Csak ez a test
Mész a Jánosba. Oda vitték. Ott tartják. Vigyél be pizsamát, papucsot, a többi nem érdekes.
Pakolsz azért fogkefét, fogkrémet, fésűt, hogy embernek érezze magát. Mondod is neki,
azt feleli, nem ettől fogom embernek érezni magamat. Majd azt, hogy soha nem éreztem
még magamat ennyire embernek.
Felszisszensz, amikor beleszúrnak, összeugrik a gyomrod a lepedőn a vérfolttól. Nem
mersz a katéterre nézni. Összeragadt szemét törölgeted, száraz kezét simogatod.
Szar ez az egész, mondja.
Félrecsúszik a takaró, nincs rajta nadrág. Ez bánt a legjobban, hogy fáznak a pipaszár
lábai, meg hogy látnod kell őt meztelenül.
Számodra hirtelen csak ez lesz a test.
És nehéz már elképzelni, hogy mi minden más. Hogy nagyszerű és borzasztó dolgokra
használható. Hogy oda- vagy eladható (és megvehető). Hogy fény és árnyék és művészet.
Hogy anyag és alap, hogy téma és szimbólum. Hogy csodálatos és hétköznapi.
Mi mindent teszünk vele, mi mindent tesz velünk.
Szar ez az egész, mondja, és haragszol rá, haragszol a testére.
Kertész Anna
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Szabó Eszter: Piac (15x12 cm; akvarell, latex; 2010)
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KARINTHY FRIGYES

Testi szépség

4

Halálom után két nappal idézést kaptam, hogy jelenjek meg a Másvilági Mennyország
Kiegészítő Parancsnokság irodájában. Ott beosztottak valahová, ahol többedmagammal
vártam, hogy átdeportáljanak a Marsba vagy akármerre a IV., bővített dimenzióba. Nagyon
untam magam. Ötödnap találkoztam Dezső barátommal, akit szintén ide osztottak.
– Hogy vagy – kérdeztem –, soká maradsz itt?
– Tudom is én. Nagyon unom magam. Tudod, az ember a másvilágon ellustul. Sürgős
dolog nincsen, az ember mindenre ráér, – telik az örökkévalóságból. Téged is örökkévalóságfogytiglan hívtak be?
– Engem is. Mindig ilyen unalmas itt?
– Igen, kérlek, és az ember elveszti minden kedvét. Tegnapelőtt például eszembe
jutott, hogy nekem egy komissióm van. Még a behívatásom előtt megígértem valakinek,
egy hölgynek, hogy halálom után két nappal, éjszaka meglátogatom. Eszembe jutott,
gondoltam, úgysincs most semmi dolgom, lemegyek, elbeszélgetünk egy kicsit.
– Ugyan! Na és mit szólt?
– Tizenkettő előtt valamivel érkeztem, még aludt őnagysága. Gondoltam, hadd aludjék
szegény, keresztülmentem a falon, aztán beültem a tükörbe, és néztem. Sok tekintetben
előnyösebb azért ez az állapot, hogy az embernek nincs teste. Az enyém kicsit kövér volt,
és gyakran izzadtam. Az itt nincs.
– Hát persze, az igaz.
– Hát, kérlek, elég kíváncsi voltam a találkozásra. Én tudniillik valami hosszú és
patetikus levelet írtam neki, amiben ezt a randevút megígértem. Azt írtam neki, hogy a
másvilágon találkozunk.
Dezső elgondolkodott.
– Nem értem, miért akartam vele pont a másvilágon találkozni. Úgy látszik, valami
mondanivalóm volt neki, de bizony isten elfelejtettem. Ott ültem a szobájában, mondom,
a tükörben, és törtem a fejem, hogy mit is akartam neki mondani. Pedig milyen sürgős
volt akkor, direkt agyonlőttem magam, hogy találkozhassunk. És képzeld, ott vagyok, és
nem jut az eszembe.
Megint elgondolkodott.
– Szép nő? – kérdeztem végre.
Dezső vállat vont.
– Tudja isten. Azelőtt nagyon tetszett. Most jobban megnéztem magamnak, míg aludt.
Kérlek alássan, mióta itt vagy, nem jutott eszedbe, hogy milyen furcsa dolog egy emberi
test?
– Furcsa?
– Na igen. Mondhatnám, komikus. Különös hatással volt rám, hogy ni, ezek még mindig
hordják a testet, amit én már olyan régen nem hordok. Olyan… olyan régi divatú dolog…
Mint az uraságoktól levetett ruha… A lélek leveti a testet, és ezek tovább hordják…
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– Van a dologban valami. De a részletek…
– Hát, kérlek, azokat is megnéztem. Azelőtt például őrülten szerelmes voltam a lábaiba.
Kérlek alássan, ugyan kérlek, hogy néz ki egy emberi láb! Nyilvánvalóan olyan, mint
egy elnyomorodott kéz. Azelőtt kéz is volt, mikor még majom volt az ember. Az ujjak
eltorzultak, és a tenyérből lett egy vaskos, formátlan húsdaganat. Nem értem, hogy ezt
akkor nem vettem észre.
– És a szája?
– Az meg két vörös húsgörcs. A bélrendszer felső nyílása, a sok evéstől kidagadt.
Beljebb csontocskák vannak, azok se szabályosak. Aztán az orr… na, kérlek szépen…
milyen formátlan valami! Két lyuk van rajta. Hanem a legkomikusabb és szánalmasabb a
két fül. Hogy ez soha nem jutott az eszembe! Két lemaradt, siralmas húscafatocska, ami
összezsugorodott és gyűrődött, mint a töpörtyű. És két ilyen kis cafatocska lóg a fej két
oldalán, és ez nekem tetszett és meg akartam csókolni! Brr!…
– Furcsa, furcsa. Mondasz valamit.
– Hát kérlek, én csak elnéztem egy darabig. Ilyen az egész. Aztán megint törtem a fejem,
hogy tulajdonképpen mért is akartam én vele találkozni. Aztán, szégyen ide, szégyen oda,
bizony nem jutott az eszembe, hát fogtam magam, és szép csendesen ellógtam, mielőtt
felébredhetett volna. Nem mennék többé vissza, nem tudom, miért.
– Azóta se jutott az eszedbe?
Gondolkodott.
– Mit csináljak? Nem. De nem is erőltetem meg magam, van idő. Arra való az
örökkévalóság. Nincs egy cigarettád?
– Volna, de mivel szívjuk el, nincs szájunk?
– Az igaz. Látod, ez az egyetlen dolog, amit sajnálok.

Szabó Eszter: Mária (videó; 56”; 2010)
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ZÁVADA PÁL

Magyar ünnep
(részletek egy színdarabból)
FLAMM JOHANNKA beint a KAR-nak
Tekintsd, Urunk…!
KAR ének
Tekintsd, Urunk, az országot újjászülő
erő életművének másik remekét,
a hongyarapításon túli diadalt,
e tisztítótűzben fogant törvénykezést!
FLAMM JOHANNKA szólóének
A harminckilenc per negyedik rendelet
– melyben a közakarat megmutatkozik –
az fölemel és letaszít, azazhogy épp
inkább csak félreterel s kisodor csupán.
KAR ének
Tehát amíg az igazságnak utat tör,
a hamisságnak úgy rántja meg ingujját,
hogy rejtekösvényre vezetvén tárja föl
a tisztes visszavonulás egérútját.
FLAMM JOHANNKA szólóének
Dicsérem a kormányfő törvénycikkelyét,
mert nem pusztít, nem tör-zúz, nem rebellió,
hanem – lehet, hogy fájó, ám halálosan
pontos metszéssel – gyógyító sebész-szike.
KAR ének
S hogy hívjuk ezt az amputálásunkat mi?
Tulajdon nemzettestünk csonkolása ez.
Önnön országunk népét lökjük prédául
vérszagra gyűlt kutyáknak kénye-kedvére.
Törvénynek mondjuk balsorsunk ítéletét,
a stigmát, s majd ha jőni kell, a tűzhalált.
Isten halott, nem nyújt, ha küzdesz, védő kart,
s hol nincs számodra hely, az ország vérben áll.
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KAR ének
Emma bevallja férjének, hogy Flórián
Imrébe szinte már belehabarodott.
Dezső a részletekbe nem bocsátkozik,
összeomlását inkább nem pakolja ki.
Utána viszont Emma biztosítja őt
szerelméről, méghozzá szenvedélyesen.
Odaadó asszonyként ezerféleképp
próbálja kényeztetni megsebzett urát,
ki háborgó lélekkel, tipródva, s immár
sosem szűnő gyanakvással hallgatja majd
imádott Emmájának mindegyik szavát.
De hát egy munkaszolgálatos végül is
ha ölelik, olyan hálás – lehet-e más?
Ki reggel bevonul megint, megőrül mind
az asszonyért, legyen az hűtlen avagy hű.
GÁBORNÉ EMMA fölriad
Úristen, Dezső, indulnod kell!, nem aludtunk el?
WEINER JANKA átöleli Emmát az ágyban
Emma, édesem…! Én vagyok itt veled, nem a Dezső…
(…)

WEINER JANKA
A következő hetekben ész nélkül fogjuk belevetni magunkat az együttélés kalandjába…
És előre megmondom: boldogok leszünk.
GÁBORNÉ EMMA
Keveset jövünk majd elő a lakásból, csak ha nagyon muszáj…
November közepe táján tartóztatnak le majd a Nyugatinál.
KAR ének
Olykor nem is támasztják alá észokok,
az ember honnan tudja ránézésre is,
hogy mondjuk itt egy igazolvány – és hamis.
Talán megérzés. Miután papírjait
darabokra fogjuk szaggatni, Gáborné
Emmát bekísérjük a Szent István körút
kettőbe, ahol majd elfogulatlanul
gyors kezek közé kerül. Ez a maga nyers
és zsúfolt mivoltában, váladékok és
nedvek nehéz páráitól átitatott
testiségében nem lesz éppen szép, de mint
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szakszerű elbánás talán majd imponál.
Kivált a szókimondó, föltűrt ingujjú
intim-motozónők tüsténkedése az,
amelynek friss lendületén elámulunk.
KAR
Hajnalban Gábornét a többi átvizsgáltakkal együtt az óbudai téglagyárba hajtjuk. Itt
lesznek majd sajnos olyan defetista rendőrök, akik érvényesként fogadnak el bizonyos
menleveleket – így aztán szabadon eresztendőket sorakoztatnak föl a kerítésnél. Kitárul
a kapu, s meglódul majd éppen a menet, amikor Gáborné Emma odalép, hogy egy férﬁba
belekarolva próbáljon kijutni – ám szemfülességünket nem lesz szerencséje kijátszani.
Tettével egyben megfosztja magát minden további esélyétől, azon nyomban főbe kell
hogy lőjük ugyanis.
GÁBORNÉ EMMA
A férﬁ egyébként, aki nem fog tudni kivezetni a karján, jó ismerősünk és szállítónk –
Blauról, a kesztyűsről van szó. Ő nem tehet róla.
WEINER JANKA
Előre meg is beszélik, mit tegyenek, de rosszul, nagyon rosszul teszik. Blau rögtön a
boltba fog sietni a hírrel, és véletlenül engem talál majd ott. Sokáig nem is merek ajtót
nyitni a dörömbölésére. Aztán majdnem egy egész évre meg fogok némulni.
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PÉNTEK ORSOLYA

Fekete fény
Szterke nekem Dork helyett maradt, az ő utolsó igazságtételeinek egyike volt ez az egész,
hiszen mindketten szerettünk volna egyedüliek lenni Dork mellett, ugyanakkor Szterkét
muszáj volt szeretni, Dorknak pedig nem voltak kegyei, amelyekért versenghettünk
volna; a kékesarany fénye volt az, amely mindkettőnket vonzott, ő pedig így is, úgy is
mindenkire sugárzott, így hát Szterke és én nem ellenségek, hanem barátok lettünk ebben
a furcsa háromszögben, és barátságunk évekkel Dork halála után is megmaradt. Szterke
homlokán, az egykori puha lányarc helyett nőivé csalódott arcon pedig, ha nagyon
szenvedett, megláttam néha a másik fényt.
Azon az estén is ragyogott –, ki tudja, miből eredt ez a ragyogás, amely olyannyira
különbözött Dork nyugodt fényétől, ha nem a feszült idegek vibrálásából, a befelé
végtelen, kifelé kicsit gunyoros, mégis gyerekesen nyílt tekintet különös összhangjából,
na meg az úgynevezett aurából: Szterke fénye furcsamód fekete volt, mint egyes rovarok
kitinpáncálja vagy a lakkbőr, csillogó fekete, máskor meg puha, mint a bársonyszoknya
vagy a kissé olvadt keserű csokoládé. Ő maga is olyan volt, mint ez a fekete fény; míg
Dork derengésszerűen, földöntúli fénnyel ragyogott köztünk, Szterke magához vonzott,
álltunk Szterke, a sötét fényű kút szélén, és olyan jó lett volna beleesni, ha hajlamunk van
az ilyesmire. De hát nem volt, pedig mire azon a novemberi estén a Kertbe kerültünk,
megszegtük a hegy összes szabályát, és torkig laktunk Pesttel, mint a gyerek, aki beszökött
a spájzba, és egyik kezében mazsola van, teli marékkal, míg a másikkal kolbászt tör.
Mégis, ha Szterkét megöleltem, amikor kellett, testetlenül tettem, és ő is úgy ért hozzám
a maga tartózkodó puhaságával, sőt régen Dork, a fénylány is így érintette Szterkét, az
árnyéklányt, meg Szterke is őt: tisztelettel, talán némi csodálattal, bármiféle vágy nélkül.
– Akkor összetört volna az egész – mondta végül, és körözni kezdett a mutatóujjával a pohár karimáján, simogatta a poharat, félig öntudatlanul, és ez is olyan szterkés
volt megint.
– Kitinbogár, Juditeszter királynő, vérszagú fekete virág, szakadéknő – hadarta egyszer Lókötő egy szuszra, Szterke előtt fél térden, májusban, este kilenc körül a Thököly
úton, a hetes megállójában, és akkor Szterke inkább gránit lett, dühös gránit, aztán
szomorú gránit, és Évával úgy könyörögtünk magunkban, hogy Szterke, aki annyira tudott
szeretni, ne csukódjék be Lókötő előtt. De becsukódott, és az estéből megint ﬁntorgás
lett és félszavak lettek és hülyéskedés és haverság lett és kószálás és félbemaradtság,
mint annyiszor, amikor elsuhan valami perc, amelyben felvillan egy lehetséges, igazi sors
szilánkja itt, a sorsocskák között.
– Csak azt nem tudom, hogy nem azért volt-e így rendezve, hogy megtörténjen –
mondta Szterke, és félrefújt egy tincset.
Már vagy fél órája mesélte a grúz hegedűst, összefüggéstelen tőmondatokban, amelyeket magamban fűztem össze szokatlan, egyéjszakás történetté.
Az első novemberi nap volt, Szterke pontban hatkor lecsattintotta az antikvárium
redőnyét, ahol dolgozott; ő volt az egyetlen, aki elégedett volt közülünk a kompro-
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misszumával, annyit rajzolt bent, amennyit akart, a képeit kirakhatta és el is adhatta, voltaképp a műterme volt a bolt, és az öreg tulaj, akárhányszor ellenőrizte, képet
vett tőle.
Aznap Zsiráf és Éva várták a sarkon, a nagy platán alatt, mert egyikünk sem bírta
abbahagyni a kamaszkort; nem, Hordón kívül, aki valóban, véglegesen és visszavonhatatlanul kiszállt előre is az összes rendszerből, még 1989-ben, húszévesen, mindannyian csak halogattuk az állampolgárlét megkezdését, de kiszállni belőle, mielőtt
megtörténik, nem volt merszünk. Hordó, aki Ceauşescu homokozójában nőtt fel, persze
többet tudhatott, mint mi, akik úgy kószáltuk végig a húszas éveinket az új évezred
hajnalán, mintha amúgy tévedésből járnánk dolgozóba a gimnázium helyett –; persze,
a javunkra legyen mondva, mást nem is nagyon tehettünk volna itt, mert az új évezred
kapujában csak nekünk, az új ﬁataloknak nem volt kihagyva a hely.
Szterke addigra épp kezdte volna unni a majdnem mindennapi éjszakázást. Fehérfényigény – mondta Zsiráfnak azon a képzőművészeti tolvajnyelven, amellyel bennünket
bosszantottak, és ez azt jelentette: ma nem jön, korán kel, hajnalban festeni akar.
Aznap Zsiráf mégis rábeszélte, Éva meg némán, a koboldtekintetével bűvölte, hogy
aztán megbeszéljék a csak egy fröccsre estét, utat nyitva a sorsocskák közt a valami
történni fog pillanatnak.
Nem is oda akartak menni, egyként utálták az új arcú Andrássy utat és az összes
mellékutcáját az Opera oldalán, előre is utáltak itt mindent, ami ezentúl létesülni fog,
a Hajós utcát meg, kitüntetett ﬁgyelemmel gyűlölték, mert európaiaskodott, és minden
vendéglátóipari egysége olyan vidékies igyekezettel akart európaibb lenni Európánál
ebben a boldogtalan, parvenü és gyűlölettel teli országban, hogy az maga volt a hazugság;
míg a Liszt Ferenc téren egyszerűen csak röhögtek, szívből és igazán, az a raﬁnált, remegő
megfelelési kényszer, amelyet a Hajós utcában kitermelt a kis-európai lakájszellem,
ösztönösen undorította őket.
Mégis ott kötöttek ki, ki tudja már, hogy miért.
A hegedűs a pultnak támaszkodott, és Szterke azonnal tudta, hogy valami van.
Amikor Zsiráf lecsapott a grúz hátára – ismerték egymást az éjszakából –, voltaképp már
megtörtént az egész. Oroszul beszéltek, Szterke tudott vagy öt nyelven, ahogy az apja
mondta, úgy ragadt rá mindegyik, mint a kosz, így különösebb erőfeszítés nélkül, amikor
már nem kellett volna, azért oroszul is megtanult.
Nemcsak oroszul tudok, szlávul is, mondta néha, amikor beszélgettünk, és sokáig nem
fogtuk fel, mit ért ezalatt: nyelveket vagy valami mást.
Álltak egymás mellett, kicsit egymás felé fordulva a grúzzal, míg Éva és Zsiráf hátrébb
húzódott, és voltaképp nem nagyon beszéltek, hiszen anyagszerűvé sűrűsödött köztük a
vonzás, a vonzásról beszélni nem lehetett, másról beszélni meg minek, így egyértelműnek
tűnt, hogy azonnal igent mondanak a grúz meghívására, aki a szomszéd utcában lakott.
Részlet egy készülő regényből
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MIKLYA ANNA

A legbelsõbb kör
Hazajön az idősebb ﬁam Írországból, mondta Gábor, miközben épp a szoknyámból
léptem ki. Mit mondtál?, fordultam hátra. Hazajön a ﬁam Írországból, ismételte meg.
A helyében mindenkinek boldog lett volna a hangja. Az övé inkább szorongó volt. Gábor
félt a gyerekeitől, folyton attól rettegett, hogy megvetik őt, mint az anyjuk. Én persze nem
ismertem a családját.
Furcsa, hogy Gábor mennyire kitartott mellettem. Megpróbáltuk érzelmek nélkül kezelni a dolgot, már amennyire lehet egy ilyen hosszú távú kapcsolatot érzelmek nélkül
kezelni. Ha túlságosan elkezdtünk kötődni egymáshoz, valamelyikünk azonnal visszakozott. Egy idő után pedig, ha volt is egyáltalán valami, ami több mint kölcsönös szimpátia,
teljesen kihűlt. Egy tizenöt éve ismert testtel lehet a legjobban játszani, de illúzióink már
nem voltak egymással kapcsolatban.
Szóval hazajön a ﬁam, dörmögte elveszetten. Bólintottam egy hosszú beszélgetésre
számítva, de csak annyit mondott: ugye tudod, hogy a Gyöngyösibe fog járni?
Erre már felkaptam a fejem. Az idei év mulatságosnak ígérkezett, hiszen Helgát is
felvették a gimnáziumba. Nagyon sokat készült, és iszonyú komolyan vette a vizsgát,
pedig el tudtam volna intézni, hogy meglegyen a helye.
Csak azért mondom, hogy ha tudod, tartsd néha rajta a szemed, mondta Gábor. Persze
hogy rajta tartom a szemem, válaszoltam én. Ennyire egyszerű volt, akkor még, félvállról
beszélni Beniről.
Semmitől nem féltem még annyira, mint órát tartani Helgának és az osztályának.
Hogy fogom szólítani? Hogy fogok ránézni anélkül, hogy ne lágyuljak el teljesen? Nem
akartam kivételezni vele, bár annak, hogy a Gyöngyösibe jött, megvolt az az előnye is,
hogy majdnem mindig láthatom majd napközben.
Szerdán kezdtem náluk, dupla franciaórával. Mint mindig, most is kis csoportom volt,
csak tizenegyen vártak a teremben. Helga már elég jól beszélt franciául, de én csak a
tanára vagyok, ezt nem tudhatom. Először megkérek mindenkit, őt is, hogy mutatkozzon
be, mondjon magáról pár szót, ezzel lemérve a tudásukat. Zavarba hozott a helyzet, engem
talán jobban, mint őt. Helga után a második egy magas ﬁú volt, és egészen addig rá sem
jöttem, hogy ő Gábor ﬁa, amíg ki nem nyögte, hogy éppen most jött vissza Írországból.
Azt hittem, idősebb vagy, csúszott ki a számon. Beni édesapját régóta ismerem, a nagybátyja pedig a gimnáziumban tanít, magyaráztam a csoport többi tagjának, bár az utóbbit,
gondolom, tudták már.
Két évet halasztottam az ösztöndíj miatt, valójában most tizenegyedikes lennék,
magyarázta Beni. Kedvesnek és kezelhetőnek tűnt, mégis volt benne valami zavaró,
de lehet, hogy csak nekem voltak fenntartásaim. Átfutott a fejemen, vajon tud-e rólam
mindent, ez azonban nem tűnt valószínűnek. Nem tudom elképzelni Gáborról, ahogy
elmeséli a kamasz ﬁának, hogy anyuka mellett kurvázni jár. Mégis furcsán nézett rám,
kényelmetlenül éreztem magam tőle.
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Ha két évig voltál Írországban, miért nem angol fakultációra mentél?, tettem fel az első
kérdést, ami az eszembe jutott.
Angolból már letettem a felsőfokút, válaszolta, tehát Hódos tanár úr faktja helyett a
tanárnő fog engem bevezetni a francia rejtelmeibe.
Felkaptam a fejem. Vagy nagyon szemtelen, vagy csak simán hülye, és nem tud
fogalmazni. Az arca nyugodt volt, és kicsit unott. Simán hülye, gondoltam, és megköszöntem neki a bizalmat.
(…)

