Placcs
És most már tényleg nincs más mit tenni, csak mint a csöriző barátnék, hogy forognak,
vagy még inkább, mint az időjós néni és bácsi a falra szögezett giccsházban. Kényszermozgat. Kerül. Hogy mindig ugyanott, de mindig csak az egyik. Ki-be, be-ki.
Legyen így. Hagyom.
És akkor előveszem végre a neked vett ajándékokat. Sem nem vásárolni, sem odaadni.
Becsomagolom, asztal közepére teszem. Nem lesz nagy vacsora, egy finom tea, bor.
Sütök is, jó. Megégett. Megterítek. Ismered a házat, megtalálsz majd mindent. Jöhetsz.
Kibontod, meglepődsz, eszel-iszol. Elmész. Az örömöt a lábtörlő alatt hagyd, ott fogom
keresni. Kettőre zárj.
És akkor végre nincs ez a kínos csend. Belemondom minden döbbenetemet, minden
értetlenségemet, hogy ennyi idő, meg mégiscsak a fiatalságunk, hogy együtt vesztettük
el az összes illúziónkat, csak azt az egyet tartogattuk még a marokban, kibuggyant az
ujjaink között, úgy szorítottuk. A pohárban lesz az értetlenség, ott keresd, amikor én ki,
te be. Esti pohár, mert a nappalt még csak-csak túlélni.
És akkor végre te is elküldhetsz a francba, hogy mert használtalak. A kislámpába
fröcsköld bele az egész dühödet, az mégiscsak jobb fényt vet rám. És menj el. Ha jó
napom volt, felkapcsolom.
És hát mit is tehetnénk, ha nem tudunk egymásra nézni már, mert bennem az az
átkozott büntető készenlét, te meg kikéred magadnak. Hogy érzem, eleven felkiáltójel
vagyok egy szövegben, amelyben a max. modalitás a kijelentés. Hallgatsz.
És persze átkozottul figyelmes vagy. Udvariassággal büntetsz, ebben halálod után is
magabiztosan közlekedsz. Büntető készenlét ez is. Anyáddal, mondanám. Vigyed, itt ne
hagyd, mire én be, te ki.
És hiába, én egy állat vagyok. A hangomból kihullott minden emberi. Láttam még,
amikor átléptem felette. Kilapult az aszfalton. Én is hallom. Rendezkedj csak be a rohadt csendekbe, én meg rázom az öklöm. Jó pihenést, szia, elköszönünk.
Csökken a légnyomás, behúzódom. Esernyővel a házból ki te. Egy tengelyre rögzítve kényszerkedünk. Sosem egy helyen.
A tenyeremben hagyd, ott fogom keresni. Liluló ujjvégek alatt.
Pálfi Anna



Zsófi, Budapest, 2010
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Ambrus Zoltán

Peabody
(részlet)

Újabb öt év múlva Peabody úr szerencsétlenül járt. Meggazdagodott a saját hibáján
kívül.
A dolog úgy esett, hogy elkezdett a tőzsdén krajcárkodni, mert kitűnő számítónak
tartotta magát. Egyszer nagy ügyetlenséget követett el; vett, mikor eladnia kellett
volna. De még annyi ideje se volt, hogy a homlokára üthessen, a hiba ördögien ravasz
számítássá, a vén boszorkány tündérré változott át. Váratlanul háborús hírek érkeztek,
valahol lepuskáztak tíz-tizenöt albánt, s a Peabody úr fegyvergyárpapírjai őrülten ugráltak felfelé. Minden albán egy-egy ezer fontot ért neki.
Peabody úr tanulékony ember volt, s a nyereségével hátat fordított a tőzsdének. Kiköltözött az újvilágba, s a sétabotesernyők maradékából, a nyakkendőüzletből, Sir Butterfly
kártérítéséből és a lepuskázott albánokból megvásárolt egy szép területet, ahol dohányt
akart ültetni. A számítás ugyan silány volt, de Peabody úr szamarat keresett, és királyt talált. A birtokon naftát fedeztek fel. A környékbeli rossz orrúak sehogy sem akarták elhinni
a csodát. Pedig biz az nafta volt, jó, büdös, elsőrangú nafta; öröm volt szagolni.
Peabody úr kedvet kapott a mulatsághoz. Harcot kezdett a kis naftásokkal, és lecsepülte őket. Ő lett a Naftakirály.
Mikor aztán a füle se látszott ki a milliókból, visszavonult az üzlettől, egy kis sétát
tett az öt világrészben, s úgy találta, hogy ez az egész élet nem ér egy batkát sem.
Hazahajókázott Angliába, s nem tudván mit csinálni, beiratkozott az Ifjú Óriások
klubjába.
*



Peabody úr negyvenöt éves korában azon a nézeten volt, hogy gazdag embernek lenni
nagyon unalmas.
Eleinte ugyan tetszett neki az a tudat, hogy az ő orosz szürkéinél nincsenek szebb
orosz szürkék a hármas királyságban, de egy hónap múlva már úgy tűnt fel előtte, mintha orosz szürkéken jött volna a világra, s nem tudta megérteni, hogyan lehetnek el az
emberek orosz szürkék nélkül. És végre is több roastbeefet most sem tudott enni, mint
rőföskereskedő korában, a sherry kezdte émelyíteni, a sakk száz aranyban sem érdekelte
jobban, mint fél shillingben, s meg kellett győződnie róla, hogy azok a hölgyecskék,
akiknek ő palotákat vesz, voltaképpen igen szemtelen teremtések.
Vett magának egy gyönyörű kastélyt Skóciában, s úgy találta, hogy az élet ott szörnyen egyhangú. Bejárta azokat az országokat, amelyeket még nem ismert, s átlátta,
hogy „plus ça change, plus c’est la même chose”. Megpróbált mindenféle sportot. Futtatott, s arra a tapasztalásra jutott, hogy egyszer egyik ló jön be elsőnek, másszor a másik,
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s hogy ez elvégre is mindegy. Elkezdett politizálni, de nem talált
olyanokra, akik vitatkozzanak
vele, mert akiket leghevesebb
ellenfeleinek hitt, sorra kínálták
neki a meggyőződésüket. Csónakázni akart, de ez nem tett jót az
egészségének. Megpróbált vadászni, de arra a meggyőződésre
tért, hogy az egész mulatságban
csak a hazugság ér valamit. Különféle fajtájú kutyákat tenyésztett, és megutálta a kutyákat.
Végre egy utolsó kísérletet
tett a legritkább sporttal: a jótékonyság sportjával.
Ez a kísérlet is balul ütött ki.
Akikkel jót tett, megbotránkozva
kérdezték: „Vajon honnan lopta
a vagyonát?!” Csak egy derék
ember akadt, akit lábra állított,
s mégis szelídebb véleménnyel
volt róla. Ez nem képzelte tolvajnak, csak azon tépelődött: „Vajon micsoda bűnt akar jóvátenni
a jótékonyságával?!”
Peabody úr, hogy bosszút álljon hálátlan szegényein, leült, s
megírta a végrendeletét, melyben
nekik hagyta az egész vagyonát.
Hadd marakodjanak érte.

Gólyalábas (Gyermek),
Budapest, 2009
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Péntek Orsolya

Angyalföld kocsiszín
(regényrészlet)
A papírok



Szterke szeptembertől novemberig tépte a lapokat. Soha nem rajzolt még ennyit, soha
nem tépett még ennyit. Hullottak a hófehér fecnik a tujákra, aztán belemosta a novemberi eső a földbe a papírdarabkákat, bár volt olyan lap, amelyet elrakott.
Egy idő után beérte azzal, hogy az asztal lapja felett, papír nélkül ívelte a levegőbe
az arcokat, a királylányokat, a királyfikat, a mogorva királyokat, a sárkányokat és az
angyalokat, a csibészeket és a csíkos, matrózpólós, felkötött nadrágos, bibircsókos,
nevető szemű öregeket, a foltonfolt boszorkányokat, a nagyszájú, jó boszorkányokat,
a fél lábú bohócot meg a mesevillamost, a rózsakertet, ahol minden virágnak arca
volt, a havas tetejű kis házat és a nyári Balatont vitorlással és présházzal, a présház
poros lépcsőjével, ahol két test cikkan az árnyékban; rég lejárt a határidő, amelyet az
első mesekönyvre, az első igazi munkára kapott, amennyiben az október húsz régnek
számít novemberben; lecsukott szemmel rajzolt a semmivel a semmibe, mert míg
a papíron próbálta, nem pontosan az látszott, amit gondolt, és ilyen réges-rég nem
fordult elő vele, ötéves kora óta nem lázadoztak ellene a vonalak, sem a papír, sem
az olajpasztellek, a féltett Giocondák, hiszen nem is akart uralkodni rajtuk, és régóta
sejtette, hogy ez az első, amit a mestertől mégiscsak megtanult. Most mégsem ment,
és Szterke nem mert több papírt elővenni, ívelte a levegőbe, amit kell, és várta, hogy
ideje legyen annak, amikor rajzolni kell.
Képtelen volt kimenni. Úgy szorult rá a lakás, ahol akkor lakott, és a férfi, akivel
lakott, mint egy túl szűk ruha, mégsem merte levenni, hogy meztelen legyen, legalább
maga előtt, végül esténként, amikor úgyis egyedül volt, végigmenekült a Belvároson,
kopogott a bakancsa, végig a Dob utcán, aztán a Károly körúton, át a Kossuth Lajos
utcán, minden este elfutott a ferences templomig, és úgy ült be a leghátsó padba,
mint aki ott sincs, ott pihegett, és könnytelen szemmel nézte a templomot, advent
előtt és adventben, aztán összetépte gondolatban az aznapi, tele sem rajzolt papírokat, és hazament. Máskor a Duna-parton futott végig, mintha űznék, de nem ment
át Budára, nem mert, nézték egymást a Várheggyel, és Szterke minden reggel pont
tízkor kinyitotta az antikváriumot, akkor is, ha négyig sétált, és akkor is, ha tíz órát
aludt. Abban az időben Dork magára hagyta, de Szterke nem haragudott ezért, hiszen
Dork dolgozott, folyamatosan tolmácsolt, bonyolult franciáknak, és vacsorákra járt,
ahol mindenen mosolygott, de akárhogy hívták, a vacsorák után nem ment tovább:
Dork egyedül akart lenni. Néha felhívták egymást, és hallgattak egy sort, aztán Dork
egyszer váratlanul felnevetett. A legrondább novemberi nap volt, Dork valahol a kisföldalattit várta, talán az Oktogonnál.
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– Csak úgy rád csörögtem – mondta vidáman, és Szterke gyanút fogott.
– Jól vagy? – kérdezte, de hogy Dork mit mondott, már nem hallotta, mert befutott
a kocsi.
Aznap már délután gyalogolt egyet, és észrevette a régi novemberi eget, amelyet anynyira szerettek Dorkkal, amikor még minden hónapot szerettek, narancssárga és kék volt
az ég Buda és Pest felett, hóígéretű, puha, és Szterke bevallotta végre magának, hogy
nincs dolga sem Pesten, sem a fiúval, aki hétfőn virágot hozott, kedden bánatot, szerdán
bort, csütörtökön semmit, hiszen otthon sem volt, pénteken poklot hozott, szombaton
purgatóriumot, csak a vasárnapok voltak vasárnapok, lassan ketyegő órákkal anya és
Dork között a régi ebédlőasztal körül, ahol csönd volt, elhúzódó, halk gyereknélküliség, és kifordult Dork kezéből a villa, és Szterke lenyomta a húst a torkán, rágta, és
öklendezett, anya feltette a kávét, és koppant a három csésze az asztalon, na én megyek,
mondta mindig Dork, ebéd után pontosan egy órával, ment a férfihoz, akivel lakott, és
a férfi otthon aludt, Dork csöndesen nyitott be az óbudai panel ajtaján, és leült a kisszobában fordítani, vasárnap mindig verset fordított, szélfútta, régi francia verseket a maga
örömére, ez volt a vasárnapja, és dobolt a halántékában a csönd, a férfi kijött, vakarta a
hasát, és Dork olyankor felnézett, nézte a férfit, akit annyira szeretett egykor, és szerette
most is, kétségbeesetten és vadul, amióta elfogytak a közös szavak, Dork néha franciául
szólt hozzá, de a férfi nem tudott franciául, és néha szeretkeztek, csöndben, lassan, aztán
a férfi elaludt, és Dork felhívta Szterkét a fürdőkádból.
Szterke mindig tovább maradt. Apáról akart beszélni, apáról, aki mindig Dorkot
szerette, a lány-lányát, a sápadt Madonna-arcút, a szelídet, aki úgy járt, mint ahogy
harangoznak, félig a levegőben, és már tizenhét évesen is törékeny volt, és nem tudott
tanulni, Szterke meg kemény, mint a vas, és okos, mint a kígyó, mégis: apa lány-lánya,
Dork volt a fiús lány, Szterke meg a nőies fiúsított; és Szterke találta meg a telefont,
neki kellett kitörölnie az üzeneteket, az összest, amelyek között ott volt anya utolsó tíz
és Dork utolsó huszonöt üzenete, egyedül Szterkétől nem volt egyetlenegy üzenet sem,
és Szterke akkor azt gondolta, apa soha nem is kapta meg az sms-eit, és apának Dork
mindig Theo volt, Theodóra, ő meg csak Szterke, és sohasem Eszter, akárhogy tanult és
akárhogy okosodott, akárhány kiállítása volt, és akárhogy dolgozott.
Aztán kitörölte, az összest, és bement a hálószobába, ahol apa meghalt, és könnytelenül, némán meredt az ágyra, amelyet anya rendbe rakott már. Ott álltak végül hárman,
mert közben Dork is befutott, és nem sírtak egymás előtt, mert anya nem tűrte a nyavalygást. Anya takarított. Végül soha nem beszéltek apáról vasárnap, és egy idő után
Szterke elkezdett a városban maradni hétvégén, a fiúval, akit szeretett, kétségbeesetten
és vadul; amióta elfogytak a közös szavaik, néha horvátul szólt hozzá, a nagyanya nyelvén, amelyet Dorkkal szemben ő legalább tört, néha meg olaszul, és megfőzte neki a
nagyanya összes receptjét, hogy megpróbálja elmondani: nem baj a pokol, a bánat és a
purgatórium, ha hétfőn van virág, de a férfi ebéd után borozott, aztán elment, és akkor
felhívta Dorkot a fürdőkádból.
Azon a novemberi délutánon úgy döntött, nem főz, és nem mond semmit már, hiszen
a receptek végére ért, és elmondta, amit lehetett, ezért sétált bele a délutánba, gyalogolt,
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és hirtelen úgy döntött, mégis elmegy este a presszóba, ahová megbeszélésre hívták;
pedig jó ideje úgy érezte, nem kell megbeszélnie semmit senkivel, legfeljebb Dorkot
hallgatta meg a fürdőkádban, és hallgatott.
Négy körül végül elővette a legfinomabb papírt, remegő kézzel, aztán kirakta a konyhaasztalra a diófapácot, és húzott egy vonalat. Maszatolt, mint régen, és érezte, ahogy a
mutatóujján meg a hüvelykujján keresztül, amellyel az ecsetet fogta, elindul a karjában
a vér. A papíron krikszkrakszok sorakoztak, összevissza, diófapácos fél virágok, beletekeredve a fatörzsekbe, amelyekből alakok lettek, és arcok, rózsák és tengerészek meg
kutyák, kis ház és víz, úgy nézett ki a legfinomabb papír, mintha a szél összefújta volna
az asztal fölé hónapokon át ívekbe rajzolt mindenfélét, és Szterkéből hullott kifelé az
elmúlt hét év, rá a papírra, és hullott volna tovább, de akkor összetépte, aztán felhívta
Dorkot, hogy mit vegyen fel.
– Magadat – mondta Dork, és letette, így Szterke maradt, amiben volt, és elindult.
Annyiszor gyalogolt át a városon, hogy hiába volt az a puha délután, valójában már
nem tudta szeretni, gyűlölte a kiszögelléseit, az utcamocskát, az esőjét, a falakat, amelyek rászorultak, utálta a közértek párizsi- és zsömleszagát, amelyet pedig gyerekkorában annyira szeretett, utálta a villamoscsikorgást és a buszok bűzét, ment a fal mellett,
kopogott, aztán fel a lépcsőn, át a ferenciek temploma előtt, aztán érezte, hogy kigyullad az arca, mint régen, amikor még futott reggelente, és vasból volt, úgy bukott be a
presszóba, ahogy tizenhét évesen a házuk kapuján, kimelegedve és zsibongó vádlival
minden reggel fél nyolckor, aztán ahogy felsétált a lépcsőkön a galériára, elillant belőle
mégis a mersz, ott állt az utolsó előtti lépcsőfokon, végül mégis felemelte a jobb lábát,
és hirtelen megérezte az arcán a nyári nap melegét.
Aztán végre felnézett.
– Így? – gondolta, és megfordult vele a galéria, a presszó, a kerület, a város, az ország és a világ, aztán, mintha burokból lépne ki, fellépett végre az utolsó lépcsőfokra, és
hullott, hullott lefelé a korláton át minden maradék, aztán bezárult a pillanat, és hirtelen
csak egy presszóban volt megint.
A férfi talán őt nézte, talán nem, mindenesetre Szterke már a legfelső előtti és
a legfelső lépcsőfok között belezavarodott előre az összes mondatba, amelyet valaha neki mondani fog, egyenként hullottak bele az értelmetlennek tűnő szavak a
kávéscsészéjébe, a híg lötty tetején landoltak a sehol sem kezdődő és be nem fejezett
mondatok és bújócskázó igekötők, na meg a segédigék, miközben körülötte komoly
emberek beszéltek komoly dolgokról, és a város hazasietett. Szterke nézte a férfi arcát, amelyet öt éve látott utoljára egy piszkos kocsmában; valami megbeszélés volt
akkor is, vagy találkozó, vagy csak mert ivás, és Szterke akkor még azt sem tudta, mit
jelent inni, magyarul, vécékben bujkált egy pohár bortól, és titokban visszaadta a félig
teli söröspoharakat, mondván, hogy belehamuzott, véletlenül; a pálinkának a szagától
hányt, amióta egyszer megkóstolta, és nem tudta, hogy Pesten az ivás: szabály, igaz,
később félig megtanulta, de akkor, amikor az utolsó előtti osztályba léphetett volna,
kilépett, azon az őszön, amikor széjjeltépte a papírokat, akkor már négy osztályt kijárt, addig tanította inni Pest, de Szterke nem tudott megtanulni inni igazán, és képte-
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len volt elszívni a füvet, és éjjel egykor álmos volt már, alkalmatlan, állította ki végül
a saját bizonyítványát, és 2009 őszén eltűnt a kocsmákból és a koncertekről, Dorkkal
együtt, aki meg úgy ivott, mint az olaszok, mint az olasz nagyapa, a fordítás mellett,
naponta, szárazat, keveset, finoman.
De akkor, azon a régi őszön, amikor először meglátta a férfit, Szterke még nem tudta, hogy új őszök jönnek, míg más férfiak tanítják majd inni, akkor még csak azt tudta,
hogy a férfi iszik, ez is iszik, gondolta, mert a férfiak isznak, akkor is, ha van, és akkor
is, ha nincs bajuk, és ha isznak, akkor nyilván szűk rés a szemük, és il faut, il faut laisser
maison, ezért Szterke, aki pedig akkor már a férfit kereste annyi ökölbe szorított kéz,
vágott seb, matató mozdulat, pofon és megerőszakolás után, azt, akinek egyszer tényleg
otthon lehet, menekült, menekült éveken, egy hosszú, másik szerelmen, egy másik részeg férfin és kocsmákon át, míg odaért végre, épp advent első vasárnapja előtt.
Beszéltek.
Nézte lopva, aztán nézte szemérmetlenül, aztán nézte a kezét, és látta a saját rebbenő tekintetét, nézte a száját, nézte a mosolyát, szeretnék belecsókolni a mosolyába,
gondolta, és érezte, ahogy kipirul az arca a gondolattól, és megremeg a szája széle, de
mintha, úgy sejtette, ő is az övébe; azt hitte, most már elmondta, beleejtette a szavakkal a kávéscsészébe a kimondatlan szavakat is, és úgy ment haza, mint régen Dork, a
föld felett lebegve, aznap kicsit Dorkká vált, aztán másnap visszament, ott kódorgott a
presszó körül, végigjárta a környéket lelkiismeretesen, mint egyszer egy másik férfi miatt huszonöt évesen, akkor tűsarkakon kopogott végig Pesten, egyenes derékkal, most
csendesen sétált, aztán hazament, és lefirkálta a férfi arcát egy darab papírra, golyóstollal, mintha mosolyogna, de Szterke tudta, ahhoz, hogy pontosan meglegyen az az arc,
más kellene, nem papír és toll.

