az ágy, a félretúrt ágynemű még mindig meleg, mégis fázom kicsit.
Nem tudtam még, honnét is tudhattam volna, majd tizenöt év múlva tudom meg, hogy
aznap én voltam a második férﬁ a testében, és akkor magamra is hagy ez a szelíd nő, mert
azt a múltbéli elsőt szereti, legalábbis ezt mondja majd neked, s te nem tudsz erre semmit
válaszolni.
Furcsa nyugalom költözik belém, kerülget, hamarosan elnyom engem is az álom,
összemosódnak a nap képei, már egyre lassuló ütemben peregnek a ﬁlmkockák, amikor, ébrenlét és elalvás határán, mégis megfoghatatlanul álomszerűen, érzed, feleséged
meztelen forró fenekével öntudatlan az oldaladhoz húzódik, és ott befészkeli magát.
Átöleled.
Aztán lecsukódik a szemed, akárha örökre.

33

csillag1003.indd 33

2010.02.23. 10:36:42

Csillagpor

HEGEDÛS VIVIEN

B 43
Ma van a születésnapom. Negyvenhárom lettem. Ó, Istenem, leírni is szörnyű. De nem
hagyom magam, elhatároztam, itt az ideje bevetni az én régi jó titkos fegyverem. Tehát
akkor el is kezdem!
Kedves Naplóm!
Éveim száma negyvenhárom. (Ez így soknak tűnik, de két huszonhat évessel érek fel, és
az azért nem semmi! Hajrá, pozitív hozzámállás!).
Kilók. Hát igen, hatvannyolc. Akarom mondani hetvenkettő. (Rémes. Talán hagyjuk
a számokat.)
Még mindig, illetve már megint dohányzom. Titokban, hogy a gyerekek meg ne lássák.
Meg a gyerekek barátai. Meg a gyerekek barátainak a szülei. Legalább a gyerekeimnek
legyenek barátai. Naugye.
Darcy egy éve elköltözött, közös megegyezéssel. (Meg egy kis segítséggel, ami
a helyes jogászgyakornokocskától érkezett, és azóta is tart. No, nem nekem segített.
De nekem azóta is tart. Mondjuk úgy, szétrúgnám a seggét, ha lenne mit rúgni rajta.
De az övén csak egy szexis Ted Baker kosztüm feszül, és a fél iroda ﬁgyelme. A kis
rohadék!)
Fogadalmaim: Lefogyok vagy húsz kilót karácsonyig. Elfogadom önmagam. Leszokom a dohányzásról. Nem gyújtok rá többet a vécében, mert onnan nagyon nehéz kiszellőztetni a füstöt. Abbahagyom a netezést, és helyette jógázni fogok járni, hetente kétszer. Leregisztrálok a Facebookról és nem savazom többé a kis ringyót, békén hagyom
a volt férjem leendő nejét. Leregisztrálok a társkereső oldalról, és nem adom ki magam többé vékony testalkatú, harmincas matektanárnak. Kerülöm az alkalmi szexet (ezt
mondjuk meg sem kell fogadnom). Nem várom tovább a nagy őt, szóba jöhetnek az
alacsony pasik is. A gyerekeimmel nem kiabálok, nem leszek türelmetlen, első dühömben nem rakom fel őket az E-bay-re minimálár nélkül. Kimondottan kedves és megértő
leszek embertársaimmal, befogadó, higgadt és mély gondolkodású (akármit jelentsen is
ez, de jól hangzik). És holnap nekiállok állást keresni!
Bridget
Kedves Naplóm!

34

Eltelt egy hét. Már csak hetvenegy és fél vagyok, azóta nem papucsban mérem magam. Még
nem regisztráltam le sehonnan, de az egyik komoly érdeklődőnek megírtam a koromat,
hogy őszülök tőben, mert nem győzőm elég gyakran utána festeni szőkére, és hogy úgy néz
ki, lesz állásom mint személyi bevásárló. Sok sikert kívánt. Azóta mások nem kerestek.
Darcyék készülnek a lakodalomra, a gyerekektől tudom. Mindenki nagyon lelkes. Én
gyakorlom a türelmet és az keresztényi megbocsátást. Vettem egy jógadévédét.
B.
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Helló Napló! (jé, ez rímel)
Megkaptam az állást! Tudod, imádok vásárolni, de soha nincs semmi pénzem, amit
elkölthetnék. Na, innen jött az ötlet, hogy mások pénzét költsem. Zseniális? És ezért
még ők ﬁzetnek! Hát nem kell éppen egy Einsteinnek lenni hozzá, de kezdetnek jó lesz.
A cég nagyon örült nekem, állítólag a piac már nagyon megkívánja az én típusomat, az
elhagyott, elhízott, lerobbant nyuggerek asszonyok tömegesen szeretnének megﬁatalodni,
és hát ehhez ugye mégsem küldhetnek oda egy szupermodellt tanácsadónak. Így most
napi nyolcban járom a butikokat és plázákat, magam után vonszolva sorstársaimat. Ez
elég testmozgás, jóga halasztva. (Azért megnéztem a dévédét valamelyik este, annyira
depressziós lettem tőle, hogy azonnal kénytelen voltam elfogyasztani egy egész doboz
Haagen-Dazs mascarponés fagylaltot csoki öntettel és tejszínhabbal. Utána meg egy kis
csipszet, mert túl sok volt az édesből. Végül egy mandarint, mert diétázom, és olvastam
valahol, hogy a citromsav oldja a zsírt. Bár lehet, hogy az csak a citromban van?)
Jó éjt,
B.
Kedves Naplóm!
Mióta nem fórumozom, blogokat olvasok. Őrület, mennyi hülye ember él a földön. Például a nyamvadék új nejjelölt, aki már napok óta arról nyafog a blogjában, hogy menynyire nehéz megfelelő menyasszonyi ruhát találnia. Na, bekommenteltem, hogy nászajándékba szívesen szánok rá néhány órát, és segítek neki vásárolni. Óriási, ugye? Ja, nem
írtam meg neki, hogy én vagyok én. Holnap találkozunk.
B.
Napló!
Találkoztunk. Darcy még aznap letiltotta az internet-előﬁzetésünket, hiába magyaráztam
neki, hogy a gyerekek nem tudják majd megírni a házi feladatukat. Mondjuk a gyerekeket is elvitte. És beszélt a szomszédokkal. Valamint felhívta az anyámat! Anyám persze
nagyon örült neki, mindig is imádta az ő Darcykáját. Emlékeztettem rá, hogy én vagyok a
gyereke. Mire közölte, hogy elég baj az. Hetvenhárom. Mármint nem az anyám, hanem a
súlyom. A mandarin nem jött be.
Bridget
Kedves Naplóm!
Csak fél kézzel tudok írni, és csak a jobb szememmel látom, hogy mit írok. Igen, végre
elmentem jógázni. Az orvos egy hétre kiírt, aztán meglátjuk. Tárgyalás a jövő héten. Nem
túl jók az esélyeim, főleg, ha közben elveszítem a munkám is. Hiányoznak a gyerekek.
Üres a ház. Üres a hűtő is. Legalább fogyok. Tanulom elfogadni magam. Tényleg! Tudom,
hogy negyven után is van élet. Hogy szinglinek lenni jó is lehet. Hogy ha az életemet
megírnám egy könyvben, a végén még divatot is csinálhatnék belőle, és halálra keresném
magam. Frankón elhinnék.
Meg is próbálom.
Bridget J.
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CSÁSZTVAY TÜNDE

Angyalarcú démonok
„Azt hiszi az ember, hogy a paradicsomban van […] Ezer meg ezer mosolygó alak,
miknek ragyogó arcát tündéri színűre világítják meg a három terem gázcsillárai. Mintha egy örömünnepély lenne a mennyben, pedig hát egy bál a pokolban… Az angyalarcú
démonok ott ugrálnak körülötted, ott rumoznak, boroznak közeledben, a tüzes szem reád
kacsint, az élvet ígérő, pirosra festett ajk csókot hány feléd, bent a táncteremben megharsan egy-egy frivol zenedarab, a hölgyek felugrálnak helyeikről és rohannak a lelketszemet szédítő táncba. Hajrá! Éljen a kéjmámor és a kárhozat!… Táncosnéd odatapad
hozzád, úgy forogtok szédítőn, sebesen… a nagy forgásban felvágódik a szoknya válladra, és a táncosnéd lábszárai sokat ígérően beszélnek azokról a titokzatos örömökről,
melyeknek rabszolgájává szegődtél.” 1873-at írtak, amikor az országos hírnévről még
csak álmodozó Mikszáth Kálmán, kezdő újságíróként, megírta ezt az angyalarcú démonokkal vívott, „idegcsiklandozó” kalandját.
Bár napjaink prostitúciója és a pénzért árult szerelem témája sokakat taszít, sőt
egyenesen borzaszt, de ha a kiegyezés idejének, a millenniumi korszak orfeumi húsiparának, ledér bordélylakóinak élete kerül szóba, még ők is jóval megengedőbbnek bizonyulnak, és szinte nosztalgikus, békebeli érzésekkel fordulnak a sok-sok évtizeddel ezelőtt
élt könnyűvérű nők világa felé. Tényleg nem könnyű megmagyarázni, hogy a régmúlt
nosztalgiája jó néhány évtizednyi távlatból vajon miért nem a démoni vonásokat és a
kárhozat nyomasztó érzését, hanem az angyalarcúságot és a kéjmámor emlékét erősíti fel
a kései utódokban. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az lehet, hogy a századvég kéjnőinek
halálosan durva életéről – bár az utóbbi években sokféle vizsgálat indult a szubkultúra
ezen területének kutatásaira is – még mindig meglehetősen keveset tudhatunk. Pedig a
XIX. század utolsó harmadában az egyik központi, a korabeli média fórumain – azaz
a sajtóorgánumokban, a színházakban, sőt a szépirodalomban, de még a képviselőházi
felszólalásokban is – napi szinten taglalt és vitatott, égető és lüktető, gyors megoldásokat sürgető társadalmi problémává nőtt a prostitúció ügye és (legalábbis) az ellenőrizetlen és szabályozás nélküli kéjelgés visszaszorítására indított harc.
Néhány évtizedig Európa nagyobbik fele abban a csalóka reményben élt, hogy valami módon elejét veheti a prostitúció terjedésének. A veszély ténylegesen fenyegető
volt, hiszen a millennium idején – a tüdővész mellett – elsősorban már nem a járványok
tizedelték a nagyvárosi lakosságot (általánosságban javultak ugyanis az életkörülmények és a lakásviszonyok, megindult a csatornázás, és kezdett kiépülni a városi lakosság
közegészségügyi és szakorvosi ellátása, stb.), hanem a nemi betegségek szedték tömegesen az áldozataikat. A kórok visszaszorítását azonban nem a vendég- és ügyfélkör,
hanem pusztán a kéjhölgyek szigorú felügyeletével és ellenőrzésével igyekeztek elérni.
Mivel a vérbaj gyógyítására egészen az 1940-es évek elejéig (a penicillin tömeggyártásáig) kellett várni, a XIX. század végére Budapest már minden harmadik-negyedik lakosa szenvedett valamilyen nemi betegségben, s a sziﬁlisz szövődménye következtében
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tébolyodott emberek zsúfolódtak a birodalom második legnagyobb alapterületű épületében, s egyben Európa egykor legnagyobb elmegyógyintézetében: a Lipótmezei Tébolydában.
A magyar kormányzat – hasonlóan a legtöbb európai államhoz – azt az elvet vallotta,
hogy a nemi betegségek rohamos terjedését csakis szigorú közegészségügyi (állandó orvosi felügyelet, szűrés és kényszergyógyítás) és közrendészeti (rendőri nyilvántartásba
vétel, bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség, „iparigazolvány”, azaz bárcakiváltási követelmény stb.) felügyelettel, továbbá szigorú szabályozással lehet megállítani, s
csak ezek következetes betartásával lehet elejét venni a futótűzként terjedő nemi betegségeknek.
A XIX. század második felében már minden nagyobb városban kiépült hálózata volt
a prostitúciónak, és a polgári-városi kultúra elmaradhatatlan részeként tekintettek az
efféle műintézményekre. Kétségtelen, hogy a prostitúció mindig is létezett, de a modernizációs és az urbanizációs fejlődés eredményképpen az 1860-as évektől már jóval több
szereplőt foglalkoztatott, valamint sokkal szervezettebben, rétegzettebben (gyakorlatilag
a város társadalmi rétegzettségét leképezve) épült ki a nagyvárosi prostitúciós ipar hálózata, és az 1867-es rendszerváltással kezdődő intézményesülési folyamat is gyorsan elérte
a ﬁzetett szerelem piacát. A hirtelen nagyvárossá növekvő főváros és a vidéki nagyvárosok női húspiacának működése és működtetése – bizonyos tekintetben – mégsem nélkülözött valamiféle familiáris hangulatot. A szexpiaci „családiasság” egyfelől azt jelentette,
hogy a prostitúció egyes formái gyakorlatilag beépültek a polgári szokásrendbe, s a prostituáltakkal való találkozás – bár meglehetősen korlátozott módon és bizonyos kereteket
túl nem lépve – tulajdonképpen a polgári élet kimondott vagy kimondatlan, de megtűrt
eseménye lett. (Itt csak utalni lehet egy-két magyarázó körülményre: a biztos egzisztenciát megkövetelő, ezért viszonylag későn kötött házasságokra, a kauciókényszerre, a
polgári házasságkötés bevezetése után megnövekvő válások számára, a magasabb társadalmi körökben szinte elfogadottá vált szeretőtartásra, s általában: a párkapcsolatok,
illetve a családi élet egységének megbomlására.) Ez a családiasság néhány évtizedig azt
is jelentette, hogy a nagyvárosi rendőrfőkapitányok egyszemélyi felelősként, saját hatáskörben intézkedtek a prostitúciós ipar felügyeleti területén. Ezt szinte szó szerint kell
értenünk, hiszen a városi rendőrfőkapitányok az évszázad utolsó évtizedéig – helyi
kiskirályként – gyakorlatilag minden egyes kéjnőt és szexpiaci szereplőt személyesen
ismertek, hiszen ők engedélyeztek és láttamoztak mindenféle prostitúcióval kapcsolatos
kérelmet, bárcát és igazolványt, s az 1860–1880-as évek elejéig ez a személyes szemrevételezést is magában foglalta. (Thaisz Elek főkapitányról például német nyelvű memoárjában a magát Luft Rézi – a reformkor végének, az abszolutizmus idejének egyik
leghíresebb kéjnője – unokahúgának nevező szerző több esetet leír, amely bizonyítékául
szolgál annak, hogy Thaisz kiváló emlékezőtehetségével évtizedekre visszamenően ráismert Budapest al- és félvilágának alakjaira, és még családi körülményeiket vagy korábbi
kriminális eseteiket is nyomban fel tudta idézni.)
A század végéig a magyarországi városok rendőri vezetői a szövegükben és tartalmukban meglehetős hasonlóságot mutató, területi szinten érvényesített bordélyrendeletekben aprólékosan szabályozták a prostitúciós üzletmenet helyszíneinek és minden

