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Bármivel, csak gyorsan

Mit szépítsem, középszerű. Legalább magamnak ne. Az vagyok. Külsőleg kreálom az 
életet. Szorongok, leplezek. Minden mindennek az inverze. De a tagadás önmagában 
nem felejtés. Egyre jobb igyekszem lenni, hogy rá ne jöjjetek. Szögek az ajkakon, mély-
re vésett fájdalom. Amit sikernek gondoltok, a középszerűség lópokróca. Hazudok a 
szemben ülőnek, a pincérnek, a tükörnek. Hazudok, pedig senkit sem érdekel. Montíro-
zott személyiség, másolt mozdulatok, sokat sejtető, tanult összekacsintás. Műveltségbe 
csomagolt indigózott gondolat. Lopott mondatok halmai. Téves a feladó, elveszik, mi-
előtt odaér. 

Elhazudva. Ennyi vagyok, egyetlen szóba préselt igenév. Ki kell takarni, vagy be, 
mindegy, csak takarásban kell maradni, nem adni támadási felületet. Felelni vagy helyette 
kérdezni, megfordítani a beszélgetést, uralni a teret. Így nem érhet el semmi, ami túl közel 
jön vagy túlságosan felsért. Tartsam a távolságot! Minden nappal időt nyerek. 

Itt mindenki csillogó tehetség. Nekik tényleg volt amerikai rokonuk. Figyelem őket, 
másolom a mozdulataikat, ahogy a kilincs felé nyúlnak, a nézésüket, amelyet egymásra 
tapasztanak. Élvezik, amit tesznek. Erős ingerek, színek, tökéletes hangok, csupa káp-
rázatos jövő, magabiztos jelen. Fényes férficipők, sál-táska-cipő tökéletességű nők. Én 
meg a vörös telítetlen keveréke, kevéssé véres. Csak a második, soha nem lesz elég, 
elég jó. Múltban leakadt horgok, halvány emlék a jövőről. Vértelen kísérletek, elfárad-
tam, lefekszem.

Lassan fordulnak utánam a buszmegállóban várakozó bábok. Megrémülök. Mintha 
tudnák, miről van szó, nekem csak a dallama marad meg, és az, hogy mennék innen. 
Bármivel, csak gyorsan. Mindig háttal a menetiránynak, szeretek visszanézni, az a biz-
tos, ami már megtörtént. De csak fütyörésztek, táncoltak, nagyokat kurjongattak, fut-
balloztak egy fémdobozzal a buszmegállóban. Az alagút sokszorozza a hangot, a ködbe 
érve újra egyetlen szólam vagyok. 

Az az igazság, hogy én már nem nagyon járok ki sehová, csak az van, amit az ablak-
ból látok. Én vagyok az árnyék, én vagyok a lemenő nap. Mindegyik házon verdes az 
ablak. Szorul a levegő, üt egy erőtlen ér. Minden függöny mint búcsúzó kendő. Szem-
ben üres telek, mögötte sín.

Nem mozdulok ki a lakásból, behúzódok a régi rekamié sarkába. Papírlabirintus, 
két méter magasan áll az összegyűjtött képes újság. Nem oltom le a lámpát, így oldom 
a magányt. Lassan megtapad az a nyugalom, amiben többé nem ismerem fel magam. 
Nyugodtabban élek, mióta a legtöbb mondatom nemmel kezdődik. A felejtés mindig jól 
takar. Melyik ablakot engedik ma becsukni? Szépen kell felejteni, amíg még a távolság 
nem túl nagy ahhoz, hogy az emlékek maguktól eltűnjenek. Beleejtelek a múltba. Én 
vagyok a zuhanás. Sóhaja még emlékként is egy életre szól. Átfázom ettől a nyirkos 
emlékezettől, hasasodik fölöttem a vízpára.

Valójában nincs bennem régen semmi harc. Alig szakadoznak fel a sóhajok. Szim-
patikus közönyösség. Így készülök arra, hogy újból legyek. Vagy előre sem kell futni 
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még? Ha elfáradok hazudni, visszamegyek közétek. Vagy ha azt hazudom. Leplezzetek 
le. Nem sikerült, néha jó, ha hibázol. A kávézó üvegére nézek, és meglátom a számat, 
ahogy egyre csak zakatol. Körvonalakról, poharakról, és egy szóról, amelyet elfelej-
tettél. Szeressetek, ti csillogó tehetségek, sziklaszirt anyák, rendíthetetlen asszonyok. 
Merénháthamégsem.

Készült Baki Júlia, Hegedűs Ágota, Makai Máté, Mihály Emőke, 
Nyirán Ferenc, Sajó László, Somogyi Aranka, Sós Dóra, 

Szabó Imola Julianna, Szalóczi Géza, Tóth Kinga alábbi műveinek felhasználásával 

Egy meg egy az (kollázs, 2012–2013)
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Vadásztörténetek
(részletek)

„Nem a hatalom gyakorlása, vagy az engedel-
messég megszokása alacsonyít le, hanem az olyan 
hatalom gyakorlása, amelyet törvénytelennek tart 

az ember, és az olyan hatalomnak való engedel-
messég, melyet bitorlottnak és elnyomónak tart.” 

(Tocqueville)

[…]
A politizáló értelmiségi közvélemény és a nyugati sajtó elkábul attól, hogy az ellenzék, a 
független sajtó és a budapesti értelmiségi fórumok kritikus szókimondása évek óta folya-
matosan létezik, pedig ez nem a magyar dzsungel, ez csak vadvédelmi rezervátum (dollár-
turisták gyönyörködtetésére). A politika nemzeti parkján kívülre bitangolt vadat – mint 
látjuk – szorgalmasan meghajszolja a mikrofonfülekkel, kameraszemekkel, a gyors és nesz-
telen autólábakkal, valamint szimatebekkel kitűnően felszerelt politikai rendőr. 

Az igazi dzsungel azonban nem a politikai rendőrség, hanem a közbiztonságiak vadász-
területe. Magyarország a politikai téren kívül rendőrállam igazán. 1985 táján a párt és a kor-
mány hallgatólagosan a rendőrség hatáskörébe utalta a gazdasági válságból eredő feszültsége-
ket, mindenekelőtt a munkanélküliség problémáját. Nyilvános rendeletek és titkos utasítások 
ruházták fel a rendőrséget szinte korlátlan hatalommal az állampolgárok fölött. A közveszélyes 
munkakerülésről szóló új törvényerejű rendeletet, amely minimálisan másfél év szigorított 
javító-nevelő munkával megtorolható bűncselekménnyé avatta a tartós (fél évnél hosszabb) 
munkanélküliséget, egy rendőrségi belső utasítás egészítette ki: következetes rendőri fellé-
pésre hívta fel az állományt a „munkakerülők” ellen. Vagyis felszólította a rendőri apparátust, 
hogy minél több munkanélkülit igyekezzék rendőrhatósági jogkörben eltakarítani a jobb em-
berek szeme elől. Szabályos hajtóvadászat folyik a lakosság legnyomorultabb része ellen. 

[…]
Van Ózdnak, annak a városnak, amely köztudottan komoly munkanélküliséggel néz 

szembe, s inkább a helyzet romlását, mint javulását várhatja a jövőben, egy Ladánynak 
nevezett cigánytelepe. Vagy hat kilométerre terül el az emberi település legszélétől, másfél 
kilométerre az országúttól, az erdő közepén. Internálótábor volt hajdan, egy azóta bezárt bá-
nya rabmunkásainak barakktelepe. Ma a barakkokat szükséglakásoknak hívják, némi eufe-
mizmussal.

A szögesdrótot időközben megszüntették, de nemcsak azt, hanem a telefont, a boltot 
és a közlekedést is. Mai és internálótábori állapota között ugyanis volt egy segélykérő 
telefonja, egy fél napig nyitva tartó kis boltja, és az országútról bejött ide a busz. Ma a 
gyerekek kigyalogolnak, ha iskolába mennek, a dolgozók, ha munkába mennek; de ki-
gyalogol és vár a legközelebbi buszra, majd a városból telefonál mentőért a szülő nő 
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férje, a szélütött vagy asztmásan fuldokló hozzátartozója is. Egyetlen kisgyerek sem jár 
óvodába, mert az anyák, ha beviszik a kicsit, nem tudnak hazajutni a még kisebbhez: a 
menetrend mostoha. Élnek itt cigány családok egy évtizede is: annak idején ezt a lakást 
utalta ki számukra a tanács, s élnek olyanok, akiket a közelmúltban rendőrök zsuppoltak 
ide önkényes lakásfoglalásért. (A város belsejében, a szépemlékű szocreál építészet egyik 
bérkaszárnyájában is berendezett a tanács egy cigány gettót. Néhány éve elhatározták, 
hogy kiürítik. Azóta a megüresedett lakásokat nem utalják ki újabb családnak. Az Istentől 
elrugaszkodott cigányok azonban nem méltányolják a tanács jobbító szándékát, s egy-egy 
túlnépesedett lakásból, esetleg a kies Ladányból behurcolkodnak a csábító üres szobába. 
Ők az önkényes lakásfoglalók.)

’87. október 20-án délelőtt a városi tanács emberei jelentek meg Ladányban, egy egész 
mikrobusznyian, rendőri kísérettel. Ellenőrizték, hogy vigyáznak-e a lakók a barakkjaikra. 
(Egyébként kb. kéthetente megszűnik a telep közepén felállított két nyomós kútból álló víz-
szolgáltatás, s ilyenkor öt-hat nap is eltelik, mire a tanács szerelőket küld. Addig az erdő sá-
ros forrásáról hordanak vizet az emberek.) Megállapították, hogy a telepen tenyésző számos 
kutya közül a legtöbb nincs beoltva, kihívták hát a sintéreket. (Szerencsére kéznél volt az 
URH-s kocsi, különben bajban lettek volna telefon híján.) Jött a sintérautó, összeszedték a 
kutyákat, s a hatóságok távoztak. Csak a különösen élelmes kutyáknak sikerült eliszkolni az 
erdőbe, ők túlélték a tanácsi szemlét. Ezzel azonban még nem ért véget a nap. Este nyolc óra 
tájt rendőrosztag vette körül a telepet. „Körözött személyek keresése” ürügyén jártak ajtóról 
ajtóra, s nézték – na, nem az újraoltási bizonyítványt, hanem a személyi igazolványokat. 
Akinek nem volt munkahelyi bejegyzése, azt vitték. (Csak a különösen élelmes munkanél-
külieknek sikerült elmenekülni az erdőbe.)

[…]
Szót kell még ejteni a „közveszélyes munkakerülők”, vagyis a munkanélküliek sanyar-

gatásának kiegészítő intézményéről, a közhasznú munkáról. A foglalkozatási gondokat eny-
hítendő, költségvetésből támogatott új tanácsi munkaszervezet, bár szabályozási rendjében 
ennek nyoma sincs, a rendőrség ellenőrzése alatt áll. A rendőrség felügyeli, hogy beléptek-e 
erre a rosszul fizetett munkahelyre azok, akiknek a munkaközvetítő irodák – vagy maguk 
a rendőrök – felajánlották ezt a lehetőséget, s azt is, hogy ki merészelt kilépni, vagy kit 
bocsátottak el késés, hiányzás, visszabeszélés vagy bérkövetelések miatt. Ózdon például a 
munkavezető is nyugalmazott nyomozó, hogy egy percig se legyen kétséges, miről is van 
szó. Ő bocsátott el egy asszonycsapatot, amikor azok a munkavezető hatáskörébe rendelt 
mozgóbérhányad miatt nyelveltek, „a lázadókat pedig karóba húzzuk!” felkiáltással, s az-
tán vette vissza őket, könyörgés és krokodilkönnyek hullása után. Kinek jó ez a közhasznú 
munka? Némiképpen jó a településnek, mert az árkok és a gyepek ápoltabbak, mint valaha; 
jó néhány tisztviselőnek, aki irodai álláshoz jut, hisz a közhasznú munkát is adminisztrálni 
kell, s mindenekelőtt a rendőrségnek, mely újabb hatásos eszközt kap nagyszabású munka-
vállaló-nevelési koncepciója számára. 