12

Úgy emlékszem, hogy ezen az Agács nélküli héten kezdődött, de lehet, hogy csak
összemosom a dolgokat. Mégis valószínű, hogy ez a hét volt, mert emiatt fordultam hozzá
túl későn.
Azzal kezdődött, hogy kicsöngettek. A diákjaim kitódultak az osztályból, én pedig
éppen mostam le a táblát, amikor valaki megdicsérte a harisnyámat. Riadtan megpördültem. Beni állt az egyik asztalnál, kezében a könyveivel, és a lábamat nézte.
Mit mondtál, kisﬁam?, kérdeztem vissza, mint aki nem hallott jól.
Tetszik a tanárnő harisnyája. Nagyon dögös, de másik cipővel jobb lenne, mutatott
a váltópapucsomra. Én is a lábfejemre bámultam, aztán vissza rá. Hirtelen egy szót sem
tudtam kinyögni.
Mondjuk sokkal jobban állna egy magassarkúval, talán egy fekete tűsarkú cipővel.
Igen, úgy lenne a legvonzóbb, bólintott Beni, aztán illedelmesen elköszönt, és kisétált
a teremből. Mire kiért, már nagyjából összeszedtem magam, de még mindig csak azt a
kérdést tudtam volna feltenni, hogy mi, mi, mi van? Most tényleg kikezdett velem az
egyik tanítványom? Már csak ez hiányzott.
A következő napokban úgy járkáltam a folyosón, mint akit üldöznek. Halálra voltam
rémülve. Néha összefutottam Benivel, aki előreengedett az ajtóban, vagy tett néhány jól
kitalált, kétértelmű megjegyzést. Folyton bámult, az órákon is egyfolytában a lábamat
nézte, amikor pedig felálltam a táblához, éreztem a fenekemen a tekintetét. De kifogástalanul udvarias volt, én pedig nem tudtam, mit csináljak. És ha egyszer megfogná a
mellemet? Feljelentenék egy tizenhét éves gyereket szexuális zaklatásért?
Mivel Agáccsal nem tudtam beszélni, teljesen tehetetlen voltam. Végül annyira elfajult
a dolog, hogy az egyik ebédnél elmeséltem a kémia szakos kolleginának egy testnevelő
tanár barátom esetét, aki úgy érzi, mintha az egyik tanítványa ki akarna vele kezdeni.
Vajon mit tegyen?
A szelíd, dús keblű tanárnő mellei megremegtek, miközben felháborodva az asztalra
csapott. Meg kéne égetni az összes ilyen disznót, mondta. Kit kéne megégetni?, kérdeztem
riadtan.
A testnevelő tanárt! Biztos, hogy nem kezdett ki vele a lány, hát ezek még kamaszok,
nézz csak rájuk, Erikám! Valójában az a pedoﬁl csorgatja a nyálát, és ki tudja, mit fog
vele egyszer csinálni!
Elkeseredve néztem rá. Azt hiszem, a Gyöngyösiben akármit elhinnének a diákokról,
de azt, hogy felnőtt szexuális vágyakkal rendelkező emberek, említeni se szabad.
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Mivel semmi értelmeset nem tudtam kitalálni, annyiban hagytam az egészet. Lassan
hozzászoktam, sőt megszerettem Beni udvarlását. Az egész ártatlan játék olyan jólesett
nekem, mint egy simogatás.
(…)
Befejeztem az utolsó órámat. Hét eleje volt, kedd, tudtam, hogy Helga valami szakkörön
van, este pedig a barátnőjénél alszik. Agács már hazament, de hát napközben sem mentem
le hozzá. Én pedig mindjárt ebédelek, hazamegyek, és hiába van még kora délután, innentől
kezdve olyan egyedül leszek, mint az ujjam. Akár rögtön le is feküdhetnék aludni.
Segítsek a tanárnőnek valamit?, kérdezte Beni az ajtóban. Felnéztem. Most mit
mondjak? Magas és szép, mégis olyan kicsi, olyan ﬁnom az arca. Olyan gyönyörű ez a
kisﬁú, mint egy angyal. Segíthetek valamit?, kérdezi ismét. Szomorúnak látszik a tanárnő,
mondja, és reménykedve mosolyog. Akkor én, mintha mi sem lenne természetesebb, odadobom neki a kulcsot, és intek, hogy zárja be a terem ajtaját. Látom, hogy őszintén
megijedt. Ha most elszalad, még megúszhatom.
Zárjam be az ajtót?, kérdezi, mintha maga sem hinné el, amit mond. Bólintok. Közelebb lép a tanári asztalhoz, és már bontom is ki a ruháiból ezt a ﬁatal, puha testet. Elégedett vagyok, és diadalittas, mert tudom, hogy mindenestül megízlelem, és hiába
vergődik, fel fogom falni.
Kellemes volt, de nem igazán jó. Mégis, mit tud kezdeni egy tizenhét éves ﬁúcska
egy harminchárom éves nővel, aki több mint egy évtizede él a pinájából? Azért mindent
megtett, amit csak tudott. Vártam a bűntudatot, de nem éreztem semmit. Csak ültem ott,
a koitusz utáni feszengő, különös ürességben, és egy cigire vágytam. Beni lélekszakadva
öltözött, én pedig mondtam neki pár szót, kedveskedve, ahogy egy kutyának megveregetik az oldalát. Szeretett volna beszélgetni velem, de már a megszólításba folyton
belepirult. Összeszedte magát, és kirohant a teremből. Úgy gondoltam, nincs semmi baj,
hogy mint az összes eddigi dugás, tulajdonképpen ez is következmények nélküli.
Persze nem bírtam ki, és másnap már az első szünetben Agácsnál kezdtem, hátha látok
valamit az arcán, beleegyezést vagy rosszallást, bármit, amiből tudom, hogy bűn-e az,
amit tettem. De Agács különösen egykedvű és megértő volt, nem volt egy rossz szava
sem. Furcsa módon ettől nem könnyebbültem meg, csak még jobban összezavarodtam.
Nem mentegetem magam: tisztában vagyok vele, hogy az én hibám, hogy Beni végül
a szeretőm lett. Talán nem is hiba volt. Inkább csak hiúság, kíváncsiság, kényelem.
Szemmel láthatóan minden bátorságát össze kellett szednie ahhoz, hogy újra közeledni
merjen. Az egyik óra után, amikor mindenki kiment már a teremből, odaállt mögém,
miközben a táblát töröltem, és teljes testével hozzám simult. Csak azt éreztem, hogy
milyen jó szagú a lehelete, milyen ﬁnom teste van, és mennyire kíván engem. Aztán meg
azt, hogy én mennyire kívánom őt. Néhány perc múlva az egyik mosdóban voltunk.
Beni egyre magabiztosabb és lelkesebb lett. Annyira ﬁatal volt még, hogy kedvem
szerint gyúrhattam, formálhattam. Néhány hét alatt pontosan tudta, mire van szükségem,
és mit várok el tőle. Ő pedig már attól is majdnem elájult, ha csak a kezembe vettem, és
megcirógattam.
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Agács nem ellenezte a kapcsolatot, de ﬁgyelmeztetett, hogy tartsam távol a ﬁút
magamtól. Mármint, mosolyodott el, érzelmileg. Azt gondolod, képes lennék beleszeretni
egy tizenhét éves kamaszba?, kérdeztem tőle döbbenten. Nem, nem gondolom, rázta meg
a fejét. Csak ne okozz neki fájdalmat, mert forrófejű, és a végén még beléd mar. De hát azt
csak tudja, hogy nem tarthat örökké?, kérdeztem Agácstól szorongva. Fogalmam sincs,
alig ismerem ezeket a gyerekeket, felelte Agács, és vállat vont.
Nem tudom, ez volt-e Agács szándéka, de a beszélgetésünk után egyre jobban zavart a
Beni és köztem lévő korkülönbség. Nézegettem az osztálytársait a folyosón, a csoportosan
közlekedő, bénán sminkelt kamaszlányokat. Tényleg az ő vetélytársuk akarok lenni?
Minden gimnazista esetlennek és éretlennek tűnt Beni mellett, de mi van, ha valójában
Beni is esetlen és éretlen, csak én ezt eddig nem vettem észre? Egyre többször akart velem
találkozni, én pedig folyton visszakoztam. Egy idő után az egésznek elmúlt a varázsa,
és csak annyi maradt, hogy a kirúgatásommal játszom: szexuális viszonyt folytatok egy
tanítványommal.
Az utolsó lökést az adta, hogy találtak egy óvszert az első emeleti ﬁúmosdóban,
és Bajzákné Álmossal karöltve valóságos ördögűzést rendezett. Hisztérikus hangon
beszédet tartott a nagyszünetben, felszólalt a heti áhítat előtt, és mindent megpróbált,
hogy kiderítse, ki a bűnös. Egy óvszer miatt. Nem is használták: valamelyik kíváncsi
kibontotta, megnézegette, talán megpróbálta felhúzni, aztán nem tüntette el a nyomokat.
Hirtelen átfutott rajtam, mi lett volna, ha egyszer Benire és rám nyit valaki.
A következő alkalmat hozzám beszéltük meg. Apa könyvtárban volt, Helgának meg
késő estig programjai voltak, kórus, színjátszókör, ilyesmik. Azért még dugtunk egyszer,
csak az élvezet kedvéért. Amikor pedig tusolni készült, közöltem vele, hogy legyen ez az
utolsó alkalom.
Szóval azt akarod, hogy vége legyen? –, kérdezte riadtan. Minek legyen vége?, kérdeztem vissza. Hát a kapcsolatunknak, mondta értetlenül. Mert szerinted ez egy kapcsolat?, kérdeztem. Azt hittem, higgadtabban fogadja majd, de olyan hisztériát rendezett,
hogy attól féltem, átjönnek a szomszédok. Könnyezett, ölelgetett, aztán minden átmenet
nélkül elkezdett kiabálni és fenyegetőzni. Meg sem vártam már, hogy fürödjön. Kezébe
adtam a táskáját, és kituszkoltam az ajtón.
Ezt nagyon meg fogod bánni, Erika, nagyon meg fogod bánni, sziszegte a lépcsőházban, de az arca csupa könny volt. Igen?, néztem rá érdeklődve. Meg fogom bánni? És
mondd, mit csinálsz? Nem írod meg a dolgozatot hétfőn?
Meg tudtam állni, hogy elnevessem magam, mert olyan elgyötört volt az arca, hogy
egészen megsajnáltam. Mormogott valamit, aztán sarkon fordult, és otthagyott.
Készítettem magamnak egy kakaót, és leültem a konyhaasztal mellé, átgondolni az
egészet. Végül arra jutottam, hogy sehogy sem tud nekem ártani. Nem e-maileztünk, nem
sms-eztünk, nem hívott se a vezetékes, se a mobiltelefonomon, ahogy én se őt. Nem
írtam neki kézzel levelet, és senki sem láthatott minket együtt. Egyszerűen nem tudta
volna bizonyítani, hogy volt köztünk valami. Amúgy se vennék komolyan. Mit mondana,
hogy megrontotta a gonosz tanár néni? Azt sem tudom, büntetik-e a vele való szexet.
Már majdnem nagykorú. Bár a Gyöngyösiből mindenképpen kirúgnának. De hogyan
bizonyítaná be?
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Úgy tűnt, mindezzel Beni is tisztában van. Egyelőre nem tett semmit, csak dühösen
méregetett az órákon. Ennyit még elviselek, gondoltam.
Valahogy mintha megérezte volna, Beni kirúgása után újra bejelentkezett Gábor is.
Azalatt a másfél-két hónap alatt, amíg a ﬁával voltam, egyszer sem hívott. Most pedig
találkozni akart velem. Igent mondtam, mert Gábornak mindig igent mondok. Abban
reménykedtem, hogy olyan lesz, mint régen. Gábor nem vette észre, hogy rosszul éreztem
magam a múltkori partin.
Volt egy lány egy darabig, azért nem hívtalak, magyarázta, de ha nem mondta volna,
akkor is észreveszem, hogy járt másik nő a lakásban. Nem csináltam úgy, mint a féltékeny
feleségek, nem rendeztem jelenetet, nem kérdeztem meg, hogy hívják, hány éves, és
csinosabb-e nálam. Biztos szép és ﬁatal. Lassan hozzá kell szoknom ehhez. Hozzá kell
szoknom ahhoz, hogy egyre megalázóbb eljutni a közösülésig.
Ő fáradt, én meg iszonyúan feszült voltam. Alig tudtam elmenni, folyton a sírás
kerülgetett. Feküdtem Gábor mellett, és arra gondoltam, hogy most már a szex sem megy,
kész, többé már semmi nem fog menni. Akkor a vállamra tette a kezét, és az nagyon
jó volt.
Teltek a hetek, én meg nem gondoltam semmi rosszra, mert nem is volt semmi
rossz. Ami addig bántott, az is egészen elfogadhatóvá szelídült, ahogy az ember egy idő
után bármihez hozzá tud szokni. Akár még Helga egyre gyakoribb kimaradásaihoz is.
Szóval nem volt rossz ómen vagy megérzés, nem volt baljós háttérzene, nem lassult le és
merevedett ki a kép. Csak egy sima szombat reggel volt, olyan, mint ez a mostani, amikor
Helga meggyötört testét fürdetem. A konyhában álltam, a pultnak támaszkodva, vártam,
hogy kész legyen a melegszendvics, azt dúdolgattam, hogy lángolj fel a lelkünkben, szép
égi szikra, és akkor hirtelen kivágódott Helga szobájának ajtaja, és megjelent Beni egy
szál törölközőben.
Azt mondta: jaj, tanárnő, elnézését kérem, nem gondoltam, hogy már ébren van, és
vigyorgott. Én csak álltam. Beni mögött megjelent Helga is, kipirultan, egy kibolyhosodott,
öreg köntöst tekerve maga köré. Fogalmam sem volt, mit kéne mondani.
Végül azt mondtam: megmutassam, merre találod a fürdőszobát?
Részlet egy készülő regényből

A lap megrendelhetô a szerkesztôség postacímén:
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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ÁFRA JÁNOS

szóvá lett
letérdelt, és összekulcsolta kezét, ez volt
neki az első, elővette a papírt, amit társai
elloptak tőle, de most elégedetten terítette
az arca elé, visszaszerezte, ott volt minden
rajta, még sírt is, hogy újra kézben tartsa
a bűneit, hisz nem akart semmit elfelejteni,
azt gondolta, én vagyok a magasságos füle,
és most már, mert szóvá tette ezt az írást,
nem juthat többet a semmibe… hát igen,
három miatyánk, ﬁam, és három üdvözlégy,
és paráználkodtam, úgy legyen öt miatyánk,
de mit tudhat vajon a szemérmetlenségről?,
tízéves lehet, talán barátaival pornót néztek,
vagy ilyesmi, így szokták, sajnos én is, de
csak végszükség esetén, más nem jutott,
elszáradt a testem… Isten megbocsátotta
bűneid, menj békével, az Úrnak legyen
hála, és átsétált a fülkéből a főhajóba,
szenteltvízbe most is bal kezét mártotta,
sete volt, a padok közé sétált, egy üres
sorba tért be, majd letérdelt az oltárral
szembe, ásított, fejét lebiggyesztetve,
Miatyánk kivagy a mennyekbe
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férfias szerep
belekarmoltam a hátába, mert volt pofája
gyűrűvel jönni a ballagásomra, mégis anélkül
próbált elmenni, hogy bepakolt volna a combok
közé, sőt állította, hogy soha többé, azt hittem,
most tényleg megfojtom, így, otthon sem adott
másik lehetőséget, lent engem ünnepelt a család,
fent viszont nyitott ajtónál az ő nyakára zárult
két tenyér, próbált tompítani, de elborult tőle
az arcom, most játszottad el ezt a másfél évet,
mióta először szeretkeztünk, nem vagyok a régi,
szerinte megváltoztam, mert egymásba értünk,
és nem tudtam többé élni hagyni, fenyegettem,
hogy maradjon végre nyugton, hisz bámult
az utcán minden nőre, féltették tőlem a barátai,
és én féltettem tőlük, mert időt pazarolt rájuk,
de szerette a két öcsémet, a szüleim ellátták,
aztán mégis képes lett volna éjszakákat átélvezni
nélkülem, de akkor mégis mi maradna nekem?,
és mikor először élvezett el hamarabb, arcon
csaptam, hogy mégis mit képzel ez a kis buzi,
akinek az életében nem is volt előttem semmi
lényeges, akinek az első élménye a saját testem,
és erre, erre nem ﬁgyelt rám, rám?, aki annyira
szerette, hogy még a kaput is összerugdosta,
hogy visszaszerezze, ütöttem, amikor hagyta,
pedig azt mondják, inkább a férﬁ szokott a nőre,
de aztán megkért, és ráléptem erre a fehér kőre,
na de ezeket egy ilyen kis pszichoribancnak
nem fogom elmondani, biztos ezt is megdugná,
besétálok a rendelőbe, lecsukott szemhártyán
látom, ahogy épp összekoccannak éjjeli bőr alatt
a csontok, ezért hazudok, nincs jobb módszer,
az élet megdől, és én is, hisz annyira szeretem,
amennyire ember csak gyűlölhet egy másikat,
mert elvettük egymástól, amit csak egyszer
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GYÕRFFY ÁKOS

A kísértõ nem tud mit kezdeni velem
Takács Zsuzsa: A test imádása – India

18

Takács Zsuzsa költészetével sokáig nem tudtam mit kezdeni. Úgy voltam vele, mint
Bartókkal vagy Giacomettivel: tudtam, hogy valami nagy és felemelő, mégsem ért el
hozzám az a nagyság, amelyet elvileg érzékeltem. Talán nem engedtem egészen közel
magamhoz, talán nem mertem egészen közel engedni. Végül is úgy van vele az ember,
hogy retteg a leleplezéstől. Hogy valójában nem akar színről színre látni. Iszonyú minden
angyal, mondja Rilke, és itt az angyal helyett nyugodtan gondolhatunk minden olyan
műalkotásra, amely kíméletlenül szembesít minket mindazzal, ami valójában vagyunk.
Takács Zsuzsa költeményeit olvasva nem úszhatjuk meg ezt a szembenézést. Amivel ez
a költészet szembesíti olvasóját, mindnyájunk számára ismerős. Végül is ki ne gondolna
minden nap a szerelemre, a halálra, az anyjára, az öregségre, Istenre. A nagy költészet soha
nem dolgozik elvont fogalmakkal, mindig az univerzálist, a mindenki számára egyaránt
lényegeset ragadja meg.
Takács Zsuzsa költészete abba a hagyományba illeszkedik, amely leginkább Pilinszky
nevével fémjelezhető a magyar költészetben. Legutóbbi kötete, amely már a címével
– pontosabban annak első felével – is erre a rokonságra utal, kimagasló helyet foglal
el mind az életműben, mind a kortárs magyar költészetben. A címadás jelzi ennek a
költészetnek a kereszténységhez fűződő viszonyát, ezen belül pedig azt az igen terhelt és
problematikus kapcsolatot, amely a kereszténység és a test között áll fenn immár kétezer
éve. Mindjárt a címadó verssel benne vagyunk a sűrűjében: „Sírt örömében testükből /
a szeretet sóhajtásszerű távozása miatt, / sírt, mert úgy vélte, az felel, akit most / büntetnek,
a hónapok óta érzett, / alattomosan terjedő fájdalomért, a lélek.” A vers szeretkezésleírása
összefoglalja azt a sokszorosan összetett problémahalmazt, amellyel korunk embere talán
még reménytelenebbül küzd, mint a régiek. A test imádása cím megtévesztő, mert profán
értelmezésben nem jelent többet puszta hedonizmusnál, egyfajta kétségbeesett őrületnél.
Ha viszont úgy közelítünk a testhez, mint a lélek templomához, az imádat tárgya azonnal
szakrális értelmet nyer, a krisztusi szenvedéstörténethez nyit utakat. A test imádása
ebben a megközelítésben a lélek megismerésének kulcsa, az a kapu, amelyen belépve
feltárulhat előttünk valódi önmagunk, és lehetőségünk nyílik találkozni a határtalannal.
A kötet verseiben számos példát találunk a test hangsúlyos jelenlétére, a testérzékelés
olyan dimenzióit tárja fel ez a költészet, amely mindezidáig szinte ismeretlen volt
irodalmunkban. Elég, ha csak a Nyelvtan, haladóknak című ciklust említem, amely a
megrendítő Ajánlás után a testi szenvedés rendkívül intenzív megtapasztalását járja körül.
„Mindazoknak, akiket a fájdalom nem hagy aludni” – szól az Ajánlás első sora, és lehetne
ez a sor akár az egész kötet mottója is.
A test imádása mint kötetcím a könyv második részében, a Kalkuttai Teréz emlékének
ajánlott India-ciklusban teljesedik ki, itt kapja meg jelentésének azt a végső árnyalatát,
amely ennek a költészetnek a keresztény hagyományba való beágyazottságát erősíti meg.
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Kalkuttai Teréz életútja sokak előtt ismert, az azonban már kevésbé, hogy ennek az
életútnak egy jó része a hit elvesztésének éjszakájában telt el. Karitatív és gyógyító
munkáját töretlenül végezte úgy, hogy közben mindvégig a maga démonaival kellett
megküzdenie, vagy egyenesen a tátongó semmivel, amely hite hűlt helyén sötét szurdokként nyílt meg alatta. A kérdés az, hogy mégis mi az, ami egy hite elvesztésével
küzdő embert nap mint nap a kitaszítottak, a fekélyesek és a nyomorultak közé visz?
Takács Zsuzsa ezt a rendkívüli léthelyzetet óhatatlanul is egyfajta ars poeticaként
tárja az olvasó elé, Teréz alakja mögül felsejlik az övé is, kontúrjaik összemosódnak.
„A kísértő / nem tud mit kezdeni velem, de árnyéka / végleg rám tapadt” – írja a Hazafelé
tart a testem című versben, de e mögött az árnyék mögött, túl a Keresztes Szent Jánosféle lélek sötét éjszakáján, felcsillan valami más is, a kínhalált halt Istenﬁú tekintete
minden egyes szenvedő szemében. Az elvesztett hit talán éppen egy valódibb, magasabb
megtapasztaláshoz vezető út első állomása.
Erről a reményről szól ez a ritka erős és hatalmas téteket hordozó verseskötet, amely
Takács Zsuzsa eddigi pályájának csúcsa, az életmű betetőzése.
Magvető Könyvkiadó, 2010. 160 oldal (2490 Ft)

Szabó Eszter: C&A_bajszos (15x12 cm; akvarell, latex; 2008)
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TAKÁCS ZSUZSA

Endorphin
A teljesség átérzése, a hála könnyei.
Leromlott szervezetem kémiája volna?
Boldogsághormon? Nem tudom, mi
történik velem, de sejtem, hogy Te
teszed. A hollófekete hajak, a könnyű
kelmék szivárványa, a kecses mozdulat,
ahogy a hosszú ujjak teát töltenek
a feléjük nyújtott, piros pettyes zománcú
bögrékbe. Honnan ez a vendégség-érzés
bennem, a tekintetetek világos feketéje?
Hogy aki azt mondta, ne gyertek, nincs
mondanivalóm, és jegesen koccantak
fogai, ha beszélni kényszerült, most
táncol és énekel. – Mozdulni sem merek.