A konyha
És eltelt fél év. Szterke elsózta a húst és a mártásokat, végül elsózta a meggylevest,
nyáron meg összeégette a karját és a hasát, mert lángra kapott a sál, amelyet ruhaként
magára tekert, kiöntötte a lisztet és a tejet, és örült, hogy a lisztes tej formába szaladt,
zsebet hasított néhány ujjára, dobálta ki sorra a leégett fazekakat, rágyújtott és eloltotta, beleivott sorra sörökbe, sorakoztak a sörök, és kiöntötte őket, és sorra törte össze a
poharakat, kiejtette a kezéből a telefonokat, abban az évben négy telefont tett tönkre,
és két számítógépet, beleharapott az almákba, aztán kidobta a madaraknak, beleharapott a zsemlékbe, és kidobta a madaraknak, leolvasztotta a biztosítékokat, amerre járt,
és áramszünetet csinált, életében először megette a sertéspörköltet, aztán megfogadta,
hogy soha többet, végül hisztis lett, itta sorra a kávékat, mintha félne aludni, hajnalban
elindult, maga sem tudta, hová, aztán visszament, elkezdte számolni a fehér autókat, és
ha páratlan volt, még egy megállót gyalogolt, aztán elkezdett hajtogatni a papírokból, ha
már nem rajzolt rájuk, és kiszaladt a keze közül számtalan hajó, madár, virág, hópelyheket vágott, és arcokat körömollóval, aztán ráhamuzott, és a sok papír lángra kapott,
életében először kidobta a hétfői virágot.
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– Nem kell a virágod, nem kell a poklod, nem kell a vasárnapod – ordította, és becsapta végre az ajtót, hogy a ház beleremegett, aztán csöndesen elviselte még egy ideig,
hogy minden csatornarácsba beleakad a sarka, és töri-zúzza magát, kifordul a bokája, és
eltörik néhány lábujja, aztán gyalogolt, egész évben gyalogolt, és közben hívta Dorkot,
aki nem vette fel, mert mire elfogytak a francia szavak is, elfogytak végleg a szeretkezések, és Dorknak is maradt a némaság, Dork ült egyedül a kanapén, és sorozatokat
nézett, olasz és brazil sorozatokat, aztán néha elment tolmácsolni, aztán hazament, ült
a kanapén, és megivott három pohár bort, mindig három pohárral, ahogy nagyapa taní-
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totta, ott van a pont, aztán Dork lefeküdt aludni este nyolckor, hogy álomba sírja magát,
és másnap felhívta a férfit, akit annyira szeretett, és nevetett, hogy ne hallatsszék a
hangján a sírás, de a férfi meghallotta, és Dork tudta ezt, mégsem lehetett megbeszélni,
nem lehetett beszélni, mert Dork elfelejtette magyarul a szavakat, nem tudott magának
tolmácsolni, és tavasszal kezdte úgy gondolni, hogy a tolmácsok úgysem beszélnek, ha
nem mondanak nekik semmit, mert akkor voltaképp nincs mit fordítani, és lement az
utcára, járkált az óbudai panelek alatt, ahol annyiszor jártak a férfival, akit szeretett, és
megkereste az összes utcasarkot és kereszteződést a városban, amelyet végül végighallgattak együtt, néma szerelem, fordította magának, és nézte a tavaszi eget, talán, talán,
gondolta végül, és amikor megbeszélésre hívták, végül elment.
Szterke annyit írt neki sms-ben: magadat, és Dork végre elmosolyodott, mosolyogtak
az aranypöttyök a szemében, és mosolygott a haja a sapka alatt, úgy lépett, ritmusra: talán, talán, talán, igen, nem, szívből, igazán, biztos, hogy talán, talán igen, talán szívből,
talán igazán, hiszen mindenki kap egy pótkulcsot az élettől, egyetlenegyet biztos, gondolta, és kiforgatta a zsebeit, végül odaért, és külön-külön, mint egy szétesett szimfóniát, érzékelte a tavasz és a Duna, aztán az olvadó jég és a Kismocsok frisskávé-szagát.
– Te? – gondolta, és bebukott –; lebuktam –, tette hozzá, és nézte a második férfi arcát,
aztán a szemét, csak a szemét, és érezte, hogy feszítik a szavak, a ki nem mondott mondatok, igék, ragok, alanyok, tárgyak, melléknevek, szóközök, na meg a segédigék, amelyeket mind neki mond majd el, azon az egyetlen nyelven, amelyet tudott: magyarul.
Végül egy tükörablakban kötöttek ki, ketten, és Dork szétfagyott, úgy húzott a hideg, érezte, hogy lángra lobban benne a megfázás, de egy percet sem adott volna oda
az estéből, sem a férfiból, pedig nem beszélt, hanem hallgatott, kopogtak körülöttük
a be nem fejezett mondatok, odaadom neked az összes befejezett és be nem fejezett
mondatot, azon a nyelven, amelyiken akarod, gondolta végül, leszarom a mondatokat,
tette hozzá magában végre, gyerekkönyveket akarok fordítani, fillérekért, gondolta, míg
teljesen másról beszélt, aztán elrohant, bele az estébe, mert Szterke okos volt, mint a
kígyó, Dork meg buta, mint a liba, és nagyanya sokszor mondta neki Pécsett, hogy ez a
szerencséje, mert különben elviselhetetlen lenne.
Aztán Szterke kezdett fröccsözni, és összepakolta a papírokat, mert a rajzhoz biztos
kéz kell, aztán kiöntötte a fröccsöt, és leült.
Nem tudta, hol és hogyan kezdődött, sokáig azt képzelte, akkor kezdődhetett, amikor ott állt a lépcsőn, aztán, hogy nem is, hanem, amikor elkezdte keresni, nemegyszer
az éjszakákba hullva, aztán, amikor elég volt az éjszakákból, akkor az uszodákban, a
Sportban, amelyet annyira szeretett, mert mindig ragyogott a napfény a zuhanyzójában,
a Rudas fürdő örökzöld félhomályában, amelynek medencéje gyerekkora óta olyan volt
számára, mint az anyaméh, a szigeten augusztusi délutánokon, amikor lassan csepeg
le az este a rózsaágyás szélén, a buszsávban, a Margit híd budai oldalán októberben
minden csütörtök délután, a pesti presszók asztalainál novemberi napokon, délben, firkálgatva, ki-kitekintve a nagy bársonyfüggönyök közötti résen, a szódabuborékokon át,
a villamosra szállva karácsony előtt, mert a kocsikban minden alkalommal úgy nézett
körül, a felső lépcsőn állva, mintha meg lenne beszélve, lecsukott szemmel kereste reg-
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gelente maga mellett, míg mást érintett, aztán már csak még több párnát és takarót, úgy
halmozta fel a párnákat maga körül, mint a puha bástyákat, párnák ölelték, és takarók;
aztán úgy gondolta, még korábban kezdődhetett, akkor, amikor Dorkkal a gimnázium
felé szökelltek és lebegtek, és férfi híján kitárták mindenüket a napnak és a szélnek, és
Dork azt mondta, tudja majd. Akármi lehet, akármit csinálhatnak, de azt tudni kell, ki az
egyetlenegy, akinek magukban elmondják a legfontosabb mondatot.
– Ígérd meg – mondta Szterkének, és összehúzta a szemét, hogy ráncot vetett az orrnyergében az a néhány szeplő, míg aranyvillámokat szórt a dióbarna szeme, és dobálta a Dunába
a kavicsot, aztán vakarta a sípcsontját a rojtos farmer alatt, térdig felhúzott nadrággal, szabaddá téve a csíkos zokni és a rojtok között egy fél lábat, lepöccintve egy hangyát.
Nézték az állatot, ahogy elaraszol a köveken a víz felé, és Szterke hallgatott.
– Miért gondolod, hogy biztosan tudni fogom? – kérdezte tétován, és Dork hanyatt
dőlt a szeptemberben. Voltaképp nyár volt még, melegítettek a kövek így iskola után, és
a sziget sötétzölden ragyogott a hátuk mögött, szemben meg állt a budai rakpart.
– Szerintem tudni fogod – válaszolta végül, aztán fél könyékre emelkedett, és csípőből kifordult, úgy feküdt, mint egy megtekert szaloncukorpapír.
Dork mindig hajlékony volt.
Szterke a rakpartra gondolt, aztán arra, mégiscsak korábban kezdődhetett ez, úgy tizenkét éves kora körül, az első fájdalom idején, amikor nagyanya az ölébe vonta, és akkor
már nem is fájt olyan nagyon, pedig úgy érezte, vékony késeket, hústűket és villákat döfnek a csípőjébe és a hasába, és felhúzott lábbal feküdt, a hasára szorított kézzel, úgy aludt
el a mély, boldog fájdalomban, hogy nő lett, és reggelre sötét karikák nőttek a szeme köré;
igen, akkoriban kezdődhetett, gondolta Szterke, és onnantól, hogy rájött, már nem ment se
presszóba, se kocsmába, se koncertre, hatalmas íveket rajzolt tele a konyhaasztalnál tussal
és diófapáccal, aztán az összest összetépte, és kiszórta a fecniket az ablakon, Dork, amikor
végre felállt, összeszedett egy csomót, és felhozta, levágta a konyhaasztalra úgy sárosan
és vizesen a fecniket, és lovagló ülésben, kifordítva a dédi tonettszékét, leült.
– Elég volt, csillagom – mondta Szterkének, és kopogott a körmével az asztalon,
aztán teát csinált, és rántottát.
– Tudom – mondta Szterke, és eltolta a teát, aztán bort öntött bele, aztán teát, aztán
vizet, aztán rumaromát, végül kiöntötte a mosogatóba.
Addigra újra érintetlennek érezte magát. Éveken át súrlódott a férfikezekben, a legtöbbször kibújva az ölelés elől valami maga által hagyott résen, menekült a mindjárttól
a majdnemig, a mégsemtől, az esetlegtől, a talántól, a lehettől, a valószínűlegtől, az
igentől a nemig, mindig a nemig, persze megtörtént, megtörtént minden ölelés, valamikor régen, és Szterke egy idő után gyűlölte a saját józanságát, ezt az észnél levést és
vigyázást, ezt a hihetetlen, gonosz átverést, meg azt, hogy a teste közben, mint valami
áruló, válaszol helyette, fodrozódik, remeg, reszket és gyűrűzik, ellobban, míg valaki
felsikolt; Szterke tudott szeretni, talán igazán, de a mondatot soha nem mondta ki magában, senkinek, mint ahogy Dork, a hűséges Dork, aki addig szerette az egyetlen férfit,
akit szeretett, amíg csak egy csepp levegő is volt, sem mondta ki soha, még neki sem,
hiszen végül kettőjüknek sem volt elég az a kevés, ami köztük maradt.
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– Emlékszel? – kérdezte Dorktól, míg mosogatott, és Dork kopogott az asztalon,
kelepelt a műanyag köröm a régi, barna, repedezett fán. Szterke nem szólt, nézte a
diófapác-foltos kezét, amely Dorkéhoz képest kemény volt, a tövig vágott, szabályos
körmökkel, mint egy munkásasszonyé.
Megint Dork volt a szép, pedig felhőátvonulás volt az arcán.
– Nem biztos, hogy igazam volt – nyelte le a mondatot. – Én már nem tudom – tette
hozzá.
– Én viszont tudom – mondta Szterke, és leült, Dorkkal szemben.
– Hülye vagy – sóhajtott Dork –, nagyon hülye.
– Theo, hazudtál? Hazudtál, Theodóra? – kérdezte Szterke, és kinyújtotta a diófapácos, rövid körmű ujjait, odatette Dork keze mellé a kezét, ott világított a barna, repedezett fán Dork vékony ujjú, finom keze, és vele szemben Szterke izmos munkásasszonykeze, amelyről soha nem kopott le a barnaság.
Dork hallgatott, aztán nemet intett, szinte csak nemet lehelt a fejével, ahogy megrántotta, végül hátradobta a haját.
Szterke hónapok óta először mosolygott, aztán megmozdult Dork szája széle is,
mintha tüsszenteni akarna.
– Az apád lehetne – mondta Dork –, és családja van. Tabu.
– Tudom. Megvárom – suttogta Szterke, és tépte a papírt.
Ültek Dorkkal a konyhaasztalnál, és Dork kopogott.
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Tóth Kinga

Bélbevaló
Ezernyi szóval mit adhatnék?
(Weöres Sándor)

kartonon a belem
újrahasznosulok
felkötik kiteregetni
a kerékpárutat
fogja elállni a
sétálóutcán kérek
egy eurót egy
kisebb darabért
a chronosoknak is
vágnak ki időnként
egy méterre simán
nincs szükség
egyszer még sokat ér
kolbászt is lehet
tölteni bele extra
de ki is mossák
hallottak olyanról
hogy kis kavicsokat
vagy festett homokot
kötöznek bele és
fülben hordják
zacskóként a
béltől opálos
lesz nem világít
de egyelőre
különlegesség
mi másom lenne
még hasznos
ezen kívül
mi másom
identitás nem jár
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a ruganyos résszel
és kódolt információ
vagy kollektív tudat
bárkinek kritérium
nélkül adható
se vércsoport
se plusz-mínusz
nem csökkentik az esélyt
kevés érdeklődőnél
ingyen mint a fotókat
amin kiskorban elvileg
szappanbuborékot kergetek
gyakorlatilag a
disznó gyomrából
főztük ki a labdát
hajtogattunk kisebbeket
csomóztunk talán
innen a terv az újrahasznosításra
még élőkorban
lenni jó donor
vagy divattermék
az adás kedvéért

post
üres a postaláda
békében a szervezet
várakozás töltés
váratlan izgató
történés egy csekk
egy adó valami
szerelmes kirúgták
a kézbesítőket
vonalon személyivel
egyenként vehető át
ha lenne küldemény
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ezelmúlik1
egy vájt odúban fekszem
két lábam felhúzva így egyenes
nagy hosszban
a kezemmel a térdem megsegítem
hintázni fogok fel-le, jobbra-balra
nem akkor eldőlnék ha ringatnának
nem nyugszom meg előre-hátra
jó ez még kibillenhet bármi 10
után ha stabil onnantól nem figyelek
egy tojást írok le de nem bukfencezem
ahogy egyre nagyobb íveket írok
20 fokos szögben tartom a tekintetem
igyekszem kimerevedni utoljára
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Tallér Edina

Lehetek én is
(regényrészlet)
Szereplők:
Anya
Lány
Helyszín:
Az utcán, egy ház előtt. Bentről vidám zsivaj hallatszik, villódznak a fények, a bejárat
felett neonfelirat: Liget.
ANYA

(kíváncsian tekinget a bejárat irányába, nem néz a lányra) Húzd fel a kabátodon a cipzárt, meg fogsz fázni!

