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Pálfi Anna

Másfeles ürítkezés
Tudom, hogy jobb helye van ott.
Ül, fekszik, fegyelmezetten figyel.
Visszamegy, ha hívják.
Szófogadatlan volt, romlatlan.
Elkószált a háztól.
Addig akartam körözni a környéken,
Amíg a taknyon át megértem,
nincs többé.
Otthon várt.
Pedig lett volna még egypár kör.
Jobb helye van.
Puhán fekszik, rajongják.
Megjelölik a testét.
Birtok.
Öntörvényű volt.
A szemébe estem.
Szerelembe.
Ahogy egy szobrot rajong az ember.
Hófehér dombok játéka a futás.
Szabadság, ahogy én vágyni se mertem.
Ő harapta, mint a havat.
Megfontolt lett. Alávetett.
Kerüli a bajt.
Nézem a szemét. Zavart.
Elfordulok.
Szót fogad.
Az emberi szótól védve volt.



Maga döntött hűségről.
Birtokolhatatlan.
Először akkor láttam fegyelmezettnek,
amikor elvitték.
Még hátranézett az életére.
Visszamegy, ha hívják.
A lábait menésben tartva áll.
Működik – boldogtalan.
Rendje van.
Illata volt, suhanása, repte.
Ha odafigyelek,
Tudok úgy ülni,
Hogy az ölembe feküdt.
Moccanatlan lábbal dolgozom a gépen.
Meg ha nem figyelek.
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Petri György

A delphoi jós hamiscsõdöt jelent
Hagyjuk. Nem érdekes az egész.
(A részletei sem.)
Amit írtam:
körülírásai a semminek.
Azt hittem: van itt valami,
amiért… Mi is? Amiért mit is?
Mindegy. Azt hittem. Hülye voltam.
A semmi szó használatától
sokáig megtartóztattam magam:
„semmi ágán”, „nichtendes Nichts” után?
(Ahogy Martin H. ízes németséggel
tudta mondani a „semmiző semmit”.)
Erkölcsi-copyright megfontolások.
(Meg az epigonok.)
Próbáltam (azt hittem)
mondani (mondok) valamit.
Hogy miről? Hát, tudjátok, erről a…
Nem tudjátok. O. K. Honnan is? Hiszen
én is csak azt hittem. De már nem hiszem.
Azazhogy tudom. Nem volt. Nincs.
Nem lesz légyen. Most már tudom. Már késő.
Félre ne értsetek. Nincsen szó semmiről.
Az eljövőt – mert arra
vagytok-volnátok mind kíváncsiak:
nem sejthetem.
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Nézek, nézek, nézek
hóförgetegbe, füstbe, kávézaccba – – –
olykor olvasok is
(nem jelekből, ó nem, csak könyveket,
újakat ritkán; régebbieket).
És semmi. Mindig semmi.
Ismétlődő, értelmetlen jelek.
Krónikus üzemzavar? Kétségb’esett üzenet?
Ki tudja? Én mindenesetre így
leszek mindentől,
ha nem is szabadabb,
mentesebb.



Csillagszem – Csillagvizsgáló

Németh Gábor

Egy mormota nyara
(részlet)
körülnéztem
talán etiópok, egy kínai nő, két mongol, páran, valószínűleg szintén belső-ázsiából,
mindenféle fekete szigetlakók, néhány arab, senki holland, egyetlenegy sem, senki fehér ember, csak én
színesek közt egy európai
szatyrok mindenütt, mindenféle lábak között
elmész valahonnan, ahova születtél, egyszer csak úgy döntesz, kinek mikor elég, a világ
kilenctizedén pont elég okot gyártanak, naponta ezret, hogy elhúzzál onnan a vérbe,
megtömsz valami szatyrot, felszállsz az első villamosra, átmész vele az óceánon, eljössz
egészen idáig, a lábad közé baszod a csomagot, mert nagyon elfáradtál
ezek itt mind nagyon fáradtak, alig élnek, adjon valaki végre egy pohár vizet, 1 db jó
szót, alvómacit, kapjuk be a hüvelykujjunkat, és heverjünk le bármi meleg helyre
hirtelen megértettem, hogy ez lesz, hogy ez van már nagyon régóta, ez a fásult menekülés, csak különböző jogosítványokkal
az elmúlt húsz év alatt egymilliárddal lettünk többen, mire te annyi leszel, mint én
most, összejön simán a tízmilliárd, az majdnem háromszor annyi földlakó, mint amikor
én születtem, és ez a plusz néhány milliárd, úgy, ahogy van, úgynevezett európán túli
területeken születik, míg mi itt, már amennyire a többes szám első személy ezen a földrészen egyáltalán alkalmazható, elöregszünk, fogyunk és öregszünk, ez a kotta, és kész
tizenhat vietnami él a gyerekszobádban, pontosabban egy akkora helyen élnek, az
egész család egyetlen légtérben, és nagyon szerencsésnek érzik magukat, mert egyikük
valahonnan szerzett egy biciklipumpát, ebből a pumpából élnek mind a tizenhatan, a
pumpás gyerek reggel fölkel a vackáról, elrágcsál valami levelet vagy felfal egy bögre
rizst, aztán kiül egy sarokra, egy forgalmas út szélére, és vár, hogy leeresszen végre a
közelben egy kerék, és ő pénzért fölfújhassa, ez a családi biznisz, tizenhat ember és egy
pumpa, ez a helyzet, illetve ez volt húsz évvel ezelőtt, amikor egy ismerősöm elmesélte
ezt a történetnek nehezen nevezhető polaroidot
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ül a saigoni fiú a szakadt nadrágjában egy darab kartonon, ölében a pumpával, várja a
biciklistákat a sarkon
tizenhatnak elég, de harmincnak már nem
eszembe jutott a bolond, egy másik, otthoni villamoson, a meghatározhatatlan korú férfi,
a kellemetlen hideg dacára strandpapucsban, tréningnadrágban és atlétatrikóban, hosszú
haja egyetlen tömbbé összeállva, a kezében degeszre tömött szatyor, a sarkán hintázik,
kántálva beszél, kiszúr magának, ahogy fölszállok, megpróbálok távolabb leülni, úgy,
hogy ne kelljen ránéznem, de, mintha krómozott huzal kötne minket össze, egy szempillantás alatt átverekszi magát a tömegen, megáll velem szemben, és rákezdi
„ezek ott mindenfelé előbb-utóbb föl fognak állni, fölállnak és elindulnak, és arrafelé
veszik az irányt, ahol a könnyebb vagy legalábbis elviselhető, fenntartható életet sejtik,
pontosabban a puszta lét minimális esélyét, fölkapaszkodnak mindenféle vonatokra,
olvastam nemrég, hogy az indiai kormány vagy mi nagy betongolyókat szereltetett a
vasúti sínek fölé, különös tekintettel az alagutak bejáratára, mert a bliccelők a vonatok tetején utaznak, ingyen, elmondhatatlan károkat okozva a vasúttársaságnak, tehát
elmondhatatlan károkat okozó bliccelőként fölkapaszkodsz, gyanútlanul, és nyilván későn veszed észre, hogy mekkora gáz van, későn veszed észre az őrült lengőtekét, ami
egy másodperc alatt lebasz onnan a vagon tetejéről, a geci kis haverjaiddal együtt, majd
legközelebb, egy következő emberi életben, amikor már voltál kő, bogár és tengeri néma
hal, hamarabb meggondolod, miféle rohadék kis simlisségekre vállalkozol, nyilván azt
találta ki a vasút, hogy ez a golyó villámgyorsan elterjed majd rémtörténet formájában,
és meg van oldva az élet, csakhogy úgy vannak ezzel, úgy fognak járni, mint a vírusokkal a kutatók, a vírusnak van több esze, hogy úgy mondjam, zsigerből, a vírus az mindig
kitalál valamit, mire egyet számolsz, loholhatsz utána, ezek a rohadt nincstelenek majd
máshová bújnak el, mondjuk a vonat alá kötözik magukat, aztán találhat ki megint valami frankót-éleset az indiai vasút a rózsaszín vagy húgysárga turbánjában
elindulnak egy marék rizsért, egy pohár vízért, elindulnak az éhbér reményében, fölkerekednek, és meg sem állnak a hálószobádig, állnak, nézik, ahogy alszol, villog a
szemük, aztán gondolnak egyet, és elvágják a torkodat, ez fizika vagy fiziológia vagy
mi, proxematika, ha hét patkány él egy négyzetméteren, előbb-utóbb mészárlás a vége,
hat még csak ideges, de hétből egyet kivégeznek, ilyen egyszerű, elvágják a torkod, és
lassan, komótosan kipakolják az egész lakást, batyukba kötik a cuccot, aztán leülnek az
asztalodhoz, és megvacsoráznak



háború lesz, nagyon hosszú és véres, a legalapvetőbb dolgokért, az ivóvízért például,
lefoszlik a civilizáció maradéka, szomjas hordák fognak a vízben gazdag országok felé
indulni, igazi területszerző hadjáratok lesznek, addigra vízzel hajtható autókkal járunk
majd ugyanis, mert elfogy, kimerül a kőolajkészlet, illetve finanszírozhatatlanul drága
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lesz a kitermelése, megtörténik minden elképzelhetetlen, évezredeket fogunk visszacsúszni az időben, ember embernek farkasa lesz, a nap sötét lesz, mint egy szőrzsák, és
a hold egészen olyan lesz, mint a vér”
ezt megismételte, mielőtt leszállt
„a hold egészen olyan lesz, mint a vér”
az utasok egyszerűen kiröhögték, de amikor leszállt, arról kezdtek beszélgetni, hogy hallották a rádióban, egyre többen nem egyszerűen megélhetési okokból, hanem a helyi ivóvízforrások közeli elapadásától rettegve kelnek majd útra, meg az úgynevezett klimatikus
változásoktól való félelmükben, tehát végső soron tiszta fajfenntartási okokból
ezek szerint egy apának ezentúl valószínűleg nem a halkés helyes használatára, hanem
utcai harcra kellene tanítania a fiát, már ha képes egyáltalán valaminek a megtanítására
szépen vagyunk!
mondta egy nyúlszőr kalapos néni
szépen vagyunk!
az anyámmal teleltem valami nyomdászüdülőben, úgy tizenkettő lehettem, végtelenül
álmos hely volt, nagyjából az volt elgondolva, hogy kiolvasom a zabhegyezőt, és mindennap úszom egyet az üdülőhöz tartozó fedett uszodában, ez volt a minimálprogram,
aztán kiderült, ez egyben a maximum is, nem nagyon voltak ott gyerekek, csak egy
nálam jóval kisebb fiú, egy kamaszlány meg egy hormonoktól tébolyult, serdülő dzsúdóbajnok, aki mindenáron meg akart tanítani verekedni, álltunk a társalgóban, villogott
a szeme, és a lehető legváratlanabb pillanatban, mondjuk viccmesélés közben, egyszer
csak derékon ragadott, hogy fejjel lefelé beleállítson egy úgynevezett kagylófotelbe,
mit mondjak, rém kellemetlen, pedig különben kedves fiú volt, ezt a válldobást is, vagy
mit, tulajdonképpen a kellő tapintattal csinálta, csak én inkább a könyvemet olvastam
volna, és bámultam volna a lányokat az uszodában, szóval, ez a fiú aztán tényleg komolyan megkedvelhetett, mert egy napon azt mondta, tulajdonképpen elég egyetlen fogást
megtanulnom, és megúszhatok bármit, nem is fogást, hanem ütést, menjek oda, meglátom, nem lesz semmi baj, nem fog megütni, csak nagyon lassan megmutatja, szépen
megtanít, hogy lehet megölni bárkit egyetlen ütéssel, istenien hangzott, de a társalgás
fönntartásának érdekében engedelmeskedtem, megfogta a vállamat, és maga elé állított,
szóval, mondta, ha nagy baj van, akkor csak elindítod ezt, és csípője magasságából
elkezdte az arcom felé közelíteni a lefordított kézfejét, egy ütés lassított felvétele volt,
az orrom alatt állította meg a mozdulatot, úgy, hogy a tenyér puha alsó része mintegy
befészkelje magát a felső ajkam és az orrlukakat elválasztó porc közé, a tenyere viszont,
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mint valami megelőlegezett szemfedő, eltakarja az arcomat, az ujjbegyei a homlokomra
tapadjanak, ezt nagyon gyorsan kell csinálni, mondta, és akkor az ütés eltöri az orrcsontot, és egyenesen beletolja a homloküregbe, azonnali halált okozva, pedig szinte nem is
kell erő hozzá, erő nem, csak gyorsaság és megfelelő ütésszög
persze nyilván csak akkor használd, ha igazán nagy a baj, tette hozzá, és elröhögte magát, te nem vagy normális, mondtam, és kimentem a szobából, beszartál, kisgyerek?,
kiabált utánam, még mindig röhögve
ezek jutottak eszembe, ahogy az utasokat néztem

10

Csillagszem – Csillagvizsgáló

Györe Bori

Pontban
1.
még nincs készen ez a pont
pontosabbá kell válnia a gyász
folyamatos pontosítás
2.
nincs gyász nem történik semmi
egy helyben állok és bennem
összpontosul ami távolságot tart
3.
a félelem a lábfejembe áramlik
ott dobban időnként
mint egy második szív
a vérkör alsó pontján

11
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Kabai Csaba

A semmi ünnepélye
Mindig a semmi ünnepélyén voltam a legboldogabb
– noha az ördög születésnapján táncoltam a legvadabbul –,
és az életet, mint a legbölcsebbek,
sztoikus sótlansággal szerettem élni, szótlanul.
Volt társam is, izgága, ideges fickó.
Siessünk! – nógatott gyakran, és lamentált,
hogy alva járok, és hogy ő is csak fikció.
De ha a rétre értünk, hol minden kijelentés
egy-egy csöndes, bús halott,
maga is csak köpött egyet,
és behúzott nyakkal kullogott.

látlelet
félig kivert fogak,
ingunk a napfelkeltében.
a hold elvéti az éjt;
nappali, diszkrét árnya annak,
ki máskor az éjt ugatja szét –
a túloldalon fehérlik,
mint ínyből kibúvó fog,
vagy mint lelakott szerető
paplan alól kileső térde.

12

váratlan felöltőink
gomblyukába fúrjuk ujjunkat,
belefűzzük elkapkodott,
kopottas élettörténetünket,
szélütött, hibbant magányunkat –
ám tévedéseinket és
gyarlóságainkat a zsebbe gyűrjük be,
hogy melegen tartsuk őket és,
hogy mindig kéznél legyenek.
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Hideg élet
Szavaid szikár koppanásaira vártam
a vágymezőről hazatérőben, hol
szabályosságod halvány sarokkövei
fölmerültek az algás homályból.
Ha szédülök, Rád gondolok –
félszeg részeged vagyok,
kit holdkórossá tett a tapasztalás.
A nyomorúság dibdáb lomjai
között nem téblábolok tovább:
együtt utazunk. Itt leállósáv,
onnan, vigyázz, nincs tovább.
Az előélet limromjai, melyekre
bár gondolni is kár: a féltékeny
félbánat és a lelkiismeret úton áll.
Hidegen lenne élni jó,
hogy a halál meg ne lephessen. Hisz
titokzatos igéi csupán a magány piszkos
tükörkövei a fénnyel kirakott úton.

13
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sehol világ
én a világ semmi létezője
a megtisztított alany
a láthatatlan mellékfogás
(ha főfogás már van)
én a táguló pupilla fura hápogása
egy ócska dal baljós mellékzöngéje
a senki-semmi érverése
a koszmós szívű létkatlan
rád ismerek a totális hallgatásban
rád a fehéren izzó nevetésben
holtkomor tagadásban talállak
én lélegzem nem létezem
és gyűlölöm mert ismerem
létszünetnek hívom nem halálnak

A

Csillagszálló

szegények,

felelõs

hátrányos

kiadója

helyzetû

1989

óta

gyermekek

tevékenykedik
és

családok,

hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, betegek és menekültek
szolgálatában.
Kérjük,

támogassa

adója

1�-ával

az Oltalom

Egyesületet.
Adószámunk: 19010409-1-42
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Karitatív
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Podmaniczky Szilárd

A rózsák illata
Bementem a postára, hogy vegyek egy levélpapírt. Ahhoz az ablakhoz mentem, amelyiknél nem álltak sokan. Ott lehetett kávét, cigit meg mesekönyvet is kapni, gondoltam, levélpapír is ott lesz leginkább. Azt kérdezte a nő, hányat kérek. Mondtam,
egyet. Elővett egy fényes lapot, egy darabot, és kiszámolta az árát. Azt mondta, egy
forintot szeretne kérni, de annyit nem kérhet, viszont az egy forintot lefelé kell kerekíteni, úgyhogy kérek szépen nulla forintot – ezt mondta. Viszont ingyen nem adhatja,
ezért most nem tudja, mit kérjen érte, vegyek inkább öt darabot, az pont öt forint lesz.
Vettem öt levélpapírt, de addigra már mindenki engem nézett, húsz éve nem volt a
kezemben toll, csak akkor, ha alá kellett írni valamit. Például, amikor szemtanú voltam. Láttam, hogy az autó fékezés nélkül belerohant egy ezerhatszáz literes hordóba.
Ezt például aláírtam.
Jöttem kifelé a postáról, fölültem a biciklire, de elkezdett esni a hó meg az eső. Egyszerre. A papír meg csak ázott. Összehajtottam négyrét, és beraktam a zsebbe. Ahogy
fölültem a biciklire, éreztem, ropognak a lapok a zsebembe’. Anyám jutott eszembe, aki
mindig rázta az ujját, hogy még ezt se tudod rendesen elintézni. Azóta ezt látom magam
előtt, és most még a levélpapír ropogása is erre emlékeztet.
Írnom kell a nővéremnek egy levelet, igaz, már jó öt éve írnom kellett volna, hogy
meghalt anyánk, de eddig nem tudtam rászánni magam. Most valahogy ez a tél máshogy alakul, nincs annyi munkám, és van idő gondolkozni. Úgy éreztem, tartozom a
nővéremnek annyival, hogy megírom neki karácsonyra, hogy anya nem él. Ezt azért
neki is tudnia kell, és a karácsony sokkal jobb az ilyesmire, mint a húsvét.
Eleinte kaptunk tőle képeslapot karácsonyra és újévre, mert így a kettőt egybe’ tudta
kívánni, de már idejét se tudom, mikor írt utoljára. Anyám szerint biztos történt vele
valami, azért nem ír. Megvolt a címe, anyám állandóan nyaggatott, hogy írjunk neki
levelet, majd ő diktálja, de soha nem került rá sor, aztán meghalt a mama, és most, hogy
nem volt annyi munkám az ősz végén, kíváncsi lettem, mi van a nővéremmel. Talán
tényleg történt vele valami.
Otthon beraktam a biciklit a kamrába, begyújtottam a konyhában, és nekivetkőztem.
Elővettem egy üveg pálinkát, ettem egy kis szalonnát meg kenyeret, megmostam a kezem, és vártam, hogy meleg legyen.
Az ősszel főzettem ezt a pálinkát a tavalyi borokból, mind barnatöréses lett. Eleinte
ittam belőle, de aztán nem mérgeztem magam vele tovább, összerántotta a számat, meg
fájt a fejem egész nap.
Anyám holmija közt kerestem egy tollat, aztán nekiültem. Egymás alá raktam a papírokat, és így írtam, hogy kedves Emma. Az e betű még jól sikerült, de a két m helyett
hármat írtam, az a betűt már hozzá se raktam. Abbahagytam, ittam egy kis pálinkát,
pohárból, mert ha üvegből iszom, hamar megárt.
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Gondoltam, áthúzom az egyik m betűt, de, mondom, pont a levél elején téveszteni
túl nagy figyelmetlenség.
Összegyűrtem a papírt, és kidobtam. Végiggondoltam, mit szeretnék írni. Kedves
Emma, meghalt az anyánk. Na, ez így nem jó, mert már olyan régen történt, hogy ettől
így megijed, már ha él még egyáltalán.
Azt fogom neki írni, hogy Kedves Emma, anya hat évvel ezelőtt még nagyon jól
volt, csak utána kezdett el romlani az állapota, túl nagy lett a trigliceridje.
De nem. Lehet, hogy a koleszterinje ment föl először. Folyton vérvételre járt, állandóan ellenőriztette magát. Hol ez volt alacsony, hol az volt magas, mindig valamivel
több meg kevesebb volt neki. Lehet, hogy apám ezért hagyta el. Lelépett. Elvitte a
kosztpénzt meg a motort. Emmát is ő fűtötte, hogy menjen ki Kanadába, amíg fiatal.
Addig fogjon magának valami férfit, amíg szép. Neki volt tehetsége az ilyesmihez, angolul is megtanult. Apám szerint ennyi éppen elég: a szépség meg a nyelvtudás. Milyen
okos ember volt az apám!
Hoztam be fát az udvarról, és fölfűtöttem a cserépkályhát. Néha képesek az egerek
megbújni a tüzelő között, csak hogy be tudjanak jönni a melegbe. Belemásznak a kosárba, és az utolsó pillanatban beszaladnak a szekrény alá. Kurva egerek.
Azt még mondta apám Emmának, hogy kurva ne legyen, mert akkor nem fog sokáig élni.
Erre Emma megsértődött, és bevágta az ajtót. Ő egy ilyen nő volt. Nő, mert annak láttam.
Soha nem éreztem, hogy a testvérem, hanem, hogy nő. Apámra hasonlított a makacssága,
ők abban értették meg egymást, hogy örökké összevesztek. Anyám meg járt az orvoshoz, és
vért adott. Képes volt órákig várni a váróteremben, hogy beleszúrjanak egy tűt.
Abban az évben, amikor Emma kiment Kanadába, apám is lelépett. Velem soha
nem foglalkozott, még csak meg se pofozott. Ha valami hülyeséget csináltam, mondjuk,
betörtem egy dupla ablakot, szó nélkül kifizette. Aztán ültünk az asztalnál, rám nézett,
megpödörte a bajszát, és belekanalazott a levesbe. Ennyi volt.
Amikor elég meleg lett, meg a pálinka is dolgozott bennem, odaültem az asztalhoz,
és megint nekikezdtem. Kedves Emma. Most két m-mel írtam, fölemeltem a tollat, és
elgondolkodtam. Nem jutott eszembe semmi. Néztem a pálinkásüveget meg a poharat,
ennyi volt. Odakint besötétedett, fölkapcsoltam a villanyt, de zavart a fénye, leoltottam.
Visszaültem az asztalhoz, és lendületesen írni kezdtem.
Kedves Emma! Ma délután bementem a postára, hogy vegyek egy levélpapírt. Ahhoz az ablakhoz mentem, amelyiknél nem álltak sokan. Ott lehet kávét, cigit meg mesekönyvet is kapni, gondoltam, levélpapír is ott lesz leginkább. Azt kérdezte a nő, hányat
kérek. Mondtam, hogy egyet. Elővett egy fényes lapot, egy darabot, és kiszámolta az
árát. Azt mondta, egy forintot szeretne kérni, de annyit nem kérhet, viszont az egy forintot lefelé kell kerekíteni, úgyhogy kérek szépen nulla forintot – ezt mondta. Viszont
ingyen nem adhatja, ezért most nem tudja, mit kérjen érte, vegyek inkább öt darabot, az
pont öt forint lesz. Vettem öt levélpapírt, de addigra már mindenki engem nézett, húsz
éve nem volt a kezemben toll, csak akkor, ha alá kellett írni valamit. Például, amikor
szemtanú voltam. Láttam, hogy az autó fékezés nélkül belerohant egy ezerhatszáz literes hordóba. Ezt például aláírtam.
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Jöttem kifelé a postáról, fölültem a biciklire, de elkezdett esni a hó meg az eső. Egyszerre. A papír meg csak ázott. Összehajtottam négyrét, és beraktam a zsebbe. Ahogy
fölültem a biciklire, éreztem, hogy ropognak a lapok a zsebembe’. Anyám jutott eszembe, aki mindig rázta az ujját, hogy még ezt se tudod rendesen elintézni. Azóta ezt látom
magam előtt, és most még a levélpapír ropogása is erre emlékeztet…
Akkor inni akartam egy kis pálinkát, de nem láttam az üveget. Annyira besötétedett, hogy még a papírt se láttam. Pedig most igazán lendületben voltam, mert rájöttem, hogy ha nem a nővéremnek írom, hanem csak úgy, valakinek, akkor le tudok írni
neki mindent. Kitapogattam a lapokat, és folytattam. Nem láttam semmit, csak írtam.
Végül tele lett az utolsó papír is. Aláírtam: szia, öcséd. Aztán ezt kihúztam, maradt
az aláírás.
Beraktam a kályhába egy újabb fahasábot, és visszaültem a székre. A tűz bevilágította a konyhát, ropogott, pattogtak a szikrák. Mindennap így kellene fűteni, akkor
nem lennének nyirkosak és hidegek a falak. Meg kellene nősülnöm, akkor sem lennének hidegek a falak. Az ujjaimban éreztem a fal tapintását, a mészmorzsákat, a
festékbe tapadt hajszálakat. Ilyen ember vagyok. A talpam nedves volt a zokniban,
a tarkómat is kiverte a víz. Kihoztam anyám szobájából az éjjeli lámpát, és fölkapcsoltam az asztal mellett. Aztán kihoztam a dobozát is, amiben a leveleket őrizte.
A noteszébe fecniket hajtogatott, amiken címek voltak. Ezek között kellett lennie a
nővérem címének is. Megtaláltam. Anyám levelezőkészletében voltak üres borítékok
is, megcímeztem az egyiket. Ráírtam a nővérem nevét, a címet és az irányítószámot,
aztán a bal fölső sarokba a nevemet. A címet nem írtam oda. Ittam egy korty pálinkát, és hátradőltem. Milyen jól érzem most magam. Talán leveleket kellett volna
írnom eddig is. De hát honnan tudhattam volna. Ráírtam a borítékra a címemet, hogy
válaszoljon. Hogy elkezdjünk levelezni. Havonta egy, aztán két levél. Leírok neki
mindent. Itt ülök majd a konyhában, befűtök, és az alkony óráiban elkezdem a levelet. Kedves Emma! Iszok egy pohár pálinkát, aztán folytatom. A múlt héten beérett a
rizling, szüreteltünk, jó borunk lesz az idén, bár a szőlő többségét eladom. Nem túl jó
az ára, de annyit kapok érte, amiből egy évig elvagyok. Nem is tudom, Emma, hogy
legyen. Szeretnék megnősülni, de akkor ez a szőlő nem elég. Vagy csak legyen szeretőm, de ki? Itt mindenki férjnél van, családok vannak. Nem tudom, te hogy élsz, de
ha megengedheted magadnak, gyere el hozzám, anya szobájában tudsz aludni. Aztán
meg én is kimehetnék hozzád a szüret után, akkor nincs munka.
Lehajtottam a fejemet az asztalra, a hátamat fűtötte a kályha, fogtam a pálinkásüveget, és elaludtam. Azt álmodtam, hogy itt vagyunk mindnyájan a konyhában, és
anyám egy nagy kristálygömböt tart a kezében. Egy pillanatra nem néztem oda, de
amikor visszafordultam, a kristálygömb szilánkjaira robbant a szőnyegen. Nem koppant, morzsáira esett szét. Föl akartam söpörni, de a szőnyeg rojtjai nem engedték.
Anyám fölemelte az ujját, és bekapcsolta porszívót. Kristálycukornak látszott. Fölporszívózta.
Éjszaka volt, amikor fölébredtem. A kályhában izzott a parázs, de a falakból már
áradt a hideg, hogy reggelre föleméssze a tűz utolsó nyomait is.
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Bementem a szobába, levetkőztem, és bebújtam a takaró alá. Fáztam. Csak a számban volt meleg, ahol a pálinka gőze keringett. Próbáltam újra elaludni, de már láttam a
falakon, hogy pirkad. Befordultam a sarokba, és magamra húztam a lábamnál összehajtott pokrócot.
Kilenc óra volt, amikor fölébredtem. Főztem egy kávét az elektromos kotyogóval, és
elszívtam egy cigit. A konyhaasztalon beleolvastam a levélbe. A tegnap esti meleg után
nyomasztó volt látni, mit műveltem. Ezt nem adhatom fel. Részeg voltam. Újra kell
írni, de ahhoz nincs kedvem. Az élek mentén összehajtottam a levelet, hogy kidobjam,
aztán egy másik mozdulattal beletoltam a borítékba, körbenyaltam és leragasztottam.
Megettem egy almát, és elmentem a postára.
Elsőbbséggel kéri, kérdezte a nő az ablak mögött. A postán rendesen fűtenek, itt nem
nyirkosak a falak. Mindennap begyújtanak, kivéve hétvégén. Nem kértem elsőbbséget.
Aztán hazamentem, megpucoltam egy hagymát és öt krumplit, a kamrából előhoztam fél szál kolbászt, és föltettem a paprikás krumplit. A tűz újra pattogott. Anyám
leveles dobozában voltak üres lapok, arra gondoltam, talán ma is folytatom. Kimentem
a kamrába, hoztam be pálinkát. De aznap csak ittam, nem írtam levelet.
Eltelt egy hét. Kettő. Nem jött válasz. Elmúlt a karácsony, újév lett. Leesett a hó, a
madaraknak napraforgót és meleg vizet hordtam az etetőbe.
Egy nap aztán az jutott eszembe, hogy azért nem válaszol a nővérem, mert apám is
Kanadában van. Mihez kezdenének velem?
Tavasz lett. Az udvaron előbújtak a zöldek, a februári metszésen túl voltam, a napfény napközben már melegen tartotta a konyhát. És akkor jött egy levél. Csak a nevem
és a címem állt rajta, feladó nélkül.
Kedves Öcsém! Köszönöm, hogy írtál ennyi év után, igazán megleptél vele, és örültem neki. Annak nem, hogy anya meghalt, de sejthettük, hogy ez lesz a vége. Nem terveztem hazautazni, és, őszintén szólva, azt sem tudom elképzelni, hogy te ide kigyere.
Úgy írom ezt a levelet, mintha a múltba küldeném vissza. Vagyis lehetetlen. Maradjunk
annyiban, hogy időnként írunk egymásnak, aztán majd meglátjuk. Remélem, jól vagy.
Puszillak: Emma.
Bevittem a konyhába a levelet, és letettem az asztalra. Néztem a papírt, a sorokat,
másnaposnak éreztem magam. Kavargott a gyomrom, és hányingerem volt. Puszillak:
Emma. Soha nem puszilt meg.
Nem írtam több levelet, de az a délután, amikor befűtöttem a konyhában, emlékezetes maradt. Arra viszont nem emlékeztem, hogy pontosan mi állt a levelemben, csak mondatok keringtek a fejemben. Talán, ha mást írok. De aztán rájöttem,
mindegy. Ugyanez a válasz jött volna bármilyen levélre. Emma meghalt. Akinek
nem lehet levelet írni, az nem él. Nem élt se anyám, se apám, se a nővérem. Nyista
család, elnyelte az idő.
A szőlőre nagy szárazság jött, jóval kevesebb termést hozott, mint az előző években.
Igaz, a fölvásárlási ára valamivel magasabb lett, de nem pótolta a kiesést. Jövőre még a
mostaninál is szűkösebb év jön. Szűkösebb. Mintha egy kéz szorítaná össze az ember szívét. Doboghatsz, de egyre halkabban és egyre lassabban. Pedig a rózsáknak ugyanolyan
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édes illatuk van. Nekik mindegy. Minden évben virágzanak, és a méhek ugyanolyan jót
hemperegnek a belsejükben.
Tegnap havazott, alig tudtam kinyitni a kaput, egész délelőtt söprögettem. Még négy
nap, és megint karácsony lesz. És én nem tudok vele mit kezdeni.
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Szalóczi Géza