A fölázott föld elõtt
Mi ez a csönd? Befellegzett nekem? Igen
és nem, de hiszen mindegy, éjszaka van,
ahogyan Rosztov is egyhelyben vágtatott
és állt a csatatéren a földhöz cövekelve,
egyhelyben forgolódom sebesülten én is.
Nehéz a szívem, mintha kétpudos súlyt
akasztottak volna rá. Már célba vettek
engem a franciák, tudom, de utoljára
összeszedem minden erőmet, és elhúzok
a sebesülések, nyögések, méltatlankodó
kiáltások terét szegélyező erdőig. Térdre
esem a bokrok, a fű, a fölázott föld előtt.

20
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Bombay mocskából
Kalkuttai Teréz emlékének

Nem szólítasz meg, és nem válaszolsz,
szólongatlak mégis. Elfordítottad tőlem
az arcodat, leprát bocsátottál rám, elnémítottál. Tanácsadóim a férgek és legyek.
Járásom-kelésem, a pályaudvarokon való
sorbaállásom nevez meg, ahogyan minden
ablaktól, rácstól félrelöknek. Bizonyítékokat
eszelek ki létezésed mellett, s hiába
nem akarnám, bizonyítékaim támadnak
Ellened. Az utókor boldoggá avatásom
érdekében majd adatokat szerez be.
Szaporodnak a csodás gyógyulásokról szóló
híradások, csak én nem gyógyulok meg.
Bombay mocskából nem emel föl senki.

21
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PAULOVKIN BOGLÁRKA

Spar, Tesco, Plus

Szabó Eszter képeirõl
Sajátos portrésorozatot látunk, érzékeny, akvarell ecsetvonásokból. Legtöbbjükön semmi
háttér, csak a nagy, légüres tér, indifferens űr: környezethiány. Mivel tölthető ki az üresség?
Mivel tölthető ki az élet? Ha nincsen más, hát meg kell fésülködni, fel kell öltözni, használni
kell a mindennapokban használatos kelléktárat, amely önmagunk számára deﬁniál
bennünket, és amellyel minden életterünkbe sodródónak jelezni akarjuk, kik vagyunk.
Aztán: lemenni a boltba. Mert kell kenyér. Parizer kell. És kell sör, és kell a kétdekás is,
nyilván. Kell egy új – és tök jó! – felső, mert pont akciós. Kell egy új körömlakk, és kell
folyékony szappan a déemből, mert ott ebben a hónapban dupla a pont.
Szabó Eszter graﬁkáinak magányos hősei egyszerű emberek, sorsuk hétköznapi.
E sorsot jó néhányuk fel sem ismeri, csupán a napok egymásutánjaként éli meg, míg
vannak közöttük, akik tudatosan igyekeznek valami egyedi vonást a magukénak tudni.
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Szabó Eszter: Gyümölcsös (videó; 30”; 2009)
Nem szépen öregedő, nem bölccsé érett, hanem a hiábavalóan elmúlt évektől elnyűtt és
összegyűrt arccal néznek ki ránk a képekből ezek a magányos „hősök”. Önmegvalósításuk
végül nem lett több, mint egy extravagáns ékszer vagy hajviselet; pólóikon az oda
nem illő feliratok sajnálkoznak törékeny méltóságukon. A páros portrékat is hasonló,
sajátos hangulat lengi körül. Szótlan, egymás mellett lépkedő, súlyos szatyrokat cipelő
férﬁak és nők tűnnek elénk, akik már nem is szólnak egymáshoz. Vállaik leengedve,
mozdulataikból a közöny köszön ránk. Kapzsin markolják a napi zsákmányt, az egyetlen
vigaszt. Megkétszereződött magányuk láthatatlan burokba fogja őket, közelebb lépni nem
is lehetne hozzájuk. Karanténként zárja el őket, csakúgy, mint a romlás, amely – számukra
talán nem is észrevehetően – lassan formátlanná változtatja egykori büszke alakjukat.
A ﬁgurákhoz tartozó fontos attribútumok azok a kommersz tárgyak és ruhadarabok,
amelyek a jóléttől távol élő emberek vizuális környezetét meghatározzák. Jellegzetes
minták, csíkok és feliratok a ruhákon, ócska nejlonszatyrok a multinacionális áruházláncok
logóival. Spar, Tesco, Plus. Micsoda jólét! Figyelemre méltóak a triptichonszerűen összeállított képsorozatok, amelyekben csupán apró elmozdulásokkal és képkivágásokkal – jó
ritmust teremtve – deﬁniálja a két ember egymáshoz és önmagához fűződő kapcsolatát.
Külön egységet képeznek a „plázás” képek, ahol a ﬁgurák céltalanul bolyongó
staffázsalakokként tűnnek fel. Jelenlétük esetleges: a súlytalan, áttetsző térben úgy tűnik,
mindegy, hogy ott vannak-e, vagy sem. Megannyi szánalomra méltó kísértet, amely
sem élni, sem meghalni nem tud. Hát nem ők a rendszerváltás győztesei. Mégis mintha
övék lenne szerda délelőtt fél tizenkettő és negyed egy között a csillogás, a látványlift,
a plexikorlát a galérián, ahonnan szatyraikat óvatosan maguk mellé engedve a földre,
lenéznek a többiekre.
...Vajon ők mit látnak?
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ÁGENS

Idõtest, azaz a testélmény és
testemlékezet I.
Csermely Péter biokémikus, hálózatkutatónak
és Feldmár András pszichológusnak
„Az embernek az a tragédiája, hogy egyszerre akar és kell önmagában létezőnek lennie,
és ezzel egy időben benne élnie valaminek a kellős közepében,
amiről sohasem tudhatja meg, hogy micsoda.”
Ágens

1. Idõérzékelés
Alapvetően az idővel foglalkozom, próbálom elcsípni a trükkjeit. A folyton más formában megjelenő, különböző módon előkerülő emocionális, és tudati érzékeléssel
fogható időélményeket kutatom, amelyek sohasem hasonlítanak egymásra, még akkor
sem, amikor felismerem, hogy épp melyik időben vagyok, melyiket élem. Még akkor
sem, amikor észreveszem, hogy a reggeli teszetosza rakosgatásban lelassult és kitágult az
idő. Mindannyiunk közös élménye a „ma van idő” tapasztalata. Dacára, hogy teszem az
akkori dolgaimat, mégsem telik az idő, nem halad. Ránézek az órára, dolgaim végeztével
ismét, s a mutató pár percnyi eltérést mutat. Megállt, hogy megtehessem, amiért hajnalban
keltem, vagy amiért eddig húztam, halasztottam a megtevést. A kérdés, hogy ki tudjuke használni ezt az ajándékba kapott időt? Megadom-e a lehetőséget arra, hogy ma
megtörténjen? Másnap elfogy az idő, csúszkál és kitér előlem, képtelen vagyok a kezemben
tartani, lekésem, elkésem, elfelejtem, elhalasztom, eltolom, átteszem a következő napra,
nem megyek.
Én csinálom az Időt vagy csak érzékelem? Én celebrálom a minőségét, vagy csak a
jó találkozási pontokat illeszthetem össze, amennyiben ráismerek, hogy most van itt az
idő, amikor is elkaphatom a pillanatot. Elfogadom-e a kihívást, azaz hagyom-e, hogy
behúzzon. A megértéseimmel, vagyis azzal, hogy konstatálom, benne vagyok az Időben,
már lehet valamit kezdeni.

2. Hogyan fogadjam el az idõ felajánlásait?
Miképp rendezzem a fölismert rezgésszámmal a viszonyomat? A kérdés, hogy van-e
lehetőségem rendezni, vagy csak ő rendezheti velem a viszonyát?

3. A szerelem képes átstruktúrálni az idõt

24

A szerelem maradéktalan test- és időélmény. Sajátossága, hogy képes átstrukturálni az
időt, valamely új és idegen dimenziót hozva létre, amelyben ember voltunk nehezen tud
eligazodni. Tapasztalataink és testemlékezetünk nem segítenek, sőt kaotikus ábrándokba
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hajtanak, a bizonyosság csekély látszatát keltve. Érzékeink oszcilláló áramlása megemel,
majd oly mélyre lök, hogy alig nevezhetjük magunkat magunknak. Nem vagyunk többé,
csak az örvénylő öröm és fájdalom forog, kipenderülünk saját időnkből, beszív a közös
idő. Test a testtel, és mégsem az, a szerelem a tekinteten és a levegőn keresztül terjed,
az érintés megfertőzi a bőrt, amely felismeri az odaadást és az egyesülés lehetőségét. De
nem ott történik, bennem forog, az én időmben és emlékezetemben keletkezik, belőlem
nyúl át, hogy elkerülhetetlenül az enyém legyen, azaz testazonos. Ilyen, ha megtörténik, s
ha nem, feloldás nélküli elodázott pillanatok marnak és emlékeztetnek arra, hogy itt van,
bennem forog, csak át kéne nyúlnom érte, de nem teszem.
Én celebrálom, indítom a szerelmet, vagy elfogadom a felajánlásait?
„Veled a pillanat tartalmazta az összes többi pillanatot is, egységet teremtett. Bármikor
felidézhetővé lett. Nem kopott le rólunk az emlék, nem felejtettük el. Figyelmeztettük a
másikat, mikor nem kerültünk bele a saját időnkbe és csak felületesen szemléltük egymást.
Zavarban voltunk, ha nem értünk össze, ha nem nyílt ki a teljes történet. Nem voltak
fejezetek, haragok, dühök és megbocsátások, egyben történt minden. Nem különítettük
el az indulatot az öleléstől, folyamatos és egyidejű létezésbe kerültünk. Egymáséi
voltunk. Szerepek nélkül, mert a szerepek mindegyike belekerült az ölelésbe. Mint
egy gyermek, aki van. A létezésben él, idő és tér nélkül, onnan szeret, nem viszonyít.”
(Ágens: Enyém vagy)
Nádas Péter azt mondja, hogy a társadalmi s politikai kommunikáció alapproblematikája,
hogy nem tudunk egy alapvető testélményünkről beszélni, a szerelemről. Amely
természetesen nem csupán testélmény. Mi még? A testünkön végigfutó hullámok
és lobbanások, a tekintet mágikus tér- és időalkotó ereje, amellyel rákapcsolódunk
szerelmünk tekintetére, és kinyitjuk a másikban lakó mély és ismeretlen birodalmat.
Képesek vagyunk a szemünkkel körbeölelni a testet, történeteket kreálni, létrehozni, majd
megszüntetni egy nem létező világot. A testünk is beszáll a mágiába, teremt, valódi emlék
nélküli ölelést és „most”-ot, amelyet a szerelem elmúlásával minden tekintetben keresünk.
Azt ﬁgyeljük, mikor lobban be újra, még akkor is, ha úgy teszünk, mintha nem keresnénk.
Idővel megtanulunk menekülni ez elől a kifacsart, fájdalmat okozó idő elől. Felismerjük
a tekintetünkön keresztül érkező áramot, lehajtjuk vagy elfordítjuk a fejünket. Mentsen
meg bennünket az Isten vagy bárki más, akinek hatalma van felettünk, mert magunknak
nincs hatalmunk, elragad az idő, a szerelem ideje.

4. Az énektanárnõ teste
Egy hórihorgas, hajlott hátú nő lépett az osztályba, bejelentette, hogy ő lesz az
énektanárnőnk. Festetlen, ritkuló haját szorosan a fejbőréhez tapasztotta, amitől széles
arccsontja még inkább előtünt, riasztó, mélyen ülő szemével gyanúsan vizslatott
bennünket. Ki szereti a zenét, szegezte nekünk a kérdést, elenyésző számú kéz lendült
a magasba, bizalmunkat nem nyerte el, nem vallottunk neki. A hosszú, árnyakkal telt
folyosón tekergődző, gilisztajárással glasszált, a ráköszönő gyerekeknek jobb kezét picit
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megemelve intett, aztán a mély, veséig érő tekintet következett. Megállt, nézett, tá, tá,
tá, majd nekiindult az ormótlan kopogós cipő. Innentől kezdve az énekórák hisztérikus
kommentekkel és hangos nagyjelenetekkel bővültek, a nő megkérdőjelezhetetlen
kötődése Sztravinszkíjhez, Sosztakovicshoz, Rimszkij-Korszakovhoz, Rachmaninovhoz,
Muszorgszkijhoz, Prokofjevhez, Szkrjabinhoz és Csajkovszkíjhoz, no és Kodályhoz, –
Bartókot nem szerette –, komoly tisztelet váltott ki belőlünk. Elsöprő szenvedéllyel
ismertette az élettörténeteket, a művek születésének körülményeit, és lenyűgöző átéléssel
hallgatta a recsegő, koszos bakeliteket. A tű sercegő előjátéka után nekiindult a zene.
A nő teste megtelt feszültséggel, fejét fölvetette, szemét lehúnyta, hosszú, törékeny ujjai
verték az ütemet, a kitartott hangoknál a levegőbe markolt, és erősen tekerte, szorította a
teret, láthatóan fájdalmat okozva magának. Időnként könnyezett, a nyakát ellepte a pír,
és kiterjedt folt keletkezett a hónaljánál, összeszorította a comjait, a hosszabb futamoknál
vékony karjaival átölelte a fejét, ezzel alaposan összezilálva gyér, nehezen rendezhető
haját. Lelkesültsége ránk is hatott, rémült igyekezettel próbáltunk együttlélegezni vele,
később értelmezni a hallottakat. Az éretlen és pajkos gyermekzsivajt kokikkal, pofonokkal
és fenyegetésekkel tartotta kordában a mindig ideges énektanárnő, én a kokikban
osztoztam társaimmal, amelyektől hosszú ideig zúgott és fájt a fejem. Csajkovszkíj B-moll
zongoraversenye következett. Egyszer az én padomra került a lemezjátszó és a hangfalak.
Sercegő előjáték, zongora ﬁnoman, erősen és még erősebben, a zenekar beszállt, egyre
gyorsabban pörgött, keringett a zene. Összeszorult a torkom, fojtogatott, szédültem, a
kezemmel nyomtam vissza a könnyeim, kapartam a padot, odamenjen az indulat. Akkorra
a fülem már rég rátapadt a ropogó, krahácsoló hangszórókra, hogy az is segítsen birtokolni
a zenét, átlépni a képzelet és a valóság határát. Egyszer csak kirobbant a bömbölés, bele a
rozzant hangfalakba, a tű ugrott egyet a hullámzó lemezen, majd még egyet és még egyet.
Az énektanárnő felnézett, megvillant átitatott tekintete, fölpattant és ütött. A tű a verés
ritmusára ide-oda ugrott, megbontva és újraértelmezve a zenét.
Innentől kezdve az énekórákon az első padban ültem, egyedül, középen a lemezjátszó,
kétoldalt a hangfalak. Muszorgszkij Egy kiállítás képei című műve került sorra. Bújtam a
hangfalak közé, előjáték, zene, torokszorítás, sírás, nyitott szájjal sírtam, úgy szerettem, a
pad szélén az előkészített zsebkendők, az énektanárnő rám mosolygott, fújd ki az orrod,
mondta, majd becsukta a szemét.

5. A tej

26

Szülés után két hónappal a színpadon meg kellett szoptatnom egy ﬁút. A nehezen indult,
de aztán annál inkább működő tejkiválasztás eredményeként a mellemből ömlött a
tej, amelyet próbák szüneteiben fejtem az öltözőben, és amelyet azonnal hazavittek a
gyermekemnek. A ﬁú kóstolgatta, ízlelgette az anyatejet, milyen. Nem tetszett neki.
Ezen az előadáson láttam magam először kívülről és belülről is, vagyis érzékeltem a
belső történetet, melynek részese voltam, s ugyanaz egy időben megmutatkozott kívülről
is. A csecsemőmmel megtapasztalt intimitás és testélmény egy kialakulóban lévő férﬁval
külsővé vált az előadásban. Láttam a nőt, aki énekelt és szoptatott, élte és mozgásban
tartotta a ﬁgurát, miközben belülről mély bizalommal kínálta a mellét az éhes ﬁúnak.
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Egy későbbi, Tenebrae című előadásomban éltem meg hasonló helyzetet, mikor is
másodszor kellett lemeztelenednem a színpadon. Egész más okból, egész máshogyan.
Itt a testem látta, érzékelte a táncosokat, színpadi jelek nélkül kellett egymásra találnunk
a térben, a másik lélegzetét és testindulatát, hőjét érzékelve, a test gondolatait s irányait
megérezve kapcsolódtunk egymásra, egymáshoz. A testérzékelés egész különös
élménye volt.

6. A kijelölt idõ
A legjobb időélményem az, amikor elkezdem csinálni. Amikor előtte vagyok, s
tudom, hogy valamilyen módon bele kell hajtsam magam abba az időbe, amikor meg
kell tenni. Egyszerűen itt a kijelölt idő. Nem a felajánlásra, a kinyílt időre ugrom, ami
könnyedén bepörget a történet közepébe, hanem nekem kell celebrálnom, kinyitnom
az időt. Igyekeznem kell, hogy megtaláljam azt, amire szántam, azaz megtegyem, amit
elterveztem. A gyomromból indul, végigfut a gerincemen, dolgozik a megfogalmazás
lehetősége, majd a szó, a mondat, a szövegegység, de ugyanígy az énekdallam, énekállapot,
a színpadi jelen.

7. Így vagyok a kijelölt idõvel
Kijelölik vagy kijelölöm az időt. Ismerem a kihívást: most legyen. Emlékszem, volt ilyen,
többször is, a celebrált idő befogadott. Rágondolok és megtörténik (?). Az időtest, az időbe
helyezett test megteszi, amit kívánok tőle (?). Képes vagyok szerelmet, időt, időtlenséget,
gondolatot, hangot létrehozni egy nyugvó, semmilyen történetet nem kreáló időből(?).
Képes vagyok behúzni magam az átélésbe, vagy az csak történik velem? Tudok teremteni,
elindítani a rezgést, mint főrezonátorunk, Isten? Így hívjuk, nem? A megértést, az átélést,
az odaadást. A teremtő energiát.

8. Azért van, mert elõképzelem

9. Az idõkutatás folytonossága
Az időkutatás lényege maga a kutatás, ennyi esélyünk maradt. A ráismerés lehetősége
a folytonosságban rejlik, a szakadatlan keresésben. Az idő vizsgálata nem befejezhető,
nem érhető át, mivel korunk haladtával egyre inkább meglep és megcsal bennünket,
nem látjuk a valódi íveit, a megértés reménye a közelítés módjában keresendő. A saját
időnk (önidőnk) kutatása lehetővé teszi, hogy közelebb kerüljünk a valósághoz, az
önazonos létezéshez.
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Könyörtelen õszinteség
Gergye Krisztián 2001 óta része a hazai kortárs táncélet világának, mostanra a
nemzetközi tánc-szcéna is számon tartja. Saját társulata van, Ágenssel mutattak be
előadásokat, de 2008 óta Alföldi Róberttel közösen dolgozva előbb a Bárka Színház,
majd a Nemzeti Színház tagja lett. Táncos-koreográfus, akit esetenként apróbb
prózai szerepekben is láthatunk. Táncosként sokat tud a test jelenlétének erejéről a
színpadon. Vörös Róbert a Nemzeti Színház nyílt napján Heiner Müller Kvartettjének
összemozgópróbáján a kortárs tánc fenegyerekeként mutatta be a közönségnek.
A próba után beszélgettünk a táncossal.