LÁNY

Majd felhúzom, ha fázom; felnőtt vagyok, el tudom dönteni.

ANYA

(vágyakozva, vidáman) Menjünk be!… Bemegyünk?

LÁNY

Nem.

ANYA

Miért nem?

LÁNY

(ő is a házat bámulja) Utálom ezt a helyet, azért nem.

ANYA

Utálod? Mióta?

LÁNY

Mindig is utáltam.

ANYA

(idegesen összébb húzza magán a bundát, nem néz a lányra, csak a bejáratot
bámulja) Gyerek vagy.

LÁNY

Nem vagyok gyerek.

ANYA

(mintha meg sem hallotta volna) Menjünk be! Érezzük jól magunkat! Révész
lánya, citerád engem hí a vízen át. Várj, jövök, csak felhúzom rigófészekpapucsom.

LÁNY

(meglepődik) Ez egy vers!

ANYA

Nem, ez a Liget.

LÁNY

Nem megyek be. Menj egyedül!

ANYA

(patetikusan) Jól akarom érezni magam! Még olyan fiatal vagyok!

LÁNY

(Szintén a bejáratot nézi. Mintha az épületnek mondaná) Nem vagy fiatal, én
pedig nem vagyok gyerek, és nem megyünk be oda.
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(Csend. Az anya továbbra is a házat bámulja. Főként azért, hogy ne kelljen ránéznie
a lányra.)
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ANYA

Hány éves vagy?

LÁNY

Harminckilenc és fél.

ANYA

Tényleg?

LÁNY

Tényleg.

ANYA

Ez szomorú.

LÁNY

Mi?

ANYA

Én úgy emlékszem, tizenkilenc és fél vagy…

LÁNY

Mert ez egy álom.

ANYA

Szomorú.

LÁNY

Ja, elég szomorú, szerintem is.

ANYA

(Csend egy ideig, aztán hirtelen ránéz a lányára. Úgy kérdezi, mintha mi sem
történt volna) És jól vagy? Minden rendben? Milyen az életed? Van családod,
férjed, gyereked, minden ilyesmi?… Olyan furcsa, hogy nem emlékszem az
elmúlt húsz évre.

LÁNY

Erdő szélén három ház, fegyház, kórház, hullaház. (meglepődik a saját
szavain) Ez csak egy álom, ugye?

ANYA

(megijed) Jézus Mária! Mi van?

LÁNY

Ez csak egy álom, szerintem.

ANYA

(megint a házat nézi) Ja, az más… A tiéd vagy az enyém?

LÁNY

Nem tudom.

ANYA

Akkor te sem emlékszel?

LÁNY

Mire?

ANYA

Nem emlékszel az elmúlt húsz évre?

LÁNY

(az anyjára néz) Rád emlékszem.

ANYA

(a lányra néz) Igen? És milyen az életem? Szép? Hány éves vagyok?

LÁNY

Törött fésű, adj fogat. Szobor, add át arcodat.

ANYA

Mi van?

LÁNY

Mit kérdeztél?
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ANYA

Azt kérdeztem, milyen az életem. Szép?

LÁNY

(az anyjára néz) Egyszer szerelmes voltál. Az szép volt… Amúgy semmi
érdekes.

ANYA

Igen? Érdekes. Szerelmes voltam… Mikor? Hány éves voltam akkor?

LÁNY

Negyvenhárom.

ANYA

(megint a házra néz) És most hány éves vagyok?

LÁNY

(végig az anyját nézi) Ötvenkilenc.

ANYA

Te jó ég! Ez tényleg szomorú.

LÁNY

Aha… (csend) Most, azt hiszem, elvesztettem a fonalat… Mi is a szomorú
szerinted?

ANYA

Szerelmes voltam, és nem emlékszem… (csend, aztán ránéz megint a lányra)
Rád sem emlékszem. Nem emlékszem, arra sem, hogy felnőttél. Arra sem,
hogy megöregedtem.

LÁNY

Anyám, ne űzz denevért, minden köved engem ért.

ANYA

(ránéz a lányra) Mit mondasz? Nem hallom.

LÁNY

(zavartan) Én? Semmit… Nem tudom.

ANYA

(szorongva, mérgesen) Beszélsz hülyeségeket!… Mondom én, hogy jobb
lenne, ha bejönnél velem oda.

LÁNY

Nem megyek, és kész! Utálom azt a helyet!

ANYA

Ha szerettél, eressz be, ne tégy seprűt keresztbe.

LÁNY

Mit mondtál? Jól hallom?

ANYA

(zavartan) Én? Semmit… Nem tudom.

LÁNY

Összevissza beszélsz! Ez egy vers!

ANYA

Ez egy álom… Ha álmodban meghalok, csukj be hét nagy ablakot.

LÁNY

Megint kezded?

ANYA

(félősen) Nem tudom… Most már kezdem én is elveszteni a fonalat… Menjünk inkább be oda!

LÁNY

Ne kezdd megint! Nem megyek.

ANYA

(körbenéz) Itt nem vagyunk biztonságban, menjünk be!

LÁNY

Ülj egy fáradt öszvérre, felépülök estére.
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ANYA

(nagyon megijed) Na jó, ebből tényleg elegem van! Összevissza beszélsz.
Nem is ismerlek! Ki vagy te? Az én lányom nem így néz ki! Nem ilyen!

LÁNY

(átöleli az anyját) Nyugi, anya, csak álom.

ANYA

(megnyugszik) A tied vagy az enyém?

LÁNY

Nem tudom.

ANYA

De legalább meséld el, mi történt veled eddig! Rémálom… Az ember nem
látja felnőni a gyerekét.

LÁNY

Rémálom… csak rád emlékszem, magamra nem. Nem tudom, mi volt eddig,
elfelejtettem… Gondolom, semmi különös.

ANYA

(megint a házat nézi) Ne haragudj!

LÁNY

Miért kéne haragudnom?

ANYA

(a lányra néz) Egyikünk sem emlékszik rád.

Tükörbe néző, Budapest, 2008
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Nyirán Ferenc

Lehetetlen
lehetetlen olyan nővel élnem
aki középen nyomja meg a fogkrémes tubust
aki helyettem akarja megkötni a nyakkendőmet
és aki több sört iszik mint én
lehetetlen olyan nővel élnem
aki hírből sem ismeri Hrabalt
aki Gergőkémnek becézi Péter fiamat
és mégis jobb verseket ír mint én
lehetetlen olyan nővel élnem
aki néha őrült szexeket akar máskor meg semmit
aki folyton telefonálgat nekem
és akivel ugyanezt nem tehetem én
lehetetlen olyan nővel élnem
aki kifordítva dobja le a harisnyáját
aki híján van a hanyag eleganciának
és mégis rendmániásabb mint én
lehetetlen olyan nővel élnem
aki előttem borotválja a lábát
aki okosabbnak képzeli magát nálam
és tényleg okosabb is mint én
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Vonaton
szeretem a vonaton alvó
lányok látványát lágy
öntudatlanságukat arcukra
hulló hajukat a csillogón
csorduló nyálat állukon
az akaratlan kézrándulásokat
szemhéjmozgást az álmok
felszínén szeretem fürkészni
őket illetlenül –
az ölükből lecsúszó
könyvet ülésre visszatenni
szeretném ilyenkor
megsimogatni gyermekded
arcukat elhúzni félig
nyílt szájukból azt a
néhány hajszálat
miközben ők apró
horkantásokkal hálálják meg
általuk való
kiszolgáltatottságomat
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Tõlem magamhoz
Napjaim könnyedek lesznek,
a megbánást megtakarítom.
(Arthur Rimbaud)

Beleszédültem kék szemekbe…
ezt én már nem bírom így tovább;
csak magam ellen rontok egyre –
nem játszom tovább az ostobát!
Menni el inkább Déli-sarkra,
vagy fúrni olajat tengeren,
tevepásztornak sivatagba –
valahol magam majd meglelem.
Egyedül lenni, s nem gondolni
semmire, senkire, mert minek.
Magányom torkig begombolni,
s nem hiányozni senkinek.
Megjövök egyszer vas tagokkal.
Kegyetlen leszek, és számító.
Élek majd minden alkalommal
vissza is akár, mert úgy a jó.
Fölemelt fejjel, nem zokogva
Hegyekre hágok és vétkezem.
Fekete vérem lesz, ahogy majd
tőlem magamhoz megérkezem.
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Veisz Anita

Táncoló egér, sorsanalízis és egyéb
Balogh Robert: 3 percesek. C. E. jeligére
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Az ócskapiacban van valami megindító és megmosolyogtató. A kipakolt agyonszeretett
plüssállatok, az egykori pohárkészlet épen maradt darabjai, a levetett ruhák, megkopott
órák és kitüntetések, padlásról előkotort szerszámok és a falról leemelt keretezett képek
egy elmúlt teljességet idéznek. Közben a csonka és poros tárgyak idétlenül és bénán
mutatnak az alkalmi asztalokon vagy a földre kiterített lepedőkön. A nézelődő pedig
vagy megtalálja köztük azt, ami az ő készletéből, múltjából hiányzik, vagy egyszerűen
elképzeli a tárgy sorsát.
Ezt a szomorúsággal vegyes kíváncsiságot idézik Balogh Robert hárompercesei.
Igaz, a fiatal pécsi szerző nem a város híres piacán keresett inspirációt, hanem az apróhirdetések között. Én legalábbis szeretném azt hinni, hogy valódi, újságból halászott
hirdetésekből születtek ezek a novellák, hogy ezek a mondatok úgy sorakoztak az újságban, ahogy a vevőre váró áruk az ócskapiacon. „Sajnos, kedves Olvasóim, az Író bácsi
nem tud túl sokat a világ dolgairól, de ezt megérthetitek, mert az Író bácsinak az a dolga, hogy írjon” – fogalmaz a könyv végén közölt, olvasóihoz címzett levelében Balogh
Robert. Valóban nem tett mást, mint megírta a hirdetés mögötti történetet.
„Én nem magamnak, hanem Édesanyámnak szeretnék találni valakit, egy szeretni
tudó férfit” – olvasható az egyik novellában. „Legalább Édesanyám legyen boldog.”
Szerencsére Balogh Robert nem a szentimentalizmus, az érzelgősség felé kanyarítja
a történeteket, hanem elég határozottan az abszurd felé veszi az irányt. A könyvet a
száz éve született Örkény István emlékének ajánlja, tisztelgés a cím is: Hárompercesek.
A Közvélemény-kutatás című Örkény-egyperces mára hangszerelt változata pedig olyan
észrevétlenül simul a könyv szerkezetébe, mintha ma írta volna a szerző, fiatal kortársának pedig csak „finomra kellett hangolnia”.
„Apró hirdetések – nagy történetek” – olvasom a pécsi regionális adó honlapján a
szlogent. A fülszöveg szerint ugyanis ezek a novellák a Jelige című rádióműsor számára
készültek. Az idézett mondat nem teljesen igaz Balogh Robert szövegeire: kis történetek ezek, nagyon is kis történetek, hétköznapiak. A kisember történetei, a mi történeteink. Ismerős sztorik, még a szereplők is ismerősek, pedig nincs a környezetemben senki,
aki a kocsmában kártyán elefántot nyert volna vagy földsugárzásmérést vállalna garanciával. Ismerőseim közül senki sem bízott meg céget, hogy sorozatos félrelépéseihez
alibit szolgáltasson, és nem szeretne senki sem megszabadulni óriási méretű fatömbtől.
A gesztus a miénk, a túlélés akarása, a kis stiklik, bénázások, a reakciók és a küzdelmek.
Ismerősek a mondatok is – nemcsak azért, mert Balogh Robert groteszk, közép-európai
világa megidézi Esterházyt, Nádast, Hrabalt vagy Bulgakovot, hanem mert gyakran a
reklámok közhelyeit ismétli, még az intonációt és a hamis kedvességet is hallom, amikor olvasom.
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Balogh Robertnek jó szeme van: kiszúrja az önmagukban is abszurd tárgyakat.
A legmodernebb amerikai búvárdetektort, a masszírozni képes kozmikus fotőjt, a rózsaszínű vízibiciklit, az egyedi tervezésű, szuper galambtojató tálat – természetesen
eladó mindegyik. Szerencsére jó a füle is, hiszen a sután megfogalmazott, látszólag
ártalmatlan mondatokban meghallja az abszurd lehetőségét. Így lesz a kisállat-nyaraltatásból egy állatoknak szóló utazási iroda, amely a tengerimalacot Dél-Amerikába
utaztatja, a spánielcsoportot Spanyolországba, a pekingi palotapincsi-csapatot pedig
Kínába kíséri. Egy másik novellában pedig az ÖsszBirkaNemzeti Tanács keres juhászt
„saját használatra”. (Persze azt is jó lenne tudni, hogy talált-e társakat és menedzsert a
Mr. Bean-imitátor, és megérkezett-e a jótékony segítség a hirdetés kétségbeesett feladójának: „Szükségem lenne 5 millió forintra!”)
A hirdetési újságok rovatai (társkereső, adás-vétel, állat, szolgáltatás, állás, egyéb) szerint
rendezett novellák hangulatát Molnár Tamás kollázsai erősítik. Nem illusztrációk ezek, a rajzok belemásznak a szövegbe, a mondatok némelyike pedig szinte kiugrik a betűtengerből.
„Minden hirdetés mögött két ember rejlik, kell, aki elad, s kell, aki vásárol. Pár
percre összekuszálódik két sors, keletkezik egy történet.” Ezeket a történeteket írta meg
Balogh Robert, ezekből lett ez a „kemény kötésű” hirdetési újság. Az a bizonyos harmadik, az olvasó pedig választhat: kényelmesen belesüpped a hárompercesek ismerősen
groteszk világába, és végigolvassa a könyvet, akár egy regényt, vagy kíváncsian bóklászik a megindító és megmosolyogtató történetek között, ahogy az ócskapiac portékái
között. Én az utóbbit javaslom.
Noran Könyvesház, Budapest, 2012, 168 oldal (2700 Ft)

Házat rajzoló, Pécs, 2004
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Balogh Robert

