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Roncstelep

Anyám mindig mondta, hogy kisfiam, létezik rend, csak a helyükre kell tenni a dol-
gokat. Magam körül rendet tartottam, de a világ szabályrendszerét csak nem sikerült 
fölfedeznem. Mindenütt eldobott, elejtett, elfeledett dolgok hevernek. Értékes holmik, 
nem szemét. Ha már észrevettem, ha megszólítottak, nálam a helyük. Amit csak találok, 
fölszedem. Böngészem a hasznos lomok hirdetéseit. Meggyőződésem, hogy egy napon 
ez a sok holmi rendszerré áll össze, és megmutatja számomra a világ rendjét.

Amit hazaviszek, egyszerűen csak leteszem a lakásban. Nem neveztem ki gombos 
és anyacsavaros dobozkákat, nincs összezsinegelt újságkupacom, nem lett sora az ab-
lakpárkányon a szép üvegeknek. Ha elteszem őket szem elől, ha csak egy picit is el-
mozdítom a legkézenfekvőbb üres zugból, vagyis ha bármi önkénnyel élek, nem marad 
szabadságuk összeszerveződni. A lehetőségre van szükségük, hogy kölcsönhatásba lép-
jenek egymással. Közel kell maradniuk. 

Gyűjtök, várok. Ha az a szép leszaggatott hátlap egy valamilyen könyvről (12 forint 
40 fillér, Kriterion) egy belívvel állna össze, bizonyosan megérteném az új igét. Ha 
találnék végre egy alkalmas szerszámot azokhoz a sötétben megcsillanó csavarokhoz, 
rögzíthetnék valamit valamihez. Ha nemcsak ezernyi gombot, de gombtalan ruhát is 
sodorna utamba a véletlen, megérteném, mit kell magamra venni. 

Alig moccanhatok a lakásban. Zsúfoltság van. A szoba egyik sarkában nyúlketrec 
egy meleg baknyúlpárral. Azt hiszik, ez a rend, de a világ másként gondolja – a sintérte-
lepről mentettem ki őket. Egy félszemű plüss kisvakond terpeszkedik a kanapén, túrna 
haza. Egyik gomb se jó rá, föld sehol. Mobiltelefonok őrzik megválaszolatlan szerel-
mes üzeneteiket, kártyára mentve. Néhány meg nem kapott mms, csak a számlán van 
nyoma. Egy félbehagyott mondat verdes a plafon közelében. Sötétben nem mozdul, de 
lámpagyújtáskor újra meg újra a fénybe rohan, betűk kenődnek a bura belsejére. 

Maholnap teljessé válik bennem a rögeszme, hogy fontos dolgokat sodort elém az 
élet. Hogy egyik sem szemét. Ettől a tetrisztől remélem a megoldást. Nyomom ezt a 
beázott, hályogos kijelzőjű játékot, várom, hogy alul kiessen egy csorba sor. Egy lavór 
fölött könyöklök, hogy meglegyen. Az teremt majd rendet. 

Anya, mindig csak teljes sor hull alá. Roncstelep ez. Szemét. 
Pálfi Anna
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Emma Rolfe (alias May Mulholland, Sybil White, Jean Harris, Eileen Mulholland), 

bolti lopás

©
 N

SW
 P

ol
ic

e 
F

or
en

si
c 

P
ho

to
gr

ap
hy

 A
rc

hi
ve

, J
us

tic
e 

&
 P

ol
ic

e 
M

us
eu

m
, 

H
is

to
ri

c 
H

ou
se

s 
Tr

us
t o

f N
SW



�

Tartalom
	 Pálfi	Anna:	Roncstelep 1

Csillagszem
Tejút
	 Gelléri	Andor	Endre: Magány (novella)   4
Csillagvizsgáló
	 Nyerges	András: Itt más szabályok uralkodnak (regényrészlet)   7
	 Kele	Fodor	Ákos: A túlélésben megváltozik minden; Hallottak (prózaversek) 12
	 Miklya	Anna: Eső (regényrészlet) 13
Csillagkép
	 Időből kiollózott pillanatok – Kiss	Barnabás interjúja Peter Doyle-lal 18
 Grozdits	Hahó: Alice Adeline Cooke – 565LB 22
 Hegedûs	Ágota: Dorothy Mort – 518LB  24
	 Kiss	Barnabás: Emma Rolfe – 126 26
	 Csere	Ágota: E. Walker – 605LB  28
Csillagfényben
 Aradi	Péter: Szembenézés  31
 Korniss	Péter–Závada	Pál: Egy	sor	cigány.	Huszonnégy	mai	magyar (részletek) 33

Csillagpor
	 Darvasi	Ferenc: Hungária  35
	 Hegedûs	Vivien: Budapest  40
	 Baróthy	Zoltán: Elveszített kincs  42
	 Schüttler	Tamás: Kukaszociológia  46
 Napsugár naplói	 	 50

Csillagtér
	 Menyhárt	Dóra: Álmok (a) szemétből  53
	 Terdik	Roland: Nejlonzacskó, használt ajtó és Monte Cristo grófja 59
	 Lajos	Mariann: Magadra húzod a póttakarót is  63
Hajléktalaninterjú
	 Nyista  64
Útmutató
	 A szemét mint jogi tárgy  68

Kicsi	Csillag
Mese	
	 Kiss	Ottó:	Jönnek a királyok (vers)  71
Könyvajánló
	 Besze	Barbara:	Na és?  73
	 Agnès	Lacor–Gwen	Le	Gac:	Lili (részlet) 75

Szerzõink	 	 76



�

Magány

Fölébredt. Homloka két sarkában szúrást érzett. Visszadugta az arcát a párnák közé, 
és így maradt. A fáradtságra gondolt, aztán arra, hogy minek keljen fel. Hónapok óta 
volt munka nélkül; s ez a kínos fejfájás ma teljesen lehetetlenné tette azt, hogy éppen 
most induljon neki a városnak állást keresni. Mégis fölkelt. Előbb megszagolta az ágy-
neműjét: dohos volt. Látta, hogy kint gyenge napsütés ragyog: „ha kitenném, akkor 
kiszellőzne”. De erre se bírta rászánni magát hetek óta. Egyenként lusta volt kicipelni a 
párnákat, dunyhát; együtt meg – a múltkor próbálta – nem bírta el, nehéz volt neki. A tü-
körbe bámult dermedt, savós arccal, és nézte a hosszúra nőtt szakállt. Volt még egy kis 
borotvaszappana, de ecsete már nem; volt egy zsilettpengéje is, de életlen. Már párszor 
belekezdett abba, hogy kiköszörülje egy üvegpohár belsejében, de a kés csorba maradt; 
sokáig, végtelenül sokáig kellett volna vele dolgoznia. Abbahagyta. Nem volt türelme 
semmihez. A ruhája zsebe ki volt szakadva: két cérnaszál állt ki a varratából, ezeket 
összekötözte, s a nadrágját mindig magasra rántotta, hogy ne látsszék ki a szakadás a 
kabátja alól. Végigsimította az arcát: igen, kinőtt a szakálla, kiállnak a pofacsontjai, a 
haja poros és száraz, valami rossz szag uralkodik rajta… elkezdett fájni a háta, s ilyen-
kor előregörnyedt a feje. Egészen addig esett, míg az álla nem ért a melléhez; akkor így 
maradt, s ebben a helyzetben minden fájdalmat százszorosan érzett. Itt állok, mozdu-
latra képtelenül, itt állok, s úgy szeretnék lépni, friss lenni, felöltözni, valamit csinálni. 
Sírt is néha ilyen helyzetében, figyelve könnyeinek zuhanását. Máskor lehunyt szemmel 
sírt, s a főfájása megenyhült ettől.

Aztán megrázta magát, s leült az asztalhoz, amin krétával a malomjátékhoz való 
ábra volt fölrajzolva. S kis kövekkel játszani kezdett. Beszélgetni. Bosszantotta az 
ellenfelét egy ideig, de aztán hirtelen dobbantott, mint aki meg akar őrülni; ilyen-
kor mozogni, futni szeretett volna. Abba kellett hagynia a malomjátékot. A mosdás 
volt hátra. Erre már rájött, hogy mindig fölfrissíti. Eleinte hetekig nem mosdott, de 
mostanában már haladt: bár túl hidegnek és kínosnak érezte a vizet, derékig lemos-
ta a testét. S lefésülte a haját is. S ekkor elkezdte magát nézni a tükörben. Milyen 
egészséges, puffadt arcú volt ő két évvel ezelőtt. Szeretője is volt. Milyen hótestű. 
S most miért nincs? Nem tudja. Ült az irodában, épp egy tollat szúrt vissza, mikor 
odajött hozzá a kis Lipták úr, elébe tette a fölmondólevelét, s csak annyit mondott: 
– Nekem is fölmondtak. – Hét éve volt itt: derűsen bement, mert kedves volt a hely, 
elvégezte a munkáját, hazament, megebédelt, este találkozott Emmyvel; ruhát csinál-
tatott, békés volt… miért kellett mindennek megváltoznia?… Szívósan nézte magát 
a tükörben, lesoványodott arcával: tehet ez az arc, ez az ember arról, hogy így ül itt?, 
ő, aki reggelenként fürdött, s nyugtalan volt, ha véletlenül a nyakkendője nem vágott 
kitűnően az ingéhez. Amikor elhagyta az irodát, végkielégítéssel a zsebében: nem volt 
megijedve. Majd valahová máshová állásba megy. S amíg a pénze tartott, csodálatos 

GELLéRi	ANDOR	ENDRE

Csillagszem	–	Tejút
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Csillagszem	–	Tejút

nyugalomban élt: Emmyvel egész nap együtt lehetett, sétáltak, cirógatták egymást… 
elment aztán ide és oda állás után: sehol semmi. De miért? Hiszen hét évvel ezelőtt 
egyszerű írásbeli ajánlatára behívták, fölvették, íróasztalt kapott, és nem volt semmi 
baj. Rosszul megy az egész világnak, mondták neki még az utcai koldusok is: s akkor 
ő így, ilyen szakállal, ilyen alig mozgó lábakkal hogyan tudjon belekapaszkodni is-
mét az életbe? Járt, elment politikai gyűlésekre: kigyúlt ottan, helyeselt, tapsolt, de a 
gyűlés végén mégse volt ennivalója, munkája és jövője. Olykor kéregetett is már. De 
igazában, a legszívesebben nem csinált semmit. Ült, és szemrehányást tett minden-
kinek, holt szüleinek, külföldön élő rokonainak, az összes embereknek, hogy ő ülni 
kényszerül, mint valami rab, odazárva a tétlenségbe. 

Most tűnt föl a postás. Nézte, hogyan halad végig a folyosón, ide s oda is be-
nyújtva valamit. Aztán errefelé jött: a szíve izgatottan vert… hátha Emmy írt, vagy 
valaki, vagy egy reklámot küldenek neki… de a szabója is bezárt, segéd lett, ahol a 
fehérneműt csináltatta, öngyilkos… Emmy eltűnt valahova… mindig szembebámult 
a postással, aki köszönt neki, megrázta a kezét, hogy nincs semmi… és ment tovább. 
Ilyenkor roppant össze igazán. Ha valaki írna neki… egyetlen levelet… ha valaki 
jönne hozzá…

Elment a postás: iszonyúan szabad volt számára az egész nap. Nyitva előtte a város, 
az utcák, de nem volt hová mennie! Ilyenkor a csillogó és hömpölygő folyóra gondolt: 
látta a szép fényes vizet, amint csak ömlik. Ezt volt a legjobb nézni, üldögélve a parton. 
Mintha kiemelte volna őt önmagából a folyó árama, és vitte volna testetlen a habok 
tetején. Itt: vitorlásokat is látott, s gyermekmeséinek csudálatos kalózai elevenedtek fel, 
hínáros, csillogó szemű, haltestű nők szelték összevissza át a folyó húsát, és bele lehe-
tett vetni egy-egy kavicsot, s az csobbant, aztán elmerült. Szerette volna a szemét, mint 
valami kék üveggolyót, a vízbe dobni. Egyiket a másik után, s mosolyogva eltéveszteni 
a partot, s a vakok derűs arcával tapogatva eltéveszteni a lépést, s aztán panaszos, ijedt 
sírással elmerülni a vízben. Vagy pedig vak emberként végigmenni az utcán; s akkor az 
átjáróknál kisfiúk, férfiak, de főleg Emmyre emlékeztető nők fognák meg gyengéden a 
kezét, és ő is megragadná az övékét, míg átvezetnék.

Elindult a folyóhoz. Miért érez így ottan? Talán mert a folyó mozogva siklik el ebből 
a városból, eléri, elhagyja, megy tovább, jobb tájak felé. Mert a folyó utazásra hív. 

Inkább itthon maradt. Nagyon erőtlen volt. Lehunyta a szemét, és elkezdett képzelődni.
– Tudod-e, Jakab – suttogta –, hogy milyen jó volna nekem, ha fölkelnék erről a 

székről? Fölkelnék, és ilyen halálosan fáradtan elmennék a folyóhoz. Leereszkednék a 
fenekére, s lefeküdnék aludni. Jakab, járna fölöttem a folyó: a folyó zúgni szokott, és 
én aludnék, ebben a csöndes zúgásban aludnék. Egy évig, két évig, aztán kijönnék az 
egyik éjszaka. Friss volnék, kialudt és fiatal. Uram, mondanám, szép lett a világ, jó lett 
a világ, átaludtam minden rosszat a folyó fenekén. „Uram – felelné ő –, szép lett a világ, 
jó lett a világ, valóban átaludta a rosszat, a legrosszabbat, az életet a folyó fenekén…” 
Így, így, Jakab.

Nem volt ereje tovább gondolkozni. Megállt, ijesztően megállt a gondolata. Akarta 
volna folytatni: csak az jutott eszébe, hogy le kell feküdnie. De nem a folyó fenekére… 
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Csillagszem	–	Tejút

az ágyához vonszolta magát, tompán megérezte a dohos szagot, bebújt, s félig eszmé-
letlenül az éhségtől, nehezen lélegezve, órákon át várta, hogy erőre kapjon, föl tudjon 
kelni, elmenni hazulról… Az egész világ zúgott fölötte, mindenki mozgott, a felhők is 
arrébb mentek az égen, a folyó is hömpölygött, de ő mindezek alatt feküdt, mozdulatra, 
gondolatra, sírásra képtelenül.

Nem kopogott be hozzá senki; a postás délután se hozott neki levelet. A házban is 
különös csönd volt ma. Iszonyú, iszonyú volt!

(1933)

Alfred Ladewig (alias Wallace), pénzkicsalás  
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Itt más szabályok uralkodnak

Négyévesen rémálmaim lettek attól, ami a testi fenyítésnél is szörnyűbb volt, mert rész-
letesen elmagyarázták, hogy a rosszalkodó gyermek a Sátánnak szerez örömet, és a 
szülei szenvedésének, esetleg kínhalálának is okozója lesz. Amikor ebéd után lefektet-
tek minket aludni, a ránk felügyelő apáca Olajban főtt Szent János történetét olvasta fel 
nekünk, amelynek hiába volt jó a vége, bennem az ragadt meg, és még otthon, a saját 
rácsos ágyamban is az kísértett, hogy beledobják egy hatalmas üstbe, amelyben for-
tyogva habzik az olaj. Odáig sosem jutott el az álmom, hogy a szent, jósága jutalmául, 
sértetlenül szálljon ki az üstből, a gomolygó képek megrekedtek az élve megfőzés iszo-
nyatánál; és mert tanúja voltam már, hogy a krumplisütéskor kifröccsenő olaj egyetlen 
cseppje is micsoda fájdalmat okoz a sparherd mellett állónak, nem volt nehéz elképzel-
nem, mit él át az, akinek az egész testét égeti a forró olaj. Az ilyen álmokból sikoltozva, 
verejtékben úszva ébredtem fel, amit a szüleim a betegség okozta magas láznak tudtak 
be, hiszen azt, hogy mi töltött el borzadállyal, senkinek sem mondhattam el, az apácák 
ugyanis büntetés kilátásba helyezése mellett megtiltották, hogy beszéljünk róla. A rém-
álmok akkor kezdtek ritkulni, amikor a betegségem miatt kivettek az óvodából, végleg 
azonban sosem törlődtek az emlékeim közül, most pedig, mint a megpiszkált parázs, 
szinte lángra kaptak a hírtől, hogy Ordasgyepűn megint apácák kezére kerülök. Ha ez 
igaz, a szanatóriumban még rosszabb dolgom lesz, mint a Próféta utcában volt, mert on-
nan legalább minden este hazavittek, de innen kerek hat hónapig senki egyetlen percre 
sem visz el. Elvártam volna, hogy ez anyámnak is eszébe jusson, és megérezze, hogy 
nyüszítve félek a pillanattól, amikor magamra hagy és kiszolgáltat az apácáknak. Csak 
abba a gondolatba tudtam kapaszkodni, hogy ennek elkerülésére még van idő, talán fel 
sem vesznek ide, és kisétálhatunk a kapun. Rángatni kezdtem a kabátját, könyörgök, 
vigyél haza, vigyél, amíg lehet, menjünk innen, ne hagyj itt ezeknek! 

Lerítt anyámról, hogy zavarban van, mert egyfelől restelli a viselkedésemet, más-
felől nem ripakodhat rám, a könyörgésemet sem intézheti el azzal, hogy csend legyen, 
fogd be a szád, hiszen az egész eddigi nevelését tenné érvénytelenné, elvégre ő szok-
tatott hozzá, hogy a Nesztor családban nem szülői paranccsal dőlnek el a dolgok. Ber-
zenceiné nem csinált titkot belőle, hogy megvan a véleménye rólunk, az elkényeztetett 
kölyök hazakívánkozása csak hisztéria, amelyet két csárdás pofonnal kellene elintézni, 
nem lovat adni alá, és a félelmét sem kéne úgy kezelni, mint amit egy felnőtt komolyan 
vehet. Anyám szinte vergődött kettőnk között, olyan tétován győzködött, mint aki csak 
arra számít, hogy a szavak nélküli, sugallt kívánságát is megértem, és ha másért nem, 
az ő kedvéért beadom a derekamat. Idehallgass, suttogta, azok, akik itt vannak, biztosan 
nem olyan apácák; hallottad, hogy ápolónők!

Látta, hogy a rettegésemet még nem tudta legyűrni, hát megpróbált az önérzetemre 
hatni: nem vagy már olyan kiszolgáltatott kisfiú, Csillagom, akivel a Próféta utcában azt 

NyERGES	ANDRÁS
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

műveltek az apácák, amit akartak; már a rendszer is egész más, ma egy gyerek is bátran 
megmondhatja, ha valami nem tetszik. Igen, biztos így van, feleltem, mégis félek, mert 
ha ezek mégis olyanok, és ti nem vagytok itt, akkor ki fog engem megvédeni? Anyám az 
érvekből kifogyva leguggolt elém, közvetlen közelről nézett az arcomba, s az ajkát lá-
gyan rányomta behunyt szememre, mert ezzel mindig meg tudott nyugtatni; most azon-
ban ez is az ellenkező hatást tette rám, hiszen még inkább eszembe juttatta, hogy ebben 
a gyöngédségben mostantól hónapokig nem lesz részem. Na, várj csak, mondta, tegyük 
fel, hogy mégis van valami baj. Akkor sincs mitől félned, mert csak írsz egy levelet, és 
mi azonnal érted jövünk, hogy hazavigyünk. 

Nem viszik sehová, kiáltotta a hátunk mögött egy éles női hang, mi ragaszkodunk 
a kedves kis betegeinkhez, addig maradnak, amíg meg nem gyógyítottuk őket! Volt 
ebben a hangban valami, ami szinte csöpögött az irántunk érzett rajongástól, ami zavart. 
Ez a nő életében először látott minket (azaz engem most sem, mert anyám éppen elta-
kart), igazából nem tudhatja, hogy tényleg kedvesek vagyunk-e, ahogy azt sem, hogy 
gyógyításra szorulunk-e, vagy másra, mert engem például megerősödni küldtek ide. 
Az sem igaz, hogy ragaszkodnának hozzánk, hiszen épp az előbb jelentette ki a másik 
nővér, hogy betelt a létszám, nincs számunkra hely. Akkor ez csak színjáték, és mind-
annyian tudjuk, hogy az, és ő tudja, hogy mi tudjuk, mégis csinálja, de hogy miért, 
annak egyetlen okát tudom elképzelni: félre akarja vezetni a felnőtteket, utazzanak el 
bátran, hagyjanak itt minket, higgyék azt, hogy itt jó dolgunk lesz, ők meg azután kimu-
tatják a foguk fehérét. A nővért nemcsak szokatlan magassága tette feltűnő jelenséggé, 
de átható nézésű, szűk bogarú, ferdén metszett szeme, erős akaratról árulkodó sasorra 
is azt éreztette, hogy mások irányítására termett, aminek mindenkor a tudatában van.  
Az arcán szívélyes mosoly ragyogott, de a szemében ennek a mosolynak nyoma sem 
volt. Ezt alighanem észrevette anyám is, mert olyan feszengve tápászkodott fel a gug-
golásból, mintha attól tartana, hogy a szemére hányják, az imént lelket próbált önteni 
belém. A nővér szemöldökének furcsa íve a számonkérés képzetét keltette, mintha szü-
letésekor felvonta volna a szemöldökét, s azóta úgy is maradt. Most is megbotránkozást 
sugallnak a vonásai, olyan meggyőző erővel, hogy az ember elkezd azon töprengeni, 
elkövetett-e valamit. Amikor bemutatkozott, magától értetődőnek tűnt, hogy ez a nő 
csakis a főnővér lehet. Ortolánia, közölte a nevét, s újra elmondta, amit az előbb, de-
hogy viszik el a kisfiút, szó sem lehet róla! Olyan mozdulatot tett, mintha meg akarná 
simogatni a fejemet, én azonban riadtan anyámhoz bújtam, amit Ortolánia erőltetett 
kacajjal fogadott; hogy te mennyire félénk vagy, fiúban ilyet még nem is láttam, de 
nézze majd meg a kedves anyuka fél év múlva, ez az anyámasszony katonája bátor kis 
vasgyúró lesz, és azt fogja kérni, hogy maradhasson még pár hónapig! 

Megpróbáltam összenézni anyámmal, neki is hallania kell, hogy ez a lelkendezés 
hamis, nem bízhat benne, de anyám mással volt elfoglalva, elővigyázatosságból újra 
elővette a beutalómat, és próbálta Ortolánia orra alá dugni, nézze, itt áll feketén-fehéren, 
hogy a fiamat a Dévai utcai Tüdőgondozó irányította ide, ahol azt mondták, van hely 
Nesztor Gyurika számára, úgyhogy nem értem, erről maguk miért nem tudnak. A főnő-
vér nagyvonalúan eltolta magától a papírt, erre semmi szükség, természetesen tudunk 
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a jövetelükről, és vártuk önöket, a zavart az okozza, amit Szabina nővértől hallottak, 
és a fejével a mögötte ácsorgó fityulás felé bökött, de az félreértés volt, ne is törődje-
nek vele! Szabina egyébként a legjobb ápolónőink egyike, de most kisegít az irodán, 
és nyilván eltévesztett valamit, már megfeddtem érte. Odanéztünk, s akkor Szabina 
látványosan lesütötte a szemét, úgy állt egyik lábáról a másikra, mint akit most kaptak 
le a tíz körméről, de észrevettem, hogy V alakot formázó csúcsos álla egyfolytában 
mozog, mintha egyre csak zsolozsmázna befelé, és aligha értünk mond imát. Más itt a 
gond, próbálta egybeterelni szétkószáló gondolatainkat Ortolánia, mi itt szigorú beosz-
tás szerint működünk, s abba az ilyen soron kívüli felvételt nem könnyű beiktatni. Meg-
mondom, mit teszünk: a két kis beteg átmegy Szabinával a pavilonba, elfoglalják az 
ágyaikat, kicsomagolnak, lehetőleg úgy, hogy a többiek csendes pihenőjét ne zavarják. 
Nálunk annak kell alkalmazkodni, aki késve érkezik. A késve érkezés hallatán anyám 
felkapta a fejét, azt hittem, ezt már tisztáztuk, kezdte volna mondani, de Ortolánia fej-
rázással jelezte, hogy nem kíváncsi az ellenvetésre; igen, tudok róla, hogy a késés meg 
volt beszélve, de ezen már túl vagyunk, önök most már itt vannak, ám a szabály, hogy 
nálunk délután kettő és négy között tilos a hangoskodás, önökre is érvényes. És ha már 
itt tartunk, ismertetek néhány további előírást, amelyet persze másokkal már a turnus 
indulásakor közöltem, de sebaj, szívesen elmondom most is. Tehát: szabad a gyereknek 
csomagot küldeni, levelet írni, hetenként egyszer, szerdán van látogatás, de arra kérjük 
önöket, hogy amíg a gyermek meg nem szokik nálunk, mellőzzék ezt, mert csak fölzak-
latnák a jelenlétükkel. Aki mégis annyira izgul, hogy nem bír ki pár hetet, érdeklődhet 
telefonon az irodában, csak lehetőleg ne túl sűrűn. Zsebpénzt hagyhatnak a gyereknél, 
de ne sokat, egyrészt, mert itt úgyis mindent megkapnak, másrészt vannak szegényebb 
sorsú gyerekeink is, a szülők közti vagyoni különbség pedig fölösleges ellentétet szíta-
na közöttük, az meg ellenkezik a demokráciával. A kórtermeket szakképzett ápolónők 
felügyelik, a szanatóriumnak bentlakó orvosa is van. Hetente háromszor kerül sor nagy-
vizitre, amelyet maga Jancsucskó professzor, az igazgató főorvosunk vezet. Napi négy 
étkezést biztosítunk: reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora. Ami a programot illeti, lesznek 
kirándulások, filmvetítések, a délelőttöt a gyerekek iskolában töltik, délután, a csendes 
pihenő után tanulnak, este szabadfoglalkozás. Ébresztő hatkor, villanyoltás kilenckor. 
Van kérdésük? 

Anyám arcán a túláradó lelkesedés annak szólt, amit a főnővér a vagyoni különb-
ségekről mondott; ezek után számára nem kérdés, hogy jó helyen hagyja-e a fiát. 
Én azonban feltettem a kezem, mert a tájékoztatásból olyan valami maradt ki, amit 
feltétlenül tudnom kellett, s bár a felvont főnővéri szemöldök jelezte, hogy a kérdés 
csak felnőtteket illetett, addigra már kimondtam, ami fúrta az oldalamat: szeretném 
tudni, van-e itt könyvtár. Ortolánia hosszan megnézett magának, s aztán vontatottan 
válaszolt, nem, fiam, könyvtár nincs, extra igények teljesítését ne várd ettől a szegény 
demokráciától! Tudtam, hogy be kéne fognom a számat, mégsem bírtam magammal: 
az nagy baj, feleltem, mert meghalok az unalomtól, ha nem olvashatok. A főnővér 
hangjából, most először, eltűnt az édeskés árnyalat, és indulat fortyogott benne. Te, 
fiam, a tüdőbajod miatt vagy itt, és ha rajtunk múlik, abba nem is fogsz belehalni, de 
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a szemtelenség gyógyítása nem a mi dolgunk. Anyám, aki tisztában volt vele, hogy 
képes volnék vitába szállni a főnővérrel arról, tényleg extra igény-e az olvasás, fölte-
hetően attól tartott, hogy emiatt, beutaló ide, beutaló oda, lehetetlenné válna a mara-
dásom, sietett hát közbeszólni: lesz könyved, Csillagom, ne félj, már holnap postára 
teszek néhányat, csak ne tartsuk fel a főnővért! 