csillag1003.indd 38

2010.02.23. 10:36:43

Csillagtér

szereplőjének (a városi főkapitánytól, a rendőrbiztoson és a rendőrorvoson át a bordélytartóig és a kéjnőig – kivéve persze az idelátogató kuncsaftokat) a hatósággal szembeni
kötelezettségeit és a tevékenységükre vonatkozó előírásokat. A bordélyházak mennyisége és a testükből élő lányok száma erősen függött a város nagyságától és (férﬁ)lakosságának számától, sőt társadalmi összetételétől és a mindenkori társadalmi körülményektől. (1894-ben az akkor mintegy félmilliós lakosú Budapest 40 bordélyházában
410 kéjnőt tartott nyilván a rendőrség – ez körülbelül 50-nel volt több, mint két évtizeddel korábban –, emellett a fővárosban több mint 900 engedéllyel rendelkező, magánzó
prostituált dolgozott, s őket az év folyamán 100 754 esetben küldték orvosi vizsgálatra.
A háborús 1916-ra az akkor 900 ezres lakosú nagyvárosban a kéjnők száma már meghaladta a 2600-at, de bordélyházakban immár kevesebb mint 350-en dolgoztak, a többiek
mind magánzóként működtek vagy igazolvánnyal rendelkeztek.)
A prostituáltak közössége – akárcsak a társadalom – rétegekre tagolódott, s a társadalmi helyzet (általában) meghatározta, hogy a férﬁ kliens a város melyik bordélyházába
vagy kerületébe indult hevületét csillapítani. Hogy igaz-e, ma már végképp nem tudni,
de a pletykálkodók országszerte hüledeztek azon, hogy gróf Tisza István a szegényebb
kispolgárság igényeit szolgáló Conti (a mai Tolnai Lajos) utcai házakat kedvelte. Hogy
a kéjnőtanyák vagy bordélyházak a város mely területén működtek, erősen kihatott tehát arra, hogy ügyfélkörük milyen társadalmi rétegből érkezett, s ez szabta meg, hogy
mennyi pénzt tudtak megkeresni és milyen életet éltek a nyilvános szexuális piacon.
A legelőkelőbb és legdrágább bordélyházak a Belvárosban működtek, míg a legolcsóbbnak számító, korabeli „kocsisor” lányai a Tabán és a Gellérthegyalja nyomorúságos
viskóiban bonyolították az üzletet. (A Tabán csak a XX. század elejétől, az Erzsébet híd
megépítése és az Attila körúti rendezés után kezdett a romantikus kiskocsmák világának
számítani.)
Sokáig azonban, főként a szépirodalmi művekből, a legtöbbet nem ezekről a lányokról, hanem éppen arról a nagyon kevés, város- vagy országszerte ismert, mélyről
magasra kerülő luxusnőről, modern hetéráról tudtunk, akik – mint például a Krúdy
Gyula tollára kívánkozó és maga is regényesített életrajzot és negédes tárcanovellákat
író Pilisi (Schumajer) Róza a XIX. század második felében – a testi örömök szolgálatán kívül irodalmi szalont is fenntartottak. Róza házát a legmagasabb társadalmi rendű
és rangú politikusok és befolyásos személyek (például felfedezője, Andrássy Gyula gróf,
vagy Ferenc József császár Balkán-szakértője, a történész Thallóczy Lajos), valamint a
leghíresebb író- és művészemberek látogatták (így az 1880-as évek egyik legnépszerűbb
költője, Reviczky Gyula, később Krúdy Gyula vagy az egyre nagyobb befolyású Pekár
Gyula). De a többiek – a prostituáltak túlnyomó többsége – esetében valójában a nők
rabszolgaságának egy újabb, modern fejezetét írhatnánk meg.
A szexuális, közegészségügyi, illetve orvosi kérdéseken túl azonban a korabeli szaksajtóban a prostitúció problematikája egyre többféle társadalmi, szociális és erkölcsi kérdéssel kapcsolódott össze. A pénzen vett szexuális szolgáltatást, illetve szolgáltatóit
egyre árnyaltabban kezdték értelmezni, és mind több társadalmi nehézség emblematikus megjelenítőjének látták és láttatták. Létéért és a kialakult elkeserítő helyzetért
egyre többen keresték a felelősöket, mint például a Függetlenség című ellenzéki lap
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egyik 1880-as számában megjelent cikk szerzője: „Magyarország férﬁvilágának színejava folytonos veszedelemben forog, mert erkölcsössége, becsülete az alkalomszerzés
Scyllája és Charybdise között küszködik! Avagy nem látják a kendőzött bűnt, a
fajtalanságot, mint leselkedik fényes nappal, úgy az est homályában is az utcasarkokon?
Mint integet a félre lendített függöny mögül? Mint űzi ledér játékát ezer gázláng
fényénél, ott, a titkos bűnök nyilvános színhelyein? […] Az a prostitúció, amely az
utcán bujálkodik, a kor jele. Nem erkölcsök megrontója, hanem megrontott erkölcsök
folyománya. S akik az erkölcsöt megrontották, azok a kerítők, nem ülnek ama
bizonyos szurtos házakban, hanem ott ülnek a parkettás szalonok szép bársony bútorain, kezökben, hatalmukban tartva a társadalom igazgatásának szálait. […] Kavarog az
erkölcstelenség mocsara az ordógörénnyel… – ez az a valódi prostitúció.”
Nem egészen egy évvel korábban a Népszavában, a kezdődő munkásmozgalmi törekvések orgánumában, A bűn fővárosa című írás szerzője pedig úgy vélte, hogy: „Ha nem
akarjuk, hogy Magyarország fővárosa egy második Gomorrha vagy Sodoma hírébe
jusson: akkor sürgősen szükséges, hogy a fővárosi hatóság érvényt szerezzen a prostitúció
korlátozására vonatkozó határozatainak. E határozatok kivitelét mindekkoráig lehetetlenné tette a rendőrség. Kell tehát, hogy a főváros, mely majdnem ötszáz ezer forinttal
járul a rendőrség költségeinek födözéséhez – rendelkezhessék ez irányban vele; habár
megvalljuk, hogy még a legszigorúbb intézkedésekkel sem fognak sokra menni, mivel a
prostitúció szükséges kifolyása a társadalom mai házassági intézményének, s mindaddig,
míg a házasság mai formájában fennmarad és a házassági egyezmény nem a kölcsönös
vonzalom alapján létesül, hanem társadalmi előnyök és anyagi függetlenség szerint
szabályoztatik, addig a prostitútió ki nem küszöbölhető, mert a mai házasság formája
maga a prostitúció elvén sarkall…”
A XIX-XX. század fordulóján a prostitúció fogalomköre tehát egyre tágult, és mind
több társadalmi válságjelenség okozójának vagy lenyomatának kezdték érezni. A testét
árulni kényszerülő nő sokak szemében immár nem a megvetett bűnös, nem is a bűnbak
volt, hanem mindinkább a szétesett és megváltozóban lévő világ jelképe lett. Az államilag ellenőrzött bordélyrendszer felszámolásával (1927-ben ezt törvénybe is iktatták),
illetve elsorvasztásával a hatóságok tehetetlenül lemondtak a prostitúció szabályozásának felügyeletéről, s már csak beletörődve szemlélhették a kor diktálta szükség tombolását. Azét a korét, amelyben így vagy úgy, de minden és mindenki kénytelen volt
prostituálni magát. A megélhetési problémák, a családfenntartó nélkül maradt emberek
nyomorúsága, a kiszolgáltatottság miatt terjedt a titkos prostitúció, s bármiféle ellenőrzés vagy megtorlás nélkül, soha nem látott mértékben virágzott a leánykereskedelem,
amelynek közép-európai elosztó központjává mindinkább Magyarország vált. A modern
polgárosodási folyamat során a városban, sőt mindinkább a nagyvárosban, Magyarország
esetében pedig – a korabeli európai mértékkel mérve – hirtelen megapolisszá szökő
fővárosban találkoztak össze e polgárosulási folyamat részesei, mozgatói és elszenvedői. A társadalom minden rétege megfordult itt, s egyre többen értékelték, érezték
úgy, hogy a nagyváros – emblematikusan Budapest – a feltáruló lehetőségek, az egyre
szélesebb körű helytalálás és -foglalás, valamint az egyre nagyobb szabadság hazája. De
sok angyalarcú démon mindezért a testével ﬁzetett.
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Szín-mûvésznõ
Gera Noémi, a ﬁatal, magyar ötvösgeneráció egyik legsokoldalúbb tagja számos
rendhagyó anyaggal kísérletezik. 2005-ben végzett a Magyar Iparművészeti Egyetem
fémműves, majd design manager szakán. 2006-ban különleges papírékszereivel elnyerte a Magyar Formatervezési Tanács különdíját. Legtöbbször az Eventuell és a
Sterling Galériával dolgozik együtt. Munkáival találkozhatunk a Vampon, az Ezüst
Galériában, a Rododendronban és a Műcsarnokban is. Extravagáns női ékszereket
készít. Nőiségről, vagányságról, inspirációról és tervezésről kérdeztük.
Eredetileg színésznek készültél. Végül miért az ékszereket választottad önkifejezési
formának?
Nálam színészet és tervezés régóta együtt jár. Már középiskolás koromban is készítettem ékszereket. Végül is a következőképpen dőlt el a dolog: bár egy irodalmi és drámaosztályba jártam Szentesen, mégis úgy éreztem, nem vagyok elég „ﬁx” személyiség
ahhoz, hogy a színészi életformát tudjam választani. Ellenben az ékszertervezés olyan
munka, amelyben az általam alkotott tárgyak képviselnek engem. Egy kiállításon nem
kell nekem is állandóan vitrinben lennem, mosolyognom, szerepet játszanom. Az, hogy
ott vannak az ékszereim, lehetőséget ad arra, hogy én magam megnyilvánuljak.
Bár ötvös szakon végeztél, kezdettől fogva rendhagyó és speciális technikákkal kísérletezel.
Anyaghasználatod szorosan összekapcsolódik a nőiséggel. Mit jelképeznek számodra az
egyes anyagok? Mi inspirál?
Általában nagyobb témákban gondolkodom, és mindig kísérletezem: valamilyen
pályázatra, kiállításra, előadásra dolgozom. Sok ékszeremet performansz keretében
mutatom be. Belső történéseimet jelenítem meg az ékszereimben: fontos témáim a nőiség,
a szexualitás, az anyaság, és hatnak rám az irodalmi szövegek is.
Az anyagok esetében az új felfedezések inspirálnak. Itthon a hobbiboltok azok a helyek,
ahol először találkozom az érdekes anyagokkal. Az új anyagoknak új tulajdonságai
vannak, új gondolatot szülnek. Asszociálok, ennyi az egész. Egy bűvészboltban is rengeteg
dolog beugrik az embernek a szokatlan formákkal, szerkezetekkel és mechanizmusokkal
kapcsolatban. Vagy elmegyek egy képzőművészeti kiállításra, ahol megﬁgyelhetem, mások
hogyan dolgoznak. Ha a koncepciót megértem, abból is születhet új gondolat. Iparművész
létemre is képzőművészként gondolkozom. Azt vallom, hogy a képzőművészet és az
iparművészet között nincsen olyan merev határ, mint ahogyan ezt itthon értelmezik. Egy
ékszer is lehet alkotás, miközben valóban használati tárgy, alkalmazott művészet. De nem
csak az, és nem csak annyi. Magamból, a nőiségemből adok valamit az ékszereimmel.
A téged inspiráló dolgok, gondolatok manifesztálódnak az általad létrehozott tárgyakban is?
Persze, teljesen. Ezek nagyon személyes dolgok. A szalagos ékszereimben a szalag
számomra olyan, mint az életfonal. A szalagot tűk tartják össze, de ha kihúzod a tűt, a
szalag, vagyis az életfonal legombolyodik. De lehetőség van egy új „fonal” feltekerésére,
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amely lehet más színű: lehet egy másik élet. A folytonos elvágyódás. Mindegyik ékszerem
szándékoltan szimbolikus jelentésű, s azt hiszem, ezt mások is érzékelik.
Csináltam például olyan jegygyűrűt is, amelyben viasz meg kanóc van, és ég az ujjon. És
készült egy másik viaszos gyűrű a Szerelem című táncos ékszerbemutatóra. Hajdú Klári
énekelt magyar népdalokat, ehhez kapcsolódtak az ékszerek is. A „Megrakják a tüzet”
kezdetű dalt énekelte, miközben az égő, szív alakú gyűrűt viselte. A gyűrű éppen addig
égett, amíg a dal tartott.
A legtöbb ember szeret beleolvadni a tömegbe, nem visel feltűnő ékszereket. A te ékszereid
azonban mágnesként vonzzák a tekintetet. Alapvetően milyen nőtípusnak, milyen
korosztálynak szánod az ékszereidet?
Soha nem határoltam be, hogy kiknek tervezek. Én az olyan csajokat szeretem, akik
vagányak, feltűnőek és vállalják magukat. Akik élvezik, hogyha megnézik őket. Szeretem,
ha egy nő nem fél attól, hogy az ékszer egyenrangú lesz vele. Szeretem a meghökkentő,
ironikus és bizarr dolgokat és azt, ha valaki arányaiban harmonikus. Ha nem minden
ruhadarabja kirívó, de vannak rajta elgondolkodtató részletek. Ez a stílus. Ha megtalálod
és fejleszted magad, akkor a stílus előbb-utóbb kialakul. A kisugárzás számít. A vásárokon
rögtön tudom, hogy ki az a nő, akinek biztosan tetszenek majd az ékszereim. Persze van
úgy, hogy az illető egyszerűen továbbmegy. Apró csalódás. De ez ritka. Azt látom, hogy
tényleg azok a nők választják az ékszereimet, akiknek már van kialakult stílusuk: tudják,
hogy mit keresnek. És tudnak azonosulni vele.
Előfordult már, hogy az utcán viszontláttad valakin az általad tervezett darabokat? És ha
igen, olyan karakteren láttad, amilyennek szántad?
Talán furcsa, de nem láttam még az ékszereimet olyan emberen, akin ne tudtam volna
elképzelni. Hiszek abban, hogy az ékszerek nemcsak állnak a polcon, hanem megtalálják
a viselőjüket, mert energiák mozognak bennük. Nagyon fontos maga a személy, aki az
ékszereket csinálja. Gondolj bele, mennyi ﬁzikai energia őket megcsinálni! Ezt szerintem
érzi a másik ember. Volt már olyan, hogy gyűrűnek szántam egy ékszert, de a viselője
később nyakláncként használta. Evvel semmi probléma nincsen, sőt én nagyon örülök
ennek. Szeretem, ha valaki szétszedi az ékszert, és utána újra összerakja, vagy megkeres
engem, hogy rakjam össze. Főleg a szalagos ékszereknél fordult elő ilyesmi. Ha valaki
bátor, és kíváncsi az ékszer elkészítésére, miért ne szedhesse szét és rekonstruálhassa a
készítés folyamatát? Az övé: azt tesz vele, amit akar, be is festheti – ha nem a rombolás
a cél, hanem az újraalkotás. A legtöbb ember nem akar hozzányúlni, de vannak bátor
emberek. Ők az igazán vagányak. És ha már találkoztak velem, akkor nem félnek. Tudják,
hogy megkereshetnek, nem fogom őket megszidni. Egyvalami azonban nagyon fontos:
tisztelni kell az adott tárgyat, de tiszteleten nem a távolságtartást értem.
Jellemezd néhány szóban az ékszereidet!