3 percesek. C. E. jeligére
(részletek)
Pudliféle
„15 éves nőstény elefánt, vemhes állapotban jutányos áron eladó.”
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Még ősszel járt erre egy vándorcirkusz, a kocsmában kerestek embereket, hát felkerekedtünk, én is segítettem cölöpöt verni a sátorhoz, adtak ingyensört és jegyet, pár ezrest ráadásnak, aztán előadás után leültünk a cirkuszosokkal zsugázni, három napig
voltak a faluban, mindennap leültünk. Én csak nyertem, ilyen szériám sohasem volt,
nyertem első nap, nyertem második nap, nyertem harmadik nap. Sorban megkopasztottam a cirkuszosokat. Nyertem pénzt az igazgatótól, órát a pénztárostól, nyakláncot
egy lovarnőtől, meg mindenféle fölösleges holmit. Ittunk is rendesen, addig-addig
heccelt az elázott állatidomár, amíg fel nem tettem a házam az elefántért. Hát megint
nyertem. A Jumbót még éjjel bőgve vezette be az udvaromra az idomár. Reggel a
füvön arra ébredtem, valaki a képembe liheg, Jumbó állt fölöttem. Marha nagy egy
állat. Mint tizenöt tehén. Nem is fért be szegény az istállóba. Ott állt szegény Jumbó.
Kivertem a szénapajta oldalát, oda befért. Álldogált ott a szerencsétlen, mórikálta
magát, mint valami városi pudli kutya, időnként átnyalábolt az ormányával, három
lábon forgott velem, vagy leült, és a feje fölé tartott, feldobott, elkapott, és ha illatos
szénát vittem neki, még trombitált is. Csak hát marha sokat zabál egy ilyen állat.
Almából csak egy zsákkal. Meg pottyant is rendesen, két hét se telt el, és új trágyadombot kellett rakni. Próbáltam dolgozni vele, egy hétre elszegődtünk a fatelepre, a
kivágott rönköket mozgatta Jumbó, de mindig hamar kifáradt, alig tudott hazamászni. A kultúrház könyvtárában kevés használható elefánttartási szakkönyvet találni,
nem tudtam rájönni, mi a baja. Elszegődtünk hajtónak a vadászokhoz, itt váltunk be
igazán, csak az erdészek panaszkodtak, hogy a fiatal fákat kidönti Jumbó, hát aztán.
Eljött az állatorvos a malacokat miskárolni, látta a Jumbót, mindenféle igazolást kért:
oltási lapot, elefántvezetési jogosítványt… Mondtam neki, inkább vizsgálja meg, mi a
baja. Csak szuszog, hízik szegény Jumbó, már a kocsmába se járok, kivittem az ágyat
a szénapajtába, úgy aggódom érte. Nézegeti az orvos, kisüti, hogy Jumbó vemhes.
Mindenféle magzatvédő vitamint ír fel, injekciókat és sóskát, ilyenkor télvíz idején
primőr sóskát? Honnan vegyek én pénzt egy talicska sóskára, meg az csak a fűszer
egy ekkora állatnak. Kell majd csecsemőtápszer a kicsinek. Azt tanácsolja az állatorvos, adjam el, vagy vigyem vágóhídra. Van ennek szíve? A Jumbót vágóhídra? És a
kicsit? Soha! De már nem futja elefánttápra, el kell adni. Kártyázni nem ül le velem
senki, tudják, úgyis nyerek. Mit lehet mást tenni, ma reggel kiírtam a buszmegállóba:
15 éves nőstény elefánt, vemhes állapotban jutányos áron eladó!
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A bujaság képe
„25 centi haj eladó.”
Legalább 25 centit szeretnék eladni, de igény esetén akár több is lehet. Lassacskán meggyűlöltem a hajam, meg akarok szabadulni tőle. Rémes álmaim miatt álomfejtő szakemberhez fordultam, ő azzal kezdte, hogy maga Pál apostol is tiltotta a fedetlen fejű
asszonyok beléptét Isten házába, mert a haj maga a bujaság képe. Én hetek óta csak
a hajammal álmodom, gyűlölöm a bujálkodást. Hol hajat mosok álmomban, az álomfejtő szakember szerint ez nyugtalanságomat jelzi. Gyűlölöm a nyugtalanságot. Hajat
láttam a kezemen: ez szerencsétlenségre utal. Félem a szerencsétlenséget. Láttam már
álmomban rövid hajat, ez szegénységet jósol, szerencsére vörös hajat nem láttam, így
nem ér hamisság, de ősz hajra sem emlékszem álmomból, pedig ez örömről tudósítana,
sajnos barna hajat sem láttam álmomban, ami jólétet jelezne, és fekete hajat sem, ami
szerencsét. Legutolsó álmomban viszont lekopaszítottam magam: ez a földi hívságoktól, érzéki vágyaktól szabadulni igyekvő lélek jele, mondta el az álomfejtő szakember,
én hallgatok jövendölő álmaimra, hát eladásra kínálom hat éve növesztett, majdnem
fenekemig érő hajam, a vége kicsit törődött, de gyönyörű erős szálú haj, két paróka kikerülhet belőle. Az árát pedig elosztogatom a környék szegényei között, nekik nagyobb
a szükségük rá, mint nekem, gyarló, bűnös léleknek.

Pink, pink, pink
„Szeretnél egy rózsaszínű vízibiciklit? Most a tiéd lehet!”
Vegyél tőlem Fonyódon! Be szeretnél csajozni? Egy rózsaszín bicajjal könnyen megy
ám. Napszemüveged van? Hozzad azt is. A víz visszaveri a napfényt. Mármint ahol
van. Gondolkodtam erősen, ültessek-e rizst, vagy lehet, búzát kéne vetni a strandra.
Vagy erre a rózsaszínű vízibiciklire illene egy kereket felszerelni, mert marha nehéz az
iszapban evickélni vele, mondhatni szabadtéri szobabiciklizésre alkalmas. Ahogy nagy
nehezen megmozgatom a pedált – nem mindig sikerül –, szórok a mögöttem állókra egy
kis iszapot, és már könnyedén tekerhetek, igaz, nem haladok semmit előre, de hát ez
kit érdekel. Balaton, nyár, csajok, sunshine, bugi. Átfüttyentek a lángososnak, dobjon
már meg sajtos-tejfelessel, nehogy fokhagymással, úgy nem lehet smacizni. Szoktam
cangázni egy órácskát, csak a combizmok miatt, utána le kell mosni a vízi cangát, mert
a gyönyörű rózsaszínére büszke vagyok. Végül is nem olyan nagy baj, hogy nincsen túl
sok víz a Balatonban, igaz, hogy a kutya se vesz bérbe vízibiciklit, de legalább nem kell
bíbelődni a lakatokkal, láncokkal. Ott állnak pár méterre az egykori parttól, körbepitizik
a sirályok, alusznak rajta a kacsák, össze is szarják rendesen. Összeálltunk fiúk páran,
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hogy bevontassuk a vízibicikliket, át az iszaptengeren. Hoztunk kötelet, megkértük a
Vászka bácsit, az utolsó fonyódi orosztanárt, tanítsa be nekünk a Hajóvontatók dalát,
aztán adtunk neki. Hatan bevontattuk az egyik bicajt a vízig. Hatvan méter iszapon át.
No, de ott sem a nyílt vízre értünk, valami kis tengerszemet vagy mit találtunk. Kellett
volna továbbvonni. Hát, elment a kedvük a fiúknak, s maradtunk ott, én, Vászka bácsi és
a rózsaszín vízibicikli a tengerszemben. Fogtunk egy halat. Legalább ennyi haszna volt.
El se tudott menekülni szegény keszeg. Behajítottam a tóba. Hadd ússzon, amíg még
van víz a Balatonban. A főnökömmel gondolkodtunk iszapbirkózó-verseny rendezésén,
ebben jelenleg több fantáziát látunk. A reklámhoz kellene egy kis kezdőtőke. Eladjuk a
rózsaszín vízibicikliket. Érdeklődőket várunk a fonyódi strandon.

Jónás 04, Budapest, 2010
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Egyszerûen az életünk
Amigó sokoldalú alkotó, aki a képzőművészet mellett – vagy azzal együtt – a zene, az
irodalom és a színház világában is otthon van. Történetmesélőnek vallja magát. „Történetek után kutatok, illetve történetek tárulkoznak fel. A történeteknek csodálatos tanulságaik vannak, és szépségük – mindig az igazság ölt testet bennük, legfeljebb csak
másképpen.”
Képein is ezt az igazságkeresést követhetjük nyomon. A használt papírra szinte kalligrafikus jelként felvitt rajzai a hagyományos kínai festészetre emlékeztetnek. A nyomtatott jelek szerves részeivé válnak a mondanivalónak, talányos jelenlétük fokozza a
drámai hatást.
Ezt figyelhetjük meg a Porba rajzoló című krokin. A leányalakot megjelenítő vonalak nőies íveltségét hangsúlyozza a konstruktív, vonalakból álló táblázat, amely egyben
keretet ad a rajznak, bezárja. Ez a momentum az írásjelekkel együtt feszültséget vált ki,
tovább gondolkodtat, nem ereszt el.
A művész többrétegű kódrendszerével, allegorikus alakjaival közvetít valami mélyebb, a vizualitás mögött rejtőző tartalmat. Grafikáinak hangulatát, komolyságát leheletnyi titok lengi körül. A kompozíciók elvont gondolatokat, érzelmeket, filozófiát és
információt közvetítenek. Példa erre Gödör című munkája. A sötét tónusú, fény által
osztott elrendezés komor, súlyos volta a központi alakban csúcsosodik ki. A nyomasztó
kilátástalanságot, az elveszettséget szimbolizálja.
Amigó Colosseum című, centrális elrendezésű grafikája szintén metaforára épül.
Kiválóan kivitelezett megfogalmazása a magánynak, a kitaszítottságnak és az elszigetelődésnek. A kép alján látható alakok alig érzékelhető támadó mozdulatai félelmet,
fenyegetettséget keltenek, növelve ezzel a tragikus végkifejlet lehetőségét.
Végül a Házat rajzoló: vázlatszerűen megrajzolt, oldottabb hangvételű munka. Akár
egy konyhaasztalon hagyott fecni, amely olyan horderejű fogalmakat rejt, mint a család,
a hajlék és a biztonság utáni vágyunk. Egyszerűen az életünk.
Ezek az értelmezések szubjektívek, nem törekszenek teljességre, sokkal inkább csak
amolyan gondolatébresztők. Gondolatcetlik. Természetesen „lehet másképpen”. Abban
azonban, úgy érzem, egyetérthetünk, hogy amigó minden alkotása külön-külön egy
szépen megfogalmazott üzenet, amely közelebb visz történeteinek és talán titkainak a
megismeréséhez.
Gyomlai Imre
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Élményrögzítés
Az amigó nevet becenévként kaptam a Művészeti Szakközépiskola kollégiumában, Pécsett. A becenév rajtam maradt, ma már így írom alá a képeimet.
Lengyeltótiban születtem 1975-ben. 1990-ben felvettek a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába, kerámia szakon végeztem. Ezután Lantos Ferenc tanítványa lettem a pécsi
egyetem művészeti karán. 2005-ben diplomáztam rajz–vizuális nevelés szakon, diplomadolgozatom az élményrögzítés kérdéseivel foglalkozott: Füzetek és könyvek, avagy a
vizuális napló és az ember‑gondolatok az alkotás hátteréről címmel. Diplomamunkám
ehhez kapcsolódóan egy sokszorosítható saját kötet volt, rajzaimmal és szövegeimmel.
Ennek prototípusát négyféle változatban készíttettem el – négyféle papírra, négyféle
könyvvastagságot kapva így. Ehhez kapcsolódott még egy kisfilm, amely egy – azóta
elégett – vizuális naplómat mutatta be.
1999 és 2000 között az Ime Homo amatőr színtársulat tagja voltam Pécsett; a társulat
vezetője szervezte az első önálló kiállításomat a pécsi Ifjúsági Ház galériájában. Azóta
rendszeresen szerepelek önálló kiállításokkal, amelyeken rendszerint a szövegeim is
megjelennek valamilyen formában. Írni kamaszként kezdtem, a középiskolás időkben,
azóta az alkotómunkám szerves részévé vált az írás: az írás és a képek kölcsönhatásai.
Ha meg kéne határoznom, mi is vagyok, leginkább azzal a szóval tudnék azonosulni:
történetmesélő.
2006 és 2007 között egy önállókiállítás-sorozatba kezdtem – pécsi kávéházakban.
A tíz alkalomra tervezett sorozatból nyolc valósult meg. A kiállítások anyagát hónapról
hónapra készítettem el, a kiállításokhoz kapcsolódó eseményeket (beszélgetések, megnyitóbeszédek, felolvasások) dokumentáltam.
2008-ban családommal Budapestre költöztünk. Az év októberében helyet kaptam a
Tűzraktér Alkotóházban, ahol 2011-ig dolgoztam. A műtermem nyitott műteremként
funkcionált, nagyon sok látogatót fogadtam ez idő alatt. A vendégeimmel gyakran nem
is beszélgettünk, csak ültek, és nézték, hogyan alakul a kép, amelyet festek. Itt kezdtem
el gyakorolni a kivetített festést, egy színházi felkérés kapcsán.
Hosszú évek óta dolgozom azon, hogy a megalkotott képek és szövegek történetekké
rendeződjenek, és formát öltsenek. Könyv képződjön belőlük, és film, vagy könyvek és
filmek…
amigó
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Üzenetek az íróasztalfiókból

Szalóczi Géza
Mélyaltatás
Kiskoromba költöztünk ide, már nem emlékszem, hogy. Muter azt mondta, rossz buszra
szálltunk. A fater lekéste. Nekem nem ciki itt lakni, lakóterep, oszt. Muternak ciki, jobb
napokat látott. Kiülnek Laknerrel az erkélyre, és ócskárolnak mindent. Isznak, nyilvánt.
Pedig másfél szoba, konyha, fürdő, és van hozzánk egy biciglitároló. Meg az erkély.
Jó, minden csupa beton meg asztfal. Fölnézel a házra, még mindig föl, még mindig föl,
és ott a teteje. A házak nagyon sűrűn szoronganak. Mindenki szomszéd, amerre a szem
ellát. Kinézel az ablakodon, és benézel valaki másén. A falak dobhártyából vannak.
Lakóterep, oszt. Egy hétig tartott, mire beilleszkedtünk, végig őrjöngve. Mire beilleszkedtünk, a muter lebetegebedett. Megnézte a piciháter, vitte mélyaltatásba.
Ott volt két hetem egyedül, az volt életem eddigi két hete. Vörösre feslettem a hajam.
Lejártam a parkba, összehaverkodtam a Vérhányókkal. Bejártunk a belváróba, törtünkzúztunk, pizzát loptunk, akkor voltak a nagy banántündetések. Mi is tündettünk a banánok
mellett, az árpádcsávók ellen. Tepsi épség? Fütty. Nincs kimélet. Akkor valamin összebalhéztam a Vérhányókkal, és átálltam az Ütvefúrók bandárjába. Mienk volt az egész
lakóterep. Felébredt a muter, hazajött, olyan halkan beszélgettünk, hogy inkább jobb, ha
nem is halljuk. Jobban vagy, muter? Jaj, kislányom, nagyon szeretlek, látod, fölátkozom
érted az egész életemet, így sírdogált. De azért én ápoltam, míg fel nem száradt.
A lakóterepnek most is megvan a maga szaga. Lápszag. A sok ezer munkaménkülinek
van büdös lápszaga, aki ott él. Szégyellik, hogy munkaménkül vannak, vagy ez egy
betekség, én nem is tudom, bűntudat, mindenesetre kissebrendőrségi érzés. Megkeselyűti
az ember életét. Oszt, mikor romlik az állapotuk, hajléktalanok lesznek, és el kell hagyniuk a lakóterepet. Mert ott lakók laknak. Elmennek maguktól. Az ember nem szívesen
hajléktalan ott, ahol korábban még munkaménküli lehetett.
Van itt minden persze. Kisebb bolt, nagyobb bolt, álószolárium, üvekbeváltó, soroljam? Jáccótér, persze. Nem nagy, az erkélyről pár nézetméter. Najó, gyerek se sok van,
mindenki egyből felnő, ahogy én is.
Na, hogy elmondtam, egyszuszra, nélkülözve a káromkodást, ahogy nyöszörögve
kértétek! Rohadékok.
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Kõris
Két ember jött.
A nyurga fiatal elöl imbolygott a seprűvel, át a kidőlt köveken, az apró öreg kanyarogva követte a festékes vödörrel. A Rohácsok leszakadt sírboltjánál megálltak.
A seprűs belemártotta a vödörbe a seprűt, vörös csíkot húzott a Rohácsok nyírfájának
a törzsére. Körbejártak, az egész nyírfaligetet bekenték. A Tokody család fiatal hársát
rövid tanakodás után érintetlenül hagyták. Eltűntek a selyemakáclugas összenőtt lombja
alatt, de ott is jelöltek; súrlódott a cirok a kérgen. Motoztak, végig a parcella fái között.
Délben a kiszáradt kútnál lepakoltak, az öreg megterített a mohos fedélen, ebédeltek.
Lehettem már vagy százéves.
Az öreg Birtalan Kálmánné ültetett, maga is volt akkoriban nyolcvan. Budáról hozatott át ide, túl voltam a suhángkoron. Egy magonc felcseperedését már nem volt ideje
kivárni. Akkora gödröt kellett ásnia, mint amekkorába Birtalant temették. Az özvegy
többet beszélt hozzám, mint a halotthoz. Más egy élőt megszólítani.