És a munkanélkülieknek? Alighanem legkevésbé nekik jó. Egy tisztességes munkanél-
küli-segélynek megfelelő vagy azt alig meghaladó bér ellenében nemcsak a legpocsékabb 
munkák szokásos nyomorúságait élvezik, nemcsak maradék munkapiaci esélyeikről kell 
lemondaniuk, hanem munkaidejükben is ugyanazt a rendőri felügyeletet kell elviselniük, 
ami magánéletükre rátelepszik. 

Csillagszem	–	Tejút
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A cigánysorok s nyilván egyéb lerobbant szegénytelepek is az ország munkanélküliség 
sújtotta vidékein internálótáborokká alakulnak át, ahol az embereket éjjel kirángatják az 
ágyból, ahol veszélyes kimenni a házból, mert sosem tudhatják biztosan, nem egy igazoltató 
rendőr állítja-e le őket, mire a szomszéd házig jutnak. Rendőri szempontból messzemenően 
igazolódnak a gettóképzés előnyei: úgy lehet terrorizálni az erre kijelölteket, hogy nem sér-
tik a „jobb emberek” nyugalmát. A kriminalizált gettó önmagát megvalósító prófécia! Aki 
üldözöttként eszmél erre a világra, annak a számára nincs és nem lehet értéke normáknak és 
szabályoknak, nincs mit veszítenie. 

[…]
Figyelmeztetni szeretném – nem először a Beszélő oldalain – a békés rezervátum lakóit, 

akik csak kivételes esetben érzik saját bőrükön a rendőrség hatalmát: figyeljenek azokra, 
akiknek minden óráját az ellenőrizhetetlen rendőrség fenyegeti. Kényelmes állapot, hogy 
előzékenyen távol tartja küszöbeinkről a veszélyesen távlattalan, nélkülöző, gyanús népet, 
de ki tartja távol küszöbeinktől a rendőrséget? 

Megjelent a Beszélő 1988/23. számában

Csillagszem	–	Tejút

A	Csillagszálló	megrendelhetô	a	szerkesztôség	postacímén:	 

1410	Budapest,	Pf.	200,	 

e-mailen	a	csillagszallo@gmail.com	címen

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

Honlap:	www.oltalom.hu/csillagszallo

Negyedéves	lap,	éves	elôfizetési	díja	1400	Ft.

Korábbi	lapszámaink	is	megrendelhetõk.
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Õszi ég

Nincs bennem régen semmi harc,
nem nézem múló éveim.
Veszem, mi most van: pókerarc,
s nevetek Isten élcein.

Tudom, nekem csak jót akar,
élek még, látod, bármi volt.
Felejtés mindig jól takar,
nem nézek hátra látni holt

napokat egyre, nem való,
előre sem kell futni még.
Rebegj imát, mely elhaló
felhővé foszlik, nézd, az ég

visszaveri az arcodat,
Istened is ezt mondaná:
eressz el minden láncokat –
köpj fel az égre, s állj alá.

Hazaffyas

Zsidónak nem vagyok zsidó,
árjának nem vagyok árja,
ezer gramm éppen egy kiló,
mondom a tutit, ki várja.

Cigánynak sem vagyok cigány,
magyarnak nem leszek roma,
késő már, hogy legyek zsivány –
gárdista sem leszek soha.

Nemzetinek nem jó magyar,
hibádzik kokárda rólam,
kivillan sok fehér agyar,
s felhangzik ordasi szólam:

NyIRÁN	FERENC
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

hallottunk rólad, jött füles,
nem tetszik néked az ábra,
a lámpavas, nézd, mily üres,
gerincre leszel ma vágva.

basszus!
(edónak)

már nem lenni beléd én szerelmes
már nem kelni álomból véled én
vanni vége idő mi gyötrelmes
már nem szívat engem te vélemény

nem tudni akarni rólad semmit
és törölni pendrájvról képedet
nem kaparni ótvar sebnek gennyit
nem lát akarni homlok bélyeget

már nem űzni téged esemessel
és nem hívni többé sok telefon
mint félőrült kinek esze ment el
mert test-lélek újra most egybefon

majd váratlan futni össze utcán
nem tud kerülni el én tégedet
hallani köszönni halkan lustán
és érezni megint a végemet
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Vén Vasarró Szilár

Vén Vasarró Szilár mithagyott fiára
mithagyott az ifjú Vasarró Szilárra

ráhagyta a kártyán soha el nem jáccott
szétszakíthatatlan ésmimégis láncot

felezeriziglen Vasarró atyáid
őrizték sőriznünk kell feltámadásig

a csontunkba forrad mindegyik darabja
se rímes imádság se abrakadabra

senem vasat maró Vasarró varázslat
le nem oldja monta a vén a fiának

sátatta a kártyán soha el nem jáccott
szétszakíthatatlan ésmimégis láncot

és szalatt zihálva Szilár a mesében
mire az véget ér ő is odaérjen

merénháthamégsem
merénháthamégsem
merénháthamégsem 
merénháthamégsem

SZALóCZI	GéZA

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Régen láttuk önt

régen láttuk önt ily lenge ködben
begyönyörűh ma kézcsókom völgyem 
új kosztümén lám a téli szürkét
hogy feldobják a piros mütyürkék
csipkebogyókkal van televarrva
így fekütt hanyatt a holt avarra
s felcsípve dombján a páraszoknyát
szélbetartja sárga nádbozontját
hű mennyi madár hajabogában
kézcsókom völgyem mindig csodáltam
lövés ha csattan meg ne ijedjen
ott van a les fenn fenn a hegyekben

Megvadult csorda csörtet

Megvadult csorda csörtet a dombra
rohannak a házak mind eladó
cserépsörényük száll összefonva
abba tóth lakott amabba szabó
mindegyik házban csenget a csengő
mindegyik házon verdes az ablak
minden függöny mint búcsúzó kendő
integet és a bérc utca hallgat
az oldalukat a só kiverte
rogyadozva megállnak a dombon
erkélyük hegyes vasát leszegve
mint megannyi oltalmazó otthon
aztán semmi szél fújja a fákat
kificamodott kilincsek lógnak
vadszőlő növeszt rájuk szakállat
vinnyognak az üres kutyaólak.
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Láncok – négy hangra 

1.
J.
Elcsomagoltam magam. Nem érhet el semmi, ami túl közel jön vagy túlságosan felsért. 
Szándékolt, hosszan eltervezett balesetek, és most kerülöm a törvényszerű omlásokat is. 
Hideg vagyok, és merev. Alig szakadoznak fel a sóhajok. Véletlen érintések a metrón, a 
buszon, a mozgólépcsőn felfele. Követni a szép szemeket, ha egy pillanatra elrévedtek az 
enyémben. Gesztusaiból kitalálni, hogy milyen lehet, ha csak a ritmus diktálja a mozdula-
tokat, milyen az arca, miközben a távol elveszik a suttogások közelijében. Minél többször 
elmondani, ismételgetni a hegeket: a távolsági buszon a melletted ülőnek, a kocsmában az 
egyik pultra támaszkodó éppen részegedőnek, a néninek a boltba menet, amikor megkér-
dezi, melyik irányban van az állomás. Lassan megtapad az a nyugalom, amiben többé nem 
ismerem fel magam. 

I.
Kavics a kézfejed. Beleejtelek a múltba. Ahogy az öregasszony zuhant ki az ablakon. Ga-
lacsinszerű csillag lett a teste a félhomály közepén. Meg-megállt pillanatokra, szinte fel-
karcolta a fény. Mint a kanalat a kávédban. Felkavartad bennem a nő arcait. Egyik sem én 
vagyok. Követhetetlen árnyék, eloltott cigarettából a füst, kiégett holdkőben a kén. Veled 
alszom ebben az álmatlanságban. Ahogy az a vénre aszalt asszony. Sebes volt a teste, az 
arcán mélyre vágott élek, göröngyök a test mentén. Repült. Szerintem biztosan szárnya is 
nőtt közben. Magas és könnyű gerinc mentén puha tollak csomói. Akár egy tyúk. Mielőtt 
leölnék a leveshez. Menekül, még utoljára. Mégis megfogja egy kéz. 

D.
Felpuhult szorongás bennem a hó. Nem ismert dalt dúdolok a régi fagyról, mintha a süví-
tő szél súgna. Szememben jégtáblákon didergő állatok, akik lekésték Noé bárkáját. Öblös 
bennük a hang, öblös bennem a hang, mintha barlangban. Pedig csak az alagút sokszorozza 
a hangot, a ködbe érve újra egyetlen szólam vagyok. Lassan fordulnak utánam a buszmegál-
lóban várakozó bábok. Némák és dermedtek – a sarkon még sokáig nem tűnik majd föl egy 
jármű sem. Átfázom ettől a nyirkos emlékezettől, hasasodik fölöttem a vízpára. Ki tudja, 
hány halott embrió ultrahangját őrzik a mennyek? 

K.
Egyszerre állunk meg. Járműveink a buszok, a lábak, az öregasszony teljes teste, összetorló-
dunk a megállóban. Amíg a többiek ideérnek, a hó nyálkássá teszi a kabátokat, és összefog 
minket, golyószerűek leszünk, megállított testesedő hógolyó. 
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18:00: a Mátyás tér egyik harmadik emeleti ablakából idős nő zuhant a járdára, idegen-
kezűség nyoma egyelőre nem fedezhető fel. Vétel. A járókelőket megállítani, a részletek-
ről kikérdezni, adatokat felvenni, a tömegközlekedést megállítani, a teret lezárni, a feszült 
idegeneket megnyugtatni, az egyenruha biztonság, az ügy kezelve. Felelni vagy helyette 
kérdezni, megfordítani a beszélgetést, uralni a teret. Kék vagyok, az egyetlen kék ebben a 
masszában, a kék szín a nyugalom, az öregasszony szája is kék.

2.
J.
Minden mozdulat végén megállok egy pillanatra, kitartom a cigit a számnál, és kitartom a 
kezem a testem mellett, hogy szépen simuljon az anyag. Keretbe képzelem magam, előre 
megtervezett irányok mentén. Bevezetem az életembe, kivételesen olyannak mutathatom 
magam, amilyennek látszanom kellene. Tegnap megint észrevettem őt, a kávézó üveg-
ablakánál. Kint, az utcakövek és az autósáv torkolatánál állt, kalapban és nyári zakóban. 
Úgy tűnt, nem figyel semmire és senkire, szimpatikus közönyösség, talán még énekelgetett 
is magában, a vörös rúzs tapasztotta össze ajkát minden záródó mássalhangzónál. Meg kell 
mutatnom neki, hogy hasonlítunk, ugyanúgy kívül állunk minden történeten, amelyeknek 
vannak cselekvő alanyai és elszenvedői. Meg kell mutatnom neki a gyerekkori házamat, 
elviszem az utca végéig, és ott buszra szállok. Megállok a kertkapunál. Előveszem a régi 
fényképet, amelyen még együtt volt az egész család, a hátuljára írom az üzenetemet a meg-
figyelőnek: Szépen kell felejteni, amíg még a távolság nem túl nagy ahhoz, hogy az emlékek 
maguktól eltűnjenek.