Hálásan köszönöm, biccentett Ortolánia, és nehéz lett volna eldönteni, hogy gúnyo-
lódik vagy tényleg hálás. Sürget az idő, mondta, még számos más teendőnk is van, úgy-
hogy Szabina nővér most rögtön elindul a gyerekekkel, mi pedig elintézzük a felvételt. 
Máris terelgetni kezdte maga előtt anyámat és Berzenceinét, nekem pedig eszeveszett 
dörömbölésbe fogott a szívem attól, hogy ilyen váratlanul jött el az utolsó pillanat. Ha 
most nem hangzik el anyám szájából, hogy sajnálom, de a fiamat mégsem hagyom itt, 
akkor mindennek vége. Úgy éreztem, szűkölve kéne ordítanom, a kezénél fogva rángat-
nom őt a kapu felé, de úgy állt ott, mint aki fel sem fogta, hogy nincs tovább. Óráknak 
tűntek a pillanatok, mire eszébe jutott, hogy bárhogy sürgetik, valamit muszáj megkér-
deznie, de akkor is úgy szólalt meg, mint aki különleges kegyet kér, és nem a szülői jo-
gát gyakorolja: ugye, később azért még elköszönhetek a fiamtól? Ortolánia fejcsóválva 
válaszolt, mi itt nem vagyunk hívei a nagy búcsúzkodásnak. A gyereknek, asszonyom, 
annál jobb, minél előbb tudomásul veszi, hogy itt más szabályok uralkodnak, mint a 
családban. Értem, bólogatott anyám, de hát még nincs tízéves, és hónapokra itt hagyom, 
úgyhogy nekem, az anyjának, mégiscsak tudnom kell, milyen körülmények közé kerül. 
Hurrá, ez az, gondoltam, igenis tudnod kell, és ha már megtudtad, lefogadom, hogy 
nem hagysz itt! A testem ugrásra készen megfeszült. Szabina markának szorítása rögtön 
keményebb lett a vállamon, hogy értésemre adja, ha ki akarnám tépni magam a kezéből, 
erőnek erejével meg fogja akadályozni. 

Ortolánia már elindult előre a folyosón, de hirtelen megtorpant, és visszafordult 
felénk. Tisztázzunk valamit, mondta kimérten, maguk nem tesznek szívességet, ha 
ránk bízzák a gyereküket, nálunk tízszeres volt a túljelentkezés, a fiaiknak fenntartott 
ágyakat mások bármikor szíves-örömest elfoglalják. Pardon, szólt közbe Berzencei-
né, csak ő, és anyám felé bökött, mi boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Én meg 
csak azt szerettem volna tudni, mentegetőzött anyám, hogy a gyerek milyen szobába 
kerül, és nem kell-e valamit gyorsan utána küldenem. Könyvet, csipogott közbe a 
nekibátorodott Giduska, és a táskámra nézett, jelezve, hogy én nyilvánvalóan rosszul 
felszerelve érkeztem, a fele sincs nálam annak, amire szükség lehet, és ha mégis csak 
az olvasnivalóról esik szó köztem és anyám közt, azon hogy is ne vihogna az ember? 
Szobáról szó sincs, mondta nyomatékosan a főnővér, a pavilonjainkban kórtermek 
vannak. A fia, úgy tudom, negyvenben született, tehát a negyvenesek pavilonjában a 
helye, ott éppúgy huszonöt ágy van, mint a többiben. Kivételt csak a hat-hét éveseké 
képez, a kicsik tizenketten vannak, és nagyobb kényelmet élveznek, ami annyit jelent, 
hogy egyazon épületben alszanak, és ugyanott mosakodhatnak, míg a nagyok kényte-
lenek átmenni egy szomszédos melléképületbe. 

Ortolánia még egyszer végigmért bennünket, aztán nagyot sóhajtva kijelentette, néz-
zék, ha nem sietünk, lemaradnak a fél ötös városlődi járatról, későbbi meg nincs, itt kel-
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lene tölteniük az éjszakát, de szállóvendégek fogadására nem vagyunk berendezkedve. 
Tehát mindannyiunk érdekében kérem, igyekezzünk egy kicsit. Azt viszont megígérem, 
hogy ha végeztünk, kapnak pár percet búcsúzkodásra. 

Fehér kavicsokkal kirakott ösvényeken, az épületeket szegélyező virágágyások kö-
zött loholtunk, Szabina nővér elöl, mi utána. Giduska majd megszakadt a két tömött 
táskájától, zihálva szedte a levegőt, és már attól féltem, a rohama újra elő talál jönni. 
Ne vigyem az egyiket, kérdeztem, de helyette a nővér válaszolt fojtott indulattal: tilos 
beszélgetni! De hiszen a nővérke is beszél, motyogtam, és különben is, itt az udvaron kit 
zavarunk? Szabina szájáról még azt is nehéz volt leolvasni, hogy mi lesz, ha nem fogom 
be a számat, ezt pedig már-már mulatságosnak találtam, és muszáj volt fennhangon is 
kimondanom, mekkora hülyeség, hogy én, aki új vagyok itt, azt sem kérdezhetem meg, 
mi miért tilos. Ha így folytatod, régi nem is leszel, sziszegte a nővér abban a hiszemben, 
hogy ezzel rám ijeszt, te, fiam, azért hallgatsz, mert én azt mondom, hogy hallgass.  
A tenyere már felemelkedett, és szinte érezni véltem az ujjait az arcomon, de aztán 
fejmagasságból mégis aláereszkedett a karja, és csak a tekintetéből sütött az elnémítóan 
erős harag. Közvetlen közelről a képembe hajolt, hegyes állát az arcomba bökte, szinte 
felnyársalt vele, ráadásul a csúcsos álla közepén még szőrszálak is meredeztek, ami 
megborzongatott. Elég a pimaszságból, suttogta, érted? Elég! 

Sok egyforma épületet hagytunk el, valóságos labirintusnak tűnt fel a park, amely-
ben a házikók lóugrásszerű összevisszaságban helyezkedtek el, míg aztán Szabina 
végre megtorpant az egyik előtt. Valaha sárgára festhették, de mostanra megállapít-
hatatlanná kopott, néhol a vakolat is hiányzott, bezzeg a rácsok nem potyogtak le 
az ablakokról. Itt volnánk, suttogta a nővér, ez a negyvenesek pavilonja, és némi 
kajánsággal tette hozzá: ez esik legtávolabb a kaputól, úgyhogy akinek szökhetnékje 
van, jól gondolja meg, elér-e a kijáratig. Ahogy ránk nézett, a szájára is csapott, miket 
beszélek, nem mondtam semmit! Jegyezzétek meg, hol vagytok, mert aki elkésik, 
hiába hivatkozik rá, hogy nem talált vissza a zuhanyzóból vagy az ebédlőből, komoly 
büntetést kap. A felügyelő nővéreteket Irmának hívják, ő az, akitől, ha jók vagytok, 
jutalmat kaphattok, ha rosszak, büntetést. Szabina habozva, amolyan mondjam vagy 
ne mondjam tekintettel méregetett minket, aztán megcirógatta Giduska arcát. Úgy 
látom, te jól nevelt fiú vagy, nem feleselsz minduntalan, úgyhogy neked mondom, jó 
lesz vigyázni a szátokra, mert Irma nővér nem olyan elnéző, mint én. A többit már 
csak Giduska fülébe sugdosta, na jó, mondta aztán, itt várjatok meg, és előrement, 
hogy jelentse Irmának a jöttünket. Amint kettesben maradtunk, Giduska fitogtatni 
akarta, hogy többet tud nálam, és azt kérdezte, megmondja-e, mit súgott Szabina.  
A válaszomat meg sem várta, és már mondta is: Irmának azért nem muszáj türelmes-
nek lenni velünk, mert neki nincs fogadalma. Tudod, hogy ez mit jelent? Sejtelmem 
sincs, vonogattam a vállam. Giduska elfancsalodó képe elárulta, hogy a számára sem-
mi jót. Az Irma nővérnek nővér, de sosem volt apáca. 

Hurrá, gondoltam meglepetten, egyszer nekem is lehet szerencsém.

Részlet A negyvenesek pavilonja című regényből
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A túlélésben megváltozik minden 

Anya, a lapátlábú béka hímje aki vagy, mikor azt látja, petéi mozgolódni kezdenek, 
szájába veszi és költőzacskóvá duzzadt hangkeltő zacskójába nyeli őket. A száraz év-
szak miatt elásod magad, az összes hím hangja elváltozik, a föld alatt együtt énekeltek, 
csodálatosan zeng a környék. De a szűk békában, a kikelő ebihalak között, dúl a kan-
nibalizmus. Anya, azon rágódsz, hogy emésztem magam. Nem figyelmeztettél, engem, 
az ivadékot, hogy minden, élet érdekében elemésztett halállal egyszersmind a föld alá 
kényszerülünk egy időre. Nem figyelmeztettél, hogy a túlélésben megváltozik minden 
beszéd, s hogy minden dalban egy elhalt ebihal van; bennem, aki értelem nélkül kelet-
kezik benned, a sötét zenében.

Hallottak

apanya, te kétfelé szétterülő lantfarkú madár aki vagyok a párzótisztáson, több mint 
húsz madárfaj hangjának utánzására képesen, az erdőnek udvarolok. Hogy a tojót ráve-
gyem, szemlélje meg pompás tollazatom, a legbonyolultabb dalt énekelem, amire csak 
képes vagyok. Leutánzom az összes környékbeli madár hangját, még a kookaburráét 
is. Csivitelek és fütyülök és cserregek, de az erdő minden zajáról mesélek: majmok 
vagyok, motoros filmtovábbítású fényképezőgép, láncfűrész hangjai. Nem akarom 
mindazt, ami belőlem távozik – nem szavakat mondunk, így nem is figyelünk rájuk; 
ha nekem, a madárnak, lehetséges volna a fakitermelésre gondolnom, nem volna elég 
erős dalomban a párzószándék. Jövőre tárt szerelemként, apanya, hárman beszélek a 
számon át, ti is egy az időben egyre sötétülő vadonból, ahol kölcsönveszik egymást a 
fajok. A kölcsönös zajokban a majom döglött, tarlott az erdő és a kamera elrozsdál, és 
én mondalak tégem, ti enged, hogy ki csinálta azt a fotót, illegetek, billegek és hajolok, 
és a halottakat visszapillantom.

KELE	FODOR	ÁKOS



��

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Esõ

Muszáj kimennem a mosdóba, ezért veszem a bátorságot, és félbeszakítom Böbe mon-
dandóját. Amikor felállok és az ajtóig kacsázom, érzem a tekintetén, hogy teljesen el-
lágyult. Ez a kismamáknak szóló arckifejezés. Mindenkin ezt látom, mióta akkora va-
gyok, mint egy tank. 

Nagyanyám házában külön van a toalett és a fürdőszoba, de sajnos nincs kézmosó a 
WC-ben. Mindenképpen be kell mennem a fürdőbe is. Először csak óvatosan benyitok, 
aztán lassan beljebb lépek. Hiába újszerűen tiszta minden, a csempe, a fürdőkád ugyan-
az, mint amikor még nagyanyám is élt. Félek itt lenni. Miközben megmosom a kezem, 
akaratlanul is belenézek a tükörbe. Nagyon kócos vagyok, meg kell fésülködnöm. Ne-
héz úgy fésülködni, hogy az ember nem az arcát nézi. Azért megpróbálom. Ez a tükör 
ugyan nem az a tükör, amelyikben nagyanyám először kísértett, de nem ez a lényeg.  
A ház ugyanaz, és ő is itt van valahol. Annyira rettegek, hogy izzadni kezd a hátam, és 
teljesen kiszárad a szám. Nem történik semmi. Gyorsan átkefélem a copfomat, és újra 
összekötöm. A hajam szép és erős a terhességi hormonok miatt. Állítólag a szülés után 
majd hullani fog. Végül is mindegy. Sok hajam van. 

Amikor kilépek a hallba, látom a konyhaajtó fehér függönyén keresztül, hogy Böbe 
újabb szálra gyújtott rá. Nem akarok visszamenni a füstbe. Hiányzik a cigaretta. Belé-
pek a nappaliba, hogy köszönjek nagyanyámnak, ha már itt vagyok. Nem ebben a szo-
bában halt meg, de itt érzem őt a leginkább. A bútorok ugyanazok, és centire ugyanazon 
a helyen állnak, mint életében. Anyám kegyeletből nem mozdította meg őket, Böbe 
félelemből. Hetente egyszer bejön, és kiporszívózza a szőnyeget meg a székek finom 
gobelinkárpitját. Nagyanyám olyan erős ebben a szobában, hogy szinte hallani, ahogy 
lélegzik. Leereszkedem az ajtó melletti kerek, méregzöld puffra. Mindig ez volt a he-
lyem, ha vendégek jöttek. Nem ülhettem a felnőttek közé, csak az ebéd alatt. Étkezés 
után kiküldtek az udvarra, vagy a szobámba játszani, én pedig lekuporodtam mögé-
jük. Azt hittem, nem vesznek észre. Most már tudom, hogy ez volt a kompromisszum.  
A hasamban a gyerek érezhetően csinál valamit. Furcsa kapirgálást érzek. Nem be-
szélek a nagyanyámhoz, mert nincs számára különösebb mondanivalóm. Ülök ott egy 
darabig, amíg meg nem nyugszunk, aztán visszamegyek Böbéhez a konyhába.

Mire végzek a második krémesemmel is, Böbe kifogy a témáiból. Látom az arcán, 
hogy próbál velem valódi beszélgetést kezdeményezni. Először a munkámról kérdez, nem 
sok sikerrel, mert nem igazán tudja, mit is csinálok. Így viszont fel tudom hozni a majorok 
ügyét. Szeretnék még a héten kimenni, mind a négybe, hogy lássam, mennyi munkám 
lesz az állapotfelméréssel, mondom Böbének. Böbe a vállát vonogatja. Felőle akár most is 
mehetek, válaszol, de előtte feltétlenül üljek le tárgyalni Elek Lacival és anyámmal, mert 
ők látják át a pénzügyeket, és náluk van az eddigi felújítások dokumentációja is. Rendben, 
mondom, de jó lenne, ha te is elmondanád pár szóban, mi van az épületekkel.

MiKLyA	ANNA
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Jaj, husikám, fújja ki a füstöt, hát valami borzasztó állapotban vannak. Szegény 
anyádnak a szíve szakadt meg, amikor meglátta. A Rudolfmajor szinte teljesen össze-
dőlt, a Nagymajorban alig találni ép falat. Borzasztó, borzasztó, ami odakint van, ezek 
az esőzések tönkreteszik a földeket, a termést, a tanyákat, mindent.

Egy kicsit meglepődöm. Az alapítvány már évek óta működik a faluban. Először 
anyám kezdett el pályázni, aztán, ahogy egyre több pénzt kaptak, Elek Laci és Böbe is 
beszállt a munkába. A négy majoron kívül ugyan akadt még pár műemlék D. területén, 
de ezek voltak a legfontosabbak. Azt hittem, szállót akarnak csinálni, vagy kollégiumot, 
termelőszövetkezetet. Nem gondoltam, hogy romokról van szó. Böbétől viszont nem 
várhatok bővebb felvilágosítást. 

Én nem járok ki oda, jelenti ki kategorikusan. Majd Lackó vagy Mártika kivisz téged, 
husikám, én nem vagyok hajlandó kimenni abba a mocsokba. Kérd meg Mártikát, ő min-
den héten egyszer kikocsizik. De hogy milyen sár van ott, édesem, azt el se tudod képzelni. 
Özönvíz, mondja, és szélesen gesztikulál. Én amúgy sem vagyok ilyen fizikai munkás.

Szeretném tőle megkérdezni, hogy ha ő nem jár ki terepre, és a papírmunkákat is 
anyám végzi, akkor mégis mi a dolga az alapítványnál, de nem teszem. Böbe határ-
talanul jószívű kis nő, biztos elfoglalja magát valamivel. Búcsúzkodni kezdek, Böbe 
tartóztat még. Fáradt vagyok. Ahogy kilépek a kapun, eszembe jut, hogy semmit sem 
kérdeztem Feróról, de már nem fordulok vissza. Biztos elvan, dolgozni jár, ilyesmi.  
A férfiak mintha nem számítanának sokat a mi családunkban.

(…)

Tizenöt éves korom óta éltem Budapesten, de sem megszokni, sem megszeretni nem 
tudtam. Budapest nekem túl unalmas. D.-ben mindennek rendje és szabályai voltak.  
D.-ben élni olyan volt, mintha a képnek folyton egy kis részletét látnád csak, de ponto-
san ki tudnád következtetni, mi látható az egész festményen. Nyolc és fél évesen pél-
dául tudtam, hogy Magdus néni a második szomszédban meghalt, mert nem szedték le 
péntek este a virágokat a ház előtti ágyásokból, hogy szombat hajnalban a békéscsabai 
piacra vigyék őket eladni. Azt is tudtam, hogy hamarosan temetik, valószínűleg vasár-
nap, utána pedig torra ülnek össze a rokonok, a verandán isznak majd az öregasszony 
egészségére, végül pedig majdnem annyira megvidámodva mennek majd haza, mint 
egy keresztelőről. De csak majdnem. 

Enyhe megilletődöttséget éreztem, és tudtam, hogy szólnom kell anyámnak, hogy 
még vasárnap hajnalban, a temetés előtt menjen át egy tányér pogácsával. Édes süte-
ményt torra sosem vittünk. Láttam viszont azt is, hogy Csiernyikék előtt megállt az 
orosházi mentő egy délelőttön, és egy hét múlva már ott lógtak a textilpelenkák a ba-
rackfa melletti szárítón. Oláh Irmáék előtt pedig egy döglött macska feküdt az árokpar-
ton. Leguggoltam, és néztem, ahogy apró, tojásszínű kukacok másznak ki a szeméből. 
Oláhné hamarosan kiküldte a férjét, aki egy lapáttal földet hányt a dögre. Tudtam, hogy 
a föld alatt a kukacok ugyanúgy enni fogják a testet, amíg el nem porlad, és csak a csont-
jai maradnak, de D. földje amúgy is tele volt csontokkal. 
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Tudtam, hogy ez így működik, és megbékéltem vele. Tudtam, hogy élveznem kell a 
nyarat, amíg lehet, de vártam az őszt, és vártam az első havat, ami betakarja a földeket. 
Tudtam, hogy szinte csonkká kell visszametszeni a szilvafát, hogy végül termést hozzon, 
és azt is tudtam, hogy a zöld gyümölcsöt alaposan meg kell ritkítani, hogy szép legyen 
a termés. A falu többi lakója osztozott velem ebben a tudásban, és minden szabály, amit 
ismertem, érvényes volt rájuk is: megnehezítette és könnyűvé tette az életüket, akárcsak 
az enyémet. Ez ismerőssé és kedvessé tette őket a szememben, még akkor is, ha nem 
voltak közeli rokonok vagy jó ismerősök, vagy ha D. kívülről talán kiismerhetetlennek 
tűnő táncrendje meg is akadályozta, hogy bármilyen kapcsolatba kerüljek velük. 

D.-ben hamar kiderült számomra, hogy vagyunk mi, és vannak a halottak. Megértet-
tem, hogy az élet nem más, mint menetelés az elkerülhetetlen halál felé: hogy megszü-
lettem, életet fogok adni, aztán pedig én is elmúlok. Amikor erre rájöttem, nyugalom és 
öröm töltött el. Ez is egyike volt D. szigorú szabályainak, és arra is rájöttem már, hogy 
akárcsak anyám, legjobban azt szeretem, ha rend van.

Anyám egy tálkába tejet és kalácsot készített a bejárati ajtó mellé. Itt volt Jenő?, 
kérdezem, amikor belépek a konyhába. Az asztalnál ül, a haját a tarkójára tűzte, és 
olvasószemüveget visel. A munka kellős közepén lehet, mert mindenfelé számlák és 
szerződések vannak szétdobálva az asztal diófa lapján, és beletelik néhány másodperc-
be, amíg felismer. Halványan felsóhajt, és leveszi a szemüveget az orráról. Visszahajtja 
a szárait, és leteszi az egyik mentazöld mappa mellé. 

Ma egész délután itt volt, válaszolja. 
Zavart a munkában?, kérdezem.
Nem, nem zavart, feleli. A teraszon üldögélt, és nézte az esőt. Egyszer láttam a szoba 

felé menni. De volt, hogy hosszú időre el is tűnt, csak azt éreztem, hogy itt van.
Egy türelmetlen intéssel lezárja a beszélgetést. Visszavonul a papírjaihoz és az olva-

sószemüvegéhez. A falon lévő órára pillantok. Hét óra múlt harminckét perccel. Anyám 
nyolckor szokott vacsorázni. Minden este kenyeret és sajtot eszik friss gyümölccsel. 
Körülnézek a lakásban, hátha megtalálom Jenőt. A nagyszoba üres, az én szobámba be 
sem nyitok. Az az ő idejében kamra volt. Férfiembernek semmi keresnivalója a kam-
rában. Lehet, hogy a ház másik felében van, mert amikor még nem osztották szét az 
épületet két kis garzonra, a másik nagy szoba volt a rendelője. Volt egy utcára nyíló 
ajtó, amelyet azóta már befalaztak. Jenőt Müller doktornak hívták, és D. második vi-
lágháborús áldozatainak egyike. Harmincnyolcan haltak meg a világháborúban, ebből 
tizenkettőt haláltáborba vittek, öt katonaszökevényről nem tudunk, a többi a fronton 
vagy hadifogságban hunyt el, eltűnt, vagy öngyilkos lett, mint Jenő. D.-t nem igazán 
érdekli, hogy mi történik a nagyvilágban. 

Jenő nincs sehol. Megkönnyebbülök, mert nem szeretek együtt lenni vele. Anyám 
már hozzászokott. Őt mindig megtalálják a szellemek. Nem tudom, hogy amiatt rakja-e 
ki a tejet és kalácsot nekik, mert meg akarja nyugtatni, vagy mert magához akarja csalo-
gatni őket. Nem is merem megkérdezni. Így legalább nem olyan magányos. 

Mivel van még huszonnyolc percem, újra elmegyek fürödni. Ha tehetném, az egész 
terhességemet a vízben tölteném. A gerincem és a derekam már ilyen kicsi séta után 
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is úgy fáj, mintha szétszakadna. Persze utánaolvastam az interneten, és tudom, hogy 
mindez a relaxin nevű hormon miatt van, amely ellazítja az ízületeimet és megpuhítja 
a medencémet, hogy előkészítse a szervezetemet a szülésre. De az, hogy tudom, mitől 
szenvedek, nem segít. Pontosan tudom, mi vár még a testemre, és előre rettegek tőle. 
A mostani állapotom is elég szörnyű, de ez egyre rosszabb lesz. Már így is horkolok, 
kacsázom, ki vagyok fáradva, és folyton pisilnem kell. El sem tudom képzelni, milyen 
lesz a kilencedik hónap.

Legjobban a sport hiányzik. Folyton mozognom kellene, különben hisztériás, kö-
vér boszorkány lesz belőlem. Az orvosok azonban eltiltottak minden épeszű mozgás-
formától, és azt mondták, menjek el kismamatornára, vagy jógázzam. Mindkettőt ki-
próbáltam. A kismamatornán végeztünk pár bágyadt végtagkörzést, utána az alkalom 
végéig a jógamatracunkon ültünk, és a „pocakunkon” nyugtattuk a tenyerünket, hogy 
az energiáink a születendő magzat szívcsakrájába áramoljanak. Majdnem megőrültem 
az unalomtól és az éhségtől, és míg a többi kismama különböző testhelyzetekbe csa-
varodva, békésen pihegett a földön, én a gyermek helyett egy ischlerről álmodoztam.  
Az öltözőben mindenki a vizsgálati eredményeiről, az ultrahangokról, a bélmozgásairól 
és a babájának vásárolt tárgyakról beszélt. Menekültem onnan, ahogy csak tudtam. 

A jógafoglalkozás a belvárosban volt, egy vegetáriánus étterem mellett. A stúdió tele 
volt gyönyörű, izmos, kidolgozott hasú fiatal nőkkel. Egy alacsony, kopasz emberke 
tartotta az órát, akinek kék pötty volt a két szeme közé festve. Hogy bátorítsa az újonnan 
érkezőket, bemutatott egy olyan nyakatekert pozíciót, amelynek már a látásától megfáj-
dult a keresztcsontom. Az étterem felől lencse és fűszeres szójafasírt illata szállongott. 
Itt már nem adtam az udvariasságra: összecsavartam a matracot, kedvesen elköszöntem 
a jelenlévőktől, és elandalogtam a lencsefőzelék felé. 

(…)

Mire végzek a fürdéssel, anyám előkészíti a vacsorát. Felfrissültem és megkönnyebbül-
tem. Ez az érzés talán eltart az elalvásig. Anyám a lámpa alatt ül, egy magas támlájú 
diófa széken. Szeretem a konyháját. Rozsdavörös a csempe, és kőlapok borítják a pad-
lót. Ebben a konyhában mindenki azonnal otthon érzi magát. Anyám egy kerek, fehér 
porcelántányérra kenyeret szel, és házi sajtot. A sajtot nem ő készíti, hanem Jolánka 
néni. Egy zöldes üvegtálban sárga, apró szemű szőlőt tesz az asztalra. A gyümölcsnek 
áthatóan édes illata van. Az étel gyönyörű, mint egy csendélet, de enyhe hányinger tör 
rám. A terhesség alatt egyszer sem hánytam, csak ez az állandó émelygés kínoz. Valami 
arra késztet, hogy egyem, hátha az evéssel el tudom fojtani, de sajnos az sem segít iga-
zán. A fogások igazi ízét nyomja el, és hiába falok, nem tudom élvezni az étkezéseket. 
Csak azért eszem, hogy ne legyek rosszul, vagy ne ájuljak el, vagy azért, mert van egy 
jó emlékem a megkívánt étel finom ízéről. De hiába eszem meg, az emlék hamisnak 
bizonyul, fuldoklom tőle. Minden túl zsíros, túl fűszeres, vagy éppen túl száraz, ízetlen. 
Semmi nem esik igazán jól, és én egyre többet és többet szeretnék, mert hónapok óta 
nem ettem egy jóízűt. Anyám maga elé veszi a rozskenyeret, friss sajtot halmoz rá, és a 
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falatokhoz bekap egy-egy szem szőlőt. Összefut a nyál a számban. Látom, hogy igazán 
jólesik neki minden egyes harapás. Nem eszik sokat, de élvezi az étkezést. Én is mind-
járt nekilátok, megeszem az összes maradék kenyeret, lehet, hogy még repetát is kérek, 
és közben nyomorultul fogom érezni magam, pedig ugyanarról a tálról veszek, mint ő. 
Talán majd a terhesség után helyreállnak a dolgok. Úgy tűnik, a legtöbb jót a terhesség 
végétől várom. Mintha előtte minden tökéletesen működött volna.

Részletek egy készülő regényből

Alice Fischer, 41 éves, lopás
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Idõbõl kiollózott pillanatok

Bűnügyi fotó: kifejezéstelen arc szemből, jobbról, balról. Név, rabszám, adatok. 
A cél a gyanúsított beazonosíthatósága. Ilyennek ismerjük, minthogy ilyenek is a 
bűnügyi nyilvántartásba kerülő felvételek, akár ma, akár száz évvel ezelőtt készül-
tek. Egy sydney-i pincéből mégis temérdek 1912 és 1930 között készült, zavarba 
ejtően művészi portré került elő. A talányról a képek megtalálóját, az ausztrál 
Peter Doyle kurátort faggattuk az internet segítségével. 

– Hogyan kerültek elő ezek a fotók?
– Az 1990-es évek elején az új-dél-walesi Historic Houses Trustot, a helyi múzeu-

mokat felügyelő állami hivatalt azzal riasztották, hogy beázott egy pince, amelyről rég-
óta köztudott volt, hogy rengeteg fotónegatívot és különböző rendőrségi feljegyzéseket 
őriz. Jó ideje váratott már magára a rendszerezésük, míg végül ez a katasztrófa adott 
lökést ahhoz, hogy nekilássunk a leletmentésnek. Jómagam a Sydney-i Rendőrségi Mú-
zeum kurátoraként kerültem a képbe, és mivel nagyon érdekelt a dolog, elvállaltam, 
hogy átvizsgálom és rendszerezem a képeket. 