Vanazadü…
Vanazadü vanazadü
azaszürke vasveretü
tudja ami belülkoncol
szólki aszomszéda sorsból
áll hegesztőpisztolyával
mint szinátrafranka párbaj
előtt sfélreköp és félre
néz és tűhegynyirevéve
a lángotlám vasathegeszt
saszálvas ráccsálenni kezd
vanezadü vanezadü
ismeretlen eredetü
kérdezem ezt miregyárcsa
amáriján isvanrácsa
már felpillant saszondja ez
csak ráznilesz csak ráznilesz.
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Kõrösi Zoltán

Papagáj
Úgy ment el a tél, hogy meg sem jött igazán, hóesés talán csak egyszer volt a mi terünkön,
este volt már, és csend lett, amikor havazni kezdett, minden hópehely nagyobbnak mutatta
magát az előzőnél a lámpák fénykörében, ebben a folyamatos változásban nem is esteledett tovább, se szél, se felhők, se csillagok, megállt az idő, a pelyhek pedig megfordultak
és felfelé szálltak, ám hajnalra már csak az eső szemerkélt, apró szemű, kitartó permet,
amely mifelénk sokszor esik, akárha a folyó felől a házak közt áttörő huzat csapkodná a
nedves levegőt, ilyenkor a függönyök is megszívják magukat a szellőzéshez nyitott ablakokban, ráadásul vannak olyan titkos áramlatok is, láthatatlanul tekergő vonulatok, hogy
nemcsak az erkélypárkányon felejtett cserepeket és poharakat lökdösik a pöttyös kövekre
minduntalan, de elviselhetetlen bűzöket is vonszolnak magukkal, legalábbis a negyedik
emeleten lakó Darvas úr szerint, aki éppen ezért a függönyöket nem csupán elhúzni szokta szellőztetéskor, de be is gyömöszöli a két ajtótábla közé, nyilván egy vezeték lehet,
odalent, a város gyomrában, egy szétrohadt cső, amelyből fekália szivárog, és szájszagú
felhők kelnek útra, mindenki érzi, legfeljebb nem mindenki vallja be, szokta mondogatni
Darvas úr, nem jó az embereknek elhinniük, milyenfajta ingoványon élnek, böfögő, föld
alatti szarfolyón, vagy ha tudják is, hát szeretnék elfelejteni, sikamlós szarra épült ez az
élet, megbillenhet bármikor, hová csúszik, hová, talán még megunni sincsen idő, s miért
ne, a felejtés olyan adomány, amiről még tudni sem kell, ám ami esetleg megmentődhetett a réven, sokszorosan veszett el a vámon, értsük most ezt csupán a függönyökre,
mert ha sikerült is elszigetelni a mintás selymeket a beoldalgó páráktól, aligha kétséges,
hogy éppen ez a rafinált szigetelés nyitott a szagoknak szabad utat, nem is beszélve arról,
hogy ezen a havazás utáni sápadt reggelen egyszer csak berepült a sarkig tárt erkélyajtón
egy színes tollú madár, mondjuk így, nagyvonalúan: egy papagáj, így nevezte el Darvas
úr is, Papagáj, amikor riadtan szaladt vissza a konyhából, a neszkáfé mellől, mert egy nem
kellemetlen, ám mégis ismeretlen férfihangot hallott a máskülönben üres szobából, s meglátta a televízió tetején üldögélő zöld-sárga madarat, hogyan kerültél ide, te Papagáj?, mit
akarsz tőlem, te Papagáj?, s a jövevény válaszolt is, igaz, most már más hangon, recsegősebben és egy idősebb férfi hangján, ráadásul valami érthetetlen, pattogó ritmusú nyelven,
de kétségtelenül arra felelt, amit Darvas úr kérdezett, toporgott egy kicsinyt a tévékészülék tetején, és megsuhogtatta a szárnyait, ettől aztán kétségbevonhatatlanná vált, hogy az
odakinti titkos szagfolyamokhoz immáron egy idebenti bűzforrás is csatlakozott, Darvas
úr például büdös lábú kutyákról már igenis hallott, de nem tudta, hogy léteznének szarszagú madarak, s azt sem foghatta fel, hogy ilyen szép, színes tollak miként lehelhetnek oly
dögletes párát, erről az értetlenségéről beszélt aznap minden ismerősének, még délután
a kórházban is, ahol a feleségét látogatta meg, s ahol a zöld inges nővérke megkérte őt,
papírborítékba téve a bedugaszolt kémcsöveket, tegye meg, hogy átsétál a felesége frissen
levett vérével a három épülettel odébb lévő laboratóriumba, merthogy a hivatalos szállí-
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tás már lezajlott, ballagott Darvas úr, érezte a vér langyosságát a tenyerében, és érezte a
szemetelő esőcseppek hűvösségét, s arra gondolt, hogy a nővérkék inge éppen olyan zöld,
mint a Papagáj nyaki tollai, ha férfihangokon beszél egy idegen madár, akkor elhihetjük-e,
hogy hím, a felesége mellett még hárman feküdtek a kórteremben, négy asszony, s mindegyikük pontosan tudta, hogy pusztán ideiglenesen és részben tévedésből került ide, maguk szerint hogyan lehetne elmulasztani egy madár büdösségét?, kérdezte az ajtóban állva
Darvas, de senki nem válaszolt, négyen nézték a mennyezet foltjait, egyszer, még a Déli
pályaudvar előtt, amikor útbaigazított egy asszonyt, fehér arcú, hosszú hajú nő volt, csillogóan zöld orkánkabátban, elindult már vele a villamos, amikor Darvas rájött, hogy teljesen téves irányba küldte, kiabálni és integetni kezdett, de az asszony mozdulatlan arccal
bámult előre a karcos üvegen át, Darvas pedig arra gondolt, hogy mi lenne, ha a villamos
után rohanna, a következő megállónál elmagyarázná a nőnek a tévedést, leszállítaná, és
elkísérné a helyes irányba, elmenne vele egészen az úti céljáig, ki tudja, mennyire volna
akkor még ő Darvas, másról ne is beszéljünk, a boldogság tudvalevőleg butít, a boldogság a gondolatok ellen dolgozik, mindegy is már, ballag a szemerkélő esőben, és egy
bűzös madár érthetetlen szavain gondolkodik, szeretnék emlékezni mindenre, vagy ha ez
túl nagy kérés, akkor legalább szinte mindenre, a hiányzó részek helyén fehér foltokkal,
mondta a felesége, mindent egyben látni, mindent, mint amikor az ember fejében elhallgatnak a hangok, és egy váratlan pillanatig úgy érzi, eggyé vált a világgal, tette még hozzá,
tudod, olyan kalitkát kellene vásárolnom, amelynek a Papagáj maga tudná kinyitni és becsukni az ajtaját, mondta Darvas, akkor az már nem is kalitka, válaszolta a felesége, hogy
érted ezt?, sehogy, este ennél a kislámpa fényénél olvastam, nem tudtam elaludni, hallgattam a folyosói zajokat, aztán meg olvastam megint, nem is tudom, hogy a könyvemben
volt vagy álmodtam volna, egyszer csak megláttam az éjszakai eget, a mennyezet helyén
haloványan pislákoltak a csillagok, és az égbolt közepén ott fityegett egy cédula, nagy
betűkkel az állt rajta: Nyitva, mondta a felesége, persze ez azt is jelenti, hogy vigyáznom
kell a szellőztetéssel ezután, hiszen a Papagáj, ahogy jött, úgy el is repülhet, nem mintha
úgy hinném, hogy ebben megakadályozhatom, elmegy, ha menni akar, de senkit ne tegyünk ki feleslegesen kísértéseknek, tudod, mondta a feleségének, valamiért az a gyanúm,
hogy híradást hozott ez a madár, üzenetet azon az idegen nyelven, az is lehet, hogy ez a
nyelv egyes-egyedül csak nekem lett kitalálva, nem gondolod?, lehet, hogy a halottak csak
azért nem beszélnek, mert egy erősebb valóságban vannak, és mert ez az itteni lét már
csak egy tökéletlen álomnak, egy rég megoldott, érdektelen rejtvénynek tűnik számukra,
mondta a felesége, lehet, igen, ez is lehet, válaszolta Darvas, egyszer itt, a Délinél tévesen
igazítottam útba egy nőt a villamosnál, mit akarsz ezzel mondani?, kérdezte a felesége,
semmit, az égvilágon semmit, csak eszembe jutott, és nem is a nőre, hanem a szellőztetésre gondoltam, elviselhetetlenül, egyre elviselhetetlenebbül büdös az élet, minden egyes
napnak szaga van, néha már látom is magam előtt azt a föld alatti, elrothadt csövet, látom,
ahogyan a felfakadt oldalán egyre szivárog a szar, a mi házunk pedig egy sziget, vajon mi
lesz, ha tényleg megbillen egyszer?, nézett töprengve a feleségére, azt kérdezed, mi lesz?,
mosolyodott el végre halványan a felesége, nem tudom, mi lesz, igazad van, simította meg
a takarót Darvas, csak akinek szárnya van, az mehet bárhová.
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Geoszabó László

Hétköznapi sci-fi
Szegeden,
a Mikrobiológiai Laboratórium
költözése közben,
eltörött egy
ampulla.
Az újabbak közül,
melyben az olajfaló baktérium
alaptörzse
reményekkel
kecsegtetett.
Még befejezetlen volt
a kísérletsorozat.
Enyhe tavaszi zefír
felkapta a
porszerű
halmazt.
Jutott belőle
a városi közlekedésbe
is
bőven.
Bac Iluska
öntermékenynek
bizonyult,
az unalmas
zárt
laboratóriumok
után végtelennek
tetszett
a világ.
Eddig percenként
osztódott,
de a szexus
új közege
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megnövelte
potenciálját.
Három
másodpercenként
sokszorozódtak,
úgyszólván
sikongva vetették
maguk a benzingőzbe,
oktánszámokkal
sem
törődve.
Táplálék olaj
volt bőven,
sőt a
szexboltok-patikák
vazelinje is
pompás csemege.
A tömegközlekedés
szertevitte az egész
országba
az egyre bővülő
szaporulatot.
Szegeden már
másnap
elfogyott
minden nekik való
ennivaló,
s így
átmenetileg
betokosodtak,
a szél
majdani
erejére bízva
magukat.
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Szeged
lakossága
semmit
sem értett,
a hatóság
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a szokott
hallgatásba
burkolódzott.
Villanyáram
és víz
MÉG
volt,
persze az
olajos élelmiszerek
megcsappantak,
a konzerveket
kivéve.
Közép-Európa
négy nap alatt
kapitulált.
Villanyvonatok
még jártak,
s napok alatt
milliomosok lettek
a riksavállalkozók.
Egy hét múlva
Eurázsiában
a tengerpartokon
vitorlás hajók
tervrajzait
porolták le
múzeumok
dohos
polcain.
A Zöldségesek Pártja
ujjongott!
Eltűntek a
tengeri olajfoltok,
eltűntek a
fúrótornyok is,
hisz
eszközeik bőven
olajozottak voltak.
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Tisztábbak lettek
az óceánok,
hisz
az olajlelőhelyek
a világon
mindenütt
megszűntek.
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Megváltozott az agrárium:
repce, len,
napraforgó
mind kipusztult.
A dió-, mandulafajták,
mogyoróbokrok
csonka kísértetei
már csak
rémisztgettek.
A pápa törölte
az ünnepi
menüből
a bejglit.
S nem volt
tovább
utolsó kenet sem.
Az örökmécses
örökre kihunyt
viasz híján,
temetőkben
sem lobogtak
gyertyák.
És így a méhek
is eltűntek,
őket is megsiratta
a máriapócsi
könnyező szűzanya.
Méz helyett
persze maradt
a cukorrépa
és cukornád,
így rummal még
agonizálhatott
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a fogyasztó
emberiség.
Villanyáram
MÉG volt,
erősen korlátozott
kvótákban,
mert a forgó
alkatrészek
olajozás híján
egymásba rozsdásodtak.
Arany, ezüst,
platina, ródium
és még néhány
fém maradt,
mert nemcsak
a bacilusok ettek,
hanem jó
étvágya volt
a korróziónak is.
Egyelőre a
Zöldségesek Pártja még
mindig örvendezett:
eltűntek
a műanyagok is.
Agyag-, üveg-, ónedények
kínálták
az egyre fogyatkozó
élelmiszereket.
A gyapjú- és lenruha
újra divat lett,
s a selyemhernyók
egyre buzgóbban
rágták az eperleveleket.
Óceánia sivárrá vált,
hisz
kipusztultak
a kókuszpálmák
is,

27

Csillagszem – Csillagvizsgáló

s a tengerekből
az olajos májú
halak.
Milliókért még
adtak konzervbe
zárt tőkehalat.
Leállt a technika
fejlődése,
illetve másként
újrakezdődhetett
VOLNA minden.
A volna
persze
volna maradt.
Egyre fogyatkozott
az emberiség,
nem háborúk miatt,
hisz csak kisebb
csaták voltak az
élelemért, s az
győzött, kinek
erősebb volt az
íja,
vagy keményebb
a köve
avagy az ökle.
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Egyre fogyatkozott
az emberiség,
hisz visszajöttek
a jó
népességcsökkentő
járványok
– gyógyszerek
híján.
A tibeti „ősi”
gyógymódok
most is, éppúgy,
mint rég,
hatástalanok
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voltak.
A végjáték
Hawaiin kezdődött.
Néhány védett lakású
nábob birtokában
még volt néhány
üvegbe zárt napolaj,
mint üvegbe zárt
végzet,
új fajú Pandóra
szelencéje.
A hölgyeknek
nosztalgiázni támadt
kedvük, s
bőrrákos testük
olajozottan
feküdt napfényre.
Az olajfalók mint
utolsó csemegére
csaptak le
a kozmetikumokkal
takart húsra,
s a hússal együtt
mindent
elfogyasztottak,
hátrahagyva
néhány kilogramm
kalcium-karbonátot
és foszfátot.
Az új íz
már olaj nélkül
is
kapós lett,
s néhány nap
alatt
eltűnt a Föld
színéről
az emberiség,
majd a főemlősök,
emlősök, madarak,
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hüllők, halak,
szóval
minden, aminek
alapja az
aminosav.
Volt egy kis
megtorpanás,
mert a kalapos gombák
rendszertani
besorolásuk
vitatottsága miatt
öntudatosan ellenálltak,
s valami
kannibalisztikus
tilalom miatt
a baktériumok is
tétováztak.
Addig maradt
a teljes növényzet
gasztronómiai
inváziója,
hiszen a burgonya
és a szója
fehérjéi megmutatták
az utat a
fogyaszthatóság felé.
Az utolsó tengeri alga
elfogyasztása után
megszakadt a
tápláléklánc.
A levegő
oxigénmentessé vált.
A kalapos gombák
állva haltak
meg.
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A kegyelemből
kegyelet lett.
Az éhínség sok
baktériumot
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elpusztított,
a ravaszabbak
idejében
betokosodtak,
várván egy-egy
erősebb
hurrikánt, melynek
ereje talán
eléreti velük
a szökési sebességet;
és a Lagrange-ponton
túl
övék a
világmindenség
gravitációs országútja.
             *
És a Föld?
Újrakristályosodik,
sa
Naprendszer
legszebb
ékszere lesz.
BIOzavarok
nélkül.
Csak GEO.