I.
Nem halt meg rögtön. Feltűzte a szemét a felhőknek. Robogtak a pupilla mögött. Téged 
láttalak benne. Kioldhatatlan, lekövethetetlen és elmúló remény. Ennyi vagyok, egyetlen 
szóba préselt igenév. Kirakat a halál. Akár a kávézó üvegét, nézik, ahogy kifullad belőle 
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Lassan megint (vegyes technika, 2012)

minden földi. Nem vérzett. Kihullt belőle minden könnyel. Szögek az ajkakon, mélyre vé-
sett fájdalom. Tudtad, hogy nem is volt idősebb egy régi vágynál? A test velünk nő. Fotóz-
ták. Senki sem zuhanás közben. Senki sem akkor, amikor a párkányhoz ért, lyukas cipőjén 
vékony a bőr, reped a sarokszél. Ha meghalunk, csak akkor beszélnek rólunk. Úgy igazán. 
Apádról is csak azóta. Míg élünk, hallgatunk. Egymás elől rejtjük az üzeneteket. Téves a 
feladó, elveszik, mielőtt odaér. 

D.
Lábam alatt foltokban sárga a hó, zebracsíkban fröccsenti keresztbe a latyak. A resti hátsó 
ajtajából kicsapó gőzben valaki elpöccint egy csikket, mire odaérek, már csak a füstölgő 
csonk őrzi a száj nyomát. A konyhából összeverődő lábasok fémes munkadalát hallom. 	
A habzó mosogatólébe merülő kezet csak odaképzelni tudom. Kávé után gyűlik a számban 
a nyál. Köpném a hajnali nyűgöt mellé a csikknek, de a rossz íz utána is marad. Elnézem a 
városszéli szögesdrótokat: addig feszítjük a tüskés huzalt, amíg már csak a villanypásztor-
nak gyónhatjuk meg bűneinket. 

K.
Amíg ez rajtam van, kívül vagyok rajtuk. A rohamsisakom védőüvege mögül látom őket 
egyben, a szerencsétlen vattahajú, az öregasszony unokája, neki kellene valami vigaszta-
lót, az öngyújtót nyújtom, pedig cigit akarok a szájába dugni, de akkor hozzá kell érnem. 
Kitereli a többieket, megijed, és beszól a kávézóba, hogy egyesével álljanak sorba az 
adatfelvételhez. 18:20: a házról magyaráz, egy fotót mutat, ő van rajta, meg a halott, most 
érnek ide a mentősök 18:30: lassan kezd felpuffadni, nem halt meg rögtön, eltávolítom a 
kislányt, ne hallja, hogy végignéztük. 18:40: személyi szám, anyja neve, születési hely, 
idő, esetleírás, elérhetőség, a későbbiekben lehet, hogy beszólítjuk további egyeztetésre. 
Kint csomagolnak, becipzárazzák a nejlonzsákot, egy konyhaablak most csapódik be, va-
laki kiköpött, végigjárjuk a tömböket.

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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3.
J.
Félkész emlékek: csillagos éjszakák, félig elszívott cigaretták, elkerülhetetlen roppanások. 
Bontásra ítélt régi épület előtt vágom le az utat hazáig. Néhány ember lézeng csak erre, egy 
nő könnyes szemmel fut át az utcán, anélkül, hogy körülnézne. A múltból lépett elő, voltam 
is, néhány éve, amikor a most omladozó házból rohantam át, néhány méterrel arrébb az 
úttesten. Sokkal később tértem csak eszméletre a kerületi kórházban, már üresen. Kerék-
nyomok végig a hason, lassan hegesednek, a testem lett az út. Geometrikus hegek. Éjszakai 
fények villanása a visszatérő álmokban. Elég messze áll ahhoz, hogy ne lássa, hogyan simí-
tom a hasam végig. A házat és az utcát akartam neki megmutatni, amiből már elszálltak a 
sikolyok, csak az én fejemben játszódnak le újra és újra, mint egy megnyúlt magnókazetta 
hangcsíkja. Innen nem vezetnek tovább utak. Ma éjjel is felriadok. Az ablakból látom, hogy 
itt van még a ház előtt, a tűzcsapnak támaszkodik, nem próbálja elrejteni magát, ezúttal 
nyíltan a szemembe néz. Én meg lassan felhúzom a pólómat, akarom, hogy lásson mindent, 
amit még magamnak is félek bevallani. Az emlékeket a felejtés fejezi be végleg.

I.
Mint egy giccses film harmadik képkockáján, lezuhant az ég. Lassan, ahogy egy paplan esik 
a hátnak. Óvatosan és finoman fogta körbe a langyos eső. Cseppek ütésén elmúló éj. Néha 
így látlak. Felriadok. Az ablakban állsz, keresed a kapaszkodót az óra számlapján. Megint 
késel. Megint elmész a pillanat mellett. Kirohanok az ajtón. Viszlek. Mint vizes ruhát a 
tisztaszobához. Kosárban, súlyosan és remegve. Térd leszel, nem hajlik. Teregetek. Panasz-
kodom. A kávézó üvegére nézek, és meglátom a számat, ahogy egyre csak zakatol. Hazudok 
a szemben ülőnek, a pincérnek, a tükörnek. Árnyékolt a mellkasomon a kép. Csak követlek. 
Szemem rátapad az emlékedre, és vetít. Sorra peregnek a furcsa képek. Körvonalakról, po-
harakról és egy szóról, amelyet elfelejtettél. 

D.
Ott állok épp, ahol nyáron (amikor még a napfény volt a paplanunk) egy idegen nő vára-
kozott a falnak dőlve. Zakójából távoztakor kiesett egy gyűrött, szakadozott könyv. Mire 
fölvettem, már a túloldalon távolodott a tulajdonos zakója. Magamhoz vettem a könyvet, 
olvasás közben az oldalak egymásra másolták a nő arcait. Azóta egy könyv sem ismétli azt 
a pillanatot. A falnak dőlve napilapot lapozgatok, vörösre duzzadt ujjaim akár kitakarózott 
gyerektagok. Hátoldalon egy fotó. Egy pár zuhanásban: kimerevített zuhanásukat sejteti a 
füstkód, gyönge vonal elmosódó testük. Alig néhány cikk közli illusztrációnak a névtelen 
fotós képét, rajta a halálugrást, az elcsípett pillanat pironkodásával. Hínárt és hajat keringet 
a víz. A test az emlékezet, a felejtés éterivé tesz.

K.
Mint a kötözött sonka, olyan. Egy rendőr nem gondolkodik, hanem kezel. Mióta járőrözöm 
itt, kapom el a bliccelőket a 99-esen, még fel merek rá mászni, tudják, hogy legtöbbször fél-
renézek. A sisakban nem érezni a bűzt, sem a buszon, sem a hullákon. Egyre többen vannak, 
az ablakok kinyomják őket a párkányról, a Mátyási huzat, többnyire az öregek döntenek, 
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mint az indiánok, amikor letelik, ki a vadonba, le a kőre. Először beállnak és jeleznek, ké-
selés, baleset, itt a fejemben minden kartoték, a vattahajú hasa, a mentős apja, a köpködős 
koszos ujjai. A bukósisakban nem hallom, ahogy kiabálnak, abbahagyják, most már csak az 
ablakban mutatnak. Aztán kijönnek úgyis.

4.
J. 
Mióta a legtöbb mondatom nemmel kezdődik. A tagadás önmagában nem felejtés, az el 
nem hangzott mondatok métereiben kezdődik elölről. Akartam, hogy lássanak, mindegy, 
hogy ki, mindegy, hogy hogyan: az ő tekintetében újra megszeretni magamat. Végigvinni az 
úton, aminek a vége az ablakban elsuttogott nem volt. Így készülök arra, hogy újból legyek. 
Most minden kimondatlan mondat körém gyűlik, nehéz a levegővétel, és hasogat a szív. 
Szakadnak a magam köré gyűjtött csendek. Előkeresem az egyik régi, ultrahangos képet: a 
szív köré írom az üzenetemet, amelyet holnap majd a kávézó asztalán hagyok: Nincs szebb 
a folytonos dobbanásnál.

I.
Senki nem kereste. Üres volt a lakás heteken át. Koszosodott az ablak, a sok galamb tele-
szarta a párkányt és az erkélyt is. Nem tudtam elfelejteni, ahogy odalép, akár én a szemed 
elé. Nem látja senki. Nem fogja meg senki. Zuhan, mint egy rothadt virágcserép. A felejtés-
hez könnyedség kell, mondtad. Szorul a levegő, üt egy erőtlen ér. Én vagyok a zuhanás. Én 
vagyok az öregasszony, és én vagyok az ablak. Én vagyok az árnyék, én vagyok a lemenő 
nap. Én vagyok a földnek és a felhőnek a marka is. A kéz, amely remeg. Miközben ő kilép 
az ablakon. Akárha feléd. Lép. Szárnya nő. Nem siet. 

D.
Lassan apad a kinti fény, nem oltom le a lámpát, így oldom a magányt. Úgy súlyoz a tes-
pedtség, mintha már ravatalomnak ágyaznék. Mérgezett az este, az asztalomon a képnél 
nyitva az újság. A visszatérő álmokban mintha buborék hordaná a vízbe veszettek hang-
ját. Ólomtagokkal állok az erkélyen, fülemben rémálmok elpattanó buborékai. Bambulom, 
ahogy a csillagok tüskéi megtöltik történettel a távoli teret. A távlatok hézagában is drótfo-
natok feszülnek, az éjszaka keret nélküli ablaka vaksin ismétli történeteinket. Fagypont alatt 
nincs takaró, ami eléggé melegít. 

K.
Mára az utolsó kör. 23:30: az utca csendes, fél óra múlva megint elindulok. A sarokról, a 
bezárt Magdolna Gyógyszertár alól rájuk látok, ma is üzen majd valaki, akinek segíteni 
kellene. Mondani valamit, pénzt adni, ki- vagy bejelenteni, mégis hazatoloncolni, hol van 
a kisebb nyomor. Mindennapi kenyerünket, mindennapi nyugalmunkat, meddig ér a ruhám, 
melyik ablakot engedik ma becsukni.

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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Rózsaszín

Az első az igazi, legyen hófehér ruha, pink csokor, és a csokor színe legyen a koszorúslányok 
ruhája is. Leányálom, barbinak öltözve az oltár felé, ken is itt van, tulajdonképpen mindegy, 
hogy fehér szmoking vagy black tie, a lényeg, hogy passzoljon a menyasszony színeihez. 	
Az első az igazi, ha fiú, még jobb, de az ultrahang háromszor is megerősíti, hogy rózsaszínű 
ruhákat kell vásárolni. Pár kéket is vesznek, nem lehet tudni, és úgyis gyorsan kinövi.