Ezek a negatívok 1912 és 1964 között készültek. Mintegy 130 000 fotográfia tűz-
esetekről, ipari és autóbalesetek helyszíneiről, közeli felvételek lopott tárgyakról, bizo-
nyítékokról, rendőrségi ünnepekről, bűnözőkről és áldozatokról, mindez azonban nagy 
kuszaságban, minden kommentár nélkül. A fotók többsége a mai napig rendszerezetlen. 
Folyamatosan kategorizáljuk őket, és illesztjük rendszerbe, ami, megvallom, sziszifuszi 
munka. Az évek során nagyjából a kétharmadát tudtam átvizsgálni. Szinte semmiféle do-
kumentációval nem rendelkezünk róluk, nem tudjuk, ki vagy kik és milyen szempontok 
alapján készítették ezeket a felvételeket. Legtöbb esetben mindössze maga a kép és az 
azon található feliratok állnak rendelkezésre. Egy idő után különös képekre bukkantam. 
Amikor még csak negatívokként nézegettem őket, első pillantásra feltűnt a rendőrségi 
felvételekhez képest szokatlan dekomponáltságuk. Aztán ahogy alaposabban szemügyre 
vettem őket, önbizalommal teli arcokat, szépen felöltözött férfiakat és nőket láttam. Első 
pillantásra azt gondoltam, detektíveket vagy rendőrségi alkalmazottakat, esetleg azok csa-
ládtagjait ábrázolják, de aztán rájöttem, hogy ők bizony frissen őrizetbe vett gyanúsítot-
tak. Sosem találkoztam még ezekhez hasonló hivatalos fotókkal. Szenzációsak! 

– Mitől olyan különlegesek ezek a felvételek?
– Érdemes megemlíteni, hogy a fényképezés feltalálása után szinte rögtön megkez-

dődött a bűnözők megörökítése. Arcképek készültek szerte a világban, amelyek aztán 
esetenként a közönség elé is kerültek, legtöbbször körözési plakát formájában. Ugyan-
akkor meglehetősen régóta folyik már a vita – egyre nagyobb mélységben – a fotográfia 
igaz és hamis voltáról, illetve arról, van-e jogunk a másikat lefényképezni. Az 1840-es 
években még a valóság megörökítése volt a cél, de igen hamar kiderült, hogy a való-
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ság már a látószög kis mértékű megváltoztatásával is manipulálható. (Egészen extrém 
példái is vannak a retusálásnak, jóval a digitális technika megjelenése előtt: gondoljunk 
csak Sztálinra és fogyatkozó baráti körére.) Az idők folyamán több író, filozófus és esz-
téta is felhívta erre a figyelmet, például Roland Barthes, John Tagg vagy Susan Sontag. 
Ők – a fenti aggályok mellett – úgy vélekednek, hogy a fényképezés a leskelődés, a 
voyeurség egyik gépesített, modern formája, ahol a néző hatalmat gyakorolhat a nézett 
felett. Vagy, ahogy Sontag fogalmaz: lefényképezni valakit, annyit tesz, mint erősza-
kot tenni rajta. Ez elsősorban a portrékra igaz. Főleg, ha azok azért készülnek, hogy a 
fotóalanyt kategorizálják, ellenőrizhetővé, a későbbiekben is beazonosíthatóvá tegyék. 
Ilyen jellegű fotók készülhettek kórházakban, szegénynegyedekben, valamint antropo-
lógusok és etnográfusok által a vadonban, de e megállapítás elsősorban a rendőrségi 
fényképekre igaz. Bizonyára senkinek sem ismeretlen a bűnügyi nyilvántartás számára 
készülő fényképek ridegsége, amelyeken az is bűnözőnek tűnik, aki a legkevésbé sem 
az. Szinte tárgyfotók ezek: arc szemből, jobbról, balról, sorszám; a cél, hogy minél köny- 
nyebben azonosítani lehessen. 

A fényképes nyilvántartás klasszikus kritériumait Alphonse Bertillon dolgozta ki 
még a XIX. század végén. Nos, a mi képeink teljességgel antibertillonisták. Valójában 
fogalmunk sincs, milyen szem-
pontok alapján dőlt el, ki lesz le-
fényképezve, és miképp. Mintha 
ad hoc készültek volna a felvéte-
lek. Láthatunk cigarettacsikket a 
padlón, összegyűrt újságpapírt, 
falfirkát. Sokszor más, oda nem 
illő alakok is feltűnnek a képen. 
Egy-egy rendőr vagy egy másik 
fogvatartott, nem mindig lehet 
tudni. Némely felvételen a fotós 
táskája is feltűnik a háttérben. Kö-
rülbelül 3000 ilyen kép került elő, 
valamennyi 1912 és 1930 között 
készült, némelyik egészen szür-
reális! Férfiak, nők, gyermekek 
természetes fényben állnak vagy 
ülnek, abban a pozícióban, ahogy 
nekik épp a legkényelmesebb. Fin-
torognak, nevetnek; néhol egészen 
kihívó az arckifejezésük. Ráadásul 
a képek remek technikával készül-
tek. Élesek, részlet- és tónusgazda-
gok. Egyszóval a legkevésbé sem 
amatőr fotók. Herbert Ellis, betörés, bolti lopás, kasszafúrás, orgazdaság
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A többlet, amelyet nyújtanak, egyértelmű. A gyanúsítottnak nem csupán a fizikai megje-
lenését, hanem a személyiségét is megörökítik, sokszor érezhető szimpátiával, sőt gyengéd-
séggel közelítve meg a „témát”. Meglehet, a fotós egyszerűen csak ügyetlen volt, nem volt 
tisztában a rendőrségi fényképezés kőbe vésett szabályaival. Persze az is elképzelhető, hogy 
ezek a képek hanyagság, egyénieskedés vagy éppenséggel a művészi allűrök okán lettek 
olyanok, amilyenek – ezt valószínűleg sosem fogjuk tudni teljes bizonyossággal megállapí-
tani. Talán csak utólag, mivel eltér az átlagtól, látunk bele művészkedést és lelket ezekbe a 
fényképekbe. Mindenesetre érdemes észben tartani, hogy ezek elsősorban a bűnügyi nyil-
vántartás számára készült fotók, és csak másodsorban időből kiollózott pillanatok, megbo-
londítva a fotós egyéniségéből adódó sajátos látásmóddal.

– Mit lehet tudni a „modellekről”?
– Szinte semmit. Annyi bizonyos, hogy sokan közülük bűnözők. Tolvajok, betö-

rők, drogcsempészek, gyilkosok, bigámisták. Elvétve találunk közöttük áldozatokat és 
tanúkat is. Legtöbbjük esetében azonban fogalmunk sincs, melyik kategóriába sorol-
ható. Évekig nyomoztam pedig utánuk. Három évet töltöttem a fotónegatívok átnézé-
sével, rendszerezésével és a hátterükben rejlő történetek kiderítésével. Végignéztem a 
kereszthivatkozásokat, a képeken látható és a rendőrségi aktákban, illetve a korabeli 
sajtó bűnügyi rovatában szereplő neveket. Egyes esetekben – ha hiányosan is, de – ösz- 
szeáll a képhez tartozó történet. Például van egy alak, egy bizonyos Eugenia Falleni, aki 
mellényben, felöltőben, nyakkendőben, hajában választékkal, tonettszéken üldögélve, 
bánatosan néz az objektívbe. Ez önmagában még nem volna különösebben érdekes. 
Csakhogy egy korabeli újság bűnügyi rovatában megtaláltam a sztoriját. Kiderült, hogy 
azért vitték be – és ítélték el aztán évekre –, mert Harry Crawford néven hosszú ideig 
férfinak adta ki magát, olyan sikeresen, hogy többször meg is nősült. Hogy találunk-e 
valamit, az nagyrészt azon múlik, hogy egy-egy ügy mennyire keltette fel a korabeli 
újságírók érdeklődését. Egy piti zsebtolvajjal nyilván nem foglalkoztak, de egy magát 
férfinak képzelő nő szenzációszámba ment. Sajnos ezek a ritkább esetek, így sok képről 
nincs több információnk önmagánál. 

– Ki volt a fényképész? 
– Sejtelmünk sincs, de mivel a legtöbb ilyen jellegű kép ugyanannak a fogdának a 

különböző helyszínein készült, azt feltételezzük, hogy egyazon ember munkái. Ezt erő-
síti meg az is, hogy 1930 után már csak a szokásos bertilloni felvételek bukkannak fel: 
szűk keretbe foglalt arcok, mesterséges megvilágítás, fásult tekintetek. Talán meghalt a 
fotós, vagy új, rigorózusabb rendőrfőnök érkezett. Ez persze merő találgatás. 

Véleményem szerint a képek kompozíciója és a fotográfus vagy fotográfusok hoz-
záállása (a fotóalanyokéról nem is beszélve) meglehetősen jól illusztrálja a tízes és a 
húszas évek közhangulatát. A világháborút követően ott a sok munka nélküli háborús 
veterán, akik fütyülnek a törvényre. Az Amerikai Egyesült Államokból ekkoriban kezd 
beszivárogni a jazz. Szinte minden utcasarkon jazzlokálok nyílnak, amelyek az addigi-
aktól teljesen eltérő életstílust hirdetnek. Napjainkban talán már nem olyan egyértelmű, 
de ez az életérzés és zene radikálisan újszerű volt akkoriban. A dalszövegekben felbuk-
kannak a csirkefogók, az alkohol, a szerencsejáték; szó esik bűnökről és megbánásról. 



��

Nézve ezeket a képeket, olyan érzése támad az embernek, mintha e dalok szereplői 
mutatnák meg az arcukat. Arcok Sydney jazzkorszakából. Talán ezért lett ekkora si-
kere a képekből szervezett kiállításoknak és a hozzájuk készített könyveknek, a City 
of Shadowsnak és a Crooks Like Usnak [Árnyak városa, illetve Csirkefogók, mint mi 
– K. B.]. Nem kevés irónia van például abban, hogy a kiállítás plakátjain és a City of 
Shadows borítóján is azt a Herbert Ellisről készült fotót használtuk fel, amelyen hihetet-
lenül pimasz lazasággal terpeszkedik a kamera előtt, és aki, furcsamód, a húszas évek 
piti csirkefogójából ezáltal a XXI. századi Sydney egyik ikonikus hősévé vált. 

Az interjút Kiss Barnabás készítette

Csillagszem	–	Csillagkép

Eugenia Falleni (alias Harry Crawford), 35 éves, gyilkosság vádja

©
 N

SW
 P

ol
ic

e 
F

or
en

si
c 

P
ho

to
gr

ap
hy

 A
rc

hi
ve

, J
us

tic
e 

&
 P

ol
ic

e 
M

us
eu

m
, 

H
is

to
ri

c 
H

ou
se

s 
Tr

us
t o

f N
SW



��

Alice Adeline Cooke – 565LB

Remegő kézzel babráljátok azt az elátkozott képcsináló masinát, arra vágytok, hogy ledobjam a ru-
hám, s közben balgán azt hiszitek, a büntető Isten törvényét szolgáljátok, ha képre zárjátok az arcom! 
Csetlő-botló, bárgyú barmok, tudom Én, hogy gyengék vagytok! Azt hiszitek, megtörhettek?

Nálam is butábbak lehettek, ha nem féltek, hogy ez az arc egyszer kiszabadul, és ellenetek 
fordulva tanúskodik arról, amit Velem tesztek a raktár ragacsos polcai mögött. Száz év múlva 
majd lesznek, akik Engem nézegetnek, s koszos fésületlenségem többet jelent nekik, mint a ti 
semmibe foszló gőgötök. Ki lenne kíváncsi halovány pofátokra, nyeszlett, nyálas, nyúlós teste-
tekre? Száz év múlva kiolvassák a szememből – a photographia szemeiből –, hogy ártatlanabb 
voltam, mint bármelyik feszülő fitymájú főfoglár! Sőt jó és Istennek kedves lény a lány, a lát-
szatasszony, aki csak segíteni próbál azoknak a gyenge, szürke férfiaknak, akik ide is utánam 
jönnének szűkölni… ha nem lenne rács.

Hozzátok, alázottan mocskos, gyenge, esendő és átvert nők közé kényszerültem, akik a bűn-
ben fetrengve a rozzant test élvezetébe kapaszkodva keresik a nem létezőt. Mocsoktól fekélyes 
kézzel egymás húsát birizgálják a rothadó priccseken, hogy legalább pillanatokra megszabadul-
janak a karistolt falakból szivárgó rettegéstől, és elfelejtsék – vagy felhergeljék – a rács túlolda-
lán remegő egyenruha-töltelékeket. Itt mindenki fél… a haláltól, a fájdalomtól, ugyanúgy, mint a 
valódi kéjtől és az igazi mámortól, vagy csak magától a rettegéstől, az ismeretlen Isten körmének 
koppanásától. De mit mondhatnék nekik Én, aki a fájdalmakat kikacagó sivatag széléről vetőd-

GROZDiTS	HAHó

Alice Adeline Cooke, 24 éves, bigámia és lopás
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Csillagszem	–	Csillagkép

tem ide, hogy megkeressem, aki méltó arra, hogy betöltse mindenekfelett álló jóságos-gonosz 
atyám brutálisan üres helyét… Mert Én mindent megtanultam, amit piától bűzlő bűnszentként 
az arcomba fröcsögött. Tudom, hogy ő egy olyan helyről – Isten trónusa mellől – szökött, ahol 
hetente esik az eső, és zöld a táj, és az emberek ezért tényleg jók. Megtanultam, hogy nem volt 
anyám, mert őbenne – Isten elfajzott barátjában – akkora erő lakozott, hogy a sivatag porából 
teremtett Engem arra, hogy alázatosan, kérdések nélküli önfeladottság bódulatában szolgáljam. 
Megmutatta a fájdalmas rést, ahol Belém helyezte a lelket, és Én hittem neki, mert olyankor 
megnyitotta az egeket, láttam az irtózatos angyalokat, s a lelkemre fröccsenő menny sisteregve 
csendesítette az emésztő poklot. Akkoriban, mikor már elbírtam a legnagyobb kalapácsot, meg-
tudtam, hogy nem csak mi ketten vagyunk a világon. Néha jöttek a heges horizont mögül, s én 
– a távoli föld szagát árasztó – ládába zárva is hallottam a furcsa hangjukat. Bár értettem szétfutó 
szavaikat, mégsem tudtam, miről beszélnek.

Aztán egyszer, egy vihar után, ott volt a Fiú, aki száraz nyelvével lenyalta a könnyeimet, és 
megváltoztatta a világot: Teremtőm kisebbedni látszott, gyengült, töpörödött, vért hányt, ritkáb-
ban nyúlt a lelkemig. Közben az égadta Fiú megmutatta, hogy az érintés nem mindig fáj, és a 
fájdalom nem érint. Az égiek akkor is szólnak, ha nem pörköli pokoltűz az angyalok farktollát!

Aztán az öreg újra bezárt a ládába, s csak másnap engedett ki: Velem ásatta meg a Fiú sírját, 
nekem kellett a szétroncsolt koponyát a gödrömbe rugdosott, megátkozott test mellé hajítanom. 
Nem sírtam.

A lángoló házat és benne a vasvilla végén hörgő öreget másnap reggel hagytam ott. Mintha 
elégedetten mosolygott volna…

Tudtam, senki nem fog keresni, hiszen azt sem tudták, hogy a világon vagyok. A sosem 
látott várostól – a fertelmek evilági bazárjától – nem féltem, bár elképzelni sem tudtam, hogy 
ennyi zörgő szavú, zagylelkű ember önként összezsúfolódik. Néhány nap alatt már volt helyem 
abban a bűzlő, zavaros forgatagban, sőt férjem is lett a lángok utáni harmadik pénteken. Nem 
volt nehéz kiválasztani egyet a százával nyüzsgő, akaratgyenge kanok közül. Olyan nyápic és 
elesett volt mindenik, mintha még soha nem éltek volna: a sivatag köveiben több a konok te-
remtőerő, mint ezekben a temetőtöltelékekben, akikhez soha nem szól mennyei hang. Akkor 
még azt hittem, Emberré lehet emelni ezeket a szánalmas-fájdalmas férgeket, akiknek csak „az” 
kell. Most is magam előtt látom az alattam vonagló pondrók sorát, ahogy hörögve próbálják 
elérni a bennem lakó lelket. Néha, szánalomból, eljátszottam nekik, hogy megnyitották az eget, 
de hallottam, ahogy kéjálcájú keserű sóhajomra kátrányba pottyanó angyalok kórusa hazudja 
mennynek a pöcegödröt.

Az első férj fedelet adott, s cserébe gondoskodtam róla, ellakhatott a saját kamrájában, nem 
pusztítottam el, amikor beköltözött a második férjem, akiről – volt valami a szemében – azt hit-
tem, igazabb, igazibb. Pedig ennek csak arra kellettem, hogy etessem, mossak rá, hazavigyem a 
kocsmából. Nincs lelke.

Aztán reménykedve hazavittem azt a peckes kis rendőrt. Ígéretes példánynak tűnt… de minden 
rosszra fordult. Amikor megtudta, hogy a férjeimmel lakom, begombolta a sliccét, és azt üvöltöt-
te, hogy gonosz varázsló vagyok, és elvettem ezeknek a férfiaknak az eszét, és ez több mint bűn. 
Egyenesen varázslat! Normális nő nem csinál ilyet! Amit elkövettem, az varázsbűn: bimágia, és ha 
őt is bevonnám ebbe a fertelmes körbe, az már polimágia lenne. Fura, földi szavak…

Haragjában olyan szép volt, mint az apám régen: villogott a szeme, mint egy dühös istennek. 
Az izmai pedig pont úgy remegtek, mint amikor a Fiúból először freccsent a léleklé.

Ha kiszabadítana innen, örökké szolgálnám, boldogan bőgnék, rimánkodnék, imádkoznék, 
könyörögnék, hogy kavarja meg Bennem a lelket. Mert ő talán…
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Dorothy Mort – 518LB
Fénycsapda

Egyszer bevisz a rendőr. Jesszusom, hogy nézel ki, gombold be végig! Ha így öltözöl, figyeld meg, 
egyszer bevisz. Inkább ülj le, mielőtt mész, és kóstold meg a májat. Reggie hozta tegnap. Jövő hétre 
ígért kengurut. És fut a harisnyád, várj. Megragasztom, várjál már!

Mindig így enged el. Búcsúzóul a két tenyerébe veszi az arcom, benyálazza a két hüvelykujját, 
végigsimítja a szemöldököm. Na, így már jó, mondja súgva, belecsókol a fülembe, és integet az 
ablakból. Hogy lenne jó. Hogy a fenébe lenne jó. Hideg van. Mindig is ő volt a szebb, az oko-
sabb, a felnőttebb. Viszont gondoskodik kettőnkről, főz is. Nincs jobb nála, ha maradékból kell 
főzni. És ő van otthon.

A nadrágom szűk, csípőre tolva, húzok rá fekete lábszárvédőt, és úgy a csizma. Fellépő csizma, 
tetszik, utcára is hordom, pink színű, combközépig érő lakkcsizma. Felül a spagettipántosra egy 
csónaknyakú, én varrtam, a bal vállam villan, villanna csak, veszek még egy mellényt, térd alá 
lóg, a sporttáskám keresztben a vállamon, húzza a nyakam, a pántja a két mellem közt, sál, sap-
ka, napszemüveg. Füles, és üvölt a zene. Cigi a számban, nem gyújtok rá, csak lóg. Kontrakció, 
fenék össze, nyak hosszú, ki a mell, be a háj. Nincs hájam. Nincs pasim. Így nem is lesz, ezt 
a mester mondja, mi lenne, ha egyszer, csak egyszer, normális ruhában jönnék a fellépésre, a 

HEGEDûS	ÁGOTA

Dorothy Mort, 32 éves, gyilkosság
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közönség megláthat, és egy szólótáncos nem így néz ki, egy szólótáncos a sminklemosó kendő 
után is díva marad.

Ő van otthon, nekem mennem kell. Ma a lelkész jön hozzá, és hozza a fiacskáját is. Beavatás lesz. 
Ilyenkor egész éjszakára el kell mennem. Utálom a nővéremet, teljes szívemből utállak, Vanessa 
Mort. Tegnap vett nekem egy új szalagot, a blúzomra kötötte, végignyálazta a szemöldököm, és 
felállította a bundám gallérját. Beavatás lesz, mondta, ne gyere haza reggel nyolcig. Éjszaka 
a téren vagy a parton néha találkozom a körzetessel, szeretünk beszélgetni, ő ráér, meg én is. 
Könyvekről beszélgetünk, versekről, a házunkat soha nem említi. Ma bemegyek vele az őrsre, azt 
ígérte, megmutatja, hogyan fotózza le a rabosítottakat. Mindig ő csinálja, imádja, és archívmá-
niájának élve a szeretteit is ugyanúgy fényképezi. Engem is akar.

A szólótáncos egyik éjjel úgy dönt, hazautazik, csak azért, hogy szívjon egy kis otthoni levegőt, 
a világosító is hazamegy, szül a felesége, útközben kiteszi, hajnal fél négy, a díva most is a fel-
lépőruhája egy részét viseli, necc harisnya, piros bőrdzseki, erős, szivárványos smink. A szem-
bejövő férfi megkérdezi, hány óra, a nő válaszol, nem tűnik fel, hogy hajnalban az emberek ok 
nélkül nem kérdeznek ilyet, továbbmegy, a következő sarkon veszi észre, a férfi jön utána, futni 
kezd, a sporttáska és a magas sarkú csizma nem segít. Érzi, hogy baj lesz, telefon után kutat, nem 
találja, fut, keresi, hová bújhat, melyik bokor, fa vagy épületsarok védené meg.

Utolérik, szakad a műbőr, a necc, megütik, az igazi bőr vérrel színeződik. Sikítozik, de köz-
ben megtalálja a táskazsebben a paprikaspray-t. Elfut. A rendőrségen szipogva, de büszkén, szét-
folyt sminkkel kell magyarázkodnia, nem prosti, dehogy; azért nyilvántartásba veszik, fotózzák 
elölről, oldalról, kihúzza magát, kontrakció, ki a mell.

– Neve?
– A művész vagy az igazi?
– Mondja mindkettőt.
– Dorothy Mort. Született Makácsi Veronika.
– Ez meg milyen név?
– Anyám férjhez ment egy magyarhoz, persze ezt itt senki nem tudja kimondani, én meg 

felvettem a nagyanyám lánykori nevét. Halálos név, nem?
Indul vissza a társulathoz, este fellépés, már telefonáltak, hogy ha nem ér vissza négyig, 

mozgósítják a beugrót. Nem kell, mondja, visszaér tutira. Kocsija nincs, a tömegközlekedést 
utálja, kiáll az út szélére, stoppol, akik megállnak, azok nem elvinni akarják a szakadt harisnyás 
macafélét. Beteszi a fülest, egy hülye rapszöveget énekelget, „eccer bevisz, eccer bevisz, de 
eccer bevisz a sittrendőr”.

Csillagszem	–	Csillagkép
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Emma Rolfe – 126 

Szokatlanul csendes délután volt. Csupán a fátyolfelhők tompa motozása szűrődött át a falon, 
ahogy elhaladtukban egymáshoz dörzsölődtek. A napfény halk csobogása hallatszott még, ahogy 
bebugyogott kicsi irodám zsalugátereinek hanyag illesztékein, hogy aztán vékony patakokban 
lecsordogáljon a falon, felgyűljön a salétromvirágok kelyhében, és a padlóra loccsanjon. A rend-
őrfőnök lusta macskája szokta fellefetyelni. Most is itt ólálkodott az állat. Nem voltam túlságo-
san kibékülve vele, mert másik felettébb kedvelt szórakozása az volt, hogy rendszeresen a lábam 
elé keveredett, leginkább akkor, amikor éppen ládányi fényképezőgépemet cipeltem. De most 
ügyet sem akartam vetni rá, végre akadt egy kis időm elrendezgetni a legfrissebb üvegnegatí-
vokat. Általában fekete tintával felírtam rájuk a delikvensek nevét és a fontosabb tudnivalókat. 
Papírnagyításnál szép fehéren látszik majd az információ. Épp a kokaincsempész pasashoz írtam 
egy megjegyzést, miszerint akárhogy is kérleltem, nem volt hajlandó kinyitni a szemét (persze 
így is sikerült róla felismerhető képet csinálnom), mikor orrba vágott a kapunál lévő mirtusz-
bokor nehéz illata, s egyszerre csak azon kaptam magam, hogy már ki tudja, mennyi ideje a 
lefetyelő macskát bámulom. Különös nyugtalanság vett rajtam erőt. Mintha megéreztem volna, 
a következő órában mily szörnyűséges eseményeknek leszek előidézője. 

O’Hara zökkentett vissza a valóságba, beszólt, hogy jöjjek, dolog van. Hálásan vettem vállamra 
a háromlábút (amely véletlenül belerúgott a macskába), és indultam az udvari cellák felé. Jó lesz 

KiSS	BARNABÁS

Emma Rolfe (alias May 
Mulholland, Sybil White, 
Jean Harris, Eileen Mul-

holland), bolti lopás
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igyekezni, mert a súrlófények itt-ott már kezdenek bebőrösödni, és ilyenkor hamar elmézgá-
sodnak. 

Reméltem, elmúlik, de nyugtalanságom csak fokozódott, ahogy ott matattam a fényképező-
géppel. A szokott mechanikus mozdulatok sem segítettek, ahogy a fekete lepel alatt bekészítet-
tem az emulzióval bevont üveget. Ekkor hozta O’Hara a nőt, aki egyáltalán nem tűnt bűnözőnek; 
mintha templomból, esküvőről vagy temetésről hurcolták volna be. – Mit követett el? – súgtam 
O’Harának. – Nem tudom, a szomszédok jelentették fel – válaszolta bizonytalanul –, az összes 
szomszéd. Annyit mondtak, hogy vigyázzunk vele, mert veszélyes. Nagyon veszélyes. 

Leültettük a szokásos, csirkefogóülepek által koptatott székre. Veszélyes? O’Hara szavai 
meghökkentettek. A nő semmiben nem hasonlított azokra, akikkel eddig dolgom volt. Nem lát-
szott sem drogcsempésznek, sem szajhának, sem bigámistának, sem rablónak vagy éppen gyil-
kosnak. Mondjuk ártatlannak sem. Sütött róla, hogy restell valamit. Talán egy rajtakapott cseléd-
lány, aki bonbont próbált csenni úrnőjétől. Vagy csak… szomorú? Ahogy forró nyári napokon 
a lég, remegett körülötte a bú. – Miért hozták be? – kérdeztem tőle, de nem válaszolt, inkább 
lehajtotta a fejét, és a zsebkendőjét kezdte gyűrögetni. 

Megkértem, hogy a fénykép kedvéért vegye le a kalapját, és egy kicsit emelje meg a fejét. 
Nem reagált, csak ült tovább a szerencsétlen, mint valami… valami földön túli dolog szimbólu-
ma. Ihletet kaptam. O’Hara mozdult, hogy noszogassa egy kicsit. – Várj! Hölgyem, ne mozdul-
jon! – Mondjuk ez utóbbit mondanom sem kellett volna…

Óvatosan elcsomagoltam az exponált negatívot, és nekiláttam behelyezni egy újat. Nem árta-
na normális felvételt is készítenem róla. – Kérem, legalább az arcát fordítsa ide! – szóltam neki. 
Semmi. Odaléptem hozzá, bele a vibrálásba, amitől váratlanul egy siratóének búgott föl bennem 
halkan. Sohasem hallottam még ezt a dallamot, mégis tudtam, hogy óegyiptomi. Először csupán 
a dal árnyéka imbolygott tudatom barlangjának hátulsó falán, de ahogy egyre közelebb hajoltam 
hozzá, ez az árnyék egyre növekedett. Nem fenyegetőn, csak mélységesen szomorítón.