42

Extravagánsak: az olyan ékszereket szeretem, amelyek egyéniséggé tesznek. Nem
érdekelnek a hétköznapi ékszerek, amelyek csak úgy rajta vannak az emberen, de nem
képviselnek külön értéket. Ezt úgy értem, hogy nem műalkotások. Egy gyémántgyűrű attól
értékes, hogy gyémánt van benne, az én gyűrűm pedig attól, hogy meg van tervezve.
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A második jellemzőjük, hogy aurájuk van. Kis szobroknak tekintem az ékszereimet.
Eleven tárgyaknak.
Számomra mindaz, ami színes, a nőiességet képviseli. Mostanában nagyon élénk
színekkel dolgozom. Előfordult, hogy egy régebben készült ékszeremet csak évekkel
később fedezték fel maguknak az emberek. Két évvel ezelőtt még nem igazán voltak
erősebb színek itthon. Aztán délebbről bejöttek olyan ruhaboltok, amelyekben a tervezők
bátrabban bántak a színekkel – és az emberek is felbátorodtak. Eltűnt az a nézet is, hogy
csak ezüstből vagy fémből készülhet egy ékszer. Nem vagyok bizsuellenes. Ha meglátok
egy szép bizsut, hazaviszem, szétszedem és felhasználom. A trendeket nem követem, de
tájékozódom a színekről, az új anyagokról.
Nehéz megválni az ékszereidtől?
Attól nehéz megválni, ami már egy bizonyos ideje nálam van. Nem mindegy, hogy kihez
kerül az ékszer. Ha utána tudok menni, mert például egy gyűjtő veszi meg, akkor nem fáj.
Most nem viseled a saját ékszereidet.
Néha szoktam, de nem jellemző. Ha valakinek tervezem azt az adott ékszert, akkor az már
a tervezés pillanatától az övé, nem is szívesen hordom.
Napjainkban a férﬁ és női szerepek kezdenek összemosódni: a férﬁdivatban is megjelennek
olyan színek, anyagok, amelyek eddig inkább a nőkre, a női divatra voltak jellemzőek.
Ha az ember kinyit egy divatmagazint, akkor valóban látja az említett tendenciát, de
nálunk, a hétköznapok szintjén, szerintem még nem igazán érzékelhető. Szívesen látnék
több olyan férﬁt, akinek stílusa van, és színesebb, feltűnőbb ruhadarabokat bevállal.
Nagyon lehangol, ha egy férﬁ mindig szürkében és feketében van. Sajnos azt látom,
hogy nagyjából harmincéves korig színesek a ﬁúk, kísérleteznek, de utána fokozatosan
visszatérnek a pasztellszínekhez. Az életkor előrehaladtával elvész az a vagányság, amit
szeretek. Viszont jön egy férﬁas elegancia, amely szintén elbűvöl! Ha az a kettő találkozik,
az az igazi: szóval a stílus! Nekem tetszik a ﬁúkon a csont vagy bőr ékszer. Persze nem
vagyok szélsőséges: nem azt akarom, hogy a ﬁúk szoknyában járjanak.
Szerinted van különbség a magyar és a külföldi nők ízlése között?
A külföldi nők bátrabbak. Keresik a különleges darabokat, és rá is éreznek a különlegesre.
Ez talán azért van, mert máshogyan szocializálódtak. Most már nálunk is fölnő egy olyan
generáció, amelynek mindennapos a színek, formák, anyagok gazdagsága. De azért még
egy harmincéves nőnek is új dolog ez az óriási kínálat. Persze nem kell mindennap
különlegesnek lenni.
Gondoltál már arra, hogy férﬁaknak is tervezz kiegészítőket?
Már többször kaptam ilyen felkérést, és tetszik is az ötlet. Minden ﬁún el tudok képzelni
ékszert. Nemrégiben volt is egy férﬁékszer-kiállítás a Sterling Galériában. Nagyon tetszett a
koncepció: az orosz irodalomhoz kellett kapcsolódni. Én Bulgakov Mester és Margaritáját
választottam. A férﬁt Krisztusként és Sátánként, Kenyérként és Kőként jelenítettem meg.
Ezen a koncepción szívesen dolgoznék tovább. Izgat, sok ötletem van még. Számomra a
férﬁ a Bosszú és a Kegyelem – ebből még születhetnek ékszerek.
Az interjút Pelesek Dóra készítette
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KOVAI CECÍLIA