28

Miért jávai tánccal kezdted a tánctanulást?
Mindig éreztem, hogy szeretnék valamilyen módon táncolni, de tizenkilenc évesen
kezdtem el táncolni egyáltalán, ebben a korban a klasszikus balettet már elég késő elkezdeni
– bár vannak kivételek, Nurejev például. Akkor Ágens egy művészeti menedzserképző
iskolában dolgozott, ott hallottam először énekelni. Teátrális és energikus helyzet volt.
Ennek kapcsán fogalmaztam meg magamban, hogy én úgy szeretnék táncolni, ahogy
Ágens énekel. Megismertem a jávai táncot, s ez magával ragadott – kortárs táncosként
és koreográfusként is a jávai tánc az alap, amely speciálissá teszi a produkcióimat. A
tánc a tér és idő egy speciális felfogását közvetíti. Ha azt mondom, aktív meditáció, talán
közelebb lehet kerülni a dologhoz. A jávai táncﬁlozóﬁa a testet, illetve a személyt, aki
táncol, médiumként képzeli el, aki különböző eposzi hősöket, isteni karaktereket jelenít
meg. Egy olyan meditációban kell létezni, amelyen keresztül az a karakter a nép vagy a
közönség előtt fel tudja mutatni létezésének sugárzását.
Hogyan viszonyul egymáshoz a koreográﬁáidban a jávai táncnak ez az isten-felmutatása
és az önfelmutatás?
Minden egyes darabom önanalízis, önkeresés. Megkeres egy-egy karaktert, amely minden
emberben benne él, s annak a karakternek a lehető legszélsőségesebb helyzetét igyekszik
felmutatni. Szerepszemélyiségeket vállalok fel. Nyilván magamból előásott helyzetek
ezek, ám elsősorban nem magamat, hanem azt a karaktert akarom megmutatni, akit én
pszichológiai úton ások elő, felismerek, felfedezek, s hagyom létezni. Kell persze egy erős
kontroll, hogy ezek a szerepszemélyiségek ne uralhassanak el, s művészet maradhasson
– a tudathatáron belül.
Pszichológus szerettél volna lenni, dolgoztál az OPNI-ban is, később döntöttél a tánc
mellett. Miben ad neked többet a tánc, mint a pszichológia?
Addig akartam pszichológus lenni, amíg kerestem azt a formát, amelyen keresztül egyre
jobban, egyre mélyebben és egyre stabilabban megismerhetem önmagam. Amíg ki nem
derült, hogy a művészeten belül ezt pontosabban tudom csinálni. Azt kell mondjam, hogy
ehhez több talentumom volt.
Egyszer azt nyilatkoztad, hogy bizonyos mélységek mozgással nem, csak szöveggel
közelíthetőek meg.
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Egy nem beszélő test mindenféle szempontból általánosat tud kommunikálni: ide fut, oda
fut, ezt csinálja, azt csinálja. Egy érzetmagot tud a táncos felvenni az arcára, energiát tud
kisugározni, de nem tudja azt mondani, hogy én téged utállak, és nem mást. Bár lehet,
hogy ezt még el lehet játszani, de vannak olyan mélységű gondolatok, amiket nem lehet.
Ha nézzük Nádas Péter drámáit, vagy olyan szövegeket, amelyek engem inspirálnak, azok
nem eltáncolhatók, és ha eltáncolnám is, de nem hangzana el maga a mondat, akkor az
egész eloszlana a ködben. Csak általánosság maradna. Közben viszont a test energiája
és jelenléte elengedhetetlen. Arra törekszem jelenleg, hogy olyan testi helyzetből
megszólaló szituációt találhassak, amiben a szöveg is tökéletesen interpretált, de a test is
mind mozgásában, mind léthelyzetében ugyanazt sugározza.
Dolgozol saját független társulattal és kőszínházi állandó társulat tagjaként is. Mi a
különbség?
Amikor a saját társulatommal dolgozom, akkor azt csinálhatom, amit szeretek, olyan
témákat keresek és találok, amik nem feltétlenül a színház elvárásrendje szerint
működnek. Nem mindegy, hogy ha rálelsz egy darabra, megtalálod-e a helyét. A Bárkában
megvannak azok az emberek, akikkel például Nádas Péter drámáit olyan mélységben
lehetett értelmezni, ahogy szerettem volna. Sokat tanulok innen is, onnan is, sok az átjárás.
Szeretem ezt a szélsőséges csapongást.
Megfognak írások, de erősen hatnak rád zenék és képzőművészeti alkotások is. Melyik
inspirál leginkább?
Elsősorban táncos vagyok, a képzőművészettel és a zenével könnyebben találkozik a
test mozgása, s csak eztán lehet arról beszélni, hogy megfog egy színpadi mű… de nem
mérlegelném ezeket. Gyakrabban ihlet meg egy-egy képzőművész.
Bosch megihletett, Schiele megihletett, Francis Bacon megihletett. Nagyon különböznek
egymástól, de van valami jellegzetesen karakteres a munkáikban.
Ebben találom meg magamat, általam van közük egymáshoz.
Rendszerint éles határhelyzeteket mutatnak meg. Bosch bacchanáliás képei a
világmindenség sokféleségével való találkozások, mindent egybefognak. Schielénél az
önmegmutatás, minden máz, minden rózsaszín édesség elvetése látszik – ezek azok a
helyzetek, amelyek megfognak? A szövegekben is a határhelyzeteket keresed?
A könyörtelen őszinteség az, ami megfog. Ha valaki maradéktalanul fel tudja tárni
önmagát. A szövegben az izgat, hogyan van megírva. Hogyan lehet mondani, s amit
mondasz, mennyire hiteles. Illetve, hogy teljes mértékben szélsőséges szituációt tár fel.
Az ember összes szélsőségét magába sűríti.
2005-ben és 2008-ban változtattál a pályádon. 2010-ben ismét átalakul a társulat. Ez is
mérföldkő?
Nincsenek véletlenek. Finanszírozási problémákba futsz bele, megváltozik a viszonyod
egy régi munkatárssal… mindig minden összejön, s mindig minden afelé tol, hogy
valamit észrevegyél. Én azt vettem észre, hogy vissza kell térnem egy kicsit magamhoz:
mi az, amit magamból meg tudok mutatni, mi az, amit én tudok, s ha azt át akarom adni
valakinek, arra milyen metódusok vannak.
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Kevés szólót találok ki magamnak. Elindult a pályám a nagy produktumok felé, s
azt gondolom, hogy ezekben a nagy, tematikus helyzetekben néha elveszik az ember
– most jólesik visszatalálni önmagamhoz. Ezek a negatívumok vagy változások mindig
pozitívvá fordíthatók és fordítandók is –: jelenleg nagyon boldog vagyok, hogy egyfajta
felismerésként újra felfedezem a saját testem és lelkem lehetőségeit.
Milyen előadásokra készülsz ebben az évadban?
Saját társulatomban sok vendégművésszel előadunk egy Adaptáció Trikolór című darabot
a MU Színházban októberben, ami egyfajta társadalomkritikai reﬂexió. Kevesen és keveset
foglalkozunk, kortárs művészek, a társadalom problémáival – szeretnék nyitni. A Nemzeti
Színházban visszük színre Heiner Müller Kvartettjét, ami a tavalyi Trafóban bemutatott
táncos Kvartettnek a prózai párdarabja Alföldi Róberttel és Udvaros Dorottyával.
Reményeim szerint mennek tovább a Nádas Péter-drámák is. A már korábban Tárnok
Maricával bemutatott Gaiának lesz egy következő fázisa decemberben a Sirályban:
ez ismét egy monodráma, ajándékjáték Tárnok Maricának, s itt is a táncművészet és a
bábművészet találkozási pontjait keressük.
Az interjút Györe Gabriella készítette
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SCHREIBER ANDRÁS

Az vagy, amit megeszel
Romero zombijai

„A horrorban a legrosszabbnak kell megtörténnie.”
Király Jenő

George A. Romero zombiﬁlmjeiben meg is történik a legrosszabb. Az ember holtában
sem nyugszik, a rothadó test tovább mozog, és lemészárolja az élőt. Magáévá teszi a húst,
felemészti a lelket. Az ember önmagát pusztítja el, és ennél semmi sem lehet borzalmasabb
– a veszély nem az egyént, az egész humánumot fenyegeti.
Rothad a világ – állítja Romero –, és pont ez az érdes társadalomkritika emelte a ﬁlmmel
gondolkodó szociográfusok nagyjai közé. Romero több tisztes iparosnál: a borzongásból
levezetett szociálszatíra okán valódi szerzőt említhetünk. Kétségtelen ugyanakkor, hogy
egy-két kivételtől eltekintve (Martin, Az őrültek) Romero elsősorban élőhalottas ﬁlmjeivel
alkotott jelentőset. A voodoo hitvilágról leszakított modern zombit ő teremette meg, és
kivételesen következetes zombijait illetően –: ez idáig hat ﬁlmen keresztül dolgozta ki
az élőholtak modern legendáját; kemény társadalomkritikát megfogalmazva vázolta fel
egy új világrend születését, amelyben a régi, humántársadalom pusztulásra ítéltetett, hogy
átadja helyét a totális romlásnak (vagy éppenséggel valami borzalmasan újnak).
„Ők mi vagyunk” – mondja doktor Logan a Holtak napjában a zombikról. Ha a
Holtak-sorozatnak csak az első négy részét1 vesszük, Romero konzekvensen felvázolta
egy humánus (és humanoid) zombi evolúciós fejlődését. Bár az élőholtak alaktanilag
is változtak az 1968-as Romero-debüthöz (Az élőhalottak éjszakája) képest, a külsőnél
sokkal fontosabb a belső, az értelmi átalakulás: hűen a Legenda lettem és a regény alapján
készült Az utolsó ember a Földön szellemiségéhez, a Holtak-széria első négy darabja
előrevetíti egy új, az embernél (bizonyos szempontból) életképesebb faj születését.
A kiindulópont ebben a fejlődési vonalban természetesen az ember: a zombikór az élőket
(vagy egykor élőket) támadja meg, az ő tudatukat-lelküket nullázza le, hogy később
emlékfoszlányaikra hagyatkozva újból öntudatra ébredjenek; mivel azonban holtak,
rövid távon semmilyen nyavalya nem foghat ki rajtuk – azt leszámítva, hogy fejbe
lövik őket.
A fejlődési vonal a következő: míg Az élőhalottak éjszakájának zombija a nyers,
vegetáló, ám brutális véglény (kivétel tán a zombikislány az ültetőkanállal), a Holtak
hajnalában az élőholtak már emlékek alapján ténferegnek a plázában, majd egy nagyobb
ugrással a harmadik részben – köszönhetően doktor Logannek – az emlékek a tanulás
szolgálatába állíttatnak (a háziasított zombi, Csöpp már egyre több emberi vonást mutat),
végül a Holtak földjében ez a furcsa evolúció a magának (emberi) jogokat követelő, tudatos
és bosszúra éhes zombijában (Big Daddy) csúcsosodik ki. A Holtak földje Romero zombiAz élőhalottak éjszakája (Night of the Living Dead, 1968), Holtak hajnala (Dawn of the Dead, 1978), Holtak
napja (Day of the Dead, 1985), Holtak földje (Land of the Dead, 2005)
1
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eposzának fejlődésbeli beteljesülése: megszületik egy gondolkodni-cselekedni-érezni
képes élőhalott (tegyük hozzá: a domesztikált zombival más rendezők is eljátszottak
[lásd például Andrew Currie 2006-os Fidóját], de a zombi értelmi fejlődésének Romeroféle felvázolása páratlan a szubzsáner történetében).
A gyors zombi (Kaptár-sorozat, 28 nappal később…) Romero aspektusából ezért is
zsákutca. Ha a zombi fejlődik (vagy mutálódik), akkor megújulása nem a természetfeletti
irányába kell mutasson, hanem éppen ellenkezőleg, emberibbé kell válnia. Ugyanis,
miközben Romero a modern zombit végképp leszakította karibi gyökereiről, az élőhalottak korai mozidarabjaihoz hűen fokozatosan megmutatta, hogy a halvajárók
veszélyesek ugyan, de az igazi gonosz: az ember. Pontosabban: az igazi gonosz mindig
ember. Ha ugyanis az élőhalottnak nincsenek érzései, akkor képtelen igazi gonoszságra.
Kérdés persze, hogy az öntudatra ébredt zombi gonosz-e – erre a Holtak földje sem ad
választ. Romero ugyanis következetesen ott vágja el a történetet, ahol az élők ráébrednek,
nincs esélyük kiirtani a holtakat; olyan helyet kell találniuk, ahol békében élhetnek.
És a zombik is területet követelnek maguknak. A halotterkölcsbe azonban már nincs
belátásunk: ez ugyanis kivitelezhetetlen lenne a horror műfaján belül – tán ezért is kezdte
Romero új alapokról a Holtak-szériát.
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A zombi a horrorﬁlm történetének páratlan monstruma. Általános megvetés tárgya –:
míg az arisztokratikus vámpír, a frankenstein-teremtmények, farkasemberek, de akár
a sorozatgyilkosok is képesek tiszteletet kiváltani a nézőből, a botorkáló zombi leginkább nevetséges pojáca, félelmet is tömeges megjelenésével-fenyegetésével vált ki
(a magányos élőhalott taszító külsejével inkább iszonyatot, rémületet kelt). Nincsenek
különleges képességei, azt az egyet leszámítva, hogy a halál után, kvázi öntudatlanul,
vegetálva pusztítja az élőt. A zombi a horror legsilányabb hordaléka –, groteszk paródiája
mindannak a romlásnak, amely az emberre az elmúlás után vár. Rothadó hús, amelyből
tovaszállt az érzés.
A zombi ugyanakkor unikális ﬁgurája a (horror)ﬁlmtörténetnek: az egyetlen mozgóképmonstrum, amelynek nincsenek komolyabb irodalmi gyökerei. A Mary Shelley
teremtette Frankenstein-szörnyeteggel, a Nosferatut megelőlegező vámpírirodalommal, az
európai folklórban gyökerező farkasembermítosszal szemben a zombinak még előképeit
is alig leljük a mozgóképet megelőző ﬁkciós (gótikus) irodalomban (és talán ez az egyik
magyarázata annak, hogy oly nehéz az élőhalottakat komolyan venni).
Első, komolyabb írott felbukkanása után a zombi mégis hamar beépült a popkultúrába.
William Seabrook 1929-ben megjelent Magic Island című haiti útibeszámolójában írta le
a holtak feltámasztásának voodoo-rituáléját. Leegyszerűsítve: a zombi a voodoo varázsló
által „életre keltett” halott, aki a varázsló megelégedésére a földeken dolgozik (vagy más
alantas feladatokat hajt végre). Dehumanizált rabszolga –, és pontosan ilyen első ﬁlmes
megjelenésekor is: a Fehér zombi (1932), Lugosi Bélával a főszerepben, hosszú időre
meghatározta a zombiﬁlmek történetszövését (szerelem-nekrofília-mágikus hipnózis;
a zombi rabszolga, ura rendre fehér cselszövő, életre keltése mögött általában csalárd
szándék áll).
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Szabó Eszter: Roland (21x30 cm; olaj, fa; 2010)

Az 1940-es évektől fogva a zombi fokozatosan leszakadt a reanimátor varázslóról,
miközben az egyes opusokban duzzadni kezdett a felvonultatott élőhalottak száma –
ráerősített erre az ötvenes években népszerű inváziós tematika is (voodoo helyett idegenfélelem). A hatvanas években – mintegy hidat verve az átalakuló Seabrook-zombik és
Romero modern élőhalottai közé – a horror szubzsáner az amerikai ﬁlmiparon kívül,
Európában lelt új hazára. Nagy-Britanniában három ﬁgyelemre méltó low-budget
zombiﬁlm készült: a Doktor Blood koporsója (Sidney J. Furie, 1960), A Föld sikoltva
múlik el (Terence Fisher, 1964) és a Zombik járványa (John Gilling, 1966). A brit hármas
közös vonása, hogy cselekményét a provinciális Angliába és családon belülre helyezi –:
mindhárom felvonultatja a zombivá deformálódott családtagot, a kisközösség paranoiáját,
egytől egyig vidéki-kisvárosi (mikrotársadalmi) túlélőmozik. Mindemellett mindhárom
alkotás megelőlegezi a Romero-zombik külalakját, megjelenik a hamuszürke arc, a
rothadó hús, a katatón-dezorientált mozgás.
Az évtized legfontosabb európai horrorﬁlmje (legalábbis az élőholtak szempontjából)
az olasz–amerikai koprodukcióban készült Az utolsó ember a Földön (1964). Az Ubaldo
Ragona és Sidney Salkow rendezte ﬁlmnek tulajdonítható a zombikannibalizmus megjelenése (úgy is, mint az élőholtakat előrehajtó mérhetetlen étvágy) és a világvégeszemlélet. Kiindulópontja Richard Matheson korszakos regénye, a Legenda lettem (1956),
amely vámpír-apokalipszist vizionál ugyan, ám az ismeretlen baktériumfertőzés követ-
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keztében fényre érzékeny lények helyett Ragonáék költségvetési okokból maszatosbotladozó élőholtakkal váltották ki Matheson vámpírjait. Az utolsó ember… főhőse,
a tudós Robert Morgan (Vincent Price) a világméretű járvány egyetlen túlélőjeként
igyekszik megtalálni az ellenszert a pusztító vámpírkórra, miközben szenvtelenül irtja
a szörnyetegeket. A ﬁlm fontos szemléletváltása, hogy miközben megteremtette az
önmagát elpusztító társadalmat ábrázoló horror prototípusát, felcseréli az inváziós művek
„ők” és „mi” relációját: Morgan felfedez egy, a fertőzéssel szemben részleges immunitást
mutató hibridtörzset, amely felsőbbrendű fajként új, alternatív társadalmat szervez,
ebben azonban Morgan éppúgy persona non gratának minősül, mint a vérre szomjazó
vámpírok. A hibridcsoport a ﬁlm zárlatában levadássza Morgant –; meggyőződésük, hogy
a posztapokaliptikus világban a tömeggyilkos Morgan az igazi szörnyeteg.
Romero zombimozijának kétségkívül közvetlen előképei a hatvanas évek brit élőhalottopusaiban és Az utolsó ember a Földönben keresendők. 1968-ban, Az élőhalottak
éjszakája című bemutatkozó ﬁlmjében ezekből gyúrta össze és értelmezte újra a
zombit, ezt a karibi hitvilágból kiszakított, lélek és gondolatok nélküli, pusztán ﬁzikai
automatizmusoknak engedelmeskedő, lassú mozgású, foszladozó testű látványszörnyet,
amely feneketlen éhségével az egész világot fenyegeti: akit nem pusztít el, az kisvártatva
maga is élőhalottá változik.
(…)

34

Descartes nyomán a dualista ﬁlozóﬁaelméletek megkülönböztetik, elválasztják a ﬁzikait
a mentálistól, mondván, test és lélek két különböző szubsztancia. A zombi letisztult,
primitív formájában (tudat nélkül, nyers ösztöneivel, motoros funkcióival) a ﬁlozóﬁai
test-lélek probléma sötét példája.
Bár a ﬁlozóﬁai zombinak és a B-ﬁlmek élőhalottainak kevés közük van egymáshoz
(utóbbiak inkább a funkcionális zombi fogalmához közelítenek, elvégre rothadó húsuk már
nem lehet azonos az emberi testtel), a dualista elmeﬁlozóﬁa zombiérvének kiindulópontját
a Seabrook által a popkultúrába bevezetett és Hollywood nyomán népszerűvé lett mozis
élőhalottak adják. A zombiérv egyik kidolgozója, David Chalmers szerint a (ﬁlozóﬁai)
zombi ﬁzikailag azonos az emberrel, de híján van a tudatosságnak. Molekuláról molekulára
megegyezik az emberrel, de hiányzik a mentális felismerés – éppen ezért a ﬁlozóﬁai zombi
nem döbbenhet rá arra, hogy nem ember. A ﬁlozóﬁai zombi inkább replikáns, mint zombi
– Csöpp és a Holtak földje élőhalottai pedig végképp kicsúsznak Chalmers elmélete alól.
Romero zombievolúciójának csúcsán az öntudatra ébredt halvajáró áll, a letisztult (nyers)
zombi attribútumai között viszont nem szerepel a tudatosság.
A mozgóképes zombit – leszámítva Romero kivételeit – alapvetően csak viszcerális
funkciók és a friss hús utáni vágy mozgatják. Nem döbbenhet rá, hogy zombi, mert nem
gondolkodik, az emberre is csak nyers vágyának tárgyaként tekint, mivel nem gondolkodik.
Nem feszélyezi tulajdon rothadó korpusza, nem szenved csúfságától: nincs tudata, nem
lehet olyan, mint Frankenstein monstruma, sem mint a vámpír –, az emberek világához
csak málló porhüvelye és kielégíthetetlen éhsége köti. A letisztult zombi: lélek és erkölcs
nélküli monstrum, csak a nézőt emlékezteti tulajdon múlóságára, erkölcsre, (politikai)
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despotizmusra, de a vegetáló élőhalottban a friss hús élvezetén kívül nem tudatosul
semmi. A zombi Romerónál emlékezik, mindenki másnál emlékeztet.
„A horrorműfaj kidolgozza a depresszió világképét” – állítja Király Jenő. A monstrumot
is depresszió sújtja. A szörnyeteg nem álmodik, mert puszta léte a megtestesült rémálom.
A szépség kultúrájában nincs helye a szörnyetegnek, a testkultusz kiveti magából a
torzszülöttet, az élő undorodik a halottól, mert a szépség eróziójára emlékezteti. A zombi
öntudatra ébredésével szembesül igazán a kiközösítés rémével, a szépség pusztítása
innentől kezdve nem ösztönös, hanem tudatos. A Holtak földje zombija az elburjánzott
örömkultúrát rombolja le, támadása az élvezetközpontú, kizsákmányoló társadalom ellen
intézett hadjárat. Ugyanakkor a zombi vágya: emberré lenni. Az vagy, amit megeszel
– a zombi ösztönösen is arra törekszik, hogy ismét emberré váljon. Bár nincs bizonyított
összefüggés a húsfogyasztás és az emberi agy minőségi fejlődése között, egyes evolúciós
elméletek szerint az emberré válásban nem kevés szerepet játszott a húsfogyasztás.
Az agykapacitás növekedéséhez bőségesen adott tápanyagot az energiában gazdag hús,
támogatta a neurológiai fejlődést, az energiadús állati fehérjék kisebb gyomor kifejlődését
eredményezték, ezzel belső energiát takarítottak meg, ami segített a gondolkodás
kifejlődésében, valamint a vadászó ember összefogott társaival, és egyre ötletesebb
módszereket dolgozott ki, hogy még több húshoz jusson. Nőtt tehát az intelligencia és a
szociális érzék.
A zombi húst fogyaszt, emberi húst, sőt gyakorta kikanalazza áldozata agyvelejét.
Az vagy, amit megeszel – a zombi, ha másért nem, étkezési szokásai miatt fejlődőképes.
A tudatosság magával hozza az összetartozás érzését is, de még ha az élőholtakat nem
kínozza is a frankensteini teremtmény tragikus érzése, hogy rútságukkal egyedül vannak
a szépek között, akkor is örökre kitaszítottak maradnak. A zombi sapiens szociális lény,
de soha nem tartozhat az emberhez. Lévén nem élő és nem halott. Folytatja a létezést, de
már soha nem lehet ember, végleges pusztulásáig nem nyerhet békét. A Holtak földjének
zárlata illúzió. A tudatos zombi sem szakadhat le a horror alapképletétől: míg él, a
monstrum keres és pusztít. És fordítva: megkeresik és elpusztítják.
Részlet egy készülő tanulmánykötetből

Szabó Eszter: Tigris (videó; 30”; 2009)
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KISS BARNABÁS

Enyém a testem
Kanyargós út vezetett odáig, hogy a tetoválás mindennapos, a fültágításhoz,
szarvbeültetéshez, vagy éppen a nyelvkettévágáshoz képest mindenképpen konzervatívnak mondható testdíszítéssé váljék. Színészek, popzenészek, futballisták
és leginkább a tömegmédia hathatós közreműködésével már nem számít sem
deviánsnak, sem megbotránkoztatónak. A kérdés csak az, hogy hozzátesz-e mindez
az emberi lét minőségéhez, vagy csak a fogyasztói társadalom könyvelhet el magának
egy újabb piacot.