Mire kinövi az összeset, fél év, de ezalatt végigbőgi az éjszakákat, hasfájós, ken és barbi 
külön szobába költözik, műanyag alkatrészeik beszürkülnek, babarózsaszínjük megfakul. 
Az első nagy összeveszés után ken ordítva vágja be maga után az ajtót, kiszakad, soha többé 
nem látják. A gyerek lassan nő, csikorogva, négyéves, amikor egy hétfő reggel az anyja 
mellett idegen férfit talál, akinek jólneveltsége okán csókolomot köszön, majd a következő 
években kedvenc plüssállata társaságában az ölébe ül esténként, és ott alszik el. A férfi jóéjt-
puszival fekteti le, és kislányomnak szólítja. 

Az anya többet nem megy férjhez, részben, mert nem vált el, részben, mert fél. Álmában 
egyedül lépdel az oltár felé, a ruhája pink, csokra fehér. Minden mindennek az inverze, és a 
vőlegénynek nincs arca. A második már nem lehet fehér.

Túl sok irodalmi lapot olvasol, fehér lapos steril folyóiratok, ez is egy perfekt, kompakt, 
agyonszerkesztett, remittenda projekció, ahelyett, hogy velem beszélgetnél, mondja a vő-
legényem. Most miért mondod, rángatom a vállam, ennek itt például bugyirózsaszínek a 
lapjai. Aztán inkább kifelé bámulok a vonatból.

Áprilisban a derítőfény házfalakon villan meg, elvakít hosszú másodpercekre, becsukom 
a szemem, hogy amikor újra kinyitom, a fényes, új bádogvápák és ereszek újra kiégessék a 
retinámat, ilyenkor olyan a beesési szög, hogy a koszos vonatablakon át is újnak látszanak 
a kőporos vakolatok. Olyan zöldek a szemetet elnövő füvek, hajtáscsúcsok, vagy az orgo-
na lilája, fehérje, hogy ha itt megállna az idő, hamar megunnám ezt a giccset. Hihetetlen, 
leányálomszínű virágok a fákon, mandula, díszalma, vérbükk. Ilyenkor szoknyát húznak, 
körbeforognak, és elalélnak a leendő menyasszonyok.

Nem fog elvenni. 

Felújítják a külvárosi patikát is, meg kell határoznom, milyen szín illik a környezetbe, 	
a homlokzat színe legyen tájjellegű. Állok a ház előtt, két perce ugyanott vakarom a nya-
kam, tudom, hogy kipirosodik majd, ötletem sincs, kedves főtervező úr, mert ha tájjel-
leg, akkor a szürke kockaházakhoz, vagy a szemétkupachoz, amit a lépcsőfeljáró tövébe 
kevert a szél, esetleg a patika mellett álló iskolaépülethez kell illeszteni, ami 1963 óta 
sötétedik minden évben egy árnyalatnyit a pantone skálán. És van még más is. Tegnap jött 
az engedélyek mellé egy levél a városi főkertésztől, a ház előtt álló fa a város tulajdona, 
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védelem alatt áll, nem kivágható. Kopár, a kérge szürke, sehol egy hajtás, mégsem vág-
ható ki. Igaz, januárban ritkán hajtanak a fák. Letörök egy kisebb ágat, a kéreg alatt zöld, 
hajlik, nem törik, él. Át kell terveznem az egész bejáratot, a fa a fotocellás bejárat előtt 
állna, mértani középpontban.

Hányni tudnék ettől a tavasztól is, a rózsaszínektől, soha nem vennék fel semmi ilyes-
mit. A vörös telítetlen keveréke, kevéssé véres. Véres, veres, vörös. Így lett. Télen a vonat-
ablakból látom a bazaltösvényeket, amik a bokrok alatt lévő hajléktalan sátrához vezet-
nek, két bokorral odébb van a szemétkupacbokor, megint két bokor, és már a Villányi út 
óriásplakátjai hirdetik a legújabb férfiillatot. Télen minden szép szürke, kevéssé átlátszó, a 
járdák, a köd, a platán foltjai, a bazalt a sínek között, a kisósodott aszfalt. A vonat megáll, 
forgalmi akadály lehet, már tíz perce be kellett volna érnünk a Délibe. Késésben vagyok, 
felállok, kinézek az ablakon, a fülke túlfűtött és levegőtlen, büdös is, lehúzom az ablakot, 
bedől a hideg, csípős, januári köd. Csak a vonat melletti keskeny sávot látom, tudom, hogy 
itt kezdődik az ösvény, és a sátornál ér véget. A köd miatt nem látni, csak a köveket, azon 
vércseppeket, sokat, sötétek, a bazaltra fagytak. Billegek a lábujjamtól a sarkamig, előre-
hátra, zsibbad a talpam.

Azt álmodom, hogy rózsaszín lesz a patika, a kollégáimtól reggel kérem a kőpormintákat, 
tízszer ötösek, a rózsaszín árnyalatból van tizenkettő, pinktől az alig észrevehető púderszí-
nig. Vigyázni kell, a falon, nagy felületen, ezek a színek két árnyalattal sötétebbnek tűnnek. 
A mályvarózsaszínnel kacérkodom, aztán mégis a kettővel sötétebb amaránt mellett döntök, 
húzzák csak a szájukat. Micsoda ellenpár lesz a külváros utolsó utcájában a galambszürke 
mellett ez a ház. 

Lagerfeld tavalyi kollekciójának a színei, 
mályvarózsaszín, galambszürke, és hozzá vérpiros kiegészítők. 
A pasim a cosmóból olvas fel.

Az átadás napja április idusa, így szerepel a meghívón is, előtte egy nappal azért arra merész-
kedek, lassítok a túloldalon, kiszállok, a patika kész, a színe szürreális, de mindezt elnyomja 
az előtte álló fa virága, labdacsokban csüng róla a rózsaszín virág, a színe a homlokzatéval 
pontosan egyező, előtte tábla, kwanzan díszcseresznye, védett fa.

bazdmeg, árnyalatra egyformák.

Hátrálok vissza, a kocsi felé, szemem a ház és a fa tökéletesen párosított színén, holnap mi 
lesz az átadón. Lejátszom gondolatban, eredményre nem jutok, mert jobbról besétál a képbe 
egy család, elöl apuka és a kisfia, hátul a babakocsis anya, mindhármuk kezében málnás 
vattacukor, a fa előtt megállnak, nézik, milyen szép, én a hármas kombót nézem, és fény-
képezőért kiáltanék, ha lenne hangom, ezt a látványt úgysem hiszi el nekem senki, amaránt 
a köbön. 

A vonat megint lassít, ugyanott vagyunk, ugyanazon a felén ülök, mindig háttal a me-
netiránynak, szeretek visszanézni, az a biztos, ami már megtörtént. Most kabátban ülök, 	
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tavasszal rosszabb utazni, már nem kezelik a fűtést, hajnalban meg lehet fagyni, délutánra 
leolvad a blúz is. Az ösvény eltűnt, a gazok, rezgők térdig érnek, a szemétkupacot virágzó 
kökénybokor takarja, mindent benő a tavasz, vérehulló fecskefű, hogy aztán az első déli szél 
port kavarjon, ráüljön a sátortetőre, szemétre, félreeső sarkokba, kövek közé, nem porolják 
le, két-három nagy szél után por porra rakódik, a sok porból először vékony földréteg lesz, 
a madár csőréből kieső kökénymag meggyökerezik benne, ami következő tavaszra még 
többet takar. Ki kell takarni, vagy be, mindegy, csak takarásban kell maradni, nem adni 
támadási felületet.

Másnap a főépítész mögé bújok fél vállal, tartok a tömegtől. Az átadás után mindenki 
ujjongva gratulál, nem baj, hogy csak két hétig tart ez az összhang, a fa és a fal, nahát, maga 
aztán igazán profi, remek munkát végzett. Hazafelé higgadok, eszembe jut a telefonom, 
lenémítottam az ünnepségre. Anya négyszer, őt vissza kell hívni, mindig, és azonnal. 

– Apád meghalt – szipogja a telefonba.
– A Feri?
– Dehogy a Feri, az apád. 
Nem nagyon értem, engem a Feri takart be négyéves koromtól, az igazi apámról annyit 

tudok, hogy volt, nincs, anyám mindig maga elé tartotta a tenyerét, és rázni kezdte lassan a 
fejét, ne most, mondta, amikor róla kérdeztem. Most bezzeg alig várja, hogy odaérjek, dől 
belőle, törölgeti az orrát, itt voltak a rendőrök, mondja, hoztak papírokat, rongyos, koszos 
papírokat. Az apád egy büdös tróger lett, sátorban lakott a külvárosban, most találták meg, 
mikor már foszlott a csontjairól a hús, így mondta a főhadnagy, na és a szaga. Büdös tróger. 
És arra azért maradt ereje, hogy a papírjait összekészítse, a régi személyiben meg a mi cí-
münk volt, istenem, miért nem költöztünk el már innen. Megfagyott télen valamikor. Meg 
azt is mondták, idegenkezűség, ugye, Feri?

Hirtelen nem tudom, miért is bőg anyám, aztán rájövök, magát sajnálja, hosszú évek 
önsajnálata ez, Feri hiába simogatja a hátát, a Feri, az csak a második, soha nem lesz elég, 
elég jó. Rám zúdítja a bánatát, egyenes ágon kapom, vakarom a nyakam, megint ott, vörö-
södjön.

– És hol találták meg, hol lakott? – kérdezem.
– Még az alagúton innen, nem messze a vágányoktól, de már Kelenföld után.

Ha vonattal megyek, már nem ülök arra a felére, nem tudok vagy nem merek, és menet-
iránynak fordulok, gyorsan megy a vonat, nincs forgalmi akadály, le tudom küzdeni a rám 
törő hányingert, egy pillanatra mégis odanézek, kopár bokrok. Vagy fehér virágokkal te-
lítve, zölden, teli kökénnyel, és ősszel rozsdálló levelekkel. Ha elég gyors a vonat, csak 
emlékfoltok, elég egy pillantás.

Az ölemben folyóirat, lapjai pink színűek, a vőlegényem szidja az irodalmat, nem hall-
gatom, kikapcsolom a fülem. 

Hányszor leszállhattam volna.
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Összeveszünk, mostanában gyakran összeveszünk, sétálni indulok, hónom alatt csak azért 
is valamelyik kompakt folyóirattal, kisétálok a külvárosba, a rózsaszín patikán túli rétre, 
ahol magas a fű, és van egy kis domb, annak vetem a hátam, nézem az eget. Szikrázik a 
fény, hogy ne tudjak olvasni, megpróbálok aludni, senki sem tudja, hol vagyok, nem hoztam 
telefont, ha sokáig itt feküdnék, benőne a kutyatej. Kipróbálom, ott fekszem estig, de nem 
indázik rám semmi, akkor fázni kezdek, és fura zajokat hallok. Feltápászkodom, egyesé-
vel szedegetem a rám tapadt fűszálakat. Megijedek, az újságom mellett valami csillogva 
tekereg. Kígyóként összetekeredett biciklilánc, a felülete rózsaszín, fényes a lánc. Ha ilyen 
a lánc, milyen a bicikli? Ki dobta le? Kincs, az biztos, a patikánál van közvilágítás, előve-
szem a zsebemből, az esti fényben a lánc színe tisztára amaránt, odapróbálom a fal színé-
hez, árnyalatra passzol. A csuklómra csavarom, a fal tövébe ereszkedem, sokáig guggolok, 
szorít a lánc, fáj, hintázom a sarkamtól a lábujjamig, hol a billenési pont. Statika, dinamika. 	
Áll minden, kimerevített filmkocka, minden a helyén van, aztán a pillanat szétfröcsköli a 
képet. Könnyek az arcomon, folyik a szám sarkába. Egy kései sétáló pár gyorsan átmegy a 
túloldalra. Szorítok még a láncon, nem veszem le többet, ez lesz a rózsaszín, amit hordani 
fogok. Az orromat a pulóverem ujjába törlöm, lassan felállok, aztán inkább

ledobom a láncot. 