31

Csillagszem – Csillagfényben

Vécsei Rita Andrea

Ne lélegezz fel!
Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen
Ha csak ledobva látod magad mellett a kanapén, sötétkéken halványkékkel annyit
olvasol, hogy NINCS. A többi mintha nem is lenne. Fehér félnégyzetben kuporog
sötétkék harisnyában, szinte felsőtesttől kezdődik, félmeztelen balett-táncos fiú.
Egyik karján hófehér vászondarab, fejét csupasz karjára hajtja. Aztán kiderül, hogy
a kép címe Betekert karú nő (Lajta Gábor). Nem, egyáltalán nem balett-táncos fiú.
Nő; nem jó neki, valami nagyon nem jó. Nem érdekes a melle. Csak a fájdalom van,
és az egyedüllét. Passzolnak egymáshoz, a könyv és a kép. Annyi biztató van, de
még ez is kérdés, mint az a keskeny, halványsárga csík a bal oldalon. Több nincs.
És ne is legyen.
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Nem lehet másként, mint hogy sorba veszem. Tűpontos mondatokhoz szigorú rend,
egymás után kell végigmenni rajtuk. Aztán már lehet összevissza, ha akarod. Nem fogod akarni, csak sorban.
Első a tizenéves fiú; tökéletesen tipikus, mint az én tizenévesem, letörli a nyálat,
szemébe rángatja a kapucnit. És ugyanúgy tétova, megalázható, könnyen elkeseredik.
Elég hozzá a János vitéz. Azt persze, mint minden kötelezőt, az anyja olvassa el, aki
nem mama, anya, hanem Desnya. Rettenetesen távoli, és borzasztó közel van. Néha
túl közel, nem lehetett lerázni, jött utánam. Ezekről a kölykökről néha azt hiszed, nem
számít nekik semmi, semmit nem vesznek észre, semmi az egész. Közben meg beléjük
ég egy konty a buszon, hiányzó téglák helyén a gömbölyűség. Fehér póktojások a vezetékeken, és zizegnek, ahogy póktojásoknak nem szabadna. (Folt)
Először idegesített a kiscsaj a cserfességével, főleg ahogy mondja is magáról, hogy
cserfes. Csak dumál, dumál ott, ahol egyetlen hang az ő hangja, és egyetlen szín az ő
piros szája. A többi mind sötét és hallgatag. Kivéve az udvaron a lábbal hajtós Moszkvicsot, amit mindig kap valami gyerek. Először idegesített, ahogy zsolozsmázik nekem
az apjáról, akit Atyának hívnak, mint ahogy minden folyó Duna, aztán egyszer csak
kiderült, hogy nem minden atyát hívnak Atyának (mint ahogy nem minden folyó Duna).
Idegesített meg ismerős is volt ez a gyerekkor, a brokátok, a komód. A hallgatagság, a
sötétség. Az, hogy úgy tilt, hogy haragszik, és úgy haragszik, hogy hallgat. Hogy mindig két lehetőség van. Nagyanyámnál az ebédlő, ahol ötéves koromig éltem. A komód
a mi vitrinünk lett, az alsó fiókot nem szabad kihúzni. A hattyú a szőnyegen minálunk
kolibri. Kinyitom az alsó fiókot egyszer. Ott Atya füzetei, fényképek, itt levelek, fényképek, már nem tudom, melyik az ott, az itt. Ugyanaz, épp csak hogy fél órát nem haszid
énekben mérek, akkor azt sem tudom még, mi az, hogy haszid. (Fél óra rövidebb, mint
egy haszid ének)
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Címadó, erre fölkapod a fejed. A szerkezet két fél; kamasznapló az első, nem igazi
napló persze, inkább gondolatfolyam, olyan locsogásszerű, mint az előző, csak a lány
idősebb valamivel, viszont ugyanúgy ismétel. Vissza-visszatér, sorba vesz, míg amott
inkább a tárgyak, szőnyeg, függöny, komód, itt az emberek jönnek. Emmi néni, a tanítónő, Dodika, az öcs, Édesapa, mindegyikőjüket a legjobban szereti a világon, a naplóját
is. Aztán rájössz, hogy az a két rész nem is kettő, hanem ki tudja, mennyi, mint egy
patchwork, egy csomó darabból áll. Ha sokáig nézed a plédet, megtalálod a részeket, ez
is abból a régi, virágos szoknyából van, ez meg mind a papa csíkos inge. Amikor a puha
orrú, puha kezű férfiról mesél a nő, a takarót képek fedik el, minden négyzetre újabb
négyzet kerül, arcok Borbély Szilárd A Testhez legendáiból. Hallom A Margitszigeten
vagy akár Az autólámpa nőit, amikor ezt a nőt hallgatom. Egyszerű, rövid mondatokban
végigmegy az egészen, az életén, és egyszer csak befejezi valahol, nem tudni, hol, a
végén vagy középen. (Nincs, és ne is legyen)
Volt egy afgán könyv, a Papírsárkányok, csak ott kisfiúk voltak, nem kislányok, a
tragédia viszont készre csiszolt. Itt nincs felnőttkor, csak gyerek, tolókocsis anya, bamba ikertestvér, lovászlányba szerelmes apuka, gyógyszerek halomban, zajok, surrogás,
leffegés, cuppogás, nem telivér telivér, és egy kislány, aki mindig számol, kivon meg
összead. Sérülések, szép vér. A gyerek emlékei nem stimmelnek az apa emlékeivel,
és különben is mindig voltak közöttük nézeteltérések. Papírsárkányhoz hasonlatosan
úszott emberről emberre a lovászlány tekintete. Gyógyszerszopogatás, eléggé ismerős
megint, én is loptam, mindenki lop. Az enyém halványkék volt, édes rajta a máz, és
kimosták a gyomrom. Majdnem ugyanaz. (Papírsárkány)
Mint egy iskolai példa, sosem szerettem, logikai, kinek ki a lánya, ha az az unokája, de ő a fia, én meg az anyja vagyok, a fiad nem a férjem, az a nő pedig. Szóval
voltak ilyenek, nem tudtam megoldani, ahogy nem ment az sem, ha a fiad ennyi idős,
mikor lesz öttizedannyi idős, mint a nagyapja, harmada, mint az apja. Eszembe sincs
utánaszámolni, fals számok. Van egy nagypapa, akinek a legszebb mozdulata, hogy
a zsebébe nyúl, és elővesz egy gyümölcsfát. Az én legszebb mondata pedig, hogy
régebben történeteket költöttem a turkálós ruhák régi gazdáiról. Sok itt a halott, a
ruhák gazdái, kapcsolatok, érzések, nyulak, minden meghal, de közel kerülsz, hogy
ki kicsoda. (Izsák)
Egy sima reggel, apuka beszél. Apuka magát apának nevezi magában. Anya konferenciára indul, az ötéves kislány szerint találkája van. Minden nagyon feszült és nagyon
békés. Sokan sokat sírnak ebben a családban, apa, anya, gyerek. Legtöbbször együtt.
Fellélegzel, amikor a nap végén ágyba bújnak. (Omomom)
Szerelemgyerek és anya, és hiába van apa, nincs apa, van viszont helyette Anton bácsi, és helyreáll a háromszereplős felállás megint. Igaz, hogy a Yesayan unoka bezavar
a végén, a jelenlétével zavar szét mindent. Például azt akarta, hogy teljen meg forró
viasszal Szerelemgyerek köldöke. Tételek vannak, amelyek vagy teljesülnek, vagy nem,
de mind a teljesülés, mind a nem teljesülés közel problémamentes. Mintha nem kellene
izgatnunk magunkat semmi miatt. Mindenki úgy főz, amilyen az élete. A kanárisárga
hullámcsatoknak meg kellett volna pendülnie. Úgy főz, és nem pendül – nincsenek kö-
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vetkezmények. Legfeljebb a félelem, amelytől anya bőrének paradicsomillata lett, az
örökös félelem. (Hundeschule)
Meglepődtem, először azon, ilyenem megint volt, egy darabig közel élt hozzám,
aztán meghalt. Voltaképp semmi sem nehéz. Nekem már nagyon sokszor halt meg az
anyám. […] Aki születetten fáradt, nem a nyugalmat keresi, hanem ürügyet ehhez a
fáradtsághoz. Utána azon, hogy pont ez a férfi térdelt a pocsolyában a könyv elején
tízévesen. Már épp elkezdtem keresni a szálakat, összevarrogatni a novellákat, de inkább felhagytam ezzel. Okoskodik ez a férfi, hentes, és irigyli azokat, akik meg tudnak
lepődni. (Dé halála)
A gyerekvigyázólány, Mirka története annak ellenére könnyedebb, hogy minden
családdal van egy kis gond. Valakinek a kancsalság nem tetszik, másoknak pedig
a gyereke karmol. Ezek csak epizódok. A lényegi családban egészen jól mennek a
dolgok, körül tudunk nézni, a mama milyen ruhát vesz föl, és plümó pedig a lábdunyha. Csak egy dobozt volt kár a szekrény tetejéről levenni, nem derül ki semmi,
kiderül, hogy abban bújik meg a dráma szétszedve, részletekben. A kisfiú épp össze
akarja rakni, a szülők akkor érkeznek haza. Nem derül ki semmi, a lánynak mennie
kell. (Bábel tornya)
Visszatér megint a ki kicsoda játék, most annyira nem bonyolult. Máskor a gyerek, a
kislány ismétli a szavakat, most a nő. Míg a kislánynál félelem, bizonytalanság a neve,
itt megőrülés. Össze, mondták, omlottál. És mert őrület, egy sima halvacsora elég a megbillenéshez. Nem a vacsorarésze, hanem a hal. Szokvány ügy, hazahozzák vödörben, le
kell csapni, nem történik más. Közben meg zsibong az ember agya. Sok szín, zöld szék,
piros kocsi, fehér arc, narancssárga ház, színtelen babajkó. Süsüke, rítusok, nem tudni,
hányszor hallom, annyira nyomaszt, még egyszer hallom, abbahagyom. Nem hagyom
abba, olvasom tovább századszor mégis, mégsem, a férj lábujját, amelyen nincs köröm,
a péniszét, meleg, tiszta, egyenes. A vödör kék. A nő stoppolófát dug magába. Burgundi
bor nélkül készült a burgundi ponty. (A babajkó)
Kisgyerek. Fűvel birizgált fenéklyuk – lovat tenyérből etetés. Színek: zöld lámpa,
bordó köröm. Snitt. Jinsong. Bezárt kislány. Snitt. Elvált apa. Fasszal hordót lóbálás.
Gyereklopás. Egymásnak székletmutogatás. Snitt. Sofőr, Szala, fiú, Hargita, medvehúsevésterv. Sógor. Valaki valakivel itt összefüggni látszik, valakik végre össze, elvált apa,
gyerek. Gyűlnek a szereplők. Eddig párszereplős novellák. Innentől tobzódás. Snitt.
Andor, Lia néni, állatorvos. Cigányok, kutyák. Állatvédők. Egyre többen vannak, egyre, egyre többen; haláltánc ugrik be, szénrajz, Zichy. Snitt. Menyasszony, vőlegény,
csónakház-tulajdonos. Dobinda bácsi. Ez mind egyetlen rövid kis szövegben. Még a
krumplipüré is szembeköp. (Egy elbeszélés hét fejezete)
Az utolsó egy beteg nő. Biztos, hogy rákos. Vagy nem rákos. Két homlokegyenest
ellenkező lehetőségnek mindig azonos esélyt adok. Egy beteg nő egyedül, nem egyedül,
amikor a kulcsos néha kielégíti. A kulcsosnak nincs keresztneve, a nőnek apró örömei
vannak. Felhívták rá a figyelmét, hogy vegye észre – ezek örömök. Például kényelmes
szék. Zajok vannak, kattogás, gyerekek, és ismétlése mindennek, gyerekeknek, átmeneti kabátoknak. Színek: bordó függöny, barna ajtó, fehér zokni, zöld betűk. Nem függnek
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össze a mondatok, csapongás. Egyedüllét. Sok mindenre lehet figyelni, és kell is. A postaláda langymeleg. Amikor nem fűtenek, hűvösebb. Máskor határozottan jólesik neki ez
a hűvösség. (A térre, le)
Közben nekünk meg bekúszik a bőrünk alá, hűvös, jólesik, nem esik jól. Ez a két
lehetőség van, jólesik, nem esik jól, van, hogy egyszerre mind a kettő.
Palatinus Kiadó, Budapest, 2012, 162 oldal (2800 Ft)
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Szvoren Edina

Nincs. És ne is legyen
(részlet)
A babajkó

36

Horgászni mentek. A zöld összecsukható széket a kocsiba pakolták. A kocsi piros. Vittek szákot, varsát, műcsalit. Az apa meg az anya vejemnek szólították a férjet, s a vállát
lapogatták. A férj postai csoportvezető. Megbeszélték, ki mikor ülhet az összecsukható székbe, amin gyárilag van kimélyítve a pohár helye. A férj a férjem. Sírva kérleltem, hadd ne menjek, hideg ráz a békakuruttyolástól. Azt mondta, rimánkodom. Az
arcom fehér. Nem, nem: rinyálást mondott. Néha kioltom a kellemetlen dolgok emlékét.
A rinyálást, a kézimunkát, bizonyos nem fonetikusan leírt szavakat. Az apa meg az
anya a szüleim, de ha elkedvetlenedem, semmi közösséget nem érzek velük. Ilyenkor
egy keresztnév is furcsa, a férjemé. Minél mindennapibb, annál idegenebb. A férjem
évente háromszor ülhetné a névnapját, ha akarná; a szüleim kétszer, én csupán egyszer.
A férjem apósa az apám, akitől töltőtollat kapunk minden évfordulónkra. Ne minősíts,
kértem ezredszer a férjemet. Majd a naptár spiráljával játszom. Ritkán vagyok egyedül,
és eszembe jutott a gomba alakú stoppolófa.
Majdnem úgy volt, hogy megyek. Szinte rábeszéltek. Volt apámnak egy kedves
mozdulata: a kézhátamon lévő eret simogatta meg az ujjbegyével. Zavarba hozza a
zavarom. Süsüke, mondja. Aztán egyik pillanatról a másikra kiábrándított a műcsalik
látványa. Mégis. Mégsem. Nem megyek. Festve voltak a műanyaghalak, fakó mimikrifoltokat is pingált rájuk az olcsó munkaerő – rosszul vagyok a világ kitaláltságától.
Mindennek megvan a helye: inkább csak tapintható, mint látható mélyedések. Elszíneződések a tárgyakon, formatervezettség. A férjemék dobozos sört vettek, fejenként
kettőt, de tudtam, hogy semmiképp nem fogják a karfa mélyedésébe süllyeszteni.
A lábukhoz rakják, egy lapos kőre, ezt se szeretem. Magam előtt láttam, ahogy a
tóparton négy fekete székláb süpped a homokba anyám teste alatt, akinek anyagcserezavar következtében zsírhurka övezi a hasát. Csak a hasát, hirdeti. Ha a sörért hajol,
nyög, mert nyomja a hurka. A karja akár az enyém is lehetne, mutatja büszkén, szűk
rokoni körben, s ez valamiért kellemetlenül érint. A kar törékenysége, a szűk rokoni
kör meg a büszkeség. Anyám bolondul a horgászatért, büszke minden nőietlen tulajdonságára. A férjem ráhagyja, csak nekem mondja reggelente, ha már elélvezett,
hogy a viselkedés nem tulajdonság. Izzad a tenyerem, míg támaszkodom, a verítékem
lassan halványuló foltot hagy a lepedőn. Anyám a formaeggyel is próbálkozott, és a
sört üvegből issza néha. Látom a széklábakat, útja harmadán megtorpant harmatcseppet a sörös doboz falán. Látom a damil első rándulását. Sok mindent látok fájdalmas
élességgel, s néha egyik pillanatról a másikra kiürül minden. Minél élesebb, annál
üresebb, semmi nem segít. Nem megyek horgászni. Ha csak eszembe jut, hogy van-
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nak, akik máshogy írják a nevüket, mint ahogy ejtik, elfog a kétségbeesés. Anyám
neve végén néma az e, nem megyek, hagyjatok.
Megdicsőülten hozták a babajkót. Nem szokásuk, de most csöngettek. Mintha a világ
összes vizeiben ez az egyetlen hal élne, s most ők kifogták. Szinte be se fértek az ajtón,
annyira büszkék voltak. Szemgolyójuk, mint az ikra: apró, fényes, és félsz, hogy megszűnik. Minek örültem én így valaha. Hékás, lábat azért töröljetek. Nem azért mondom,
hogy nem vagyok tisztaságmániás, mert mégis az vagyok. Azt kérdezték, mit csináltam,
míg ők horgászni voltak, de nem emlékeztem. Túlöntöztem a törperózsát.
Anyám hozta a halhordót, benne a halat, és vigyázott, nehogy víz fröccsenjen az
előszobai tapétára. A tapétádra, mondta, nehogy. Nem az én tapétám. Anyám keze a
zsírövre támaszkodott, míg a halhordó fülét fogta. Anyám nyugdíjas pedagógus, a manikűrkészletében minden eszköznek megvan a maga gumírozott füle, de soha semmi
nincs a helyén. A felmosóvödörből kiöntöttem a műanyagkesztyűt, a keféket, pár csomó
hajat. Nem az én vödröm, nem az én hajam. Fintorogtam, miért élve hozták. A zuhanyfejjel töltöttem bele vizet, apám ujja mutatta, meddig volna jó. Aztán azon méltatlankodott, hogy túl meleg. El ne bőgd magad, szólt rám idő előtt. Később vitatkozni kezdett
a vejével, hogy babajkó-e a ponty, ponty-e a babajkó, de én láttam, hogy ez már csak
felmelegített vita. Hisz oly jókat mulattunk régen a torzsalkodásaikon. Zsíros volt az
ujjbegyünk a szárnyasok zsírjától, a diótölteléktől, miközben anyám meg én nevettünk.
Azt mondtuk rájuk: a fiúk. A férjem vidékén mindent másképp mondanak. A babajkó
csak egy szó, a férjem is. A naptár spiráljával játszottam, míg ők horgászni voltak,
feleltem végül, mikor már senkit sem érdekelt. Kitekertem, aztán vissza. Leköt, tudod,
ahogy a drót visszatalál a lukba.
Észrevettem, hogy a hal ideges lett, mikor a víz hullámzása alábbhagyott. Jobban
érezte magát, míg ringott a víz, míg a halhordóban lötyögtették, míg a piros kocsi vitte,
míg rossz utaktól csuklottak a gyilkosai. Lerakták a fürdőszobakőre. A vödörben szinte
beszorult. Akkora hal volt, akkora babajkó, hogy megfordulni is csak üggyel-bajjal tudott. Uszonya úgy verte a vödör falát, mint férjem lába a matracot, mikor a paplanhuzat
gombos végébe akad. Nem az én férjem: férj, postai csoportvezető. Hiába kéri, hogy a
gombok a nyakához essenek, mindig elfelejtem. A szemem alja a szégyentől izzad, a
tenyerem az erőfeszítéstől, amikor támaszkodom. Én tehetek róla, hogy csak a kezemtől
tud kielégülni, s attól is nehezen. Nem azért mondom, hogy nem impotens, mert mégis
az. Én vagyok az oka, nincs bennem szenvedély. Tudom, hogy elképzelnem kellene a
gyönyört, és akkor jönne, nekem is.
A hal fölé hajoltam, hogy lássam a szemét. Két irányba nézett, mint apám, mióta
beteg. Miért nem halva hoztátok, mondtam. Az arcom fehér, a kocsi piros, de a hal színtelen. Belenyúltam a vízbe, s a szürke babajkó utánakapott. Megijedtem, de újra a vízbe
nyúltam. Megijedni attól szoktam, amitől félni nem tudok. Mégis, mégsem. Leguggoltam, néztem a babajkó két szemét, s a férfiak közben a régi nótát fújták. Mintha először mondanák, amit mindig mondanak. Hogy ők szeretettel ölnek. Én nem érthetem,
ez rituális dolog. Még anyám is rákezdte, hogy a gyilkosság a tisztelet kifejeződése,