Bonyodalmas viszonyok
Cigány nő. Ennek a jelzős szerkezetnek olyan erős jelentései vannak, hogy bármely e
témában született írás ezeket a jelentéseket szövi tovább, még ha különböző irányokba is.
Ezek a jelentések a másság különböző formáit működtetik: legyen az kulturális másság,
egzotikum, társadalmi különbözőség, a „cigány nő” kifejezésben a „cigány” általában a
nőiség tapasztalatának egy speciális formáját jelenti. Mindezeket nem lehet ﬁgyelmen
kívül hagyni; még ha igyekszünk is elvenni e jelentések élét, mindenképp számolnunk
kell velük. Jelen írás a „cigány nőiséget”, a „cigány” női pozíciót egy bizonyos közegben
vizsgálja, egy borsod megyei faluban, ahol a cigány női léthez meghatározott mozgásterek, kényszerek és lehetőségek tartoznak.
Az egyik legerősebb kényszer, egyúttal a legtöbbet adó lehetőség a rokonság. Ebben
a közegben a lányok közül sokan tinédzserkoruk végén családot alapítanak – ez nagyjából egyet jelent azzal, hogy gyereket szülnek. Ezzel immár felnőttként lépnek be a rokonság hálózatába, amely ezen a munkanélküliséggel és cigányellenességgel sújtott vidéken
a legerősebb kapaszkodó az életükben; talán ezért is választják ezt az utat. A tinédzserkor végén kötött házasságok nem adnak sok esélyt arra, hogy a ﬁataloknak meghatározó tapasztalataik legyenek a rokonság világán kívül, így később is ez lesz az alapvető
viszonyítási pont számukra.
Egy friss „házas”, kisgyermekes anya az, aki leginkább ki van szolgáltatva a rokonságnak, hiszen ha csak ideiglenesen is, de más jellegű társadalmi kapcsolatai meggyengülnek, nem jár el dolgozni, az iskolát (ha járt) abbahagyja, saját rokonsága mellett pedig
immár a párja rokonságával is ki kell jönnie, sőt a két család között kell egyensúlyoznia.
Ez az időszak egy ﬁatal pár életében elég megterhelő lehet, kapcsolatukban számos más
viszony, szülők, testvérek, egyéb rokonok, haverok kérnek helyet. Miközben a nő be van
zárva ezekbe a rokoni kapcsolatokba, addig a férje szabadabban mozoghat, hiszen adott
esetben eljár dolgozni a többi ﬁúval, férﬁval, akik általában szintén rokonok.
A családanya szerep ebben a közegben nemcsak az elemi családhoz kötődik,
hanem különböző viszonyok, rokoni kapcsolatok közti egyeztetést is jelent. Egy ﬁatal nő számára a legnagyobb kihívás, hogy úgy tartsa benn a férjét az elemi családban, hogy az azon kívüli viszonyai ne legyenek annyira erősek, hogy a feleség
már ne tudja irányítani és ezáltal ellenőrzése alatt tartani őket. Erre mondják, ha az
asszony „jól fogja az urát”, akkor vissza tudja tartani az őt követelő viszonyok sokaságától, amelybe beletartoznak a testvérek, szülők, sógorok és legrosszabb esetben más nők is. A férﬁ számára mindez törődést is jelent. Ismertem olyan férﬁt, aki
próbára tette felesége szerelmét: feltűnően több időt töltött más férﬁak társaságában italozással és játékgépezéssel, mintegy kikövetelve, hogy a felesége „jobban fogja” őt.
A férﬁakat azonban könnyen utolérheti a „de az asszony p…ja mellett ül ez az
ember!” típusú vád. Ezt főként akkor vágják a férﬁ fejéhez a rokonai, amikor úgy gondolják, hogy a feleség (és ezáltal az ő családja) akarata túlságosan eluralkodott
rajta.
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Míg a nő „fogja az urát”, hogy az a helyzetek többségében az ő férje maradjon, és ne mások testvére legyen, vagy egy olyan ember, akiről bárki terjeszthet valami féltékenységet kiváltó történetet, addig a férj többé-kevésbé rábízhatja feleségét mindennapos tevékenységeire,
hiszen azok mind az elemi családjuk boldogulását szolgálják, kezdve az aznapi főznivaló
„kiteremtésével” a gyerekvigyázáson át az egész nap folyó takarításig. Ezek a feladatok a nőt
mind a feleség és az anya szerepéhez kötik, tehát alapvetően a férjéhez kapcsolják.
A férﬁak számára viszont a munkahely nemcsak az elvégzendő munka és a pénzkeresés helye, hanem egy olyan speciális hely, ahol férﬁasságuknak egy olyan oldala is
megmutatkozhat, amely rejtve marad, ha házasok – persze főként a feleségük elől. Tehát
a férﬁak bérmunkában való részvétele a férﬁak identitásának egyik színtere, amely távol
van a nőktől, olyan értelemben, hogy ott a férﬁ inkább mások testvére, sógora, ritka
esetben szeretője, mint valakinek a férje.
Bár a családfenntartásához szükséges jövedelem egy része esetenként a férﬁak munkájából származik, mégis az asszony osztja be a pénzt, és gondoskodik a mindennapi
megélhetésről. A kölcsönkérés gondjaival is ők birkóznak meg a ﬁzetések előtti ínséges
napokban. Ha egy férﬁ jelenlegi munkahelyén jól érzi magát, az megfellebbezhetetlen
érv a munkahely-változtatás ellen. Ha felesége mégis nyaggatná, hogy hagyja el azt egy
jobban ﬁzető állásért, valószínűleg rögtön „fösvény” és „magának való” asszonynak
bélyegeznék, aki csak a maga érdekei szerint mozgatja a férjét.
A munka ezen a környéken elég esetleges dolog, így a férﬁak munkájából származó
jövedelem inkább valamiféle bónusz, mint biztos dolog, amelyre építeni lehetne. A nők
jövedelme, a családi pótlék, a GYES a biztos, de akár dolgozik a férﬁ, akár nem, a nő
osztja be a pénzt; a nőtlen ﬁúk az anyjuknak, a nős férﬁak pedig a feleségüknek „adják le”
a ﬁzetésüket. „Milyen furcsa már, mikor mindig csak az anyádnak adod le a ﬁzetésedet,
oszt’ utána meg azon veszed észre magad, hogy már az asszony kezébe teszed” – meséli
Rudi felnőtt férﬁvá válásának egy fontos fordulóját. De ha éppen nem dolgoznak és nem
adnak le semmit, az asszonynak akkor is ugyanúgy biztosítania kell családja ellátását.
A nők nézőpontjából a férﬁlétnek van egy olyan olvasata, amely szerint a férﬁ gyerek.
Vagyis a döntések nem rá hárulnak, viszont akaratának és vágyainak teljesítése a jó
„anya” kötelessége. A gyerekektől ritkán tagadnak meg bármiféle kérést. (Nemegyszer
láttam egy csapat felnőttet azon mesterkedni, hogy hogyan tereljék el a nagykést ordítva
követelő kisﬁú ﬁgyelmét, nehogy feltűnjön neki: akarata most nem teljesülhet. A nagykés szélsőségesen veszélyes dolog, de azonkívül szinte mindent a kezébe kap a gyerek,
amire éppen szemet vet. Valószínűleg ezért is szoptatnak ilyen sokáig az anyák, hiszen
melyikük lenne az, aki megtagadná gyermekétől, hogy megossza vele a testét.)
Hasonlóképp a szexualitás is sokszor egyfajta adásként értelmeződik, olyan dologként, amelyet az asszony ad meg az urának, akár kedve ellenére is. „Adok én az uramnak
minden este, hát hogy tudnám én elnézni, hogy szenvedjen szegény” – szoktam hallani.
A szexről való beszédnek tehát van egy olyan üzenete is, hogy nem csupán közös
örömforrás: az asszony megadja az urának, amit az kér, hiszen szereti, ahogyan nem
tagadja meg tőle a pénzt az áhított gitárra vagy mobiltelefonra, még akkor sem, ha az
anyagi keretek éppen igencsak szűkösek. Ha a férﬁ valamely kielégülésre éhes vággyal
indulna el dolgozni, sokkal több veszély leselkedne rá a munkahelyén a nő szempontjából: mindenféle nők és a többi férﬁ gyanakvást ébresztő beszédének képében.

csillag1003.indd 46

2010.02.23. 10:36:47

Csillagtér

A féltékenységet gerjesztő híresztelések olyan házasok esetében indulhatnak el, akiknél a rokonok, ismerősök, szomszédok nem érzik bizonyítottnak az egyik fél szerelmét,
például ha úgy látják, az asszony hagyja, hogy férje kielégületlen vágyaitól és kívánalmaitól szenvedjen. Mikor egy férﬁ új mobiljával „villog” a férﬁak előtt, vagy csak egy
kötelező beszólással jutalmazza a kihívóan öltözködő járókelőket munkavégzés közben,
azzal megmutatja a többieknek, hogy ő megkapja otthon a feleségétől, amit kíván, tehát
egyben asszonyával is büszkélkedik.
Az, hogy a férﬁak reggelenként átlépnek egy olyan közegbe, amelyet feleségeik nem
tudnak az ellenőrzésük alatt tartani, egy állandó játékot hoz működésbe a férﬁ és a nő
között, amely a bizalomról szól. „Nem fogok én idegbe élni, mondtam a Csabinak – meséli
egy asszony –, hogy te ott folyton az egri nők után forgolódjál. Le is számolt aztán1, az
öntödébe mégiscsak más, ott egész nap bent vannak” – meséli. A férﬁak közt viszont az
lett volna furcsa, ha Csabi nem forgolódik. Aki kimarad a lányok utáni füttyögésekből,
és egyetlen szexuális jellegű beszólással sem szórakoztatja munkatársait, arra könnyen
ráragadhat, hogy csira2 vagy túlságosan „az asszony p…ja mellett ül”. A munkahelyi
csajozás a férﬁas játékok egyik formája, amellyel, távol a feleségüktől, kipróbálhatják
magukat, és bizonyíthatják a többiek előtt férﬁasságukat. A férﬁak ezt a játékot otthon is
folytatják asszonyaikkal, csak más formában: itt az asszony bizalma a tét.
Ezt a bizalommal való játékot hívják „vérszívásnak”. Vérszívás, amikor a történetek,
beszólások érzékeny dolgokat piszkálnak meg. Például a férﬁak otthon elmesélik, hogy
mennyi „kurva” kellette ma magát nekik, de ők hősiesen ellenálltak, így bizonyítva hűségüket. Hasonló eseteket mesélhet a férj, de főleg ﬁatalabb párok esetében más férﬁak
adják elő a történteket a feleségnek, még hitelesebbé téve azt. Az úgynevezett vérszívás
igen hatásos változata, amikor a férﬁak közösen, homályos célzásokkal utalnak feleségeiknek a munkahelyi „csajozásos” kalandjaikra. Ekkor az asszonyon a sor, hogy bizalmát bizonyítsa, és ne adjon lehetőséget a férﬁak vérszívó ugratásainak: „Igen? B…tál ma
már, jól tetted, akkor legalább este békét hagyol nekem” – hangzik a tökéletes válasz.
A fent idézett asszony története bizalmatlanságról árulkodik, ami miatt a többiek
rendszeresen „f…féltőnek”, vagyis féltékenynek nevezik őt. Ez olyan tulajdonság, amelylyel egy asszony túl nagy felületet hagy másoknak, hiszen bárki „kiszívhatja a vérét”
egy jól célzott beszólással. A túlzott bizalmatlansággal a nő vagy a férﬁ sebezhetővé
teszi saját házasságát. De ha nincs benne bizalmatlanság, azzal pedig szerelme hiányát
bizonyítja, s így bárkinek lehetővé teszi, hogy elvegye tőle az urát vagy az asszonyát.
Egy házastársi kapcsolat tehát, főként az első időkben, ki van téve más viszonyok követeléseinek, egyfajta nyilvánosság előtt játszódik a felek kapcsolata.
Egy olyan közegben, ahol a rokonsági hálózat nyújtja szinte az egyetlen kapaszkodót,
ott a házastársi kapcsolat nem önmagában áll, hanem szoros összefüggésben más viszonyokkal, kiszolgáltatva nekik vagy rájuk támaszkodva. Egy nő ebben a helyzetben,
amikor feleséggé és anyává válik, működésbe hozza az egyéb rokoni szálakat, amelyek
pedig végképp a „cigánysághoz” kötik.

1
2

Le is számolt: eljött a munkahelyéről.
Csira: homoszexuális.
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Csillagtér – Hajléktalaninterjú