Visszaindulok.

A	 Csillagszálló	 felelõs	 kiadója	 1989	 óta	 tevékenykedik	

szegények,	 hátrányos	 helyzetû	 gyermekek	 és	 családok,	

hajléktalanok,	katasztrófa	által	sújtottak,	betegek	és	menekültek	

szolgálatában.

Kérjük,	 támogassa	 adója	 1�-ával	 az	 Oltalom	 Karitatív	

Egyesületet.

Adószámunk:	19010409-1-42
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SOMOGyI	ARANKA

Marika

Amerikai filmeket néz a hidegkúti olcsó kis moziban. Azt mondja, a Bébé, meg a Loren, 
tudja, ki csal meg kit kivel. A Domján az öngyilkos lett, felvágta az ereit a fürdőkádban. 
Nagyanyám pisszeg, ne a gyerekek előtt, kérlek. 

Divatlapokat néz, a Film, Színház, Muzsikát böngészi. Kis kartonruhában is csinos, fülé-
ben klipsz, nyakában lánc, gyöngy, anyám dobozából kotorta mind. Fekete haja felrakva 
kontyba, soha nincs pénze, de hetente kétszer fésültet. A fodrászt tegezi, Gizikém, mondja, 
képzeld, a Bárdit rajtakapták, fiatalkorú volt a lány, pedig micsoda álom az a férfi.

Otthon elszedik minden pénzét. Takarékoskodni kell, nem költhet nyalánkságokra, új ci-
pőre, sálra. Egyszer gyalog megy haza Zuglóból Hidegkútra, mert elvesztette a bérletét. 
Otthon az anyósa ordít vele, késett, ráadásul a cipője sarkát is lejárta. Összehúzza magát, 
ha szidják, soha nem szól vissza. Igaza van, mama, mondja. A férjétől később kap néhány 
pofont is, nyomatékképpen.

Az idősek otthonában végzi, csak én látogatom, két-három hetente. Zsebpénzt adok neki, 
akkor örül, a Negróját később elveszik. Szép, fiatal asszonyok roncsai lopkodják egymás 
holmiját. A barnásvörös nagy virágos nejlonblúz különösen kelendő. 

A férfiak külön emeleten laknak. Nem kell nekik sok hely, kevesen vannak. Korábban hal-
nak, mint a nők. Kártyáznak, pénzben, isznak, ha van mit. Valahogy jobban megvannak, 
mint a nők. Elég nekik a kis fehér bádog éjjeliszekrény, ahova bepakolhatják a múltjukat, 
megszokták a rendet a katonaságnál. Ritkán veszekszenek. A bicska egyszer-egyszer előke-
rül, legfeljebb valamelyikük előremegy. 

A barnásvörös nagy virágos blúzt legalább három öregasszonyon láttam. A nagynénémé 
volt, kidobott rongyok közül túrta. Szeret guberálni, nem, mint az igazi hajléktalanok, csak 
úgy, a kukák tetejére kirakott ruhák között.

Negyvenkét négyzetméter a lakása, papírlabirintus, két méter magasan áll az összegyűjtött képes 
újság. Nők Lapja, Fürge Ujjak, Burda, vastag divatlapok, ezeket is guberálta. Régen a külföldi 
rokonoktól kapta a csomaggal együtt, postán. A Quelle katalógusokban gondosan megjelöli, me-
lyik ruhát venné meg. Az unokanővéremmel mi is ezt játsszuk. Stoppolunk. Egyenként lapozva, 
a nekünk tetsző ruhára csapjuk a tenyerünket, stop, kiáltjuk, neki jobban megy, ő a nagyobb.

Nekik tényleg volt amerikai rokonuk, csomagban kaptak tőlük ruhát, cipőt, babákat. Barbie-k	
ültek sorban a polcon selyem estélyi ruhában, esküvőiben, fátylasan. Nem nyúlhattunk hoz-
zájuk, Marika nem engedte. Nem játszani voltak ott.
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A gazdag amerikai rokonok lezuhantak a magánrepülőgépükkel valahol Hawaii fölött, vala-
mikor a hatvanas években. Nincs több csomag.

Anyám az NDK-ból hozott nekem egy néger babát, hosszú fekete haját fésülni lehetett, 
piros ruhája és szája csak úgy virított, karcsú volt, szép. Marika évekig irigyelte tőlem. 
Amikor felnőttem, egyszerűen ellopta, halála után ott találtam az ágyán, a díszpárnának 
támaszkodva, fő helyen.

Cipőket is vitt haza, a méret mindegy, nem hordta őket, tűsarkú lila negyvenes vagy arany-
színű, elszakadt pántú saru, nagy kupac a barna kombinált szekrény alján, felnyomta a fölé-
jük bezsúfolt ruhák alját, meggyűrődtek, nem számított, akkor már nem törődött annyira a 
külsejével. Ott lógott a barnásvörös nagy virágos is évekig.

Az otthonban a mosatás közös. Ruhaosztáskor az ügyesebbek hamarabb ott sorakoznak, 
kiválasztják a legjobb cuccokat. Neki csak a vackok maradnak, így is ő a legcsinosabb. 	
A nagyanyám azt mondta, ha egy bilit tenne a fejére, akkor is úgy nézne ki, mint egy ame-
rikai filmszínésznő.

Én raktam össze a holmiját, az éjjeliszekrény fiókjában kártyanaptárak, színészképek, ké-
peslapok alatt nyaklánc. Jablonex bizsu, anyám kapta apámtól a hatvanas években, gyerek-
koromban én is irigyeltem, sokszögű testek egymás mellé fűzve, mint egy szőlőfürt, fekete-
tükör oldalakkal. Ezt is megszerezte.

Agydaganattal operálták, azt mondták, menthetetlen, de évekig élt még a műtét után. 	
A végén rácsos ágyban feküdt, banánnal próbáltam etetni. A héját leszedtem. Mindenáron 
azt akarta megenni, karomszerű ujjakkal kapaszkodott a kezembe. A banán volt a kedvenc 
gyümölcse. Falánk volt, az édességet nagyon szerette. Évtizedekig gyötörte fogyókúrákkal 
vonzó testét. A férfiak kívánták, barna bőrét, haját, lágy mellét, karcsú derekát. A műtét után 
is feljártak hozzá, kedves volt, jámbor, és ingyen szeretett. 

Végtelen lánctörtek

A férjem nem jön haza. Telefonál, most indul a Kolosy térről, mondja. Húsz perc, gon-
dolom, izgulok kicsit, rendes vacsorát fogok főzni, mint egy rendes feleség. Még sosem 
főztem rendes vacsorát, semmilyen vacsorát nem főztem, itthon nálunk anyám főz, náluk 
anyósom. Ott is laktunk egy darabig, de nem bírtam. Skatulyából kihúzott kis öregasszony, 
örökké a nyomomban, megigazítja utánam a törülközőt a fürdőszobában, nézi, ahogy sze-
rencsétlenkedek a krumplipucolóval. Nem jön le a főtt tojás héja. A fiam a háromperces 
lágy tojást szereti, mondja, kedvesen. Reggel ránk nyit. El akarok költözni, mondom a fér-
jemnek, anyámhoz megyünk, a konyhából átalakított kisszoba lenne az otthonunk, ha nem 
folyton a kocsmában lógnánk. Haverokkal a városban, aztán hazafelé a Ma Cherie-ben vagy 
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a Szegedben kötünk ki. De ma főzni fogok, a saláta összevágva, a két hússzelet bepácolva, 
frissensült lesz, az csak frissen jó, azért frissensült, tehát várok, nézem az órát, tíz perc alatt 
kész, ezt írja a szakácskönyv, még nem kezdhetem el. A megállókat számolom magamban, 
most van a Batthyányn, aztán a Rudasnál, még öt perc, sütöm a húst, fröcsköl, a fedővel 
védekezem, közben távolról szurkodom, jó-e már, nem tudom eldönteni, kiveszem, nem 
szabad túlsütni, olvasom, kivenni, aztán a deszkán pihentetni a húst. Most már minden pil-
lanatban meg kell jönnie. Másnap délelőtt jön haza. Közbejött valami, nem mondom el, mit 
talált ki, fölösleges.

Reggelenként elkések az egyetemről. Elsőéves vagyok, örökké kialvatlan, másnapos. Nem 
értem, mi történik a katedrán, érthetetlen jelek a táblán, sehol egy matekpélda, csak tételek, 
bizonyítások, definíciók. A többiek mintha tudnák, miről van szó, nekem csak a dallama 
marad meg, és az, hogy mennék innen, a sok analfabéta közül, a pad alatt Thomas Mannt ol-
vasok, a szomszéd lány azt kérdi, jó? Hazamenekülök a nagyanyámhoz, mindenki azt hiszi, 
egyetemen vagyok. Teletömöm magam mákos tésztával, behúzódok a régi rekamié sarkába, 
és szunyókálok egy-két órát. Nagyanyám falaz nekem, anyámnak sem mondja meg, hogy 
lógok. Anyósomékhoz úgy megyek haza, mintha az egyetemről jönnék, nekiülök tanulni, 
hogy ne kelljen segíteni neki, apósom odajön, nézi a spirálfüzetet: aubuc, bubuc, mi a csuda 
ez. Halmazelmélet, apuka, mondom neki, a unió bé. Micsoda marhaság, látszik rajta, hogy 
ezt gondolja, óvatosan leteszi a füzetet, hát csak tanulj, kislányom. 

Abbahagyom az egyetemet. Abbahagyom a házasságot. Legszívesebben abbahagynék min-
dent. Altató, nyugtató, alkohol, Korányi kórház. Nem sikerült, néha jó, ha hibázol. 

A hibát tervezni kell. Tűréshatár. Numerikus analízis előadás, visszakullogtam az egye-
temre, este van, estis lettem. Este jobban fog a fejem. A valós számok közelítése végtelen 
lánctörtekkel. Erre gondolok, aztán arra, hogy mindjárt végzünk, kora őszi este, még nyári 
ruhában lehet járni, a hűvös előadóteremben borzongok. A tanár a táblánál áll, a hátát mu-
tatja, így rója a végtelen sorokat. Nem tudom, mit keresek itt.

A halmazelméleti speckollt Kovács Margit tanárnő tartja. Nem vagyunk sokan, különbö-
ző évfolyamokról verődünk össze, alig ismerjük egymást. Tízen próbáljuk jegyzetelni az 
előadást, másolni a tábláról az összefüggéseket. A második sorban nagydarab parasztfiú, 
faragatlan bunkó, mit keres ez itt. Nem ír semmit, talán nem is tud írni, hátradől lazán, 
kissé alulról nézi a táblát. Hányavetin felteszi a kezét, elnézést, tanárnő, de ott föntről 
a harmadik sorban az az index a szummánál, az nem enig, hanem en mínusz egyig fut. 	
A tanárnő hátralép, tényleg, mondja, itt-ott beletöröl. Ez így végleg követhetetlenné vá-
lik. A srác huszonévesen publikál, van egy-két professzor a műegyetemen, aki kihasz-
nálja a tehetségét, társszerző lehet komoly szaklapokban. Ettől persze még nincs mit 
ennie, csütörtök esténként az Eötvös klubban bridzsel pénzben, ebből él. Mindenki tudja 
róla, mégis akadnak partnerei, kihívás vele játszani, hátha meg tudják verni. A bridzsben 
majdnem mindig elég a tökéletes logika és memória, a licittel esetleg megtéveszthetik. 
Így a saját párunkat is megtévesztjük. Három treffel indít, treff a színe. Vagy csak tak-
tikázik. Játszma.