37

Csillagszem – Csillagfényben

s közben a receptfüzetét kereste. Nem azért mondom, hogy a tisztelet félelem, mert
mást gondolok. Most már nem kap utánam a babajkó, békésen lógatom a kezem. Nézd.
Mégis. Csukló alatt fölnagyul a kezem. De jött a férjem, és kihúzta a kezem a vízből.
Elrángatott onnan erőszakkal, pedig éppen ő szokta mondani, hogy ne hagyjam magam.
Mondjam meg, mit akarok. Nekem mindegy, mondom, nem akarok semmit. Ne hagyjam, hogy bárki rám telepedjen. Legyen saját akaratom. A főnököm hímsoviniszta, a
szomszédaink élősködők, mondja. Az anyám kasztráló anya, teszi hozzá, s ekkor már
nevet. Azért nevet, mert komolyan gondolja, tudom. A férjem lábujján nincs köröm, a
hímvesszője meleg, tiszta, egyenes, és ha ejakulál, én izzadok, nem ő. A horgászszék
zöld, a házunk narancssárga. Jött a férjem, és elrángatott a pontytól. Marka mint a bilincs: legyen akaratom.
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Apám a sodrófát kereste a halgyilkoláshoz, kancsalsága miatt kétszer kutatott át minden zugot. Apám feketéző lakatos. Férjem a römertopfot ásta elő a konyhaszekrény alsó
polcáról, ahova a dildót rejtettük felirat nélküli dobozban. Nem nyerte el a férjem tetszését, mikor kipróbáltuk. Máztalan domborkacsa fekszik a römertopf fedelén, szétvetett
lábai oldalra lógnak. Iszonyodom a máztalan agyag érintésétől, csináld csak, mondtam.
A rendetlenséget négyen csináljuk, a rendet egyedül, én. Apám és veje pálinkával
koccintottak a babajkó küszöbön álló halálára. Én csak beleszagoltam a párlatba.
Az erjedő gyümölcsöt el tudom képzelni, a gyönyört sosem. Anyám nem találta a
receptet, arca céklaszínű lett az izgalomtól. Az arcom fehér, a horgászszék zöld. Láttam, hogy összecsukott állapotban a porcelán esernyőtartóba szuszakolták. Mióta a
szüleimmel lakunk, minden a feje tetején áll. De nekem mindegy. A férjem örült
neki: jöjjenek. A szilikonpéniszt nem előlük dugtuk a konyhaszekrénybe. Azt nem
akartuk, hogy a szemünk előtt legyen. Nagy a ház, a hálószobák mégis szomszédosak.
Jöjjenek?, ne jöjjenek? Mindegy nem létezik, okított a férjem az első közös éjszakán.
Azon azért mindketten csodálkoztunk, hogy a szüleim még élnek nemi életet, s hogy
anyámnak csak a neve végén néma az e. Anyám hatvan, apám hatvanegy. Mi hangtalanok vagyunk, épp csak sóhajt a férjem, ha úgy alakul. Tiszta rajta minden, miért
undorodnék a kézimunkázástól – a szótól undorodom. A férjem lábán nincs köröm,
nem kopnak a zoknijai, sosem stoppolok. Mondjam meg, mit akarok, vagy legalább
hogy mit nem. Faggatott. Tessék: hideg ráz a békakuruttyolástól, a tóhoz nem megyek! Nem akarok. Ez persze rinyálás volt. Úgy fájt, mintha lekurvázott volna. A férjem akkor nyög csak nagyokat, mikor körömtelen lába a paplanhuzat gombos végébe
akad. A körömágyban néha fölpuhul a hús, érintésre fáj.
Meglett a recept, de senki nem tudta, mi burgundi, mi nem. Kékfrankost rebegtem,
hogy egyikük se hallja, ha tévedek. Tévedni nem emberi dolog, szokta mondani apám,
neki ilyen a humora. Burgundi bor nélkül készült a burgundi ponty. Zweigeltet forraltunk babérlevéllel, pedig még élt a babajkó. Hallottam a víz locsogását, hallottam,
ahogy azzal a szürke uszonyával csapdos. Nem szereti az állóvizet. Én szűrtem le a
bort, én kevertem hozzá lisztet, vajat. Mint az elgyújtott gyufa szaga, olvastam a zweigelt címkéjén. Szaglásztam, hátha tényleg. Apám nem kapta ki a kezemből az edényt,
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de ő instruált, kezében recepttel. Eleresztettem az edény nyelét, mert a lángba ért, és
akkor nem a zweigelté volt az elgyújtott gyufa szaga. A fürdőszobába szaladtam, hogy
lehűtsem a kezem, és férjem a vödör fölött áll a sodrófájával. Nézte a halat. Nincs baj,
mondtam, csak az edény nyele olvadt meg a lángtól. Mutattam neki a tenyeremet, mert
érdekes volt, mint a törperózsa, amit anyám hozott, de ő alig nézett oda. A csuklómat
ragadta meg, és a vízsugár alá tartotta, mint egy nem emberben folytatódó tárgyat. Legyen akaratom. Aztán jött apám.
Apám a sodrófát suhogtatta, és mint a gumibotot ejtegette a tenyerébe. Apám humora. Ez rítus, kérdem én, tisztelet? Hozták a vágódeszkát, hogy majd azon. De én láttam,
hogy kicsi lesz a babajkónak, keskeny és rövid. Mondtam nekik. A vödör kék, a kocsi
piros, a sodrófa sárga, mint a bőrkeményedés. A férjemék vidékén pintyőnek hívják a
szemölcsöt. Aztán rájöttek, hogy a deszka tényleg túl kicsi. Apám fejcsóválva keresett
valamit, amin a babajkót megölhetik, de engem zavar, ha föltúrják a lakást. Félek, hogy
lelepleződnek a titkaim. Nem nagyon tudom, mik a titkaim, mert a kellemetlen dolgok
emlékét kioltom. Először azt felejtem el, hova dugtam, aztán azt, hogy micsodát. Persze, hogy a stoppolófát. Csak elönt a víz, meg elsápadok, ha nekiállnak szekrényajtókat
nyitogatni, mert nincs meg a befizetési bizonylat, a karácsonyi égősor vagy az ajándékozási okirat. Nem tudom, mit dugdosok, mit titkolok, csak elsápadok. Olyan ez, mint
egy halványuló lábnyom, ami maga is hiány. Apám javasolta, hogy a kádban. Csak a
zománcra vigyázzanak, mondta a férjem, és rám hivatkozott. Nem vagyok rendmániás,
sértődtem meg látványosan, nem vagyok. Megsimogatta az arcom, elhúztam magam,
engem nem érdekel a lepattanó zománc. Néztem a halon, hogy tudja-e, mi jön, de csak
kétfelé pislogott. Súgtam neki, lehajolva, hogy korbácsolja fel a vizet, ha zavarja a nyugalom. Te meghibbantál, mondták, alighanem. A nyugalom.
Anyám hívott, pedig épp indultam, hogy kulcsra zárjam, amit lehet. A fehérneműs szekrényt, az iratos fiókot, a tálalót – ahol emlékeim szerint a gomba alakú stoppolófa lapult.
Mégis, mégsem ott. Anyám hívott, hogy versenyt pucoljunk, mint gyerekkoromban.
Hármat számolok, mondta, és kezdjük. Én két ujjal tartottam a répát, ő hárommal. Módszertani lapszus, kiáltozott. Röpködtek a héjak, mint a szitakötők. Kosszal jár persze,
hogy sietünk, de anyám megígérte, hogy összeszedi a sárga csíkokat. Ha veszítek, majd
emelt fővel teszem. Nem cirkuszolok, mint apám: tenyeremet nem csapkodom lilára
a kártyaasztalon, s akkor sem ütlegelem a combomat, ha mattot kapok. Anyám sírva
fakad a royal flushtől, a férjem meg az állkapcsát düllesztgeti, mikor a király beszorul.
Mióta négyen lakunk, hetente kétszer kanasztázunk vagy sakkozunk. Anyám büszke rá,
hogy jobban játszik, mint a férjem, formaegyet néz, horgászik és mattot ad. A répapucolás gyerekkori rítus, a szeretet nem tisztelet. Anyám azt mondta, a répát úgy kell tartani,
mint a cigarettaszipkát. Én már a kedvességet is incesztusnak érzem, ha az anyámról
van szó, de azért kedves vagyok. Veszítettél, mondta, és váratlanul eszembe jutott, hol
van a stoppolófa. Én nem a naptár spiráljával játszottam, míg ti horgásztatok, a törperózsa érdekes, de nem azt locsoltam. Hékás, a répahéjak. Emelt fővel vallottam kudarcot.
Neked meg mi bajod, alighanem.
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Elkészült a fűszeres mártás, amit majd a halra öntünk, ha már megölték a férfiak.
Rossz a sorrend, mondta egyikünk. Ne bambulj, szólt rám apám, és a kezét elúsztatta a
szemem előtt. Süsü vagy. A paplanhuzatra én varrok gombokat, de most csak álltam. Ha
felnyög a férjem éjjel, mert fáj a felpuhult körömágy, én segítem ki a lábát a paplanhuzatból. Én öntözöm a törperózsát, pedig nem szeretem, ha egy növénynek virágja van.
Én szedem össze a répahéjat, mert anyám a szomszédba szaladt. Nem értem a tréfát. Én
mozgatom a kezem a tiszta hímtagon, és közben meg utána én szégyenkezem. Ha egyedül vagyok, én használom a gomba alakú stoppolófát, hogy megtudjam, mi a gyönyör.
Élvezem a gomba kalapját, a gomba szárát, de mióta négyen lakunk a házban, szinte
sosem vagyok egyedül.
Már készen volt a mártás, de még élt a hal. A vizet csörgette az uszonyával, mint a
filléreket, és úgy nézett, mint az apám. Nemtelen vagy, mondja a férjem, ha nagy ritkán berúg. Nem úgy érti, hogy rossz vagyok. A pálinkát szereti. A férfiak, magyarázta,
kétneműek. Anyádat is ideértve, kuncogott. Apám hívott, mentem a hangja után. Állt a
fürdőszobában, a babajkó fölött. Kezembe nyomott egy fényképezőgépet, és arra kért,
fotózzak. Később, ne most. Nem volt vér az arcomban, de nem hagytam, hogy finoman megcsipkedje a turgoromat. Analóg, mondta, és magyarázatot fűzött minden egyes
gombhoz. Úgy érintette meg a filmtovábbítót, mint ahogyan kézfejemen az eret. Ha
apám sírni lát, nővé változik. Süsü, mondja, süsüke.
Anyám visszaért az élősködő szomszédoktól: vágódeszkáért ment, de fatuskót hozott.
Anyám könnyen barátkozik, s csak aki rosszul ejti a nevét, ismeri meg a szívélyessége
határait. A szomszédok élősködők, de félniük nincs mitől, nem ejtik a néma e-t. A telekhatárra ültetett törperózsát ők is kedvtelve nézegetik, s ha mindannyian elutaznánk, ők
locsolnák a benti virágokat. Nem utazunk, négyen egyszerre sosem, kell egy kis szünet,
némi kis szabadság, s ha a szüleim vakációznak, stoppolófa alakú tárgyakra gondolok.
Anyám a vödör mellé tette a fatuskót, és nem önérzeteskedett, mikor a veje fogta, és átrakta a kádba. Nem érdekes a zománc. Le kellett fényképeznem, ahogy ők hárman egyetértenek. A férjem keze apám vállától sem riadt vissza. Aztán anyám átemelte a vödröt a
kádba, és megpróbálta megfogni a halat. Anyám nyögött, mert nyomta őt a zsíröv. A jól
kitalált világ erre is gyógymódot kínál. Anyámnak egyrészes hínárzöld fürdőruhája van,
hévizekre jár vele, hátha javul a sejtek anyagcseréje. Apám nem érti, lakatos, miért volna jobb belül bármi is, ha csak kívül éri víz. Igya meg, mondja, a kénes vizet. Anyám a
pontyra tette a kezét, mint egy kétujjas kesztyűt. A ponty táncolni kezdett, anyám arcára
fröcskölte a vizet. Próbálkozott a férjem is, mindhiába, nedves lett a bajsza, amit nem szeretek. Apám félretolta őket, és a szeme ikrává változott, mert tudta előre, hogy sikerülni
fog. Neki igen. Mégsem, mégis. Nem szabad szorítani, árulta el, de csak utólag, s nekem
nem jutott eszembe semmi. Nem azért mondom, hogy semmi, mert valami eszembe jutott.
A sodrófát a férjem ragadta meg, anyám pedig azt mondta, most.
Fényképeznem kellett, ahogy apám a farönkhöz szorítja a halat, a bandzsa babajkót.
Nem az igazi gyilkolást kellett fotóznom, hanem a készülődést. Pózolt a férjem, fölemelt
sodrófával, mintha ütne. Nem mosolygott: azt hitte, átszellemültebb, ha hagyja elnyílni
a száját. Rituálisabb. Nem értek a fényképezéshez, pedig az egyik szál bajusz végén
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vízcsepp remegett. Most, kiabálta anyám, és férfivá változott. Leengedtem a fényképezőgépet. Béna volt az arcom, mintha piócák szívtak volna vért még az orrcimpákból
is. Elég, mondtam, hagyjátok a halat. A házunk narancsszínű, a szék zöld, hideg ráz a
békakuruttyolástól, hagyjatok. Nem főzünk halat. Nem a házam, nem a csempém, csak
a bordűrt választottam én.
De az én halam.
A férjem a kőre ejtette a sodrófát, színlelte, hogy dühös. Túljátssza mindig, ha valami
ellenére van. Tudtam, hogy valójában nincsenek indulatai, nem lehet dühös. A szemöldökét hullámoztatja, s mintha magától reszketne az ajka. Mint mikor a redőnylamellákat huzat remegteti. Még dadogni is képes a színlelt izgalomtól: hohohogy gondolod.
Nem gúnyolom őt, mert szeretem, s amikor még a dildóval is csődöt mondtunk, megsimogattam a fejét. Szégyelli, hogy korán kopaszodik, mint a legtöbb postai alkalmazott.
A segédeszközt én csomagoltam vissza a dobozba, amire a gyártó tapintatból nem nyomott feliratot. Beraktam a römertopf mögé, hogy ne lássam, mi a gyönyör. Nem azért
mondom, hogy boldogtalannak érzem magam, mert boldog vagyok.
Mindhárman engem néztek, miközben azt zsolozsmázták, összeomlottál. Össze, hát
legyen. Megpróbáltak átkarolni, de nem hagytam, nem adtam magam. Nem ölünk babajkót, mondtam a férjem nyelvén, és mint a korpát, lesöpörtem a vállamról minden
kezet. A tisztelet félelem. Láttam magam előtt az összecsukható széket, amint anyám
súlya alatt a homokba süpped, láttam a damil rándulását, láttam két harmatcseppet a
sörös doboz falán, és egyszerre kiürült minden, az is, ami telítve sose volt. Megesz mindent, mármint a homok. Egyetlenegyszer jártam ott, a parton: a tó neve szebb volt, mint
a tó. Mégis, mégsem. Hagyjatok, ezt akarom, süsüke nem vagyok. A nádasban macskapár üzekedett, nem bírom hallani mások gyönyörét. A hal marad, élni fog, nekem van
akaratom. Az én halam.
Fölemeltem a kőről a nyújtófát, a rokonaim pedig hitetlenkedve nézték, mit csinálok.
Művelek. A férjem elismételte, hogy rinyálok, én meg csak azért is fogtam a babajkót,
hogy a vödörbe dobjam. Dobtam is. Sikerült kézben tartani, apámtól lestem el, hogyan.
Szorítani, asszociálni nem szabad. Megdicsőültem, szemem mint az ikra. Veszek majd
akváriumot, műhínárt, színes köveket. Apám az arcomba nézett, mintha iszapban keresne valamit. Zavart, hogy párás a szeme. Anyám hátrálva állt félre az útból. Az én utam.
A postai csoportvezető elnémult, nem volt rám szava. Nem magtalan, nem impotens,
én vagyok kevés. Hónom alatt a sodrófa, mint valami lázmérő. A farönk nehéz, nem
volt fogása. Arcom fehér, mint a megadás jele. A béke vesztett háború. A kertbe hurcoltam. Mikor a szomszéd telek kerítésén áthajítottam, át a törperózsák fölött, fölsebezte
a tenyeremet. Később átdobtam a nyújtófát is, jólesett. A zajokra megjelentek az élősködők, szomszédaink. Elbizonytalanított, hogy anyámat szólongatták néma e-vel, de
megacéloztam magam. Honnan veszem, milyennek kellene lennie egy lábnak, honnan
tudom, mit felejtek el. Az arcom fehér, mint egy peteburok. Honnan jönnek a képek, mikor a stoppolófát magamba dugom. Új életem első napja ez, nem a régi utolsója. A verandán álltak mind a hárman, három sodrófa, három nyílegyenes pénisz. Úgy bámultak,
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mintha most látnának meg az arcomon valami túlontúl színeset, alaktalant, valami rákos
elfajulást. Össze, mondták, omlottál. Erőd végére értél, szegény. Süsü nem vagyok, nem
hagyom magam. Visszafelé észrevettem a cipőnyomom. Minél élesebb, annál üresebb.
A láb hiánya. Lassítottam, leguggoltam, hadd nézzenek. A kezemmel töröltem el.
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Fénykép, szókép, színpadkép
Beszélgetés Szöllõsi Mátyással fotózásról, írásról,
hiányállapotokról
A kétezres évek közepén virágzásnak indult a romkocsmák világa. Te, miután az egyik legismertebb romkocsmának voltál és vagy oszlopos tagja, testközelből, a kezdetektől élhetted
meg a szcéna felnövését. Hogyan kerültél bele ebbe a körbe? Mik a tapasztalataid?
Budapest egyik leghíresebb romkocsmája, a Szimpla nagyjából akkor indult, amikor odakerültem. A Szimpla kávézóban lettem pultos az egyetem mellett, gyakorlatilag
kiegészítésként, majd elkezdtem a hely internetes felületeivel foglalkozni: tehát arculattervezéssel és kommunikációval. Hosszú ideig ez a kettő, a pultozás-vendéglátás és
az internetes felületeknek a kezelése, a szövegek megírása együttesen volt a feladatom.
A vendéglátásban ma már nem veszek részt.
Hogy milyen tapasztalataim vannak? Sok mindent tanultam arról, hogyan kell kialakítani egy ilyen helyet, miként kell felépíteni egy efféle brandet. Az írásomra mindenféleképpen termékenyítőleg hatott ez a közeg. Az Aktív kórteremben például több
ilyen vers is van: megjelenik a város tematika, előjön a vendéglátás és a romkocsma is.
A Kánikula című drámám is egy vendéglátóhelyre van elképzelve, elhelyezve. Az egyik
prózai alkotás, amelyet befejeztem – most küldtem el egy folyóiratnak –, az is kapcsolódik ehhez. Szóval ez a világ, ez az intenzív közeg hat a szövegeimre, és meg is jelenik
különböző formában.
A romkocsmák világa fényképeidnek is visszatérő témája. Mit mesélnek ezek a képek?
Ez nehéz kérdés. A változást. Maga az, hogy a tér is alakul, nagyon tetszik. A kocsmáknak ez sajátossága, a Szimplának pedig konkrétan nagyon fontos eleme, egyben
koncepció is. A cél, hogy az embereket lenyűgözze, amit látnak: az állandóan változó
tér, ahogy különböző dolgok kerülnek a falakra, más bútorzat kap helyet, különböző
felületek alakulnak, majd tűnnek el, különböző színek működnek a helyen. A romkocsmákhoz az emberek is hozzátartoznak. Ez a sokféleség nyilván fotózásra inspirál.
A romkocsma egy ellentét. Van egy romos felület, egy elhagyatott épület, ez adja a
vázát, miközben a benne történő átalakulások az életre utalnak…
Igen, ez azért érdekes, mert ezek olyan terek, amelyek sokáig üresen álltak. Amikor a Szimplát kialakították, a kertet, tényleg teljesen romos volt. Érdemes megnézni
a honlapon a régi képeket arról, hogyan nézett ki, amikor elkezdtek rajta dolgozni, és
hogyan néz ki ma. Persze romos állaga van, amelyet bizonyos felületeken meghagytak,
de mindez tényleg koncepciózus; nagyon fontos a tudatosság. Ugyanakkor a falon olyan
feliratok, rajzok, egyebek láthatók, amelyeket a vendégek adtak hozzá. A tervezettség,
a koncepció és a spontán alakulás egymás mellett van, és igen: él.
Mostani számunk hívószava a nyista. Hogyan értelmezed a képeiden keresztül ezt a
kifejezést? Mit mond neked a nyista szó?
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Egy csomó jelentése lehet. Semmi. Ez az, ami először eszembe jutott róla.
Mi az a „semmi” a képeiden?
Nyilvánvaló, hogy a képeim összeköthetők az írásaimmal. Az írás volt előbb, mint
hogy elkezdtem volna valamilyen szinten fotókat készíteni… és igen, szeretném kihangsúlyozni, hogy nem tartom magam fotósnak. Egyszerűen néha talán vannak jó
meglátásaim, amelyeket meg tudok jeleníteni képi formában is.
A „semmi”-nek nyilván van némi elmúlásszaga. Ez a képeimen is sokszor érzékelhető, bár nem feltétlenül negatív értelemben. A kiüresedés érezhető; a semmit én így
tudnám a képeimmel kapcsolatban értelmezni.
Fényképeid sokszor az elmúlást tematizálják: időskor, elhagyatott, omló épületek,
részletek hajléktalanok mindennapjaiból. Politikusak vagy apolitikusak a képeid? Figyelemfelhívók, esetleg konfrontálók?
Felraktam nemrég egy olyan fotót egy közösségi oldalra, amely biztosan megosztó.
Egy halott állatot ábrázol. Van, aki elfogadja, hogy az elmúlás az élet része, és ezt meg
lehet így mutatni, mások teljesen elzárkóznak tőle. A képeimben van elmozdulás ebbe
az irányba: egyre inkább beépülnek olyan témák, amelyek nem feltétlenül tetszenek
másoknak, de én fontosnak tartom őket.
Van olyan versed, amelyet egy fénykép ihletett, vagy fordítva: egy szöveg miatt kezdtél-e el egy speciális témát keresni?
Mind a kettőre van példa. Mohai Balázst nagyon régóta ismerem, ő egy kiváló fotós;
követem a munkásságát. Az ő képei mindenféleképpen hatottak rám. Van is az Aktív
kórteremben egy szöveg, a Negatív, ez a címe a ciklusnak is, azt például az ő képei
inspirálták. A hajléktalantéma, a szenvedés, a magány, az öröm… ezekre a kifejezésekre, alapfogalmakra, színekre, szabadságra, magányra épül a tematika, ami szerintem a
képeimen is megjelenik.
Az egyszerűségre mindenképpen törekszem, s ha a fotózásban tanultam valamit, akár
Mohai Balázstól, akár másoktól, akkor az az, hogy az egyszerűbb mindig jobb. Sokan
elkövetik azt a hibát, hogy komplex dolgot akarnak bemutatni a képeiken, ami túlterheltté
teszi az egészet, és a befogadást is nehezíti. Szerintem ebben sikerült fejlődnöm.
Susan Sontag írta általánosan A fényképezésről című könyve legelején, hogy „fényképet gyűjteni annyi, mint a világot gyűjteni”, ami bizonyos szinten közhely, de most
mégis ide kínálkozik… Te melyik részét gyűjtöd a világnak?
Vannak preferált témák, de minden attól is függ, milyen közegben mozgok: hol
dolgozom, kikkel vagyok, milyen helyeken jelenek meg. Nyilván azért fotózom a
romkocsmákat, a régi zsidó negyedet, a város bizonyos területeit, belvárost, óvárost,
azért készítek sorozatot temetőben, mert ezeken a helyeken szívesen vagy valamilyen
okból járok.
Vadászat a képek után. Van ilyen? Mindig vadászol, vagy szisztematikusan vadászol?
Sokszor nálam van a gép, de nem mindig. Nyilván vadászom a képekre, ez a mindennapjaim része. Számomra fontos, hogy megörökítsek olyan dolgokat, amelyek tetszenek, közel állnak hozzám, és bízom abban, hogy a képeimmel tudok adni valamit
azoknak, akikhez eljut. Tehát spontán a dolog, mégis van benne koncepció.
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Nemrég jártál Berlinben. Találkoztál ott valami új témával?
Igen, például az épületfotózással. Az épületek nagyon érdekelnek, ezzel szívesen foglalkoznék, utána is járnék, szisztematikusan kezdeném fotózni őket. Berlin olyan terep,
ahol sok minden van egy helyen. Nagyon sok stílus rétegződik egymásra. Inspiráló.
És szövegek is keletkeztek ott?
Jegyzeteltem, és van, amit beépítettem már szövegbe, igen.
Sokak szerint a dokumentarista fotó ma Magyarországon az egyik legismertebb forma. Te mennyire érzed közel magadhoz?
Az átalakulás stádiumában vagyok. Az írással is ez volt: már régóta versenyszerűen sportoltam, amikor elkezdtem mellette írással foglalkozni. Idővel kialakult bennem, hogy írni
akarok, ezért is mentem el a bölcsészkarra. És kerestem a témáimat. Az ember keresi, hogy
miben találja meg a saját hangját. Ez van most a fotózásban is: érzem az alakulását, keresem
benne a saját hangomat és témámat. Most az épületfotózás és a sportfotózás érdekel.
Két köteteden – az Aktív kórteremén és az Állapotokén – is saját képeid találhatók
a borítón. Miért ezeket a képeket választottad? Hogyan hajlik rá a képkoncepciód a
versszövegre? Milyen párbeszéd van közöttük?
Van párbeszéd. Az Aktív kórterem borítóján egy nagyon pici kép látható, amelyen
egy fura tér nyílik meg a sötétből, omladozó falrészlet, a közepén egy fehér szék. Ez a
fehérség, ez a steril világ a kórházra utal. De van mozgás is a képen: növények szövik be
a teret, az élet burjánzik. Amikor kerestem, hogy mi volna jó a borítóra, ebben a képben
megláttam azt az összetettséget, amely szerintem a kötetben is megtalálható. A beteg-
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séggel foglalkozom, a várossal, a városban való létezéssel, különböző viszonyokkal, a
város elhagyásával, visszatéréssel, feldolgozással, felejtéssel, a körforgás problematikájával. Szerintem elég sok minden van abban a könyvben, és a képben is.
Az Állapotok – negyvenöt töredék című kötet szövegeit írva jöttem rá, hogy azok
tényleg csak részek lehetnek egy nagyobb egészből. A címek is erre utalnak: Öröm;
Elhagyatottság. Nagyon összetett kifejezések, és én ezekből ragadtam ki olyan részleteket, amelyeket a saját életemből, mások életéből emeltem be a szövegekbe. Összességében két történetet is kiadnak ezek a versek, de az egyes egységek csak töredékek.
A borítót is ezért választottam: csak egy részletet világít meg a lámpa, a töredékes látvány csak egy nagyobb képtér része.
A hiányérzet állandó témája a költeményeidnek, s így tökéletesen rímel az Aktív kórterem betegség-tematikájára. Mi a betegség meghatározása nálad? A betegség menynyire felelős a szövegek darabosságáért?
Sokféle vonatkozásban írtam a betegségről. Nem tudom, mi a betegség konkrét meghatározása, csak azt tudom, hogy engem nagyon sok mindenre megtanított, nemcsak az
írással, hanem az életemmel kapcsolatban is. Mindenki átélt már betegségeket. Ez nem
kivételes dolog.
A mentális problémák nagyon súlyosan jelen vannak a társadalomban, Magyarországon meg pláne. Nemcsak én írok ilyenekről, hanem gyakorlatilag mindenki, különböző formákban. Ez az élet része, el lehet olvasni, lehet belőle tanulni.
A betegséggel kapcsolatos szövegek nem rímesek, naturalisztikusabbak, narratívabbak, töredékesek. Megpróbáltam tárgyilagos lenni, dokumentálni. Itt persze visszautalhatunk a dokumentarista fotóra. Ha majd úgy érzem, hogy felkészült vagyok erre, ha a
képi világom és a gondolkodásom is megérik rá, és a technikai lehetőségeim is adottak
lesznek, biztos fogok kórházi sorozatot készíteni, egy társadalomábrázolásos, betegséggel foglalkozó tematika köré építve. Ez tervbe van véve.
Hogyan kerültél a Kalligram Kiadóhoz?
Elküldtem a pozsonyi Kalligramnak az akkor meglévő szövegeimet, és a szerkesztő
jónak találta. Egy író barátom ajánlotta neki elolvasásra.
Mit jelent számodra a verseny? Konkurálnak-e az írók, költők? Író barátaiddal megbeszélitek egymás írásait?
Van egy körünk, egy pénteki asztaltársaság, Szálinger Balázzsal, Térey Jánossal, Dobai Bálinttal, Nagy Koppány Zsolttal járunk össze, de nem azzal a céllal, hogy megbeszéljük egymás szövegeit. Nagyon elvétve, és csak említés szintjén kerül néha szóba.
Vannak lírai alkotásaid, drámai alkotásaid. Mozdulsz-e majd az epikai forma felé?
Bejárod-e a háyi utat?
Szeretném, igen. Írok verseket, drámákat, de a próza is közel került hozzám. Most
például egy novellásköteten dolgozom. Hat-hét szövegem már megjelent folyóiratokban, azokat dolgozom most át. Kettőt már be is fejeztem. Mindenképpen szeretnék a
harmadik műnemben is alkotni. Az utolsó két verseskötetem nagyjából rendben van, azt
hiszem, az egyik drámám is. A másikat átírom, már el is kezdtem. Ez a két átdolgozott
alkotás is úgy-ahogy tetszik.
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Az „úgy-ahogy tetszik” nem feltétlenül meggyőző. Szerénység?
Azért mondom így, mert érzem magamon, hogy vannak nagyobb koncepciók, komolyabb ötletek a fejemben, viszont arra még nem vagyok képes, hogy egy bizonyos
terjedelmen túljussak. Mert van egy határ, a prózaíróknál így szokott lenni. Azért választottam azt a formát, amely a lírai szövegeimben él, mert úgy érzem, hogy azt meg
tudom valósítani. De mivel alapvetően hosszabb dolgokat szeretnék írni, nem vagyok
velük teljesen elégedett, pedig mint szövegek működnek.
Mit jelent számodra bekerülni egy olyan intézményesített rendszerbe, amelyet úgy
hívnak, könyvtár? Ró-e rád felelősséget? Érzel-e megfelelési vágyat, amióta a polcról
levehetők kulturális körébe kerültél?
Amikor bemegyek a könyvtárba, és ott van a könyvem a polcon, az elég furcsa érzéseket kelt bennem. Arra ösztönöz, hogy jobban átgondoljam, amit csinálok. Az első
könyvem okán [Halálba menő, 2005] sokszor gondolok erre. Kiadónál jelent meg, mégis inkább magánkiadás volt. Nem mondom, hogy hiba volt megjelentetni, de a felelősség kérdését mindenképpen felveti. Az utóbbi két kötettel elégedettebb vagyok.
Az interjút Nagy Tamás készítette
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Kalász István 