– Segítek levenni a kalapot – súgtam neki búsan. Ekkor megszólalt: – Kérem… ne! – A sú-
lyos szavak rozsdás darabokban zuhantak ki ajkai közül, és ha nem ugrom hátra, talán össze is 
zúzzák lábujjaimat. – Nem lesz semmi baj – motyogtam. 

Levettem a kalapját, és ekkor a dal belenyilallt minden porcikámba. Szemem sarkából láttam, 
hogy O’Hara is egyre furcsábban kezd nézni maga elé. Visszabotorkáltam a fényképezőgéphez, 
de már mindennek vége volt. Addigra már ott állt kibontott hajjal, és körös-körül bánatfoszlá-
nyok lebegtek a levegőben. Betöltötték az udvart, beletapadtak az arcomba, a hajamba, a szám-
ba; ragacsosak és nyúlósak voltak, mint az ökörnyál. Teljességgel eltöltött a búbánat. Éreztem, 
ahogy a lelkem kiszárad és megrepedezik. Ráadásul a hiábavalóság fölött érzett mérhetetlen 
keserűségtől testem sejtjei is egyre csüggedtebben vették ki részüket az együttműködésből, ideg-
sejtjeim pedig egyenesen magukba fordultak. Feleslegesnek és folytathatatlannak éreztem az 
életemet. Kezembe vettem az exponált negatívot. Üvegszilánk! Minden fájdalmamnak véget 
vethetek egy üvegszilánkkal!

Elvonszoltam magam a sötétkamráig. Lehet bármi, én ezt a képet akkor sem fogom tönkretenni; 
ezt az utolsó képet, ha hervadó lelkem utolsó, erőtlenedő mozdulatával is, de előhívom! Még láttam, 
ahogy O’Hara őrmester dísztőrével szíven szúrta, Sullivan tizedes pedig szolgálati fegyverével 
főbe lőtte magát. Az őrszemek üvöltve zuhantak a mélybe a falakról. Idefelé láttam egy uzsonná-
zó foglárt, talán Vernont, aki a kövesztett kenguruszalonnát tömte le a torkán fulladásig. A rabok 
celláiból is különös hangok jöttek, és az irodák felől elszórtan még mindig hallani pufogásokat és 
lövéseket. Már fixálom a negatívot, ráírom a nevét: Emma Rolfe, aztán nekem is jöhet mondjuk a  
megváltó bórax.

Csillagszem	–	Csillagkép
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E. Walker – 605LB 
Ragged time

Mrs. Wilson épp csak meglátta a magas, imbolygó, kalapos alakot, mielőtt az elkanyarodott 
Richard Hughes vegyesboltja előtt. Bosszankodott, jó alkalom lett volna szólni, hogy vigyék el 
a holmijukat a sufniból. Most, hogy melegszik az idő, nem mondhatják rá, hogy szívtelen, csak 
mert igényt tart arra, ami az övé. Igaz, ennek amúgy is magyarázhatott volna, siketnéma, csak 
rázza a fejét és vicsorog, hogy kileli a hideg, aki látja. Majd ha a másikkal, az értelmesebbel 
találkozik, megbeszéli, talán lesz foganatja. Miközben energikusan söpörte a járdát, még az is 
megfordult a fejében, hogy ha segítenek behordani a lomot a hátsó udvarból, akkor és csakis 
akkor megfontolja, hogy jövő tavaszra megint beköltözhetnek. 

A mamát Mathildának hívják. Ez a legeslegszebb név a világon. Lizzy kering, táncol az út 
közepén, ha neki lánya lesz, őt is így fogják hívni. A szomszéd gyerekek egy magas, nagyon 
magas partfalon ülnek, onnan lógatják le a lábukat, és biztatják, gyerünk, énekelj! Ő énekel, 
kijön a mama is, könyékig feltűrt virágos ing van rajta, fehér szoknya és kötény, a haja kis 
csigákban kunkorodik a kontya körül. Nevet, tetszik, hogy mindenki a lányát nézi, jól van, 
hercegnő, Lizzy hirtelen elszégyelli magát, hozzá fut, átöleli a derekát, arcát a mintás bar-
hentba fúrja.

CSERE	ÁGOTA

E. Walker, csavargás
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Megint itt a bútorkereskedés, a romos tűzfal a lépcsőfokok nyomaival, a dohányáruda, körbe-körbe 
a Frog Hollow-n, éget a nap. Hazamegyek. Haza. Fekete macska az út szélén, megállok, a macska 
is, elindulok, ő is, nem szalad, lapulunk mind a ketten. Rosie mindent tud rólam. Beszél hozzám, 
magyaráz, eltervez, gondoskodik. A bodega ajtaja tárva, bent senki. Már szóba került, hogy túl sok 
itt a féreg, jobb ilyenkor a szabadban, leköltözünk a kikötőhöz. De nélkülem nem ment volna el. 

James a nővérének, Caitlinnek udvarol. Vagyis udvarolna, de nem meri megszólítani, csak ül a 
házukkal szemben a téglajárdán, kezében hírlap, a fölött bámulja ábrándosan a fehérre meszelt 
téglafalat. Lizzy előtte áll, szalmakalapban, a mama csinos csokrot kötött a karimára, szinte az 
egészet befedi. Állhatatosan bámulja a fiút, az pedig a bejáratot. James hirtelen ránéz, pisis, 
akarsz három pennyt keresni? Menj be abba a házba, mondd meg a vörös hajú lánynak, hogy 
este visszajövök érte, és elmegyünk a Lidóba! Kotorászik a zsebében, de a kislány már besza-
ladt. Caitlin, mondja. Az nevet, na, mit üzent a kis hülye? Lizzy kinéz az ablakon, azt üzeni, hogy  
Bethany Jacksonnal megy ma mulatni, nem foglalkozik olyan lányokkal, akik semmibe veszik. 

Rosie tanította meg lopni. Sokat nevetett a próbálkozásain, azt mondta, látja, hogy meglenne a 
kézügyessége, de nehéz lehet annak, aki ilyen magas, és ilyen parázsszeme van, megjegyzik, 
ha egyszer látták is. Ő maga alacsony volt, gömbölyded arcú, világos szemű, és élvezte, amit 
csinált. A tolvajlást, nemcsak a szajré, az izgalom miatt is, a férfiak pedig licitáltak, csak hogy 
megkaphassák, de ő sosem volt féltékeny rá, neki is megvoltak a maga ügyei. Megtanult tőle 
mindent, amit lehetett, és tudta, hogy számíthatnak egymásra. Ami nagyon kellett, megszerez-
ték, úgy, hogy közben nem öltek meg senkit, erre büszke volt. 

James a sarki hentesnél dolgozott. Az utca felé nyitott üzletben, a kampókon lógó hasított disz-
nók között mondta el neki, hogy gyereket vár tőle. A férfi nem mutatott különösebb érzelmeket, 
de este eljött a mamához, és megmondta, hogy Lizzy hozzá költözik. Négy hónapos terhes volt, 
amikor kiderült, hogy soha nem fogja elvenni, mert van már felesége. Nora Parker hajtotta 
el a magzatot, miután James, maga után hagyva mindkét asszonyt, elhajózott Új-Zéland felé. 
A mama nem engedte többé haza, azt mondta, halálos bűnt követett el, és a pokolba fog jutni. 
Megígérte, hogy imádkozni fog érte, de soha többet nem találkozhat vele.

Ahogy öregedtek, egyre inkább kiszorultak a jövedelmező helyekről, abszintot it-
tak, és csak a Fortune of Warba engedték be őket, végül oda sem. Itt az Essex és a  
Clarence utca kereszteződésében találtak egy helyet, ami nem is igazán kocsma, csak egy trapéz 
alakú telek, L alakú nyitott építménnyel, az udvaron ácsolt, hosszú asztalokkal és padokkal. 
Fuvarosok jártak ide, a környékbeli bandák tagjai, és lestrapált matrózok, akiket, akárcsak őket, 
nem tűrtek meg a kikötő közelében.

A parton szólt a zene. Lizzy egy padon ült, és ütemesen járt a lába a ragtime ritmusára. Jó volt 
itt, elengedte magát, halkan dudorászott, tudta, ha sokáig marad, megfogja az arcát a nap, de 
most ezzel sem törődött. Megkönnyebbülést érzett, szabadulást valamitől, amit furcsa módon eddig 
fontosnak érzett. Fiatal pár ült le mellé, a lánynak volt napernyője, de világos bőrén jól láthatóan 
így is kijöttek a szeplők. Lizzy lassan éhes lett, de eldöntötte, hogy nem vesz ételt, hogy a pénze ki-
tartson, amíg valami jövedelemhez jut. Aztán kis idő múlva mégis felállt, hogy a pultnál vásároljon 
egy fish and chipset. 
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Éhes volt. Megigazgatta a kalapját, és belépett Hughesék üzletébe. Bár közel volt a szállásukhoz, 
ide csak akkor jártak, ha volt pénzük; íratlan szabály a szakmában, hogy minél távolabb dolgozza-
nak a lakhelyüktől. Fél shillinget szedett össze különböző zsebekből és tárcákból, amikor észrevet-
ték. A járőr hamar megérkezett, ő pedig nem állt ellen az őrizetbe vételnek. Tudta, hova mennek, 
csoda, hogy eddig megúszta a Long Bay-t. Meg akart szökni az úton. Rosie nélkül nem megy 
sehova, nélküle csak hülyeséget csinál, most sem került volna ebbe a helyzetbe, ha nincs egyedül. 

A szeplős lány a zenekar előtt állt, már a kísérője nélkül. Volt benne valami irigylésre méltó 
tartás és magabiztosság. Megszólította Lizzyt, és megkérdezte, honnan jött, még soha nem látta 
errefelé. Ő nem válaszolt, hiába próbálta, egy ideje nem jött ki hang a torkán, valami megvál-
tozott. Széttárta a karját, hogy jelezze, sajnálja, mire a lány a kezét nyújtotta felé. Örülök, hogy 
találkoztunk, Rosie vagyok, Rosie Young. 

Tudta, hogy legyőzték. Az akarat megvolt, de a test nem szolgálta ki. Hosszú sor állt az iroda 
előtt, ahova többedmagával beállították, a selyemharisnyás, bubifrizurás lotyók elhúzódtak tőle. 
Amikor sorra került a kihallgatáson, hamar rájöttek, hogy nem tud válaszolni. Bosszankodtak, 
mert az előállító rendőr már elment, és nem tudtak tényállást felvenni. Az iratait megtalálták a 
kabátzsebében. A tiszt, kesztyűs kezében tartva a mocskos papírt, hangosan diktált: Elizabeth 
Walkert ma, 1926. november 12-én, kéretik csavargás miatt nyilvántartásba venni és rabosítani, 
de mindenekelőtt megnyírni, mielőtt mindnyájan megtetvesedünk. Nem veszem el a kalapját, de 
majd akkor teheti fel, ha a fotográfus megengedi.

Már a műterem előtt állt az újabb sorban, amikor meglátta Rosie-t, amint éppen kivezetik a 
helyiségből. Nem vette még észre őt, komoran maga elé nézve ment végig egy őr kíséretében a 
folyosón. 

A fényképész meglepődve nézett fel. Maga nem járt már ma itt? Lizzy derűsen tűrte, hogy 
arcképet készítsenek róla előbb szemből, aztán profilból. Végül kabátja alól kilógó ruhában, ka-
tonai bakancsban és csinosan eligazgatott kalapjában belemosolygott az örökkévalóságba.

Csillagszem	–	Csillagkép
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Szembenézés
Korniss Péter–Závada Pál: Egy sor cigány.  
Huszonnégy mai magyar

Február elején felröppent a hír: Mohácsi Viktória, az ismert roma jogvédő és politikus 
tavaly decemberben kivándorolt Kanadába, ahol valószínűleg menedékjogot kér. De 
mi köze ennek az információnak egy könyvajánlóhoz? Esetünkben nagyon is sok köze 
van hozzá: az Egy sor cigány című – előrebocsátom: rendkívül fontos – kötet huszon-
négy cigány honfitársunkat mutatja be szöveggel és képpel, s közülük az egyik Mohácsi  
Erzsébet, Viktória – vagy ahogy a családja és a barátai hívják: Vica – nővére. Hatan 
vannak testvérek, öt lány meg egy fiú. Erzsébet egy gyermekjogokat védő roma szer-
vezet, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány vezetője. A róla szóló 
portréból megismerjük családi hátterét, néhány gyermekkori emlékét, szakmai pályafu-
tását, a munkájában felmerülő problémákat, cigány identitásához való viszonyát.

A többi huszonhárom portré is nagyjából hasonlóan épül fel. Három és fél-négy 
oldalnyi szöveg Závada Pál tollából, az interjúalanyok családi archívumából származó 
három-négy fekete-fehér fényképpel, előtte mindenkiről egy egész oldalas, színes, mű-
termi fotó, amelyet Korniss Péter készített. A félalakos felvételek hasonló beállításban 
(szemből), egyforma, világosszürke háttér előtt készültek, az öltözet, az arckifejezés és 
a kéztartás miatt mégis mindegyik egyedi, a „modell” karakterét remekül tükröző alko-
tás. Závada pedig e munka erejéig visszatért eredeti, szociológusi-szociográfusi szak-
májához, őszinte kíváncsisággal és érezhető empátiával közeledve interjúalanyaihoz, 
akiknek többségét korábban nem ismerte személyesen.

A 2010 szeptembere és 2011 májusa között – vagyis kilenc hónap alatt – született 
könyv egy pillanatképet örökít meg. Szereplői közül – ahogy Závada írja az előszó-
ban – „csak néhányan hírességek, ám a maguk hivatásában mindnyájan sikeres, tehet-
séges emberek, akik cigányságukat méltósággal és büszkén vállalják, s nem bánják, 
ha karrierjük mások számára példát kínál”. A híres emberek elsősorban muzsikusok: 
Oláh Kálmán jazz-zongorista, zeneszerző, Szalóki Ági énekes, Farkas Róbert hege-
dűművész, a Budapest Bár vezetője, Szalai Antal prímás, de van ismert költő, Jónás  
Tamás, és színésznő, Danis Lídia. A szerzők a válogatáshoz hozzáértőktől kértek tanácsot.  
A mintavétel nem reprezentálja a hazai cigányság egészét, de nem is ez volt a cél. Em-
beri példákat akartak felmutatni, akikre romák és nem romák egyaránt büszkék lehetnek 
abban az országban, ahol csupán cigány származása miatt sorozatgyilkosok célpontjává 
és áldozatává válhatott férfi, nő és gyermek, ahol parlamenti képviselethez juthatott egy 
szélsőséges, rasszista párt, amely eltakarítandó szemétnek tekinti a cigányokat, ahol ro-
mák tíz- és százezrei tengődnek a létminimum alatt, elképzelhetetlen nyomorban. Nem 
őket mutatja be tehát ez a kötet, de értük is szólnak, értük is dolgoznak a kiválasztott 

ARADi	PéTER
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huszonnégyek. Akik ugyanolyan jól látják, hol élnek, s olykor hangot is adnak emiatti 
elkeseredésüknek. „Nem jó világ ez, ahol egyre nehezebb cigánynak lenni” – sóhajt fel 
Szalai Antal.

Jóllehet a családi környezet és indíttatás szempontjából a bemutatott emberek kü-
lönböző csoportokba sorolhatók, mégis akadnak tipikus jegyek, momentumok az élet-
útjukban. Jobbára hányatott gyermekkort tudhatnak maguk mögött, amikor is sok bán-
tásban, kirekesztésben volt részük. A középiskolában többüknek egyetlen romaként 
kellett megküzdeniük az előítéletekkel: Varga Erika ruhatervezőnek, ötvösnek például a  
Leövey Klára Közgazdasági Szakiskolában, Nagy Jánosnak, Bogádmindszent polgár-
mesterének a szentlőrinci mezőgazdasági szakközépiskolában, Baranyi Mária rádiósnak, 
dokumentumfilmesnek, tanárnak a pesti ápolónőképzőben. Sokan egy-egy igazi, vérbeli 
pedagógus biztatásának, támogatásának köszönhetik, hogy ki tudtak törni reménytelen-
nek látszó helyzetükből. Vannak azonban olyanok is, akik pályájuk egy-egy állomásán 
cigány mivoltuk miatt nem kaptak állást: Tóth József református lelkész például előbb 
Hajdúhadházán, aztán Szendrőn, Sohonyai Péter zenekarszállító a Matávnál.

Végül a kötet címéről. „Egy sor akác, / egy sor fűz, / egy sor cigány, / egy  
sortűz” – hangzik a szélsőjobb egyik kedvelt rigmusa. „Azt mondtuk – ad magyarázatot 
a címválasztásra Závada az előszóban –, ha ilyen korban élünk, akkor legyen merszünk 
szembesülni ezekkel a sorokkal, és szegezzük velük szembe huszonnégy kortársunkat-
honfitársunkat meg saját magunkat.”

Corvina Könyvkiadó, 2011, 156 oldal (3990 Ft)

A	lap	megrendelhetô	a	szerkesztôség	postacímén:		

1410	Budapest,	Pf.	200,		

e-mailen	a	csillagszallo@gmail.com	címen

vagy	telefonon	a	06–20–470–3434–es	számon.

Honlap:	www.oltalom.hu/csillagszallo

Negyedéves	lap,	éves	elôfizetési	díja	1400	Ft.

Korábbi	lapszámaink	is	megrendelhetõk.
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Egy sor cigány. Huszonnégy mai magyar
(részletek)

Farkas Tibor agrármérnök 

„Megmondtam a kisebbségi ombudsmannak is, hogy rossz a választójogi törvény: ha 
a cigány is szavaz arról, hogy ki legyen a polgármester, a cigány vezetőkre miért nem 
szavazhatnak a nem cigányok is? Ha integrálni akarjuk a cigányságot, akkor ne távo-
lítsuk, hanem hozzuk őket közelebb! A helyzet csak rosszabb lett – eddig nem ölték a 
cigányokat, most ölik. Sok cigány értelmiségi fél, azért nem vállal szerepet. És fejétől 
büdösödik a hal: nem sikerült olyan hiteles roma vezérkart kialakítani, amely partnere 
lehetett volna a mindenkori kormányoknak.”

(…)

Nagy János polgármester 

A polgármester azt mondja, a beszélgetésre készülve összeszámolta – amit nem szo-
kott – falujának etnikai megoszlását. Eszerint a 452 lelkes faluban 200 a nem romák 
száma, 150 a romáké, 102-en pedig vegyes házasságban születtek. „De nálunk nincs 
elkülönülés. Nálunk ugyanannyi tovább tanuló és diplomás cigány gyerek van, mint a 
nem cigányok között. Az előítéletesség általánosan nő, nálunk viszont nem. Országosan 
ugyanaz történik, mint a fajüldözés kezdetén – azt kell mondjam, szörnyű. Hogy én 
magánemberként féljek Pécsett sétálni este a kislányommal a belvárosban vagy bárhol, 
mert megtámadhatnak? – ez rettenetes. A mi falunkban viszont nem véletlenül van eny-
nyi vegyes házasság – fogékonyak vagyunk arra, hogy asszimilálódjunk.”

(…)

Balogh Katesz táncos

„Aput nemcsak a cigány, hanem a magyar néptáncművészet is számon tartja. Hogyan 
tudta vajon megtalálni az egyensúlyt a maga roma és magyar világa között, mikor a 
kettő ég és föld, ez nagyon nehéz. Hogy élek egy többségi társadalomban, de őrizzem 
meg azt, akinek születtem. Hogy miben van ez a különbség? A szabadságban, meg a 

KORNiSS	PéTER–ZÁVADA	PÁL
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jókedvben, meg hogy a többség be akar zárni, ezt érzem, meg egy kicsit az elnyomást. 
Mert a miénk hiába egy zárt világ, mégis nyitottabbak vagyunk a többség felé, mint ők 
– nemcsak hogy felénk, hanem mindenki felé. Úgy érzem, be akarnak szippantani, hogy 
legyek ugyanolyan, mint ők. De én az erős identitásomat nem hagyom el, még ha meg-
ölnek sem. A gyerekemet is így nevelem – ő már tízéves korában tudta, hova tartozik, 
mi a feladata, mit szabad neki, és mit nem.”

(…)

Varga Erika ruhatervezõ, ötvös

„A cigány értelmiség egy részének az a fajta beilleszkedési stratégiája, hogy minél ke-
vésbé lehessen észrevenni a származást – nekem teljesen idegen. Szerintem ez rossz 
döntés, mert önmegtagadás, és ezzel saját személyiségünk ízes karakterjegyeit is elve-
szítjük. Ha az ember hátat fordít a múltjának, ha palástolja, álcázza valódi énjét, az ket-
tétörheti a személyiségét. El sem tudom képzelni, hogyan lehetséges így a boldogság. 
Talán erős a szó, de én majdhogynem bűnnek tartom, ha valaki megtagadja a származá-
sát, szerintem az vét önmaga, a családja és egész közössége ellen. A származást vállalva 
kell megtalálni a boldogulás útját. Gyökereink, családunk nélkül csupán az enyhe szellő 
könnyű játékszerei vagyunk.”
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Hungária

Nem ült fel a buszra. Inkább korábban indult, gyalogolt. Szerette a környék utcáit.  
A földszintes polgári házakat. A régi világ emlékét őrző kúriákat. A kúszónövényeket a 
falakon. Mintha mi sem történt volna, mintha semmi sem változna az idővel, úgy álltak 
itt ezek az épületek. A legjobban a hársfaillatért rajongott: kora reggel sétálni, mélyeket 
lélegezni, nem gondolkozni. Alig vitt magával valamit. A kis laptopját és a kinyomtatott 
szövegeket. Belefértek egy hátizsákba. A kedvenc fájánál lelassított, a Gyarmat utca 
sarkán. Megnézte elölről, megnézte hátulról, mint egy nőt. Valóban olyan volt, mint egy 
szépsége teljében lévő, göndör, vállig érő hajú asszony, ahogy lombja a keresztutcába 
ívelt át. Egy teltkarcsú, a fejét pironkodva oldalra hajtó dáma. Ettől tudott a legnehezeb-
ben elszakadni. Itt ért véget az a nyugalmas szakasz, amely miatt a környékre költözött. 
Nem messze már munkába rohanó emberek látványa fogadta. Egy szomorú arc. Egy 
űzött tekintet. A Thököly út. A valóság. Huszonöt perc séta innen a cél. Kora reggel 
viszonylag jól viselte a zajt, legalábbis a csúcsforgalom őrült hangzavarához képest. 
Figyelte tovább a házakat, nem zökkent ki. Erre is akadt egy-két gyöngyszem. Egy im-
pozáns nagykövetségi épület és a virágmotívumokkal díszített Szenes-ház. 

Alig lézengtek néhányan a pályaudvaron. Rögtön sorra került a pénztárnál. Szám-
lát kért a jegyről, és útba ejtette az újságost. Végignézte a kínálatot, a szalagcímeket, 
majd két hetilapot kért. A pékség következett. Mint mindig, ha utazott, rolót kért. Nem 
spórolták ki belőle és a tetejéről a sajtot. Előre bevásárolt, mert a büfékocsiba men-
ni nem érdemes. El szokta képzelni, milyen lehetett régen. Mennyire más úgy utazni, 
egy hosszúkávé vagy tea mellett, ha nem drága és ízetlen. Az ételekről nem beszélve.  
A feljárónál gondosan elkerülte a hajléktalanokat. Az évek során kitanulta a techniká-
ját, milyen távol legyen, mennyire siessen, hová nézzen, hogy ne kapcsolják le. Eleinte 
adott pénzt némelyiknek: aki gyerekkel volt, vagy aki őszintén bevallotta, hogy ő már-
pedig alkoholra gyűjt, hideg van. De idővel kikopott belőle az együttérzés. Meg aztán 
honnan sejthetné, mikor adjon, ki szorul rá igazán, nyugtatta magát. Idegesítette, hogy 
bárhol beléjük botolhat. Az elektronikus kijelzőre pillantott, pusztán megszokásból. 
Amíg világ a világ, a Hungária ugyanarról a sínről vág neki a keleti végeknek. Régen 
is onnan indult, amikor még sűrűn járt vele. Maradt húsz perce. Kényelmesen kisétált 
a vágányhoz. A vonat nem a csarnokban volt, hanem kint, a déli oldal szélén. Ahogy 
haladt előre, a szemébe tűzött a reggeli fény. Egészen felélénkült tőle, ahogy a kézfejé-
vel ellenzőt formálva nézte, hogy vetül a vörös nap a kilencesen álló nemzetközi gyors 
frissen tisztított ablakaira. Az utazáshoz is kifejlesztett egy technikát. Megfigyelte, hogy 
a többség, odaérve a vonathoz, rögtön felszáll, hátra. Ő éppen ellenkezőleg, előrement a 
mozdonyt követő kocsiba. Ott mindig sok hely marad. Most is le tudott úgy ülni, hogy 
sehol a környékén ne legyen senki. Kellemes utazás lesz, gondolta, és áldotta az eszét, 
hogy ezt a szakaszt választotta, ahogy régen. 

DARVASi	FERENC
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A szülővárosába utazott. Irodalmi délelőtt iskolásoknak a gimnáziumban. Irodalmi 
délután felnőtteknek a könyvesboltban. Egyelőre félretette a hetilapokat. A táskájában 
kutatott. Elővette a kinyomtatott novelláit. Az első, amelyikbe belenézett, egy vagon-
lakóról szólt, aki a szerelmét várja a rendező-pályaudvaron. Egyik legkorábbi írása. 
Egy másik a féltékenységről íródott. Akadt közte vég nélkül áradó monológ és rövid, 
kopogós közlésekből felépített szöveg. A hosszúmondatosakat kapásból kizárta. Nehéz 
felolvasni, és még nehezebb első hallásra megérteni. Persze ha ismernék, olvasták volna 
korábban, más lenne a helyzet. Azon tűnődött, kik lesznek majd ott a boltban. Jó, az egy-
kori tanárai biztosan. Az apja és a nagymamája. Van egy elbeszélése a nagyszülőkről, de 
azt inkább kihagyná. Magyarázkodhatna, hogy merő képzelődés. És egyébként ki lehet 
ott? Mintha nem is laknának a városban fiatalok. Pestre költözik mind, aki egyetemet, 
főiskolát végzett, vagy külföldön próbálkozik. Egyedül az idősebbekre számíthat. Nem 
baj. Olyan szöveget választ. Elővett egy megfelelőnek tűnőt. Belemerült az olvasásába. 
Belemerült volna, de mire a második bekezdés végére ért, megéhezett. Kicsomagolta a 
sajtos rolót, és még az állomáson, indulás előtt megette, összemorzsázva a frissen vasalt 
ingét, bársonyfarmerét. A földre söpörte a maradványokat. Berugdosta a szemközti ülés 
alá. A biztonság kedvéért átrakta a túloldalra a táskáját. Bár nem kellett attól félni, hogy 
valaki ott foglal helyet, alig akadt néhány utas az első kocsiban. 