36

Cook kapitánynak ﬁgyelt fel először a különféle testdíszítések világméretű elterjedésére.
A világjáró felfedező le is írta hajónaplójába, hogy a tetoválások univerzalitásán a
későbbiekben mélyebben el kell gondolkodni. Erre azonban sajnálatosan korai halála miatt
már nem volt lehetősége, de a polinéz eredetű tetoválás szó általa került be a köztudatba.
Később a Beagle fedélzetén világ körüli utat tevő Darwin hozta fel ismét a témát Az ember
származása… című művében, sejtetve, hogy a globálisan elterjedt bőrdíszítés egyike
lehet a legősibb szokásoknak.
Antropológusok hada vizsgálta azóta ezt a jelenséget, és a sejtéseket csak igazolni
tudták. A test átformálásának, sajátos eszményekhez való igazításának a vágya nagy
valószínűséggel egyidős az emberiség öntudatra ébredésével. Nemcsak a tetoválás, de
a fül és az orr átszúrása, avagy éppen a koponyatorzítás mind-mind bevett, ősi szokás.
Eredetileg jelentéssel és esetenként varázserővel is bírtak, néhol még bírnak is mind a
mai napig.
Az ilyesféle beavatási rítusok egyik velejárója a visszavonhatatlan változás előidézése
a testen. Egy jel, amely emlékeztet, amely egyívásúvá tesz a többiekkel, vagy éppen
kijelöli az ember helyét a társadalomban.
A barlangfreskókon felbukkanó emberalakokon már látható a testdíszítés, de ezekről
a mintákról értelemszerűen lehetetlen eldönteni, hogy testfestés vagy tetoválás. A legrégebbi, kézzelfogható tetovált bőr az 5300 éves Ötzié, a havasi múmiáé, akin ötvenhét
tetoválás számlálható össze. Ezek legtöbbje pötty és vonalkódhoz hasonlatos csíkozás,
de például a csípőjén egy kereszt látható. Miután az őstirolit röntgennel is átvilágították,
kiderült, hogy a megjelölt részek alatt reumás gyulladást hordozott magában, így nagyon
valószínűsíthető, hogy tetoválásai orvoslással (egyesek szerint valamiféle akupunktúrás
kezeléssel) vannak összefüggésben.
A másik leghíresebb tetovált múmia egy nagyjából kétezer éves, véletlenül
konzerválódott szkíta vezéré. Az ő lábát, kezét és mellkasát már kifejezetten rangjelző
szándékkal ékítik gyönyörűen megmunkált állatok (leginkább madarak, halak és
medvék).
Sokféle forrásból tudjuk azt is, hogy az ókorban különösen gyakoriak voltak a
tetoválások. Különböző okokból minden nép díszítette az emberi testet, aztán a keresztény
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civilizáció hosszú időn át erőteljesen visszaszorított mindenféle pogány testkultuszt, így
a tetoválást is.
Ez egészen az 1700-as évekig sikerült is, ekkor azonban Cook kapitány matrózai különös
mintákkal a testükön tértek vissza az óhazába, amelyek annyira megtetszettek a többi
hajósnak, hogy a tetoválás hamarosan a tengerészség egyik legismertebb attribútumává
vált. Ebből a szubkultúrából jutott el aztán a szokás Európa alsóbb néprétegeihez; szinte
párhuzamosan az egyház azon törekvésével, hogy a megtérített népeket eltiltsák ősi
kultúrájuk efféle kifejezésétől. Tahitin például a Cook nyomán odaérkező misszionáriusok
betiltották, és kényszermunkával büntetendő cselekedetté nyilvánították a tetoválást.
A matrózokon és a börtöntöltelékeken kívül mások nem nézték jó szemmel a terjedő
divatot. Ez érthető is; a tetováltak nem voltak túl bizalomgerjesztő személyek. Mégis
akkoriban az egyik leghíresebb tetoválást egy koronás fő, XIV. Károly János svéd király
viselte. Halála után az alkarján állítólag a „Halál a királyokra” (Mort aux rois) feliratot
találták. A király, még Jean-Baptiste Bernadotte néven, Napóleon marsalljaként került
a svéd trónra, karrierje azonban jóval korábban, a francia forradalomban kezdődött, és
innen származott a tetoválása is. Remek tanmese ez, nemcsak a sors furcsa játékairól, de
egy tetoválás véglegességéről is.
A tetoválás művelete akkoriban nemcsak társadalmi megvetéssel, hanem komoly
fájdalommal és fertőzésveszéllyel is járt. Azt követően azonban, hogy Samuel O’Reilly
1891-ben feltalálta az elektromos tetoválógépet, a tetoválás szép lassan divatba jött. Angol
lordok, hercegek mutogatták büszkén egymásnak tetoválásaikat, és elterjedt a pletyka,
hogy még maga Viktória királynő is viselt egyet legnemesebb fertályán.
Egy 2003-as felmérés szerint a ﬁatal felnőttek közel egyharmada rendelkezik valamiféle
tetoválással, és a szülők általános rémülete ellenére viszonylag kevesen válnak közülük
matrózzá vagy bankrablóvá. És manapság az emberek többsége már minden különösebb
spirituális és forradalmi indok nélkül, csupán a mintáért magáért hordja. Divat lett a régi
rítusokból, és a legnagyobb veszély ettől kezdve már csak az egyéni ízlésből származhat.
***
9 női fej, 1 kislány szakállal, 19 egész alakos nő, 1 sárkánymadár, 1 rabsapkás sárkánygyík,
2 álarc, 2 sárkány, 2 csiga, 1 ponty, 1 kardorrú hal, 8 béka, 1 szitakötő, 1 punk lányfej,
1 zsilettpenge, 1 női segg, 1 hangjegy, 1 vadmalac, 1 mókus, 1 Kajla kutya, 1 szárnyas
koponya, 1 vámpír, 1 fecske, 1 rabsapkás elefánt … Pillangó, polgári nevén Deák Ferenc
tetoválásai szinte a végtelenségig sorolhatók. A ’94-ben elhunyt többszörös börtöntöltelék
és későbbi médiajelenség testét több mint háromezer minta ékesítette - a feje búbjától
a talpáig. Talán ő volt akkoriban Magyarország legismertebb tetováltja. Szerepelt
Friderikusz showjában is, fellépett a Sziámival, és még a német Stern magazin is készített
vele interjút.
Pillangó a homlokára tetovált mintáról kapta a becenevét, de rokonságot érzett a
francia börtöntöltelékkel, az ugyanezzel a becenévvel rendelkező Henri Charrière-rel is.
A szegedi Csillag börtönben váltotta valóra élete álmát: teljes testét, beleértve az arcát, is
mindenütt beborította tetoválással.
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A Pillangó-legendárium szerint többször is autók rohantak egymásnak, mert vezetőik
az út helyett a járdán haladó Pillangót ámulták. És természetesen bármelyik kocsmába
lépett is be, a vendégek versenyeztek, melyikük hívhatja meg egy körre.
Úgy végrendelkezett, hogy a fejét adják oda Urbán Tamás fotóművésznek, aki
szabadulása előtt és után is sokat segítette, ám ebből végül nem lett semmi, mivel Pillangó,
valószínűleg részegen, a Népszigetnél vízbe fúlt. Holttestét tíz napra rá fogták ki a
Belgrád rakpartnál.
Pillangó, bár szabad elhatározásának tudta be a teljes testfelületét beborító tetoválásokat,
meglehet, hogy ahogy a piára, úgy a tetoválásokra is rászokott. Vajon rá lehet-e egyáltalán
szokni a tetoválásra? Sokan feltették már ezt kérdést.
„Én folyton tervezem a következőt.” – mondja Paolo Crocetta zugtetováló világvándor.
Paolo nem mindennapi jelenség, összevissza álló szőkített haj, barna bőr. Testét, jobb
keze és háta kivételével, maga készítette, kisebb-nagyobb minták tarkítják szanaszét.
Itt-ott félbehagyott vagy éppenhogy csak elkezdett mintázatok. Nem igazán érdekli őt
sem, hogy hogyan néz ki. Járja a világot tetoválógépével, és aki szeretné és megﬁzeti,
azt kidíszíti. „Szabadidőmben pedig újabb és újabb mintákat rajzolok – mondja. – Ha
akarjuk, úgy is mondhatjuk, hogy én rászoktam a tetoválásra.”
Paolo szerint az emberek el tudják dönteni, hogy mit is akarnak kezdeni a testükkel.
„Mindenkinek megvan a maga indoka. Valaki csak tetszeni akar, vagy másnak, vagy
csupán önmagának, de vannak olyanok is, és ilyen vagyok én is, akik egyfajta naplóként
használják bőrüket, és örök mementóként vésetik bele az életük fordulópontjaira
emlékeztető mintákat. Azért azt hozzáteszem – fűzi tovább a szót –, hogy részeg vagy
szemmel láthatólag más, múló befolyás alatt álló „pácienst”, magamon kívül, nem vállalok
el. Egy életre szóló döntést csak józanul lehet meghozni.”
A megbánt tetkót persze felülrajzolással el lehet tüntetni, vagy plasztikaisebészmódszerekkel el lehet távolítani, de a bőr eredeti állapota visszaállíthatatlan.
„Még szerencse – mondja Paolo –, hogy a tetoválás fájdalommal jár. Ha nem fájna,
biztos, hogy sokkal többen, sokkal meggondolatlanabbul dekoráltatnák ki a testüket.
És egy tetoválás nagyon sok mindent képes elmondani annak viselőjéről. Egy csúfság,
ami általában rosszul is van kivitelezve, elárulja a tulajdonosáról, hogy hirtelen hoz
rossz döntéseket, és valószínűleg még ízlése sincs. Jó, persze rólam is sokan ezt
gondolják, de én azért más vagyok, mint a többiek. A manapság oly népszerű keleti
írásjelekre még inkább érdemes odaﬁgyelni, mert megeshet, hogy mondjuk az áhított
»béke és szeretet« helyett egy étlapról lelesett »szecsuáni csirke tojásos rizzsel« felirat
kerül a vállunkra.”
Téglás István tetoválóművész a körültekintés dolgában egyetért Paolóval. Ő azonban
nem vállal el mindent, inkább többször is átgondoltatja kuncsaftjaival a tervet. „Múltkor
valaki pitbullfejet szeretett volna a mellkasára, de szerintem egyáltalán nem illett volna
cingár alakjához. Tovább erősködött, hát elküldtem, én az ilyet nem csinálom meg.
Biztos vagyok benne, hogy pár hónap, esetleg év múlva megbánta volna, és akkor persze
engem hibáztatna.”
István művészetnek és nem iparnak tekinti a tetoválást. Nincs sablonkönyve sem, nála
nem lehet rábökni egy mintára, hogy akkor ez kell, varrd rá a hátamra.
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„Mindenkinek az egyedi testére tervezem az egyéniségéhez leginkább illő mintát.
A tetoválás valahol a két- és a háromdimenziós világ határán helyezkedik el. Van először
is a papírra vetett sík rajz, amelyet egy térbeli testre kell rávinni. És ahogy nincs két
egyforma test, úgy nincs két egyforma minta sem. Ha az ember ezt nem veszi ﬁgyelembe,
akkor nagy az esélye rá, hogy valami átlagosat, ha nem éppen selejtet készít.”
István tapasztalatai szerint a patchworkszerű tengerész- és börtöntetválásokat egyre
inkább kezdik leváltani a tényleg művészi igénnyel készített, általában egybefüggő rajzok.
Manapság a legmenőbbek a japán jakuzaminták.
„Inkább legyen egy szép nagy, mint sok kicsi” – mondja, és amikor felvetem neki az
állítólagos tetoválásfüggőséget, csak legyint.
„A fájdalom miatt létezik az a bizonyos endorﬁnbuzgás, ami jóleső érzés – fejtegeti
–, de amit élvezünk, attól még nem biztos, hogy függünk is. Az ember például élvezi a
moziba járást, de azt nem mondhatjuk, hogy rászokott. A függőség tehát eléggé zavaró
szó. Ráadásul mitől is függ az ember? A tetoválás készülésétől vagy magától a tetoválás
viselésétől? Nem mindegy. Én azt látom, hogy a tetoválás sokkal inkább önkifejezés.
Enyém a testem, hadd csináljak vele azt, amit akarok.”

Szabó Eszter: Mark (21x30 cm; olaj, fa; 2010)
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TABÁR ZSUZSA

Nem szabad teherként gondolni magunkra
Az idő múlásával testünk változik. Bár az öregedés az élet velejárója, sokszor nehéz
elfogadni, és embere válogatja, ki hogyan éli meg. Van, akinek fel sem tűnik, hogy
eljárt felette az idő, másoknak viszont segítség kell az öregedés elfogadásához. Vajon
hogyan lehet feldolgozni azt, hogy már nem vagyunk ugyanolyanok, mint régen?
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„Napjainkban az idős emberek élete nagyon nehéz – kezdi Székely Edith, a Délután
alapítvány intézményvezetője –, mert a társadalmunk egésze azt sugallja, hogy öregkorára
mindenki feleslegessé válik. Nagyon nyomasztó témákkal telefonálnak hozzánk a hatvan
év felettiek, de az is előfordul, hogy a ﬁatalabb, negyven-negyvenöt éves korosztályból
keresnek meg minket, mert sok nőt szinte sokkhatásként ér, hogy míg a húszas éveiben
mindenki odaﬁgyelt rá, megfordultak utána az utcán a férﬁak, ma már az ajtóban sem
engedik előre. Egy szép nőnek ez hatalmas trauma, de már attól, hogy ki tudja magából
beszélni a problémát, valamelyest megnyugszik.”
Magdi néni ﬁatalkorában nagyon szép volt. Azonban hamar elkezdett őszülni… „Már
a húszas éveim közepén megjelentek az első ősz hajszálaim. Nagyon meglepődtem, hiszen
úgy gondoltam, legalább harminc-negyven éves koromig nem kell erre gondolom. Először
persze kitépkedtem az összeset. Aztán rájöttem, hogy ennek nincs semmi értelme, így
elmentem a fodrászomhoz, és befestettem a hajam. Egészen ötvenegy éves koromig festettem, amikor már annyira elroncsolódott a hajam, hogy le kellett növesztenem. Pár évre rá
szólt a fodrászom, hogy újra lehetne megint, de akkor már én nem akartam, megkedveltem
az ősz hajkoronámat. Viszont érdekes módon a ráncok sosem jelentettek problémát,
szerencsés alkat vagyok, mivel hetvenhat éves korom ellenére alig van belőlük. Egyedül
a szemem alatti karikák zavarnak, de azzal meg úgyse lehet mit kezdeni. Hogy zavar-e
hogy már nem kapok akkora ﬁgyelmet, mint régen? Persze, az első időkben rosszul esett,
de szerencsére volt nekem egy csodálatos férjem, aki mindig elhalmozott a szeretetével, és
sosem éreztette velem, hogy esetleg már nem vagyok olyan vonzó, mint régen. És szerintem ez az egésznek a lényege: ha találsz valakit, aki magadért szeret, nem azért, ahogy
kinézel, akkor már nem lesz olyan nyomasztó az az egy-két ránc vagy májfolt.”
„Nagyon fontos azt éreztetni az idős emberekkel, hogy ők nem értéktelen személyek,
és egyáltalán nem fölöslegesek – magyarázza Tóth Ágnes a Schweitzer Albert Református
Szeretetotthon lelkésze, mentálhigénés ápolója. – Sajnos a társadalmunk, meg a rendszer
azt sugallja, ha már nem dolgozol, nem ﬁzetsz adót, akkor nem is vagy hasznos. Ezért az
egyik fő feladatunk éreztetni az idősekkel ennek az ellenkezőjét. Azok az »ápoltjaink«,
akik nincsenek tartósan ágyhoz kötve, kijárnak a szabadba, mennek bevásárolni, ügyeket
intézni. Viszont néha nagyon nehéz végignézni, hogyan épül le egy-egy ember lelkileg és
testileg szinte egyik pillanatról a másikra.”
Van azonban olyan, akiről senki sem mondaná meg, hogy már a kilencedik ikszet
is átlépte.
A kilencvennégy éves Margit néni nyolcavannak sem látszik, és bár egyáltalán nem
feladata, a mai napig segít a Schweitzerban az ápolóknak a többi idős gondozásában.
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„Nem érzem magam öregnek, azért mert szerencsére még tudok mozogni – meséli
Margit néni mosolyogva. – Viszont már sokkal fáradtabb vagyok, mint régen; szoktam
is mondani az ismerősöknek, hogy este öt óra után már ne jöjjenek látogatóba, mert nem
bírok fent maradni. De nem sopánkodom ezen, természetesnek veszem, hogy szellemileg
és erőnlétemben sem vagyok olyan, mint húsz évvel ezelőtt. Másoknak is mindig
mondom, hogy nem szabad teherként gondolni magunkra, természetes, hogy ki vagyunk
szolgáltatva, hiszen megöregedtünk, már nem bírjuk úgy, mint régen. Nem érzem magam
tehernek, egyedül fürdök, étkezem, még a szobámat is magam takarítom, ha lassabban is,
meg fáradtabban is, még el tudom látni magam. Sokan panaszkodnak, hogy itt fáj, ott fáj,
meg akarnak halni. Nem mondom, hogy én nem vágyok már haza az „igazi otthonomba”,
de életunt nem vagyok. Ha segíteni tudok bárkinek akár szóval, akár tettel, az a mai napig
örömmel tölt el.”
Sajnos nem minden idős ember viseli ilyen jól a korát. „Főleg azok képtelenek
elfogadni, hogy ápolásra szorulnak – meséli Ágnes –, akik nem fokozatosan, hanem egy
súlyos betegség kapcsán szinte az egyik pillanatról a másikra váltak tehetetlenné, akik
pár évvel korábban még aktív életet éltek, de ma már segítség nélkül enni sem tudnak.
Ezeknek az embereknek nehéz segítenünk. Meghallgatjuk, vigasztaljuk őket, ha kell
tanácsot adunk nekik. De bármit is mondunk vagy teszünk, az embereknek maguknak kell
megbirkózniuk azzal, hogy megváltozott a testük. Néha elgondolkozom azon, mi lesz, ha
elkezdek öregedni, mivel néha szörnyű, amivel itt szembesülök. Rémisztő belegondolni,
hogy öregkoromra akár én is teljesen magatehetetlenné válhatok. Viszont abból a
szempontból könnyebb a helyzetem, hogy talán jobban fel tudok készülni az öregedésre,
mint egy kívülálló. És szerencsére persze nemcsak elrettentő, hanem követendő példákkal
is találkozom, így könnyebb elfogadnom, hogy egyszer valamikor én is idős leszek.”

Szabó Eszter: Auchan_békapár (15x12 cm; akvarell, latex; 2008)
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Mindenkit le lehet füröszteni
Bella története nem mondható tipikusnak. Negyvenöt éves koráig az inkább
alacsonyan, mint közepesen képzett családanyák életét élte – olykor család nélkül.
Ma ötvenhárom éves, nyolc éve van a „szakmában”. Mindenkit elfogad, mindenkit
meghallgat. De szeret mesélni is.
Hogyan telt az életed, mielőtt szakmát váltottál?
Egy kisvárosban éltem, a gyerek kedvéért költöztem oda a válás után, hogy jó iskolába
járjon. Emiatt ott kellett hagynom a kutatófejlesztő intézetet, ahol ügyintézőként dolgoztam
tíz évig, egyébként kereskedelmi szakmunkásképzőm van. De azzal nem számoltam, hogy
nem lesz munka. Kaptam egy két és fél szobás lakást, együtt laktunk a két gyerekkel és a
nagymamával. Aztán kitört a délszláv háború, anyám hazajött Eszékről, így aztán otthon
is kitört a háború. Amint ráírattam a lakást, kirakott az utcára. Szerencsére sok ismerősöm
van, mindig volt hol laknom, de rettenetes volt az az állandó befogadott állapot.
Volt partnered ekkoriban?
Összejöttem egy ﬁatal sráccal, a város rémével; mindenki félt tőle, csak én nem, mert nekem
akkor már minden mindegy volt. Aztán egyszer megütött, én meg rögtön elköltöztem tőle.
Kivettem egy albérletet, és beálltam csomagolónak egy gyárba. Tudtam, hogy talpra kell
állnom, ebben nagy gyakorlatom van. Huszonhárom fokhagymanyomót vettem eddig,
huszonhárom lakásban laktam…
Milyen volt a gyári munka?
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Rengeteget csomagoltam, nagyon fárasztó volt. Állni kellett, előfordult, hogy negyvennyolc
órán át. Aztán egy nagyon furcsa dolog történt, a mai napig hihetetlen, biztos a jóisten is
azt akarta, hogy kurva legyek.
Megkaptam a ﬁzetést, de csak hétezer forint volt. Majdnem elájultam. Felmentem a
munkaügyre, kiderült, hogy tévedés történt, rossz helyre utalták a pénzem, de már nem
lehet mit csinálni. Végül húszezer forintnyi élelmiszerjegyet kaptam helyette.
Csakhogy közben kölcsönkértem az albérletre, nem tudtam megadni, úszott a
becsületem. A következő hónapban ez megismétlődött. Ordítottam. Azt akarták, hogy
álljak vissza dolgozni, de én lementem a folyópartra napozni, gondoltam, most már
mindegy. Nagyon nekikeseredtem. Az albérletet ott kellett hagyni, volt egy alkoholista
srác, azt mondta, költözzek hozzá. Rengeteget dolgoztam rá, ápoltam, mosdattam, éjjel
kettőkor is felkeltett, már teljesen kikészültem. Akkor kaptam egy üzenetet, egy régi
ismerős keresett meg, hogy kibérelte a Rózsa Motelben a bárt, vannak lányai, szeretné,
ha mennék dolgozni. Semmit nem tudtam erről akkoriban. Nagyot röhögtem, kérdeztem,
negyvenöt évesen akarsz belevinni? Más akkor hagyja abba. Mondtam, elszívok egy cigit,
és választ adok. El se szívtam végig, rájöttem: az addigi életemből menni kell. Az a totál
nihil évek óta, az a sárba lerántás, énnekem ebből elég volt. Visszamentem, mondtam:
vállalom. Azt mondta, jó, holnap jövök érted. Azt válaszoltam, nincs holnap, vagy most
megyünk, vagy soha.
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Persze nem volt muszáj odamennem, nincs olyan, hogy muszáj. Nálam a kilátástalanság
volt: vagy ez, vagy az utca. Ha lett volna más lehetőség, nem ezt választom. Csak hát arra
gondoltam, talán tudok majd venni egy lakást is.
Mire mentek az első keresetek?
Újra vettem magamnak testápolót, meg ki tudtam ﬁzetni a tartozásaimat. Többet kerestem,
mint az átlag, de spórolni nem tudtam, azóta is albérletben lakom. Kiszámíthatatlan volt,
hogy mikor jönnek a férﬁak.
És milyen velük?
Nagyon sok vendéget elhajtottam, aki bunkó volt.
És ha valaki ápolatlan?
Az nem számít, mindenkit le lehet füröszteni. A közös tusolás benne van az árban, és az
még tetszik is a vendégnek. De én már mindenféle testet el tudok fogadni. Engem nem
zavar, hogy valaki kövér vagy épp nagyon sovány, ez nem jelent semmit. Engem nem a
külseje érdekel egy embernek, hanem hogy hogyan néz a szemembe, hogyan mosolyog.
Voltam én segédápoló is, na, ott olyan szag volt, hiába fürösztöd, hintőporozod a
betegeket, azt a szagot nem lehet megszüntetni. Először rosszul lettem, azt gondoltam,
képtelen leszek csinálni. Aztán nem tudom, mi volt az oka, de egyik pillanatról a másikra
elkezdtem szeretni őket. És akkor ők is engem.
Nekem az öröm, amikor a vendég elégedetten elmegy. Egyfajta kihívás. Hát hogyne
lenne ez munka? Száz százalékig arra az emberre kell koncentrálnod, hogy neki jó
legyen. Ott a testiség, plusz a törődés… Nagyon sok ember megnyílik egy ilyen helyen,
és szükségük is van rá, hogy valakinek elmondják a dolgaikat, hogy máshogy érezzék
magukat… Szóval munka, és nem is könnyű. Voltak veszélyes helyzetek, de ha van idő
beszélni, ki lehet védeni. Egyszer valaki hátsó pózban elkapta a nyakamat, és fojtogatott.
Az ijesztő volt.
Miért mennek prostituálthoz a férﬁak?
Kilenc éve csinálom, nem vagyok valami jó véleménnyel róluk. Soha nem nőnek fel.
Valahogy olyanok, mint a gyerekek. Nincs felelősségérzetük. A nők viszont… nem
fogják fel, hogy egy férﬁnak más a szexualitása, mint nekik. Hogy előbb-utóbb nálunk
kötnek ki.
Van valakid?
Most nincsen semmilyen kötődésem, így könnyebb. Amúgy meg engem nehéz megkapni,
mert magasan van nálam a léc. Akik fontosak mostanában, azok a ﬁaim. Jóban vagyunk,
az más kérdés, hogy nem örülnek neki, hogy ezt csinálom. Nem beszélünk erről, inkább
így mondanám. Teljesen mindegy, akkor is én vagyok az anyjuk. A kisebb ﬁam tizenhat
éves volt, amikor megkérdezte: neked mindenkivel el kell menned? Hát te úgy ismered
anyádat? – kérdeztem. Rázta a fejét: hát persze hogy nem.
Ma már nem is tudnád titkolni, hiszen az interneten hirdeted magad.
Egy bárban kapod az italok után a százalékot, ha meghív valaki. Ott a szórakoztatásról
van szó, de ha lakáson vagy, hirdetni kell magad. Amikor az internetre feltettem a

csillag1010.indd 43

43

2010.10.11. 18:52:34

Csillagtér

képem, abban a pillanatban rájöttem, most van az, hogy vállalni kell magam. De nem
bántam, végre kimondhatom. Ha valaki megkérdezi, mivel foglalkozom, megmondom.
Már nem érdekel.
Nem zavar, ha lekurváznak?
Nem, hát az vagyok. Ezt így hívják. Nem mondom, hogy büszkének kell lenni rá, de nem
kell ítélkezni.
Érezted már úgy, hogy nem bírod tovább?
Volt egy ikerterhességem ’79-ben, meghaltak a babák orvosi műhiba miatt. Csak a
kisebbik született meg, a másik keresztben feküdt halva. Nem vették észre, hogy kettő
van. Ott én is meghaltam, nem éltem túl. Fiatal voltam, huszonöt éves. Már megvolt a
nagyobbik ﬁam, csak miatta szedtem össze magam.
Nagyon sokszor volt már eszemben, hogy nem kéne tovább csinálnom ezt az életet, de
a gyerekeimmel szemben nem tehetem meg, végig kell csinálni. A humor sokat segít. De
a nevetés meg a sírás nem áll ám messze egymástól. Olvastál például Vonnegutot? Na, ő
ír olyan mondatokat, hogy egyszerre kapok nevető- és sírógörcsöt…
Melyek voltak életed legjobb percei?
A gyerekeim születése.
Volt olyan férﬁ, aki igazán szeretett?
Nem mondom, hogy nem volt, de az összes meg akart változtatni. Persze csak amikor már
együtt voltam velük. „Most már velem vagy, a feleségem vagy”: nagy f-fel voltam feleség.
És ezt borzasztónak tartom. Engem állandóan mindenki betörni vagy birtokolni akart. És
én hagytam is nagyon sokáig. Mert az ember megalkuszik. De nem szabad megalkudni.
Ki az ma, akire számíthatsz?
A gyerekkori barátnőmre. Szeretném, ha én is kerülnék olyan helyzetbe, hogy ő is
számíthasson rám. És a gyerekeimre. Két nagyon jó ﬁam van, nagyon tehetségesek.
Mik a terveid?
A túlélés. Szeretnék egy kis otthont, ami nyitott ház lenne. Mindig főznék, jönnének a
gyerekeim, unokáim, a barátok…
Az interjút Kempf Zita készítette
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KOVAI CECÍLIA