Törõdés
„Ezeken nem segít ima.
Gondolkodva ülnek im a
sötétben.”
(József Attila)
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Az állástalan férfi, negyvenöt éves, valamikor mérnök volt, elhagyta a felesége, legutóbb áruházban volt biztonsági őr, gumibottal, gázspray-vel az oldalán állt a bejárati
mozgólépcsőnél, és szólt rá a hangoskodó kamaszokra, anyukákra, hogy vigyázzanak a
lépcsőnél a gyerekre.
A férfit kirúgták, egy anyukát szembefújt a spray-vel, a nő szidta az anyját, nekiment, karmolta az arcát. Nos, a férfit kirúgták, a felesége hat éve elhagyta, és ez a férfi
egy hajnalban egy halottat talált a lépcsőházban. A halott ott feküdt a lépcsőn, körülötte
feketére alvadt a vér. A férfi, maga sem tudta, miért, izgalmat érzett. Egy halott, az
én halottam, mondta, majd elővette a telefonját, és a kihalt lépcsőházban fényképezni
kezdte a testet. Az áldozat neme férfi, mondta halkan, ötven év körül lehet, a fején seb,
tompa tárgytól származhat. Igen, a férfi haja véres volt, a mellén seb, igen, mintha szúrt
seb volna, az ing szövete sérült, de a karórája megvan, úgy tűnik, drága óra, ezek szerint nem rabolták ki. A férfi belenézett a halott arcába, a márványos bőr borostás volt,
a haja, már ami látszott, ápolt. A halott cipője (félcipő) tiszta. A férfi arra gondolt, joga
van bizonyos dolgokhoz, ő félhivatalos személy, neki szabad: óvatosan benyúlt a férfi
zakójába, szürke, gyűrött zakó volt, és kivette a belső zsebből az irattárcát. A tárca két
papírt leszámítva üres volt, sem igazolvány, sem jogosítvány, sem pénz, csak a papírkák
elmosódott írással, és egy fénykép, azon egy híd volt látható. Egy kőhíd. A hídon egy
nő állt, de az arca kivehetetlen volt. A férfi arra gondolt, ilyen híd nincsen Magyarországon, ez valahol délen lehet. Bosznia? Olaszország? Albánia? Valahol ajtó csapódott
a házban. Szívesen elrejtené a halottat, hogy alaposan átvizsgálja, gondolta, de hát ez
nem ment, így telefonált, hívta a rendőrséget, jöjjenek…
Uram, a címet, a nevét kérem, ne nyúljon semmihez, mondták a telefonba. A férfi
ült a lépcsőn, nézte a halottat. A kezét hosszasan. Az ujjait. A nyakán begombolt inget,
amely szoríthatta a nyakát. És meglepve tapasztalta, hogy bár egy embernek verték szét
a fejét, szúrták szíven, ő semmit sem érez.
A fiatal nyomozó, egy szőke lány, felvette a vallomását, hogy mit keresett olyan
korán a lépcsőházban. Ment le a boltba, igen, mert nem volt kávéja, melyik boltba jár,
ide, a sarkiba szokott, mikor nyit az a bolt, hatkor, de korábban is kinyitnak a lányok,
ismerik őt, kiadnak neki egy kávét. Látta valaha az áldozatot? Nem, soha. A lány írt, ő
válaszolt, és érezte a zsebében a halott irattárcáját. Majd még jelentkezünk, mondta a
lány, eltette a noteszt, profi mozdulattal kattintott a tollon, ő legalábbis profinak érezte a
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lányt, majd elment. A férfi felnevetett, maga sem tudta, miért, most ő volt az, aki tudott
dolgokat, sokat.
Mindkét papíron elmosódott az írás. Az egyik egy kézzel írt elismervény volt: ELISMERVÉNY, ma, 16. febr… 201…, 20.000, azaz húsze…r forintot átvettem, ígérem,
hogy … vissza…, aláír…, Ke… Zoltán. A férfi érezte az izgalmat, de hiszen ő mérnök,
a józan és logikus gondolkodás segíteni fog: a halott pénzt adott kölcsön valami K. Zoltánnak, Z. nem adta meg a tartozását, már nem is fogja, Z. otromba, durva betűkkel írt,
az összeg nem sok, de nem is kevés, bizonyos helyeken ezért is ölnek; de nem, nem így
lehetett. Ez a férfi túl jól öltözött, gondolta, nézte a fényképeket a halottról, bár ki tudja.
A második papíron ceruzával ez állt: Nagyon várlak, drágám, hiányzol. Ha minden jól
megy, egész hétvégén a tied vagyok, végre. Úgy örülök. Aláírás nem szerepelt a levélke alján. A férfi bizonyosra vette, a levelet nő írta, aki szereti ezt a férfit, és az a nő…
Tudja-e, hogy a férfi meghalt? Talán azóta is várja. Hogy telefonáljon végre. Talán az a
nő elment a rendőrségre, és bejelentette: eltűnt egy férfi, így és így néz ki, ekkor láttam
utoljára, megbeszéltük, hogy a hétvégén eljön hozzám, kérem, nem jelentkezik. És ha a
rendőrség jól dolgozik, akkor? Talán egy meg egy az kettő, és kiderül, hogy ez a férfi az a
férfi. Éjjel aztán rájött, a nő nem fog elmenni a rendőrségre, a levél, ha nem régi, akkor is
egy szerelmi kapcsolatról szól, a nő házas, nem mehet sehová, hogy keresse ezt a férfit.
Másnap reggel csörgött a telefon, a nyomozó hívta, menjen be a kapitányságra, van
néhány kérdés, és a vallomását is alá kellene írnia. A férfi bement, a nyomozólány
sietett, olvassa át, írja alá, tolta elé a papírt, ott és ott, a férfi megkérdezte, kiderült-e valami. A lány azt mondta, erre nem válaszolhat, aztán odasúgta, nem, fogalmuk sincsen,
sem DNS, sem az eltűnt személyek között nem szerepel, semmi nyom. Akkor olvasson,
írja alá a papírt, mondta lány, más ügyük is van, ennél sokkal fontosabb, és most kéri,
menjen. Neki is rohannia kell. Ha valami eszébe jutna, hadarta a lány, közben megszólalt a telefonja, hívja fel, de most tényleg mennie kell, és adott egy névjegykártyát.
Otthon, éjjel, a férfi a sötétben jött rá, miért is fontos ez neki. Felelősséget érez a
halott iránt. Úgy érezte, közel áll hozzá az ismeretlen. Akit fejbe vertek, mellkason
szúrtak, és akit, ezt még megtudta a nyomozólánytól, a sötét utcán támadhattak meg, a
sebet is ott kapta, vért találtak a járdán, és aki ezután a házba menekült be. Majd meghalt
a lépcsőházban.
Micsoda halál, gondolta a férfi, és hosszan nézte a fényképeket. A halott arcát. Megtámadták a sötétben, elvették a pénzét, valószínűleg a telefonját is, dulakodtak vele,
biztosan kiabált, de senki sem jött, megszúrták, ütötték, megölték. És senki sem tudja,
ki volt a támadó, senki sem tudja, ki halt meg a lépcsőházban. Elvették a létét. Ő pedig
még azt sem tudja, hová temetik. Csak annyit lehet tudni: egy férfi volt. Aki, és itt hirtelen elszorult a szíve, akár a barátja is lehetett volna! Lehet, gondolta, biztosan el tudtunk
volna beszélgetni. Erről-arról.
Azt hitte, az érzés majd elmúlik, átveszi a józanság, hogy minek ez, mit kell egy
halottal foglalkozni, de nem, egyre rosszabbul aludt, ha aludt egyáltalán, az érzés pedig
csak erősödött, és majdnem úgy lehetett nevezni, hogy szeretetet érez. És hogy tennie
kell valamit.
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Egy éjjel keresni, nézni kezdte az interneten a hidakat. Rengeteg híd volt délen, kicsik, nagyok, jól és rosszul fényképezettek.
Végül megtalálta azt a hidat. Egy boszniai kisvárosban. Vonat nem visz odáig, de
a hegyek szépek, gondolta a mérnök, itt jártál, ez volt a hazád? Az otthonod? Három
nappal később vonaton, majd buszon ült. Két napig utazott, majd egy napos vasárnap
délelőtt ott állt azon a hídon, egy kisváros közepén, kőházak között, kezében azzal a
fényképpel, amelyen a híd volt látható a nővel. Állt, az embereknek mutogatta a képet,
ismeri, you know this woman? De senki sem ismerte, csak rázták a fejüket.
Délután aztán jött az a nő. Egy kisfiúval és egy öregemberrel. Az öreg fordított, valamelyest beszélt magyarul. A nő megnézte a képet, bólintott, kérdezte, ki ő, mit akar.
Fekete szeme volt, komor arca. Mint a márvány, gondolta a férfi. Mondta, hogy ismerte
azt a férfit, akinél ez a fénykép volt. Az öreg megint fordított, a nő nem szólt semmit.
A kisgyerek csak állt.
Ő megkérdezte, a gyerek a férfi fia? A nő bólintott. Aztán megint nem szólt semmit.
Az öregember megkérdezte, mi van Magyarországon. Jól lehet ott élni? Jobban, mint
itt? Van munka? Mert itt a hegyek között semmi. Azért is kell innen elmenni.
A férfi ekkor azt mondta, a barátja küldte, hogy nézzen rá a gyerekre. Mert a barátja
meghalt, baleset volt, és a kórházban azt mondta neki, hogy sok rosszat tett életében, de
megbánta. Ezért hozza most ő a hírt.
Így hazudott a hídon.
A nő nem hitte, nem ilyen ember volt, mondta, nem kért ő soha bocsánatot. Gonosz,
önző ember volt. Az öregember köhögött, a gyerek ugrált kicsit unalmában. Tudja, mit,
mondta erre a férfi, igaz, nem kért, de a barátja voltam, akkor kérek én helyette, jó?
Bocsánatot.
A nő nem szólt semmit. Így álltak egy ideig. Aztán a nő mondott valamit az öregnek,
az öreg ellenkezett, de a nő nem tágított, intett, csak fordítson. És az öreg azt mondta,
jönni velünk, vacsora, Anna kéri, jönni velünk.
És a nő elindult.

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.
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Baróthy Zoltán

Nincs idõ!
(regényrészlet)
Az út legvégét, és ami azóta történt, aztán már úgy rögzítette magában, olyan rémisztő,
könyörtelen és terhes pontossággal, mintha üressé vált tudatának villámgyorsan kellett
volna bepótolnia mindent: bepótolni, amit az előző hetekben elmulasztott, és más információkkal behelyettesíteni, amit a rohamosan távolodó múltból elveszített.
Emlékek nélküli emlékezetének tehát hirtelen kellett megtöltődnie valamilyen – bármilyen – anyaggal, ezért szükségszerű volt, hogy ez az anyag az utolsó spanyolországi
napok és az újrakezdődő, újra érzékelt idő eseménysora legyen.
Két és fél nappal Santiago után.
Már kora délelőtt odaért a városba, de a szárazföld legszélső, nyugati szikláihoz
– ahogy a legtöbben – ő is csak estefelé ment ki.
Napközben – miután kivett egy hotelszobát, és pihent egy keveset – másfelé mászkált:
elsétált a félsziget különböző strandjaihoz és kilátóihoz, körülnézett Finisterrában, lenézett
a kikötőbe, hagyta magát elveszni a szűk, meredek sikátorok árnyékos útvesztőjében.
Szerette ezt a lézengést, ezt a fáradt, különös céltalanságot, amelyben csak tetszőleges és tünékeny távlatot kell adnia a lépteinek, a rá váró perceknek, óráknak – annyi
legyalogolt kilométer, annyi magára kényszerített kora hajnali kelés, annyi önfegyelem
és erőlködés után. Szabad az egész délután, és holnap már nem kell összeszednie az
erejét: ez szinte felfoghatatlan.
A legjobb a felmentettség érzése volt. Hogy – végre a legcsekélyebb bűntudat nélkül
– jogosultnak érezheti magát erre a kellemes lustaságra. Nem kell magyarázkodnia,
nem kell elszámolnia semmivel senki felé, sőt ha úgy tetszik, ünnepelheti magát, abban
sem lesz semmi hivalkodás.
Összefutott pár emberrel, akit az úton ismert meg, velük kávézott vagy üldögélt
valamelyik étteremben. Aztán elvált tőlük, hiszen közeledett az este, és ő akkorra tervezte, hogy elindul a világítótorony felé a nulladik kilométerkőhöz és Spanyolország
legnyugatibb szikláihoz.
Szemcsés, meleg aszfaltcsík vezetett odáig, szabályos, két-három kilométer hosszú
országút, két szélén szétlapított flakonokkal, üdítős dobozokkal, cigarettacsikkekkel és
az út menti fenyőerdők vörösesbarna tűlevélszőnyegeivel.
„Ez?”
Az úton hangos, benzingőzt árasztó autók előzgették a gyalogosokat.
„Ez?” Amikor a városból kiért, és rátért az országútra, még a meleg, gyantaillatú
délután utolsó percei tartottak, de kint, a világítótorony alatt feltámadó szél már összetéveszthetetlenül a kezdődő alkonyhoz tartozott.
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Helyet keresett a meredek szirt egy elhagyottabb sziklateraszán: vagy negyedóra lehetett naplementéig. Aztán amikor megtalálta azt a sima, teknőszerű, vörösesszürke kiszögellést a többi zarándoktól a lehető legtávolabb, szinte már az óceán fölött, leült, kinyújtóztatta a lábát, és átadta magát a befejezett munka utáni örömnek. Sejtette, hogy jó lesz
így leülni, szemben az óceánnal, de azt nem, hogy ennyire; a tenger felől érkező széllökések meg-megzörgették körülötte a sziklák közül előbújó szúrós, száraz bokrokat.
A vízen egyre több halászhajó tűnt fel, mind egy irányba igyekeztek. Onnan fentről,
ahol ült, jól látszott, ahogy a víz felszínén éles határvonal kígyózik dél felé, az egyik
oldalon szürke, a másikon sötétzöldes víztömeggel, talán a halrajok is mind a határvonal
felé vonultak, és őket követték a hajók.
Hát itt volt.
Megérkezett.
Kilencszáz kilométer gyaloglás után leült ott, ahol a föld véget ér, ahol az ókoriak és
középkoriak hite szerint a világ vége kezdődött, a semmi. Biztosan éreznie kellett volna
valamit, valami kivételeset, de az örömön, jóleső fáradtságon és kellemes ellazultságon
kívül nem érzett mást. A halászhajók érdekesebbek voltak mindenféle patetikus belső
szólamnál.
A nap helyén ekkor már csak egy erőtlen fényű vörös korong vesztegelt a látóhatár
fölött.
Gyalogolt kilencszáz kilométert. „És? Mi van akkor?” Nagyszerű feltöltődés volt,
élete legfárasztóbb, mégis legteljesebb pihenése. Az észlelés eufóriája, gondtalan, egyszerű napok, és végül a cél, amelyhez sikerült eljutnia. Miért ne érné be ennyivel?
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És akkor a nap elindult le a látóhatár vonala mögé.
Még jött egy nagy, hűvös széllökés nyugat felől, aztán csend lett, mintha a világban
nem volna más zaj és mozgás, csak az óceán morajlása.
Lenyűgöző volt, ami történik – ugyanakkor hihetetlenül olcsó is. És ő ezt tudta, pontosan érzékelte végig. Mégsem tudta kivonni magát a hatás alól: mind erősebben érezte,
ahogy ez a könnyen hamisítható romantika egyfajta megmagyarázhatatlan és ostoba
leltárt kényszerít ki belőle, azt, hogy valami ugyanennyire egyszerűt és megragadhatót
érezzen, mint a tengerparti naplemente vele szemben. És ne kerteljen tovább, vallja be
végre magának, megkapta-e az úttól, amit keresett.
Pedig közben émelygett az egésztől. Giccs. Az egész jelenet. És benne ő maga is, a
lelkébe toluló, szívszorító elérzékenyüléssel együtt.
Hülyeség. Hogyhogy megkapta-e? Hülyeség mindenféle számvetés, nem lehet az
ilyesmire válaszolni.
De ott hallotta továbbra is: „Megkaptad?”
Nézte a tengert, benne a napot. Arra próbált gondolni, mennyi maszlag övezi ezt az
egész zarándokutat. „Megkaptad?”
Bámult bele a látványba, nem akart gondolkodni.
„Igen vagy nem?”
Mélyeket lélegzett, gombóc volt a torkában. És körülötte a csönd.
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„Igen vagy nem?”
És akkor beismerte magának, hogy nem. Ő ennél többet várt.
Mit?
Csodát. Hogy valami majd történik. Válaszokat kérdésekre, amelyek hirtelen nem
jutottak eszébe, de régóta nyomasztották. Valamiféle megragadható változást. Sőt mindent egyszerre. Ám ezek közül sehol nem volt semmi.
Talán ezért látta az előbb olyan hétköznapinak az óceánpartra tartó országutat. Anélkül, hogy eddig bevallotta volna magának, az útja végén nem erre a túlzott, kiábrándító
valószerűségre számított.
De hát milyen a túlzott valószerűség?
Mosolyognia kellett magán.
Ahogy visszagondolt rá, mégis zavarta, hogy az ide vezető aszfaltcsík, és minden
más részlet is olyan tüntetően átlagosnak látszott. Negyedórával korábban, megérkezéskor, a világítótorony teraszán üzemelő étterem zajai és ételszaga. A tányércsörgés egy
tejüveg ablakos konyhából. A parkoló autók. És az ő hirtelen megbicsakló bokája, miközben a megfelelő helyet keresve leereszkedett idáig a meredek sziklák közt. Minden,
amit a világból érzékelt, ugyanaz volt, mint máskor.
A nap eltűnt a tengerben, és a csoda jelei csak nem mutatkoztak. És most már le kell
mondania róla végleg, hiába is várná többé, hiszen az útjának vége van, megérkezett,
kész. Akkor ez most csalódás?
Nem lehetett kibírni a mély csendet, úgy érezte, ez számára az elmúlt egy hónap
legfeszültebb pillanata.
„Ennyi?”
A nyugati vizekre terülő hideg fényű ezüstszőnyeg egyre zsugorodott, az óceán felszíne elsötétült. A halászhajók távoli pontokká váltak kint a nyílt vízen, és nem mozdultak többé; talán már megtalálták a helyet, ahol éjszakára lehorgonyoznak.
Nem volt folytatás: a feszültség, ahogy jött, ugyanolyan hirtelen semmivé foszlott.
A csend elmúlt, és az újból felerősödő szél arrébb fújta a képeslappillanatokat: a sziklákon újra megmozdultak az emberek, tovább fényképezkedtek, és itták a borukat, tovább
telefonáltak, és ölelgették egymást, folytatódhatott az ünneplés. Fent a parkolóban felzúgott egy motor.
Nem, nem csalódás. Ült tovább, szemben a tengerrel. Nem csalódás. Megcsóválta a
fejét, és mosolygott. „Butaság, hogy egyáltalán eszembe jutott.”
Hiszen milyen jó volt így is, csoda nélkül, együtt a valóság fémes-hideg mellékízével.
Azt úgysem lehet nem érezni, hiába kortyol valaki épp álmai poharából. És neki mégiscsak egy álma teljesült éppen. Megismerni a fizikai teljesítőképességét, a korlátait és az
addig a mélyben szunnyadó tartalékokat. És szembesülni saját akaratának erejével.  
Még sokáig maradt ott a sziklák között. Felvette a széldzsekijét, és ameddig lehetett,
ameddig még látott valamit, megpróbálta élvezni az óceán lassan morajló, nagy-nagy
nyugalmát…
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Közben, ahogy sötétedett, a feje fölül, valahonnan a magasból a világítótorony egyre
élesebb, erősebb fénylökéseket küldött a messzeség felé.
*
A fáradtság lassan kezdett kijönni rajta.
Váratlanul aludt el a hotelszobájában másnap délután. A tévé is bekapcsolva maradt,
de halk zúgása – és a jól fésült bemondó abban az örökszürke öltönyben, ahogy az
örökhíreket olvassa – végig kívül maradt álmai falain. A sporthírekre még emlékezett.
A fiatal focista halálhírének sokadik ismétlésére és az új kétszázas világrekordra az
atlétika-világbajnokságról.
Aztán egyszer csak az egész szobát betöltötte a sirályok éktelen ricsajozása odakintről.
Kiugrott az ágyból, és a nyitott ablakhoz támolygott.
A szobája egy néptelen hátsó utcára nézett: odalent feltornyozott piros rekeszek és
halomba hányt, leláncolt alumíniumasztalok. Egy kisteherautóból éppen citrommal és
dinnyével teli ládákat pakoltak ki a járdára. A szemközti házak fölött a domboldalra
épült városka formátlan, izgalmas háztetői látszottak, kis, titkos életet élő tetőteraszok
növényekkel és szárítókötelekkel, az ereszeken, antennákon és az egész, késő délutáni
égen mindenhol rengeteg sirály.
„Finisterra. Ott vagyok.”
Nézett ki az ablakon álmosan, kócosan, egy szál alsónadrágban, és ez a vészjósló sivalkodás hirtelen az agya legálmosabb zugaiba is behatolt. Mintha a dühödten kavargó,
lármázó sirályok az életére törnének. Mindjárt berepülnek az ablakon, és meggyilkolják.
Talán a túl gyors ébredés tette, hogy utólag úgy érezte, egy idegen álomból ébred.
De kiéből?
„És akkor most mi van? Semmi.”
Egyenesen a szívébe döftek ezek a szavak.
Mert a kérdés hangsúlya már teljesen más volt, mint kint a sziklákon előző este. És a
választ is más hangon mondta magának. Már nem vonta meg a vállát olyan könnyedén.
„A semmi, a semmi, a semmi, az van.”
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Mi a baj a közmunkával?
A Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoport tavaly szeptemberben a Magyar
Szegénységellenes Hálózat támogatásával alakult, hogy a fővárosi közmunkások
közösen léphessenek fel a jogaikért. Tagjai túlnyomó többsége friss közmunkástapasztalattal rendelkezik, ezért a saját bőrünkön érezzük az elhibázott szakpolitikai döntések sorát is. A szervezetet szolidáris önkéntesek és a hálózat munkatársai
támogatják az önszerveződésben. A csoport az első öt hónapban tagokat toborzott,
rendszeres találkozóin a közfoglalkoztatási rendszer problémái alapján határozta
meg céljait. De mik is ezek a problémák, amelyek megkeserítik és ellehetetlenítik a
közmunkában dolgozók mindennapjait?
A legalapvetőbb hiba a kormányzat részéről talán az, hogy az álláskeresőket lustáknak bélyegzi, ami felerősíti a számos részről tapasztalt hátrányos megkülönböztetést és megalázó bánásmódot. „Sepertem a Wesselényin, és utána még voltak a
mellékek, hát toltam rendesen. Tele van csikkel az egész, sok meló volt. Éppen egy
kocsi és a járda között próbálom kihalászni a csikkeket, amikor egy hölgy lehúzza az ablakot, és kiüvölt, hogy takarodjak a kocsijától, össze ne mocskoljam. Hát
nagyon szép volt. El is mondtam neki, hogy ha én nem szedem össze a szemetet,
akkor ott fog púposodni, és akkor meg azért fog velem kiabálni?!” – mesélte pár
hete Erika, az egyik közmunkás tagunk, aki a téli leállásban szerencsére talált állást:
heti öt éjszaka takarítóként dolgozik.
De nem mindenki ilyen szerencsés. Humánus és valóságot tükröző kormányzati kommunikációra lenne szükség akkor, amikor tömött sorokban állnak az emberek a munkaügyi
központoknál az alulfizetett közmunkáért, és egyértelműen nincs elég piaci munkahely
az álláskeresőknek Magyarországon! „Engem sem vesznek fel már, elmúltam negyvenöt
éves, ráadásul a bőröm is túl sötét” – mondja Csaba, szintén közmunkás csoporttag, aki
tavaly azért került ki a közmunkarendszerből, mert elvesztette az albérletét, és a hajléktalanszállóra költözés elintézése közben több napig igazolatlanul hiányzott.
A közmunkáért fizetés jár. De mennyivel is több a közmunkások bére, mint a segély?
Sok tagunk emlékszik az „aranykorra”, amikor pár évvel ezelőtt még a minimálbért is
megkereste teljes állásban közmunkásként. Tavaly napi nyolcórai munkáért már csak
körülbelül 47 000 forintot kaptak a dolgozók. Az idei évre ezt sikerült a kormányzatnak 49 452 forintra feltornáznia, azonban sokan hat órában dolgoznak, kevesebb mint
40 000 forintért. További probléma, hogy a nettó 2400 forintos béremelés egyrészt nem
elégséges az infláció ellensúlyozására, másrészt további leszakadást jelent a nagyobb
mértékben növekvő minimálbérhez viszonyítva. „Lehet, hogy a kormány szerint ez elég
megélhetésre, de ők nem zsíros kenyeret esznek nap mint nap” – mondta erre Anikó,
a csoport egyik tagja, aki amíg sorra nem kerül a közmunkán, lépcsőházakat takarít
délelőttönként.
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Ötvenezer forintból nem lehet megélni, ezt mindenki tudja, pláne, ha a munka csak
néhány hónapra szól, és utána a segély jön, amely még kevesebb. Ezért szeretnénk, ha
minél több hosszabb távú szerződést ajánlanának fel.
Egy háztartásban csak egy segélyezett lehet, és csak a segélyezettnek ajánlanak fel
közmunkát, ezért csak egy fő mehet közmunkára. Több esetről tudunk, hogy emiatt
papíron elválnak a házastársak, hogy mindketten munkához juthassanak. A családbarát
szociálpolitikával kampányoló kormányzatnak talán érdemes volna figyelnie az ilyen
„apróságokra”.
Ráadásul a foglalkoztató sok helyen semmibe veszi a munka törvénykönyvének a
még közmunkásokra is vonatkozó részeit: nem hajlandó házipénztárból készpénzben
kifizetni a munkabért, csak átutalással. Ez a heti kifizetéses rendszerben több száz forintos bankköltséget jelent a közmunkásoknak.
A legtöbb kerületben nincs munkaruha, csak egy mellényt adnak télre-nyárra, esetleg jut munkáskesztyű egy méretben. De sok kerületben még a munkaeszközök sem
megfelelőek: „A körzetemben tönkrementek a szemétszedő lapátok. Jelentettük az illetékeseknek, mire az volt a válasz, hogy új lapátokra nincs pénz, oldjuk meg, szedjük a
szemetet kézzel. Nem kapunk védőitalt sem, ami nyáron ásványvíz, télen meleg tea –
erről is magunknak kell gondoskodnunk” – mondja a csoportban József, akinek a lakásában nemrég kikapcsolták a villanyt, mivel megbetegedett egy rokona, és a gyógyszer
elvitte a pénzt, már ha a segélyt annak lehet nevezni.
További probléma a kikerülés a rendszerből. „Nem adnak átmeneti segélyt a kerületi
önkormányzatnál, hiszen már adtak közmunkát. Amikor viszont az álláskeresési irodába
akartam menni állást keresni a neten, elhajtottak, hiszen már van munkaszerződésem,
ha közmunkás is” – mondta el Robi, ugyancsak a csoport tagja. Világosan látszik, hogy
maga a kormányzat sem tartja valódi munkának a közmunkát, hiszen hol segélyként,
hol munkaként tekint rá. Ilyen lesz az egymillió új munkahely?
Kiutak tekintetében nem állunk jól, pedig ennek megerősítésével lehetne elkerülni,
hogy – mint sok tagunk tapasztalta – emberek évekre a közmunkarendszerben ragadjanak. Nincsenek piacképes képzések a munkaügyi központok kínálatában, de ha véletlenül lenne olyan, amit egyikük szívesen kipróbálna, akkor is nehéz bejutni. „Szívesen
tanulnék még, például ápolói területen, mert az eredeti végzettségem is ehhez kötődik
– mondja Erzsi. – Két évet vártam a megfelelő képzés meghirdetésére, de mikor jelentkezni szerettem volna, közölték, hogy egy hónappal korábban kellett volna.”
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2013. február 6-án, első nyilvános eseményünkön demonstrációt szerveztünk a közfoglalkoztatás megszervezéséért felelős Belügyminisztérium épülete elé. Apropóját a
tagjaink által tapasztalt iszonyú bizonytalanság adta: február első hetében még egyetlen
álláskereső sem tudta, hogy az ezer sebből vérző közfoglalkoztatási rendszerbe bekerülhet-e egyáltalán a várva várt márciusi felvétel folyamán. „Eddigi tapasztalataink alapján
csak március legelején, sok esetben egy-két nappal a munkakezdés előtt közlik az illetékesek a várakozókkal, hogy mehetnek-e dolgozni – mondta el József. – Ez a bizonytalanság az, amit súlyos és azonnal megszüntethető problémának érzünk.”
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Tucatnyi közmunkás és szimpatizáns társaságában a követeléseinket tartalmazó nyílt
levelünket átadtuk a Belügyminisztérium képviselőjének.
A fenti problémák tükrében a többi munkavállalóéval azonos jogokat követelünk a
közfoglalkoztatásban dolgozóknak:
•
a fizetés érje el legalább a mindenkori minimálbért, mert elfogadhatatlan, hogy
ugyanazért az elvégzett munkáért egy közmunkásként dolgozó kevesebb fizetést kap,
mint egy állományban dolgozó!
•
nem néhány hónapos, hanem legalább egész éves munkaszerződéseket és választható havi és készpénzes kifizetést!
•
megalázó munkakörülmények helyett megfelelő munkaeszközt, munkaruhát,
védőitalt és mosdóval ellátott öltözőt a munkavégzés érdekében!
A legjobb ellenszer ezekre a rendszerszintű hibákra, ha a kormányzat a döntések
meghozatala előtt tárgyal az érintettekkel. Annak érdekében, hogy a továbbiakban ne
történhessen olyan alapvető jogsérelem, mint amelyet véleményünk szerint a közfoglalkoztatási rendszerben jelenleg résztvevők kénytelenek elszenvedni, követeljük, hogy
ne döntsenek rólunk nélkülünk!
„Végül is a mi bőrünkkel játszanak – mondja erre a csoporttalálkozón Zoltán, bár
nevetve hozzáteszi: – nekem már könnyű, mert ha minden jól megy, nemsokára nyögdíjas leszek.” Többszöri komoly műtét után is örömmel vette fel a közmunkát, hiszen a
22 800 forint segélyből nem lehet fenntartani a lakást.
Mivel egyetértünk a Közmunkások Szakszervezetének követeléseivel, a Parlament
előtt követeltük a magasabb béreket, valamint szolidaritásunkat fejeztük ki vidéken dolgozó társaink iránt.
Sok közmunkás fél részt venni a csoport munkájában, mert ha kirúgják mondjuk a
szervezkedés miatt, akkor három évre elveszítheti a segélyt is. Mi azonban arra bátorítunk minden közmunkás-tapasztalattal rendelkező embert, hogy jöjjön el a találkozónkra, mert ha nem fogunk össze, sosem lesz jobb közmunkásnak lenni, ahogy nem lesznek
igazi kiutak sem!
Közmunkás Mozgalom a Jövőért