Éles sípszó, és mint akit hátba vertek, elindult a vonat. Nem figyelt semmi másra, 
csak az ablakon túli tájra. Ahogy átvált a mozdony egy-egy sínen, bekanyarodik a fe-
lüljáró alá, párhuzamba áll az Asztalos Sándor utcával, elhasít a temető mellett, vagy 
lefékez Kőbánya felsőnél, mintha pusztán azért, hogy azt a helyes, hangyányi restit 
szemrevételezhesse az ember. Jött a kalauznő, kérte a jegyét. Szinte oda sem figyelt 
rá. Tapadt az ablakra, egészen Sülysápig. Ez a szakasz volt a kedvence, a Keletitől 
az elővárosokig. Miután átrobogtak a Mende és Sülysáp közti völgyön, kényelembe 
helyezkedett. Lejjebb csúszott az ülésen, és kézbe vette újra a kiválasztott novellát. Tel-
jesen belemerült. Tátogott is kicsit olvasás közben. Ha ült volna utas arrafelé, talán hall 
is egy-két szót belőle. Valami nem stimmelt a szöveggel. Mintha egy korábbi változat 
lett volna. Előszedte, bekapcsolta a laptopját. Megnyitotta a regényfolyam elnevezésű 
mappa elbeszélések című almappáját, és a kiválasztott novellát, hogy leellenőrizhesse.  
A vonat fülsértően csikorogva fékezett, ahogy Nagykátára ért. Felszállt egy család. Apa, 
anya, gyerek. Bármiféle csomag nélkül. Rengeteg hely kínálkozott, de ők éppen mellé 
akartak leülni. Szabad, kérdezte az apa. Természetesen, válaszolta ő, és feltette a háti-
zsákját. Lopva végigmérte őket. Mellette az apa trikóban, alig fért az izmaitól. Szemben 
a rikító szoknyás, göndör hajú asszony és a félmeztelen gyerek. Akárhogy igyekezett 
nem odafigyelni rá, büdösek voltak. Mintha a pajtából, lovak, tehenek mellől bújtak 
volna elő. A gyerek ráadásul folyamatosan az arcába bámult. Mind közül ő zavarta a 
legjobban. A sötét szempár, a maszatos arc. Nem tudott nem visszanézni rá. A szövegbe 
temetkezni. Vagy az ablakon túli tájba.

Hamar feltalálták magukat az új utasok. Az anya az apa combjára rakta a lábát.  
A férj a szoknya alatt ügyeskedett, a hétfogással kísérletezett. Nevetett, hogy a nő meny-
nyire nevet. A gyerek izgett-mozgott. Úgy, ahogy volt, cipőben felállt a műbőr ülésre. 



��

Csillagpor

A koszlott függönyt húzgálta. Az anyja rászólt, vigyázzon, nehogy leszakítsa. Szopd ki 
a faszomat, rikácsolta a gyerek. Azon nyomban kapott egy pofont. Akkorát, hogy bárki 
hallhatta. Mégsem fordultak oda az utasok. Szíjam le azt a jó fekete vazelinos faszodat, 
mi, rikácsolt az anya is. Nem szabad a vonaton ilyeneket mondani, intette meg őket az 
apa, vagy legalább halkan. Jó, hát Újszásznál majd úgy teszek, mintha leszállnék, gon-
dolta az író, fél óra, addig kibírom. De a lelki nyugalmát elveszítette. Nézte a kezében a 
gépelt oldalakat, de nem jutottak el az agyáig a mondatok. Lapozgatott ide-oda, teljesen 
reménytelenül. Bedugta inkább a mobilnetet. Akadozott, de nem vészesen. Megvála-
szolja az e-maileket. Belépett a postafiókjába. Nyolc olvasatlan levelet talált. Megnyi-
totta az egyiket. Egy barátja küldte, Máté. Berlinben van egy egész éves ösztöndíjjal. 
Az élményeit részletezte. Buli buli hátán. Olyan negyedben szállásolták el, ahol szinte 
kizárólag művészek élnek. Versért cserébe ingyen adnak neki kávét a bárban, ahová jár. 
Nem óhajt hazajönni. Valamit ki kéne találni, hogy maradhasson. Ekkor abbahagyta az 
e-mailt. Balra nézett. A tekintete találkozott az apáéval. Ő is a levelet olvasta. Épp hogy 
elkapta a tekintetét a monitorról. Hogy lebukott, csak annyit mondott, Berlin, és nevetett 
rajta, de olyan jóízűen, hogy a torkáig le lehetett látni. Egy-két régi amalgámtömés és a 
sok hiátus a fogak között. Reflexből bezárta a levelezést. Visszatért a novellához. Hátha 
abba nem bámul bele a férfi. Úgysem fogná fel a lényegét. 

Igyekezett megőrizni a nyugalmát. Kikapcsolni a körülötte lévő világot. És hiába, 
hogy a család egyre hangosabbá vált, talán sikerült is volna. Kezdett megfeledkezni 
róluk, amikor egyszer csak valami a lábának ütődött. A gyerek volt az. Átmászott a két 
oldalt elválasztó rozoga kisasztal alatt. Se szó, se beszéd a combjára ült. Akkor már 
futni kellett, szótagolta esetlenül, többször belefogva, a monitoron látható kezdőmon-
dat szavait. Nincs rajta valami fasza játék, kérdezte elunva, ugye megengedi? Persze, 
válaszolta ő, és összeszorította a fogát. A fiú jól az ölébe fészkelte magát, és mikor 
kényelmesen elhelyezkedett, gyakorlott mozdulatokkal kikeresett egy lövöldözős prog-
ramot a világhálón. Felvette a hangerőt. Utánozta a zajokat. A tankokat, a repülőket. Az 
anya is átült a férje ölébe. Már az egész család játszott. Ilyesmire végképp nem számí-
tott. Leblokkolt. A felszakadt műbőrt kapargatta a karfán. Nagyokat fújtatott. Elhagyták 
Újszászt, és még tartott a háború. Zagyvarékasnál jött a kalauznő. Haja, mint a fűzfa 
lombkoronája. A fehér egyening kikandikált kék nadrágjából. Az apa kilencven száza-
lékos jeggyel próbálkozott, merthogy rokkant. De az ezt igazoló papírjait nem találta. 
Az anyánál félárú volt, ki tudja, miért. A gyerek nem töltötte be a hat évet, állították 
ártatlan, kikerekedett szemmel a szülők. A kalauznő halkan, türelmesen beszélt velük. 
A személyi igazolványokat kérte. Aztán már az egyikkel is beérte volna. Vagy, ha a kö-
vetkező megállónál leszállnak. Ezeket a pillanatokat használta ki az író, hogy gyorsan 
összepakoljon és távozzon. Szolnoknál járt a Hungária, mire megszabadult tőlük. 

A büfékocsiban keresett menedéket. Nem akart már olvasni, sem a leveleit meg-
nézni. Csak inni egy sört, megnyugodni. Nem volt vendég rajta kívül. Kétszemélyes 
asztalnál foglalt helyet. Piros terítő keresztben, az ablaknál művirág. Szolid elegancia. 
Vagy inkább szegényes. Az asztalhoz invitálta a pincért. Jólesett most egy csöppet be-
szélgetnie. Hálás lett volna a másiknak, ha eltereli a gondolatait. Néhány tárgyilagos, 
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sehová sem vezető mondatra vágyott csupán. Nincs az embereknek pénzük, kezdte a 
pincér, és körbemutatott, az üres ülésekre. Amikor pedig megtudta, a vendégében kit 
tisztelhet, azt is hozzáfűzte, hogy a kilátástalanságot, azt kéne megírnia valakinek. Az 
anyagi és a szellemi nyomort, de nem ám felülről rátekintve. Őt az ilyesmi nem ki-
mondottan érdekelte. Társadalmi problémákról fecsegni, arra találták ki a szociológiát.  
A művésznek nem ez a feladata. Egzisztenciális kérdések, ontológia: annál inkább. Az 
apja kétkezi munkásként kereste a kenyerét, őt mégsem hozta lázba ez a dimenzió.  
Az a társadalomtudomány dolga, gondolta, hogy megvizsgálja, teszem azt, milyen az 
élet egy vidéki nyomdában. Mennyit túlóráznak, persze sima bérrel, semmi pótlék. Meg 
hogy minimumra van bejelentve mindenki, az egész város. A nyomda és a bolthálóza-
tok alkalmazottai, meg akik vállalkozóknál dolgoznak. Az apja hiába mesélte el neki, ő 
nem tudott mihez kezdeni vele, akárhányszor hallotta. A művészet erejével gyógyítani 
a szociális sebeket, még mit nem, gondolta tovább. Lehetetlenség. Közben a pincér tel-
jesen belemerült a mondókájába, észre sem vette, hogy a másik rég nem figyel rá. 

Elhagyták Szajolt, Tiszatenyőt, Pusztapót és Kétpót, mire újra nyílt a büfékocsi ajta-
ja. Először a szag érkezett meg, csak utána a gazdái: az apa, az anya és a gyerek. Nem 
akart hinni a szemének. Hát maga nem is szállt le, kiáltotta oda távolról, mint egy régi 
jó ismerősnek, az apa. Ő meg csak szabadkozott, hogy nem, nem, megkívántam egy 
sört. Támadt is erre féktelen kuncogás, megkívántam, visszhangozták a szavát. Ők is 
rendeltek. Az apa, hogy koccinthassanak, sört, az anya, szóda híján, ásványvizet, a gye-
rek kólát. Elújságolták nagy mosolyogva, milyen csúful járt velük a kalauznő. Nem volt 
náluk a személyi, más nevét, címét diktálták be. A Balogét az utcájukból, úgyis utálják. 
Tőle tanulta a gyerek a randa szavakat. Senki sem kérte, de meséltek Balogról. Mezőtúrt 
is elhagyták. Készülődni kezdett. Felvette a kardigánját, majd a hátizsákot. Mikor indult 
volna, az apa elé ugrott, rimánkodva állta el az útját. Hallja, kölcsönadná a mobilját!? 
Egyetlen telefon, mibe van az magának. És kifizetem, esküszöm az élő egy istenre. 
Nézze, ne hozzon kellemetlen helyzetbe, hebegett ő, különben is, mindjárt leszállok. 
Néhány másodpercre csak, kapcsolódott be az anya. Ő ekkor már tajtékzott a dühtől. 
Talán még ütni is tudott volna, hajszálon múlott. Közben a mocskos ablaküvegen át alig 
sikerült beazonosítania az állomást. Nagylaposon is átrobogott a vonat. Na, itt van, de 
gyorsan, mondta rekedtes hangon. Az apa használta. Majdnem végig ő beszélt. Kiabált 
a telefonba. Szinte érthetetlenül hadart. Másfél perc, és le is tette. Fontos hívásnak tűnt. 
A zsebébe nyúlt, az aprópénzek közé. Kifizette az utolsó forintig. 

Végre vége, örült az író, megszabadultam tőlük. Kiment a büfékocsiból, leszállni. 
Nézte a pusztát, a szikes, repedezett földet és a Ványa felől bekanyarodó síneket a gát 
előtt, de nem látta. Hirtelen hőhullám tört rá. Kigombolta felül az ingét. A Körös-hídra 
hajtott a mozdony, mikor a család harmadszor is feltűnt. Az apa nem teketóriázott. Egy-
ből a lényegre tért. Kölcsönadna egy keveset? Nem tudjuk kifizetni a gyerek kóláját. Fél 
szemmel látta, hogy a fékező vonat már a mozdonyszínnél jár. Elöntötte egész testét a 
méreg. A földhöz vágta az aprót. Az isten áldja meg a jóságáért, hálálkodtak azok hár-
man neki. Négykézláb szedték össze a szanaszét guruló pénzt. Megállt a szerelvény. Ki-
nyitotta az ajtót. Magasan volt az alsó lépcső. Majdnem elesett, ahogy a peronra lépett. 
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Remegett az idegességtől. Csak állt ott, mint akinek a földbe gyökerezett a lába. Pró-
bált valami másra gondolni. Az irodalmi délelőttre, az irodalmi délutánra. Nem ment. 
Összerántotta a gyomrát a görcs. Hányingere támadt. Mikor felmutatták az indulást 
engedélyező táblát, utolsó erejével a Hungária felé fordult. A családtagok az összelehelt 
ablakra tapadtak, széles mosollyal az arcukon. Éles sípszó, és mint akit hátba vertek, 
elindult a vonat. Az apa, az anya és a gyerek kitartóan integetett. Sőt, arrébb a pincér is. 
Még éppen leolvashatták az író remegő szájáról az elfúló lélegzettel kipréselt szavakat: 
a kurva anyátokat, aki a világra szült titeket! 

William Munro, orgazdaság 
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Budapest

Galambpiszok. Szarnak csak a B lépcsőházban mondják, itt, elöl, többnyire nem esik 
róla szó, esetleg Gizi néni nyögi csak néha, négykézláb térdepelve a sárga köveken, 
hogy fene ebbe a sok galambpiszokba. Halkan, csak a fogai között áteresztve, hogy 
Jánossyék meg ne hallják. Azok fínom emberek ott az elsőn, három nagyszoba, hall, 
erkély az utcafrontra. Mesélik, volt ott valami stukkó is, csak elvitte az IKV még a hat-
vanas évekbe’, mikor ezt a barna festéket hozták. Megmaradt a kultúrházról, aztán most 
minden nyílászáróról ez pereg. Gizi néni persze ajtófélfának hívja, aztán bemegy a szo-
bakonyhába, és bezárja a sparheltet. Paprikás kolompér. Az udvaron még ott hever a sú-
rolókefe, hipó; a házi szagok körbetáncolják a szűk udvart, paprikás zsír, kozmás tej és 
a szeméttől túlcsorduló kukák mesteri aromája száll fel a harmadik felé, ahol a Küzmös 
maszekba’ kalapál. Régen bezárták már a műhelyét, az a néhány ügyfél meg eljön in-
kább ide a rozoga rekamiékkal, mert ahhoz nagyon ért a Küzmös, a kárpitosszakmában 
az volt a specialitása. De hát lift nincs, ugye, az öregek az emeletről már csak leengedik 
a hálós cekkert, kétszer egy héten. Margit hoz a piacról ezt-azt, a szemüket is kilopja 
közben, ilyenek ezek a B lépcsőházban, meg szaporodni, azt tudnak, annyi a gyerek, 
mint a nyű. Kisebbségiek. Bezzeg, ha még mindig az öreg Roznyai lenne a házfelügye-
lő, ezek be se tehették volna ide a lábukat, de az öreg agyvérzést kapott már vagy tíz 
éve, azóta a sarokban üldögél délelőttönként, ha odasüt a nap, aztán Roznyainé bekíséri 
a konyhaasztalhoz, és onnan nézelődik. Néha, mikor a felesége elmegy a hivatalba, az 
öreg kilopózik a gangra, és a korlátnak dőlve üvöltözik a lakókkal, hogy csend legyen, 
micsoda dolog ez, kéremszépen, én vagyok a körzeti megbízott, mindenkit feljelentek, 
egyszer még azt is üvöltötte, hogy kurvaanyátok, akkor aztán egy hétig nem látta senki. 
Újabb agyvérzés, járt a hír később, és az öreg azontúl nem kiabált már semmit, csak 
lejjebb csúszott róla a kockás pokróc.

A reggeli motoszkálás után teljes csend borul a házra, városi csend, amibe megnyug-
tató monotonitással ugat bele a Tanár úr kutyája. Minek tart állatot egy ilyen ember, 
egész nap bezárva, kegyetlen perverz disznó, ez Ágika véleménye, a lépcsőfordulóban 
kapja el vele az emeleti lakókat, ha társasági hangulatban van, különben csak a csipkés 
vitrázs rebben, ha valaki elmegy a konyhaablaka előtt, diszkréten vesz fel minden ide-
genről pontos személyleírást. Az a helyeskisnő a másodikon. Micsoda kár azért. Csupa 
rács az ablaka, ajtaja, mitől fél az, nem tudom. Úgy jár, mint egy kísértet, alig látom.  
Á, kedveském, nem jár ahhoz senki, olyan egyedül van, mint az ujjam. Pedig az se lesz 
már fiatalabb. Megvan vagy harminc, én azt mondom, udvarló kén’ annak, egy jó férj. 
Mint az én Bélám, az istennyugosztalja. 

A helyeskisnő pár hét múlva minden előzmény nélkül felmászik a korlátra, és le-
veti magát az udvarra. Senki nem látja az esetet, halkan, tapintatosan csinálja, csak a 
vékony, szánalmasan jelentéktelen kis test moccanatlansága tűnik fel a háznak, ahogy 

HEGEDûS	ViViEN
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szerényen fekszik a sárga köveken, egészen meghalva, de mintegy bocsánatkérően. 
Gizi néni megöntözi a virágokat, Margit behúzza a kukákat, a Tanár úr kutyája ugat, 
a postás keres valakit a harmadikon. Aztán lassan gyanús lesz. Van a helyeskisnő ha-
lálában valami szemrehányó. A lakók behúzódnak, valaki kihívja a mentőket. Sokáig 
kell a mentőkre várni. Üres az udvar. A halott test lassan megszépül, jelentéktelensé-
ge eltűnik, kifényesednek a halott szemek, mintha beléjük szállna a lélek. A távolban  
gyereksírás. Valaki fütyül.

Dorothy Mort, 40 éves, gyilkosság 
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Elveszített kincs

Deszkások, görkorcsolyázók zúgnak el mellette, BMX biciklisek baseballsapkában.  
A világóra körül turisták fényképezkednek, ő is hunyorog az esti levegőt szétszabda-
ló vakuvillanásoktól; pár méterre tőle fekete klarinétos kezdi játszani a Hit the Road  
Jacket – de Drachs szeme előtt továbbra is azok a gyerekkori varjak kavarognak. 

Pár perccel korábban kezdődött egy közeli mellékutcában. Károgást hallott odafönt-
ről, felnézett, és ugyanazt látta, amit húsz-harminc éve, gyerekkorában minden hasonló 
novemberi napon: a sötétlila alkonyati háttér előtt üres, kócos, fekete lombokat, faágak 
felfelé vékonyodó, göcsörtös vonalait – és panelházakat. Csakhogy ő innen ezer kilo-
méterre nőtt fel, ugyanarra a tájra itt egyáltalán nem számított. 

És varjakat. 
Miért kellett újra előbukkanniuk?
Hetekkel korábban járt már az Alexanderplatzon, talán éppen az első berlini esté-

jén. Először fogalma sem volt, hová tévedt, de a helyről azonnal egy régi május elsejei 
felvonulás képe jutott eszébe, mintha a hatalmas tér, a környező épületek és a négy-
szögletes járókövek végtelenje még mindig azt a letűnt kort őrizné, a diktatúra ünnepély-
optimizmusát és látszatlendületét a fényreklámok, színes óriásplakátok alatt is. 

Az akkori első benyomásaira zúdul most rá a saját nyolcvanas éveinek emléke, a 
gyerekkora; képtelen megszabadulni a pillanattól, ahogy a sötét mellékutcában, a fák 
legfelső ágai között megrebben egy-egy fekete szárny.

Ahol felnőtt, ugyanilyen vetési varjak ezrei vonultak át minden reggel a várost hatá-
roló széles ártéri erdőkből a lakótelepek túloldalán kezdődő szemétlerakóig, este pedig 
vissza a fészkeikhez. És Drachs – nyolcadik emeleti panellakásuk ablakán kipillantva 
– évtizedeken át néma csodálattal tekintett rájuk, hiszen volt abban a naponta kétszer 
megismétlődő, nyugtalanító kavargásban valami felemelő, tiszteletet parancsoló; egy 
üzenet, hogy történhet bármi az emberi világban, a kolónia életét nem befolyásolja sem-
mi, a varjak élete állandó, ők óraműpontossággal, biztos ösztönnel vonulnak át a város 
fölött mindig, esőben, szélben, hóviharban és álmosító nyári forróságban egyaránt. 

Ezt üzenték neki a madarak, akiknek útja – amíg ő gyerek volt – mintha a természeti 
idő egyetlen biztos jele lett volna ott a lakótelepen.

És Drachs már tudja, hogy hiába a jelen lendülete, a gördeszkások, biciklisek trükk-
jei körülötte, a vakuvillanások, a fekete klarinétos vidám játéka pár méterre tőle, az 
Alexanderplatzról ezentúl már nemcsak a tér forgataga, és nemcsak a május elsejei 
ünnepségek fognak eszébe jutni, hanem az is, hogy itt emlékezett vissza annak a szét-
hullott, elvándorolt vagy elpusztult gyerekkori varjúkolóniának a történetére… 

Amikor Drachs utoljára járt gyerekkorának távoli helyszínén, már csak egy védtelen, 
széttartó szórványcsapat sietett el a lakótelepek fölött az egyik utolsó hajnalon. Vagy húsz 
évvel korábban a politikai változás arrafelé is növekedést, fejlődést hozott: üzemeket, 

BARóTHy	ZOLTÁN
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irodaházakat, lakóparkokat építettek az iparváros szélére, és a szeméttelep, amely a má-
jus elsejék és november hetedikék idején még a lakóövezetektől távol helyezkedett el, 
egyszer csak bekerült a város vérkeringésébe; pár éven belül autóutak, bevásárlóköz-
pontok és tágas külvárosi utcák ölelték körül, muszáj volt kezdeni vele valamit, a sze-
mét túl közel került az ott élőkhöz.

Drachs emlékszik, a telep még működött, amikorra elkészült az első elegáns áruház a 
szemétlerakó szomszédságában. A bútoráruházat úgy tervezték, hogy a vásárlókat külső 
üvegliftek szállítsák az emeletek között, és – mivel a környéken már hetek óta óriási 
százalékjelek hirdették a különféle nyitási akciókat – az átadást követően a városlakók 
be is özönlöttek a liftekbe. Csakhogy amikor azok emelkedni kezdtek, az épület belső 
terei mellett az országút túloldalán kezdődő szeméttelep is bekúszott az emberek látó-
terébe; a második szintről már jól látszottak a kilométer hosszan húzódó, földdel félig 
betemetett hulladékhalmok, és miután a helybeliek kiszálltak a liftekből, közülük sokan 
nem indultak el a friss illatú, színes bútorok, akciós gyerekszékek és cipősszekrények 
felé, hanem ott maradtak az üvegezett folyosón, és elborzadva nézték élőhelyük másik 
arcát: hatvan-nyolcvan méterre maguktól meglátták, amit évtizedeken át eltakart előlük 
a magas töltés és betonkerítés; földbe gyökerezett lábbal bámulták, hogy odaát az egyik 
halom tetején oldalra dőlt, törött vécécsésze a trón, egy másik halom tetején rozsdás, 
kibelezett Skoda-roncs; és a tájat zacskók, kipukkadt hurkához hasonló szakadt zsákok 
borították – ki-kibuggyant belőlük a háztartások maradéka –: színes zacskók foszlányai-
val volt tele a sok építési törmelék, egy hosszú, meghajlott drótkerítésdarab, a halmokon 
sarjadt fiatal ecetfák ágai, egy használaton kívüli markológép karosszériája, minden.

És a bútoráruház üvegablakából, összefüggő fekete foltokként, feltűntek a hulladék 
közt guberáló vetési varjak is: a foltok olykor különálló pontokká, olykor pedig szétter-
jesztett szárnyakká változtak és arrébb rebbentek, és ha a várost örökké ostromló észak-
nyugati szél feltámadt, a madarak együtt kavarogtak a szeméthalmok fölött a halvány-
piros, fehér, zöld nejlonfoszlányok ezreivel. A viharos szél néhány tépett nejloncafatot 
az új áruház előtti parkolón is végigsodort.

Aztán, vagy két évvel később, Drachs ugyanazon az üveglift folyosón tudta meg, hogy 
a szemétlerakót, a varjak fő élelemforrását, időközben teljesen betemették. Az odahordott 
földbe fűmagot vetettek; nyoma sem volt többé annak, hogy a dombok gyomrában évtize-
dek hulladéka rejlik, mert az egykori világvége-táj helyén akkor már mesebeli zöld mezők 
húzódtak dél felé, amelyek – lecsapott tetejükkel – Drachs szerint azokra a tengerpartra 
épült golfpályákra hasonlítottak, amelyeket ő később Skóciában látott; és ez a luxusgolf-
pálya-díszlet valóban jobban illett már a városszéli bútoráruházhoz…

A berlini Alexanderplatzon a fekete klarinétos befejezi a Hit the Road Jack dallama-
it, és másik számba kezd, Drachs azt nem ismeri.

„Miféle mérgek fölé nőhet ott az a gyönyörűséges pázsit? Miféle savak szivárog-
hatnak onnan a talajvízbe az egykor válogatás nélkül odahordott akkumulátorokból, 
lapos- vagy ceruzaelemekből?” 

A tér túloldalán az S-Bahn állomásra berohan egy hosszú szerelvény, és az égből, 
több száz méter magasból, egykedvűen villog az utópisztikus tévétorony piros jelző-
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fénye. Drachs azonban még mindig gyerekkora városának határvidékére gondol, hogy 
miközben a földben rothadó szerves hulladék ereje zöld fűszálakat varázsol ott a dom-
bok felszínére, a halmok mélyén lejárt szavatosságú, felelőtlenül a kukába hajított or-
vosságok hatóanyagai oldódhatnak gyilkos lassúsággal. 

Élt egy család Drachsék lépcsőházában annak idején. A férj megtermett, jóságos te-
kintetű gyári munkás volt, akit Drachs rendszerint kora délutánonként látott a gyárból ha-
zaérni bő, sötétkék kezeslábasában, a felesége pedig apró termetű, pufók eladónő, aki egy 
közeli élelmiszerboltban dolgozott. A nő fehér köpenyében, magas szárú fűzős cipőjében 
mindig úgy tipegett ide-oda a bolt polcsorai között, olyan sűrű lépésekkel, mintha egy 
életre kelt, megöregedett porcelánbaba lenne. Gyerekeik talán nem is voltak. 

Aztán egyszer az egyikük – mindegy, melyikük – gondolt egyet, és kiselejtezte a 
konyhaszekrényükben felhalmozott sok-sok orvosságot: ami biztosan nem kellett, ki-
dobta. Szegények voltak, ahogy szinte mindenki ott a lakótelepen. Az egyikük mégis 
félre akart tenni valamennyit, kettejüknek vagy a családnak, a közös jövőjüknek, hogy 
egyszer talán nekik is fussa nyaralásra vagy színes tévére, és hát bármikor beüthet va-
lami, amikor szükség lehet pénzre; a sötétbarna köptetős üveg és benne az egymásba 
sodort, néma bankjegyek azonban sok régi gyógyszerrel együtt a kukában végezték. 

Már aznap este kiderült minden, de a pénzt a ház előtti konténerből addigra elszállí-
totta egy szemeteskocsi. 

Másnap egy ismerős segítségével elintézték, hogy külön engedéllyel, saját felelős-
ségükre bemehessenek a szeméttelepre felkutatni elveszített kincsüket, aztán állítólag 
napokig, hetekig jártak oda munka után, és legócskább ruháikban, háztartási gumi- 
kesztyűvel a kezükön sötétedésig keresgéltek. 

Drachs nem tudja, mi lett a történet vége. Ő az egészet a boltban hallotta, amikor 
egyszer az eladónő könnyes szemmel mesélni kezdte Drachs anyjának. Nem is figyelt 
oda, még gyerek volt, csak arra emlékszik, hogy az öreg, tipegős porcelánbaba elmon-
dása szerint nemcsak varjúból, de patkányból és macskából is rengeteg van ott a sze-
méttelepen…

Drachs családjának sosem volt elég bátorsága megkérdezni tőlük, megtalálták-e 
végül a pénzüket; mindenesetre Drachs életében ez volt az egyetlen alkalom, hogy 
emberi alakokat, emberi mozgást tudott a titokzatos és félelmetes szeméttelepre oda-
képzelni; egyedül ezt a két embert ismerte, akik valaha jártak a szigorúan őrzött terü-
leten a magas töltés túlfelén, és később hordhattak oda bármennyi földet, növeszthette 
oda a legzöldebb füvet egy újrakezdődő idő, az ő képzeletében az egykori hulladékle-
rakó hegyei és völgyei helyén már mindig az a házaspár bolyong. Olyanok ők Drachs 
számára, akár egy sötét film szereplői, akik egy véletlen folytán túlélték a pusztító 
atomtámadást vagy szőnyegbombázást, és – a jóságos tekintetű, enyhén sörszagú gyá-
ri munkás meg a fehér cipőt és boltosköpenyt viselő, tipegős porcelánbaba-feleség 
– már örökké magukra hagyatva keresik a romok közt életük eltitkolt, mélyre temetett 
reményét, a jövő illúzióját.