„Mire jó lett volna, megint nem lett jó”
A felvétel időpontja: 2005. 04. 01., 11 óra
Helyszín: Nyugati aluljáró, egy szupermarket kijáratánál
Név: özvegy K. Nándorné
– Hány éve tartja magát hajléktalan embernek?
– Tizenöt, sőt, ha jól megnézzük, még több is. Nem jöttem ki a családommal, a férjem
eladta a lakást, különváltunk, családi okok vittek erre. Végül talán jobban is jártam. Nem
anyagilag, de nyugodtabb vagyok.
– Mióta van a Nyugatiban?
– Már vagy tizenhat-hét éve. Egyébként ott alszom (az aluljáró egy félreeső sarkára
mutat), ezzel a ﬁatalemberrel* együtt. Ez az egész betyárbútorunk, ez a doboz. Itt van a
tiszta ruhánk alul, meg az ágyneműnk.
– Van kiút a hajléktalanságból?
– Lesz, csinálunk. Úgy intézzük, hogy legyen spórolt pénzünk, elmegyünk albérletbe,
mert az okosabb kis hajléktalan el tud tenni egy kis pénzt. Mindenki a saját maga léte
kovácsa.
– Sok hajléktalan van?
– Nagyon sok, és egyre többen. A télen még ketten aludtunk itt. Négy napja mellénk
állt két ember, de hogy kik, mik? Halvány gőzünk sincs. De olyan szemtelenek, mint a
piaci légy. Odajárnak vizelni a lépcső alá. Azért mondom, nagyon kegyetlen világ ez,
lopnak, csalnak. A hajléktalan lopja meg a hajléktalant.
– Önt is lopták már meg?
– Ajjaj, nem aludtam négy napig, jól elfáradtam, lefeküdtünk, és bizony-bizony egy
forintom se volt reggelre, mire fölkeltem. Ráadásul akkor még innen jártam dolgozni,
házat takarítottam, nem is olyan régen volt, három éve. Alkalmi volt csak, de most is
elmegyek bármikor szívesen alkalmizni, bárhova. Akármit kéne csinálni, megcsinálnám
szívesen, bárhol.
– Az első éjszakája hogyan telt? Kijött az utcára, elindult és itt megállt?
– Igen, aztán gondoltam egyet, néztem a többieket, elbámultam, elbambultam, és itt
maradtam. Annyiból jó, hogy nem piszkálnak most már, mert ismernek. A rendőrök nagyon rendesek, korrektek most már, de volt idő, amikor ők is molesztáltak. Nyáron el kell
innen menni.
– Mit mondanak, miért?
– Mert rontjuk a közvéleményt a turisták miatt.
– Télen is vannak turisták…
– De télen nem dobhat ki az utcára, fedél kell a fej fölé, hogy ne fagyjak meg. Nem
dobhat ki, de nyáron kirakhat, mert akkor nem fagyok le.
– A család mekkora volt?
– Négyen voltunk, van egy bátyám, na, főleg ő az, aki nagyon szemtelen. Ő azt
mondta, menjek oda, ahol addig voltam. Hát én eljöttem. Van egy lányom, ő is csúnyán
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István, lásd Csillagszálló 3. évfolyam 10. szám 48. oldal
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megbántott, és kész, itt be is fejeztük a kapcsolatot végképp. Anyámnak eltört tavaly a
lába, hazavitt a bátyám, mert telefonált, hogy menjek haza, baj van. Hazamentem, és rászóltam a bátyámra, hogy ne szemtelenkedjen anyuval. Azt mondta: „Menj oda, ahol
eddig voltál.”
– Mi a legelső emléke gyerekkorából?
– Jó vagy a rossz? Most csak a rosszat tudom mondani. Apám egy alkoholista volt,
ettől többet, azt hiszem, nem lehet mondani. Mindig menekülni a háztól, mindig menekülni a családtól. Mire jó lett volna, akkor megint nem lett jó, szóval semmi se volt jó.
– Valami jó azért csak akadt…
– Talán amikor már növögettem, már pénzt kerestem, eljártam dolgozni, normálisan
tudtam ruházkodni… anyukám akkor már elvált az apámtól. Talán kicsit szabadabb
volt, másképp gondolkoztam. A nyolc általánosig jutottam, csináltam egy iparit is, amit
nem tudtam befejezni, mert a szülők nem bírták; fodrásznak tanultam volna. Elmentem
dolgozni, kezdtem a marhavágóhídon, aztán dolgoztam egy ktsz-nél, fa tömegcikk
játékkészítő ktsz. volt, biliárdokat csináltunk, hintókat, kis kerekes szamarat, kacsát, amit
a gyerek tud húzgálni. Utána átkerültem Soroksárra egy kazettagyárba. Fegyvergyárban
dolgoztam – hat gépen lenni, ne is tudja meg! Vállpántot csináltunk fegyverhez, ha
kész volt a fegyver, mások kipróbálták. Én csak kimondottan a válltámaszt csináltam,
háromszáz darabot lehozni hat gépen, az kemény munka volt.
– A nyugdíjig még sok van hátra?
– Hú de sok. Most leszek huszonnégy nap múlva negyvennyolc éves, ha megérem.
A hatvanadik év még odébb van.
– A lánya mennyi idős?
– Huszonnyolc éves.
– Tudja, hogy ön az aluljáróban él, itt a Nyugatiban?
– Gondolom, tudja, de nem jön. Ő is megsértett, és megmondtam, hogy ne is keressenek, nem megyek, hiába is jönnek. Nagyon jól tudják, hogy én megkötöm magam,
nem haragszom, de… de nem.
– A férjétől elvált?
– Nem váltam el, külön éltünk, csak közben meghalt. Muszáj vagyok viselni a nevét, mert nem voltunk törvényesen elválva. Ha el vagyok válva törvényesen, akkor is
meghagyták volna a nevemet, mert ott a kislány. De hát hiába adtam be sok válópert, ő
ilyennel nem foglalkozott, inkább elmenekült… el se jött a tárgyalásra. Úgy meg nem
választanak el.
– Járt már külföldön?
– Igen, kirándultam szeptemberben Szlovákiában. Egy ismerősöm elhívott, kijutottunk. Párkánynál mentünk át, Esztergomban aludtunk, aztán másnap reggel jöttünk vissza.
Ennyi volt a külföldi út. De elég is volt.
– Mit tart a szerencséről?
– Van olyan, miért ne?! Ez épp olyan, hogy maga itt áll előttem, elmegy, és lehet, hogy
öt perc múlva kapok tízezer forintot.
– Azt mondják, minden embernek van egy nótája. Az öné mi?
– Nem foglalkozok már vele. Talán még a Füredi Anna-bál. El tudom énekelni, csak
nem akarom… Nem tudom végig. A Dupla Kávé énekli. Szól a muzsika, bemennek a
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bálba egy lánnyal, mulatoznak, aztán a lány férjhez megy, elhagyja a ﬁút. Kimondott
szerelmi dolog, szép.
– Itt a sarokban nyugodtan tudnak aludni?
– Mondjuk az éjjel nem aludtunk nyugodtan, mert eleve idejött két csöves… Egyik
ide akart lefeküdni, a másik meg oda. Végül is nem az a baj, hogy le akar feküdni, hanem ne a mi helyünkön feküdjön, szerezzen magának! Mi meg raktuk el a cuccait félre.
– Ki tudják pihenni magukat?
– Az túlzás.
– Az álmait megjegyzi?
– Nagyon kutyulékos. Hajnalban aludtam el, fél négy körül, aludtam fél hatig. Azt
álmodtam, hogy úttörő voltam, és lukas zoknival mentem az avatásra. Szandál volt rajtam, a nagylábam ujjánál volt lukas mind a kettő. Na, rögtön föl is ébredtem. Nagyon
rosszul ébredtem, fázott a lábam, meg én is fáztam az éjjel. De mentem, kaptam kis
miniszoknyát, adtak rám matrózblúzt vagy mi a rossebet, elfelejtem a nevét, már olyan
öreg vagyok, és abban mentem úttörőavatásra, fogtam anyukám kezit.
– Egy hajléktalan ember egyszer azt mondta, hogy a női csöveseknél nincs rosszabb.
Miért mondhatta ezt?
– Nem tudom. Talán harciasabbak, jobban védik magukat, meg is lehet érteni. Például
képzelje, hogy én egyedül alszom itt, és rám támad három-négy ﬁatalember. Mint ahogy
mondták valamelyik nap, hogy egypár forintért bevállalom-e az illetőt. Igen, fölkaptam a
sétabotot, és mondtam, azonnali hatállyal bevállalom ezzel a bottal, egy perc kérdése az
egész, amennyiben nem húzol el. Rögtön elment. Az anyja lehettem volna, és akkor jön
nekem, hogy hello…
– Mióta van együtt a társával?
– A ﬁatalemberrel már öt éve vagyunk haverok. Már hozzá vagyunk egymáshoz
szokva, ő nem hagy engem, én nem hagyom őt.
– Ha egy képet készítene, mit látnánk a képen?
– Egy oltári gyönyörű szép házat, ami csak az enyém, bebútorozva gyönyörű szépen,
kutyákat, állatokat, virágot, nem is kéne más.
– Tartott régebben állatot?
– Nekem most is van. (A szatyrához hajol, lekapja egy nagy befőttesüveg kilyuggatott
tetejét, egy tarka patkány jelenik meg, a nő csókolgatja, majd polárpulóverébe rakja.)
Amerikai csuklyás patkány. Pénzt kaptam rá, hogy vegyem meg, mert mindig látták,
hogy van valami állatom. Általában kutyám volt, azokat jobban szerettem. Látta, hogy
volt patkányom, aztán már nincs, mert meghalt. Nagyon sirattam, és akkor mondta, hogy
ad nekem rá pénzt, és vegyek másikat. Megvettem az állatkereskedésben, és azóta itt
nevelgetem, az egész telet kibírta velem. Ő Rozi, mert kislány.
– Bebújik a pulóverébe melegedni?
– Nem, az üvegben alszik éjjel.
– Most meddig lesz a pulóvere alatt?
– Most nem jön ki, mert idegen hangot hall.
– Ha újrakezdené az életét, változtatna valamin?
– Azonnali hatállyal elmennék dolgozni. Ahogy pénzhez jutnék, egyből albérlet vagy
valamilyen lakáshelyzet, és akkor el volna felejtve az egész dolog. Csak a Rozit nem hagynám.
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– Mi az élet értelme?
– Először is az, hogy élünk, ez egy jó dolog. Hogy ki hogy fogja föl, az megint más…
mert most magával elbeszélgetek, azt’ egy óra múlva pedig itt fakadok sírva valamin. Élni,
harcolni muszáj, nem föladni, én minden csövesnek vagy hajléktalannak ezt mondom.
Nem fogyok, nem is hízok, de azért mégis boldogulunk, van értelme azért valami.
– Mik a tervei?
– Mindenféleképpen azon vagyok, hogy elmenni innen, csak ahhoz össze kell szednem
gyorsan negyvenezer forintot. Húszezer megvan, az már biztos. És akkor el tudok menni
egy munkásszállásra, harminchat ezer forint kettőnknek, adni kell tizenkilenc ezer forint
kauciót. Az nem izgat, ha ő külön szobában van, de azért mégis nyugodtan hajtom le a
fejem, nem kell batyuzni, nem kell arrább költöznöm, csak becsukom az ajtót, és eljövök.
Ugyanúgy élem az életemet, ahogy a többiek, és még jobban tudok fürödni, főzni.
Az interjút Kiss Géza készítette

Batta Eszter: Koltói emlék, avagy Petőﬁ és Szendrey Júlia szerelme
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Szociális információk
Aktuális információk
Magyarországi Női Alapítvány (MONA): Az 1992-ben alapított közhasznú szervezet
feladata, hogy olyan közéleti vitákat kezdeményezzen, amelyek megmutatják a női és
férﬁ szerepek gazdagságát és egyenrangúságát egy demokratikus társadalomban, valamint feltárják a méltánytalan egyenlőtlenségeket, amelyek a mai napig jellemzik a nők
helyzetét a gazdasági, szociális és politikai szférákban. Célja a nők ösztönzése, hogy éljenek a piacgazdaság adta lehetőségekkel, és hogy felkészüljenek a szakma- és munkahelyváltás kényszerére és esélyére. Képzésekkel segíti elő a leendő és aktív közéleti szerepet
játszó nők helytállását, a női munkanélküliség enyhítésére munkahelykereső stratégiákat
és képzési programokat dolgoz ki.
Címük: 1537 Budapest, Postaﬁók 453/277, Kontaktszemély: Balogh Lídia
Tel.: 06 20/21 94 619, e-mail: mona.alapitvany@gmail.com, web: www.mona-hungary.hu
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület: A szervezet 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson a bántalmazott nők és gyermekek
részére. A segélyvonalat képzett női önkéntesek működtetik civil szervezeti keretek között. Kiemelten foglalkozik a családon belüli erőszak kérdéskörével. 1999-ben kiemelten
közhasznú társadalmi szervezetté vált.
A bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala: 06/80-505-101 (18-22 óra között)
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 502. E-mail: info@nane.hu, web: www.nane.hu
Stop-Férﬁerőszak Projekt azokat a férﬁakat kívánja megszólítani, akik saját életük
ben vagy társadalmi szinten tenni szeretnének a nők alávetettsége és a nők elleni erőszak
ellen. Céljuk, hogy a családon belüli erőszak megelőzéséhez és a bántalmazó kapcsolatban élő nők és gyerekek védelméhez oly módon járuljanak hozzá, hogy az elkövetői
oldalra irányítják a ﬁgyelmet. A partnerük fölött uralkodó, partnerüket manipuláló
vagy bántalmazó férﬁak magatartásán szeretnének változtatni. Ennek jegyében telefonvonalat működtetnek, amelyet akár név nélkül is hívhatnak azok a férﬁak, akik maguk is
bántalmazók, de szeretnének változtatni ezen. A 06-1-344-3802-es telefonszámon ünnepnapok kivételével minden csütörtökön 18 és 22 óra között képzett önkéntesek fogadják
a hívásokat. Web: www.stop-ferﬁeroszak.hu
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A Nő Ezer Arca Képesség- és Kapcsolatelemző, Fejlesztő Központ a különböző női
szerepek (az erotikus és a kihívást adó, az anyai- és családanyai, a feleség, a családtagés családszervezői, a munkavégzői és munkatársi, a feszültségelviselő és -okozó szerep)
betöltéséhez nélkülözhetetlen érzelmi-gondolati-cselekvésbeli egység, és a folyamatos
váltások melletti egység érzetének kimunkálását tekinti céljának. Legfőbb törekvése a
humán erőforrás fejlesztése, amely a női populáción keresztül a család, így a jövő gene-
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ráció életkörülményeit és világhoz való viszonyát is kedvezően befolyásolja. A program
megalkotója: dr. C. Molnár Emma.
Web: www.anoezerarca.hu
Gólyahír Egyesület: Az egyesület célja a magukra maradt várandós nők segítése, a
születendő gyermek életesélyeinek javítása. Az országos szervezet ingyenesen hívható
telefonvonalat működtet a kétségbeesett, krízishelyzetben lévő, nem kívánt gyermeket
váró kismamák támogatására. A lelki támogatástól a kelengyecsomagig számos formában nyújtanak segítséget, így anyaotthoni elérhetőségeket adnak meg, a titkolt terhesek
számára védőnői és orvosi ellátást szerveznek, illetve kríziselhelyezésről is gondoskodnak a titkolt terhesek számára a terhesség utolsó két hónapjában.
Krízisvonal: 06/80-203-9230 (6-22 óráig), honlap: www.golyahiregyesulet.hu