Kapcsolat:
Vojtonovszki Bálint közösségszervező, 20/364-3434, kozmunkasmozgalom@gmail.com
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Menyhárt Dóra

Szociális (pók)háló
Minden település nevezetes valamiről. Olyan nincs, hogy nincs benne semmi különleges. Mit gondolnak, Mórahalom miről híres? Töltött káposztájáról, az újonnan épült gyógyfürdőről és wellness komplexumról? Igen, kétségkívül. Számomra
mégis az ország egyik legjobban működő szociális ellátórendszeréről. Hamarosan
kiderül, miért. Ez alkalommal egy kivételesen működő szervezetet, a Csongrád
megyei Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Mórahalmi Tagintézményét szeretném bemutatni.
A gondozási központ 1989, Mórahalom várossá válása óta létezik, a társulásba pedig
2009-ben kerültek be. Az intézmény vezetője Pintérné Farkas Ágnes, aki a jelenleg is
zajló felújítások közepette is nagyon szívesen mesélt a központról. A riportot megelőzően sosem jártam a városban, most azonban, ahogy visszagondolok az ott eltöltött időre,
úgy érzem, kicsit én is része lettem a város életének. Még akkor is, ha a közösen töltött
idő csak egy röpke pillanat Mórahalom történetében.
Ahogyan Pintérné Farkas Ágnessel beszélgetek, világossá válik, hogy a munkájuk
létfontosságú és sok esetben életmentő. A központ feladatai közé tartozik többek között
az idősgondozás, a nappali ellátás, az étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás,
és minden más, ami helyhiány miatt nem fért oda a hivatalos weboldalukra. A központ
munkatársainak feladatköre rendkívül összetett, díjazásuk ennek megfelelően a lehető
legalacsonyabb (a közalkalmazotti bértábla 2008 óta nem változott). Miért is csinálják
akkor mindezt? Mert ez nem csupán munka, sokkal inkább bizalmi állás. Gondozottjaik
számítanak rájuk, mert másra nem lehet. Beengedik őket az életükbe, mert gyakran más
nem tud törődni velük. Olyasmiket is megosztanak velük, amit senki mással nem.
Azért, hogy minél árnyaltabb képet kapjak a központ mindennapjairól és az ott dolgozók
nem mindennapi életéről, kézenfekvőnek tűnt, hogy legalább egy napot a körükben töltsek.
Idegenvezetőmnek Kálai Nórát sikerült megszereznem egy hideg pénteki napra. Szerencsésnek érzem magam, azt hiszem, személyében az egyik legizgalmasabb embert sikerült megcsípnem. Mint utóbb kiderült, jelenleg „beugró” tanyagondnok, valójában gondozónőként dolgozik. Tőle tudtam meg, mi is e két munkakör, és mi a különbség köztük.

Tanyagondnokok és gondozónõk
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Mielőtt megérkeztem volna Szegedre, azt gondoltam, hogy a cikk a mórahalmi tanyagondnokságról fog szólni. Végül nem teljesen így alakult. A fent említett két fogalom
ugyanis közel azonos jelentéstartalmú. A tanyagondnokság mint foglalkozás egyre ismertebbé válik, a közelmúltban több újságcikk, képriport és blogbejegyzés jelent meg
az ország különböző részein működő képviselőikről. A házi segítségnyújtás azonban
eddig nem kapott túl nagy publicitást. A központ igazgatónője szintén gondozónőként
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dolgozott a városban, mielőtt az intézmény vezetője lett, így számára is szembetűnő ez
az egyenlőtlenség. Akkor javítsunk a helyzeten!
A tanyagondnokok és a gondozónők közti legfontosabb különbség a végzettségben
rejlik. A gondozónők ápolói vagy más egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, míg
a tanyagondnokok számára ez a speciális előképzettség nem feltétel. Utóbbiak viszont
azonnal féléves intenzív képzésben vesznek részt. Ezt követően a tanyavilágba házhoz
szállítják a gondozónőket, védőnőket, családvédelmiseket és gyermekjólétiseket is.
A gondozónők végzik azonban a munka oroszlánrészét. Mórahalmon házi segítségnyújtásban szám szerint négyen, nappali ellátás keretén belül pedig ketten. Hivatalosan
fürdetik, gyógyszerezik és ellátják a betegeskedő és szociálisan rászoruló kül- és belterületi lakosokat. Takarítanak is, ha kell, lényegében bármit elvégeznek, amivel segítenek a rászoruló idős embereken. (A sajnálatosan megszűnt közösségi pszichiátria
helyén tátongó űrt is be kell tölteni valahogyan). Sokan bekapcsolódtak az ebédszolgálatba vagy a jelzőrendszerbe is, így nem kerülnek ki a szociális ellátásokból, ki tudja,
hányadik feladatot testálva ezzel a gondozónőkre.
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Ha még erre is csak a vállát vonogatná valaki, azt is hozzátenném, hogy a központ dolgozói évente egyszer báli ruhát húznak és jótékonysági bál szervezésébe
kezdenek. Az összejövetel bevételéből viszik az időseket kirándulni vagy más rendezvényekre. A műsor persze nem lenne teljes a gondozási központ dolgozóinak
fellépése nélkül. A munka mellett tehát táncpróbákat tartanak, a művészi hajlammal
rendelkezők tréfás színdarabokat, verseket írnak. Hagyományosan a háromszáz fős
színházteremben rendezik a műsort, itt zajlik a vacsora és a tánc is. A tombola tárgyait rendszerint felajánlásokból gyűjtik össze; helyi vállalkozók és magánemberek
is támogatják a rendezvényt. A kitartó dolgozók minden követ megmozgatnak, a jó
kedv pedig garantált.
Farsangi bál minden településen van – meséli Nóri –, így Mórahalmon megteremtették a locsolóbál hagyományát. A rendezvényt kimondottan az idősek részére szervezik.
Erre az alkalomra is külön műsorral készülnek. Ha pedig nem bálra, kirándulásra készülnek, akkor sem unatkoznak, az évenkénti két mezőgazdasági összeírás, népszámlálás vagy kormányellenőrzés kitölti az idejüket.
A gondozónők és tanyagondnokok tevékenysége felbecsülhetetlen értékű segítséget
jelent a kistérségben élőknek. Soraikban nincs helye betegségnek, vakációnak, hiszen
nap mint nap számítanak rájuk: gondozottjaik nehezen fogadnak el új embereket, hatalmas trauma, ha nem láthatják többé a megszokott arcot.
Míg az autóban ülünk, folyton csöng a telefon. A tanyagondnokot vagy a gondozónőt hívják, ha eltéved a mentő, de akkor is, ha a tévéseket, rádiósokat kell gyorsan
célba juttatni. A városiak időnként felélénkülő érdeklődését a kis település lakói már
rezignáltan tűrik.
Alkalmi idegenvezetőmnek egyébként szociális gondozói és ápolónői végzettsége
is van. Nóri korábban Szegeden dolgozott, nyolc éve van itt. Ez nagyon meglepett, új
embernek gondoltam, mert olyan eltökéltséggel végzi a munkáját, hogy három másik
is megirigyelné. (Távozásomkor magától értetődően feleslegesnek érzem magam és a
munkámat is.)
Látogatásomkor a mórahalmi központban éppen felújítás zajlik, persze pályázati
pénzből, így az összes megbeszélés a konyhában kap helyet. Szerencsémre, mert így
sok mindenkivel sikerül találkoznom. A konyha hozza össze legjobban az embereket.
Mindenki nagyon készséges és elhivatott, a messziről jött pesti firkásznak a kellemes
beszélgetés mellé ebéd is kerül az asztalra.

Számokban az igazság
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Minden településnek megvan az adott számú gondozója és tanyagondnoka a térségben. Ez a szociális gondozottak számától függ. A tanyagondnokság létszáma is így van
megállapítva, az állam normatívát fizet a feladatra. Nagyjából hatezer fő a mórahalmi
lakosság, köztük megközelítőleg százhúsz gondozott van, négy tanyagondnok és hat
gondozónő segíti őket. Ez közel sem elegendő, így a megfelelő működéshez a dologba
egy kis rafinériát kell vinni. Van, aki egyszerre több helyen vagy több munkakörben is
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dolgozik (ápolónői státuszban van a polgármesteri hivatalban), esetleg részmunkaidőben fodrász vagy önkéntes, mint a híres Icu néni. A homokháti térségen belül ismerik
egymást a tanyagondnokok is, és a gondozónők is. Ez fontos kapcsolati rendszer, melynek fennmaradását sok rendezvény segíti. Vannak szakmai fórumok, a tanyagondnokoknak pedig egyesületük is akad: a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete.
A csapatépítésről a gondnoki családi nap gondoskodik minden évben, ahol a mórahalmiak évről évre elkészíthetik helyi specialitásukat: a töltött káposztát. Az egynapos
„lazulás” után pedig ki-ki hazatér a saját otthonába, kicsit feltöltődve, kicsit meg
könnyebbülve.