Test és tulajdonlás
A cigány testkoncepcióknak rendkívül kiterjedt irodalma van, ezek azonban főként az
úgynevezett „hagyományőrző” oláhcigányokkal foglalkoznak. Az oláhcigányokkal foglalkozó szerzők mind a Mary Douglas-féle szimbolikus antropológia1 nyomán gondolkodnak, amely szerint a test határai az egyes csoportok közötti határokat beszélik el.
A test eszerint az a szöveg, „a társadalom mikroszkopikus mása”, amelyből ki lehet
olvasni egy kultúra önteremtésének folyamatát. Ez a feltevés az antropológiai cigánykutatásoknál igencsak sokat kamatozott. Számos szerző dolgozott a fenti elmélet alapján
(Stewart, Sutherland, Okely, Blasco, Tesar)2.
Az általuk kutatott romák megkülönböztetik a test alsó (tisztátalan) és felső (tiszta)
részét, ezek bárminemű keveredése, érintkezése szennyezettséget jelent. Mivel a nem
cigányok nem ügyelnek erre a különbségtevésre, és cselekedeteikkel folyton semmibe
veszik a kettő közti határt, ők a romák szemében tisztátalannak bizonyulnak. Tisztátalannak
lenni pedig tulajdonképpen e választó vonalak összemosását jelenti, nem különbséget tenni alsó (tisztátalan) és felső (tiszta) között, összekeverni a romát a gádzsóval.
A nemiség szintén határterület, szorosan kapcsolódik az etnikai határvonalakhoz,
amelyek a tisztaság koncepciókon keresztül jönnek létre. A tisztátalanság inkább a női
nemhez társul, veszélyét ők testesítik meg, mozdulataikkal, viselkedésük hétköznapi
gyakorlataival mind azt kontrollálják, hogy e veszedelmes női tulajdonság kilépve önnön
magából beszennyezze a férﬁakat és elvegye a szerencséjüket. A nő összeszorított lábbal
ül, szoknyája bokáig ér, nem lép át a férﬁ ruhája fölött, nem mossa együtt a szoknyát
az inggel, nem vesz részt a romani krissben és nem alkudozik a lóvásáron – nem keveri
össze magát a férﬁval. A test határvonalai tehát egyszerre fejezik ki a roma–gádzsó és
férﬁ–nő határvonalat.
A magyarországi cigányok jelentős része nem választja szét a testet alsó-felső részre,
tisztátalanra és tisztára. Ez igaz azokra a falusi cigány közegekre is, ahol én végeztem
kutatásaimat. Nem találunk ezekben a közegekben olyan test- és tisztaságkoncepciókat,
mint amilyenre a fent már említett szerzők építették elgondolásaikat a határokról férﬁak és
nők, cigányok és gádzsók között. Ez a test olyan, mint valami univerzum, amely határait

Douglas, Mary: Rejtett jelentések, Osiris Kiadó, 2003., 69-85.
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Sutherland, Anne: Gipsy Women, Gipsy Men, Joana Gumet (szerk): Papers from the sixth and seventh annual
meeting of the Gipsy Lore Society, 1986., 104-113.
1
2

csillag1010.indd 45

45

2010.10.11. 18:52:35

Csillagtér

csak önmagán belül tartja elképzelhetőnek, pontosabban szólva ezek a szerzők a testről és
nem testekről beszélnek, így a köztük lévő viszonyulásban létrejövő határmódosulásokat
nem veszik be az értelmezésbe.
Ha elfogadjuk a Mary Douglas-féle szimbolikus antropológia alapvetéseit, akkor a
fentiekből arra következtethetünk, hogy az általam vizsgált, főként magyar falusi közegekben a cigány–gádzsó, férﬁ–női különbségtevés nem annyira merev határok mentén jön
létre. Mindkét, egymással összefüggő különbségtevést tekintve sokkal lényegesebbnek
tűnnek e különbségek feloldásának lehetőségei, mint a határvonalak újrateremtésének
követelménye. Ezekben a közegekben nagyobb tétje van a legitim férﬁ–női kapcsolatnak
(nevezzük házasságnak), mint a férﬁ és nő közötti különbségtételnek. Hasonlóképpen
erősebb a törekvés a cigány–magyar különbségtétel oldására, mint annak megerősítésére.
Ekképpen a test határai helyett a testek közötti határok kérdése válik húsbavágóvá.
E cigány közegekről gondolkodva, mint ahogy a férﬁ és a nő, a testek is csak egymáshoz
képest, egymással való viszonyukban értelmezhetőek. Sokkal nagyobb jelentősége van az
érintésnek, a szexualitásnak, annak, hogy birtokba vehető legyen a másik teste, mint az
arra való törekvésnek, hogy bizonyos határok átjárhatatlanná váljanak.
Paradox módon a tulajdonlás az, ami az enyém vagy tiéd választóvonalát semmissé
teszi a testek között. A testek közötti határok eltolódásával élik meg a számukra oly fontos
viszonyaikat, amelyekben a felek szinte „egymáséi lesznek” úgy, hogy eltűnnek közülük a
testük határai. A cigány anya és gyereke közti első évek bensőséges testi kapcsolatát sokan
említik, Formoso a szükségletek kielégítésére való neveléssel magyarázza ezt a jelenséget:
„a cigány anya tehát nem válik meg csecsemőjétől, mégpedig – úgy tűnik – azért nem,
hogy annak szükségleteit gyorsan kielégíthesse”3. Az általam ismert helyeken, főként
falusi cigánytelepeken, az anyák szintén szoros testi kapcsolatban vannak kisgyerekeikkel,
néha három-négy évig is szoptatják őket, a nap nagy részét a kisgyerek anyja karjaiban
tölti, majd éjszaka egy ágyban alszik vele. A szükséglet, amelyet az anya önmaga és
gyermeke közt „éjjel-nappal fennálló bensőséges egység”-gel kielégít, ő maga. Minden
éppen legﬁatalabb gyerek részesül abban a kiváltságban, hogy legszorosabb viszonya
az érintésen át egységgé válik. Legközelebb ezt már csak felnőttként, a házastársától
kapja meg.
Minden viszony tulajdonlás egyben, bár kétségtelenül a házasság az a forma, amelyben
a felek közé nem ékelődnek más kapcsolatok saját birtoklásaikkal (noha egyéb kapcsolatok
is a „kié vagy?” kérdés mentén fogalmazódnak meg). Még a testvérek sem képezik e
kapcsolat létrejöttének feltételeit. Bár háboroghatnak ﬁvérükön, hogy az saját családja
kárára adja oda magát feleségének és az ő rokonainak, nem láttam még példát arra,
hogy egy ilyen indulat megsemmisített volna egy házasságot. A tulajdonlás aktusa nem
osztja fel a benne résztvevőket birtoklóra és birtoklottra, valakiének lenni nem passzív
állapot, mint a „tárgyé”, akin kiélheti magát a cselekvő. A fő kérdés nem az, hogy ki a
birtokolt és ki a birtokló, hiszen mindenki mind a kettő, hanem az, hogy kié vagy, vagy
éppen ki a tiéd.
Formoso, Bernard: Cigányok és letelepedettek, Prónai Csaba (szerk.): Cigányok európában 1. Nyugateurópa, Új mandátum Kiadó, 2000., 80.
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A szexualitás, a testek határainak elmosódása tűnik a legrelevánsabb válasznak a „kié
vagy?” kérdésre. A szexualitás állandó téma, főleg viccelődések és ugratás formájában.
Mikor a cigányok valakit a testével azonosítanak, akkor egyszerűen nemi szerveivel
nevezik meg, vagyis az identitás az illető nemével lesz egyenlő4. A férﬁ és nő közti
érzelmek minden változata elbeszélhető a szexualitással. „Meg vagy bolondulva a f…ér”
– summázza lánya érzelmeit egy asszony. „De az asszony p…jánnál ül az az ember!”
– szokták mondani a feleségéhez más kapcsolatai kárára kötődő férﬁra; a féltékeny pedig
egyszerűen csak „f…féltő”, vagy „p…féltő”. Egy pár hónapos csecsemő körül tolongó
szülőknek és egyéb rokonoknak mind van egy-egy kedves szavuk a kicsi nemi szervéhez.
A szülők és közelebbi rokonok egyik első kérdése a kicsihez tulajdont csinál a testből:
„kié a f…od?” – kérdezi az anya pár hónapos kisﬁától, majd válaszol gyereke helyett:
„anyáé a f…od, hát anyáé!”. Később aztán a feleségéé lesz, aki veszekedések alkalmával
kedve szerint „osztogathatja”: „az uram f…ával szórakozzál!” – szokták kiabálni az
asszonyok feszült helyzetekben. Kutatásaim elején sokat húztam az asszonyokat azzal,
hogy milyen lelkesen ajánlgatják vitás helyzetekben ellenfeleiknek azt, ami számukra
döntő fontosságú, és mit szólnának, ha az illető elfogadná a kihívást. Ők is jól szórakoztak
ezen, pedig csak használják, ami az övék, miközben az „itt az uram f…a, ha kell” jellegű
dühös felszólítások minden konﬂiktust arra vezetnek vissza, hogy az ellenfél nyilván csak
azért kötözködhet, mert megkívánt valakit, aki már másé.
Egy délután lehetőségem adódott végignézni egy kamasz pár szerelmes civódásait,
ami nem olyan különös, hiszen a kamasz pároknak napközben nem sok alkalmuk akad
elvonulni, így a család és a ki-be járkáló tágabb rokonság előtt élik érzelmi életüket.
Így volt ez azon a délutánon is, amikor Feri és Vivien egymásba gabalyodva feküdtek
az ágyon, persze ruhában. Feri minduntalan Vivien melle után vágyakozott, de a lány
folyton ellökte onnan a ﬁú kezeit. „Dik, há’ kié a csecsed?” – kérdezte háborogva a ﬁú,
majd gyorsan válaszolt is magának: „Há’ csak az enyim!”. „Hát! A tiéd?! Úgy, úgy! Még
a tiéd?” – incselkedett a lány. „Mér’, tán más embered van, oszt azé?” – gyanakodott Feri.
„Nincs nekem más emberem!” – nyugtatgatta a lány. Rövid csend következett, mintha
Feri más megoldásokon gondolkozna, majd kis idő után rátalált: „Hát? Tán anyádé? Nem
is anyádé, ez az enyim!” – hozta meg a végső döntést. Nehezen álltam meg, hogy ne
osszam meg velük feltevésemet, miszerint a lány melle esetleg lehet a magáé is, de ez a
megoldás rajtam kívül, úgy látszik, senkinek sem jutott volna eszébe. A testük határai az
egymásévá válásban tűnnek el, hogy majd megszülethessen az, aki véglegesen formát ad
együttlétüknek.
A két nem egymásban teljesedik ki a harmadik szereplő, a gyerek által, aki nélkül
ezekben a közegekben a férﬁ nem válhat férjjé, a nő pedig feleséggé. A nemek közti viszony
nem két résztvevős, hanem három, és minden olyan paradigma, amely két szereplővel
gondolkodik, innen nézve hiányosnak tűnik, csakúgy mint a nő a férﬁ nélkül és a férﬁ a nő
nélkül. Érdemes átgondolni, hogy mit is jelent a „gyermekközpontúság” fogalma, amelyet
oly sok írás a „cigány kultúra” egyik fontos vonásának tart. A cigánytelepeken ritkán
Blasco, Paloma: A different body? Desire and virginity among gitanos, Journal of anthropology 4., London
528.pp.
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hallani olyan történeteket, amelyek egy személy tulajdonságairól szólnak. Apák és anyák
ritkán emlegetnek fel múltbéli eseményeket azért, hogy már felnőtt gyerekük jellemének
csíráit csodálják bennük. A történetekben nem „személyiségek” konstruálódnak, hanem
viszonyok. A gyerek valóban központ, de nem mint kiteljesedésben lévő személyiség,
hanem akihez képest a viszonyok átalakulnak: nővérekből feleségek, idegenekből
sógorok, ﬁakból vejek lesznek – mindig más, mint ami addig volt –, és legfőképpen a
nőből feleség, a férﬁből férj. A gyerek élő bizonyítéka annak, hogy a szülők egymáséi,
hiszen máskülönben hogyan is születhetett volna meg.
Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a test határairól alkotott elképzelések mindig
társadalmi határokról is szólnak, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az
általam kutatott társadalmi közegekben a „cigánynak” máshol lehet a helye, más típusú
viszonyrendszerben van jelen, mint azok a főként oláhcigányok, akikről a fenti szerzők
írnak. Annak kapcsán, hogy az általam kutatott közegekben nem élnek ezek a roma–gádzsó
határt kijelölő testkoncepciók, könnyen gondolhatnánk kultúravesztésre vagy erőteljesebb
integrációra, de leginkább arra, hogy az, hogy valaki valahol cigány, még nem jelent
hasonlóságot. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy ezekben a magyarországi falusi
közegekben mást jelent cigánynak lenni.
Ezekben a közegekben a cigány–magyar különbségtétel erőteljesen működik, mindenkiről pontosan „lehet tudni”, hogy cigány-e, vagy magyar, ez pedig jelentősen meghatározza pozícióját a helyi és szélesebb társadalomban. Bár e fenti tény a cigányoknak hasonló
életpályákat enged meg, mégis számtalan mód lehet, ahogy az emberek cigányságukhoz
viszonyulnak, ahogy az is különbözhet, hogy milyen stratégiákat használnak a létfenntartásra. Mivel a „cigányság” elég stigmatizált dolog, a ﬁatalok közül sokan
másfajta kisebbségekkel való azonosuláson keresztül találják meg saját cigányságukat,
például az amerikai feketékkel. Megint mások a „magyarral” próbálnak azonosulni. De
egy ember egyszerre több ilyen stratégiát működtethet, a tét azonban mindig az, hogy
valamelyest mozgathatóvá vagy legalább játékba hozhatóvá válhasson a merev cigány–
magyar különbségtétel. Így igencsak veszélyesnek tűnne, sőt elképzelhetetlen egy olyan
testkoncepció működése, amely a hétköznapi gyakorlatok által éppen a cigány–gádzsó
különbséget erősíti újra és újra. Sokkal inkább releváns egy olyan testkoncepció, amely a
testek közti határok elmosódását teszi meg fő kérdésnek.
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Mint a mozgólépcsõn
A felvétel időpontja: 2010. 09. 14. délután 3 óra
Helyszín: Óbuda, Érc utcai park
Név: Sándor
– Hány éves?
– Negyvenegy voltam március 10-én, mármint múlt évben.
– Merre született?
– Nyírbátor.
– Mekkora a család?
– Egy nővérem van, kint van Afrikában a férjével, katonatiszt, itt tanult Debrecenben.
Édesanyám meghalt, édesapám meghalt. Van egy mostoha ﬁam, és hát ööö… ’92-től
vagyok az utcán.
– Mi történt akkor? Hogyan lett hajléktalan?
– Úgy, hogy édesapám, mielőtt meghalt, amit én örököltem lakást a nagyszüleimtől, eladta. Szóval mikor hazamentem, mert hát lent volt ez a lakás Szabolcs-Szatmár
Megyében, eladta, és nem volt hova mennem, mert édesapám összejött egy hölggyel.
– 1992-ben egyenesen Budapestre jött?
– Igen, azóta itt vagyok, de közbe dolgoztam a UPC-nél, ez a televíziós cég, voltam
kocsirakodó, vasrakodó, meg voltam sok minden, meg segédmunkás, amiből meg lehetett
élni… Meg lehetett élni? Szóval egypár forintot lehetett belőle szerezni, csak most már
azért ülök itt tulajdonképpen, mert a lábamat megműtötték, mind a kettőt csípőﬁcammal,
és így nem merek ilyen munkákra vállalkozni, hogy kőműves mellett segédmunkára
meg ilyesmi.
– Az éjszakákat hol tölti?
– Itt, ahol van a közért. Az mellett van ez a beugró rész, tehát ott a betonon egy ilyen
kartonpapíron, meg van egy paplan.
– Télen is kint lesz?
– Igen, ez most már a nyolcadik telem kint az utcán.
– Hogyan lehet túlélni a telet? Milyen tanácsokat adna valakinek, aki most kerül ki
az utcára?
– Hát a telet túlélni… Olyan tanácsot tudnák csak adni, hogy először is próbálja meg
valamilyen hajléktalanszállóra elhelyezni magát, mert ez nem úgy működik, hogy hipphopp, aztán kint az utcán kibírjuk az utcai életet. Mert ehhez meg kell kicsit edződni.
Szóval ez nem olyan, hogy na, kikerülök a lakásból az utcára, aztán mindjárt lefekszek
ide a parkba, és akkor mindjárt semmi bajom nem lesz. Hát felnőtt ember, valamit kezdeni
kell magával.
– Sokan panaszkodnak, hogy a szállón lopnak, meg nem biztonságos.
– Igen, igen, én voltam a X. kerületben egy szállón, és föltörték a szekrényemet,
elvitték mindenemet. Jó, hát nem egy vagyont, csak a személyes cuccomat, kis ruha meg
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két pár cipő; mikor reggel fölkeltem, már nem volt semmi. És ott voltam másfél hónapig,
én oda be voltam jelentve. Akkor azt mondtam, nem, akkor inkább fekszem itt a betonon,
jobb itt.
– Miből tartja fent magát?
– Kukázok, üveget szedek, meg sörösdobozt. Azt is megmondom őszintén, mert én
nem mondok hülyeségeket, szóval nem akarok hazudni jobbra-balra, ha véletlenül van
csomagolt kaja, azt is kiveszem a kukából. Meg vannak dolgok, amiket aprópénzért el
lehet adni.
– Volt valami emlékezetes nagy fogása?
– Igen, egy lomtalanításkor találtam egy festményt. Egy udvar, tyúkok meg kacsák,
és dedikálva volt. Nem ismertem a festőt, meg nem is értek hozzá, mindegy. Bevittem
egy antikoshoz, és adott tizenkétezer forintot. Pedig nem volt nagy, egy fél méterszer fél
méteres furnérlemezre volt lefestve, keret se volt.
– Hogy hívják a kutyáját?
– A kutyus az Frigyes úr (nevet). Hetedik hónapja van velem. Egy autóból rakták ki,
pont itt ültünk a Szőlő utcában egy parkban. És az autó, az eltávozott. Egy hétbe került,
mire be tudtam fogni. De hát nem így nézett ki, nagyon sovány volt, el volt hanyagolva.
Azóta nevelgetem, azóta velem van. Úgyhogy nekem ő az egyik legnagyobb barátom.
Igen, mert ugye éjjel, amikor az ember lefekszik, hogyha egy szöcske ugrik egyet, ő már
észreveszi, éber kutya. Szóval nem tud úgy odajönni senki, hogy valamit el tudjon lopni.
Egyébként békés, olyan, mint egy jámbor izé. Erdélyi kopó és német juhász keverék,
nagyon jó kutya.
– Mire költ? Iszik alkoholt?
– Napi egy liter bort szoktam meginni. Bevallom én őszintén szólva, most mér hazudjak.
Az a napi egy liter bor azért is kell, mert kint vagyok éjjel-nappal az utcán, és hát anélkül
nem lehet kibírni. Jó, hát eszek én… hát, amikor találok kaját így hébe-hóba, valami kis
kajám mindig van azért… Most beszélgettem egy hölggyel, itt pont szembe, ahol van az
a fehér függönyös rácsos ablak, hogy majd jövő héten menni kell valamit kipakolni, nem
tudom mit, hátha ad egypár forintot.
– Mióta kint van az utcán, romlott a testi erőnléte?
– Egyszer volt egy olyan… hát ezt nem lehet élménynek nevezni, hogy az immunrendszerem fölmondta a szolgálatot, és leültem a betonra, és ott maradtam. Jöttek biciklis
srácok, kihívták a mentőket, bevittek a kórházba, és másfél hónapig kezeltek. Adtak
járókeretet, avval tudtam csak járni a fürdőbe meg a WC-re… Van egy olyan jó mondás,
hogy egy hal meg utoljára: a remény. És tényleg, ha már az ember nem reménykedik
semmiben, akkor már nincs értelme az életének. Akkor már minek?
– Hisz a lélekben?
– Reinkarnáció? Van, hogyne lenne. Nem csak úgy múlik el az embernek az élete,
hogy kész, vége. Sok ember úgy gondolja, hogy lement a függöny, sötétség van, aztán
kalap-kabát. Nem, van újjászületés, én legalábbis úgy gondolom. Jó, nem úgy kell gondolni, hogy a másik életemben kutya leszek, de van a halál után újabb élet, én ebben
hiszek, mert biztos. Volt nekem egy olyan… most nem akarok annyira prédikálni, én
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leköltöztem… volt egy barátom, lementem hozzá vidékre, ott dolgoztam nála, ő volt a
főnököm. És nekem a konyhában jutott hely, mármint egy kis rekamié. Régi parasztház
volt, padlással. Éjjel, olyan tizenegy óra volt, már majdnem elaludtam, és hallottam
a padláson a jövés-menést. De nem egér, hanem rendesen emberek jöttek-mentek.
Fölmentünk a padlásra, de sehol senki. Utána kiderült, hogy előtte egy olyan család élt
ebben a parasztházban, hogy a kamaszlány beleugrott a kútba, hát belefulladt persze.
Az édesapja, az fölakasztotta magát a padláson, az édesanyja meg… nem is tudom, az
meg valamilyen betegségben halt meg. Szóval senki nem természetes halállal halt meg.
Olyan volt, komolyan mondom, mint Angliában… Hol is voltak ezek a kastélyok? Hát
én nem tudtam megszokni, egy hét után visszajöttem Budapestre. Például volt egy olyan
eset, hogy a hátsó udvaron volt egy sparhelt kitéve, és hajnalban doboltak a sparhelt
tetején. És akkor kimentem, hát ott se volt senki! Én azóta hiszek a szellemekben.
– Van emlékezetes álma?
– Hát ugye a nagyszüleim neveltek föl, és volt olyan álmom, hogy ugyanaz a történet
kétszer lezajlott. Volt a nagymamám, és sütött ilyen pogácsát, meg fene tudja, mit, és
odahívott az asztalhoz, hogy ebédeljünk. És ez, mondjuk, öt éve előjött, és utána rá másfél
évre ugyanígy, ugyanezt álmodtam. De hát álmodtam én, gondolom, ez az utcai élettől
van, hogy át akartam menni a hídon, és mikor elindultam, akkor a híd elkezdett recsegniropogni, és a legvégén a legutolsó léc tört el, és épphogy, pont akkor értem át. Szóval ez,
gondolom, ilyen pszichológia is.
– Honnan szerezte a nyakláncát?
– Ennek a nyakláncnak annyi a története, hogy egy nagyon kedves barátomtól kaptam
ezelőtt kettő évvel. Egy budatétényi nem hajléktalan, csak nagyon jó barátom nekem adta,
azóta hordom. Hát értéke nincs sok (nevet), csak emlékbe.
– Mi a véleménye a hajléktalan nőkről?
– Az, hogy az utcán van az ember, mert ember a hölgy is, ember a férﬁ is. A hölgyeknek
nehezebb kibírni, de tudok pár olyan női hajléktalanszállót, ahová el tudnának menni.
Mert egy nőnek sokkal több igénye van, úgy egészségileg, tisztálkodásilag satöbbi. Volt
egy nagyon kedves barátom, egy hölgy, ő kint volt itt az utcán a Szőlő utcában, és múlt
év… nem tudom már, melyik hónapban, addig húzta-halasztotta a dolgot, hogy bevitték
a kórházba, és hát ott halt meg, végelgyengülésben, vagy fene tudja, valami ilyesmi.
Neki szó szerint az immunrendszere azt mondta, hogy: záróra. Tehát nem tudtak már
rajta segíteni.
– Szokott újságot olvasni? Követi a politikai történéseket?
– Hát annyit tudok, hogy az Orbán Viktor lett a miniszterelnök, vagy nem tudom,
hogy már megválasztották-e, de Orbán Viktor. Nincsen rádióm, nincsen tévé, mint az
ősemberek… Mondjuk, nekünk olyan mindegy, mert úgy is az utcán vagyunk, meg így
is. Én csak azt szeretném, hogy ebben az országban az embereknek valahogy, valamilyen
módon, legalább nekik legyen jobb. Hogyha én lennék a miniszterelnök… most nehogy
a végén még lecsukjanak… én azt mondanám, hogy uraim és hölgyeim, mivel ez az
ország nagy szegénységbe süllyedt, mindenki adjon oda a szegényeknek legalább valami
kis élelmiszercsomagot.
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– Van kitörési lehetőség a hajléktalan létből?
– Szóval ez a hajléktalan lét, ez olyan, mint a mozgólépcső, ami lefelé megy. Minél
gyorsabban menne az ember fölfelé… de nem halad sehová. Lenne kiút, csak hát ugye,
én már negyvenegy éves vagyok. Próbáltam elhelyezkedni, és kérdezték, hogy hol lakok?
Mondom, most mit mondjak? Zápor utca 63. szám alatt a földön. Most mit hazudjak itt
jobbra-balra? Hát sajnos nem tudjuk felvenni… Egy másik helyen, na, ott felvettek egy
hétre, ideiglenes autómosó voltam. Aztán utána vettek föl egy állandó munkást, onnan is
el kellett jönnöm, nem az én hibám volt.
– Mi a legelső emléke?
– A legelső emlékem az a visszaemlékezésből, hogy nagymamám, aki fölnevelt, levágott egy nagy szelet kenyeret, egy ilyen kétkilós kenyér volt, megkente zsírral, és a tetejét
megcukrozta. Akkor megfogtam a kezembe, kimentem a hátsó udvarba, letörtem egy
uborkát, és elindultam játszani. És ez nekem, az a szelet zsíros kenyér és az uborka, a mai
napig itt van a fejemben. Nem kellett nekem ebéd sem, este hazamentem holt szutykosan,
kinn játszottunk a kis tónál, de nem volt benne, csak ebihal meg békák. Ott játszottunk
meg fára másztunk, és mikor este hazamentünk, voltunk páran egykorú gyerekek, akkor
irány a fürdő. Volt ilyen nagyobb lavór, abba lefürödtünk, és meg kellett vacsorázni.
Utána megnézhettem az esti mesét, mit tudom én, Lolka, Bolka meg a Magyar népmesét.
És utána, mikor már jött a híradó, akkor be kellett fordulni a fal felé az ágyban, mert
azt már nem nézhettem. Szóval ilyen volt a gyerekkorom. Szegény családban nőttem
föl, volt húsleves meg töltött káposzta, de csak egy héten egyszer, mindig vasárnap volt
ilyen lakodalmi. Hétköznap krumplileves, pirítottkenyér leves, meg… Ja, igen, savanyú
káposztát megpirítják zsírban, és ilyen perkelt káposzta lesz, az nagyon jó kenyérrel. Szóval
én azért élem túl már ezt az egész világot, mert nekem a szegénység nem újdonság.
– Hogy ünnepelte meg a legutóbbi születésnapját? Mivel lepte meg magát?
– Semmi, ugyanolyan nap volt, mint a többi. Emlékeztem a családomra, mert ők
kint vannak Berlinben, a ﬁam meg a volt feleségem. Én meg itt ülök a padon, mint egy
ágrólszakadt. És gyújtottam egy gyertyát a családnak, hogy mégis. Berlinbe nem lehet
csak úgy kimenni, hogy az embernek van öt forintja, aztán elindul.
– Mi a legfontosabb tapasztalata?
– Az, hogy ha van Isten az égben, akkor mér van az, hogy az egyik ember a padon
alszik, a másik ember, én nem sajnálok senkitől semmit, tévedés ne essen, a másik
ember meg fönt él egy kastélyban itt a dombon. Szóval relatívan fogalmazva, hogy nem
lehet ez úgy, hogy ennek az emberkének is legyen valamije, meg annak is. Európában
annyira nem foglalkoznak egymással, hogy le lehet feküdni az út közepére, az se érdekel
senkit. Itt aztán lehet csinálni akármit, föl lehet fordulni, el lehet esni, botlani, annyira
közönyösek itt.
– Mi az élet értelme?
– A túlélés, a mindennapi túlélés. Azért élünk, legalábbis mi, akik így utcán vagyunk,
mi azért vagyunk, hogy minden napot túléljük. És azon gondolkozunk mindennap,
hogy mi lesz holnap? És így fekszünk le, ezzel a gondolattal. Valahogy mindig alakul:
találunk egy kis üveget vagy valami ennivalót. Ez nem Vidám Színpad (nevet). A fele
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éjszaka ezzel megy el, ezzel a gondolkodással, hogy mi lesz, hogy lesz. És megvirrad,
fölkelünk, elindulunk, eltelik a nap, eljön az este, és akkor megint kezdődik ugyanez
a gondolkozás elölről. Esküszöm, hogy mi már nem is ﬁzikailag fáradunk el, hanem
ebben a sok gondolkozásban. Szellemileg jobban el lehet fáradni, mint ﬁzikailag, mert
szellemileg állandóan gondolkodik az ember. Ezt csak az érti meg, aki ilyen körülmények
közt él, mint mi.
– Meddig fog itt ülni a padon?
– Körülbelül egy fél óráig, aztán megyünk guberálni, hátha lesz valami. Mert van
hatvan forint… vagy mennyi is? Nyolcvan! Nem tudna segíteni valami kis pénzzel?
Az interjút Kiss Géza készítette