Colosseum, Budapest, 2010
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Magasra nőttem.
A temetőben mindenre ráláttam. Eleinte arra figyeltem fel, hogy kevesebb a temetés,
később egyre kevesebben látogatták a sírokat, végül egyáltalán nem jött senki. A hantok
megsüllyedtek, a kőtáblák eldőltek, a parcellák közé szórt kavicsot elnyelte a gyom.
Rám tettek egy jelet.
Az öreg vödrös kirázta a konyharuhát, összehajtogatta, eltette. Jött a seprűs után,
aki éppen hozzám nyomta a mellét, és megpróbált a karjaival körbeérni. Tekinthettem
volna ölelésnek, de nem az volt. Méricskélt. Próbálgatta, mi az, hogy öl. Az öreg is
odajött, ketten körbeértek. Akkor ez két öl, mondta a nyurga, és rám tett egy jelet. Aztán
elmentek, és évekig nem történt semmi.
Közeledett a város.
Hosszú sorban betonpóznákat szúrtak a földbe a munkások, mintha csak ültetnének. Daruk épültek, nálamnál háromszor magasabbra, felhúztak egy hidat a semmibe, végül alábújtattak egy széles utat. Aztán tél lett, egy darabig megint csend volt a környéken. Tavasszal
folytatódott a munka. Több tucat ember lepte el a temetőt, nagy sietséggel ástak. Vitték a halottakat. Birtalan Kálmánt is kivették a földből: koporsója már elenyészett, de zöldes csontjai
ott voltak. A csontokat egy műanyag zsákba pakolták, a zsákot felcímkézték, egy teherautó
platójára hajították. A sírkövet beletaszították a gödörbe, földet túrtak rá, elegyengették.
Favágók jöttek.
Zúgott az erdő. Halottak nélkül inkább erdő voltunk, már nem temető. Vágták a megjelölt fákat, tövüknél, sorban, mindet. A jelöletlen hárs megmaradt, távolabb néhány juhar, de minden mást lefektettek, az akácialugast, a nyírligetet, a bokrokat. Hozzám nem
nyúltak. Sőt nálam rendezkedtek be, az árnyékban. Ott állt a vizes hordó, a benzines, az
elemózsiás szatyrok, ott reggeliztek, ott ebédeltek. Alkonyatra minden megfestett fa ledőlt, az emberek összepakoltak, elmentek. Rólam mintha megfeledkeztek volna. Talán
azt gondolták, szükség lehet még erre az árnyékra. Bizakodtam. Másnap egy dobozhátú
autóval jött két ember, elővették a láncfűrészt. Vitatkoztak, hol essen rajtam a vágás.
Az egyik a tövemre mutogatott, a másik a piros jelre. Az utóbbinál volt a fűrész, az lett,
amit ő mondott. Vállmagasságban, az odvam fölött hasított belém. Ék alakú, széles
vágást ejtett a láncél, gyűrűről gyűrűre hatolt beljebb, végül levált rólam a törzsem és a
lombkoronám. Elvesztettem szem elől a közeledő várost.
A város csak ideért.
A daruk megsokasodtak. Az emberek magas házakat húztak körénk. A hárs, a pár juhar meg az én csonkom – mi lettünk a park. Új fákat ültettek a járdák mentén, jegenyéket.
Amelyik ház kész lett, megtelt lakókkal. Egymás után mindegyik ház kész lett. Úgy érkeztem meg egy új világba, hogy tapodtat sem mozdultam. Nehéz volt megszokni a változást.
Zsongás helyett zúgás. Csillagok helyett lámpák. Mókusok helyett macskák. Annyi ember
élt körülöttem, mégsem ismertem senkit. Nem jöttek közelebb, tilos volt a fűre lépni.
Gyerekek születtek.
Néhány év, és tele lettünk gyerekkel. Életemben először láttam háromkerekű biciklit. A gyerekek után jöttek a kutyák. Hiába volt tilos a fűre lépni, a gyerekeket és a
kutyákat nem érdekelte. Nagy erőlködéssel növesztettem néhány hajtást, főleg a gye-
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rekek miatt. Korábban nem sok gyerekkel találkoztam, a temető nem nekik való hely.
Jó ötletnek bizonyult kilombosodni, én lettem a központ, körülöttem gyülekeztek az
anyukák. Mulatságos látvány lehettem. Rövidke, de vastag törzs, néhány üde gally,
egy parki gnóm voltam. Vagy koboldlak. Valakik úgy határoztak, hogy homokozót
építenek körém.
Ismeretségeket kötöttem.
Ismeretséget kötöttem Mária Lujzával. Gyakran emlegette az apukáját, akit elütött
egy autó, ha jól értettem egy ötéves ember beszédét. Vagy az édesapja ütött el valakit
– akárhogy is, vége volt. Kivágott ember volt. Mária Lujza többet beszélt hozzám, mint
az anyukájához. Folyton kérdezett. Bácsi vagyok-e, vagy néni? Fáj-e ott, ahol leszakadt
a kérgem? Ha a kéreg a páncélom, akkor a háncs a ruhám? Néha körbeölelgetett, hozzám
tapasztotta a fülét, azt mondta, nem hallom a szíved, kőris. Gyorsan felnőttek a gyerekek.
Együtt a jegenyékkel. Majd megjelentek az öregek. Nem új öregek jöttek, a régi lakók
felett múlt el az idő. A homokozó is eltűnt, a homokot széthordta a szél, kimosta az eső.
Ácsoltak mellém egy padot.
Az öreg Krausz ácsolta, fenyőből. A felesége adogatta a kezébe a léceket. Tőlem keletre helyezték el, ahova délután négy óra tájban esik kipendült koronám árnyéka. Pont az
öreg Birtalan betemetett sírköve fölött. Ott ültek minden délután. Túlzás volna azt mondani, szorongatták egymás kezét, de mégis – Krausz faragott diófa botját keresztbe fektették
az ölükben, és becsukott szemmel abba kapaszkodtak. Talán hintáztak, ott a padon.
A házak fölött is eljárt az idő.
Foltok ütöttek ki a vakolaton, mintha valami betegség volna terjedőben. Büdös lett
a levegő. A föld alatt futó csatornákat kikezdte a televény talaj, hol a szennyvíz, hol a
gáz szivárgott elő. Forró nyarak jöttek, kikopott a fű. A fák közét felverte a bozótos, a
bokrok gyorsan és magasra nőttek. Visszatértek a denevérek, otthonos, temetői hangulat köszöntött a parkra.
Egy alkonyatkor megjött az ágam egy emberrel.
Az ágamból ácsolt mankó volt a hóna alatt. Vénséges vén mankó, ki tudja, hol szerezte. Jött az ágam, vissza hozzám, cipelte magával ezt az embert, aki bevásárlókocsit
rángatott maga után. Megállt a padnál, rágyújtott, billegett. Két kartonpapírt húzott ki a
kocsiból, az egyiket leterítette lepedőnek, a másikat összehajtogatta párnának. Volt egy
igazi paplanja, a kocsiban az foglalta a legtöbb helyet. Volt egy kihegyezett cseresznyefa asztalláb is, esztergált, lakkozott, azt leverte a pad mellé, fejtől, a földbe. Ez volt az
éjjeliszekrénye, erre tette a szélbiztos temetői mécsest. Volt egy órája, súlyos vekker.
Nem húzta fel csörgőre, nem volt az ideje beosztva. Sokáig keresgélte az óra helyét. Az
éjjeliszekrényén lett volna, de azt elfoglalta a mécses. Felfedezte az odvamat. Felnyúlt,
és betette belém. Az ágamat a törzsemnek támasztotta, mielőtt lefeküdt. Ő maga végignyúlt a léceken, följebb csúszott, lejjebb csúszott. Az egyik lábfeje hiányzott. Oldalt
fordult, és egy kicsit összekucorodott. Megszámolta az ég négy sarkát, kívánt valamit,
és elaludt.
Életemben először én is álomba merültem.
A régi ágam érintése tette? Az új szívem lassú lüktetése?
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Fles
Nemekéne már megdögleni
Húzom még halasztom magam
Amámamár nem hasad tovább
És a fekhely úgyis vetvevan
Úgylátoma holnap is lyukas
Pedig abban minden bennevolt
Születés halálés közöttük
Azatarka féltenyérnyi folt
Úgy bizony a kezdetésavég
Majd ha egyszer egybeér a szó
Lapos lesz a földgolyó megint
És a lét körülhajózható

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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Radics Viktória

Insallah
1.

38

Úgy adta az ég, hogy pont aznap pottyantam a mostari Öreg híd fehér köveire, július 24én, mely napon, hat évvel azelőtt, haló poraiból főnixként újjászületett a lebombázott
világcsodája. Magam is épp egy érzelmi katasztrófa után voltam, jólesett megvetnem
a talpam a félhold alakú híd domború hátát járhatóvá tévő kőfokokon. Láttam, a város
kiemelt pontján kétnyelvű emléktábla hirdeti, hogy magyarok is segítettek a Neretvába
süllyedt régi kőtömbök kiemelésében és a híd helyreállításában. Mi tagadás, ezen a
ponton elfogott a nemzeti büszkeség érzése: nos, így, gondoltam, ez az, nem nyavalyogni, nem szentistvánkodni, hanem lehetőség szerint részt venni a jóvátételben! Ilyen
szakszerűen, mint a magyarok. Ha én király volnék, ilyen gesztusokra beszélném rá az
alattvalóimat, szétküldeném őket a világba segíteni, ahelyett, hogy otthon fognám és
nyuvasztanám őket. Ha nem tévedek, Szent István királyunk intelmeiben is találkoztam
hasonló szellemiséggel… Ha én nemes lelkű volnék, ha a helyreállításon munkálkodnék, bízvást magamon is segítenék…
Ezen a ponton hatalmas frissítő zápor zuhant elmélkedéseimre. Az Öreg híd percek
alatt kiürült, és így, a turisták húsa nélkül, feltárta igazi, árva arcát. Nem úgy van már,
mint vót régen, üzente. Megreparáltak ugyan, felhozták szétbombázott ősi köveimet, de ez
már nem én vagyok, hanem csak önnön hasonlatom, egy szimulákrum, amelyet nyaranta
csodálhatnak ugyan az átvonuló bámészkodók milliói, akár egy képet, nekem azonban
annyi. Mert vertek engem nemcsak a horvátok, hanem előtte a szerbek is gránátok tucatjaival, tűrtem, pedig kaptam én még az én jó bosnyákjaimtól is; bírták öreg csontjaim a
csapásokat az utolsó istenverte bombáig, amely óriási robajjal elhozta a véget. Epét hányt
a Neretva. Aztán centire pontosan rekonstruálták az ívemet, az én ékességemet – hiányzik
azonban egyetlen milliméter, annak a finom gyöngédségnek a millimétere, amelynek a létemet köszönhettem. Elveszett örökre az az árnyalat, amely lelket adott énnekem, amelyet
Hajrudin mester képzelt el, számított ki, és épített kilenc éven át.
Az 1556-tól 1993-ig élt Öreg híd utánzata a záporesőben feltárta a helyreállíthatatlan eredeti végtelen szomorúságát, s a visszahozhatatlant. Lehet, hogy iszlám fohász,
dova is párállott a meleg esőben; nem tudhatom pontosan, egy halott, majd évekig tartó
kínos újjáélesztési procedúrán átesett híd mit érez és gondol, mit hisz. Üresen a Neretva
elképzelhetetlen Mostarban. Voltak azonban idők, amikor az elképzelhetetlen volt a
valóság. Az elpusztítottnak a rettentő sötét üressége.
Azt mondják, őrülten háborgott a tündéri folyó, amikor ez megtörtént.
A várost átölelő kopár hegyen állítólag 400 sehid, azaz muzulmán férfi harcos vesztette életét a háború alatt. Pontatlan forrásom az elesett szerb és horvát katonák számát még
többre taksálja. Leír egy május éjszakát. 1993. május 9-én, mondja, Mostar muzulmán
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részében minden bosnyák házat kifosztottak, minden vagyont elvittek. Az embereket kiráncigálták házaikból, és csoportokban hurcolták őket a Heliodrom nevű stadionba. Öszszesen tízezret. Aztán vonattal és kamionokkal elszállították őket a rodoči lágerbe.
Az Öreg híd tudja, hogy Mostar keleti, muzulmán részére százötvenezer bomba
hullott, egyetlen ház, egyetlen dzsámi sem maradt épen. A lágerekbéli elmesélhetetlen
kínzásokról is tud, a megerőszakolásokról, meg például arról, hogy késsel kereszteket
karcoltak a bosnyák foglyok mellére. Nem ennek az emlékét őrzi ma a hegytetőre tűzött, a várost leuraló ormótlan, diadalittas betonkereszt?
„A magyarok figyelmesen kihúzták a víz alól a lesüllyedt köveket, és felsorakoztatták őket a parton. Ezek a kövek, amelyek a víz alatt töltött hosszú évek során megfeketedtek, rövid idő alatt visszanyerték fehér színüket. Ezt Isten üzenetének kellene tekinteni”, olvasom Altan Araslı török konzul könyvében, és ott tartok, hogy elhiszem neki.

2.
Mintha dézsából öntötték volna az esőt Mostarra, minden sokáig csöpögött, a türkiz
Neretva, a folyók királynője elszürkült, és sötét felhők ereszkedtek a hegyre, még a mecseteket is eltüntették. Milyen lehetett mecsetek nélkül a város a háború utáni években?
Mindegyik tornyon látszik, hogy újdonatúj, kövei frissek. Az eső csepergése összevegyült a sadrvánok, a rituális mosakodás céljára szolgáló szökőkutak csobogásával.
Ezeknek a hangját különösen szeretem, amiként a naponta ötször hajlongásra hívó arab
ezán is belopakodott a szívembe.
Mely akkor sérült volt, és ezt nem agresszió, hanem egyszerűen csak a szerelem
hiánya okozta. Hogy ez milyen pusztító lehet, azt is sikerült megtapasztalnom a szép
Boszniában, ahol mindig csobogás hallatszik: patakoké, zubogóké, folyóké, vízeséseké
vagy a sadrváné. Ezt az állapotot persze tévedés volt kimondani és fölösleges dramatizálni: amikor ez van, egyszerűen csak kiürül minden, díszletté lesz a táj, figurákká
az emberek, színes foltokká a virágok. Minden olyan, mint amilyen, és mégsem, mert
nincs lelke, és ettől fáj. Fantomfájdalom. Természetesen Szent Pál nevezetes himnuszára is gondoltam a dzsámi kertjében, a réges-régi, turbános török sírok mellett, és ebben
nem éreztem ellentmondást. A kertek s a vizek összekötik a vallásokat, ha szellem lebeg
a vizek s a füvek felett. A szépséges látvány ilyesfajta jelenlét nélkül, gondoltam, puszta
giccs. Egy kép, amelyből fotótapétát meg posztert lehet készíteni, s turistaszemmel lehet élvezni, vagy inkább csak szórakozni vele.
Én nem vagyok turista Mostarban, mert sok régtől ápolt fantáziám és sok-sok csendes órám fűz a városhoz. Egy szerelem fantáziája, és a szülőföldé: hogy mint bunyevác,
mert részben az is lennék talán, valahonnét a Buna folyó partjáról származhatom, őseim
innét vándoroltak fel a törökök által kipusztított Vajdaságba. Azért érzem magamhoz
ennyire közel a jeges vizű, gyors folyókat, a Neretva utánozhatatlan türkizét s a kiégett
karsztot. Meg még az általam át nem élt háború emléke, az istentelen rombolásé és mészárlásé is odaköt. Mostar sok-sok máig átlyuggatott épülete, éktelen romjai legalább
úgy belém vésődtek, mint az orientális és természeti szépségek látványa.
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A helyrehozatal is látványos. A jellegzetes mostari kis boltocskákban azonban jobbára
kínai, indiai meg török bóvlit árulnak, a patakokba kaliforniai pisztrángot telepítettek, sok
dzsámi elarabosodott, és elvesztette eredeti bosnyák karakterét, kimúlt belőle az erotikus
lágyság és a kifinomult ízlés, amely az itteni iszlámot jellemezte. A mostari horvátok és
muzulmánok a mai napig széjjeltartanak, láthatatlan, ám éles határvonal húzódik a város
nyugati és keleti fele között; a háború békebeli eszközökkel folyik tovább.
A mi korunk, a posztmodern, a de- és rekonstrukciók kora. Megvannak rá a technikai eszközök. Még a művészet, a vallások de- és rekonstrukciója is zajlik, s ami ebből
születik, az javarészt hamisítvány, utánzat, másolat, restaurált műemlék, szórakoztatás.
Azt mondják, eredeti nincs is. Még ezt a karszthegységet is mesterségesen fásították
némely helyeken. Azt mondják, bele kell nyugodni abba, hogy nincs, dekonstruálni a
vágyakozást, a sóvárgást (ami az ezán dallamvezetése), törölni az eredetfantáziákat,
újra- meg újrarakosgatni, szabadon átrendezgetni, kipucolni a régi köveket. Mindent a
turistaszemnek, mindent a belépőjegy-bevételért.
A régi mondás, hogy vándorok vagyunk a földön, módosult: turisták vagyunk a világban, zsebünkben bankkártyával, amíg el nem lopják. Magam nem tudom meghamisítani veszteségérzetemet, nem tudom nem látni az üres Neretvát is, mely fölött nincsen
híd, a csonkokat; nem tudok nem sóvárogni az iszlám dallamra. Mindannyiszor elfog
a szeretet, amikor a boszniai muzulmánok szokás szerint beszúrják mondataikba: akobogda, vagyis insallah, ha megadja az Isten, akinek kilencvenkilenc neve van. És érezni
kívánom a genius locit bizonyos helyeken, melyekhez kötődöm. Várakozás kell ahhoz,
hogy előjöjjön. Aki látott eleven, zubogó forrást, tudott-e nem gondolni a szellemére?