Drachs elhagyja az Alexanderplatzot. Továbbsétál, egyre távolabbról hallja a klari-
nétos játékát és a gördeszkák kerekeinek csattanását a négyszögletes járólapokon. 
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Pár perccel később egy ismeretlen utcába téved valahol a Karl Marx Allée környé-
kén, hosszú és magas, csupa üveg épület mellett visz el az útja, olyan az épület, mint 
egy régi várócsarnok vagy buszpályaudvar a szocializmus idején. A csarnok oldalában 
vietnami, libanoni és marokkói büfék sorakoznak, fent, a nagy üvegablakok mögött 
pedig jól felszerelt, csillogó-villogó, zsúfolt konditerem van.

Az utcán egyre erősödik a hideg. A fitneszteremben páran épp most végeztek az 
edzéssel, és nyakukban törölközővel, kezükben műanyag flakonnal nyújtanak vagy la-
zítanak; egy fekete hajú férfi átizzadt pólóban, fáradtan nekidől az üvegfal előtti korlát-
nak, és zihálva bámul ki a sötét berlini estébe. És az utcáról eközben jól látszik, hogy a 
csarnok hátsó faláról, egy színes mozaikképről a fitneszterem szobabicikliken, futópa-
dokon és erősítőgépeken izzadó vendégeit arató parasztok és tökéletes izmú vasgyári 
munkások halott tekintete figyeli. 

Frank Murray (alias Harry Williams), lopás, betörés
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Kukaszociológia 

Barátai már akkor hülyének tartották, amikor elvállalta a tízemeletes panelház közös 
képviselőségét. „Havi tízezerért majd éjjel kettőkor rohangálhatsz, ha csőtörés van.” 
„Futhatsz a notórius nem fizetők közös költsége után.” „Vesződhetsz liftesekkel, sze-
metesekkel s leginkább a mindig kujtorgó, félrészeg házmesterrel.” Riogatta mindenki, 
aki csak megtudta döntését. Épp akkor lett túl a doktori védésén, álmában is zsongott a 
feje a különböző motivációelméleti iskolák vitáinak szakirodalmától, elege volt a tan-
széken egymással ádáz harcban álló klikkek terméketlen, tudományos köntösbe öltöz-
tetett áskálódásaiból, az OTKA-pályázatok pénzeiért való vesszőfutásból, mindenből, 
ami ehhez az egykor áhított értelmiségi világhoz kötötte. 

Valami materiálisan is értelmes dolgot akart csinálni e mellett a tudományos bohóc-
tréfa mellett. A ház katasztrofális helyzetét nyilvánvalóvá tevő közgyűlésen, rá jellemző 
módon, többször is hozzászólt, megpróbált racionális, érthető érveket felsorakoztatni 
egy új, gazdaságosabb, tervezettebb működés mellett. A napközisterem flipchart táblá-
ján szervezeti modelleket kezdett felvázolni, a ház erősségeit és gyengeségeit számba 
venni a jelen lévő egyharmadnyi tulajdonossal. A közgyűlés lassan szervezetfejlesztő 
tréninggé alakult, s egy adott pillanatban a nagyhangú, mindig hamar bedurranó gáz-
szerelő jelentkezés nélkül felordított: 

– Válasszuk meg a tanár urat közös képviselőnek! Lesz olyan, mint a Global 
Home… 

– Helyes. Próbáljuk ki Vágó Andrást! – mondogatták többen is a padsorokban.
Valami egész testét elöntő örömet érzett, valami olyasmit, mint amikor egy régóta 

reménytelenül szerelmes ember végre megtapasztalja érzelmei viszonzottságát, vagy 
amikor egy sokáig elvetett, képtelenségnek tartott elméletet megért és elfogad egy tu-
dományos közösség. Vágó abban az adott pillanatban nem igazán mérlegelt semmit, 
szinte lebegve örült annak, hogy a zömében egyszerű emberek bíznak benne, megér-
tik racionalizálási javaslatait. Nem fogalmaznak azonnal ellenérveket, akadékoskodó 
„jóllehet igaz, azonban…” szerkezetű szövegekbe bújtatott hátbatámadást. Mindenki 
felajánlotta a segítségét, az addigi egyszemélyes vezetés helyett intézőbizottság alakult, 
egy hónapot kapott az új testület a gazdaságosabb működés kidolgozására, s a közgyű-
lés résztvevői a gyors változások reményében szorongatták a kezét. 

– Lehet bánni értelmes szóval is az emberekkel… nem kell manipulálni őket – kom-
mentálta a felesége a közgyűlés történéseit.

Balázs, a kissé gyomorbajos gondnok örült, hogy végre egy létező személy, egy hús-
vér ember lett a főnöke egy fantomszerű, csak telefonon elérhető kft. mindig másik ügyin-
tézője helyett. Szinte naponta járta Vágóval a házat, kapcsolótáblák, szerelőalagutak, sze-
métledobók rejtelmeibe vezette be a szervezetszociológiából frissen doktorált egyetemi 
adjunktust. Listát készítettek a legsúlyosabb hibákról, ütem- és költségtervek készültek, 

SCHüTTLER	TAMÁS
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a lift nagyjavítása utáni második legfontosabb feladatnak a szemétledobó felújítását és a 
guberálók paradicsomának számító konténertároló zárhatóságát jelölték meg.

Az intézőbizottság, élén Vágóval, lázasan dolgozott, ülésezett, társadalmi munkát szer-
vezett a ház környezetének rendbetételére. A tulajdonosok az addig kifizetett összegek tö-
redékéért javítottak csőtörést, szereltek villanykapcsolót. Balázs, a gondnok, kis műhelyt 
rendezhetett be, s a piaci árnál jóval olcsóbban szerelhetett folyosórácsokat, szélfogókat 
a mindig huzatos kapuelőtér mellé. Közben egyre szebb lett a ház körül ültetett sövény, 
erősödtek az önkormányzattól kapott fiatal facsemeték, s Vágó gyönyörűségére lassan 
olyan zöld lett a ház körüli pázsit, mint egy dél-walesi kastély parkja. 

S néhány év alatt végre beteljesedett Vágó álma: megépült a zárt konténertároló, rács 
és hatalmas lakat került az ajtajára, így szellőzött is, de a guberálók végre nem férhettek 
a tele konténerekhez. Balázs gondnok széltében-hosszában mesélte, hogy ilyen főnöke 
az életben nem lesz, hetente check listtel (ezt mindig szép angolsággal mondta, majd-
nem úgy, ahogy Vágó ejtette) vették sorra a ház működésének neuralgikus pontjait: 
kipipálták, ha rendben voltak az ellenőrzött dolgok, feladatként írták fel, ha hibádzott 
valami. Ezen a listán szinte mindig hibaként szerepelt, hogy bizony minden emeleten 
büdös a szemétledobó, mert minden agitáció, közgyűlési határozat ellenére sokan öntöt-
tek bele ételmaradékot, folyékony hulladékot, sütőolajat, semmibe vették a mindenhova 
kiplakátolt kérést: Bezacskózva dobd ki a szemetet! 

Vágó megszállottan harcolt a szemétledobó tisztaságáért, az akkoriban terjedő in-
terneten módszeresen kutatott a téma szakirodalma után, több épülethigiéniai tanul-
mányban is rátalált arra a bölcsességre, hogy ha fémtiszta és jó illatú a szemétledobó, 
akkor a lakók sokkal kevésbé használják rendellenesen a szerkezetet. Kutatásai során 
több tisztítószerkezetet is talált német, angol és ausztrál cégek honlapjain, amelyekkel 
különböző forgókefés, vízsugaras, a csőrendszeren végighaladó tisztító módszerrel tü-
körsimára pucolható a ledobó. Méregdrágán még be is lehetett volna hozatni valame-
lyiket, de egy háznak semmiképpen sem érte volna meg a gép. A kinyomtatott képeket, 
a lefordított technológiai leírásokat odaadta a székely ezermester Balázsnak, aki, hogy 
örömöt szerezzen szeretett főnökének, titokban valami hasonló szerkezetet konstruált, 
forgó drótkefékkel, egy tömlőből folyó meleg vízzel, tisztítószertartállyal. Egy szép 
napon becsengetett Andráshoz, és hamiskás mosollyal felhívta a tizedik emeleti szemét-
ledobóhoz, ahol egy furcsa szerkezet várta Vágót. Balázs megnyitotta az odavezetett 
meleg vizet, bekapcsolta a szerkezet motorját, amely halk surrogással elkezdte tisztítani 
a szemétledobó falát, s csigán lassan ereszkedett a csőben a földszintig. 

– Ezt szabadalmaztatni kellene! – mondta majdnem elakadó lélegzettel, nem kevés 
meghatottsággal Vágó. Hosszan nézett a süllyedő forgó kefék és a vizet spriccelő fúvó-
kák után, miközben élvezte a csőből áradó tisztítószer citromos illatát. 

A szemétledobó a továbbiakban szinte sohasem került a heti bejárások listájára. 
Eljött a nyár, Balázs, mint minden évben, családjával szabadságra készült. Vágóval 

közösen megbeszélték a szomszéd ház gondnoknőjével a helyettesítést, a liftügyeletet, 
a folyosók heti felmosását, s amikor a szemétügyhöz értek, a közös képviselő váratlanul 
megszólalt: 
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– A kukák kitolását és a szemétledobó tisztítását nem kell Marikának megcsinálni. 
A két gondnok értetlenül egymásra nézett. 
– És azt ki fogja megcsinálni, Andriskám? – kérdezte nem csekély megütközéssel a 

hangjában Balázs.
– Én szeretném használni a ledobótisztítót, s szívesen cserélem, mosom naponta a 

kukákat. A jövő héten már nem vizsgáztatok, írnom kell egy tanulmányt, tehát itthon 
leszek – válaszolta Vágó.

– Nekem jó – mondta a helyettesítést végző gondnoknő. 
Balázs azonban kissé értetlenül hallgatott, bár sosem értette, hogy a néha a televízió-

ban nyilatkozó főnöke, aki ráadásul még doktor is, és egyetemen tanít, miért szereti a 
közös képviselőséget, miért megy vele hétről hétre végig a folyosókon, szerelőaknákon, 
miért tárgyal sokszor órákat a házban lakó emberekkel. – Addig jó, amíg András bolon-
dériája tart – gondolta ilyenkor.

A házban senki nem vette észre, hogy Balázs két hétig a Balatonon nyaralt.  
A szemétledobók fémtiszták és illatosak voltak, pedig már javában tartott a dinnye-
szezon. 

Eltelt újabb egy év, és Vágó már várta, hogy Balázs szabadságra menjen, s ő slau-
gozza gumicsizmában a kukák bűzös fenekét, s tevékenysége fénypontjaként használ-
hassa a forgó, vizet okádó csodamasinát. 

Egy napon épp szemétdugulást próbált megszüntetni, s a szokottnál hosszabb időt 
töltött a szemétledobó tisztításával. A zúgó gép zajától nem hallotta meg, hogy kisebbik 
lánya kiabál neki: 

– Apa, a Rácz keres telefonon az egyetemről! – Le kellett állítani a gépet, s elismé-
teltetni a kamasz lánnyal, hogy mi is van: – Nem hallod, a Rácz keres az egyetemről! 
– mondta már-már kiabálva, gesztikulálva Panni.

– Jó, ha végeztem, majd visszahívom!
Rácz Elek tanszékvezető professzor, mentora, egyetemi oktatóvá válásának, disszer-

tációírásának legfőbb segítője, s persze a főnöke volt. Vágó megüzente a lányával, hogy 
egy óra múlva visszahívja.

Ragyogtak a konténerek, fénylett a szemétledobó hosszú, tíz emeleten átívelő acél-
csöve. Vágó kicsit megmosdott, majd leült, és hívta Rácz professzort. Dörgő hang szó-
lalt meg a vonal túlsó végén: 

– A kukaszociológiai tudományok doktorával beszélek? 
Vágó meglepődött, majd kissé szabadkozva, félénkséggel a hangjában, nagyot nyel-

ve válaszolt: 
– Ezek szerint Panni elárult.
– Egy egyetemi adjunktus nekem ne pucoljon mocskos kukákat, főleg akkor ne, ami-

kor a közös tanulmányunk angol fordítása még mindig tele van hibákkal!
– Professzor úr, értsd meg, egyrészt ez is munka… s én közös képviselő vagyok itt… 

ez nekem egy mikroközösségi terep… itt a szervezetfejlődés… -fejlesztés egy sajátos 
körülmények közötti módozatát… – Eddig jutott a magyarázkodásban, amikor a profesz- 
szor durván és nem kevés gúnnyal közbevágott: 
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– Ezek szerint Vágó adjunktus úr kukaszociológiából fogja megírni sikeres nagy-
doktoriját? 

Vágó hallgatott, szíve szerint lecsapta volna a kagylót, de ismerte a professzort, ezért 
halkan, higgadtan folytatta: 

– A hulladék szerkezete, a hulladékhoz való viszony… ha úgy tetszik, a kukaszo-
ciológiai kutatás az életmód fontos indikátora… Sheldon például egy kutatócsoporttal 
tanulmányozta két New York-i körzet szemetét, és tanulmányt írt a hulladékhasználat és 
az életmód kapcsolatáról. A Journal of American Sociology egy éve közölte…

Rácz professzor itt megint közbevágott: 
– Sheldon azonban valószínűleg nem szemétaknát és kukákat mosott, hanem a meg-

figyelőbiztosok jelentéseit olvasta!
– Nem, napra nap kiment a terepre, és egy értékelési klaszterrel elemezte is a kukák 

tartalmát.
– Fejezzük be… holnap reggelre küldd el az e-mailemre a tanulmányunk javított 

változatát!
Vágó megnyugtatta, hogy készen lesz, majd udvariasan elköszönt.
Lezuhanyozott, de csak nem akart megnyugodni. Fogta magát, és végigjárta a házat. 

Örömmel szagolta a szemétledobókból áradó friss illatot. Annyira belefeledkezett, hogy 
már nem is gondolt Rácz professzorra, csak gondtalanul örült a tisztaságnak.

Thomas Maria, Arthur Wyatt, Patrick Dangar (alias Brosnan)
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Kedves Naplóm!

2010. január 12.

Szomorú eseménnyel kezdődik a hét. Megint nem kapok zsebpénzemelést, pedig olyan 
szépen kértem. És a jegyeim is elég jók. Az informatika kettest mondjuk még nem tud-
ják. Tudnám, minek ilyen hülyeségeket tanulni! Informatika! Számítástechnika! Való-
színűleg egyikre sem lesz szükségem soha életemben. A telefonon meg a laptopon kívül 
el sem jutnak hozzám! Különben sem akarok ilyesmivel foglalkozni. Sem iPhone, sem 
iPad, sem más i-vel kezdődő izé nem érdekel. Talán színésznő leszek, vagy ügyvéd. 
Vagy divattervező. Egyikhez sem kell informatika!!! Valami súlyos hiba lehet a rend-
szerben, hogy még mindig nem vagyok királylány, akiért eljön a herceg. (A régi hülye 
gyerekmesék emléke visszakézből pofán vág!) 

Jobban izgat a divat meg az irodalom. Vajon létezik olyan, hogy divatirodalom? Vagy 
az irodalom divatja? Mondjuk azzal foglalkoznék, milyen ruhát viseltek az írók alkotás 
közben. Meg az utca embere. Tök jó kiállításokat lehetne rendezni belőle! Ha befut a 
cégem, lehet, hogy külföldön telepszem le, mondjuk Párizsban! Zseniális vagyok. Anya 
szerint jó ügyvéd lenne belőlem, mert jól tudok vitatkozni. De ez még a jövő zenéje. Ma 
megjutalmaztam magam egy nagyon cuki pulcsival, mert jól felhúzott az infótanár! 

Tök jó gyerek vagyok, szeretek tanulni, jól beosztom azt a baromi kevés zsebpénzt, 
amit kapok, néha lépem csak túl a keretet. De ez belefér, mondja apa is, amikor felhí-
vom, hogy hazafelé ugorjon már be a kedvenc turimba, mert félretetettem egy igazán 
kihagyhatatlan cuccot! Ilyenkor mosolyogva annyit mond csak: „anyádnak egy szót 
se!” Biztos őt is rövid pórázon tartja… 

Ahhoz, hogy a vállalkozásom beindulhasson egyszer, alapanyagra lesz szükség. Így 
hát minden üzletbe benézek az utcában, hogy addig is anyagot gyűjtsek. Jókai például 
biztosan mályvaszínű hímzett topot viselt, amikor az Aranyembert írta. Na jó, ha ő nem 
is, Oscar Wilde egészen biztosan! Vagy virágos főkötőt. Vagy nem ez az alkotói sza-
badság? Mindegy is, nekem jól áll a top. Majd hordom én. Oscar biztos nem sértődik 
meg. Bemegyek ide is, oda is, enyém az egész világ! Ha meg nem jön össze a biznisz, 
legfeljebb focistafeleség leszek.

2030. január

Imádok írni! Valószínűleg én vagyok az utolsó, aki kézzel írt naplót vezet. Majd bolond 
leszek virtuális naplóbejegyzéseket tenni, amikor már a hatéves hackerek is feltörhetik! 
Ezt a macskakaparást – amelyet kézírásnak nevezek – a legfejlettebb rendszer sem ké-
pes dekódolni.

Ma csak kétszer gondoltam a cigire. Jó vagyok! Amióta a dohányzás illegálisnak 
minősül, és egyetlen szál cigi elszívásáért egytől tizenegy hétig terjedő elzárás a juta-
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lom, már én sem gyújtok rá. Még egy hét a sitten, és a főnököm egészen biztosan kirúg!  
(Első alkalommal enyhítő körülménynek számított, hogy egy óvoda, nem pedig egy 
sportkomplexum előtt szívtam magamba a halálosan felszabadító füstöt.) Persze az, 
hogy őt a törvény bevezetése óta háromszor zárták el, nyilván nem érdekes. Furcsa, hogy 
a cigi hiányzik a legjobban. Meg persze a vásárlás. De amióta nem gyártanak ruhát, csak 
bioorganikus anyagokat, már az sem az igazi. Mindkét intézkedést a város kettéválasz-
tása után, még a háború előtt hozták. Én maradtam Felső-Budapesten. Az ingatlanárak 
hirtelen magasra szöktek a másik részen, ahol több volt a kórház. Nekünk mindössze 
négy jutott. A városok vezetői hamarosan belátták, hogy rossz ötlet volt; bele is buktak, 
hogy a dohányosok átszivárogtak Alsó-Budapestre. 

Bár a legtöbben élvezik az újításokat, én a konzervatívok táborát erősítem. Ne-
kem igenis hiányoznak a finom fogások! Ugyanakkor el kell ismernem, hogy az étel- 
kapszulák legalább elférnek a táskámban. Fogalmam sincs, hogyan tudnám máskülön-
ben bezsúfolni a bokszomba a harmincórás munkanapra elegendő szendvicset vagy do-
bozos kaját. Már nem is tudom, mi volt a neve. És majd megveszek egy igazi ruhaboltért!  
A turkálónak nevezett üzleti egységeknek volt egy rövid felfutási idejük, ha jól emlék-
szem, 2018 és 2023 között, amíg az államok komoly összeggel támogatták az átmenetet 
jelentő vállalkozásokat. Ekkoriban állt le végleg a ruhagyártás az esőerdők miatt. A há-
ború után szinte minden elpusztult a bolygón. A Föld egy hatalmas, bűzlő szeméttelep 
maradt, amelyen most a kontinensek is másképp helyezkednek el, mint harminc évvel 
ezelőtt. Néha kedvem támad sétálni egyet a Margitszigeten, mint egykor, de hiába kere-
sem már. Fegyverraktár lett, majd célpont. 

Este különös dolog történt. A bárban, amint éppen a szokásos esti revitalizáló kap-
szulámat készültem lenyelni, egy egészen fiatalnak látszó, védőmaszk nélküli fiú jött oda 
hozzám. Szó nélkül a zsebembe csúsztatott valamit. Nem mertem megnézni azonnal, 
féltem, valami illegális. Nem tévedtem. Egy papír szórólap volt, amelynek birtoklása 
és terjesztése a legsúlyosabb vétségnek számít. Még szerencse, hogy az esőerdőtörvény 
bevezetése előtt nyomtatott könyveinket és füzeteinket nem volt kötelező beszolgáltat-
ni. (Én is megtartottam őket, így kerülhet papírra nap mint nap az események e szánal-
masan XX. századi leírása.) Újakat nyomtatni azonban tilos volt. Csakhogy ezek szerint 
léteznek még nyomtatók! Üdítő felfedezés. A kis papiroson egy cím szerepelt csupán, a 
felső sarokban pedig a következő, kézzel írt szöveg: ruhavásár, XX. századi módi.

Ezt látnom kellett! Nem is csalódtam: a megadott címen, egy alagsori kis lakásban, 
valódi ruhaanyagokat lehetett vásárolni. Természetesen nem chipkártyával, kizárólag 
valutáért. De így is megérte! A turkálószerű „üzletben” igazi ritkaságok is akadtak: tor-
nacipők, pólók, ingek – alig hittem a szememnek! Szerzeményeim nagy részét persze 
nem viselhetem az utcán, mert élénk színük miatt könnyen lebukhatok, egyik-másik 
viszont egészen olyan, mint a bioorganikus ruhák. Szóval itthon hordom csak őket, 
gondolatban még egy cigit is elszívok – rabul ejtett a XX. század. 

Tegnap értekezlet volt. Alig vártam már! A mi egységünk az egyetlen a városban, 
ahol még nem vezették be a holografikus tárgyalást. Ez okoz néha fennakadást, főleg 
ha Londonból jövök reggel, amikor az alagút bedugul, és az út közel egy óráig tart. 
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De általában elnézőek. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy feszülten várom a 
sportszünetet. Persze csak azért, hogy leosonhassak az illegális turkálóba. Az ötperces 
ebédszünet túl rövid, hacsak nincs nálam időnyerőkártya, de ezt általában még a hónap 
elején leürítem, úgyhogy marad a sportszünet. Ez a másfél-két órás elfoglaltság arra 
szolgál, hogy szervezetünk alkalmassá váljon elviselni a meghosszabbított munkana-
pokat. Az elhízástól szerencsére már nem kell rettegni: az ételkapszulákkal mindenki 
csak annyi kalóriát visz be, amennyire valóban szüksége van. Bár erős a gyanúm, hogy 
a sportóra az ebéd- és a cigiszünet meg az ital fájó hiányát igyekszik feledtetni a dol-
gozókkal. Nem kevesen lettek öngyilkosok emiatt az első években. 

A napló két-három évre elég még, de aztán, azt hiszem, lemondok az írásról az em-
lített okok miatt. Különben is, lassan negyven leszek, igyekszem felkészülni a nyugal-
mas évekre, hiszen nemsokára leszázalékolnak. Ez gyakori. Nem mindenkinek bírja a 
szervezete a túlzott igénybevételt és a megváltozott klimatikus körülményeket. De nem 
ijedek meg: szép lakógömböt bérel számomra a cég szervezetem felbomlásának napjáig 
a Marson. Állítólag tíz éven belül elkészülnek. Bár engem ez az egész nem érdekel már. 
Nem vagyok a társadalom produktív tagja. Mást sem teszünk, mint végtelen mátrixokat 
elemzünk megállás nélkül. Nem így képzeltem. Sosem ragadott el a rendszer iránti ra-
jongás. Néha azt kívánom, bár lettem volna focistafeleség. 

Már mindegy, holnap felmondok. Az emberiségért dolgozom tovább az illegális ruha- 
boltban. Boldoggá tenni másokat. Ez az, ami

i
i
i
i
i 
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Álmok (a) szemétbõl

Magyarország, esélyegyenlőség. Az egyesített hazai statisztikai adatok alapján egy 
35 év körüli fehér férfi magasabb átlagkeresettel rendelkezik, mint egy hasonló 
korú nő, kisebbségi vagy homoszexualitását nyíltan vállaló személy. És ez csak a 
jéghegy csúcsa. Az esélyegyenlőségi törekvések túlmutatnak ezeken a számada-
tokon, és magukban foglalják a diszkrimináció elleni küzdelmet és az alapvető 
társadalmi problémák megoldásának igényét.

Hiszen a bőrszín vagy szexuális beállítottság szerinti diszkrimináció hivatalosan nem 
is létezik. Vagyis nincs írásos nyoma. Legfeljebb egyetemisták, kutatók dolgozataiban, 
íróasztalok papírkupacainak legalján. Tudták-e például, hogy ma Magyarországon mint-
egy ötvenezer ember él lomizásból? Vagy azt, hogy a világ egyik legnagyobb szemétte-
lepe, Jardim Gramacho Rio de Janeiro közelében található, és ötezer ember ténylegesen 
a szemét között keresgélve tölti ott a napjait, vagyis egy bizonyos társadalmi réteg szá-
mára ez a hatalmas szeméttelep jelenti az egyetlen legális megélhetési forrást?

Vannak azonban olyan fiatalok, akik megpróbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a 
lom nem egyenlő a szeméttel, és a lomtalanítás (amelyet a főváros meg akar szüntetni) 
akár kulturális esemény is lehet. Egyetértek Tiao Santos állításával, hogy „amivel ők dol-
goznak, az nem szemét, mert a szemetet semmire sem lehet felhasználni. Az ő területük az 
újrahasznosítható anyagok összegyűjtése” − meséli nevetve a Jardim Gramacho Újrahasz-
nosítható Anyagok Gyűjtögetői Társaság alapítója és elnöke egy brazil show-műsorban.

Hasznos lomok
Aki nyitott szemmel jár-
kel a világban, észreveheti, 
hogy a szemét – alábbi-
akban lom – kimászott a 
kukából, és észrevétlenül 
visszakerült az életterünk-
be. Gondolok itt elsősor-
ban a lomokból készített 
különböző művészeti alko-
tásokra (installációkra), de 
a divatvilág is igényt tart a 
frissen feltűnt kiaknázatlan 
nyersanyagra. Azt hihetik, 
ez csak az elvont amerikai 

MENyHÁRT	DóRA
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vagy párizsi tervezők ötlettelenségben fogant új trendje, vagy a teljesen ellaposodott és 
érdektelenségbe fulladt londoni divatbemutatók felrázására kitalált komolytalan ötlet. 
Pedig nem. Ott volt például a VAM Design Center 2010-es kiállítása Hasznosíts újra! 
Recycling határok nélkül címmel. Tavaly Székelyudvarhelyen megrendezték a szemét-
ből-hulladékból alkotott ruhák első kiállítását. Hogy a kínai szeméthidat ne is említsük. 
Csupán néhány példa a környezettudatos életszemléletre. 

Látható, hogy a szemétkérdés napirenden van és lesz. Ezek a jópofa, kreatív akciók 
talán nem maradnak visszhang nélkül, előbb-utóbb a média is ráharap. Végül is mennyi-
vel jobb volna ezekről hallani esténként a hírműsorokban, mint autóbalesetekről.

Tengeren túl, problémákon innen
Hogyan viszonyulunk a szegénységhez? Ez volt az alapkérdése a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetemen 2011 decemberében tartott rendezvénynek. Az Audiovizuális történe-
tek keretében láthattuk az amúgy a legjobb dokumentumfilm Oscar-díjára is felterjesz-
tett Waste-land, szemét-birodalom című brazil–amerikai filmet. 

Két igen neves Dél-Amerika-szakértőtől, Semsey Viktória adjunktustól és Szilágyi 
Ágnes Judit docenstől – mindketten egyetemi oktatók, a téma ismert kutatói – hallot-
tunk a brazil szemét- és szegényügyről. 