Szabó Eszter: Plus_fﬁ (15x12 cm; akvarell, latex; 2008)
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Szociális információk
Aktuális információk
Lélekösvény: „Az önmagunk felé vezető út”. Szolgáltatásaik: egyéni pszichoterápia:
önismereti pszichoterápia, betegségek pszichoterápiás kezelése (depresszió, pánik, szorongás, stresszbetegségek, pszichoszomatikus betegségek, személyiségzavarok, szenvedélybetegségek, krónikus betegségek feldolgozását segítő terápiák, krízisintervenció),
allopécia (foltos hajhullás) kezelése bőrgyógyász bevonásával. Jelentkezni lehet egyéni
és csoportos terápiás formákra is, rövid/hosszú dinamikus terápiára, kognitív terápiára,
hipnózisra és az ún. Williams Életkészségek Programra (WÉK).
Csoportos pszichoterápia: WÉK stresszkezelő, problémamegoldó, kommunikációs
készségfejlesztő program 16 órában; pszichodráma, szabad interakciós csoport, életvezetési tréning, önismereti tréning, kapcsolati tréning, transzformációs társasjáték,
személyiségtipológiai csoport.
Kapcsolati csoportok: csoportban, esetmegbeszélés formájában segítenek azoknak, akik
a következő problémák valamelyikével küzdenek: Mi az alapvető különbség a férﬁak
és a nők között? Mi a szóbeli bántalmazás, és hogyan lehet védekezni ellene? Miként
lehet eldönteni, hogy egy kapcsolat még megmenthető, vagy nem érdemes több energiát
fordítani rá? Megelőzhetők-e a párkapcsolati válságok? A féltékenység kérdése, szexuális
problémák, a visszautasítottság, szakítás/válás feldolgozása, kapcsolati játszmák.
A lélekösvény túravezetői: Járosi Balázs pszichológus, Kiszely Márta és Kiss Zoltán
klinikai szakpszichológusok.
Tel.: 06/30-426-5431, 06/30-426-5431, e-mail: info@lelekosveny.hu, www.lelekosveny.hu
Mentálhigiénés Központ: azzal a céllal jött létre a központ, hogy támogatást nyújtson
a különböző élethelyzetekből eredő krízisek esetén. Tevékenységük lényege, hogy az
evészavarok, depresszió, párkapcsolati problémákból társfüggőségből eredő tünetek
enyhítésén túl elősegítsék a személyiség fejlődését, változását, az értelemmel teli élet
megélését. Nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, oktatásra: előadásokat, workshopokat
tartanak iskoláknak, cégeknek. A már kialakult konﬂiktusos helyzetből ajánl kiutat
mediációs tevékenységük: konﬂiktuskezelés, békéltetés, válási mediáció.
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 45., Tel.: 06/70-570-47-67, 06/70-450-09-44.
e-mail: judit.rehak@gmail.com, honlap: www.eveszavarkozpont.hu
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Nap-Kör Alapítvány: 2002-es hivatalos létrejöttét közel két évtizedes tevékenység
előzte meg. Az 1980-as évek elején Prof. Dr. Tringer László és néhány lelkes laikus
segítő és önsegítő csoportokat indított a SOTE pszichiátriai klinikájának mentálhigiénés
ambulanciája támogatásával. 2002-től az alapítvány létrehozásával lehetőség nyílik arra,
hogy a szociálisan hátrányos helyzetű, munkanélküli, krónikus pszichés zavarokkal
küzdő, esetleg az általános egészségügyi ellátásból valamilyen oknál fogva kiszoruló

csillag1010.indd 54

2010.10.11. 18:52:37

Csillagtér – Szociális információ

személyek számára is hozzáférhető legyen az ingyenes, illetve kedvezményes árú
segítségnyújtás csoportos- és családterápia, készség- és személyiségfejlesztő csoportok,
és egyéb közösségi mentálhigiénés programok formájában, szakemberek bevonásával.
Mentálhigiénés szolgáltatásaival és lakossági kezdeményezések támogatásával párhuzamosan egyre fontosabb feladatának tartja, hogy különböző képzések, tréningek,
előadások, műhelyek formájában hozzájáruljon a hazai segítő foglalkozású szakemberek
mentálhigiénés szemléletének fejlesztéséhez. A Semmelweis Egyetem megbízásából az
alapítvány szervezésében szakosító diplomát adó posztgraduális mentálhigiénés szakemberképzés is folyik.
Cím: 1082 Budapest, Nap utca 25. Tel.: 06/30-594-7473.
E-mail: napkoralapitvany@freemail.hu Honlap: www.nap-kor.hu
S.L.A.A. (Sex and love addicts Anonymus): a csoport olyan férﬁak és nők közössége,
akik segítenek egymásnak józannak maradni. Segítséget kínálnak bárkinek, aki szexvagy szerelemfüggésben szenved, és ezen változtatni szeretne. Mivel a közösség tagjai
maguk is mindannyian függők, sajátos megértést mutatnak egymás és a betegség iránt.
Tudják milyen érzésekkel jár ez a betegség, és megtanulták hogyan lehet felépülni belőle
a közösség segítségével.
Anonim Szex- és Szerelemfüggők egy tizenkét lépésen és tizenkét hagyományon alapuló
közösség, ami az Anonim Alkoholisták mintáját követi. A tagság egyetlen feltétele a szexvagy szerelmi függés kiélésének abbahagyására irányuló vágy. Az S.L.A.A. tagjainak
hozzájárulásaiból tartja fenn magát, és nyitott bárki számára, aki úgy érzi, hogy szüksége
van rá. Tel.: 06/30- 348-94-19, e-mail: info@slaa.hu, honlap: www.slaa.hu

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.
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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.
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.
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
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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.
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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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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)

csillag1010.indd 57

57

2010.10.11. 18:52:37

Kicsi Csillag – Mese

MENYHÉRT ANNA

Elveszni és megkerülni

A kis ló hatodik kalandja

58

– Régen meséltünk a kis lóról – kezdte anya. – Hogy van, mi van vele?
– A kis ló elveszett az erdőben – jelentette be Tomi.
– Elveszett? – döbbent meg anya.
– El. Most bolyong.
– Bolyong?
– Igen. – Tomi megsajnálta a kis lovat. – De hazatalál.
– De jó! – örült meg anya.
– Egy hónap múlva – hűtötte le a lelkesedését Tomi.
– Az elég sok idő – ingatta a fejét anya. – Mit csinál egy hónapig?
– Mindenfélét. Keres magának élelmet.
– És kivel van?
– Senkivel. Mondtam már, elveszett, és egyedül bolyong az erdőben. – Tominak fogyni
kezdett a türelme.
– Legyen inkább egy hét – próbálkozott még egyszer anya.
– Nem. – Tomi mérges lett. – Vesszen el! Egy hónapra.
– Rendben – mondta anya. – Vesszen el. Mi történt vele, miért veszett el?
– Elmennek a tündérek az erdőbe tűzifát gyűjteni. A kis ló velük megy, elkóricál, és
elveszik. De innen te mondod – közölte Tomi.
– Jó, csak még azt mondd meg, hogy miért nem találják meg a tündérek?
– Észre sem veszik, mögöttük jött.
– De a tündéreknek bárkit meg kéne tudni találni – tiltakozott anya –, van tündérmesszelátójuk s minden egyebük is.
Tomi tanácstalan volt.
– Nem tudom. Te mondod a mesét, nem érted? – csattant fel a hangja.
– Nem lehet, hogy valaki elvarázsolta a kis lovat?
– Jó! – Tomi megkönnyebbült. – Egy gonosz varázsló elvarázsolta a kis lovat.
– Rákent egy kenőcsöt – folytatta anya. – Amíg az rajta van, senki nem látja a kis lovat.
Ragacsos volt a kenőcs, zavarta a kis lovat, szinte nyomta a bőrét, nehezen vonszolta
magát, alig tudott tovább menni.
– Egy fa tetején ült a varázsló, a kezében tartott egy bödönt, abban volt ez a zsíros,
büdös krém – tette hozzá Tomi.
– Szóval fogta a varázsló a bödönt, és ráöntötte a kis lóra. Ő addig szaladt, fürgén,
boldogan, és egyszer csak érezte, hogy valami nem jó. Mintha beteg lenne, lelassult a lába,
lelassult a szíve, nem volt már boldog. Hívta, hívta a tündéreket, de azok nem hallották,
nem is látták.
Keresték, de nem találták, mert a varázslat erősebb volt. Elszaladtak a messzelátóért,
de az se segített. Szomorúan hazamentek.
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– Ennek a kis lónak született már gyereke? – érdeklődött Tomi.
– Nem. Miért kérded?
– Mert ha lenne neki gyereke, akkor lehetne az, hogy a ﬁa tudná, hol van, és odamenne.
– Értem – felelte anya.
Tomi megijedt:
– Inkább legyen egy hét, ne egy hónap. És a tündérek az égig érő létráról lássanak egy
foltot, és gondolják azt, hogy az a kis ló, aki el van varázsolva.
– Rendben. Tanakodtak a tündérek, hogy mitévők legyenek, amikor rájöttek, hogy a
kis lovat gonosz varázslat borította el kenőcs formájában.
– Küldjenek neki üzenetet egy madárral! – javasolta Tomi.
– Üzentek neki egy madárral, de sajnos hiába, mert a kis ló fülét úgy eltömte a zsíros
krém, hogy semmit sem hallott.
– Legyen akkor füstjelzés!
– Füstjeleket is leadtak neki, de azokat sem látta, a sörénye olyan csimbókos lett a
ragacstól, hogy semmit sem látott.
– Hát akkor mi lesz? – Tomi kétségbeesett. Anya erősen gondolkodott:
– A legnagyobb tündérnek eszébe jutott a szívbeszélő. A szívbeszélő szívtől szívig
ér. Olyan, mint egy telefonzsinór, de láthatatlan. S ha valaki érez valamit, a szívbeszélőn
keresztül megüzenheti másoknak, s ők is érezni fogják. A tündérek azt üzenték a kis
lónak a szívbeszélőn, hogy rájöttek, hogy elvarázsolták. A varázslat egy hétig tart. Akkor
lesz vége, ha…
– A kis ló borzasztó gyorsan tud futni, és át tud ugrani egy nagy bokrot – vágott közbe
Tomi. – Átugorja, s már üzenhet is a szívérzőjével: „úton vagyok, úton vagyok”.
– Ahogy a kis ló megkapta az üzenetet, gyakorolni kezdett. Próbált futni, ugrani,
szökellni, de nehezére esett, mert a zsíros kenőcs miatt semmi ereje nem volt. Lehúzta
őt a kenőcs, beleragadt a szőrébe, a bőrébe, a szemébe, a fülébe, az orrába, a szájába, a
patájára is. Olyan volt, mintha a bőrén keresztül belülre is beszivárgott volna. Nehéz volt
a kis ló, és a szíve is nehéz volt. Meg kellett szabadulnia a ragacstól!
– Le kell mosni – szólalt meg Tomi –, hát miért nem mossa le? Beugrik a patakba,
lemossa és kész.
– A víz nem mossa le – mondta anya.
– De lemossa – Tomi kiabált, mérgesen –, miért mondasz ilyen hülyeséget, ez már
ijesztő, ne csináld!
– Te mondtad, hogy vesszen el egy egész hónapra – fortyant fel anya –, az nem volt
ijesztő?
– Akkor még tudtam, hogy az mese – felelte Tomi.
– És most nem mese?
– De most is tudom, hogy mese, de nagyon félek.
– Megmondom, hogy mi mossa le, jó? – javasolta anya. – A könny. A könny mossa le.
– Elkezd sírni a kis ló? Jaj, nagyon jó! – örült Tomi a megoldásnak.
– Elkezd sírni a kis ló, kétségbeesetten sír, mert nem mossa le a víz a ragacsot róla, s
így nem tud futni, szökellni, ugrani. És így nem jut haza soha. Elkezd sírni, és látja ám,
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hogy ahová a könnye hullik, ott tiszta és csillogó a szőre. Ennek viszont úgy megörül,
hogy abbahagyja a sírást. De még csak az a kis része tiszta, ahol könny érte. Az ügyeletes
kislóﬁgyelő tündér is látja a messzelátón, amint egy csíknyi darab előtűnik a kis lóból,
szalad is rögtön a többiekhez a jó hírrel. A kis ló viszont kínlódik, mert nem tud sírni.
Direkt sírni nem sikerül neki. Másnap odaüti a fejét egy fához, lesz rajta egy pici púp,
de csak néhány csepp könnyet tud kisajtolni az erősen összeszorított szeméből. Az a pár
csepp éppen a patájára csöppen, s szép tiszta is lesz a patája, nem ragad már, gyorsabban
tud futni. Harmadnap meg is próbálja átugrani a nagy bokrot, de nehéz még a sörénye a
ragacstól, megakad a lába egy ágban, elesik. Sírni kezd. A könnye végigcsurog a lábán,
az oldalán, s ott is szép tiszta lesz. A negyedik napon szomorúan ébred, sírdogál, mert
magányos, hazavágyik a tündérekhez, a lába is fáj, ahol beütötte, na meg az eső is esik
tetejében. De mire észbe kap, már tiszta is az oldala. Ötödik nap hideg szél fúj, a kis ló el
van keseredve, attól fél, hogy örökre ott ragad sírva a kenőcsben. Összehúzza magát, mint
ahogy a virághagyma, amikor elvirágzott, visszaszívja magába a szárat, az erőt, és pihen,
hogy aztán újra virágozhasson. Pihen a kis ló, aztán sír megint. A sok sírástól megfájdul
a feje, s ahogy dörzsöli, nyomkodja, lepucolja szépen. A hatodik napon a hátát kellene
lemosnia, de nem tudja, hogyan. Próbálja így, próbálja úgy, de sehogy sem sikerül. Dühös
a kis ló, dühében sírva fakad, toporzékol, csak úgy záporzik a földről az odacsöpögött
könny fel a hasára, ahogy csapkodja a patáit. Kifullad egészen a nagy sírásban, lefekszik,
de lám, egész fényes könnypocsolya van ott, abba feküdt. Tiszta már a hasa is, a háta is.
Érzi a kis ló a szívbeszélőn, hogy a tündérek drukkolnak neki, várják haza. Hálás
és boldog, elalszik szépen, és arról álmodik, hogy másnap átugorja a nagy bokrot és
hazamegy.
A hetedik napon már csak egy-két csöpp könnyre van szükség, egy-két kicsi piszkos
foltja maradt csak a kis lónak. Megy ez már magától is, s olyanok a könnycseppek, mint a
drágakövek, fényesek, szikráznak: az öröm könnyei. Vége a gonosz varázsnak. Felpattan
a kis ló, nekifut, száguld a bokor felé, fellendül, szárnyal, s átugorja. Hipp-hopp, már
otthon is van. Köré gyűlnek a tündérek, és simogatják, s az ő szemükben is fényesek az
öröm könnyei.
Tomi sokáig hallgatott, aztán nyugtázta:
– Hazatalált a kis ló.
Anya betakarta, megsimogatta, jó éjszakát, Tomi. Kifelé ment már a szobából, amikor
hallotta, ahogy Tomi még a mesén gondolkodik félhangon:
– Félős mese volt. Jó, hogy a kis ló elveszett, és jó, hogy megkerült.
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TAMÁS ZSUZSA