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.
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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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Kiss Barnabás

Az álmok urai

Üzenõfüzet, éjszakára
A szenoik népe
A maláj hegyekben élő szenoik békés emberek. A férfiak vadásznak, halásznak, a nők
gyűjtögetnek, a gyerekek meg vidáman futkároztak, vagy épp pancsolnak a közeli patakban. Hosszúkás formájú, bambuszcölöpökön álló közösségi rattanházakban laknak,
és szinte teljesen olyanok, mint bármelyik dzsungel mélyén lakó nép, csakhogy állítólag
a szenoik képesek irányítani álmaikat.
A szenoiknál minden nap úgy kezdődik, hogy a család reggelizés közben átbeszéli
az éjszakai történeteket. A családfő türelmesen, egymás után végighallgatja és elemzi
a mesélteket, és leginkább a gyermekek álmaira kíváncsi, hogy ezzel is szép lassan be
avassa őket az álmok valós természetébe. A szenoi nevelés és az ezen alapuló életfilozófia minden kérdése az álmok körül forog. Számukra az álomban töltött élet éppannyira
valóságos, mint az ébrenlét. Ide, ebbe a különleges, „bármi megtörténhet, csak akarni
kell” világba vezetik be szépen a gyermekeket. Első körben a gyermeki rémálmokat
kell legyőzni. Aki sikerrel veszi az akadályt, az már szinte bármire képes lehet „Csodaországban”.
A módszer nevetségesen egyszerű, ám annál hatásosabb. Ha bármi ijesztőt látsz
álmodban, ne fuss el! Szállj szembe vele! Ha egy gyermek ólálkodó tigrisről álmodva felriad, szülei azt tanácsolják neki, hogy ha legközelebb is jön az a csúnya tigris,
támadja meg a bestiát, vagy hívjon oda egy álombarátot. Mindenre van megoldás.
A rémisztő zuhanást például könnyedén kellemes repüléssé lehet változtatni, a tűz
legjobb ellenszere pedig az eső.
A rémálmok világa kiváló gyakorlóterep ahhoz, hogy a gyermekek belejöjjenek
az álomalakítás mikéntjébe. Mindemellett a szenoik arra bátorítják gyermekeiket,
hogy minél élvezetesebb és pozitívabb álmokat éljenek át. Váljanak igazi álomharcosokká, akik minden rémalakkal elbírnak, majd idővel építsék fel a lehető legkellemesebb és legkomplexebb álomkörnyezetet, járják be keresztül-kasul, és annyi
„bennszülöttel” barátkozzanak össze, ahánnyal csak tudnak.
A szenoik az álmok kimenetelét tartják a legfontosabbnak, mivel egy álom akkor
számít a legsikeresebbnek, ha a végén a „főhős” álombéli barátaitól ajándékhoz,
álomgyümölcshöz jut. Ez lehet egy kép, egy faragvány, de akár vers, táncmozdulat,
újfajta ritmus vagy dallam, bármi. Mindezeket ébredés után az álmodó elkészíti, és
megosztja a többiekkel.
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Oroszlán, Budapest, 2009

Álomgyümölcsök a világban
Ez az álomgyümölcs-dolog, ha nem is szenoi módra, de a világ többi részein sem ismeretlen jelenség, gondoljunk csak Kekulé, a német kémikus álmára, amely a benzolgyűrű
szerkezetét tárta fel, de Elias Howe feltaláló is álmában kapott ihletet a varrógép megalkotásához. Rámánudzsan, a zseniális indiai matematikus is gyakran álmodott új és
még újabb formulákról, Robert Louis Stevenson pedig Dr. Jekill és Mr. Hyde történetét
kapta ajándékul. Jack Nicklaus golfozó a hatvanas években egy új ütésfajtáról álmodott,
amely az addig átlagos sportolót kiemelkedővé tette. A zeneszerzők sem szűkölködtek
soha álomajándékokban, köztudott például, hogy Mozart és Wagner rengeteg álmát lekottázta, Paul McCartney pedig egy reggel a Yesterday dallamával a fülében ébredt.
Az álmok művészetté transzformálása nélkül biztosan nem létezne szürrealizmus sem.
A sor szinte a végtelenségig folytatható.

Kilton Stewart idillje
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A szenoi álomelméletről elsőként Kilton Stewart amerikai antropológus tudósított.
Ő maga 1935-ben járt a törzsnél, és saját bevallása szerint lenyűgözte a szenoik elképesztő, éjjel-nappali világa. Szerinte a szenoik megvalósították, vagy még valószínűbb,
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hogy megőrizték azt a társadalmi és kulturális életet, amely nem ismeri a modern ember
örök kísérőit, a szorongást és a pszichózist. Az idill kulcsát az amerikai a szenoi álomelméletben vélte megtalálni.
Sajnos a szenoik ma már nem beszélnek az álmaikról. Paradicsomi világukon végigszántott a második világháború, majd a törzs maradéka elszenvedte a délkelet-ázsiai
forradalmak szörnyűségeit is. Ezek az események olyan rémálmokkal „ajándékozták”
meg őket, amelyeket a legjobb álomharcosok sem voltak képesek legyőzni már.

Elõször a hippik…
Kilton Stewart beszámolóját megjelenése idején nem övezte különösebb figyelem,
de később, a mindenre és mindennek az ellenkezőjére is kapható hatvanas években
felfedezték maguknak a hippik, aztán az ezoteristák, illetve a new age hívők, akik
személyiség-fejlesztésre, asztrálutazásra és túlvilági, sőt multidimenzionális lényekkel folytatott eszmecserére használták a szenoi álomelméletként elhíresült tudat
állapotot.
Félő volt, hogy a szenoi álomelmélet már végképp halványlila árnyalatot ölt, amikor
megjelentek a színen a tudósok, és bekapcsolódtak a kutatásba.

…aztán a tudósok
Stewart immár híressé vált beszámolójának hatására elsőként Celia Green alkotta meg
a maga tudatosálom-elméletét. A fogalmat Frederik van Eeden holland pszichiáternek
köszönhetjük, aki még 1913-ban nevezte tudatosaknak (pontosabban tisztának, mivel
az angol lucid dreaming kifejezés ezt jelenti) azokat az álmokat, amelyekben „az alvó
emlékszik a nappali életre és saját helyzetére, tökéletes tudatosság állapotát éri el, képes figyelmének irányítására, és arra, hogy szabad akaratából különféle cselekedeteket
kíséreljen meg”. Green után sorban jött Keith Hearne, Paul Tholey, Patricia Garfield és
Stephen LaBerge. Közülük kétségkívül a német Tholey e tudomány legnagyobb alakja:
komplett és kerek elmélettel állt elő. Tholey kísérletei során arra jutott, hogy az ébrenlét
alatt kialakult szokásainkat álombéli cselekedeteinkbe is belevisszük. Azaz ha ébren
kialakítjuk a kételkedést abban, hogy tényleg ébren vagyunk, akkor álmunkban is vizsgálódni fogunk tudatállapotunk iránt, és ott a gyanús jelekből biztosan ráébredhetünk
arra, hogy álmodunk, és ezzel már el is érjük a tudatos álom állapotát.
Tholey így írt ebbéli tapasztalatairól: „A következőképpen jártam el: napközben
többször (ötször-tízszer) feltettem magamnak a kritikus kérdést, hogy most ébren vagyok-e, vagy alszom. Bár soha a legkisebb kételyem sem volt afelől, hogy ébren vagyok, arra kényszerítettem magam, hogy igen alaposan ellenőrizzem, nincs-e valami
feltűnő, ami mégis arra utalna, hogy álmodom. Az ellenőrzés esetenként egy-két percet
vett igénybe. Négy hét után volt az első sikerem. A tudatállapotra irányuló kritikus kérdés az álom során is felmerült, s azt a tényt, hogy álmodom, arról ismertem fel, hogy
egy olyan személlyel találkoztam, akiről tudtam, hogy meghalt.”
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Álmodjunk egy világot magunknak
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Paul Tholey leírása szerint a tudatos álmodásnak hat biztos ismérve van: tisztában
vagyunk tudatállapotunkkal (tehát pontosan tudjuk, hogy ébren vagyunk-e, vagy álmodunk); tisztában vagyunk azzal, hogy szabadon dönthetünk (például nem kell elmenekülnünk rémálmaink álomalakjai elől, hanem döntési lehetőségünk van); a tudatállapotunk tiszta (megszűnik az álomtipikus zavarosság, a tudatállapot homályossága);
az érzékelésünk is tiszta (ugyanúgy szagolunk, ízlelünk, hallunk, látunk és érzünk, mint
ébren); tisztában vagyunk éber életünkkel (tudjuk, kik vagyunk, mit csináltunk az előző
nap, sőt még azt is, hogy mit akartunk ettől az álomtól), és tisztán emlékszünk álmainkra
(normális emlékezetünk ugyanúgy funkcionál, mint ébren, tehát emlékszünk álmainkra,
különösen a tudatos álmokra).
A tudatos álom technikájának gyakorlásával teljesebben és többet élhetünk
– mondja Mészáros Attila Ausztráliában élő tudatosálom-kutató. Alvás közben azt
tehetünk, amit csak akarunk. Oda és annyit repkedhetünk, ahová és amennyit csak
akarunk, kalandozhatunk az álomvilágban, szó szerinti álomautókat vezethetünk, és
ágyba csábíthatjuk akár Angelina Jolie-t vagy Brad Pittet is. Gyakorlatilag bármit
megtehetünk. Magasabb szinten képesek lehetünk elménk rejtett zugaiból előszedni
eltemetett, például kora gyermekkori emlékeket, és átélhetjük akár születésünk pillanatát is. – Néhányan összemossák a tudatos álmodást az asztrálutazással – hívja fel a
figyelmet a kutató –, de én személy szerint nem hiszem, hogy asztrálutazásra képesek
vagyunk, inkább azt gondolom, Paul Tholey-hoz hasonlóan, hogy ezek az élmények
elképesztően valósághűek.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a fentebb említett éberségből az álomba átvitt szokások visszafelé is működnek. Amit begyakorolunk éjszaka, az nappal is érvényes. Amire
nincs elegendő időnk nappal, azt ettől kezdve éjjel is megcsinálhatjuk – méghozzá úgy,
ahogy csak akarjuk. Kungfuedzést tarthatunk a Csomolungma tetején, vagy akár gitárleckéket vehetünk Jimi Hendrixtől.
Természetesen mindez nem megy egy csapásra. A tudatos álmodást sokat kell gyakorolni, és a fejlődés mértékétől függ, hogy ki mennyire lesz képes beleszólni az álmába. Először az álmodó – bár már ráébred, hogy az átélt élmény nem a valóság – nem
nagyon tud beleavatkozni az események folyásába. Az álomtörténet még saját törvényei
szerint alakul, amelyben mi, bár tudatos, de csupán passzív szemlélők vagyunk. A további szinteken a tudat egyre nagyobb kontrollt gyakorolhat az álomesemények fölött.
A végén már saját álomkörnyezetet építhetünk, szinte teljesen úgy, ahogy azt a tavalyi
év egyik sikerfilmjében, a Christopher Nolan által rendezett Eredet (Inception) című
filmben is láthattuk.
De ez még nem minden, mert bár a tudatos álmodás önmagában, úri passziónak is
érdekes jelenség, elsajátítása egyes alvászavarok, például az alvásparalízis vagy a rémálmok megszüntetésére is használható – szenoi módra meg kell támadni a „tigrist”. Az
álomkutatók számára a tudatos álmodás a terápián kívül az agy–elme interakciójának
vizsgálatába is enged némi betekintést, hiszen ez a tudatállapot tisztán kimutatható mind
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EEG-vel, mind MRI-vel. Az agyhullámok egy különös, az ébrenlét és álom közötti tudatállapot-átmenetet mutatnak, amelyből az álmodó, előre megbeszélt módon, szemmozgással jelezhet a tudósnak, hogy íme, megérkezett a tudatos álom birodalmába.

Ébredés után
A gyanúsan túldimenzionált szenoi idillt aztán G. William Domhoff kísérleti pszichológus piszkálta meg még a nyolcvanas években, de a leplet csak 2003-ban rántotta le
teljesen, lépésről lépésre bebizonyítva, hogy bár a maláj törzsnél tényleg fontos szerepet
játszanak az álmok, de azért közel sincs olyan kultikus szerepük, mint ahogy azt Kilton
Stewart állította. Domhoff azt feltételezi, hogy Stewart a saját vágyait és álomvilágát
vetítette bele a szenoiktól szerzett információmorzsákba, hogy valami teljesen egyedi és különleges felfedezésben lehessen része. Ugyanakkor Domhoffnak van még egy
igen fontos megjegyzése. Eszerint a történetet az teszi roppant érdekessé, hogy a kvázi
fikció alapján szárba szökkent tudatos álmodás tudománya – ha nem is a képzelt szenoi
szinten, de – működik.

Álmodozó, Budapest, 2009
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miklya Anna

Az üzenet, a tiltott gyümölcs
Alien-filmek és a kommunikáció

A kommunikáció egyik alaptézise, általános iskolás anyag, érettségi tétel, a nyelvet jelrendszerként írja le, lebontva egészen a „jel” fogalmáig, amelyet egy olyan önmagán túlmutató tárgyként vagy jelenségként definiál, amelyet „vevője” dekódolni tud. Az egyik
legelemibb ismeretünk a „jel”, és az egyik legősibb félelmünk, hogy a jelet nem tudjuk
megfejteni, nem ismerjük az eredetét, félrekódoljuk, netán nem érkezik valós jel. Az sem
véletlen, hogy a nyugati/keresztény kultúra szent szövegében, a Bibliában az ember első,
kielégítésre vágyó igénye a társ. „Nem jó az embernek egyedül lenni.”* Ember vagyok,
beszélj hozzám, kommunikálj velem, különben megszűnök embernek lenni. Erre az ösztönös, szűkölő félelemre játszott rá Ridley Scott Alien (A nyolcadik utas: a Halál) című,
azóta klasszikussá vált sci-fi-horrorja, amely összetett utalásrendszerében a magány, a
társaktól való elvágottság, a kommunikációs defekt rémisztő képeivel sokkolja nézőit.
Az Alien-tetralógia első darabja két évvel a Star Wars és a Harmadik típusú találkozások után került a vászonra, 1979-ben. Bár az invazív, agresszív idegen teóriája
már a műfaj egészen korai darabjaiban megjelent, ebben a néhány évben a barátságos
idegenek, mesés galaxisok voltak népszerűek: a science fiction inkább fiction tulajdonságait előtérbe helyező, gyakorlatilag modern mitológiát teremtő vonulat. Scott filmje
azonban már a beállítások komorságával kétségtelenné teszi, hogy a világűr nem kedves
lényekkel benépesített, napsütötte planétákkal teli hely: a képek komorak, a Nostromo
űrhajó díszletei gépzsíros, fémes, zörgős, fekete, ipari helyiségeket és szervizfolyosókat
mutatnak, a legénység pedig a legnagyobb jó szándékkal is szedett-vedettnek nevezhető. Az előre megtervezett, jobbára mélyalvásban töltendő utazást a fedélzeti számítógép, Anya szakítja meg, a Földtől, a biztonságos otthontól messze: értelmezhetetlen
üzenetet fog egy közeli kisbolygóról.
Vajon miről lehet szó? Egy idegen civilizáció? És mit szeretne? Segítséget, kapcsolatot teremteni, felfedezni, figyelmeztetni? Létezik annál nagyobb kísértés egy emberi lény számára, mint önként megtenni saját magát egy fontos üzenet címzettjének?
A legénység tagjai eltérő nézőpontot képviselnek, de a néző tisztában van vele, hogy
ha a kapitány nem kardoskodna az út azonnali megszakítása mellett, a kíváncsiság végül mindegyiküket visszaűzné ahhoz a várakozó kisbolygóhoz. Pszichológiai alaptétel,
hogy egy egészséges személyiség, ha elhalad egy tükör előtt, vagy belép egy szobába,
ahol van tükör, akkor önkéntelenül is, de belenéz. A Nostromo legénysége számára
vajon mit mutat az LV-426-os kisbolygó tükre?
Az elfogott jelzés nem segélykérés volt, fejti meg később, már túl későn Ripley had-

46

* Mózes első könyve, 2:18.