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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Délutánonként elkések az egyetemről. Szerelmes vagyok egy nős kollégámba, délutánon-
ként egyszerre indulunk haza, megvárom, egy darabon elkísérem, leszállok az Astoriánál, 
elindulok a Múzeum körúti bejárat felé. A sarkon meggondolom magam, még bemegyek az 
antikváriumba, poros könyveket válogatok, megy az idő, hatkor bezárnak, irány az egyetem. 
Elnézést, mondom, hiába, a munka, nem tudtam időben elindulni. Hazudok, pedig senkit 
sem érdekel, hol voltam. 

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Reggel (vegyes technika, 2013)
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Életek a kordonokon túl (I.) 

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület 2013-ban pályázatot hirdetett a hajléktalan 
emberek helyzetével foglalkozó versek és rövidprózák írására. A művészi értékű szö-
vegekkel a szervezők a hajléktalanság politikai kriminalizálásának tarthatatlanságá-
ra, a hajléktalanellenes intézkedésekre, illetve a rendőrökkel és kordonokkal borított 
aluljárók hazugságaira kívánják felhívni a figyelmet. A mintegy kétszáz pályázatot 
beküldött százötvennél is több szerző közül tizenhét alkotót emelt ki az Erdős Virág 
és Schein Gábor alkotta szakmai zsűri. A JAK felajánlására a díjazott szövegekből a 
Csillagszálló szerkesztősége is válogathatott. A tematikánkhoz illeszkedő verseket és 
rövidprózákat három egymást követő lapszámban közöljük.

Gratulálunk a kiíróknak a pályázat ötletéhez és lebonyolításához, a pályázóknak 
pedig a sikeres részvételhez. 

Munkában

az Istennő fel-alá rohangált, végezni akart időben,
este már csak suhanni akart a kedve szerint,
márpedig idén rengeteg a kuncsaft,
a legtöbb téren kígyózó sorok vártak csak őrá,
az alanyok, nők és férfiak, vállalhatatlanok,
évről évre elviselhetetlenebbek,
de ma van az ő napja, az évnek ebben a szakában
egyszer, egy napot dolgozik, de azt keményen,
mindenki számít rá,
ilyenkor szétszórja magát, ha kell, kevesebbet,
de mindenkinek juttat bájaiból,
teste, sóhaja még emlékként is egy életre szól,
egy évig gyűjt maga köré olajokat, magvakat, tejeket,
csak fürdik tavasztól tavaszig,
s ha eljön az ünnepnap, kielégíti
az ágrólszakadtakat

MAKAI	MÁTé	
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Köd

Ha nem laknék jó helyen, a központban, hogy fel tudjak venni ide egy egyetemista fiút al-
bérletbe, a férjem halála után engem is letettek volna a hajléktalanok közé. Még a gázszám-
lát sem lehetne fizetni az egy nyugdíjból. Én azelőtt soha nem foglalkoztam ezzel, azt sem 
tudtam, hogy a hajléktalannak úgy kell mondani, hogy boszkétár. Kitettem a férjem ruháit, 
s ami még volt, fehérnemű, ez-az, szépen egy nagy nájlonban a kapu elé, reggelre szét volt 
bontva, kiszórva minden, a ruhákat elvitték, csak a szemét maradt. Becsengetett egy rendőr, 
hogy máskor ne tegyek ki lomokat, ha nem akarom, hogy a boszkétárok itt tanyázzanak. 
Akkor tudtam meg, hogy mi az. Utólagosan ki kellett találjam, mert nekem egy 1980-as 
román–magyar szótáram van, a boszkétár abban nincs benne.

Hogy itt lakik ez az egyetemista fiú, nem akarom, hogy idegesítse, hogy figyelem, in-
kább az ablakon nézek ki egész nap.

Én régente nem ismertem egy hajléktalant sem. Most szokom látni, hogy minden reggel 
fél hétkor járnak, akkor még senki sincs az utcán. Kiürítik az utcai szemetesládákat, ott 
helyben megisszák, ha még van pár csepp az üdítős fémpalackban, teszik be a mocskos 
nájlonraffia zsákba a darab kenyereket, ilyesmiket, ami még ehető; egy kisebb nájlonpun-
gában gyűjtik össze a csikkeket. Aztán egy fél óra múlva, mikor megindulnak az emberek 
munkába, iskolába vagy sétálni, a hajléktalanok eltűnnek, nincsenek sehol. Itt nem úgy van, 
mint a nagyvárosokban, ahogy meséli a fiam, hogy Pesten a legforgalmasabb helyeken, par-
kokban szanaszét vannak. Nem, itt láthatatlanok. Vagy ki tudja, az az igazság, hogy én már 
nem nagyon járok ki sehová, csak az van, amit az ablakból látok. 

Olvastam az újságban, hogy városunkban a hajléktalanok a vonatállomás várótermébe 
húzódnak be, főleg, amikor hideg van, és senki nem tehet ellenük semmit. Még ahhoz is a 
központi vasúti felügyelőségtől kell engedélyt kérni, ha az alkalmazottak ki akarnak cserélni 
egy villanykörtét, de Brassó messze van, nem törődik sem a villanykörtékkel, sem a haj-
léktalanok kizárásával. Az újság szerint ez felháborító. Azt is olvastam, hogy a lakcímmel 
nem rendelkező hajléktalanok csakis a 21-es körzetbe mehetnek szavazni. Akinek nincs 
személyazonosságot igazoló papírja, még a szavazás napján is csináltathat: szombat-vasár-
nap is dolgozik a rendőrség. Egész nap bámultam ki az ablakon, odalátok a rendőrségre, de 
hajléktalant egyet sem láttam, hogy ment volna személyit csináltatni.

Ma reggel sűrű köd volt, pár méterre is alig lehetett látni. Az újság szerint ilyenkor 
szoktak lenni a betörések, vagy azokon az estéken, amikor elveszik a villanyt. Futottam 
az ablakhoz, hogy mi történik. Annyi hajléktalan volt az utcán, az ablakom alatt, mintha 
az egész városból mind ide jöttek volna. Mintha az állomás környékén laknék. Kíváncsi 
voltam, nem csinálnak-e valami rosszaságot. De csak fütyörésztek, táncoltak, nagyokat kur-
jongattak, futballoztak egy fémdobozzal a buszmegállóban. Élvezték, hogy a ködben nem 
kell attól féljenek, hogy nem elég láthatatlanok. Én néztem őket. Bentről, amíg még ugye itt 
lakik ez az egyetemista fiú.

MIHÁLy	EMõKE
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Ballada a nevenincs kocsmáról

Ennek a kocsmának itt neve sincs,
Mint nekünk, csak gúny- és becenevünk,
Figyeljük, mikor mozdul a kilincs,
Bárki lép be, magunkra ismerünk.
Személyinkben, ha van, nem is nevünk,
Anyánk, ki nincs, s a rendőr se ismer meg,
Se embert, se istent nem ismerünk,
Ülünk a fal, s két deci vörös mellett.

Bezár, tán örökre?, s kinyit megint,
Jövünk le boldogan, itt a helyünk,
Megölne az isten hidege kint,
Bent embermeleg, és rendes velünk
A főnök, nem szól, tetvesek, gyerünk!
Megehetjük a hideg babkonzervet,
Tűri hallgatásunk, csukott szemünk.
Ülünk a fal, s két deci fehér mellett.

Szemben üres telek, mögötte sín,
Mi már innen sehová nem megyünk,
Senkit nem érdekel a messze, kinn,
Itt telik telünk, nyarunk, az életünk.
Animal Planet, eltévézgetünk,
Milyen húst kap a sakál eledelnek?
Rágjuk az őzet vele, s éhezünk.
Ülünk a fal, s egy hosszúlépés mellett.

Ha egyszer bezár a kocsma, ez itt,
Hunyorgunk, s nem tudjuk, merre megyünk.
A másik szaga már nem melegit.
Szagunknál, szarunknál melegedünk.
Hordjuk el magunk, zörgő üvegünk.
Bűzlő hűlt helyünkön majd melegednek
Patkányok. E kocsma volt üregünk.
Fekszünk a fal, s egy másik patkány mellett.

AJÁNLÁS!
Urunk! Szabad eged alatt lett helyünk,
Van szabad asztal, az aszfalt, lépj lejjebb,
Aluljáróba gyere Te is velünk,
Elvagyunk véred kannás bora mellett.

SAJó	LÁSZLó
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RADICS	VIKTóRIA

Semmi politika
Danyiil Harmsz: Esetek. Válogatott írások

Danyiil Harmsz „esetei”, szakszóval: rövidtörténetei a	világrend kibillenését és kidőlését 
példázzák, egytől egyig. Ha ugyan volt ilyen, hogy „világrend” – az Esetek szemezgetése 
után már ezt sem tudjuk, nem emlékszünk. Végül, letéve a kis könyvet, picit meg is rémü-
lünk e feledés miatt, de ráhagyatkozhatunk a magyar válogatás utolsó mondatára (kelt 1939 
februárján): „Annak van igaza, akinek az élet tökéletes ajándék Istentől.” Addigra azonban 
már kaján, szomorú mosollyal fogadunk minden mondatot. 

Danyiil Harmsz rövid élete – élt harminchét évet, Szentpétervárott született, és Lenin-
grádban halt meg 1942-ben (már ez a néhány adat is súlyos), mielőtt rászakadt volna a 
„még rosszabb” –, egyszóval ez az élet tökéletes szakadás volt. Huszonhat évesen tartóztat-
ták le először, végig az NKVD szorításában élt, sokat koplalt, nyomorgott, és szinte sem-
mit sem publikálhatott. Hátramaradt kéziratait máig nem dolgozták föl teljesen. Egy radiká-
lis avantgárd művészcsoport, az OBERIU tagja volt. Ez a társaság már nem hitt a művészet 
megváltó vagy megújító erejében, hanem mindent kifigurázott. Danyiil Harmsz is játéknak 
vette az írást, imádott komédiázni – ma performance-nak mondanánk az ilyesmit – szinte 
minden rövidtörténete és kis jelenete bohózatszerű (buffó), miközben érezni, hogy rém ko-
moly, pontosabban, hogy az abszurd, amit néhány bekezdésbe tömörít, egy világállapot ki-
fejezése, és egy életérzésé, amely a harmincas évek Szovjetuniójára totál jellemző lehetett, 
és ami azóta sem törölhető sem a lelkünkből, sem az agyunkból, mintha misztikus módon – 	
Harmszot vonzotta a keleti misztika – ott lettünk volna, avagy mintha a történelem öröklődne.