A szigorúan osztályokra tagozódó Brazília lakossága százkilencvenmillió fő, az ötödik 
legnépesebb ország a világon. A szegénység „a délkeleti részeken a legsúlyosabb − említi 
Szilágyi Judit. – Ez a hatalmas ország a rengeteg lakosával elképesztő mennyiségű szemetet 
tud termelni”. A szemétprobléma megoldása kulcskérdés – kellene, hogy legyen –, mert „új-
rahasznosítási lehetőségeiknek mindössze egy százalékát használják ki” − teszi még hozzá. 

Jardim Gramacho hatalmas szeméttelep Rio de Janeiro határában, ahová mindennap 
hét-nyolcezer tonna (!) újabb szemét kerül. Ide érkezik ugyanis Rio de Janeiro hulladé-
kának nagyjából hetven, a környező városokénak száz százaléka. Jardim Gramacho terü-
letén, illetve környezetében mintegy húszezren élnek, ebből körülbelül ötezer főt tesznek 
ki azok, akik mindennap szó szerint a szemétben dolgoznak (catadores), válogatják azt. 
A gyűjtés tematikus: vannak külön cipőgyűjtők, zárjegygyűjtők, üdítősüveget gyűjtők. 
A telepen konyha is működik, ahol a mindig vidám idős hölgy sosem hagyja éhezni az 
ott dolgozókat. Természetesen a fő fogás is a beszállítóktól érkezik: a boltok lejárt vagy 
majdnem lejárt szavatosságú termékeiből készül. Számukra ez nem probléma. „Rióban 
tradicionális dolog a szeméttel foglalkozni” − fűzi hozzá Szilágyi Judit. 

Itt kerül a történetünkbe Vik Muniz – kevésbé ismert teljes nevén Vicente José de 
Oliveira Muniz –, az egyik legsikeresebb brazil művész. Főként azzal vált ismertté, 
hogy nem mindennapi képeket készít hulladékból és egyéb „bizarr” organikus anyag-
ból: alkotott már mogyoróvajból, lekvárból, cukorból és műanyagokból is. Amikor tu-
domást szerzett a telepről, rájött, hogy nagyszerű anyagot lehetne belőle készíteni, nem 
utolsósorban pedig remek alkalmat látott arra, hogy visszaadjon valamit a szülőföldjé-
nek. Vik ugyanis São Paulo egyik szegénynegyedében nőtt fel, de ma már az Egyesült 
Államokban él. Megítélése szerint Brazília legmérgezőbb anyagait nem a szeméttelepen 
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találjuk, hanem a társadalomban. Szerinte az osztályokra tagolódás tesz tönkre mindent, 
és hogy az emberek tényleg azt hiszik, jobbak másoknál.

Jardim Gramacho lakosai számára a szemét maga az élet. Az élővilág védelme miatt 
ugyanakkor már 2006-ban napirendre került a szemétbirodalom bezárása. Ezzel azon-
ban több ezer ember megélhetését lehetetlenítették volna el. Ezt az elképesztő kettős-
séget Vik Muniz nagyszerűen ragadta meg, és a gyűjtögetőket lefotózva, majd képeik 
sötét részeit szeméttel kirakva és újra lefotózva hozott létre nagy művészeti értékkel 
bíró képeket. A képek hatalmas sikert arattak világszerte, olyannyira, hogy 2008-ban 
egy nemzetközi aukción Londonban sikerült mindet eladnia. 

A befolyt összeggel – több mint kétszázötvenezer amerikai dollárral – Gramacho ki-
mondhatatlanul hátrányos helyzetű lakóit támogatta a művész. A Jardim Gramacho Új-
rahasznosítható Anyagok Gyűjtögetői Társaság új teherautókat és eszközöket vásárolt, 
létrehoztak egy oktatási központot is, valamint 24 órás klinikát. A területet 2011-ben re-
habilitálták, a brazil kormány pedig ígérete szerint 2012-ben végleg bezárja a telepet. 

Szemétálmok
Ígéretes téma akad bőven e téren, nemrégiben viszont valami igazán különlegesben 
volt részem. Ez pedig nem más, mint a Szemétálmok elnevezésű budapesti esemény-
sorozat. Immár valóban nevezhetjük sorozatnak, hiszen a kezdeti megmozdulást (2011 
szeptemberében a VII. kerületi Kertész utcában) másik három fővárosi követte, a szer-
vezők pedig már szeptemberben azon gondolkodtak, hogy a megyéből kilépve, vidéki 
nagyvárosokban is hasonlót indítanak el. 

Céljaik között szerepel, hogy a művészetoktatást végre kimozdítsák a levegőtlen 
tantermekből akár az utcákra; hogy eltérő hátterű, de azonos problémákkal szembesülő 
fiatalok a közös alkotófolyamat és a pozitív visszajelzések révén közelebb kerüljenek 
egymáshoz; hogy a lomtalanítások ne szűnjenek meg, hiszen örömteli közösségi esemé-
nyekké is válhatnának, ahol a résztvevők megtapasztalhatják, hogy együtt felléphetnek 
például az újrahasznosításért. Észre kell vennünk, hogy a valódi, fajsúlyos problémá-
ink közösek: legyen szó integrációról, toleranciáról vagy akár környezetszennyezésről. 
Ilyen alkalmakkor eltűnhet végre az a határvonal, amelynek egyik oldalán a cigányok, 
a másikon a nem cigányok állnak. Sőt ez a bizonyos vonal rögtön térformává változik, 
ha megjelenik a menekült- vagy bevándorlási kérdéskör is. Hihető, vagy sem, ez alatt a 
néhány nap alatt boldogan működtek együtt a Ferencvárosi Tanoda, a Közért Egyesület, 
a Karaván Művészeti Alapítvány cigány és nem cigány gyerekei, valamint a kerületi és 
máshonnan érkező középosztálybeli nem roma gyerekek. Az eseményre még Genfből is 
érkezett egy család. Rajtuk kívül megismerkedtem egy nagyon kedves iraki családdal, 
Ahmeddel és Mahmuddal is, akik szintén szorgosan vettek részt az „álomépítésben”. 
Az édesapa, Ahmed, néhány éve él Magyarországon a fiaival, főleg angolul kommuni-
kál, Mahmud viszont anyanyelve és az angol mellett kiválóan beszél magyarul, mégis 
szembe kell néznie olyan diszkriminációs problémákkal, amelyek ideális esetben fel 
sem merülhetnének. 
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A civil kezdeményezés fő szervezői „nem ma kezdték az ipart”. Néhányan a Toleran-
cia Független Színház alapítói − Balogh Rodrigó és Illés Márton − és tagjai, de vannak kö-
zöttük vidéki és helyi önkéntesek, fővárosi és vidéki művészek. A pécsi Labor és Cellux 
Csoport tagjai is ez alkalommal dolgoztak először együtt. Be kell vallanom, nem sikerült 
betartanom a riportkészítés alapszabályát: nem tudtam a független megfigyelő szerepében 
maradni. Nagyon élveztem az utcatábla-készítést és a transzparensek felragasztását Dani 
Gittával, Rodrigóval és a gyerekekkel. Gitta jelenleg a Cellux Csoport tagja, évekig a bu-
dapesti Szín-tér Stúdió vezető installátora volt. Ezen kívül a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának képi ábrázolás–festő szakos hallgatója. Mint 
mondja: önkéntes munkát mindig szívesen végez. Az akció során a gyerekeknek nemcsak 
alkotni segített, hanem igyekezett egy újfajta szemléletmódot is átadni.

Balogh Rodrigó színész, rendező, és előszeretettel foglalkozik hátrányos helyzetű 
fiatalokkal. A mindennapok szociális, társadalmi kérdései, problémás területei – mint 
a romaügy, a menekültügy, a homoszexualitás vagy a hajléktalanság – foglalkoztatják, 
az, hogy „hogyan lehet egy kirekesztő társadalomban mégis tisztességgel, becsülettel 
működni”. Nem kenyere a dicsekvés, én viszont elárulom, hogy 2007-ben a magyar 
oktatás és köznevelés kategóriában elsőként vehette át a Junior Prima Díjat, az Ad de 
Bont Mirad, egy fiú Boszniából című délszláv háborús drámájából általa rendezett elő-
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adást pedig az ENSZ Menedék-díjjal tüntette ki. Rodrigó a Szemétálmok akció egyik 
vezéralakja. 

Illés Márton és Rodrigó a Független Színházban évek óta azon dolgoznak, hogy 
tehetséggondozással egybekötött művészeti oktatás keretében együttműködjenek a 
cigány és nem cigány fiatalokkal, felnőttekkel, hogy együtt bontsák le a társadalom 
és saját maguk által nevesített falakat, kevesebb előítélettel éljenek egymás mellett. 
Illés Márton szerint szükség van példaértékű megmozdulásokra, rá kell mutatni, hogy 
„jó kezdeményezés, a színházi szakma ezzel csak gazdagodik”. A színházügyről ál-
talában úgy fogalmazott: „A kortárs művészet nagyon el van zárva a társadalomtól, 
és ha az emberek mégis találkoznak vele, problémáik támadnak az értelmezéssel.  
A kortárs aktivitásnak be kellene kerülnie a köztudatba, mivel kiválóan alkalmas 
arra, hogy az adott pillanatot folyamatosan figyeljük és újratárgyaljuk, feldolgozzuk, 
hogy azután tovább tudjunk lépni. Ha egy nép nem tudja, nem akarja befogadni a 
kortárs művészetet, ott baj van.”

A Cellux Csoport tagjai fővárosi és vidéki fiatalok, egyetemisták, akik háztartási és 
városi hulladékot hasznosítanak újra. „Elsődleges célunk a környezettudatos gondol-
kodás átadása. A művészet eszközeivel és nyelvével társadalmi és környezeti kérdé-
seket feszegetünk” − mondja Dani Gitta, akinek a nevét többek között az Etnomobil 
látványtervének kivitelezése kapcsán ismerhettük meg. A háromnapos eseménysoro-
zaton minden foglalkozás – ékszerkészítés, kincsesláda készítés, zsonglőrködés, flash 
mob oktatás és akció, tánc, média, zene, képzőművészet és a hajóépítés – ingyenes volt.  
Jászberényi Gábor, az egyik önkéntes pedig utcai flash mob akciókat valósított meg 
a fiatalokkal: „igazából játszottak”. A flash mobbal bevonták a járókelőket, akik be-
segítettek az alapanyagok összegyűjtésébe és a hajó építésébe. Illés Márton ugyanis 
meghirdette jelmondatát: „egy hajóban evezünk”. Ennek illusztrálására azután valóban 
teremtettek is egy hajót – kell-e mondanom: innen-onnan összehordott, lomizók által 
fölajánlott szemétből. És miért pont hajót építettek a Szemétálmok szervezői? „Azért, 
mert a híd már kevés volna. A társadalmi problémák miatt ugyanis az emberek olyan 
mértékben távolodtak el egymástól, hogy a közeledéshez már óceánokat kell átszelni.”

A ferencvárosi esemény (2011. október 26–28.) megvalósításában már a Ferencvá-
rosi Tanoda, a Közért Egyesület, a Karaván Művészeti Alapítvány, a Magyar Zsonglőr 
Egyesület, a Város Mindenkié, valamint a Cellux Csoport és a pécsi Labor Re/Public Art 
műhelye is szerepet vállalt, örömteli együttműködésben. A napközbeni foglalkozások, 
építések, alapanyaggyűjtés és performanszok után közelgett a finálé. A záróeseményre 
a Tűzoltó utca és a Thaly Kálmán utca kereszteződésében került sor. (Kiderült, hogy az 
ott található tér bizony névtelen. Rodrigó javaslatára Szemétálmok térnek keresztelték 
el, és a jelenlévők egyöntetű támogatásával el is készült a névtáblája.) 

Egy hajóban
Péntek este zsongó tömeg várta a hajó ünnepélyes díszkivilágítását és a három nap 
eseményeit összegző fényképek bemutatását. A kivetítő, az 1000 wattos lámpa szintén 
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„barátoktól” érkezett. A DJ minimált kevert, a flash mob a jelenlévőket bevonva vihart 
élesztett és csitított, a hajó megmenekült, és utolsó feladatként mindenkinek tovább 
kellett adnia a mellette állótól „kapott” ölelést. Végül meghatottan és elégedetten távoz-
tunk az eseményről egy szebb holnap reményében. 

Ezekre az akciókra nagy szükség van, állítja Rodrigó. „Amíg az érdeklődő, szakavatott ér-
telmiség sincsen tisztában a cigányság helyzetével és értékeivel, addig ne csodálkozzunk azon, 
hogy az egyszerű emberek fejében zűrzavar van, és etnikai alapon elzárkóznak egymástól.”  
A romakérdéstől függetlenül is sikeresnek, elfogadottnak szeretné látni színi tanítványait, mert 
„valódi integrációról akkor beszélhetünk, amikor már nem azt nézik, hogy mi a származásod 
és milyen szociális háttérrel rendelkeznek a munkatársaid, hanem a munkád eredményét”. 

Ez ugyanaz a mechanizmus, mint az a romaintegráció kapcsán az évek során kialakult 
ördögi kör, amelyet Kovai Cecília oly remekül körüljárt egy korábbi írásában.1 Ma ez a prob-
léma talán még a hulladékkezelési kérdésnél is fontosabb volna. A társadalmi elit azon tagját 
pedig, aki felső középosztálybeli „burokgyerekként” nőtt fel, nem is lehet számon kérni ezzel 
kapcsolatban, hiszen a szülei csak meg akarták védeni a csúnya, gonosz világtól, amikor arra 
kérték, forduljon el, ha egy hajléktalan alamizsna reményében megszólítja az utcán. 

Rio–New York–Budapest
Rodrigó egyszer azt nyilatkozta, hogy nem tud sikertelen lenni. Mint Vik, a brazil szár-
mazású művész. Lehet Rio de Janeiro, New York vagy Budapest, a harmadik évezred 
hajnalán közel azonos problémákkal kell majd szembenéznünk. Olyanokkal, amelyeket 
bezárkózva, egyedül képtelenek vagyunk megoldani. A falak lebontása után jöhet az 
óceán átszelése: akár hajóval, akár úszva!

1  Kovai Cecília, Kívül	a	munka	világán, Csillagszálló, 2009. július–augusztusi szám.

Klubok,	irodalmi	és	egyetemi	kávézók,	
romkocsmák,	figyelem!

A	Csillagszálló	kulturális	utcalap	a	korábbi	aluljárós	árusítás	
pótlására	új	terjesztési	pontokat	keres	Budapesten.	Várjuk	azok-
nak	a	szórakozóhelyeknek,	forgalmas	szellemi	találkozási	pontoknak,	
illetve	szervezõiknek	a	jelentkezését,	amelyek	lehetõséget	adnak	
terjesztõnknek	a	Csillagszálló	árusítására.	Egy	saroknyi	helyet	fel-
ajánlva	egy	új	világnak	adnak	teret!	értéket	kínálunk,	nem	zavarunk.

Legyen	a	Csillagszálló	barátja	a	lap	Facebook	oldalán,	és	gyorsan	ér-
tesülhet	rendezvényeinkrõl,	az	új	lapszám	tartalmáról,	híreinkrõl!	



��

Csillagtér

Nejlonzacskó, használt ajtó  
és Monte Cristo grófja

Lázi István János, becenevén és a továbbiakban Benő, huszonnégy éves, jelenleg 
a Sajókazai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A mintegy háromezer- 
ötszáz fős borsodi község peremén, a cigánytelepen nőtt fel, ahol a lakosok számá-
ra többek között a szemét jelentette és jelenti mind a mai napig az egyik megélhe-
tési forrást.

Sajókaza egykor virágzó mezőváros volt, a XX. századra azonban már csak a kör-
nyék számos bányászfalujának egyike. Miután a hatvanas évek végétől fokozatosan 
megszűnt a szénkitermelés, az egykori bányászok faluszéli házaiba a nyolcvanas 
évektől roma családok költöztek.

„A Sólyomtelepen jelenleg körülbelül nyolcszázan élnek, ebből négyszázan tizen-
négy év alattiak – sorolja Benő a tényeket. – A segélyen kívül három fő megélhetési 
forrás van. Az egyik az alkalmi meló, például az építőiparban vagy a mezőgazdaságban, 
de ez csak fagyásig működik.” A feketemunka korlátozása miatt azonban jelentősen 
szűkült ez a lehetőség. „A másik, hogy kölcsönkérsz kamatra, vagy te adsz kölcsön. 
Tudtommal nemrég öt uzsorást tartóztattak le, a többiek pedig félnek.” Már csak az 
kap pénzt, akit megbízhatónak tartanak, így bevételi forrásként jelenleg az uzsora sem 
nagyon jöhet szóba. „Végül a harmadik megélhetési mód a kukázás.”

Át a városba!
A sólyomtelepiek nem köz-
ségük szemetéből gyűjtö-
getnek: a Sajókazától hat 
kilométerre fekvő Kazinc-
barcikára járnak át. „Ez 
történhet biciklivel, gyalog 
vagy vonaton, potyázva. 
El lehet bújni a vécében, 
vagy másik kocsiba száll-
ni, mint a kalauz, mert csak 
egy megállót kell menni. 
Ma viszont olyan szigorú-
an büntetik a lógást, hogy 
egyre kevesebben mernek 
így közlekedni.” Benő 
maga is hol biciklivel, hol Wavrik Gábor: Lomtalanítás Újlipótvárosban
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vonattal utazott. „Persze nagyon sokszor mentünk gyalog, főleg Barcika másik végére. 
Ebben az volt a jó, hogy van arra egy bányató. Nyáron hazafelé meg tudtunk fürödni, 
mert kukázás után azért az embernek van egy szaga. Ma már őrök figyelik a környéket, 
és megbüntetnek, ha bemész a vízbe.”

A gyűjtögető tehát elindul reggel, és csak késő este ér haza, amikorra végigjárta az 
egész várost. „Lehet egyedül menni, de össze is lehet állni másokkal: egyik ember az 
egyik soron megy, másik a másikon, a végén pedig cserélgethetik egymás között a talált 
cuccokat. Vannak, akik a családjuknak is a kukából szedik össze a napi betevőt, mások 
csak az állatoknak, például a disznóknak adják, amit találnak. Többnyire kenyér, félig 
romlott felvágott van a szemétben. A telepiek általában átfőzik otthon, natúr csak a fa-
gyasztott állapotban kidobott kaját eszik meg. Az viszont ritka.”

Az élelmiszer mellett ruha, tisztálkodószerek és sokféle konyhai eszköz – főleg fa-
kanál, fazék – is előkerül a szemétből. „Még ablakokat, ajtókat is kidobnak, ráadásul jó 
állapotban, és nem csak lomtalanításkor.” A sólyomtelepiek közül sokan építettek be a 
házukba kukázott elemeket. „Van ám a szemétnek más felhasználási módja is: régebben 
például lakott itt egy néni, aki nejlonzacskókból szőnyeget font.” 

Benő tizenkét évesen kezdett Barcikára járni. „Apám ’99-ben meghalt, utána két- 
három évig mentem én is, főleg az állatok etetése miatt. Ünnepek idején szerettem igazán 
szétnézni, mert akkor akár kuka mellé rakott, becsomagolt süteményt is találtam.” Az étel 
mellett mindent összeszedett, ami csak hasznosítható volt: tollat, papírt, tankönyveket, 
egyéb iskolaszereket. „Ezzel spóroltam a családomnak, mert később a sulihoz már nem 
kellett megvenni a cuccokat.”

A tankönyvek mellett regények is kerültek elő a kukából. „Egyszer megtaláltam a 
Monte Cristo grófját, háromkötetes kiadásban. De nekem egyébként is hozták a többiek 
a talált könyveket, mert tudták, hogy szeretek olvasgatni.” 

„Minden furcsa volt…”
…válaszolta interjúalanyom arra a kérdésemre, hogy mi volt a legérdekesebb tárgy, 
amelyre akkoriban ráakadt. „Eleve furcsának találtam, hogy a szemétben kaja van, mert 
mi sosem dobtunk ki semmit.” Benő számára meglepő jelenet volt, amikor kukázás köz-
ben odament hozzá egy férfi, aki valószínűleg épp dolgozni indult. „Adott egy szendvi-
cset, némi pénzt, és azt mondta: sajnálja, hogy valaki erre kényszerül, az állam kitalál-
hatná már a megoldást. Gyerekként nagyon meglepett, hogy van ilyen ember.” 

De nem ez a férfi volt az egyetlen, aki jóindulatot tanúsított. „Akadtak még nénik és 
bácsik, akik leszóltak az emeletes ház ablakából, hogy »Mit visz, fiatalember? Leme-
gyek!«, és hoztak húst, vagy megmondták, hogy az ő kukájukban mit találok.”

Egyszer egy egészen különös jelenetnek volt szemtanúja. „Miközben nézelődtem 
a kukák között, kijött a házból egy hölgy, és a szemem láttára beledobott a szemétbe 
egy banánt, rajta egy véres óvszerrel. Megdöbbentem, hogy egyáltalán nem zavarja a 
jelenlétem.”  
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Meghittségbõl feldolgozó
A Sólyomteleptől alig egy kilométerre található egy hulladéklerakó és -feldolgozó 
üzem. „Régen a helyiek hordták a telep mellé a szemetüket, de azzal nem volt bajunk, 
mert voltak benne használható dolgok.” A gyerekek például nagyon örültek annak, 
ha játékra akadtak. „Egyébként is, ha találtunk egy rossz fazekat, rögtön anyás-apást 
játszottunk. Mindenkinek megvolt a feladata, csináltunk sátrat, tüzet gyújtottunk, szó-
val valahogy volt egy meghitt hangulata az egésznek.” A kiselejtezett fát a telepiek 
hazavitték tüzelőnek, még a fűrészport is felhasználta fűtésre, akinek volt kályhája.

A „spontán” lerakó helyén végül kutyákkal őrzött, többek között a kazincbarcikai 
térség szemetét feldolgozó üzem létesült a 2000-es évek közepén. Benő szerint nem 
elsősorban a higiénia hiánya jelent gondot a Sólyomtelepen, sokkal inkább a hulladék-
kezelő közelsége okoz súlyos egészségügyi károkat. „Próbáltunk tenni valamit, de a 
tavaly decemberi orvosi felmérések szerint – csúnyán mondva – nincs elég rákosunk. 
Én közben mégis úgy látom, hogy egyre többen halnak meg benne.”

Kiút a  
kiúttalanságból
Benő tizenöt éves korában hagyott fel a kazincbarcikai gyűjtögető utakkal. „2002-
ben bekerültem Ózdra, a Roma Tehetséggondozó Kollégiumba. Egy ottani ismerős 
egyszer rám köszönt kukázás közben, és elszégyelltem magam. Akkor azt gondol-
tam, hogy ebből ennyi 
elég; nem akartam, hogy 
a koliban cikizzenek 
emiatt. Karácsonykor 
néha-néha elmentem 
még, mert olyankor 
megérte, de már nem 
jártam rendszeresen.”

Az iskola alaposan 
megváltoztatta interjú-
alanyunk életét. „Elin-
dult ez a tehetséggon-
dozó program. Ujlaky 
András, Derdák Tibor és 
Orsós János a falvakat 
járták, hogy diákokat to-
borozzanak. Engem nem 
kellett sokáig győzködni-

Csillagtér

Wavrik Gábor: Lomtalanítás Újlipótvárosban
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ük. Onnantól kezdve vittek magukkal mindenfelé. Világot láttam; rájöttem, hogy igenis 
lehet tanulni, és hogy nem kell megijedni a feladatoktól. Egy idő után rám bízták egy 
tábor megszervezését, később pénzt is kezelhettem, és úgy éreztem: ha ezt meg tudom 
csinálni, akkor mást is meg tudok.”

Lázi István Benő 2006-ban buddhista lett, és a sajókazai központú, az ország több 
pontján oktatási feladatokat ellátó Dzsaj Bhím Közösség tagja. „Másfél évem van hátra 
szociális munkás szakon. Most kezdek el egy gyógypedagógiai asszisztens tanfolya-
mot, és az adott keretek között próbálok segíteni a sajókazai cigány közösségen.”

Úgy véli, a tanulás mellett a legális munkalehetőség jelenthetne kiutat a szegénység-
ből. „Régen például sokan jártak innen dolgozni a ferihegyi építkezésre, de ma már alig 
van hasonló munka, ha meg van, akkor sem bejelentett.” 

A kazincbarcikai önkormányzat mostanában ráadásul igyekszik rendeletben megaka-
dályozni a kukázást, pedig a gyűjtögetők száma Benő szerint egyre növekszik. „Sokan 
járnak a városba, és már nem is csak cigányok. Sőt egyre több faluból jönnek kukázni. Ta-
lálkoztam olyannal is, aki Szalonnáról érkezett. Az harminc kilométerre van Barcikától.”

Benő búcsúzkodni kezd, fontos dolga van: körútra indul. Szemét helyett immár alá-
írást fog gyűjteni a sajókazai cigányoktól. 

Az interjút Terdik Roland készítette
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Magadra húzod a póttakarót is

Magadra húzod a póttakarót is a lágy, puha ágyon.
Gondolsz-e vajon arra, ki újságpapírral takarózva 
próbálja elűzni a hideget, mely még e tavaszéjen
is testünkre lopódzik? (Hát még a zord hidegekben!)
Még lágy tavaszon, még nyáridőn is dermeszt néha az éjjel.
Gondolsz-e arra, míg takaróval véded komfortod teljét,
ki levetkőzni se tud, ruhát váltani se, mit váltana és hol,
és minek tenné, mikor így megbontaná kis melegét is?
Gondolj rá, könyöröglek, ne hagyd elveszni gondolatod híján!
Ne hidd, hogy erdő vadja ő, kitől gondolatod megnyugodhat,
légy nyugtalan legalább, űzöttsége zavarja meg nyugalmad,
s míg póttakaród komfortra áhító testedre igazítod,
érezd egy pillanatig csak világvégi hidegének kínját!
És segítsd, ahol éred! Mert ember ő, érzékeny testű-lelkű,
nem erdő vadja ő, kinek otthona bokor, odú, füves rét,
domesztikált, mint magad! Csak civilizációból kipottyant, 
mert az nem civilizált, hanem vadabb az erdei vadaknál.
A civilizáció vad, s nem az, kit a markából kipottyant,
kinek melegben elnyugovó testtel se felejtsd vacogását,
s ételtől csitultan sóvárgó vágyát ennivalóra.