NÉMA

IMA

A HAJLÉKTALAN SORSRA JUTOTTAKÉRT
Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott
embertársainkért gyertyát gyújtva imádkozunk minden vasárnap este fél
nyolc és nyolc óra között.
Ha ügyünket ön is fontosnak érzi, arra kérjük, tartson velünk!
Ajtónk nyitva áll, hogy a jelzett idôkeretben bármikor, felekezeti
vagy társadalmi 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.
Dicsôségemtôl megfosztott,
levette fejemrôl a koronát.
Kitépte reménységemet,
mint valami fát,
Letördelt körös–körül: tönkrementem...

...kiáltozom,
nem kapok választ.
Segítségért kiáltok...
...könyörüljetek, könyörüljetek rajtam,
barátaim.
(Jób könyve)
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Segítségnyújtás
Ha Ön úgy gondolja, hogy nehéz sorsú embertársain (szerény anyagi körülmények között
tengődőkön: hajléktalanokon, nagycsaládosokon, kisnyugdíjasokon, fogyatékkal élőkön,
elemi csapások sújtottjain, hátrányos helyzetű gyermekeken…) akar és lehetősége is van
segíteni, akkor többek között az alábbiak szerint teheti.
Dologi adományokkal: Ruha, cipő (gyermek is!), ágynemű, takaró, törülköző, használható
játékok, használati eszközök (konyhai eszközök: lábos, bögre, evőeszközök, sütőfőző edények stb., működő háztartási gépek), „száraz”, tartós élelmiszerek (konzerv,
cukor, liszt, rizs, tészta, olaj…), használható bútorok stb. Ezeket az ország családsegítő
központjaiban és a hajléktalan szállókon tudja leadni – előzetes egyeztetés alapján.
Pénzadományokkal (pl. a különböző karitatív szervezetek számlaszámaira, illetve
személyesen beﬁzetve, adójuk egy százalékának felajánlásával, a különböző jótékony
akciók adománygyűjtésénél).
Véradással (véradó állomásokon, kórházakban, a Magyar Vöröskeresztnél).
Eseti konkrét segítségnyújtással: Bajban lévő hajléktalanoknak: a konkrét esettől függően
a mentőt (Tel.: 112, ami üzenetrögzítős, ill. 104), az önkormányzatok családsegítő
intézményeit, hajléktalan szállók ügyeleti számait hívják, esetleg ha tudják, mire van
szüksége, személyesen takaróval, élelmiszerrel stb. segítsenek.
Mindez konkrétan nálunk, az Oltalom Karitatív Egyesületnél:
A dologi adományokat a nap 24 órájában átadhatja a VIII. kerület Dankó u. 15-ben lévő
ügyeletünkön, illetve adományozással kapcsolatos információkat központi telefonszámunkon (06/1-314-06-68), vagy e-mailen (oltalom@oltalom.hu) kaphat. Pénzadományozási
adataink: bank: BBRt.: 10103805-11414336-00000009, adószámunk: 19010409-1-42.
Ha drogtól, alkoholtól rosszul lett emberekkel találkoznak, mentőt kell hívni, ha valaki
leszokás miatt kér segítséget, akkor a segítségkérésnél található címeket ajánlhatja.

Segítségkérés
Ha Önnek van problémája, megpróbálunk pár területen tanácsot adni, hogy hova, kikhez
fordulhat.
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Jogi segítség:
Az önkormányzatok nagy részénél kaphat ingyenes jogi tanácsadást.
A „Nép Ügyvédje” szolgálat: olyan jogi intézmény szociálisan rászorulók számára,
amelynek keretében a hátrányos helyzetű állampolgárok szakszerű jogi szolgáltatást
kaphatnak. Elérhető: az Igazságügyi Minisztérium ingyenes zöld számán: 06/80-244-4444. Segítséget kaphat jogi tanács formájában, beadványok és okiratok szerkesztésében,
birtokháborítási, lakhatási, hagyatéki, munka- és foglalkoztatási ügyekben, családjogi,
szabálysértési és egyéb kérdésekben. (www.im.hu)
Ha Ön bűncselekmény áldozata, az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál
tájékoztatják jogairól. Indokolt esetben azonnali pénzügyi segélyben, erőszakos bűncselekmény áldozataként egyösszegű kártérítésben vagy járadékban részesülhet. Részletes
információ: Igazságügyi Minisztérium ingyenes zöld száma: 06/80-244-44-44.
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Szenvedélybetegségek:
A.A. Anonym Alkoholisták: levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 701/439.
Tel.: 06/1-251-00-51 – minden nap 15-18 óráig.
Nyírő Gyula Kórház drogambulanciája: Tel.: 06/1-452-94-60 vagy 452-94-61;
rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 09-17 óráig, szerda: 06-14 óráig.
Drog Stop: Tel.: 06/80-505-678.
Kék Pont: orvosi, pszichológiai jogi, szakmai tanácsadás, oktatás – droghasználóknak,
hozzátartozóknak, szakembereknek. Elérhetőség: Kék Pont Drogkonzultációs Iroda
Budapest, IX. kerület, Gát utca 25. Tel.: 06/30-490-28-40, 06/1-215-78-33. Jelentkezés
elsősorban telefonos egyeztetést követően! E-mail: bluepoint@t-online.hu.
Nyitva: H-P: 10.00-18.00
Dohányzásról Leszokást Segítő Telefonos Szolgáltatás: Tel.: 06/40-200-493 (Helyi
díjtarifás kék szám) A telefonálók automata segítségével információkat kaphatnak a dohányzásról és a leszokás lehetőségeiről, munkaidőben a témában jártas egészségfejlesztővel
is lehetőség nyílik a beszélgetésre.
Egyéb segítséget nyújtó elérhetőségek:
Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat: ingyenes és anonim HIV-, Hepatitis B- és C-,
valamint sziﬁliszszűrés és tanácsadás. Cím: Budapest, XI. ker. Karolina út 35/B. Rendelési
idő: hétfőn: 17-20, kedden: 09-12, szerdán: 17-20, pénteken: 09-12. Csütörtökönként
kizárólag tanácsadás van 17-20 között, vérvétel és leletkiadás aznap nincs.
Tel.: 06/1-466-92-83. Telefonügyelet: hétfő, szerda, csütörtök: 17-20, kedd, péntek: 09-12.
Válságterhességi Tanácsadó Központ: információt adnak válságterhességben lévők
számára; ingyenes terhességi teszttel, tanácsadással állnak mindenki rendelkezésére.
Címük: Válságterhességi Tanácsadó Központ 1075 Bp. Asbóth u. 22. Tel.: (éjjel-nappal):
06/70-225-25-25. Nyitva tartás: hétfőn: 14-18 óra között, kedden és szerdán: 10-17-ig,
csütörtökön: 9-13-ig. Tel.: (központ): 06/1-423-74-12.
Telefondoktor: Tel.: 06/1-317-21-11 – automata éjjel-nappal.
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: Gyermektelefon Szolgálat: név nélkül hívható
ingyenes segédvonal gyerekeknek és ﬁataloknak, ha szeretnének megbeszélni valamit, ha
problémákkal küszködnek, ha veszélyben érzik magukat. Tel.: 06/80-505-000 – 18 és 21
óra között.
Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: Tel.: 06/80-505-503 – mindennap 18-06 óráig.
DélUtán – az Idős Emberek Segélyvonala. Tel.: 06/80-200-866 – mindennap 18-21-ig.
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Pályázati felhívás illusztrátoroknak és meseíróknak

„Együtt lenni jó!” – „A mesék és illusztrációk segítségével küzdjünk együtt a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen!”
A pályázat témája:
„Küzdelem a szegénység és
a társadalmi kirekesztés ellen.”
A mesék és a képek erejével
szeretnénk megmutatni, hogy a
szegénység és a kirekesztés
nem játható út sem Magyarország, sem Európa számára!
Olyan illusztrációkat és meséket
várunk, amelyek a művészet
eszközeivel rávilágítanak a szegénységben és kirekesztettségben élők helyzetére. Bízunk abban, hogy a pályázatra beküldött
művekkel elősegíthetjük az értelmes társadalmi közbeszédet,
melynek hatására mérséklődik
a szegénység, és befogadóbbá
válik a társadalom a kitaszítottakkal szemben.

művészi minőségű illusztráció
szerepét a jelenkor vizualitásában, és kiemeljük a gyermekirodalom óriási jelentőségét a
felnövekvő nemzedékek szellemi,
lelki fejlődésében és a magyar
nyelvi kultúrában.

Csodaceruza, 1393 Budapest
Pf. 340. Kérjük, a borítékra is
írják rá a jeligét!