Az abszurd nem szegény Harmsz művészi mániája volt, hanem olyasmi – gondolhatjuk 
az Esetek olvastán –, mint egy zsák krumpli meg mint egy kitöltendő űrlap, olyasmi, mint 
amikor kinézünk a pesti villamos ablakán. Közönséges dolog, és gyakran minden viccessé-
ge ellenére életveszélyes. Igaz, hogy ezeken a lapokon az emberek poénból purcannak ki, 
de van egy befogadói pillanat, amikor megrázzuk a fejünket: hisz ez így igaz! Elcsíphetetlen 
azonban a pont, ahol az abszurd átcsap tök reálisba, ez Dánya – ahogy a felesége nevezte 
őt – írói titka.

Harmsz fölöttébb szerette a nőket – szaftos erotikus szösszenetek is tanúskodnak er-
ről –, amit a felesége nem szeretett, logikus. Minden olyan logikus ezekben az esetekben 
– Harmsz rendkívül éles eszű lehetett, nem csoda, hogy filozofált is, és e tárgyú rövid írásai 
a novellisztikusakkal párhuzamosak, a gondolkodási műveletek szépirodalmi paródiájaként 
olvasandók –, de annyira logikus, hogy az már sok, olyasmi, mint mikor a kutya a saját far-
kát kergeti, és nem érti, hogy mi a bibi. Gyakran megoldódik ilyenkor a probléma néhány 
– ma azt mondanánk: rajzfilmszerű – fejbekólintással. Harmsz brutalitásai mindazonáltal 
baromi életszerűek. Csak az életben olyankor, abban az esetben, amikor „helyzet van”, 
gyakran elfelejtünk röhögni.

A sokat éhező és mindig nélkülöző, a margónál is kijjebb szorított, tengődő művész lé-
lekjelenlétére vall, hogy képes volt humort fakasztani a legbrutálisabb és legeszméletlenebb 
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eseményből is, amelyet sosem ábrázolt mimetikusan – a szemléletességtől irtózott –, hanem 
a képletét írta meg. Nincs nála semmi politika, semmi épületes társadalomkritika, csak né-
hány elvtárs és rendőr bujkál a kis történetecskékben. Leghosszabb és legjobb novellájában 
például – mely sajnos nincs benn ebben a kötetben, címe: A vénasszony – egy közbevetett 
kép merül fel: „Az állomás peronján két rendőr kísér egy polgárt az őrszoba felé. Az hátra-
tett kézzel, leszegett fejjel megy köztük.” Ennyi.

Az NKVD-t, illetve azokat, akik rajta tartották a szemüket az avantgárdokon, bizonyára 
Harmsz stílusa izgatta, a pőre engedetlenség, a saját látásmódjától és észjárásától való el-
tántoríthatatlanság, a független viselkedés és a pimasz magatartás, melytől csillagtávolságra 
volt a bolsevik követelményeknek való megfelelés. Valószínűleg nem a logikussága ellené-
re, hanem épp azáltal, Harmszé a legrakoncátlanabb elme, akitől én valaha prózát olvastam. 
Nagyon rövidre fogott és nagyon feszes, elképesztően koherens kisprózákat írt, nem sokat, 
mint akinek mindössze ennyi adatott. Nyilván még papírja sem volt elég. 

Egész életében csak pórul járt, már az iskolából is kizárták, aztán kizárták az írószövet-
ségből, aztán száműzték, aztán megint jött érte a fekete autó, kihallgatás, kórház, börtön, 
kihallgatás… Végül a leningrádi börtönkórházban a zárt osztályon éhen veszett. Február 2-a	
volt, nagy tél. Csoda, hogy a kéziratai fennmaradtak, és hogy az utóbbi évtizedekben világ-
szerte megszólaltak, Hetényi Zsuzsa gondos fordítói, szerkesztői, egyáltalán gondviselői 
munkájának köszönhetően immár magyarul is.

„Rendes emberek, és képtelenek a maguk lábára állni”, írja egy esetben Harmsz, a pórul 
járt orosz embereket szemlézve. Vagy a pórul járt magyar embereket? 

Danyiil Harmsz: Esetek.	Válogatott írások. Válogatta, fordította és az előszót írta Hetényi 
Zsuzsa. Typotex Kiadó, Budapest, 2013, 216 oldal (2500 Ft) 
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Esetek
(részletek)

Esetek

Egyszer Orlov túl sok borsófőzeléket evett, és meghalt. Krilov pedig, amikor ezt meghal-
lotta, szintén meghalt. Szpiridonov viszont magától halt meg. Szpiridonov felesége pedig 
leesett a kredencről, és ugyancsak meghalt. Szpiridonov gyerekei meg belefulladtak a ha-
lastóba. Szpiridonov nagyanyja pedig elitta az eszét, és világgá ment. Mihajlov pedig fogta 
magát, és nem fésülködött többé, és megrühösödött. Kruglov meg lerajzolt egy korbácsot 
tartó hölgyet, és megbolondult. Perehrjosztov meg kapott postán négyszáz rubelt, amitől 
olyan nagyképű lett, hogy kirúgták a munkahelyéről. 

Rendes emberek, és képtelenek a maguk lábára állni.

Arról, hogy hírnökök látogattak meg

Az órámban valami kattant, és hírnökök érkeztek hozzám. Nem jöttem rá azonnal, hogy 
hírnökök. Először azt hittem, elromlott az óra. De láttam, hogy az óra továbbra is jár, és 
minden valószínűség szerint helyesen mutatja az időt. Akkor arra gondoltam, hogy huzat 
van a szobában. És hirtelen elcsodálkoztam: mi lehet az a jelenség, amely számára az óra 
hibája és a huzat egyaránt okot jelenthet? Amint ezen töprengtem, a dívány mellett ültem 
egy széken, és az órát nézegettem. A percmutató a kilencesen állt, az óramutató pedig a né-
gyes közelében, következésképpen háromnegyed négy volt. Az óra alatt egy letéphető lapos 
naptár lógott, és a lapok úgy lebegtek, mintha erős szél fújt volna a szobában. A szívem 
hevesen vert, és attól féltem, elveszítem az eszméletemet. 

„Innom kéne egy kis vizet” – mondtam. A mellettem lévő kisasztalon állt egy vizeskan-
csó. Kinyújtottam a kezemet, és felvettem a kancsót. 

„A víz segíthet” – mondtam, és elkezdtem nézni a vizet. 
Ekkor rádöbbentem, hogy hírnökök jöttek el hozzám, csak nem tudom megkülönböz-

tetni őket a víztől. Féltem, hogy ha iszom a vízből, tévedésből megiszom egy hírnököt. Mit 
jelent ez? Semmit se jelent. Csak folyadékot lehet meginni. És a hírnök talán folyadék? 
Akkor ihatok vizet, nincs mitől félnem. De nem találtam vizet. Járkáltam a szobában, és 
kerestem. Próbáltam a derékszíjamat rakni a szájamba, de nem víz volt. Szájamba tettem a 
naptárt, de az sem víz. Úgy döntöttem, köpök a vízre, és elkezdtem keresni a hírnököket. 
De hogy találjam meg őket? Mire hasonlítanak? Eszembe jutott, hogy ha nem tudtam őket 
megkülönböztetni a víztől, akkor a vízre hasonlítanak. Na de mire hasonlít a víz? Ott álltam, 
és gondolkodtam. 

Nem tudom, mennyi ideig álltam ott, gondolatokba merülve, de hirtelen összerez-
zentem.

DANyIIL	HARMSZ
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„Itt a víz!” – mondtam magamnak. De nem víz volt, csak a fülem csöngött. 
Kotorászni kezdtem a szekrény alatt és a dívány alatt, gondoltam, hátha ott találok vizet 

vagy hírnököt. De a szekrény alatt csak egy kutyarágta labdát találtam, az ágy alatt pedig 
üvegszilánkokat. 

A szék alatt egy maradék fél fasírtot találtam. Megettem, és jót tett. A szél már szinte 
teljesen elcsitult, az óra nyugodtan ketyegett, és helyesen háromnegyed négyet mutatott. 

„Úgy látszik, a hírnökök már elmentek” – mondtam magamnak, és öltözködni kezdtem, 
hogy vendégségbe menjek.

A táj képzel engem (vegyes technika, 2013)
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Miért virtuális, miért öröm, és miért
Palman Zsuzsi kísérletei képpel és szöveggel

Kísérletnek indult, mint annyi minden az utóbbi időben. Utána vizuális naplónak hívtam. 
Aztán azon gondolkodtam, hogy amit most csinálok, az tulajdonképpen egy olyan térben 
zajlik, amely nem megfogható, és olyan folyamatok zajlanak ebben a nem megfogható tér-
ben, amelyek szintén távol állnak a fizikailag érzékelhető, követhető, érthető valóságtól. 
Klikkelek és kopizok, festek, majd digitalizálok, layert váltok multiplyra, mergelek és vá-
gok, mentem a psd-t, halmozom a pixelt… Ugye? Mondtam. Totál virtuális. Science fiction 
jelen időben. Viszont mindezt már csinálom egy ideje, és rá kellett hogy jöjjek: a kifejezés 
eszköze szinte mindegy. Szeretem a papírt, szeretem az ecsetet, az akvarellbe szerelmes 
vagyok, és ha a szemem előtt fut a vizes papíron az anyag, az nagyon jó érzés, és ezzel még 
keveset mondtam. Ugyanakkor a kétféle módszer – kézi és gépi – tökéletesen működik 
együtt is, egymás mellett is. A számítógép belseje simán válhat boszorkánykonyhává, alkotó-
műhellyé, egy olyan fizikailag megközelíthetetlen, kizárólag közvetve elérhető alkotói térré, 
amelyben feldolgozható mindaz, amit a valóságban vagy a géptérben műveltem/művelek.

A másik dolog a szöveg. A versek, a regények, a bármilyen szövegek. A betűk éppúgy a 
kép szövedékéhez tartoznak, mint a formák vagy a színek. Részesei a folyamatnak, amelybe 
próbálok bekapcsolódni, próbálom beleengedni magam (az irányítás ötlete fel sem merül, 

Utazás (vegyes technika, 2014)
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hál’ istennek). Fodor Ákos verse jutott eszembe: „[…] ételem, italom / a ki nem használt 
alkalom”. Az enyém a könyv, az irodalom. Mindig így volt, és vélhetően így is marad. 	
Ez is egy virtuális tér/világ, hiába olvassuk mindketten ugyanazt a szöveget, sosem olvas-
hatjuk ugyanazt a könyvet. Saját belső mozi, vagy ha szebben szeretném, belső táj, amiről 
már korábban is sokat gondolkodtam. A szövegek alakítják ezt a belső tájat, mint szél a 
homokot. Képeket vetítenek, összeállnak, széttöredeznek, én meg időnként belenyúlok ebbe 
a folyamatos változásba, és kivágok belőle egy darabot.

Szeretem a körülöttem lévők írásait használni. Nem azért, hogy okvetlenül aktuális vagy 
mai legyen, hanem mert velük vagyok egy időben, egy térben, ugyanazon díszletek között 
mozgunk, hasonló hatások érnek, és – úgy érzem – közel vannak hozzám a gondolataik. 

Az örömöt talán nem kell magyarázni. Úgy érzem, mintha soha nem dolgoztam volna 
ennyire tiszta forrásból, mint most. Ez egy ajándék, remélem, sokáig megtarthatom.