Csillagtér

nagy (Sigourney Weaver), hanem figyelmeztetés. A patkó alakú idegen űrhajó ragadozó
alienek tojásaival van tele, akik az „Alien-univerzumban” space jockey-kként megnevezett, civilizált, a jelek alapján meglehetősen emberszerű lényeket pusztították el, a
hajójuk pedig lezuhant a sziklás kisbolygón. A támadó lények nem intelligensek, de
ravaszak, céljuk a szaporodás és a konkurencia elpusztítása. A mi mélységes humanitásunk számára nem csupán a rovarszerű, kifejlett „harcos”, vagy a kezdetleges fejlődési
stádiumban lévő arctámadó erőszakos szexuális aktust imitáló magatartása visszataszító. A magát fejlett intelligenciaként számon tartó néző riadtan eszmél arra, hogy mennyi
emberi vonást fedez fel a svájci festő, H. R. Giger által szándékoltan nem emberszerűre
tervezett ragadozók viselkedésében. Menekülj, ez az első Alien-film üzenete, menekülj,
mert vagy áldozattá válsz, vagy gyilkossá, és ki tudja, melyik rosszabb.
A híres-hírhedt film, amelyből néhány moziban kivágták a meredekebb jeleneteket a
mosdók tisztaságát biztosítandó (!), olyan bevételt hozott a stúdiónak, hogy néhány évvel később folytatni kívánták a szériát. Scott után egy újabb nagyon tehetségesnek tűnő
fiatal rendezőt, az azóta szintén a legnagyobbak között emlegetett Cameront kérték fel a
folytatásra. Az általa írt és rendezett Aliens (A bolygó neve: Halál) szintén kiemelkedő
B-mozi, de a Scott-féle Alien sötét és baljóslatú világával, annak egyszerűségével, mármár dísztelenségével nem hasonlítható össze. Cameron, aki két Terminátor-mozi között
vállalta az Alien-filmet, a saját ízlése szerint gondolta újra a történetet: az ő változata
inkább akciófilm, mint zsigeri horror-sci-fi.
A mentőkabinban sodródó Ripley-t több mint fél évszázaddal később találják meg,
ébresztik fel. A bolygóépítő Weyland Társaság épp olyan kapzsi, mint az első részben
volt. Egyik képviselőjük az LV-426 másik felén békében éldegélő telepeseket arra utasítja egy szűkszavú üzenetben, hogy nézzék meg az idegen űrhajó Ripley által felvázolt
helyét, ám a lehetséges veszélyre nem figyelmezteti őket.
A tragédia persze borítékolható, minden kapcsolat megszakad a teleppel, és egy állig felfegyverzett katonai osztagot küldenek ki, hogy csináljon rendet, ha van még hol.
Kezdeti, érthető ódzkodása ellenére Ripley vállalja, hogy részt vesz az akcióban; ebben
a filmben teremtette meg az akciófilmek első gépfegyveres igazságosztó női alakját
Cameron (később még egy legendás amazont mutat be a vásznon Sarah Connor személyében).
Bár a két Alien-film sok mindenben különbözik, mindkét rendező az üzenet, a kommunikáció hatalmával és ellenállhatatlanságával játszik el, csalogatja be szereplőit és
nézőit is az ügyesen felépített emocionális csapdába: az üzenet az a tiltott gyümölcs,
amelynek nem tudunk ellenállni, még akkor sem, ha tudjuk, hogy kéne. Az üzenet – a
váratlan, a várt, de nem megérkező, az értelmezhetetlen, a nehezen megfejthető – az
egyre biztosabban „információs társadalommá” váló XX. század végének legális és világszerte elterjedt drogja.
Az Alien-filmeknek még két további feldolgozása készült, két szintén fiatal, szintén
sokra hivatott rendező keze alatt, azonban sem a David Fincher által rendezett Alien 3
(A végső megoldás: Halál), sem a Jean-Pierre Jeunet rövid hollywoodi kitérőjeként
értelmezhető Alien: Resurrection (Feltámad a halál) nem kapott olyan megérdemelten
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remek kritikai visszhangot, mint a széria első két része. Bár mindketten hozzáadták
egyéni látásmódjukat, vizualitásukat, elképzeléseiket az Alien-dimenzióhoz, a producerekkel és stúdióval való folyamatos huzavona, a meglévő anyag szigorú szabályai,
már elvarrt szálai kötötték őket annyira, hogy a két utolsó filmet blockbuster mivoltuk
ellenére is (vagy éppen azért) csak jól sikerült iparosmunkaként jellemezhetjük.
Scottot azonban nem hagyták nyugodni a saját filmjének olyan régóta nyitva hagyott
kérdései, amelyeket azóta még a rosszabbnál rosszabb Predator, Alien vs. Predatorfilmek sem lepleztek le, és ez év nyarán mozikba került az első Alien előzményfilmjének
tekinthető Prometheus.
A Prometheus megfelelő értelmezéséhez egyrészt jó ismerni Scott rendkívül változatos munkásságát, amely a sci-fitől a kosztümös drámán át a thrillerig rengeteg műfajt
magába foglal, másrészt figyelembe kell vennünk, hogy harminchárom év telt el a két
film vászonra kerülése között. Ez nemcsak a trükktechnika fejlődésén mérhető (az Alien
felvételei mai szemmel nézve is rendkívül hitelesek), hanem a rendező személyén is:
az Alient egy fiatal titán rendezte, „hozott anyagból”, míg a Prometheus egy befutott,
sikeres és nagyon idős ember mozija, akinek elég pénze és lehetősége van ahhoz, hogy
azt tegyen a vászonra, amit akar, és szabadon elgondolkodhasson azokon a kérdéseken,
amelyek érdeklik. Így, bár a Nostromón történtek előtti eseményeket látunk, a Prometheus hangvétele teljesen más, műfaja is inkább sci-fi, mint horror. Néhány kötelezően véres jelenetet kapunk tessék-lássék elszórva a kétórás játékidő alatt, azonban a
film mondanivalója bonyolult, összetett, és a saját maga által felvetett kérdéseket nem
is válaszolja meg teljes mértékben.
Ahogy az Alienben, itt is egy ellenállhatatlan üzenettel kezdődik a film tulajdonképpeni cselekménye: archeológusok a Föld különböző pontjain, időben és térben elszigetelt
ősi civilizációk sziklarajzain ugyanarra a csillagképre bukkannak. A Weyland Társaság
beleegyezik, hogy egy költséges expedíciót indítsanak a beazonosított kisbolygóra, az
LV-233-ra, amely hangsúlyozottan nem azonos az első film LV-426-osával. Az üzenet
itt egy egyszerű jel, pár pontocska, egy koordináta, egy invitálás, azonban az ember,
emberiség számára elképzelhető legnagyobb reménnyel kecsegtet: végre szembenézhetünk a Teremtővel, azzal a hatalommal, amely alkotott minket, feltehetjük neki kérdéseinket, szóba elegyedhetünk vele. Scott tehát folytatja a kommunikáció őrjítő, mágikus
erejével való szédítést, ami a nézőt is a székbe szögezi. Ismét úgy érezzük, nincs az az
emberi lény, aki ne nézné meg magát ebben a tükörben, akármilyen rémisztő legyen is
az a kép, amelyet mutat.
Scott persze nem lenne önmaga, ha nem festene könyörtelen képet. Teremtőink
szándéka gyilkos, és felmerül az a kérdés, vajon a nyilvánvaló fizikai és szellemi fölény
mire elég egy felsőbbrendű fajnak, ha éppolyan esendő, agresszív, becsapható és végső soron elpusztítható, mint a teremtményei. Legalább tudjuk, hogy halhatatlan, szólal
meg enyhe cinizmussal az űrhajó androidja, a nagyszerű Michael Fassbender.
Az üzenet tulajdonképpeni jelentése azonban nem lepleződik le. A film megtekintése után is tele vagyunk kérdésekkel (hogyan kerültek a csillagképek koordinátái a Földre, ha egyszer mindenki elpusztult a Teremtők közül?, miért akarnak kiirtani minket?,
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miért voltak olyan elővigyázatlanok, hogy a saját biológiai fegyverük ölte meg őket?,
mi volt a tulajdonképpeni céljuk az emberiség megteremtésével?, milyen viszonyban
állnak a gyilkos fegyverként használt alienekkel?, és így tovább), akárcsak a Teremtők
bolygója, és nem a Föld felé tovarepülő főszereplők, mármint az a kettő, amelyik úgyahogy életben marad.
A kérdések magukban hordozzák azt a kínzó dilemmát is: mi magának a filmnek az
üzenete? Vajon az, hogy egy idős rendező logikai hibákkal teli forgatókönyvből készített egy látványos filmet, örüljünk neki? Vagy az, hogy egy zseniális elme több filmben
fogja kénye-kedve szerint boncolni, gyúrni, formálni a saját magánmitológiáját, és reménykedjünk, hogy megéri még a folytatást? Vagy egyszerűen annyi, hogy bizonyos
kérdéseket nem lehet megválaszolni, és bizonyos üzenetek nem nekünk szólnak?

Repülni akaró, Budapest, 2010
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„Ha én tegezlek, te is tegezz!”
A felvétel időpontja: 2012. július 20., este 8 óra
Helyszín: Siófok, Új Piac tér
Nevek: Ferenc, Törpe

Ferenccel egy szerda délutánon találkoztam először; akkor azt mondta, hogy nem ér
rá, találkozzunk másnap 11-kor a vasútállomás előtt. Akkor nem jött el, viszont amikor
pénteken összefutottunk, egyből ráállt a beszélgetésre.
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– Hogy nevezik ezt a helyet, ahol vagyunk?
– Krokodil bár. [A sarki kocsma felé mutat.]
– Hogy szólíthatom önt?
– Ferenc.
– Hol született?
– Balatonlelle,’44. első hónap 21.
– Van családja?
– Kettő nagyfiam van. Elváltam, de nem találkoznak velem. Nézze, uram, én mentem az
utcán, mindig azt mondja: mi kell, édesapám? Mondom: fiam, nem ide jöttem, hanem
jöttem unokáimhoz, ennyi.
– Mi volt a foglalkozása?
– Hentes. Vágtunk disznót, marhát meg lovat.
– Böllérkedni is eljárt?
– Igen, uram. De most már nem, mert rokkant vagyok, hajléktalan. Vállcsonttörésem
volt.
– Mi történt?
– Elestem, vagyis elütöttek, uram. Egy autó. Aztán ott is hagytak. Még szerencse, hogy
megjegyeztem a rendszámát. Jöttek a rendőrök, meg is fogták.
– Mennyit kapott az autós?
– Nyolc hónap fegyház.
– Hányban volt ez?
– ’64.
– Utána tudott még dolgozni?
– Nem tudtam, uram.
– És mikor került utcára?
– ’87-ben. Elváltam, és otthagytam mindent. Parkokban aludtam.
– Nem szólnak érte a rendőrök?
– Nem. Húsz éve vagyok Siófokon, jönnek a rendőrök: szevasz, Feri bácsi, hadd
pihenjen!
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– ’87-ben még nem volt hajléktalanellátó rendszer. Hogyan oldotta meg például a fürdést?
– Felmentem az unokatestvéremhez; de van családja, ott nem lakhatok. Most meg télen
bemegyek a szállóra, lehet fürdeni, lehet bent aludni. Nincs gond. Kapunk reggelit,
ebédet, vacsorát.
– Ma mi volt a vacsora?
– Most nincs. Ebédet kaptam, húsleves volt, meg paradicsomfőzelék hússal. Gondoskodnak rólam, uram, ez az igazság.
– A Balatonban is szokott fürdeni?
– Igen, szoktam.
– Turistákkal találkozik?
– Igen, korrekt emberek és művelt emberek, ennyi. „Uram, fogadja el!” „Köszönöm
szépen.”
– Máshonnan is jut pénzhez?
– Rokkantnyugdíjas vagyok.
– Mire költi a pénzt?
– Egy kis ennivaló, egy kis cigi; ha kerül, megveszem, ha nem kerül, akkor nem fontos
a cigi, mert első a gyomor, a kaja.
– És az alkohol?
– Nagyfröccsöt szoktam inni. Megiszom három-négy fröccsöt, aztán vége, utána már
hiába mondják nekem, hogy gyere, Feri, igyál.
– Sok hajléktalan van Siófokon?
– Igen, sokan vagyunk.
– Általában hogyan kerülnek ki az utcára?
– Nem tudom, arról nem beszélünk, csak hogy hány családja van, mi van a régi feleségével, ennyi.
– Vallásos ember ön?
– Katolikus vagyok, eljárok templomba minden vasárnap. Isten mindig velem van. Ha
elesek, akkor Istenem, segíts, mert nehezen megy, aztán fölkelek, Istenem, köszönöm
szépen.
– Hallgat zenét? Van rádiója?
– Volt, csak elhagytam. A kocsmában van.
– A nagy hőséget hogyan vészelte át?
– Ott a Balaton, akkor megfürödtem.
[Ekkor odajön hozzánk egy másik ember.]
– Milyen lap ez?
– Csillagszálló.
– Hát nézze, az az igazság, hogy a kormány a szegény emberekről semmit nem tud. Na
most százötvenmilliárdot átcsoportosít az úgynevezett munkahelyek javítására. Ezek a
munkahelyek mind olyan harminc százalékos hitelkonstrukcióval készülnek, ezt nem
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lehet kigazdálkodni. Na most kitalálták a fejesek, hogy ne fizessenek járulékot. Ez,
mondjuk, megint nem nagy üzlet, megmondom, hogy miért. Mert a vállalkozók így se,
úgy se jelentik be a melóst, mert nem mindegy, hogy mekkora a járulékos költség, tehát
evvel megint a szarnak adtak egy pofont. Én valamikor vállalkozó voltam, nem fogják
bejelenteni, mert az alkalmazotti adó megmarad, és ez szintén a létszámtól függő. Amíg
ők tizenhat százalékot adóznak, ez felmegy hetvenre. Van még egy, ami lényeges: az orvosi ellátással a magyarok kitörölhetik a feneküket, megmondom, hogy miért. Meghalt
a szomszédomban egy beteg, aki infarktusgyanús volt, és tizenhét nap alatt nem tudták
megállapítani, hogy mi baja…
– Köszönjük szépen, de inkább Ferenccel…
– Várjon, még most jön a java, ezt érdemes meghallgatni. Na most nekem olyan problémáim vannak, hogy összetört a sarkam, alig bírok menni. Nyolcfelé tört szét a sarkam,
dolgozni nem tudok, ülőmunkát javasoltak, de hát azt nem lehet, ugye. Erre Magyarországon negyven százalék rokkantság jár. Most a társadalombiztosítás gyakorlatilag
utasította az orvosokat, hogy negyven százaléknál ki kell söpörni mindenkit. Huszonhétezret kapunk, de ez még mindig sok szerintük, amit meg ők kapnak, az kevés, mert
több millió forintból élnek. Hát miránk nem vonatkozik az áremelés, az infláció? Dehogynem! Akkor minket miért nem emelnek? Huszonhétezerből úgy éljél meg, hogy
fizessél rezsit, fizessél mindent. Szerinted meg lehet élni?
– Nem! – vágja rá Ferenc.
– Na most, egy német állampolgár, aki a szomszédom, mondta, hogy kint a negyven
százalékra kilencszáz euró jár, amiből meg lehet élni, itt meg száz euró sincsen. Ezt
közöld be a kormánynak!
– Köszönjük szépen. Ferenc, ott tartottunk, hogy az időjárás-változás…
– Na, még egy! Ezt is közöld! Ezelőtt négy évvel igazoltatott az utcán négy rendőr.
Hozzátartozik, hogy én cselgáncsoztam. Közöltem velük, hogy mi van, gyerekek. Negyedszer igazoltattak ugyanazok. Mondom: mi van, gyerekek, ismerkedni akartok?
Az egyik rendőr megütött. Mondanom se kell, rögtön vissza akartam adni, lefogtak,
megbilincseltek, bevittek. Az ügyeletes tiszt közölte, hogy nagy szerencsém volt, mert
ha meg tudom ütni a rendőrt, akkor hét évet kapok. De ez miért nem jogos önvédelem?! A rendőrnek joga van megütni?! Nem ugyanaz a törvény vonatkozik mindenkire
Magyarországon?! Na de miért nem?!
– Köszönjük. Ferenc, honnan tudja meg az időjárás változásait?
– Uram, ott a kocsma, ott bemondja a rádió. Aztán elmegyek valamerre, elbújok bent a
házaknál…
– Na most még egy, amit el akarok mondani, hogy szembeszálltam a kommandósokkal,
és négy fegyvert vontak rám, amikor látták, hogy velem nem bírnak meg. Mert rám
akartak varrni egy bűntényt. Hát ez Magyarország, hogy ránk fogják a géppisztolyt,
mert már nem tudunk mit csinálni ellene. Hát nem is tudtam, ez igaz. Ez a magyar igazságszolgáltatás. Elég most már?! Te engem ismersz?
– Hogyne ismernélek – mondja Ferenc.
– Maga is került összeütközésbe a törvénnyel? – kérdezem Ferenctől.
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– Nem, uram.
– Nem lopják meg, miközben alszik a padon?
– Mondtam, hogy ott van a főnökasszony [mutat a kocsma felé], beviszem a cuccomat,
ott jó helyen van. Bemegyek, kérdezik, hogy mit kérsz. Mondom: Anikó, egy kávét meg
egy kisfröccsöt.
– De most figyelj, egy újságíró mellém állt, egy újságíró csaj. Három nap múlva
tiszta vér a pofája. Mondom: ki volt az, tudod? Mondja: nem. A rendőrség, mi? Menjünk be a rendőrkapitányhoz. De nem jutsz be. Dehogynem, mi az, hogy nem jutok
be a rendőrkapitányhoz, hogy gondolod? Azt mondja, tudod, hány rendőr van ott?
Persze, mondom, gyere! Jött a kis újságíró csaj, bementünk. Volt ott olyan tizenkét-tizenhárom nokedli, aztán amelyik odaállt, rögtön leütöttem, abban a pillanatban.
Egyik rám fogta a géppisztolyt. Mondom: figyelj, meggondoltad? Ha megcsinálod,
bazmeg, meg-öl-lek! Mondom: fogd meg a géppisztolyt, apukám, lőj, mondom, lőj!
Azt mondja: mit csináljak? Lőj! Mert ha te nem lősz le, akkor én lőlek le téged, bazmeg, lőj! Megtegyem? Tedd meg, mondom, de itt a csaj is. Erre köpött egyet, azt
mondja, kiszállok.
– A gyerekkorából mire emlékszik vissza? – kérdezem Ferenctől.
– Apám jó ember volt, mondta, hogy kisfiam, nem bántlak.
– Elmondok még egy történetet, hogy rám törtek Zamárdiban a házamban… Ez 1987ben volt. Hát az a rátörés nem úgy sikerült, ahogy a rendőrök képzelték, mert én mind a
hét rendőrt pofán rúgtam, és kirugdaltam a házból. Ha nincs az újságíró haverom, akkor
kapok tizenöt évet.
– Mi a legnagyobb igazság az életben, Ferenc?
– Uram, nincs igazság, ez a valóság. Minket lenéznek, mert hajléktalanok vagyunk. Ott
alszok a padon, van olyan ember, hogy le is köp. Hát nem gyakran, elég sűrűen. Mi van,
te csöves? Még meg is vernek, uram, ez a valóság.
– Figyelj, ezek a politikusok egymás közt mindent megszavaznak, és a szegény ember…
mindig attól akarnak elvenni, akinek egyébként sincs pénze. És mindennel foglalkoznak,
például a dohányzással, hogy nem lehet; de ha nekem van egy éttermem, akkor hadd
döntsem el én, hogy mit engedek meg, ne a politikusok. És ezek a politikai húzások mind
arra mennek ki, hogy betakarják az emberiség szemét. De most már úgy kéne, olyan törvényeket hozni, ami a szegényeknek is jó. Gyakorlatilag az ország hetven százaléka éhen
döglik. A devizahitelesekkel kapcsolatban meg: először is, miért adták ki a hitelt? Másodszor: ők nem devizát kaptak, hanem forintot. Hát akkor mi közük a devizaárfolyamhoz?
Azt mindenkor a banknak kellene, de olyan szerződéseket csinálnak, hogy azon még egy
jogász se tud kiigazodni. Nem lehet értelmezni. Lényeg az, hogy elfelejtettek magyarul:
Bau Hau Zie Au… Magyarok vagyunk, magyarul beszéljünk! De ez a média is, a média
fúj fel mindent, és a tévékben úgy kéne beszélni, hogy mindenki értse. Ha ez tovább folytatódik, akkor Magyarországot le lehet törölni a térképről.
– A beszélgetés végén mit fog csinálni? – kérdezem Ferenctől.
– Uram, van ez a Krokodil bár, ott kapok vacsorát, azt elballagok. Tegnap például rántott húst kaptam, meg kenyeret.
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– Üzen valamit az olvasóknak?
– Mindenki vigyázzon saját magára, uram! És ne kerüljön ide, ahol én vagyok! Ez a
valóság. [Ferenc elmegy a kocsmába.]
– Maga is üzen valamit?
– Na most, bármelyik újságnak vagy, én tisztellek, becsüllek, hogy te felállsz a szegény
emberekért.
– Megkérdezhetem, hogy önnek mi a neve?
– Ha én tegezlek, te is tegezz!
– Akkor neked.
– Nekem: a Törpe.
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Nógrádi Gábor