LAjOS	MARiANN	
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Nyista

A felvétel időpontja: 2012. január 12., délután 4 óra
Helyszín: Szőlő utcai panelek között, a játszótér egyik padján
Név: Juhász

– 1964, Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar, ott születtem. 
– Nagy volt a család?
– Öten voltunk testvérek… hát, én vagyok ilyen kilógó. Anyám meghalt, aztán a lakást 
el kellett adni. A lóvé elment, gyerektartás satöbbi.
– A testvérei nem tudnak segíteni Önnek?
– Nem, azok is csórik. De viszont legalább van lakásuk. 
– Az Ön lakásával mi történt?
– Az anyáméban laktam, és mivel öten vagyunk testvérek, el kellett adni.
– Hogy elosszák az örökséget?
– Igen, igen. És hát így történt ez a része a dolognak.
– Tudják a testvérei, hogy utcán van?
– Nem tudom, lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem. Én meg, úgymond, nem zavarom 
őket, nem akarom háborgatni őket az én sorsommal, ők elvannak.
– És mikor került utcára?
– Hat vagy hét, pontosan nem tudom.
– Hat-hét éve? Úgy 2005 táján?
– Ja, akörül.
– És a pénzzel mit csinált?
– Elment, gyerektartás. Kézhez kaptam körülbelül hetvenezret, a többi annyi. Ment a 
gyerektartás, meg mit tudom én, volt még valami más adósságom is, és arra elment.
– Mennyiért kelt el a lakás?
– Tízmillióból.
– Akkor fejenként két-két milliót kaptak. Az egész elment gyerektartásra?
– Igen, a nagyobb része. Ja, meg a lakáson volt még adósságom: víz, villany, ilyesmi.
– Mi történt a családjával?
– Szétmentünk az asszonnyal. Hát, félrelépett rendesen.
– Hány gyerekük született?
– Három: három lány.
– Velük sem tartja a kapcsolatot?
– Nem tudok, hát nem tudok lemenni, vidéken vannak. Pedig azok is szeretnek, én 
is szeretem őket, de hát így hogy? Mikor tudok, kimegyek Annavölgybe, ott lakik a 
húgom, és ő fel szokta hozni a gyerekeket, és akkor ott találkozok velük, kimegyek 
busszal. De újabban csak ritkán van ez, mivelhogy nincs egy vasam se, nem tudok 
mit csinálni.
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– És amikor elfogyott a pénze, felült a vonatra, és jött Budapestre?
– Nem, akkor én már rég fenn voltam, mikor anyám meghalt.
– Dolgozott valahol?
– Voltam a BSZV-nél [Belföldi Szállítási Vállalat], a Sörgyárba’, akkor kőműveseknél, 
sok helyen. Melóztam én mindenfele.
– Albérletekben lakott?
– Nem. Volt egy elhagyott lakás, és abba’. Üröm, a vasúti megállónál.
– Mostanában nincsenek munkái?
– Nem vesznek fel, mivelhogy nem tudok… hát nincs szállásom, aztán.
– Konkrétan mikor jött ki az utcára?
– Két-három éve.
– Az elhagyott házból miért kellett eljönni?
– Hát a… szemét volt a szomszéd! Hát leromboltatta! Képes volt negyvenezer forintot 
kiadni azért, hogy lebombáztassa a lakást.
– Hányan laktak ott?
– Én egyedül.
– Akkor, gondolom, nem csinált nagy hangzavart.
– Hát abszolút nem! Ááá, nem hát. Amúgy is csendes vagyok, nyugodt mindig, de hát 
így történt, mit csináljak?
– Van állandó helye, ahol megalszik, vagy mindig máshova megy?
– Hát van egy… Jó, hát összeszedem a takarókat meg mindent, aztán betakarózok, és 
próbálok nem fázni. A múltkorába’ fagyott is. De hozzá vagyok szokva. Valamikor a 
Kőolajnál melóztam mint kapcsolós, fent a toronyban, na, ott hidegebb volt. Húztuk 
kifele a csöveket, egy csigasort felemeltem, lent szétkapcsolták, én meg nyomtam be a 
kapcsolóállásba. Fésű, úgy hívják, négy és fél colos.
– Ez hol volt helyileg?
– A központ Hajdúszoboszló. Hát ott hideg volt, az biztos, de utána tudott menni az 
ember meleg vízzel zuhanyozni.
– Bejár valamelyik szállóra?
– Be. Ruhát is kapok, fürdök is, moshatok is.
– Kukázni szokott?
– Hát muszáj. Én inkább üvegre hajtok, abból van egy kis lóvé.
– Abból vesz ennivalót, vagy a szállón eszik?
– Bent eszek, meg van egy hely, ahol találok főznivalót, és frisset. Egy piac.
– És hol tudja megfőzni magának?
– Szabad tűzön. Vannak lábasaim, sütőm; elvagyok magamnak. Ott vannak a pokróca-
im is, ahol a lábasok. Ha ott van még… Már egypárszor lenyúltak.
– Más konfliktusa nem volt?
– Nem, hál’ istennek. Hát meg odafigyelek, nem csinálok marhaságot, hogy belém kös-
senek. Így szépen magamnak elvagyok, aztán kész.
– Legutóbb mit főzött?
– Mit is? Nem jut eszembe… Sütöttem hurkát meg kolbászt.
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– Ki tudja magát pihenni a törzshelyén?
– Ki. Nem zargat senki.
– Az esőtől védve van ott?
– Sajnos nem. Ha esik az eső, akkor fólia alá bújok, nincs más. Ameddig esik, addig ott 
vagyok alatta. Vagy a cuccot takarom be, aztán lemegyek az aluljáróba, Flórián, és ott 
leülök egy padra, aztán hadd essen.
– Nem szoktak szólni a rendőrök?
– Ismernek, nagyon jól ismernek. Igazoltattak sokszor. Most már oda se jönnek hozzám. 
Meg voltam benn a Tímár utcában. Igazolvány miatt bevittek, mert az sincs. Most már 
talán meglesz hamarosan.
– Hogyan értesítik, ha megvan az igazolványa?
– Be kell mennem a… na, megint elfelejtettem, a kurva száját. Ínnye, milyen utca? 
– Miklós?
– Igen, igen. Ott van a… először is a születési kivonat. Már valószínű, hogy megérke-
zett, és tudom csinálni a személyit. Ott meg adnak ráadásul hogyhívjákot, illetékmen-
tességit, és akkor meg tudom csináltatni, nem kell fizetni.
– Emlékszik a legutóbbi álmára?
– Azt álmodtam, tényleg így, ahogy mondom, hogy meleg lakásban vagyok, és húzom 
magamra a takarót. Fel is ébredtem rá, ahogy húzom magamra a takarót, a lakás meg 
luxus… Azt’ nyista, az nincs valahogy.
– Ismerős volt a lakás?
– Ismeretlenbe’ voltam. Így álmomban egyből a takarót kerestem, nem foglalkoztam én 
vele, hogy van benne valami bútor, vagy nincs. Nem érdekel az ilyesmi. Vannak sors-
társak, tudom, hol van a cuccuk, de nem nyúlok ahhoz se sose, hagyom mindig.
– Megismerkedett a többi hajléktalannal itt Óbudán?
– Persze, sokkal, nagyon jól ismerem őket, nincsen velük semmi gond. Már amelyik 
normálisabb, mert van köztük zizis is. 
– Egymás között segítenek annak, aki megszorul?
– Persze. Ahogy tudunk. Odamegyek bármelyikhez: ez kellene, az kellene. Hát ne ha-
ragudj, most nincs, gyere holnap! Jó, mondom, el van felejtve, rendben van. Megyek 
tovább, aztán vagy összejön, vagy nem.
– A többiek hogyan lettek hajléktalanok?
– Általában, ahogy elmondják, az asszony vágta át őket, úgyhogy legtöbb ez van benne.
– És Ön hogy jött rá, hogy átvágta az asszony?
– Megmondom őszintén, félrelépett. És jött hozzám vissza, már akkor külön voltunk, 
és beszólt. Azt mondja: most már a sráccal fogok élni, de hozzád járok kefélni. De 
tényleg járt is hozzám, csak amikor ezt kimondta… Na, mondom, jó, annyi, ennek így 
vége, hát nem? 
– Létezik lélek az emberben?
– Szerintem igen. Például előfordul lélekvándorlás, megújul a lélek. És tud hatni a má-
sik emberre, én így tudom.
– De hogyan, milyen módon tud hatni?

Csillagtér	–	Hajléktalaninterjú
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– Hát pozitív módon. Attól függ, hogy kivel találkozik az ember, hogy milyen a lelke annak, 
akivel találkozik. Tud hatni a másikra, hogy normálisabban próbáljon gondolkodni. De ez 
nehéz, már olyan szempontból, hogy sok olyan van, aki nagyon elvetemült, annak hiába 
beszél az ember. Pedig már párat megtérítettem. Rábeszéltem őket, hogy nem így kellene.
– Ön hívő ember?
– Hát, azt nem mondhatom, hogy ateista vagyok, elmegyek templomba is, de viszont 
ritkán. És mindig, ahogy megyek az úton, és keresgélek, mindig: jaj, Jóatyám, adjál va-
lamit enni! Ha találok valamit, akkor meg élből azt mondom: kösz, Atyám. Ennyi, tehát 
nem fanatikus hívő vagyok, mint sokan.
– Az alkohollal hogyan áll?
– Most rosszul. [Nevet.] Hát úgy, hogy nincs.
– Mit szokott fogyasztani?
– Bort. Kannást. Néha meg is hajt, nem győzök szaladni budizni.
– Állítólag ha egyfélét iszik az ember, nem hajtja meg.
– Nem tudom, hogy van, én csak azt iszom, és mégis. Nem baj, most megyek még föl. 
Rakom a tüzet. Már össze van szedve a fa, törni kell száraz gallyat. 
– Mit fog főzni, mi lesz a vacsora?
– Hú, nem jut eszembe. Valami csülökféle, de meg van már főzve, csak meg kell mele-
gíteni, úgyhogy összejön tán.
– A távolabbi jövőben mi lesz Önnel?
– Hát nem tudom, egyelőre még már hát… annyi már rendben van, hogy a volt munkahe-
lyemen a volt főnökömmel beszéltem: visszavesznek. Csak hát így, hogy nincsen lakás, 
nem tudok visszamenni. Lehet, hogy bemegyek valamelyik szállóra, de ott meg lopnak. 
– Aludt már szállón?
– Igen.
– És akkor rendben volt minden?
– Igen, mert eleve a fejem alá raktam a cipőt.
– A politikát szokta követni? Olvas újságot?
– Persze.
– A hajléktalanügyi biztosról hallott már? 
– Hallottam. Nem csinál semmit. Van egy állása, és kész. Ennyit jelent, semmi mást, nem? 
– Ahogy megélte eddig az életét, Ön szerint mi az élet értelme?
– Szerintem? Az a legértelmesebb dolog, hogy türelemmel várni a halált.
– A halálunk után mi történik?
– Azzal már ki foglalkozik? Majd a következő életemben elmondom.
– Mi a legnagyobb igazság az életben?
– Legnagyobb igazság? Olyan nem létezik, nincsen. Mindenfelől van valami beszólás, 
támadás. Az igazság luxus.
– És ha azt mondom: ember embernek farkasa?
– Ez így van, de nem ez az igazi igazság. Na, hova raktam a gyújtót? [Megtalálja, rágyújt.]

Az interjút Kiss Géza készítette

Csillagtér	–	Hajléktalaninterjú
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A szemét mint jogi tárgy

2000. január 1-je óta hatályos az új hulladékgazdálkodási törvényünk (2000. évi XLIII. 
tv.), amely olyan modern európai elveket fogalmaz meg bevezetőjében, mint a fenntart-
ható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása; az energia- 
és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hul-
ladék mennyiségének csökkentése; valamint az emberi egészség, a természeti és épített 
környezet hulladék okozta terhelésének mérséklése.

A törvényi meghatározás szerint hulladék bármely tárgy vagy anyag, amelytől bir-
tokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Ezen belül a jogalkotó 
megkülönbözteti a települési hulladékot és a veszélyes hulladékot, amelyek begyűj-
tésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására eltérő szabályrendszert alkottak.  
A veszélyes hulladékkal való foglalkozásra jóval szigorúbb előírások vonatkoznak, 
mint a jellemzően a háztartásokban keletkező települési hulladékra.

A hulladékgazdálkodás alapelveiként a törvény a következőket rögzíti:
a megelőzés elve alapján a legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék 

mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében;
az elővigyázatosság elve alapján a veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének 

ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének;
a gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék és a technológia jel-

lemzőinek a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából kedvező megválasztásáért;
a megosztott felelősség elve alapján a kötelezettségek teljesítésében a termék és az ab-

ból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük;
az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles 

a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék kör-
nyezetterhelő hatása a legkisebb mértékű legyen;

az elérhető legjobb eljárás elve alapján törekedni kell az adott műszaki és gazdasá-
gi körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb 
környezetigénybevétellel járó, anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásá-
ra, a környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot 
jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák 
bevezetésére;

a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált 
termék gyártója köteles a hulladék kezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot 
ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott 
környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az oko-
zott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is;

a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a – környezeti 
és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra 
alkalmas létesítményben kerülhet sor;
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a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakítá-
sánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a 
kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létreho-
zására kell törekedni;

az önellátás elve alapján – országos szinten, a területi elv és a közelség elvének fi-
gyelembevételével – a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, 
ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni;

a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, 
egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének 
figyelembevételével kell elérni;

a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájuk-
ban érvényesítik a törvény céljait és elveit;

a költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hul-
ladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, felhaszná-
lók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.

A törvény mindezen elvek megvalósítására részletesen szabályozza az emberi te-
vékenység során képződő, változatos fajtájú és veszélyességű hulladékok kezelésének 
feltételeit. A normatív kötelezettségek elsődleges címzettje a gyártó, amely köteles a 
terméket és csomagolását úgy kialakítani, hogy az a leghatékonyabb anyag- és energia-
felhasználással járjon, továbbá elősegítse a termék újrahasználatát, hulladékká válását 
követően annak környezetkímélő kezelését, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását.  
A gyártó köteles a terméken, illetve annak csomagolásán jól látható módon jelölni a ter-
mék és a csomagolás hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasználható voltát, hulladék-
gazdálkodási szempontból lényeges anyagi összetételét, betétdíjas vagy letéti díjas for-
galmazását.

A hulladékgazdálkodási lánc következő szereplője a forgalmazó, amely köteles gon-
doskodni azon termékek és csomagolásuk, illetve azok hulladékának felhasználóktól tör-
ténő visszafogadásáról, szelektív gyűjtéséről és a gyártónak vagy az arra feljogosított hul-
ladékkezelőnek történő átadásáról, amelyek forgalmazását megállapodás alapján végzi.

A szeméttel „hivatásszerűen” foglalkozók, azaz a hulladékkezelők végzik a hulladék 
gyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását, hasznosítását, ártalmatlanítását a környe-
zetvédelmi hatóság engedélyével.

Átlagpolgárként a hulladékok közül a háztartási szeméttel találkozunk a leggyak-
rabban. Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanán ke-
letkező, a közüzemi csatornahálózatba nem vezetett települési folyékony hulladékot, 
valamint a települési szilárd hulladékot gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljo-
gosított hulladékkezelőnek átadni, és ennek díját megfizetni. A települési hulladékok 
tervszerű kezeléséről a helyi önkormányzat kötelessége gondoskodni, ez szerződik a 
megfelelő tanúsítványokkal rendelkező cégekkel a szemét rendszeres begyűjtéséről 
és elszállításáról.

Végül néhány szó a szabályok be nem tartóit fenyegető szankciókról. Hulladékle-
rakó létesítmény esetében a létesítménnyel, illetőleg a lerakott hulladékkal okozott kör-
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nyezeti károkozás elévülési ideje a létesítmény lezárásától számított harminc év. Ez az 
átlagos elévülési időt jóval meghaladó időtartam. Hulladékkezelési bírságot annak kell 
fizetnie, aki megsérti a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat vagy a rá 
vonatkozó hatósági határozat előírásait, továbbá aki hatósági engedély nélkül végez 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve aki a hulladékgazdálkodási előírások meg-
sértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja. 

dr. Horváth Karolina

Agnes Smith, Long Bay-i Női Javítóintézet
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Kicsi	Csillag	–	Mese

Jönnek a királyok

Ti, szegény kukázók,
hogy vagytok, hogy vagytok!? 

Köszönjük, megvagyunk,
köszönjük, megvagyunk!

Nem fáztok, kukázók?
Rettentő hideg van!

Nem fázunk, nem fázunk,
éppen csak didergünk,
van nekünk kabátunk, 
az éjjel pihentünk.

Megfagytok, kukázók,
mínusz lesz, jön a tél!

Nem fagyunk, nem fagyunk,
nem tél jön, ünnepek!

A három király majd
tömjénnel, mirhával
hoz nekünk aranyat:
zsákszámra üveget! 

Ó, szegény kukázók,
mit tesztek, mit tesztek
a zsákszám üveggel,
a zsákszám üveggel!?

Elvisszük, elvisszük, 
a boltban beváltjuk,
a pénzen bort veszünk, 
halat és kenyeret.

KiSS	OTTó
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Kicsi	Csillag	–	Mese

Menjetek el inkább
a gazdag emberhez,
segít az rajtatok,
szállást ad, megetet!

Van nekünk, van nekünk  
egy gazdag emberünk,
ő jön el mihozzánk, 
el innen nem megyünk.

Nálunk járt tavaly is,
nem adjuk senkiért, 
úgy hívják, Úr Jézus, 
éjfélre ideért. 

Ő a mi királyunk,
ő a mi kenyerünk,
olyankor fáradt már, 
itt alszik mivelünk.

N	é	M	A			i	M	A
A	HAjLéKTALAN	SORSRA	jUTOTTAKéRT

Az	Oltalom	Kórház	Foglalkoztatójában	hajléktalan	sorsra	jutott		
embertársainkért	gyertyát	gyújtva	imádkozunk	minden	vasárnap	este	fél	
nyolc	és	nyolc	óra	között.		
Ha	ügyünket	ön	is	fontosnak	érzi,	arra	kérjük,	tartson	velünk!
Ajtónk	nyitva	áll,	hogy	a	jelzett	idôkeretben	bármikor,	felekezeti	vagy	
társadalmi	hovatartozására	való	tekintet	nélkül	bárki		
csatlakozhasson	hozzánk.

Kérjük,	hogy	az	imádkozók	csendességét	beszéddel	ne	zavarja	meg!

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

Dicsôségemtôl	megfosztott,
levette	fejemrôl	a	koronát.
Kitépte	reménységemet,
mint	valami	fát,								Letördelt	körös–körül:	tönkrementem...									...kiáltozom,

nem	kapok	választ.
Segítségért	kiáltok...

...könyörüljetek,	könyörüljetek	rajtam,
barátaim.

(jób	könyve)
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Kicsi	Csillag	–	Könyvajánló

Na és?
Agnès Lacor–Gwen Le Gac: Lili
Fordította: Szabó T. Anna 

„Sokat tanultam tőlük. Például azt, hogy lehet szeretni és örülni »csak úgy« – fogalmaz 
Bege Nóra, az értelmi fogyatékosokat színészként foglalkoztató Baltazár Színház fotó-
sa. – Egy fotográfus számára igazán nagy öröm, ha ilyen profi modellekkel dolgozhat: 
akik nem fáradnak el, és mosolyuk és könnyeik őszinték.” 

Szeretet, őszinte öröm és könnyek – ezek lehetnének a francia szerzőpáros, Agnès 
Lacor írónő és Gwen Le Gac illusztrátor művének kulcsszavai. Ha kellenének kulcsok 
és szükségeltetnének még szavak a gyönyörű mesekönyvet elolvasva. 

A Lili tabudöntögető könyv, amely a báty hangján mesél a Down-szindrómás testvér-
ről. Szokatlan megközelítés, szokatlan szókimondás: nem véletlen, hogy az egyik leg-
progresszívebb hazai gyerekkönyvkiadónak tartott Csimota jelentette meg. „Ajánlom ezt 
a könyvet minden szülőnek, aki úgy gondolja, hogy a világ nem tökéletes” – fogalmaz a 
társkiadó Down Egyesület elnöke, Kisari Károly, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy a 
betegségben érintett családok boldogsága nagyban a környezetük reakciójától függ. 

A Csimota Könyvkiadó azonban nemcsak tabubontó kötetként tekint a Lilire: egy 
szövegében-képileg harmonikus gyerekkönyvet szerettek volna kiadni, amelyet jó kézbe 
venni, amely szépséges képeivel elgondolkodtat és őszintén kíváncsivá tesz, amelynek 
kiváló grafikai megoldásai ámulatba ejtik a szemlélőjét, és amelynek szövege őszinte 
gyermeki szeretettel íródott. 

Mert a kötet minden szavából érződik a Lilihez fűződő mély testvéri szeretet és a 
kislány „mongoloidságának” elfogadása. Olyannyira elfogadás, hogy a báty nem is érti, 
mások miért fordulnak el vagy fintorognak, ha meglátják a kishúgát. „Lili jó. Ez nem 
kevés! / Tudom, kicsit más – na és?”

Lili különleges kislány, szép a mandulaszeme, szépen szed virágot, jól tud ölelni, és 
egyébként is csodálatos. Kicsit más – és akkor mi van? Sok mindenre képes, és persze 
sok mindenre nem, és nem is lesz soha. „Nem vezet majd repülőt, tévében sem látod őt, / 
nem árul majd ceruzát, nem épít majd palotát” – hangzik az egyik legmegrázóbb mondat.  
A szöveg mellett egy repülőt látunk, amelyet a kislány szeretettel ölel át felülről. Az illuszt-
rátor gondos, finom alkotása nagyszerű példa arra, hogyan lehet ezt a társadalmi tabutémát 
és a vele kapcsolatos összes előítéletet szeretetteljesen, emberi méltósággal ábrázolni. 

Gwen Le Gac képei együtt mozognak a szöveggel, egylényegűek vele. A nagy, ke-
rek, vastag kontúros formák élénk színekben pompáznak, akár egy virágmező. Lila-
 rózsaszín pillangókat, piros, kék, sárga, pink nagy szirmú virágformákat, mandulavá-
gású bimbókat, mosolygó gyerekeket látunk szinte minden oldalon. Két oldalpár tér el 

BESZE	BARBARA
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ettől a vidám hangulattól. Az egyik az emberek reakcióit tükrözi, amikor Lilit meglát-
ják: a sok kíváncsi-csodálkozó vagy riadt, kétségbeesett, esetleg fintorgó emberarcot. 
„Az emberek mégis félnek: / Lilit látva elfordulnak, / nagyon fura arcot vágnak, / sietve 
másról beszélnek”. A másik, gyönyörűen komponált oldalpáron Lili anyukája sír. Feke-
te haja (mint az ében), beteríti az oldalt, könnyei csorognak, mert „néha nehéz kibírni, 
/ hogy aki különbözik, / azt sokan nem kedvelik”. „Nehéz annak, aki más”, végül mégis 
Lili vigasztalja meg az édesanyját, és a hosszú ébenfekete haj beteríti most már nemcsak 
az oldalt, hanem Lilit is. 

A magyar kiadás szinte minden tekintetben tökéletes. A tipográfia, a nyomtatás telje-
sen megfelel a mai, igen magas igényeknek. A magyar fordítást jegyző Szabó T. Anna 
legtöbbször bravúrosan oldja meg a fordítási nehézségeket, ám a munkája néhol kissé 
erőltetettnek hat (például: „Kedves szó a mongol, igaz? / Kerek és szinte simogat”). 

A könyv a hovatartozásról, az emberi sokszínűségről, a másságban rejlő értékekről 
és ezek elfogadásáról szól, tökéletesen belesimulva, hatodik darabként, a kiadó Tole-
rancia sorozatába. Az emberi rasszok különbözőségének eredetéről és a különbségek 
teljes mértékű elfogadásáról szól a humorral teli Emberke színe Böszörményi Gyula 
tollából. A világ mulandóságát szépséges gyermeki nyelven fogalmazza meg és illuszt-
rálja egyedülállóan Szulyovszky Sarolta A hálás virág című könyve, amely 2008-ban a 
6–9 éveseknek szóló könyvek kategóriájában elnyerte az olasz ítészek fődíját. A több-
szörös Szép Magyar Könyv- és IBBY-díjas Szegedi Katalin az Álomcirkusz után újra 
saját meséjét illusztrálja; Lenka című könyve a kövérség elfogadásáról szól. Finy Petra 
ámulatba ejtő meséje, A Fehér Hercegnő és az Arany Sárkány egy a normától eltérő 
hercegnő rögös útját meséli el szívbe markolóan, Takács Mari megkapó illusztrációival.  
A régi, mégis modernnek ható Benedek Elek-mese, A csúnya királyfi és a szép király-
kisasszony pedig rútság és szépség viszonylagosságát üzeni kis és nagy olvasóinak.

Kisari Károly egy tévéinterjúban kifejtette: a könyv fontos ösztönzője lehet, hogy 
akár családon belül megkezdődhessen a párbeszéd a Down-kórról. Az előítélet forrása 
az információhiány. Minél többet tudunk meg a másikról, annál inkább képesek va-
gyunk elfogadni a normától való eltérését. Elfogadni, és segíteni őt, hogy beilleszked-
hessen a többségi társadalomba. 

Sok könyvre mondják, hogy hiányt pótol, a Lili azonban kétségkívül ebbe a körbe 
tartozik. 

Csimota Könyvkiadó–Down Egyesület, 2011, 24 oldal (1990 Ft)

Kicsi	Csillag	–	Könyvajánló
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Lili 
(részlet)

Csak nem félnek Lilitől? 
A virág-szép kicsitől? 
Aki fél – na, az buta! 
Nem mindenki egyforma! 
Lili jó. Ez nem kevés! 
Tudom, kicsit más – na és? 

Nem vezet majd repülőt, 
tévében sem látod őt, 
nem árul majd ceruzát, 
nem épít majd palotát. 

De szépen szed virágot, 
színes falat fest – látod? 
Talizmánt is szed nekem: 
van egy szerencsekövem.

AGNÈS	LACOR–GWEN	LE	GAC	

Kicsi	Csillag	–	Könyvajánló
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Szerzõink

Aradi	Péter 1962-ben született Budapesten, szabadúszó újságíró, fordító, nyelvtanár.

Baróthy	Zoltán 1977-ben született Pápán, szabadúszó újságíró. 

Besze	Barbara 1974-ben született Cegléden, szerkesztő, kulturális menedzser, egy irodalmi 
ügynökség vezetője. 

Csere	Ágota 1960-ban született Kaposváron, művelődésszervező, múzeumpedagógus. Több 
gyűjteményes kötetben szerepelt versekkel, novellával.

Darvasi	Ferenc 1978-ban született Gyomán, a Bárka folyóirat szerkesztője, író, kritikus; 
Határjárás című kritikagyűjteménye 2010-ben jelent meg a Magyar Írószövetség Arany János 
Alapítványa és a Kortárs Kiadó gondozásában.

Grozdits	Hahó 1973-ban született Kőszegen. Író, újságíró, szerkesztő. Kincs című kötete 
2004-ben jelent meg (AKÓ Kiadó).

Hegedûs	Ágota Székesfehérváron született 1966-ban, marketingoktató. Verset, rövidprózát, 
tudósításokat ír, irodalmi folyóiratokban publikál. 

Hegedûs	Vivien 1978-ban született Budapesten, újságíró.

Horváth	Karolina 1977-ben született Zalaegerszegen, jogtanácsos.

Kele	Fodor	Ákos 1983-ban született Karcagon, költő, drámaíró, szerkesztő. Első kötete 
Textolátria címmel jelent meg 2010-ben (JAK–PRAE.HU). 2011-ben Gérecz Attila-díjban és 
Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjban részesült.

Kiss	Barnabás 1976-ban született Győrben, újságíró. 

Kiss	Géza 1970-ben született Budapesten, zenész, szellemi szabadfoglalkozású.

Kiss	Ottó 1963-ban született Battonyán, költő, író, szerkesztő. Több verses- és prózakötete 
jelent meg, legutóbbi regénye A másik ország címmel jelent meg 2011-ben (Palatinus Kiadó).

Menyhárt	Dóra 1990-ben született Budapesten, egyetemi hallgató.

Miklya	Anna 1987-ben született Békéscsabán, költő, prózaíró, kritikus. Több regénye jelent 
meg, utóbbi A hivatásos címmel 2011-ben a Jelenkor Kiadónál.

Nyerges	András 1940-ben született Budapesten, író, költő. Több verseskötet és regény szer-
zője, novellás- és drámakötete is megjelent. Legutóbbi regénye Barátságszédelgő címmel látott 
napvilágot a Noran Kiadónál 2010-ben. 

Pálfi	Anna 1969-ben született Budapesten, szerkesztő, író. 

Schüttler	Tamás 1947-ben született Budapesten, újságíró, publicista, szerkesztő.

Terdik	Roland 1980-ban született Püspökladányban, író, újságíró.

Wavrik	Gábor 1966-ban született Budapesten, közgazdász, fotós.