A boríték a pályamű mellett
tartalmazza a nevezési díj
beﬁzetését igazoló szelvény
másolatát, rajta a jeligével
A nevezési díj: 4.000 Ft.
vagy internetes átutalás esetén
A nevezési díjat az alábbi
a tranzakcióról szóló banki
számlaszámra szíveskedjenek
feljegyzést. Egy másik, jeligével
átutalni: Csodaceruza:
ellátott leragasztott borítékban
10102086-44002800-00000002 kérjük elhelyezni az alkotó
(A nevezési díjat a szervezési és adatait (név, telefonszám,
kiállítási költségekre fordítjuk.)
postacím, e-mail-cím, rövid
szakmai vagy nem szakmai
Az alkotásoknak a kiírásban
életrajz), az alkotáshoz használt
megfogalmazott témához kell
technika leírását és az alkotás
kötődniük.
címét. A kiállításra beválogatott
A pályázat jeligés! Minden
eredeti munkákat, melyeket
jeligéhez csak egy alkotás
a Művészetek Palotájában
tartozhat!
mutatunk be, április első hetében
Mindkét kategóriában pályáza helyszínen gyűjtjük be az
hat minden 18 éven felüli
AZ ILLUSZTRÁCIÓS
erről értesített művészektől,
professzionális és amatőr
alkotó. A beérkezett illusztrációk PÁLYÁZAT RÉSZLETEI kiállításkész (50x70-es mérethez
paszpartuzott) állapotban.
közül a legjobbakat a mottónkkal
50x70 cm-nél nem nagyobb,
azonos című („Együtt lenni jó”)
szabadon választott technikával A zsűri elnöke:
kiállítás keretében mutatjuk be
2010. április 19. és május 13.
készülő munkákat várunk. Lehet Rényi András művészettörténész,
esztéta, az ELTE Művészetközött a Művészetek Palotájában, egyetlen kép vagy maximum 3
amely a VI. Gyermekirodalmi
képből álló sorozat (a mérethatár történeti Intézet igazgatója,
Fesztiválnak is otthont ad
ez esetben a három kép együttes a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Doktori Tanácsának
2010. április 30-tól május 2.-ig.
méretére vonatkozik).
tagja
Illusztrációkat
a
megadott
vagy
A legjobb illusztráció fődíja:
olyan
szabadon
választott
A zsűri tagjai:
300.000 Ft
gyermekirodalmi művekhez
Keresztes Dóra graﬁkusművész
II. díj: 200.000 Ft
várunk, amelyekben hangsúlyo- Pálﬁ György docens, MOME
III. díj: 100.000 Ft
san megjelenik a szegénység és Virág Jenő, az Art Limes folyóirat
A legjobb mese fődíja:
a társadalmi kirekesztettség.
főszerkesztője
300.000 Ft
Gyermekirodalmi művek például: Vojnich Erzsébet Munkácsy-,
II. díj: 200.000 Ft
magyar népmesék, Móricz
AEGON-díjas festőművész
III. díj: 100.000 Ft
Zsigmond: Árvácska, Charles
A díjakat az E.ON Hungária Zrt. Dickens: Twist Olivér, Móra
A MESEPÁLYÁZAT
ajánlotta fel. Az E.ON-díj mellett Ferenc: Kincskereső kisködmön,
Móricz Zsigmond: Hét krajcár,
RÉSZLETEI
közönségdíjat és számos
szakmai különdíjat szeretnénk Andersen: A gyufaárus kislány,
A pályázat szövege minimum
Michael Ende: Momo.
kiosztani, amennyiben a beér3000, maximum 7-8000 karakter
kezett pályázati művek minősége
A pályamunkákat első körben
lehet. A pályamunkákat doc,
lehetővé teszi. A díj átadása
digitalizált formában: jpg, jpeg,
rtf vagy pdf formátumban,
ünnepélyes keretek között
tif vagy pdf formátumban, CMYK valamilyen hordozóra másolva
a Gyermekirodalmi Fesztivál
színbeállítással, 300 dpi felbon- (CD, DVD) kérjük postai úton
egyik kiemelt eseménye lesz.
tással előkészítve valamilyen
elküldeni az alábbi címre:
hordozóra feltöltve (CD, DVD)
Csodaceruza, 1393 Budapest
Célunk, hogy mind a szakma,
kérjük postai úton elküldeni
Pf. 340. Kérjük, a borítékra is
mind a szélesebb közönség
számára hangsúlyozzuk a
az alábbi címre:
írják rá a jeligét!

A boríték a pályamű mellett tartalmazza a nevezési díj beﬁzetését
igazoló szelvény másolatát,
rajta a jeligével, vagy internetes
átutalás esetén a tranzakcióról
szóló banki feljegyzést. Egy
másik, leragasztott borítékban
kérjük elhelyezni az alkotó adatait
(név, telefonszám, postacím,
e-mailcím, rövid szakmai vagy
nem szakmai életrajz).
A zsűri által legjobbnak ítélt munkákat az illusztrációs kiállítás
ideje alatt a Művészetek Palotájában helyben olvasható módon
hozzuk nyilvánosságra, de bemutatjuk a Csodaceruza és más
folyóiratok hasábjain is, valamint
az interneten, a rendezvény
saját honlapján és partnereink
oldalain is.
A zsűri elnöke:
Háy János József Attila-, Füst
Milán-, Palládium-díjas író
A zsűri tagjai:
Both Gabi, a Csodaceruza
szerkesztője
Győri Hanna fordító, kritikus
Kovács Eszter, a Pozsonyi
Pagony kiadó főszerkesztője
Szigethy Katalin, a Naphegy
kiadó főszerkesztője
A pályázat postára adási
határideje: 2010. március 20.
Díjátadó: 2010. április 30.
Művészetek Palotája
A fesztivál „tündére”
D. Tóth Kriszta televíziós
újságíró, a Lolamesék írója
Szervezők:
Csodaceruza folyóirat
Gyermekkönyvszerzők és
Illusztrátorok Egyesülete
Helyszín: Művészetek Palotája
Fő támogatók: E.ON Hungária
Zrt., MASZRE, NKA
www.egyuttlennijo.net
www.csodaceruza.com
www.gyie.hu
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A szép Katarina története
(szicíliai népmese)

Volt egyszer egy igen-igen gazdag kereskedő, aki még a királynál is gazdagabb volt, s
annak egyetlen leánya, akinek Katarina volt a neve, s aki szebb volt a napnál.
Egyszer, amint Katarina a szobájában ült, hirtelen felnyílt az ajtó, s egy szép, magas
asszony lépett be, akinek egy kis kerék volt a kezében.
– Katarina – szólt a szép asszony –, mikor akarod élvezni az életedet, ifjú vagy öreg
korodban?
Katarina csak nézte, nézte a szép asszonyt, s úgy megdöbbent a különös kérdésen,
hogy nem tudott felelni rá. Az asszony ismét kérdezte:
– Katarina, mikor akarod élvezni az életedet, ifjú vagy öreg korodban?
Ekkor már egy kissé magához tért Katarina, s gondolta magában: ha azt mondom, ﬁatal
koromban, akkor majd öreg koromban kell szenvednem. Már csak inkább öreg koromban
legyen nyugodalmas életem, most meg legyen úgy, ahogy a Jóisten akarja. Azt mondta
hát a szép asszonynak:
– Öreg koromban.
– Teljesedik a kívánságod – mondta a szép asszony, azzal egyszer megfordította a kis
kereket, s eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.
Vajon ki volt ez a szép magas asszony? Nem volt az senki más, mint Katarinának a sorsa.
Egy-két nap múlva Katarina édesapjának hírül hozták, hogy a tengeren néhány hajója
elsüllyedt. Aztán ismét egy-két nap múlva jött a hír, hogy most még több hajója süllyedt
el, s alig telt el egy hónap, az apa minden vagyonát elvesztette. És még egy hónap sem telt
el azután, Katarina apja meghalt nagy bánatában.
Egyedül maradt szegény Katarina a világon, egy ﬁllérje sem volt, és senki sem, aki
magához fogadja. Gondolta magában, elmegy más városba, ott szolgálatot keres, s csakugyan, el is ment. Amint ment az utcán nagy búsan, meglátta egy úriasszony, aki az
ablakban könyökölt, s megszólította:
– Hová mégy egyedül, te szép leány?
– Ó, nemes hölgy – felelt Katarina –, szolgálatot keresek. Nem fogadna fel szolgálónak?
Az úriasszony mindjárt felfogadta Katarinát, s ahogy teltek-múltak a napok, mindjobban megszerette, mert Katarina szorgalmas is volt, és hűséges is volt.
Egyszer egy este azt mondja az asszony Katarinának:
– Katarina, sétálni megyek, s az ajtót rád zárom, nehogy valami bajod essen.
– Jól van, asszonyom – mondta Katarina, s mikor elment az asszonya, leült s fonni
kezdett. De alig perdült egyet-kettőt az orsó, hirtelen kinyílt az ajtó, s belépett az a szép
magas asszony, az ő sorsa.
– Úgy – kiáltott rá –, hát itt vagy? Azt hiszed, hogy békében hagylak?
Azzal nagy hirtelen feltörte az összes szekrényt, kidobálta belőlük a drága szép ruhákat,
és mindet diribdarabra szaggatta.
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– Ó, istenem, istenem – szólt Katarina –, mi lesz velem, ha hazajő az asszonyom.
Megöl, bizonyosan megöl.
Szörnyű nagy félelmében világgá ment, ám amint Katarina elszaladt, az a szép
magas asszony szépen visszavarázsolta a széttépett holmikat, s visszarakta a helyükre,
bizony nem látszott meg azokon, hogy valaki még csak hozzájuk ért volna is. Mikor
aztán hazajött az asszony, kereste Katarinát, s nem tudta elgondolni, hová tűnhetett.
Első pillanatban azt hitte, hogy tán ellopott egy s mást, de semmi sem hiányzott.
Katarina pedig nem jött vissza, hanem meg sem állott, míg egy másik városba nem ért.
Amint ment nagy búsan az utcán, ismét megszólította egy úriasszony, aki az ablakban
könyökölt:
– Hová mégy, te szép leány?
– Ó, nemes hölgy, szegény leány vagyok, szolgálatot keresek. Nem fogadna fel?
Az asszony mindjárt felfogadta, s szegény Katarina azt hitte, most már békében élhet.
De hajh, alig telt el egy-két nap, amikor az asszonya sétálni ment, hirtelen kinyílt az ajtó,
s ott állott előtte a szép magas asszony, s szörnyű haraggal kiáltott rá:
– Úgy? Most meg itt vagy? Talán bizony azt hiszed, hogy elrejtőzhetsz előlem?
Azzal feltörte a szekrényeket, szétszaggatta a drága ﬁnom ruhákat, szegény Katarina
meg nagy félelmében világgá szaladt. De a szép asszony itt is visszavarázsolta a széttépett
ruhákat, s visszarakott mindent a maga helyére.
Hét teljes esztendeig volt ilyen Katarina élete, folyton menekült egyik városból a
másikba, de akárhová ment, az a szép magas asszony mindenütt megtalálta s elüldözte.
Aztán, amikor a hét esztendő letelt, úgy tűnt, mintha a szép magas asszony békében hagyná Katarinát. Akkor elszegődött egy úriasszonyhoz, aki előre megmondta, hogy igen
nehéz lesz a szolgálata, hát csak úgy vállalkozzék rá, ha bízik az erejében.
– Mindent vállalok én – mondta Katarina. – Mi lesz a dolgom?
– Látod azt a magas hegyet? Ennek a hegynek a tetejére mindennap ki kell vinned egy
targonca frissen sült kenyeret, s ott hangosan kell kiáltanod háromszor egymás után: Ó,
úrnőm sorsa! Ó, úrnőm sorsa! Ó, úrnőm sorsa! Akkor megjelenik az én sorsom egy szép
asszony képében, s te átadod neki a kenyereket.
– Szívesen vállalom – mondta Katarina.
Három esztendeig lakott Katarina ennél az úriasszonynál, s minden áldott nap vitte
a targoncán a frissen sült kenyereket, s kiáltott háromszor: Ó, úrnőm sorsa! – akkor
megjelent egy szép magas asszony, s átvette tőle a kenyereket. Haj, de közben sokat sírt
szegény Katarina, hogyne sírt volna, mikor eszébe jutott, hogy ő milyen gazdag leány
volt, s most szegény szolgálónak kell lennie. Egyszer aztán megkérdezte az asszonya:
– Katarina, miért sírsz te oly sokat?
Katarina erre elmesélte az ő történetét, az asszonya meg azt mondta neki:
– Tudod, mit, Katarina? Ha holnap felmégy a hegyre, kérd meg az én sorsomat, szóljon
a te sorsodnak, és beszéljen a szívére, hogy elégelje már meg a szenvedéseidet.
Katarina megfogadta az asszony tanácsát, s másnap, mikor felment a hegyre, elpanaszolta az asszonya sorsának az ő szomorú életét. Sírva kérte: Ó, úrnőm sorsa, kérd
meg az én sorsomat, ne üldözzön többé.
Felelt a sors:
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– Ó, te szegény leány, a te sorsod szívét hét fátyol fedi el, nehezen hallja meg a kérést.
De csak jöjj el holnap, én majd hozzávezetlek.
Katarina hazament, az asszonya sorsa pedig tüstént felkereste Katarina sorsát, s mondta neki:
– Kedves testvér, miért üldözöd még mindig szegény Katarinát? Engedd meg már,
hogy virradjon fel az ő napja is.
– Jól van – mondta Katarina sorsa –, holnap vezesd hozzám, adok neki valamit, az
majd segít rajta.
Másnap aztán Katarinát az asszonya sorsa elvezette az ő sorsához, az pedig adott neki
egy gombolyag selymet, s mondta neki:
– Őrizd meg jól, ennek még hasznát veszed.
Azzal hazament Katarina, s mondta az asszonyának:
– Íme, asszonyom, nézze, mit adott az én sorsom. Egy gombolyag selyem. Mit csináljak ezzel? Hisz alig ér valamit.
– Csak őrizd meg – mondta az asszony –, ki tudja, mi hasznát veszed.
Telt-múlt az idő, s történt, hogy a ﬁatal király házasodni készült, és mindenféle szebbnél szebb, drágábbnál drágább ruhákat varratott magának. Hanem, mikor a szabó belefogott egy gyönyörű selyemruhába, sehol sem talált ahhoz a selyemhez való selyemcérnát,
ugyanolyan színűt. Jelentette ezt a szabó a királynak, az meg kihirdettette az egész országban, hogy akinek ilyen meg ilyen cérnája van, vigye az udvarába, megveszi jó áron.
– Katarina – mondta az úrnő –, vidd a selyemcérnát a király udvarába, mert éppen
olyat keres a király, amilyen a tied. Majd meglátod, szép ajándékot kapsz te azért.
Fölvette Katarina a legjobbik ruháját, ment a király udvarába, egyenesen a király színe
elé, aki, mikor meglátta, ugyancsak ámult-bámult, mert már sok szép leányt látott, de
Katarinához hasonlatos szépet soha.
– Felséges királyom – szólt Katarina –, ihol, hoztam egy gombolyag selyemcérnát,
olyat, amilyet kerestet.
Hej, örült a király, s mindjárt hívatta az udvarmestert, kérdezte, mit ﬁzessenek ezért a
szép selyemért.
Mondta az udvarmester:
– Mérlegre kell tenni, felség, s annyi aranyat tenni az egyik serpenyőre, amennyi lehúzza a selymet.
Nosza, mindjárt hozták az aranymérőt, rátették az egyik serpenyőjére a selymet, a
másikra meg rakosgatták az aranyat. De hiába raktak rá jó nagy halommal, nem tudta
lebillenteni a selymet. Akkor behoztak egy nagy-nagy mérőt, s rárakták a király összes
aranyát, ezüstjét, gyémántját, de bizony a selyem serpenyője meg sem billent.
– Tegyétek rá a koronát is! – kiáltott a király.
Nosza, rátették a koronát, s hát most éppen egyformán állott a két serpenyő.
– Hol kaptad ezt a selymet? – kérdezte a király.
– Felséges királyom – felelt Katarina –, az asszonyom ajándékozta nekem.
– Nem, az nem lehet! – kiáltott király. – Mondd a való igazságot, különben fejedet
vétetem!
Mit tehetett szegény Katarina, megmondotta az igazat, s elmondta élete történetét is.
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Volt a király udvarában egy bölcs asszony, aki jelen volt, s hallotta Katarina elbeszélését. Ez azt mondta Katarinának:
– Katarina, te sokat szenvedtél, de most majd jó napokat fogsz látni. Merthogy a
selyemcérnádat csak a király koronája tudta lehúzni, meglásd, hogy királyné lesz belőled.
– Bizony, királyné – mondta a király –, mert Katarina lesz az én feleségem, senki
más!
Úgy is lett: a király feleségül vette Katarinát, aki attól kezdve boldog volt. Még ma is
él, ha meg nem halt.
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BOTH GABI