Felelés Darth Vaderbõl
Mona néni azon a reggelen rémülten riadt fel mobilja birodalmi indulójára. Ezt a dallamot állította be este ébresztőnek, hogy el ne felejtse, milyen nap következik.
– Ma Star Wars-óra lesz! – suttogta. – Úristen! Még át kell néznem… Hogy is
van? Darth Vader eredeti neve Palapine Skywalker volt… Nem, nem! Anakin! Anakin
Skaywalker! Palapine a sötét erő… Vagyis még nem sötét, csak később lesz az, amikor
kiderül, hogy ő a Darth Sidous, akit Anakin megment, bár nem akarta… Hogy is van ez?
Ha valaki a totál műveletlen felnőtt olvasók közül nem értené, történetünk egy olyan
napon játszódik, amikor az iskolában a tanárok ülnek a diákok helyén, és egy-egy gyerek
a tanár. A mi iskolánkban, Pusmányban, itt a Tisza mellett ugyanis az egyik héten így van,
a másik héten meg úgy. Vagyis az egyik héten a diákok tanítják tanáraikat, a másik héten
pedig, ahogy általában szokás: a tanárok okítanak. A kísérletet az Európai Unió engedélyezte. Ha sikeres lesz, akkor minden uniós országban bevezetik kötelező érvénnyel.
Mona néninek, azaz Lipóczi Gézáné matektanárnak két kettese és két hármasa volt
Star Warsból. Biztos lehetett benne, hogy Béni tanár úr kihívja, mert közeledett az év
vége, és még nem dőlt el, hogy kettes vagy hármas lesz.
A sulinkban Patai Béni a Star Wars-tanár, és nála nincs kegyelem. Úgy osztogatja
az egyeseket meg a ketteseket a tanári kar tagjainak, mint télapó a csomagot. Igaz,
hogy csak tizenegy éves, de már beválasztották a Tudományos Akadémia tagjai közé a
Hogyan működik az Erő a Sötét Oldalon? című dolgozatáért.
Mona néni megérzése jó volt. Béni tanár úrnak, alighogy beszáguldott az osztályba
a rollerén, ahogy szokott, már csattant is a hangja:
– Na, mi van, pupákok? Mit sunnyogtok? Halljam, mi volt mára feladva!
A tanárok megpróbáltak Miki egérré válni, és eltűnni az asztaluk mögött. Ilyenkor
jobb nem jelentkezni, mert az igyekvőből könnyen felelő lehet. Csak a diri, doktor Pók
Lipót, a stréber nyújtózkodott.
– Darth Vader, tanár úr! Kimenjek felelni?
– Nem – mondta Béni –, téged már lezártalak. – Kinyitotta a naplót. – Na, nézzük
csak, kinek kell még javítania?
Mona néninek kiszáradt a torka. Fejében zsongtak a nevek, a szavak: Anakin,
Kenobi, Luke, Mace Windu, Leia, Palapine… Vagy Palacsinta? Uram atyám! Hogy
lehet ezt megjegyezni?
– Lipócziné! – csattant a tanár úr hangja. – Gondolom, javítani szeretnél… Két kettesed meg két hármasod van… Vagy megelégszik a kettessel a tanárnő?
– Inkább felelnék – nyöszörgött Mona néni, és kitámolygott.
– Örülök, hogy ilyen lelkes vagy – mondta Béni. – Csak kicsit frissebben, ha kérhetem. Úgy vánszorogsz, mint reumás tehén a rétre.
Az osztály szolgai röhögéssel jutalmazta a tanár úr halvány humorát, amint szokás.
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– Na, kérem – mondta Béni. – A téma: Darth Vader.
Mona néni megigazította a haját, aztán belekezdett:
– Darth Vadert eredetileg nem Darth Vadernek hívták… Mielőtt Darth Vader lett,
Anakin volt… Vagyis Anakin Skywalker. Csak később lett Darth Vader… Úgy lett…
Úgy lett, hogy Palapine… Aki nem Palapine volt, hanem Szidolos nagyúr… De ezt csak
Darth Vader tudta… Vagyis Anakin…
Mona néni elhallgatott. Az előbb még értette, hogy ki volt Anakin, és ki volt Palapine (vagy Palacsin?), de most minden összekeveredett a fejében.
– Nos?! – dobolt az ujjával idegesen Béni. – Készültünk vagy nem készültünk, tanárnő?
– Készültem! – hadarta Mona néni. – Igen, tanár úr, én készültem… Csak nem értem világosan, hogy miért került a sötét oldalra… Mármint az Anakin miért került… Szóval, hogy
miért vágta le a másik jedi karját, akinek megmondta, hogy a Pala… Pata… Palta…
Béni tanár úr az osztály felé kapta a fejét, és az asztalra csapott.
– Dudás! – förmedt rá az iskola tesitanárára. – Ha még egyszer súgsz, már hozhatod
is az üzenőfüzetedet! – Azzal visszafordult a felelőhöz: – Mona néni pedig jövőre megtanulja Palpatine nevét, és akkor jobb jegyet is kaphat kettesnél. Viszontlátásra!
Mona néni szemében könnyek jelentek meg, miközben visszavánszorgott a padjába.
Dudás, aki titokban szerelmes volt Mona nénibe, de reménytelenül, mert négy gyereke volt az első házasságában, és három a másodikban, odahajolt a tanárnőhöz, hogy
megvigasztalja, de Béni tanár úr észrevette.
– Dudás! Betelt a pohár! Úgy látszik, neked a szép szó nem használ. Holnap küldd
be anyádat!
Kint sütött a nap, csiripeltek a verebek, és dolgoztak a méhecskék.
Mona néni kinézett az ablakon, és arra gondolt, hogy a május lehetne a legszebb hónap.
A legszebb lehetne, ha Darth Vader megdöglene végre a Palacsintával együtt, vagy
hogy hívják.
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Uzseka Norbert

Tõle való könnyûsége
Máté Angi: ez egy susogó levél
Keszeg Ágnes illusztrációival
Máté Angi kolozsvári óvónő, egyszersmind író, akinek ez a harmadik megjelent kötete.
A Mamó című kisregény, amely leginkább Angi gyermekkoráról szól, többek között
Bródy Sándor-díjat és a Transindex Év Könyve díját is megkapta. A Volt egyszer egy
című mesekönyve pedig az IBBY Év Gyermekkönyve díját nyerte el 2011-ben. Mindkettő a kedvenc könyveim közé tartozik.
Angi egészen különleges nyelven ír – és ami azt illeti, beszél is. Ez a csodanyelv erdélyi – de nem csak az. Angi sajátos világlátása is ott zenél a szavakban. Nehezemre esne
nem holmi varázsos tündérhez hasonlítani őt, de az a legkevesebb – és ezt mindenki elhiheti –, hogy Máté Angi megőrizte a gyermeki énjét. Képes azzal a csodálkozó, mindenre
nyitott, mindenben lelket, életet látó tekintettel nézni, ahogy a gyerekek – és mindezt
képes szavakba is önteni. Sokszor olyan szavakba, amelyeket ő talál ki, mégis magyarul
vannak. Hangutánzó és hangulatfestő szavakba, játékos, gyönyörű, mókás szavakba.
A történetei is ilyenek. Az ez egy susogó levél felfogható a Volt egyszer egy folytatásaként is. Fura, sajátos, szépséges kis történetek, amelyeken a szülő elsírja magát, a
gyermek pedig főképpen figyeli, elkap belőle részleteket, és másnap este is ezt kéri. Tapasztalatból mondom: a nagyobbik, közel ötéves, alapvetően a Verdákért meg Thomas
gőzmozdonyért rajongó fiam így fogadta Angi meséit.
Ebben a kötetben olvashatunk egy utcáról, ahol „a gesztenyék nagyanyja, vagy
legalábbis a rokonuk” gesztenyét süt, hogy azzal adjon gyógyírt fázásra, éhségre,
„egyedülség”-re. Olvashatunk egy kertészről, aki szereti a kertjét, mégis megfeledkezik
róla, hogy a kertnek épp születésnapja van. Egy szitakötőről, aki esőfát ültet. Egy kislányról, aki a ház körüli „üres”-t néha farkasnak látja, s aztán kimegy a világba, hogy
megtalálja az ellenszert. Egy szegénységről, amely úgy néz ki, mint egy markolókocsi,
de egy kislánytól megtanul énekelni. S egy helyről, ahol három csupasz fa áll, no meg
egy másik helyről, ahonnan a lombos fák küldenek nekik susogó leveleket, hogy ne
legyenek némák, olvashassa őket a szél.
Beszélhetnék szimbólumokról, számos jelentésrétegről, a történetekbe írt üzenetekről, és hogy ezek a mesék maguk a susogó levelek, amelyek sokat segíthetnek az
embernek – de nem teszem. Mert Angi meséit elsősorban érezni lehet, meg kell is, az
értelmezés, az „író azt akarta mondani…” itt tökéletesen fölösleges.
Elmondom inkább, hogy szeretem Keszeg Ágnes illusztrációit is. Egészen más az
ő képi világa, mint Szulyovszky Saroltáé a Volt egyszer egyben. Angi egyszerre légies
és torokszorító meséit valahogy megemeli ez a törékenynek ható porcelánvilág, amely
ugyanakkor mozgalmas, sőt izgalmas, és úgy tud élénk lenni, hogy jobbára kerüli a har-
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sány színeket, és bátran vállalja a sok részlet melletti bőséges üres tereket. Van Keszeg
Ágnes képeiben valami szabálytalan játékosság, amely remekül rímel Angi szövegére,
és valahogy nosztalgikus és gyermeki is.
Angi írásai úgy hozzák vissza a gyermekkori érzéseimet, világomat, hogy abban látvány, hang, illatok, minden egyben megvan. Így nekem, felnőttnek ezek a mesék olyanok,
mint azok az áldott szép napok, amikor a nap süt, az ég kék, a felhőkben mesevilágok
vannak, és szellő borzolja a hajamat, és mosolygok, nem tudok mást tenni, még ha sírnom
kellene is. Olyanok, mint az igazi vigasz az igazi fájdalomra, mint ahogy az anyák ölelik
felriadó gyermekeiket éjjel, ahogy az apák szorítják meg a fiak kezét a nagy utakra indulva.
Angi meséinek tükrében a felpörgetett, beprogramozott világ képe szertefoszlik, s a helyén
valami nagy, tiszta dolog marad, amely olyan ősi, hogy ezer éve is mesélhették volna, és
mégis mai, mert rólunk szól, nekünk üzen. Igazi és susog, mint a fákon a levelek.
Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre, 2011, 48 oldal (2500 Ft)
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Máté Angi

ez egy susogó levél
(részlet)

Volt egyszer egy
szegénység
Ez a szegénység olyan volt, mint egy igazi markolókocsi, csak egy kicsit kisebb. Úgy
dübbögött, ha jött, majd úgy dübbögött, ha ment, mint egy markolókocsi. A jövése
és menése között pedig valamiből mindig kimarkolt, tátotta egyet vasfogú száját, és
hamm, krccs, rccs, nyamm, már le is nyelt egy darabot a ház oldalából, mert leginkább
a házak oldalát szerette enni. Ahonnan markolt, ott a házak oldalán nagy lyuk maradt, és
ezekben a lyukakban aztán a szegénység esténként ágyat vetett magának, ott aludt.
Volt egy kék ház is a mindenféle házak között, egy kislány lakott benne. A kislány
kicsi volt, és sárga, mint egy csillag.
Egy napon a markolós szegénység a kislány kék háza körül járt, már tátotta volna
vasfogú száját, hogy jót harapjon a kék falból, amikor hangot hallott, kulcslyukon keresztüli suttogást:
– Bújj ide, lapítsd a füledet a kulcslyukra, kedves szegénység, tanítok neked egy
éneket, dúdolni valót, aztán, ha már megtanultad, elmehetsz a világba, és énekelheted
mindenfele. Ne félj, nem nehéz, tátogatnod kell, anélkül, hogy kiharapnál valamiből, és
csak úgy fognak szállani belőled a dúdolások.
A szegénység nagyon vágyta, hogy valami szálljon belőle, hogy valaminek tőle való
könnyűsége legyen, ne legyen már harapás, hamm, krccs, rccs, nyamm, hanem lebegő
dúdolás, az legyen csak. A kicsi lány énekelt, a szegénység ült a kék ház ajtaja előtt,
kulcslyukra lapított fülekkel, tátogatta vasfogú száját, és pillanatok alatt megtanulta az
éneket. Mert az ének is olyan volt, mint a kislány: kicsi, és sárga, mint egy csillag.
Aztán felállt a szegénység, és elment a világba, de úgy ment, hogy immár nem olyan
volt, mint egy markolókocsi, hanem olyan, mint egy harmonika, tekergőzött, kanyargózott, és énekelte a kék házban lakó kicsi kislány csillag énekét.
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