Személyeskedjünk!
A tanyavilág alapvetően különbözik a mi jól megszokott kényelmes városi játszóterünktől. Ezzel persze semmi újdonságot nem mondtam az olvasóknak. Azt hiszem,
mindnyájunknak vannak vidéki rokonaink, barátaink, így talán van fogalmunk az ismeretterjesztő sorozatokban bemutatottakon kívüli helyzetről is.
Sok megrendítő élettörténettel ismerkedtem meg a mórahalmi tanyavilágban. Találkoztam egy idős bácsival, aki egyedül él, a fia valahol Budapesten, és nincs mit szépíteni a dolgon, nem sokat törődik édesapjával. Őt kellett elvinnie Nórinak az orvoshoz,
mert rosszul lett otthon. Bár a fia akkor éppen vele volt, és érezte, hogy valami nem
stimmel, mégis elindult „haza”, magára hagyva a bácsit. Később csupán arra volt ideje,
hogy ingerülten felhívja a gondozási központot, és napokkal később orvoshoz vitesse
édesapját. Érte menni sajnos már nem kellett, mert egyből mentővel szállították tovább
súlyos tünetekkel.
Egy másik megérintő történet egy bizonyos D. nénihez kötődik, aki szintén egyedül látja el magát, bár túl a nyolcvanadik életévén már ő is gondoskodásra szorul.
Ezt persze nehezen viseli, de a fia, aki nem is él messze tőle, különféle okok miatt
bentlakásos szociális intézményt javasolt. Meglátogattuk, beszéltünk vele. Eleinte
nagyon nehéz volt elhinni, hogy folyamatos ellátásra szorul, de később, amikor
az említett fiú is bekapcsolódott a beszélgetésbe, elmondta, hogy D. néni sajnos
memóriazavarral küzd, és emiatt, valamint más időskori problémák miatt nem maradhat egyedül a házban. A döntést – amelyet egyébként ő hozott meg még nyáron
– nehezen viseli, és a gyerekeit vádolja azzal, hogy otthonba akarják záratni. Nóri
szerint, ha D. néni bekerül az otthonba, „nem bírja majd sokáig”. Gyakoriak a hasonló esetek.
A kevés tanyasi özvegyember egyike még egy skizofrén bácsi, aki, ha szedi a megfelelő gyógyszereket, teljesen hétköznapi életet élhet. Kapcsolatot tartani viszont nem
egyszerű vele. Nem keresi mások társaságát, a tanyasi klubok rendezvényeire sem igen
jár el. Több ilyen magányos farkas is akad errefelé, ami nem könnyíti meg a társaságra
vágyó hölgyek életét. A nők itt is tovább élnek, sok az özvegyasszony. Nóri nevetve
meséli, hogy „gyakoriak a rendezvényeken a tyúkperek. Az a szerencse, hogy mivel
már mind öregek, hamar elfelejtik, min kaptak össze”.
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Mennyi az annyi?
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A város egyébként hihetetlenül fejlett, az elmúlt években egyre több pályázatot
nyertek, így felépülhetett az ökofalu is. Ez persze nem csak rátermettség kérdése.
A polgármester fideszes parlamenti képviselő, így a nap is fényesebben süt azóta a
településre. Lehetőségeikben lassan túlszárnyalják Szegedet, mert a kisváros árban is
kedvezőbb, és nincs parkolóóra, csak példás közbiztonság. A szociális terület persze
azért itt is a sor végére kerül pénzosztáskor. Milyen forrásokból táplálkozik tehát a
mórahalmi gondozási központ?
A legfontosabb a normatíva – amelyen egy kilenc településből álló társulás osztozik, zákányszéki központtal –, másrészt az önkormányzati hozzájárulás. Mórahalom
és a kistérség különféle pályázatokkal operál, a legtöbb pályázatuk nyer. Pintérné
Farkas Ágnes és kis csapata minden kínálkozó lehetőséget megragad, és nem is akárhogyan: a pályázati sikerráta nyolcvan százalékos, az elnyert összeg hatalmas segítség, ugyanis az államtól aligha számíthatnak több anyagi forrásra, sőt a jövőben valószínűleg további megvonásokkal kell számolniuk, ami nem könnyíti meg az ellátás
hatékonyságának növelését (szinten tartását).
Az utóbbi időben ugyanis egyre többen költöznek ki Szegedről, akik a könynyebb megélhetés reményében érkeznek a tanyákra. Ők viszont gyakorta kerülnek
megélhetési szempontból válságos helyzetbe, mert aki nem ide született, annak
nagyon nehezen vagy semennyire sem megy az alkalmazkodás az embert próbáló vidéki élethez. Számukra nagy segítség a szolgálati rendszer, ahová önkéntes
alapon lehet bekerülni, életkortól függetlenül minden tanyasi lakos jelentkezhet,
ingyenesen.
A szociális gondozás is rendkívül alacsony áron, óránként kétszáz forintért
már elérhető. Vannak persze, akik ezzel visszaélnek, de szerencsére a gondozásért járó viszonzás, legyen az bármilyen apróság, sokkal gyakoribb. „Ha bemész
valahová, mindig el kell fogadni, amit az ott élő ad. Mert ha nem fogadod el,
megsértődik, hogy az ő kávéja nem elég jó.” Nóri elmondásából kiderül, hogy
esetenként a koffeintúladagolás közelébe kerülnek, ám a kedvesség visszautasíthatatlan.
A már említett jelzőrendszer is a tanyákon élők biztonsága miatt épült ki.
A szolgáltatás a hatvanöt éven felülieknek vehető igénybe. Ez tulajdonképpen egy
falra szerelt szerkezet, amelyre három gombot (mentő, rendőrség, tanyagondnok)
terveztek, de alapvetően minden hívás a diszpécseri központba fut be. Az ügyeletes
tanyagondnok értesítését a központ végzi, így ha szükséges, tíz percen belül kint is
vannak a helyszínen.
A gondozási központban dolgozó hősök élete cseppet sem könnyű. Reggelente esetmegbeszéléssel kezdik a napot. Ez fontos mozzanat, egyrészt eligazítják az
esetleges „beugrót”, másrészt a pozitív gondolatoknak is itt van a helyük, amikor
különféle élményekkel próbálják a rendkívül nehéz és felelősségteljes munkát
könnyebbé tenni.
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Olykor a kisebb-nagyobb győzelmek sem tudják feledtetni az időközben elvesztett
gondozottakat. „Ha elkezdesz tanyákra járni, és számba veszed, hol nem él már senki, az rossz. Természetesen szociális otthon is működik itt, de az általában az utolsó
állomás. Szó szerint, mivel akik oda kerülnek, sokszor nem tudnak beleszokni az új
életbe. Nehezen hagyják ott a földjüket, állataikat, az egész addigi életüket. Ebbe
halnak bele.”
Amíg pedig az elkerülhetetlen bekövetkezik, a szociális központ gondozónői ott
vannak, és segítséget nyújtanak mindenkinek, aki kéri. Bizonyos dolgokra senki sem
gondol szívesen, de mind megöregszünk egyszer, én pedig azt kívánom, velem ez bár
Mórahalmon történne.
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„A külvilágba’ megszûntem”
A felvétel időpontja: 2012. december 21., délután 3 óra
Helyszín: a siófoki vasútállomás
Név: Vaker
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– Hát, kérném, az a fiú kapott három év börtönt, a kezemet szétverte, ütötte-rugdosta
mindenem. Ezt nem tudtam tovább tűrni. Félek tőle meg a társaságától. Keresnek engem mindenhol az országba’, nem tudtam bemenni a saját lakásomba.
– Miért? Mi történt?
– Hát, a barátom egymillió forintot költött kutyákra, csak a kutyákkal olyan gondja
volt neki, hogy angol buldogot vett, meg franciát, de selejteset…
– Mi az, hogy selejtes?
– Hát amikor elviszi egy olasz kereskedőnek, ahogy el is hordtuk őket parkolókba,
ahol vették tőle a franciákat negyvenér’, a buldogokat kilencvenezer forintér’, a bulterriert
is negyvenér’… De nem felelt meg a valóságnak, és visszadobták az olaszok. Úgyhogy
vesztett annyit az üzleten, hogy nem igaz. Ezáltal agresszívvá vált, drogozott, és engem
nagyon sokszor bántalmazott, a végén meg szétverte a kezemet. A kutyák végett. Mert
hosszú farokkal született az angol buldog, holott ilyen kis vidám farka van neki; ő meg levágta ollóval kétcentisre, hogy úgy el tudja adni, de az nem fog bepöndörödni, mer’ ugye
nem fajtiszta angol buldog. Sokszorosítási mit tudom én, mi volt a kutyáknál.
– Ön hány éves most?
– Ötvenhét vagyok, kábé hét éve volt, hogy eljöttem onnan, szétvert könyökkel és
szétvert izomzattal. Megelégeltem, megmondom őszintén.
– Hol született?
– Szolnoktól nyolc kilométerre, Tószegen.
– Hogy került Siófokra?
– Hát úgy, hogy én előtte dolgoztam Cegléden, bevásárlóközpont tetejét csináltuk,
mivel ács vagyok. Volt nyolcezer forint megtakarított pénzem, és Szolnokon felültem a
vonatra, és lementem Békéscsabára. Békéscsaba, Pécs. Pécs, Kaposvár, ahol a színházba’ dolgoztam, amíg a pénz elfogyott. A színészek megbecsültek, ott őriztem a…
– A kaposvári színházban?
– Igen, igen, a Csiky Gergely Színháznál. Őriztem a kocsikat, a konyhánál segédkeztem, havat dobtam el, satöbbi, satöbbi. Szóval volt pénzem. És május 31-én betette nekem a kaput, hogy ellopták a Budmil táskámat; benne volt a pénzem lényegébe,
a személyi igazolványom, a tb-kártyám, adókártyám, telefonom benne volt, táskástól
ellopták. Reggel bementem a rendőrségre, és kaptam az áldozatsegítőtől tizenötezer
forintot, és lejöttem Balatonra, azóta itt vagyok.
– És hogyhogy ide jött, nem Budapestre? Azt mondják, Budapesten több a lehetőség.
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– Hát, nem… Nekem Budapest sem idegen, dolgoztam Szentendrén. Tizenöt tetőt
csináltunk, Leányfalun laktam. Szóval országismeretem már van, hogy hová menjek.
De nem oda mentem, mer’ ő dolgozott fenn is, nem akartam vele találkozni.
– Amikor megérkezett Siófokra, bejelentkezett a szállóra?
– A polgármesteri hivatalba bejelentkeztem, a szállóra nem, mert nem mehetek be,
csak egy év után.
– Csak ha egy éve siófoki…
– Igen, igen. Kinn vagyok egy bolt beugrójánál három paplannal; kettővel takarózok,
egy meg alattam van, és ennyi az életem, megmondom őszintén. Egy ágy.
– Fedetlen a nyaka. Nem fázik így?
– Majd négy órakor megyek az irgalmas nővérekhöz, akkor majd talán kapok sálat
és kesztyűt.
– Nyugodtan telnek az éjszakái?
– Hát, elég nyugodtan. De énnekem segélyem sincs. Volt könyvem kilenc hónappal,
de a táskámat ellopták a kiskönyvvel együtt. Bementem a munkaügyre, és mondtam a
hölgynek, hogy nekem új könyv kell, a kilenc hónap ugye megvan, és tizenkét hónapra kaptam volna ezt a huszonkettőezer-valamennyit lényegibe’. Mondta a hölgy, hogy
kezdjem újra decembertől… Szóval a kilenc hónapom elveszett, holott a könyvvel regisztrálva voltam a kompjúterba’, és kilenc hónapig minden hónapban bementem, és
pecsételtettem. Nem tudom, hogy miért kell nekem decemberben még egy évet megcsinálnom, hogy kapjak huszonkétezer forintot.
– Akkor három hónapja hajléktalan?
– Három hónapja vagyok itt Siófokon, igen.
– Családja, testvére van? Nem tudott volna esetleg hozzájuk menni?
– Van egy fiam, harminckét éves. Most nekem volt egy olyan problémám, hogy
Kaposváron eladtam a telefonomat, a SIM-kártyát beraktam a farmernak a farzsebébe,
amit elloptak. Így nem tudom sehogy sem megtudni a családtagjaimnak a telefonszámát, hogy utolérjem őket.
– Nem lehet megkérdezni a tudakozóban?
– Nem, nem, nem. Próbáltam már. Próbáltam.
– Ha visszaemlékszik a gyerekkorára, mi az első élménye?
– Huhú! Kérlek szépen… Hát hétéves koromba’ cselgáncsozni bevitt a nagybátyám,
öt évig cselgáncsoztam, utána Csordás tanár úr áthívott bokszolni, hat évig bokszoltam… Igen, a sportmúltam, az igen jó. Egyébként ötvennyolc leszek februárba’, nagyon
jól tartom magam, megmondom őszintén.
– Fogyaszt alkoholt?
– Hát megiszom naponta négy-öt pohár bort, az legalább melegít.
– Honnan szedi össze rá a pénzt?
– Hát üveget gyűjtök. Sajnos kukáznom kell. Kéregetni nem kéregetek, valahogy
szégyennek tartom. Nyáron a parton nagyon sok üveget össze tudtam szedni. De most
tél van, uram… Ma leadtam három üveget, és kaptam százöt forintot. Mennék kocsmába, de a százöt forint az még két kisfröccsöt se bír este nyolcig.
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– Ételosztásra sem járhat be a szállóra?
– Nem, nem. Eljárok egy héten kétszer fürödni, tisztálkodni…
– Azt megengedik?
– Meg, egyébként más semmit. Sajnos.
– De megy a nővérekhez ruháért, nem azt mondta? Ők nem tudnak ételt adni?
– Néha adnak egy májkrémet, egy szelet kenyeret, ennyi. Nem vagyok alkoholista,
nem vagyok az, nem vagyok.
– Vallásosnak tartja magát?
– Református vagyok, református a vallásom egyébként. Megkértek a kocsmába’,
egy hölgynek elmentem, hoztam katolikus naptárat, 2013-asat; úgyhogy beülök a kocsmába, ott elnézelődök egy kisfröccs mellett hatvan forintért két-három óra hosszáig, így
telnek a napjaim.
– Létezik ön szerint lélek?
– Hát persze hogy létezik! Ha nem lenne lelkem, akkor nem is bírnám ki ezt. Szerintem.
– Tehát ez bizonyítja? Szégyelli, hogy idejutott?
– Hát nem szégyellem. Próbáltam munkát szerezni. A kezem ugye ötvenszázalékos,
kisebb javításokat meg tudok csinálni, abból lett volna pénzem. Lejöttem ide a nyáron,
de egy tetőt sem kellett megjavítanom, sajnos, mert nem ismernek. Júniusban már itt
voltam. Június-júliusba’ lett volna lehetőség ilyesmire, beszéltem vagy ötszáz emberrel, de semmi. Szerintem nem voltam alkoholos állapotba’ sem soha; megiszok pár kis
fröccsöt, kis borszag van, úgy el lehet beszélgetni.
– Játszik valamilyen hangszeren?
– Nem, nem tudok. Ácsszekerce, fűrészgép.
– És mik a kedvenc zenéi?
– Hát, a régi számok. Omega-rajongó vagyok, meg P. Mobil-. Azt hallgatom, ha van
lehetőségem. Az újakat nem látom, tévét én nagyon rég láttam, megmondom őszintén.
Hallgatom rádióba’.
– Van rádiója?
– Volt. Már bedöglött. Az se jó. Az se. [Fölnevet.] Elromlott. Most már a külvilágba’
megszűntem. Megszűntem, na. Jogosítványom sincs. Most voltam lent Nagyberénybe’
szombaton. Lényegébe egy úr jött be a vasútállomás melletti sörözőbe, beszélgettünk,
és mutattam neki, hogy szét van verve a kezem. Meghívott Nagyberénybe egy szarvaspörköltre, és adott ezer forintot, hogy vissza tudjak jönni. Lementem Nagyberénybe, és
ettem egy jót. Ennyi volt a kiruccanásom.
– Önzetlenül meghívta magát? Vagy régi ismerősök?
– Igen, egy ember meghívott önzetlenül, igen. Nem ismerem, először láttam életemben. Csak az a baj, hogy ilyen egy évben egyszer van. De legalább elmondhatom, hogy
ettem szarvaspörköltet.
– Hogy készítették? Bográcsban?
– Bográcsban, igen. Egy kis vörösborral. Nem én készítettem, csak résztvevője voltam. Ő viszont értette. A barátom az erdészetnél dolgozik, hasonló korú, mint én. Soha
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nem jártam még Nagyberénybe’, legalább most már tudom, hol van, és mostanába’
ettem egy jót.
– A Csillagszálló című újságnak mindig van egy adott témája. A mostani számnak az
lesz a címe, hogy Nyista. Ismeri ezt a szót? Eszébe jut róla valami?
– Hát, a nyista az semmi. Az jut eszembe, hogy nyár volt, és lenn voltam a Petőfi
sétányon, és volt egy jól öltözött úriember, és aszongya, gyere. Adott nekem két szál
cigit. Hát, mondom, látom, hogy jó lelkű, ott van az a hamburger, tudna nekem adni?
Mondta, hogy nyista, abból nem ad. Viszont két szál cigit adott.
– Karácsonykor hol lesz?
– Még nem tudom. Lefekszem, betakaródzom, ennyi lesz nekem a karácsony, megmondom őszintén. Mert szerintem kapni nem kapok úgyse’ semmit, nem is veszem számba.
– Mi a végzettsége?
– Kérem szépen, három iparim van, kinn dolgoztam három évig Németországba’
mint ács, ’72–’75-ben. Az NDK-ba’. Beszélek németül, úgyhogy tanulmányoknak ez
untig elég szerintem. Legalább egy nyelvet beszélek. Kölyök voltam még.
– Mi volt a legmagasabb épület, amelyet készített?
– Ööö… Székesegyházat csináltam… Esztergomba’. Javítottuk a tetejét.
– Milyen magas? Ötven méter?
– Hát, nem tudom, hány méter, de nagyon magas volt. Aztán Szegeden is dolgoztunk, tízemeletes háznak a tetejét szigeteltük. Kecskeméten a szállónak a tetejét, de az
csak négyemeletes. Nem félek fönt. Bírom a magasságot.
– Volt katona?
– Ühüm, két évig, ’77-től ’79-ig. Szolnoktól négy kilométerre, Szandaszőlősön.
– Ott vannak ejtőernyősök is, ugye?
– Igen. De én nem ugráltam soha! [Nevet.] Én lenn voltam a földön. Nem félek a
magasban, de nem próbáltam ki.
– Nem gondolt arra, hogy esetleg tovább szolgál?
– Nem, nem! Ez az idegi állapot most már hatodik éve, hogy tényleg semmim sincs.
Három paplan, ez az össz, helyesebben van lakásom, de nem mehetek haza; a rendőrök nem fognak megvédeni úgyse’, ha hazamegyek… Hihetetlen, de mégis igaz, hogy
ilyenbe kerültem.
– Ismeretlenül csöppent ide. Befogadták a hajléktalanok?
– Részben. Volt azért, aki az egész táskámat kiöntötte, elvitt pár dolgot tőlem. Sajnos
ez előfordul. Nem sok hajléktalan van itt az utcán, tizenöt talán. Az ipartelepen a szállóban, ott vannak elég sokan. Oda járok fürödni egy héten kétszer, hétfőn és csütörtökön.
– Ők állandóan bent vannak?
– Állandóan. Tévét nézhetnek a társalgóban, ebédelnek, és este öt órakor vannak a
szobák kinyitva, úgyhogy melegen vannak. Nem is tudják, hogy mi az a kintlét. Szerintem ne is próbálják meg. Aki meleghez szokik, az este fázni fog.
– Mi lesz, ha hidegebbre fordul az idő?
– Kaposváron kinn voltam olyan mínusz [egy nő köszön: Sziasztok!] nagyon sokba’
is. Kicsit dideregtem, de kibírtam.
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– Meddig marad Siófokon?
– Még a telet megvárom, utána valahogy elmegyek. Ha tudok annyi pénzt keresni,
hogy kimenjek Németországba, akkor biz’ isten elmegyek. Kimegyek. Ki. Nem fogok
elveszni, beszélek németül egy alapfokon, sőt még kicsivel erősebben. Inkább itt hagyom Magyarországot. Mert itt, úgy látom, közömbösen néznek rám az emberek. Pedig
ott vagyok már körülbelül… nagyon régóta.
– Az önkormányzatnál nem tudnak segíteni?
– Holnap tudom meg… Bemegyek holnap a szociális osztályra valami különleges
segélyt kérni.
– Adott már be kérvényt?
– Még nem. Polgármesteri Hivatal, és szociális osztály. Voltam ott a múlt héten,
voltak vagy huszonöten, nem kerültem sorra, megmondom őszintén.
– Volt már, hogy éhezett?
– Igen, volt. Volt!
– Mennyi ideig?
– Hát az változó. Mikor mit kapok.
– Van emlékezetes álma?
– Nagyon rég álmodtam. Hat éve… Valahogy nem sikerül álmodni…
– Mi a tapasztalata, amit a megélt évek alapján leszűrt?
– Hát… ezzel a fiúval dolgoztam, aki széttörte a kezemet, aki csalt, hogy segítsek
a kutyáknál… Azt mondja, maradjál már tovább. Hogy segítsek a kutyáknál. Először
ötvenhatezer forintot kaptam, utána már azt sem, egy forintot sem. Hát, most olvastam
egy cikket az újságba’, így mondják, hogy rabszolgatartás. Az enyim hasonló volt.
– Csicskáztatták?
– Igen, pontosan, pontosan… Szóval kezdetben haverok voltunk, érted, pénz is volt,
utána meg az is elmaradt. Reggel hatkor már oda kellett mennem, és este tíz-tizenegykor mentem haza.
– Tehát akkor még volt lakása.
– Van is lakásom! Még most is! Ott Szolnokon! Van, van!
– Üresen áll?
– Igen. Nem mehetek haza, hogy ne találjanak meg! Pedig ott lehetnék éppenséggel… Sajnos ez van! Szóval odamentem reggel, akkor délbe’ hazamentem, ettem egy
ebédet, utána vissza, és akkor megvolt… A kutyák bent voltak a ketrecbe’, háromkor
kiengedtem őket, hadd szaladgáljanak, hadd marják egymást. Énrám nem hallgattak,
pedig én neveltem föl őket, magyarul ott voltam a nevelésnél. Hát, amikor fialnak, akkor meghülyülnek.
– Hány kutya volt a telepen?
– Huszonnyolc! És akkor még hozott két pónilovat. Mikor a pónikat kitereltem egy
nagyobb kertbe, a kutyák majd szétszedték a vasrácsokat. Meg voltak bolondulva. Este
meg be kellett őket csukni, az még rosszabb volt, még rosszabb. Megmondom őszintén,
a barátom, aki engem szétvert, az perbe’ áll azzal, akitől vette a házat. Berúgatta, és
elmentek az ügyvédhöz, adott neki háromszázezer forintot a hárommillió forint helyett,
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és megvett egy hosszú parasztházat. Már a második tárgyalás volt, amikor én leléptem.
Nem tudom, mi lett a végeredménye, hogy pakolni kell onnan, vagy nem.
– Lakásmaffia?
– Nem tudom, mi újság van odahaza. Ha hazatelefonálnék a fiamnak, akkor megtudnák,
hol vagyok. Nem jó. Megtudják, hol vagyok. Kaposváron is megtaláltak. Megmondom,
miért. Eladtam egy házat tizenhat éve, de a fiú nem íratta a nevére. A ház összedűlt, és Kaposvárra jött egy levél a szolnoki közjegyzőnőtől, hogy menjek haza, és bontsam le a házat.
Ezt a határozatot megkapták a környékbeli házak, többek között a fiúnak az apja is, anyja.
– Maga meg nem mehet vissza.
– El is jöttem Kaposvárról, nehogy megtaláljanak és agyonüssenek, vagy mit tudom
én. A levél miatt. Sajnos megtudta, mert ugye a srác édesanyja még ott van, és megmondták neki, hogy Kaposváron vagyok. Ott volt, hogy „a kiadvány hiteléül”.
– Hogy látja, mi fog önnel történni a jövőben?
– Nem tudom. Nem tudom… Egy út van. Németország, ha annyi pénzem lesz.
– Ausztria nincs közelebb?
– Meglátjuk. Tetőt javítani tudok még, újat csinálni nem tudok már, annyi erőm nincs.
– Innen Siófokról is járnak át fiatalok Bécsbe dolgozni.
– Hallottam róluk, de pénz nélkül nem vittek volna ki szerintem. Pedig azért értek
a tetőkhöz, megmondom őszintén. Azért egy harmincvalahány éves munkaviszony a
tetővel, szóval az nem eldobandó, már bocsánat.
– Lesz nyugdíja?
– Hát, valamennyi lesz. Harminc-harmincnégy évem van, a többi feketemunka sajnos.
– Mikor alapított családot?
– Hú, nagyon régen. A fiam harminckét éves, a lányom huszonkilenc.
– Mi van a feleségével?
– Elvált tőlem tíz éve. Elvált tőlem. Akkor a gyerekek már nagyok voltak, gyerektartást nem kellett fizetnem. Csak ez a fura, hogy most ebbe vagyok. Se pénzem, semmim.
Megmondom őszintén, csikkezek, csikket kell szednem…
– Miért mentek szét?
– Azért, mert én Szentendrén dolgoztam, kéthetente jártunk haza. Kettő hetente
száznegyvenezer forintot vittem neki. Mondta, hogy Szolnokon keressek munkát, de
sajnos Szolnok megyében nem volt semmi. El kellett mennünk Szentendrére, Szegedre,
le Zalaegerszegre, még lejjebb Pankasz, Csákánydoroszló, Alsószölnök, Felsőszölnök.
Mindenfelé mennem kellett, hogy pénzem legyen. De mind feketemunka volt. Ezért
nem lesz sok a nyugdíjam, nagyon jól tudom. Hát sajnos ez volt. Így kell dolgozni.
– Lehet, hogy már unokája is van?
– Lehet, hogy nagyapa vagyok már. Nem tudom. Kutatom őket, kutatom majd. De
lehet, hogy ott is megtalálnának, mert tudja, hol lakik a fiam. Egyszer voltunk lenn kocsival. Igen. Tudja, hogy hol lakik.
– Ja, a csicskáztató?
– Igen. Pontosan. Szolnok megyébe’ van a fiam. A lányom Pesten dolgozik, de nem
tudom, hol. Diána.
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– A gyerekei tartják az anyjukkal a kapcsolatot?
– Nem! Megszüntették. Amiért elvált tőlem, szerintem. Otthagyták az anyjukat.
Fiam is, lányom is, igen. Nem bírták elviselni a rigolyáit neki.
– Ha lenne itt vászon meg ecset, és festenie kellene most valamit, mi lenne a képen?
– Hm… Ma láttam egy szép nőt… Gyönyörű franciaágyat festenék, egy karácsonyfát, pezsgőt, poharakat az asztalon. Csak ennyit. Ez lenne a kérésem. Vagy az igényem
ez lenne.
– Üzen valamit az újság olvasóinak?
– Hát… Tartsanak ki, úgy, mint én. Hideg, nem hideg, nem érdekes.
Az interjút Kiss Géza készítette
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Máté Angi

Volt egyszer egy kislány
Volt a kislánynak háza, háza körül udvara, tágas, rajta nyújtózott az üres.
Ült ez a kislány a házában, háza ablakából nézte a nagy nyújtózót, kimenni nem
mert, hitte farkasnak, fenevadnak, ha sütött a nap, sétáló farkast látott, ha leszálltak a
sötétek, akkor fenevadat.
Nem volt maradása a félésben, hát elment a világba ez a kislány.
Amint ment, fölvett a földről egy lábnyomot, és a zsebébe tette, apró, sárból való
lábnyom volt.
Ki tudja, tán valamire jó lesz – gondolta.
Ment tovább a világban, fölvett a földről egy havas lábnyomot, másik zsebébe tette.
Ki tudja, tán valamire jó lesz – gondolta.
Így haladt, zsebeiben a sok lábnyommal, voltak aprók, tipegősek, sáros cuppogók,
nagy porosak, jegesen karcoltak.
Mikor elfáradt, a lábnyomokat szedő kislány hazament, az ő házába, házát körülvevő
udvarára, ahol az üres nyújtózott. Nem szólt, csak kivette az első lábnyomot a zsebéből,
az apró, sárból valót, és lefektette az udvarra.
Ahogy ezt tette, a nyújtózó üres összerezzent.
Akkor kivette másik zsebéből is a havas lábnyomot, lefektette azt is az udvarra, akkor a nyújtózó üres összébb húzódott.
És fektette a lábnyomokat, egymás mellé, az aprókat, tipegőket, sáros cuppogókat,
nagy porosokat, jegesen karcoltakat, és mire az összest lefektette, az üres eltűnt, odalett.
Akkor a kislány rálépett némelyik lábnyomra, ugrált egyikről a másikra, megkereste,
vannak-e páros lábnyomok, nézegette, nevet adott nekik, szólongatta őket.
És múlt így az idő, az üres nélkül.
Megjelent Máté Angi ez egy susogó levél című kötetében
(Cerkabella Könyvkiadó, Budapest, 2011)
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Grozdits Hahó