Képes mese - képtelen történet

Boldizsár Ildikó – Szegedi Katalin: Királylány születik
Kislány koromban órákon át álldigáltam a huzatos előszobában a magamra tekert függönyben, beszorulva a hatalmas növények közé. (Ó, milyen kicsik most azok a virágok!)
Bámultam az ablakon át a katonás rendben elásott szőlőkarókat, az almafát, a körtefát,
a zöld kutat, amelyből a vizet húztuk, és gondolatban én voltam a legeslegszebb királylány széles e világon…
Az én lányaim már nem álldigálnak a csipkefüggönybe tekeredve az ablakban, mert
nincs nálunk függöny, viszont ők is órákon keresztül próbálják elképzelni magukat
különböző szerepekben a tükör előtt. Szerencsére a szekrényükben rengeteg „királylányruha” lapul. Nekem sem a földig érő tükör, sem a nagy jelmezválaszték nem adatott
meg, de amikor már torkomig ért a létezés, kirohanhattam önmagamból egy másik
valóságba a kerten át. A répák, karalábék és hagymakardok szegélyezte ösvényen át a
szőlőtőkék közé futottam, hisz mindegyikük egy-egy királyﬁ volt, és mind engem akart
feleségül venni!
Boldizsár Ildikó és Szegedi Katalin Királylány születik című műve már azelőtt a
birtokomba került, mielőtt maga a könyvtárgy megszületett volna. A számítógép képernyőjén a pdf-et bámulva (befalva, habzsolva) eufóriába estem ennyi szépség és báj láttán. Talán ez volt a baj, mert ennek alapján egy egészen másfajta könyvtárgyat képzeltem
el: kecseset, kézbe simulót. A frissen megjelent könyv mérete és formája kissé elidegenített a témától. Váratlanul úgy éreztem, sok ez a szépségből, a nőiségből, a színekből…
Mintha mindenből egy szívlapáttal több került volna bele a kelleténél.
A történet nem mese, bár a képek mégis nagyon sok mesét elevenítenek meg: kilenc
különböző földrészről érkezett égi királylány oszt áldást minden újszülött kislány számára: légy szép, egészséges, igazmondó, kecses, jó, vidám, állhatatos, tiszta szívű és
türelmes. Az áldásosztó égi királylányok neveit is érdemes felsorolni: Aurita, Pallida,
Armelle, Sitta, Netta, Noatah, Berigola, Wamweru és Tringatrilla.
A könyv azt a tudást igyekszik átadni, amely valamennyi nőben ott lakozik: a
„minden mindennel összefügg” állapotát élhetjük át ezekkel a légies alakokkal együtt.
Ha nemcsak szépek vagyunk, de jók is, ha nemcsak vidámak, hanem kecsesek is, ha
nemcsak türelmesek, hanem igazmondók is, akkor van esélyünk arra, hogy eljöjjön értünk a királyﬁ! A Hold, a Nap, a csillagok, a madarak, a fák, a hegyek, a mezők, a szél,
az eső, a hó és a nádszál, mindannyian az újszülött kislányok testvérei − ők is őrzik azt
a titkos tudást, amely igazi királylánnyá varázsolja a kislányokat.
Számtalanszor elolvastam ezt a könyvet, és mindannyiszor más érzéseket keltett bennem. Sajnos legyőzhetetlennek bizonyult a könyvtárgy iránt táplált értetlenségem. Volt szerencsém az illusztrációkat élőben is látni: lenyűgözőek voltak! Egyszerűen „látni lehetett”
a természetfeletti jelenlétét az alkotásokban. A könyvben ennek a nyomát sem leltem.

csillag1003.indd 61

61

2010.02.23. 10:36:54

Kicsi Csillag – Könyvajánló

A szöveget is nagyon sokszor elolvastam önmagában, és mindannyiszor mély hatást gyakorolt rám minden mondata. Mégis amikor a szöveg és a kép testet öltött a
könyvben, nem tudtam ezt a lelkesedést felfedezni magamban: úgy volt sok, hogy közben hiányérzetem is támadt. Mert talán mégsem ilyen egyszerű ez a történet: már
születésemkor megkapom útravalóul, hogy ha a természettel és önmagammal harmóniában maradok, akkor egyenes út vezet ahhoz az idilli nőállapothoz, amelyet a könyv
egésze sugall? Hiányolom a történetből a küzdelmet, a fájdalmat és az utat, amely végül a jól megérdemelt királylánysághoz, vagyis a nőiség esszenciájához vezeti el a
kislányokat.
Nemrégiben elővették a lányaim a könyvet, és én gyorsan kihasználtam a kedvező
alkalmat, ez lett esti „suttogásunk” tárgya. Az összes égi királylány szerepét eljátszottam a lányoknak. „Megérintettem a lelküket”, miközben azt mondtam: „Légy jó!”.
Fölemeltem két karjukat, és azt suttogtam: „Légy tiszta szívű!”. Belecsíptem az arcukba
(persze csak annyira, hogy ne fájjon), és így szóltam: „Légy vidám!”. Azután, mint
Tringatrilla, kezembe vettem talpacskáikat, és belecsókoltam, hogy „Légy kecses!”.
Ekkor a majdnem hétéves lányom felpattant, és olyan kecsparádét mutatott be, hogy
egy indiai táncosnő is tanulhatott volna belőle! Most már biztos, hogy ők is királylánynak születtek! Ez a könyv tényleg segített nekik megtalálni a királylánysághoz vezető
utat, amelyet akkor is végig kell járniuk, ha az nem csupán áldásokkal van kikövezve.
Remélem, az út végén várja őket a Királyﬁ…
Naphegy Kiadó, 2009. 36 oldal (2900 Ft)
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BOLDIZSÁR ILDIKÓ

Királylány születik
(részlet)

Lányainknak

Amikor a Földön világra jön egy kislány, összegyűlnek odafönn az égi királylányok, hogy
áldást mondjanak az újszülöttre.
Mit jelent áldást mondani? Csupa olyasmit kívánni, ami boldoggá teszi az életet.
Az áldás nem más, mint szívből jövő jókívánság.
Így történik ez minden kisbaba születésénél, s így volt akkor is, amikor te születtél.
A Földön sokan várták érkezésedet, és titokban mindenki ajándékot készített neked, hogy
amikor először nyitod ki a szemed, ne lásd üresnek a kiságyadat és a szobád.
Az égi királylányok is elkészítették a maguk ajándékait. Olyan kincsekkel indítottak útnak, amelyeknek a neve ugyan „kincs”, ám kézbe venni egyiket sem lehet.
Miféle kincs, miféle ajándék az, amit még kézbe venni sem lehet?
Ajándék az is, amikor a Nap megsimogatja az arcodat.
Ajándék az is, ha egy esőcsepp a tenyeredbe hull.
Ajándék az is, ha felragyog az égen a szivárvány.
És amikor a szél belekapaszkodik a hajadba, az is ajándék.
Te magad is ajándék vagy. És a legnagyobb ajándékot akkor adod, amikor mosolyogsz.

Batta Eszter: Himnusz a madarakhoz
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Szerzõk
Batta Eszter 1988-ban született Budapesten, graﬁkus, főiskolai hallgató. Számos egyéni és
csoportos kiállításon szerepelt már műveivel.
Bódis Kriszta 1967-ben született Budapesten, író, forgatókönyvíró, dokumentumﬁlmrendező. Több verses- és prózakötete jelent meg, a legutóbbi könyve Artista címmel 2006-ban
(Jelenkor Kiadó).
Both Gabi 1968-ban született Jászberényben. Berta, Elza és Ármin „anyakája”. A Csodaceruza
gyerekirodalmi folyóirat és a Kiskaméleon gyerekprogram ajánló magazin szerkesztője.
Mesekrónikás, hírvivő.
Bozsik Péter 1963-ban született Csantavéren, író, költő, műfordító, szerkesztő. Több
verses- és prózakötete jelent meg, a legutóbbi Az attentátor címmel 2005-ben (Kalligram Kiadó,
Pozsony).
Császtvay Tünde az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa,
irodalom- és művelődéstörténész. Legutóbbi kötete Éjjeli lepkevadászat – Bordélyvilág a
történeti Magyarországon címmel jelent meg (Osiris Kiadó, 2009).
Dérczy Péter 1951-ben született Budapesten, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.
Hegedûs Vivien 1978-ban született Budapesten, újságíró, blogger.
Horváth Györgyi 1974-ben született Pécsen, irodalomtörténész, kritikus. Legutóbbi könyve
2007-ben jelent meg, Nőidő címmel (Kijárat, 2007).
Kertész Anna 1977-ben született Budapesten, szerkesztő, újságíró.
Kiss Géza 1970-ben született Budapesten, zenész, szellemi szabadfoglalkozású.
Kovai Cecília 1977-ben született Budapesten, kulturális antropológus.
Pálﬁ Anna 1969-ben született Budapesten, író, szerkesztő.
Pelesek Dóra 1984-ben született Budapesten, esztéta, kritikus.
Péntek Orsolya 1974-ben született Budapesten, író, publicista. 2002-ben jelent meg
verseskötete Az őszön egy rőtbarna komondor borongol keresztül címmel (Fekete Zongora
Kiadó).
Scheer Katalin 1969-ben született Siófokon, író. Eddig két regénye jelent meg, a legutóbbi
2006-ban Tangó metronómra címmel (Noran Kiadó).
Szvoren Edina 1974-ben született Budapesten, író, zenetanár.
Tamás Zsuzsa 1978-ban született Budapesten, szerkesztő, költő.
Zeke Gyula 1956-ban született Budapesten, író, történész. Több novellás- és tanulmánykötete
jelent meg, a legutóbbi 2005-ben Kávézók kalauza címmel (Enciklopédia Kiadó).
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