Test, lélek nélkül

Marek Toman: A prágai Gólem
Olykor különös utakon jutunk el az emberiséget ősidők óta foglalkoztató kérdésekhez.
Magam például azért néztem meg az 1920-as, fekete-fehér A Gólem című német
némaﬁlmet, mert egy barátnőm ember és gép (ﬁlmes) viszonyát kutatta, elsősorban a
Terminátor-ﬁlmtrilógia kapcsán. A kutatás az értelemmel bíró robotok, a gondolkodni,
sőt embereket manipulálni képes számítógépek, az érző kiborgok világa felé nyitott kaput,
ám egyhamar kiderült, a ﬁlmvászon jellegzetes teremtményei számtalan előképpel bírnak,
kezdve a teremtéstörténetekkel, mondjuk az életre kelő szobrokig vagy épp a gólemig.
A gólem története számomra elsősorban nem is annyira az ember-gép relációban tűnt
érdekesnek, sokkal inkább abból az aspektusból, hogy élő és élettelen között feltételezünk
egy tartományt: a lélektelent. A lélek nélküli test azonnal a „még vagy már?” kérdéséhez
vezet. (A már lélektelen testek tipikusan a zombiﬁlmek tömegszereplői, amely ﬁlmek,
bármilyen meglepő, bőven képesek túlmutatni a véres üldözős-menekülős kliséken, és
komoly ﬁlozóﬁai kérdéseket feszegetni – de ennek tárgyalása most messzire vinne.)
A gólem a még – sőt alkotója szándéka szerint: örökké – lélek nélküli test kategóriájába tartozik.
A héber gólem szó is formátlan anyagot jelent, valamit, ami még nincs készen, ami még
nem nyerte el végső formáját. A kabalisták szerint a teremtés csodája megismételhető, de
semmiképp sem az isteni, csupán egy alacsonyabb szinten. Az így létrehozott lény, a
gólem feltétlenül tökéletlen: nem érez (bár képes dühbe gurulni, amikor is meghibásodott
gépre emlékeztet!) és nem beszél.
Életre keltéséhez mégis épp a szavak erejére van szükség: alkotójának egy úgynevezett
sémet – varázsszöveget tartalmazó papírdarabkát – kell a gólem szájába (esetleg homlokára
vagy mellkasára) helyezni. Ez hozza mozgásba, illetve ennek eltávolítása állítja le.
A leállításra pedig előbb-utóbb szükség van: nincs olyan gólemtörténet, amelyben a
teremtmény ki ne csúszna teremtője irányítása alól.
Egy ilyen történetben számos lehetőség rejlik. Megbújhat mese- és mondagyűjtemények lapjain, újramesélhető (ﬁlmre vihető) rémtörténetként, szólhat felnőtteknek, de akár
gyerekeknek is. Marek Toman ez utóbbi utat választotta: A prágai Gólem című könyve
nagyobb gyerekeknek szól, talán leginkább ifjúsági regényként címkézhető. Alapkérdése
nem a lélek nélküli test problematikájához fűződik, sokkal inkább közösség és hagyomány,
közösség és együttélés-elkülönülés viszonyait vizsgálja.
A történet kulisszái nem a képzelet szüleményei: a XVI. század végi prágai zsidó
negyedben járunk, ahol a Gólem megalkotójaként számon tartott Löw rabbi is élt. Ám a
történet főhőse és egyúttal elbeszélője egy ﬁktív ﬁgura, Löw rabbi tanítványa és kiszemelt
veje, Jakub. A ﬁatal ﬁú elbeszélése mozaikszerű: rövid, önálló címmel rendelkező
fejezetekből áll. Ez a szerkezet legalább kettős célt szolgál. Egyrészt megkönnyíti az
olvasást a gyerekek számára (sőt azt is sugallja, hiába élt évszázadokkal ezelőtt, Jakub
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is éppen olyan tépelődő kamasz, mint ők). Másrészt – bár a jámbor mozgalom születése
a XVIII. századra tehető – az epizódok haszid történetekre emlékeztetnek, amelyeknek
lényegük, hogy a hívek (mint nagy dolgok tanúi és résztvevői) közösségük vezetőiről
mesélik egymásnak. Az elbeszélés így válik többé puszta szónál: történéssé, szent
cselekedetté magasztosul.
A mozaikdarabkákból összeálló kép színes, sok információt hordoz. Sok mindent
megtudhatunk a prágai Zsidóvárosról, a gettóról, amely a XVI-XVII. század fordulóján,
bár város volt a városban, nem azok szerint a törvények szerint működött, mint amelyeket
a XX. század rótt a gettó lakóira. Marek Toman számtalan háttérinformációt felhasználva festi meg Löw rabbi portréját is: a minden elismerést kiérdemlő utószóból bárki
megtudhatja, hol dolgozott az írói képzelet, és hol múlta azt felül a valóság. (Például Löw
rabbit valóban zavarta, ha az emberek beszélgettek istentisztelet alatt, és valóban imát
mondott a csöndben maradók tiszteletére.) Nem túlzás Löw rabbi, tágabban a kabalisták
betűk-hangok iránti bűvöltének ábrázolása sem: „A szöveg részei vagyunk” – inti
Jakubot nemegyszer.
És a ﬁatalabb olvasók számára mindennél érdekesebb lehet Jakub vívódása kiszemelt
menyasszonya, a rabbi lánya, Lea és a falon túl élő, számára valójában ismeretlen, mégis
vonzó Klára között. A keresztény órás lányával a fal két oldalán csupán jelbeszéddel és
rajzokkal kommunikálnak. Klára halála több síkon is fordulatot jelent a történetben: nem
csupán Jakub számára jelent veszteséget, de a zsidók és keresztények közti konﬂiktusban
is fontos szerepet játszik (a lány halálát a zsidók bűneként akarják elkönyvelni, és persze
megtorolni is): Löw rabbi is ekkor lesz hajlandó megismételni a teremtés csodáját.
Egy ideig az olvasó azt hiheti, a „teremtés csodájának megismétlése” Klára feltámasztását jelenti – ezt a tévhitet erősítheti az a motívum is, hogy Klára szájában (!) egy
utolsó rajzot találnak elrejtve –, ám erre a csodára Löw rabbi nem képes, nem is gondol.
A konﬂiktus teljes elmérgesedése ellen kell megoldást találni, és ez a megoldás nem más,
mint a Gólem életre hívása.
Hogy hogyan alakul a város sorsa a Gólem védelmében? Hogy Jakub valóban Löw
rabbi veje lesz-e? A fentiekből kiderül: nem csupán a válaszokért érdemes elolvasni a
könyvet. S bár tudom, a regény szépirodalmi értéke szempontjából kétes dicséret, mégis
hangsúlyoznám: utószava, jegyzetapparátusa tökéletesen alkalmas arra, hogy részben
kielégítse, részben továbbra is ébren tartsa érdeklődésünket egy az emberiséget ősidők
óta foglalkoztató kérdéssel kapcsolatban.
General Press Kiadó, 2010. 168 oldal (2500 Ft)
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MAREK TOMAN

A prágai Gólem
(részletek)

Félelem a testtõl
Apám, Eliáš örül, hogy ilyen apósom lesz. Ugyanakkor ki nem állhatja őt. Talán mert a
rabbi híres tudós, apám pedig… egyszerű felcser.
– Mondd csak, mivel foglalkoztatok ma azon a bizonyos előkészületen? – kérdezősködik, amikor hazaérek.
– Tanultunk – kerülöm meg az előkészület szót.
– Na ne mondd! – villant meg apám szeme. – Házassági előkészületek! Nem túlzás ez?!
Mitől félsz? A saját testedtől? Bárcsak elismerné a rabbi, hogy a test nem megvetendő.
A test nem a lélek ellentéte!
– Eliáš! – inti le anyám.
– Hát igen. Tudjátok, mit csinálnak a keresztények? A felcsereik vizsgálatnak vetik alá
a testet. A holttesteket tanulmányozzák, és ezt boncolásnak nevezik.
– Eliáš! Jakub még túl ﬁatal az ilyen beszédhez. Én meg túl öreg.
– Csak azt nem értem, miért kell itt a fal tövében ülnöm, amikor ilyen nagyszerű
dolgok történnek. Ha én egyszer bejuthatnék az emberi testbe…!
Anyám már annyit se mond: Eliáš.
– A szomszédunk, az órás a falon túl persze élhet az óraszerkezeteivel. A végtelenségig
szerelheti őket, ha úgy tartja kedve. És legalább tudja, hogyan működnek.

Mi az a gettó?
– Hogy mennek apád dolgai? – érdeklődött udvariasan a rabbi a következő találkozónk
alkalmával. Elhűlt bennem a vér. Lehet, hogy tanítóm képes a fejekbe is látni?
– Nincs kedve a… fal tövében ülni. Azt mondja, a keresztények komoly orvosi
kísérleteket végeznek halott embereken.
– Kinek is lenne kedve a fal tövében ülni? – mosolygott a rabbi. – Mégis van valami
haszna.
– Micsoda? – nem tudtam titkolni meglepődésemet.
– Tudod, mi az a gettó? Itáliai szó, öntödét jelent. A velencei zsidók ugyanis olyan
szigetre költöztek át, amin eredetileg öntöde működött. A fém először egy darab ásvány,
és csak emberi beavatkozásra lesz belőle izzó anyag. A betűknek is emberre van szükségük
ahhoz, hogy megelevenedjenek. Tetszik a gettó elnevezés – ízlelte a szót a rabbi.
Ismertem már annyira, hogy tudjam, mit tegyek. Hallgatok. A rabbi mindig többre
gondolt, mint amennyit mondott.
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– Népünknek is fel kell izzania. Hogy nyersanyaga megolvadjon és átváltozzon. Akkor
átjutunk a falon, ebben senki sem akadályozhat meg bennünket.
Hiába gondolkodtam, nem jutott eszembe, melyik tekercsből valók e gyönyörű
képek.
– És mit lehet tenni, hogy így legyen? – kérdeztem.
– Tanulni, ugye – mosolygott rám a rabbi, kedélyesen és kissé gúnyosan, ahogy
szokott.

Mibõl áll a világ?
– Betűkből áll a világ – szólt hozzám a rabbi. A szemébe néztem.
Ezúttal nem fedeztem fel benne a tréfa megszokott jelét.
Megérintettem az előttem fekvő pergament. – Hiszen ez tárgy, nem szó – válaszoltam.
A rabbi megfogta a kezem és a szöveg fölé emelte.
– Nem a bőr lényeges, amiből a pergamen készül. Az sem fontos, miből készült a tinta.
A dolog lényege a jelentésében rejlik. A jelentés nem bőrből, és nem bogyó levéből jön
létre, hanem betűkből. Próbáld csak meg elképzelni.
Megpróbáltam. Megizzadt a tenyerem. Teljesen másképp láttam a világot, mint
eddig. Most szöveg volt. Nem sakk, amit végig kell játszani. A szöveg itt volt, készen,
jelentésekben bővelkedve, és arra várt, hogy elolvassam. – Hol kezdjem? – a hangom
megremegett.
– Ott, ahol vagy – felelte a rabbi.
– Nem tudom, elég-e a kabala olvasásához, amit tanultam – vetettem fel.
– Ez nem kabala. Sokat kell még tanulnod, hogy eljussunk odáig. És idősebbnek kell
lenned egy kicsit – a rabbi mosolygott. – Rosszul vagy?
– Csak egy kicsit hideg a kezem – feleltem. – Rabbi, én nem tudom, képes vagyok-e
elolvasni ezt a szöveget!
– Éppen ezért választottalak – válaszolta a rabbi. – Sokan, akik azt hiszik, mindent
értenek, nem értenek semmit.

A gyermek és a csoda

64

A rabbihoz menet szoktam találkozni gyerekekkel, akik a Zsidóváros utcáin játszanak. Jól
ismertem a játékaikat… hisz nemrég én is így csatangoltam. Úgy éreztem, inkább közéjük
tartozom, mint hogy a csodarabbink veje legyek.
– Nem tudom, alkalmas vagyok-e az apaságra – csúszott ki a számon egy alkalommal.
A rabbi abbahagyta a tanítást és rám nézett. – Épp az ilyen ﬁúkból lesznek a legjobb
apák – szólt elgondolkodva. – Tudod, Jakub, van az embernek egy isteni része…
a lelke…, és egy földi része, a teste. És csak a lelkének köszönhetően létezik igazán.
A teste jóformán nem is létezik.
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– Hogy függ ez össze a gyerekekkel? – kérdeztem.
– Amikor először vettem karomba elsőszülött gyermekemet, megroggyant a lábam
– emlékezett fennhangon a rabbi. – Úgy éreztem, drágább kincset tartok a kezemben egy
puszta testnél. Mintha egy frissen világra jött lélek súlyát becsülném!
– Lenne súlya az ember lelkének?
– És vajon van-e az angyalnak? – kérdezett vissza a rabbi nyugtalanul. – Mert éppen
ez jutott eszembe. Mintha angyal szállt volna a karomba.
– Vajon én is ezt fogom érezni? – fogott el a kétely.
– Ha nekem volt benne részem, neked miért ne lenne? Tudod, elsőszülött gyermekemmel
valódi csodát éltem meg.
– A Teremtés csodáját? – kérdeztem. A világ létrejöttének eme isteni csodájáról a
rabbi gyakran beszélt.
– A Teremtés csodáját, amit én magam hoztam létre, és ez volt a legcsodálatosabb
tettem. És amikor a gyermekemet tanítani kezdtem, olyan volt, mintha angyalt csalogatnék
a földre, hogy maradjon köztünk. Szerettem nézni, ahogy játszik. Úgy éreztem, mintha a
gyermekek azt próbálgatnák játék közben, lelkük eléggé kötődik-e már a földhöz. Tudom,
te képes lennél játszani velük. Játszani fogsz egyszer elsőszülött gyermekeddel.

Se nõ, se férfi
A rabbi a temető falához lépett. Ez a fal egyben a Zsidóvárost is határolta, mert a közelben
húzódott a folyópart. Egyébként városunkat keresztények vették körül.
– Minden a tervünket segíti – jegyezte meg a rabbi, amikor egy omladozó falszakaszt
talált. A tetejéről leomlottak a kövek, tövében csenevész fa ágaskodott. – Nyújtsd a kezed, Hájim, hogy tudjak mibe kapaszkodni – szólt a rabbi a szolgájának. – Segítsetek
egymásnak.
A rabbi mozdulatai pontosak voltak, mintha lépcsőn ment volna fölfelé. Kipróbálta,
hogy az ingó kövek megtartják-e, és fölkapaszkodott a fal tetejére. Onnan sietve
leereszkedett a túloldalra.
– Gyertek! – hallottuk. Összefűztem a kezem, apám fölállt rá. Így csináltuk a ﬁúkkal
is, amikor átmásztunk a Zsidóváros kőkerítésén. Aztán apám nyújtotta nekem a kezét a
fal tetejéről. Én pedig Hájimnak. A fal túloldala szerencsére kihalt volt. A folyóhoz futottunk, partján annyi a föld, amennyire csak szükségünk van. Hájim rögtön ásni kezdett.
– Ez a megfelelő hely. Világaink határán. A mellett a víz mellett, amivel a keresztények
megkeresztelkednek a községünk túloldalán… – mormogta a rabbi.
Leereszkedett a növekvő földkupac mellé és belemélyesztette az ujjait. Majd felállt.
– Te csináld, Jakub.
– Miért én?
– Láttam, milyen ﬁgurát tudsz gyúrni a temető földjéből. Nem szobrászra van
szükségünk, hanem érzékeny emberre. Közülünk csak a te szíved képes erre.
Letérdeltem a földkupachoz. Nem ment ki a fejemből Klára. Így történt, hogy a
folyóparton megjelenő alak formája az ő alakjához hasonlított.
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– Nem lehet nő. Se férﬁ – komorodott el a rabbi. A domborulatnál apám váltott fel.
Végül előttünk feküdt egy emberi alak, aki nem hasonlított sem Klárához, sem hozzánk,
sem senki emberﬁához.

Különös imádság
– Mondjatok mindent utánam – szólított fel minket a rabbi. Előbb szokatlanul fürgén
megkerülte a ﬁgurát. Mi adott erőt adott neki? Rejtett tűz, láthatatlan szikrák, vagy talán
a közeledő pirkadat? Követtük.
Imádkozni kezdett, legalábbis nekünk úgy tűnt.
– Miféle imádság ez? – kérdezte apám.
– Ne gondoljatok a szavak értelmére! – szólított fel minket a rabbi. – Ezek nem szavak,
hanem betűkombinációk. Betűkből jött létre a világ, és betűkből áll a Teremtő neve is.
Létrehoztunk egy testet, és most megpróbálunk lelket önteni bele, vagy legalábbis annak
utánzatát. Magunkból nem szabad beleadnunk semmit! Ismételjétek meg, amit mondok.
Mint a vakok, mint a süketek, mint a némák – magyarázta a rabbi, miközben egyre
gyorsabban körözött a ﬁgura körül.
Apám megrándult. Ugyanaz volt a nyelvemen, ami neki. A süketek és a némák aligha
ismételnek meg bármit is. Ugyanakkor értettem a rabbi szándékát. Igyekezett megóvni
minket a szertartással járó veszélytől. A kombinációk varázsigeként hatottak. Végül már
nem gondoltam rá, mit jelenthetnek. Igyekeztünk lépést tartani a rabbival.
– Nem bírom már! – panaszkodott Hájim egy idő után.
– Dobd el a baltát! – kiáltott rá a rabbi. Én eldobtam a köpenyem. Apám letette a
táskáját. A rabbi hatalmas ugrásokkal keringett a ﬁgura körül.
Igyekeztem mindenáron a körben maradni. A fejemben fény gyulladt, kiáltani akartam,
de néma maradtam. Mozogtam, mégis mozdulatlan maradtam.
Úgy éreztem, nyirkos, hideg földdé válok a folyóparton. Ugyanakkor a földből kinövő
fa is voltam. És a fa szomjasan itta a földből az életet. Ahogy kiszívta a föld erejét,
az valahonnan újra feltöltődött. A fejemben fény cikázott. Valahol a szemem mögött
szikraszálak pattogtak és sötétségcsomókkal váltakoztak.

A Gólem és a halak

66

– A Gólem azért ugye javára válik a népünknek? – kérdeztem a rabbit visszafelé
menet. – Mindenki biztonságban érzi magát. Családot alapítanak és gyerekeket akarnak,
mert biztosak lehetnek benne, hogy a gettóba nem tör be a tömeg. A temetőben újra lehet
temetkezni, mert van elég földünk.
– Gyerekeknek akkor is kell születniük, ha nagy a baj. Hol lenne a zsidó nép gyerekek
nélkül annyi bolyongás után? Még a hantolás kötelezettsége sem függ össze azzal, hogy
van-e elég föld a temetőben.
– Nem értem, miért nem használjuk ki jobban a Gólem képességeit. Egész életünket
megváltoztathatná. Ezt én… kegyetlennek tartom.
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– A császár megértette, és te nem? – A rabbi úgy mosolygott rám, mintha megdermedt
volna az állkapcsa. – Éppen ellenkezőleg, az volna kegyetlen, ha a Zsidóváros összes
gondja a Gólemre hárulna! Mindenki a Gólem képességeiről beszél, és nem a sajátjáról.
Amikor a rabbi házához értünk, kinyitotta a kapuját, és fényes áradat zúdult ki rajta.
Bokáig álltunk a döglött halakban. Lea zokogását hallottam. – De hiszen semmi rosszat
nem akartam – szipogott, amíg beegyensúlyoztunk a házba a halak között. – Azt kértem
csak, hogy a Gólem hozzon a piacról egypár jó halat! Ezt talán jelezhette volna az
árusoknak! A romlott halat nem lehet megenni!
– Lea, az összes árus meggyőzi, hogy az ő portékája a legjobb. Ezért hozza el az összes
halat – szólt békésen a rabbi.
– Hát megzavarodott? – panaszkodott Lea.
– Talán mi zavarodtunk meg – jegyezte meg a rabbi –, ha már nem tudunk elmenni
halat venni magunknak.

Szabó Eszter: Niagara (15x12 cm; akvarell, latex; 2009)
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Szerzõk
Áfra János 1987-ben született Hajdúböszörményben. Képzőművészeti, kulturális szakíró,
költő.
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Több tanulmánykötete és egy verseskötete jelent meg, az utóbbi Szelence címmel 2009-ben
(Palatinus Kiadó).
Miklya Anna 1987-ben született Békéscsabán, költő, prózaíró, kritikus. Első regénye Eloldozás
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meg 2007-ben (Pagony Kiadó).
Péntek Orsolya1974-ben született Budapesten, író, publicista. 2002-ben jelent meg
verseskötete Az őszön egy rőtbarna komondor borongol keresztül címmel (Fekete Zongora
Kiadó).
Schreiber András 1976-ban született Budapesten, újságíró, szerkesztő, ﬁlmkritikus.
Szabó Eszter 1979-ben született Miskolcon, képzőművész.
Tabár Zsuzsa 1986-ban született Budapesten, újságíró.
Tamás Zsuzsa 1978-ban született Budapesten, szerkesztő, költő.
Závada Pál 1954-ben született Tótkomlóson, író, szerkesztő, szociológus. Több szociográﬁája
és számos regénye megjelent, a legutóbbi Idegen testünk címmel 2008-ban (Magvető Kiadó).
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