Semmi ágán ülsz…
Janne Teller: Semmi – könyv és (báb)színház
Ha ez az ország azonos lenne azzal, amelyikben azt hiszem, hogy élek – ha egyszerűen
csak azonos volna önmagával –, akkor sokkal-sokkal több szó esne Janne Teller Semmi
című könyvecskéjéről, mostanság pedig a belőle készült – nem is érdektelen – bábszínházi előadásról. Janne Teller keze közül olyan kötet bújt elő, amely indulatokat kellene
hogy gerjesszen, vitákat kellene generálnia, és állásfoglalásra késztetnie pedagógusokat, diákokat, oktatáspolitikusokat… persze ők manapság mással vannak elfoglalva.
Pedig érdemes lenne mozgalmat indítani a könyv betiltásáért, mert egy ilyen műbalhéval talán rá lehetne venni az embereket arra, hogy elolvassák a Semmit, és maguk
döntsenek arról, hogy odaadják-e „hájas, lúdtalpas és nem túl okos” gyerekeiknek, hogy
akár a tornaórák közötti maradék tanórákon ezt olvassák…
…mert ez a könyv (néhány „túlfelnőtt” kritikus állításával szemben) lelkes, következetes és – életkori sajátságok miatt – tapasztalatlan, de jó szándékú gyerekekről szól.
A regény első fejezete a cselekményt elindító Pierre Anthontól vett idézet. Mindöszsze négy rövid, kopogóan száraz sor, összefoglalása annak, amivel nem akar(hat)unk
szembenézni, mert akkor kiderülne a – sok „valamiből” életté összeálló – Mindenről,
hogy tulajdonképpen Semmi. Legalábbis annyit ér. Erős mondatok, amelyek nem anynyira különlegesek, mint amennyire az Olvasót megdöbbentik. Hányszor, hányan éreztük/érezzük ugyanezt?
Janne Teller okos regényíró, ismeri a mondatok súlyát, és az ebből eredő „gondolatgravitációt”, amely fontossá tesz bizonyos dolgokat, míg mások – a szép, jelentéktelen aprómunka – akkor is észrevétlenek tudnak maradni, ha látszólag központi helyen
vannak. Ilyen a vigyorgó ajtó:
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Majd egész nyugodtan meghajolt, s összepakolta a cuccát, amit nem sokkal
azelőtt vett ki a táskájából. Búcsúzóul közönyös képpel felénk biccentett, és
kiment anélkül, hogy becsukta volna maga mögött az ajtót.
Az ajtó elvigyorodott. Először láttam ilyet. Az ajtó nagy, nevető pofának tűnt,
ami elnyelne, ha arra ragadtatnám magam, hogy kövessem Pierre Anthont.
Hogy kire vigyorgott? Rám, mindannyiunkra.
Körbenéztem a teremben, és a kellemetlen csend azt sugallta, hogy mindez
másoknak is feltűnt.
Mindenki azt várta tőlünk, hogy vigyük valamire az életben.
Valamire vinni pedig azt jelentette, hogy lesz belőlünk valaki, de ezt senki
sem mondta ki hangosan. Halkan se. Egyszerűen a levegőben vagy az iskola
kerítésén lógott, beköltözött a kispárnánkba, vagy a plüssállatokba, melyeket,
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miután kiszolgáltak, igazságtalanul a padlásra vagy a pincébe száműztünk
porfogónak. Eddig nem tudtam, hogy így van ez. Pierre Anthon vigyorgó ajtaja döbbentett rá. Az eszemmel még mindig nem fogtam fel, de mégis tudtam,
hogy ez az igazság.
Megijedtem. Féltem Pierre Anthontól.
Félelem. Még több félelem. Annál is több félelem.
Mennyi apró, finom, tisztességesen megírt, valóságárnyaló részlet, amelyről nem is veszünk
tudomást! Pierre Anthon meghajol! Összepakol! Miféle méltóság az, ami ezekből a látszólag
jelentéktelen mellékkörülményekből árad? Mennyire ismerős az ajtó, amely elvigyorodik!
Mégis, az ilyen – az egész regényen végigvonuló – apróságok szinte-semmit adva jelentik a
mindent. A szöveg megformáltsága már önmaga is válasz az élet értelmét felvető-feszegető
kérdésre! A jelentéktelen apróságnál persze sokkal többről van szó, ezt hangsúlyozzák a
rövid, egyszavas kvázi-mondatok, amelyek szögekként tartják a szöveget.
Pierre Anthon kivonulása cselekvésre ösztönzi a többi gyereket, akik meg akarják
védeni azt, amit fontosnak gondolnak. Pierre Anthon provokatív kivonulása, passzív
rezisztenciája erősebb támadás a fennálló (szükséges) rend ellen, mint bármi, ami agresszíven, szembefordulva, akár rombolva a gyerekek világa és jövőképe ellen „történhetne”. A tényleges támadás olyasmi, ami védekezésre sarkall, s átfordulhat ellentámadásba, győzelembe is akár. De mit lehet tenni egy olyan helyzetben, amikor az alap – ha
nem is a lét, de a létezés – kérdőjeleződik meg. Kilátástalan és szükséges, értelmetlen,
de tanulságos harc veszi kezdetét. Harc a semmi ellen. Megdobálják Pierre Anthont, aki
egy szilvafáról kiabálva szembesíti őket a cselekvés értelmetlenségével.
(…) ha Pierre Anthonnak kicsit is igaza lehet abban, hogy semminek sincs értelme, akkor nem olyan egyszerű feladat olyasmit összeszedni, aminek mégis
csak van. Megint Sofie mentett meg minket.
– Csak úgy kell csinálni, „mintha” – mondta, és lassacskán mindenkinek
eszébe jutott valami, ami segített a keresésben.
Elise emlékezett rá, hogy hatéves korában nagyon sírt, amikor egy farkaskutya leharapta a babája fejét. Ezért előásta a régi babát a leharapott fejével
együtt a pincében tárolt dobozokból, és elvitte a fűrésztelepre. Ájtatos Kaj egy
régi zsoltároskönyvet hozott, aminek hiányzott az eleje meg a háta és még jó
pár zsoltár is belőle, de azért a 27. és a 389. oldal között mindent tartalmazott
hiánytalanul. Rikke-Ursula egy rózsaszín gyöngyházfésűt adott le, amelynek
csak két foga hiányzott, Jan-Johan pedig egy olyan Beatles-kazettával járult
hozzá a gyűjteményhez, ami már nem szólt, de nem volt szíve kidobni.
Többen házról házra jártunk, mindenhová becsöngettünk, és gyűjtöttük a
fontos dolgokat. Egyszer-kétszer ránk csapták az ajtót, de kaptunk egészen
furcsa adományokat is. Az öregek voltak a legjobb fejek. Csorbult porcelánkutyát adtak, aztán megkaptuk a már rég halott szüleik fényképét, vagy a már
rég felnőtt gyerekeik játékait. Szert tettünk pár szeretett és agyonhordott ru-
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hadarabra is, meg egy rózsára, amely egy harminchat évvel ezelőtti esküvői
csokorból származott.
A rózsa kicsit elgondolkoztatott minket, lányokat, mert véleményünk
szerint az azért tényleg fontos lehetett… az álom, hogy fehér ruhában,
szép csokorral a kezünkben megcsókoljuk a férfit, akivel aztán leéljük az
életünket. De akkor közölte Laura, aki begyűjtötte a rózsát, hogy a néni,
aki a csokrot adta, öt év múltán elvált, s mivel sokunk szülei elváltak, ha
ugyan valaha összeházasodtak, akár el is felejthetjük ezt az álmot.
A halom egyre növekedett.
Pár nap alatt majdnem akkora lett, mint kis Ingrid. Mégis, ami a jelentőségét illeti, kicsinek tűnt. Mindannyian nagyon jól tudtuk, hogy a begyűjtött
kacatok közül semmi sem jelentett számunkra igazán sokat. Hogyan is győzhetnénk hát meg Pierre Anthont, hogy ér valamit a halom?
Nem, rögtön átlátna a szitán.
Nincs. Semmi. Se.
Jan-Johan még egyszer összehívott minket. És ott és akkor be kellett vallanunk, hogy azért mégiscsak léteznek dolgok, amelyek jelentenek számunkra
valamit. Még akkor is, ha nem túl sok minden, vagy nem túl fontos dolgok. De
azok mégiscsak jobbak, mint amiket eddig összegyűjtöttünk.
Dennis volt az első. Egy egész rakás szerepjátékos könyvvel jelent meg,
amiket újra és újra elolvasott, és fejből fújta majdnem valamennyit. Olénak
hamar feltűnt, hogy négy darab hiányzik a sorozatból, úgyhogy Dennisnek
azokat is le kell adnia.
Dennis kiabált, és azt harsogta, hogy Ole foglalkozzon csak a saját dolgával, merthogy az egészben nem is ez volt a lényeg, és hogy ezt mi is nagyon jól
tudjuk. Nagyon felhúzta magát. De minél jobban kiabált, annál jobban láthatta
maga is, érveltünk, hogy milyen fontosak neki a könyvei. És hát nem abban
egyeztünk meg, hogy kerüljön a halomra, ami a legeslegtöbbet jelent számunkra, hogy meg tudjuk győzni Pierre Anthont, hogy jöjjön le a szilvafáról?
Amikor Dennis leadta az utolsó négy szerepjátékos könyvét is, mintha
megtört volna a jég. Mert Dennis tudta, hogy Sebastiannak nagyon sokat
jelent a horgászbotja. És Sebastian tudta, hogy Richard odavan a fekete focilabdájáért. És Richarnak föltűnt, hogy Laura (…)
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Az első, kudarcra ítélt kísérlet jó alap arra, hogy a gyerekek a maguk tiszta, következetes módján elinduljanak azon az úton, amely egyre gyorsulva vezet a végkifejletig.
Talán a válaszig.
A valóban fontos dolgok „begyűjtése” úgy kezdődik, mintha a játék fordulna komolyabbra, s nem is nagyon van szó másról. Észrevétlenül emelkednek a tétek, s a
fontosságra való komoly törekvés fokozatosan átformál mindent. A történetet visszaemlékezőként elmesélő Agnes szandálja csak a kezdet, amelynél csak fontosabb dolgok
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jöhetnek… Szépen sorban, egy olyan logikus és tisztán következetes sorban, amelyből
nincs kitörési pont. Nincsen, aki megszakítaná/megszakíthatná a sort, amely az élet
értelmét feszegető kérdésre adott válasszal kecsegtet. Nincs ár, amely túl nagy lenne.
A felnőttek – valljuk be őszintén – ennél sokkal kisebb dolgok reményében kötnek vállalhatatlan kompromisszumokat, s hoznak idióta és végletesen végleges döntéseket.
Többen úgy vélik, hogy a Semmi „botránykönyv”. Persze lehet, hogy ez csak reklámfogás, hiszen ha magára a szövegre figyelünk, kiderül, hogy Janne Teller nagyonnagyon óvatos, és amikor a történet ténylegesen tabudöngető vidékekre „téved”, akkor
a szerzőnő diszkréten védi hőseit. A holt anyaggal szemben kegyetlen, de az élőkkel
szemben (szerencsére) visszafogott. Részletes leírást ad az éjszakai temetőről, s a koporsórablás bonyodalmairól, ahogy azt is elmeséli, ahogy ájtatos Kaj elrabolja a keresztet a templomból. Viszont emberséges diszkrécióval hallgat arról, amikor Sofie-nak
kellett beszolgáltatnia valami igazán fontosat: a szüzességét.
Nem tudom pontosan, mi történt azon az estén, amikor nagy Hans segédkezett
Sofie-nak beszolgáltatni az ártatlanságát. Másnap csupán egy kissé véresváladékos kockás zsebkendőt láttunk a halom tetején, Sofie meg kicsit furcsán
járt, mintha minden lépése fájna. Ennek ellenére Sofie büszkének és megközelíthetetlennek tűnt, nagy Hans pedig mintha próbálta volna kiengesztelni.
– Nem bánná, ha repetázhatna – súgta oda nekem Gerda, vihogott hozzá,
és teljesen elfelejtette, hogy Kisoszi [aranyhörcsög] miatt nincs velem beszélő viszonyban.
Nem válaszoltam, de később megpróbáltam kiszedni Sofie-ból, mi történt.
Nem akart beszélni róla. Csak járkált ott, mint aki fölfedezett valami nagy
titkot, ami bizonyára szörnyű élményt jelentett számára, mégiscsak valami
jelentős dologhoz adott kulcsot.
Jelentős? Jelentősebb? Legjelentősebb?
Már csak hárman voltak hátra, mielőtt megmutattuk volna Pierre Anthonnak a Fontos Dolgok Halmát, ha megígéri, hogy lejön a szilvafáról, és nem
kiabál utánunk mindenfélét. Ájtatos Kaj, szép Rosa és Jan-Johan.
Sofie ájtatos Kajt választotta. A Jézus-szobrot kellett beszolgáltatnia.
A történet szereplői egyre magasabbra teszik a lécet önmaguk és egymás előtt, s ahogy
nem lehet, nem szabad megírni a szüzesség elvesztését és a gyerekekhez csapódott kutya lefejezését, úgy kell „valami”, ami még megírható, kellőképpen szörnyű, és a viszszaemlékező-narrátor feszes fesztelenségének köszönhetően kifejezheti, éreztetheti az
olvasóval, hogy az események már önmagukat mozgatják, s a résztvevők tényleg csak
statisztái annak, ami velük megtörténik.
A regény csúcspontja ebből a szempontból egyértelműen Jan-Johan ujjának levágása. Nincs még egy „áldozat”, amellyel ennél hosszabban (és tárgyilagosabban) foglalkozna a szöveg. Az ujjlevágás történetének az előzményeit is megkapjuk, ahogy a Sofie
által elvégzett „cselekedet” részletes és tárgyilagos leírását is. (Biztos volt/van/lesz
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olyan olvasó, akinek ennél a résznél félre kell tennie néhány órára – esetleg néhány
napra – a könyvet… és szinte biztos, hogy aki ennél a résznél elidőz egy kicsit, az is
folytatni fogja az olvasást.)
Jan-Johan a fűrészporba vetette magát, és a kezét a lába közé szorítva hempergett. Pedig még el se kezdtük. Szánalmas látványt nyújtott.
– Anyámasszony katonája! Tutyi-mutyi! Janne-Johanne!
Igen, a szánalmasnál is szánalmasabbnak látszott, különösen mert JanJohan volt a hangadó az osztályban, aki jól gitározott és Beatles-dalokat énekelt, de egyszerre csak bömbölő csecsemővé változott, akibe legszívesebben
belerúgott volna az ember. A régi Jan-Johanból egy másik Jan-Johan lett, és
ezt az újat nem szívelhettük. Arra gondoltam, lehet, hogy Sofie már azon a
bizonyos estén is megismerhette ezt az új Jan-Johant, bár akkor még másnak
mutatta magát. És hirtelen kirázott a hideg a gondolattól, hogy hány különböző személyiség lakozhat valakiben.
Erős és szánalmas. Kifinomult és kegyetlen. Bátor és gyáva.
Ki érti ezt?
(…)
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Jan-Johan fölugrott, és egy oszlopba kapaszkodott. Olénak és nagy Hansnak
hosszas küzdelmébe került, amíg lehámozták onnan a kezét. Amikor sikerült,
Richardnak és ájtatos Kajnak segíteniük kellett odacipelni a kézzel-lábbal
tiltakozó Jan-Johant.
– Fuj, bepisált! – szólalt meg Richárd, és tényleg.
Gerda vihogott. Mi, többiek meg undorral néztük a szabálytalan, sötét
foltot a fűrészporban.
Jan-Johan még akkor sem maradt nyugton, amikor végre-valahára a fűrészbak mellett feküdt. Nagy Hans ráült Jan-Johan hasára. Ez segített, de a
kezét még mindig ökölbe szorította. Egész egyszerűen semmi hajlandóságot
nem mutatott arra, hogy kinyissa, akármilyen hatásos fizikai érvekkel igyekezett Ole és nagy Hans jobb belátásra bírni.
– Ha nem teszed az ujjad a bakra, akkor feljebb kell levágnom – mondta
Sofie nyugodtan.
Sofie nyugalmában volt valami ijesztő, mégis mintha átragadt volna ránk
is. Aminek meg kell történnie, az nem más, mint szükséges áldozat az élet
értelméért folytatott harcban. Mindenkinek meg kellett hoznia bizonyos áldozatot. Mindannyian megtettük, ami tőlünk telt. Most Jan-Johanra került a
sor. Ennyi és nem több.
Amikor Jan-Johan még egyszer hangosan felüvöltött, Hussain fölemelte
a karját, amiről nemrég került le a gipsz, és azt mondta: – Nincs mitől félni.
Csupán egy ujj az egész.
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– Igen, és nem hal bele az ember – szólalt meg nagy Hans Jan-Johan hasán ülve, és fölemelte Jan-Johan jobb kezét.
– És ha nem fájna – fűzte hozzá Anna-Li halkan –, akkor nem is lenne
olyan fontos.
Jan-Johan ujjával teljessé válik a Fontos Dolgok Halma, és a regény is eléri a lehetséges
legmagasabb „fordulatszámot”, azt a pontot, ahonnan már csak lassulás, csendesedés
következhet.
Egészen furcsa, hogy a történetet indító, a cselekményt kiváltó Pierre Anthonnak
a halála, és a Fontos Dolgok Halmának a pusztulása sokkal inkább epilógusnak tűnik,
mint a történet részének.
Pedig jól van ez így.
Pedig így van ez jól!
Az élet értelmének keresése nem értelmetlen, de lefejezett kutya legyek, ha többet
árulok el, mint Janne Teller: „az élet értelmével nem szabad játszani”.
*
A különböző színházi és filmes regényadaptációk kapcsán évek óta visszatérő kérdésem,
hogy lehet-e, kell-e, szabad-e… Ezekre a kérdésekre általában (viszonylag) korrekt –
gyakran elutasító – válasz adható. Bár tagadhatatlan: kiinduló kérdésként ugyanebben a
témakörben felvethető az is, van-e értelme annak, hogy összehasonlítsuk a tojást a tyúkkal. A könyvet a színdarabbal. A látszólag badar felvetés komolyan vétele esetén több
csinos analógia képződik szinte önmagától. A könyv, mint zárt, mozdulatlan, kisméretű
„egység”, alig foglal el valamit a térből, nem mozog, nem hangoskodik, nem piszkítja
a lakást. Ha megtermékenyített tojásról (könyvről) van szó – mint esetünkben –, akkor
megfelelő körülmények között kikel(het) belőle valami. A fejlődés a háttérben zajlik,
s mire felfigyelünk, teljes pompájában áll előttünk a tyúkocska (színdarab), amely már
nagyobb mozgásteret (színpadot/tyúkudvart) igényel…
A sokfelé továbbvezethető s rendkívül bonyolulttá szőhető hasonlatrendszerből minket most a – talán aranytojást tojó – tyúkocska érdekel, hiszen vitathatatlanul másfajta
minőség jött létre (kelt ki) a könyvből.
Már a kezdet kezdetén kellemes meglepetés éri azt, aki hagyományos, kétdimenziós,
paraván mögötti bábszínházra számított. Az egyszerű, könnyen átalakítható, háromdimenziós díszletek „belakják” a széksorok előtti – egyáltalán nem színpadszerű – teret.
Balra az iskola, jobbra a fatelep deszkái, középen a zenekar helye… A bábszínházi előadás kezdetével aztán további „furcsaságok” következnek! A zenekarról kiderül, hogy
ők a bábszínészek, aztán meg a bábszínészekről derül ki, hogy nem is azok. A játékosok
nemcsak hangjukat kölcsönzik a báboknak, hanem – mint az lassan leesik, bár gyorsan
kiderül – arcukkal, gesztusaikkal s teljes lényükkel jelen vannak, időről időre kilépnek a
bábok mögül, s – átvéve azok helyét – „valódi színházat” csinálnak. A „bábszínháziság”
ebben az előadásban nem merev-dogmatikus keretrendszer, a tárgyanimáció nem célja,
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csak eszköze a sokszínű előadásnak. A bábok és az emberek közötti „átjárhatóság”
legjobb példája a könyvbeli Eskildsen tanár úr, akiből a darabban tanárnő lett, ráadásul
Dagadt Henrik anyukája; Blasek Gyöngyi – foglalkozására nézvést bábszínész – báb
nélkül formálja meg a szerepét. Rémisztő, bábmentes hitelességgel.
Ha pedig már a szereplőknél tartunk, akkor érdemes egy kicsit elővenni a „tojást”, és
Gimesi Dóra író-dramaturg munkáját összevetni az eredeti regénnyel. A szereplők – és
ezzel az áldozattörténetek – számának redukálását a színház mint keret teszi szükségessé: mégsem rohangálhat egy egész osztálynyi gyereknek álcázott bábművész a díszletek
között! Gimesi Dóra érezhetően tisztában volt azzal a közhellyé koptatott bölcsességgel, hogy „aki sokat markol, keveset fog”. A színdarabba átemelt karakterek nemcsak
betöltik a teret, de – bizonyos esetekben – arra is „lehetőséget kaptak”, hogy kiteljesedjenek. Dagadt Henrik például olyan – a regényhez illeszkedő, de ott nem nagyon
szereplő – személyiségjegyekkel gazdagodott, amelyektől eleven, teljes személyiségét
bemutató figura lett a könyvben elnagyoltan felvázolt fiúból.
„Nem tudom pontosan, hogy Henrik mikor csórta el a kígyót a bioszszertárból, és mikor
vitte el feltűnés nélkül a fűrésztelepre. Csak annyit tudok, hogy Dennis és Richard segítettek
neki. Meg azt, hogy a kígyó, amikor föltették a halomra, valami iszonyú gusztustalanul himbálódzott az üvegben, tisztára mintha élne.” – Nagyjából ennyi derül ki a regényből, ahol
egyetlen mesélő adja elő a történetet, nyolc év távolából. A színpadon viszont a szemünk
előtt, „most” zajlik a történet, ami így, „élőben” – nem csak a darabnak ezen a pontján – sok
humoros momentum kibontására ad lehetőséget a dramaturgnak, a rendezőnek, a színészeknek. A közönség is hálás, hogy a sötét sodrású történetet kacajfény pettyezi itt-ott.
Pierre Anton, mint az eseménysor elindítója és „lezárulása”, kihagyhatatlan a darabból. A könyvben szilvafán tölti a mindennapjait, a színházban felmászik a zsinórpadlásra, s esetenkénti feltűnései ellenére is túlzottan háttérbe szorul. Talán csak a magasból
énekelt Quimby-dal tartja vissza a Pierre Anthont alakító Szolár Tibort attól, hogy a
darab közben kiugorjon a büfébe egy jó kávéra. A Quimby-dalok és a darabhoz írt Kiss
Tibor-szerzemény – ha az előadásmód amatőr feelingjétől eltekintünk, vagy szándékosnak vesszük azt – amúgy is telitalálatnak tűnnek. A Homo defectus, Az otthontalanság
otthona, a Magam adom, a Pedofíling és a Don Quijote ébredése nem azért kerültek a
darabba, hogy előbbre lendítsék a történetet, vagy tartópillérei legyenek valaminek, ami
különben inogna, hanem egyszerűen a helyükön vannak ott, ahová kerültek.
A könyvtől a színdarabig vezető úton elveszett szereplők közül talán Hussain hiánya
a legfájóbb. No, nem esztétikai szempontok miatt, hanem mert egy olyan, magából
kifordult országban élünk, ahol társadalmilag, politikailag és erkölcsileg is fontos üzenetet hordozhatna egy imaszőnyeg.
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Rikke-Ursula hosszasan nézte a hajfonatokat.
Már nem úszott könnyben a szeme, viszont csak úgy villámlott a dühtől.
Nyugodtan Hussain felé fordult, és lágy hangon, bár enyhén összeszorított
ajakkal azt suttogta: – Az imaszőnyegedet!
(…)
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Hussain balhézott.
Annyira balhézott, hogy a végén jól megvertük. Pontosabban Ole és nagy
Hans verte meg. Mi, többiek, csak néztük. Kis időbe telt, de Hussain végül
arcával a fűrészporban, Oléval a hátán feküdt a földön, és elnémult. Amikor
hagyták fölállni, nagyon ijedtnek tűnt, majdnem mintha remegne. De nem Ole
vagy nagy Hans volt az, akitől félt.
Csak miután Hussain leadta az imaszőnyegét, és utána majd’ egy hétig
hiányzott az iskolából, akkor jöttünk rá, hogy kitől is félt valójában. Csupa kék-zöld folttal a testén, begipszelt kézzel jelent meg újra az iskolában.
Hussain nem jó muszlim, mondta neki az apja, és péppé verte.
Nem ez volt a legrosszabb.
A legrosszabb az volt, hogy nem volt jó muszlim.
Rossz muszlim! Nem muszlim! Senki se!
Hussain mintha megsemmisült volna.
Lassan és lehajtott fejjel járkált. Míg régebben nem ment a szomszédba
egy kis verekedésért, most még akkor sem ütött vissza, ha valaki nekiment.
Be kell vallanom, tényleg szép szőnyeg volt. Kéken-pirosan-szürkén kanyarogtak rajta a minták keresztbe-kasul, és olyan puha volt, hogy Hamupipőke majdnem a szőnyeget részesítette előnyben kis Emil koporsójával
szemben. Jan-Johan inkább föltette a szőnyeget a halom legtetejére, ahová
Hamupipőke nem tudott fölmászni, és ez megtette a hatását. A kutya ott maradt a helyén.
Hussain először nem akart nyilatkozni, hogy mit adjon le a soron következő.
Csak szomorúan ingatta a fejét, amikor sürgetni próbáltuk.
Pierre Anthon kiabálása megint zavarni kezdett minket, úgyhogy ideje
volt, hogy Hussain összekapja magát. Már beköszöntött az október, és még
messze nem végeztünk: hatan még nem adtak le semmit.
Végül, amikor Hussain már nem feszíthette tovább a húrt, rámutatott nagy
Hansra, és csöndesen azt mondta: – A sárga bicikli.
Nem hangzott különösebben nagy ötletnek, bár a vadiúj, sárga versenybiciklit nagy Hans egész biztos fájó szívvel adta le. Olyannyira, hogy két napig
halogatta, végül aztán beszolgáltatta. Legalább folytathattuk a gyűjtést.
Ha tudtuk volna, hogy a bicikli annyira felbosszantja nagy Hansot, hogy
valami szörnyűséget talál ki…
Janne Teller: Semmi, Scolar Kiadó, Budapest, 2011, 181 oldal (2495 Ft)
Semmi, Janne Teller regényének bábszínházi változata, dramaturg: Gimesi Dóra, rendező:
Hoffer Károly e. h., előadás a Budapest Bábszínházban

79

Szerzõink
Baróthy Zoltán 1977-ben született Pápán, szabadúszó újságíró.
Geoszabó László (1944–2011) festő, költő, tanár.
Grozdits Hahó 1973-ban született Kőszegen. Író, újságíró, szerkesztő. Kincs című
kötete 2004-ben jelent meg (AKÓ Kiadó).
Györe Bori 1981-ben született Budapesten. Mesterszakos egyetemi hallgató az ELTE
magyar irodalom- és kultúratudomány szakán, szerkesztő.
Kabai Csaba 1979-ben született Miskolcon, költő, író, műfordító, kritikus. Írásait
számos irodalmi folyóiratban közölték.
Kalász István 1959-ben született Budapesten. Tanár, televíziós szerkesztő. Számos
műfordítás- és önálló kötete jelent meg, legutóbbi regénye 2011-ben A zsebtolvaj címmel (Xantusz Könyv Kft.).
Kiss Géza 1970-ben született Budapesten, zenész, szellemi szabadfoglalkozású.
Kõrösi Zoltán 1962-ben született Budapesten, író. Számos prózakötete jelent meg,
legutóbbi novelláskötete Az utolsó meccs címmel 2012-ben a Kalligram Kiadónál.
Máté Angi 1971-ben született Vajdahunyadon, író. Jelenleg Budapesten él. Legutóbbi
kötete Az emlékfoltozók címmel jelent meg 2012-ben a Magvető Könyvkiadónál.
Menyhárt Dóra 1990-ben született Budapesten, egyetemi hallgató.
Nagy Tamás 1980-ban született Szekszárdon, bölcsész, tanár.
Németh Gábor 1956-ban született Budapesten, író, forgatókönyvíró, egyetemi tanár. Több
regénye jelent meg, legutóbbi Zsidó vagy? címmel 2010-ben a Kalligram Kiadónál.
Pálfi Anna 1969-ben született Budapesten, szerkesztő, író.
Podmaniczky Szilárd 1963-ban született Cegléden, író, költő. Számos kötete jelent
meg, legutóbbi novelláskötete Balatoni borozó címmel 2012-ben.
Szalóczi Géza 1954-ben született Egerben.
Szöllõsi Mátyás 1984-ben született, költő, író, szerkesztő. Több verseskötete megjelent, legutóbbi Állapotok. Negyvenöt töredék címmel 2011-ben a Kalligram Kiadónál.
Vécsei Rita Andrea 1968-ban született Nagykőrösön, író, költő.

80