Forrás: www.facebook.com/virtualis.oromok

Csillagszem	–	Csillagkép

Leszek (vegyes technika, 2014)
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Huszadik századi história
Csath János életútja (IV.)1

Elindultam családomhoz Rákoshegyre. Pestről hazáig gyalog mentem, nehogy valaki meg-
lásson. Otthon tudtam meg, hogy Feri fiamat behívták katonának. Még nem vonult be, és a 
feleségem kérdezte, hogy mit tegyünk. Fiam nem is vonult be. Én napokig Budán, felesé-
gem nagynénjénél (Vilma néni házmester volt) bújtam meg. Majd amikor szinte lehetetlen 
volt elkerülni a sok igazoltatás miatt a letartóztatást, Szolgaegyházára, feleségem nővéréhez 
mentünk a fiammal együtt. Ez egy viszonylag eldugott dunántúli falu volt annak idején, és 
így kisebb volt a veszélye annak, hogy ott is keressenek. Nem sokkal később utánunk jött 
feleségem, és Gizi lányom is.

December 8-án bejöttek a szovjet csapatok. 

Gizi emlékei:
Apu becsületességére jellemzőek voltak az alábbi történetek: 1944. december 
elején, amikor először jöttek be az oroszok Szolgaegyházára (ma Szabadegy-
háza), az egyik szovjet katona meglátta Apu karján az órát, s kérte, adja oda. 
Apu odaadta, de az nem akarta visszaadni. Apu nagy lendülettel kezdte ma-
gyarázni – persze magyarul –, hogy egy kommunista ilyet nem csinál, nem lop, 
meg hogy nem ezért vártuk őket. Hogy mit értett vagy gondolt a katona, azt 
nem lehetett tudni, de Apu szövege hatásos volt, mert végül is egy nagyon szép 
zsebórát adott cserébe (amit még most is őrzök).

Soha senkiét nem vette el. Például szinte lelki beteg lett, amikor 1945-ben 
a helyi pártvezetőkkel együtt részt vett egy baráti találkozón a Rákoshegyen 
állomásozó repülős és tankos egység vezetőivel. Vacsora közben az egyik 
ezredes észrevette, hogy eltűnt a karórája. Kérte, adják elő, mert különben 
megöli a tettest. Mindenki mondta, nem ő volt, illetve nincs nála. Apu java-
solta, hogy mindenkit motozzanak meg – akkor még nem tudta, hogy az ő 
zsebében van az óra. Az ezredes lehiggadt, és elállt a motozástól, belenyu-
godott, hogy elvesztette az órát. Apu csak otthon vette észre, hogy az óra 
az ő zsebében van. Egész éjjel bánkódott. Felmerült, hogy esetleg valaki a 
résztvevők közül vette el az órát, és félve a megtorlástól, beletette Apu zse-
bébe. Másnap arra gondolt, hogy visszaadja az órát, csak nem tudta, hogy 
magyarázza meg úgy, hogy ne ő kerüljön gyanúba. Mi erről lebeszéltük, és 
elrejtettük az órát. Soha nem tisztázódott, hogy került az ezredes nagy értékű 
karórája az ő zsebébe. Amikor az egység elment, csak akkor vettük elő. Hosz-	
szú évekig Feri használta.

1  Csath János (1900–1974) szabómester élettörténetét 2013/2-es, Közhely című számunktól kezdődően, 
négy részben közöltük.
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A szovjet parancsnokság a faluban egy kórházat létesített. Kezdetben az egész családom a 
konyhán dolgozott, később már csak a feleségem és a lányom. A fiam és én az állatok mel-
lett dolgoztunk. Egy idő múlva az anyagbeszerző mellé osztottak be, azzal az elgondolással, 
hogy Magyarország helyismeretében segítséget tudunk nyújtani a kórház élelmiszerkészle-
tének biztosítása érdekében. Egy őrmesterrel jártunk élelmet szerezni. A nagy uradalmakat 
kerestük fel, ahol vagontételben volt burgonya, tej, túró, vaj, nem is beszélve az állatállo-
mányról. Voltunk nagy papi uradalomban is, sőt bortermelő nagygazdáknál. Igyekeztünk 
mindent beszerezni, amire szükség lehetett. 

A csapattal egészen Grazig mentünk. Graz mellett egy kis faluban voltunk elszállásolva 
hosszabb ideig. Szolgaegyházáról még két fiatalember jött velünk, akik, mint leventeköteles 
ifjak, behívót kaptak, de nem vonultak be. Féltek attól, hogy ha a szovjet csapatok kivo-
nulnak a faluból, akkor őket felelősségre vonják, ezért arra kértek, segítsek nekik, hogy ők 
is velünk jöhessenek. Így mentünk négyen a szovjet csapatokkal. A három fiú nagyjából 
egyidős volt. Mindhármukat elfogta a honvágy, és kérték a parancsnokot, hogy engedje őket 
vissza. A fiúkat én nem engedtem egyedül haza, ezért igyekeztem megértetni a parancsnok-
kal a helyzetet, hogy a körülmények eléggé labilisak, és nem szeretném, ha a fiataloknak 
valami bajuk esne. Kértem, hogy velük együtt engedjen el. A parancsnok megértette a ké-
résemet, és a jó munkánkért ellátott bennünket megfelelő igazoló iratokkal. Kocsit és lovat 
biztosított részünkre, és kétheti élelemmel látott el bennünket.

Elindultunk hazafelé, az úton különösebb bajunk nem is történt. A kocsit és lovat ott-
hagytuk Szolgaegyházán annál a két fiúnál, akik velünk voltak. Ők fel tudták használni 
a mezőgazdaságban, mivel parasztok voltak. A fiammal együtt ezután gyalog indultunk 
haza Rákoshegyre. Időközben, Budapest felszabadulásakor, feleségem és a lányom is ha-
zamentek. 1945. április 30-án érkeztünk haza. Az első szabad május 1-jét családommal 
együtt a kommunista párt rákoshegyi szervezetében ünnepeltük meg. Egyben jelentkez-
tem tagnak.

1945-ben nehezen indult meg az élet, nem volt még munkalehetőség. A szűkös életlehe-
tőségek mellett 1945 júliusában megszületett Kati nevű lányom.

A pártszervezetben a háború után elég zavaros viszonyok alakultak ki. A vezetőségen 
belül is állandó ellentétek, nagy viták voltak. A taggyűlés végül engem választott meg párt-
titkárnak. Ez a megbízatás igen komoly feladat elé állított. Ebben az időben jött létre az 
igazoló bizottság, amelynek elnöke lettem. A nemzeti bizottság tagja is voltam, majd elnö-
ke lettem. Hivatalból törvényhatósági tag is voltam, és elláttam a közgyámi teendőket is. 	
A politikai fordulat évéig (1948) igen fontos dolgok történtek. A népbíróságban felelősségre 
vonták a háborús bűnösöket, fasisztákat. Ebben az időben folyt az újjáépítés, az államosítás. 
Rákoshegyen a németek tönkretették a vasútállomást, szétrombolták a pályatestet, felszed-
ték a síneket. A pártvezetőség összehívta a tagságot, akik egyhangúlag vállalták az újjáépí-
tést, pedig ebben az időben az embereknek jóformán még ennivalójuk sem volt. Megalakult 
a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, valamint a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége.

A párt 1945-ben még nem rendelkezett olyan gazdasági, anyagi lehetőséggel, hogy 
bért fizessen, de hogy a pártfeladatot el tudjam látni, a Szabad Nép szerkesztőségében 
helyezett el. Később a rendőrakadémiára helyeztek műszaki segédtiszti beosztásba, ek-
kor már a Központi Bizottság is félhavi fizetést biztosított. Ez az állapot 1950-ig tartott, 
mivel ekkor neveztek ki kerületi elöljárónak. Ugyanis 1949-ben mint párttitkár, megbí-
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zást kaptam arra, hogy a környező öt községből (Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoshegy, 
Rákoscsaba, Rákoskert) szervezzem meg a XVII. kerületet. Ezt a területet Budapesthez 
kívánták csatolni.

Meg kellett szervezni az öt község együttes elöljáróságát, és az intézményeknek helyisé-
geket biztosítani. Az akkori kormánybiztostól kértük, hogy néhány nagy vendéglő, kastély 
és egyéb nagyméretű helyiség államosításában nyújtson segítséget. Ezt a segítséget nem 
kaptuk meg, így saját hatáskörben intézkedtünk. Adóemelés után a tulajdonosok önként 
lemondtak a helyiségekről.

A szervezés lebonyolítása után kineveztek elöljárónak, majd később a kerület tanács-
elnöke lettem; ezt a funkciót 1954. december 31-ig töltöttem be. Meg kellett alakítani az 
elöljáróságot, megfelelő alkalmazottakat kellett felvenni. A következő feladat a termelőszö-
vetkezetek létrehozása volt. Talán ez volt a legnehezebb feladat. Végül is sikerült létrehozni 
kettőt Rákoscsabán, kettőt Rákoskeresztúron, és egyet Rákoshegyen. Később ezek külön-
bözően fejlődtek, és ezért átalakultak, összevonódtak. A rákoscsabai Micsurin Termelőszö-
vetkezet országos viszonylatban is első helyet foglalt el. Nagyon nehéz feladat volt a kerület 
kialakítása, és nem volt könnyű minden területen helytállni. A hibák mellett azért komoly 
eredményeket értünk el. 

Feri fiam 1955 januárjában motorbaleset következtében meghalt.

Kati emlékei:
1955. január 15-én meghalt Feri bátyám. Én ebből nem sokat értettem. 	
A temetésén ott álltam a sírnál, és Apa fogta a kezem. Amikor kezdték a sírt 
betemetni, akkor éreztem, hogy Apa keze remeg. Ránéztem, és ő sírt! Ekkor 
értettem meg, hogy ez nagyon rossz dolog.

1955 januárjában a Fővárosi Tanács V. B. elnöke megbízott az I. kerületi Kézműipari Vál-
lalat igazgatói teendőinek ellátásával. Felhívta a figyelmemet, hogy ennél a vállalatnál nagy 
lopások vannak, és csináljak rendet. Belépésem után hozzáfogtam a vállalat megismerésé-
hez, és elég hamar kiderültek a sikkasztások és lopások. A kerületi ügyészség bevonásával 
sikerült felgöngyölíteni a különböző visszaéléseket, és átadni a bíróságnak. Négy hónapig 
voltam ennél a vállalatnál. Ekkor kértem áthelyezésemet, és 1955. május 1-jével kineveztek 
a Kéményseprő Vállalathoz igazgatónak. 

Ennél a vállalatnál is volt probléma. A vállalat „sorban állt”, amit igyekeztem a munka 
jobb megszervezésével rendbe hozni. Komoly probléma volt az utánpótlás kérdése is. Így 
a vállalathoz kerülésem után ezt tartottam az egyik legfontosabb kérdésnek. Hozzákezd-
tünk a tanulók szervezéséhez, elsősorban a vidéki fiatalok köréből. Ehhez azonban bizonyos 
előfeltételeket kellett megteremteni: kollégiumról és oktatási anyagról kellett gondoskodni. 
Első feladat egy megfelelő szakkönyv elkészítése volt. A vállalatnál dolgozó egyik jó szak-
embert – aki a kéményseprő szaklap szerkesztője volt – bíztam meg a szakkönyv elkészíté-
sével. A kollégiumot a XIV. kerületi Jávorka Ádám utca 2. szám alatt rendeztük be harminc 
fő részére. Háromévenként vettünk fel tanulókat. A tanulók folyamatos képzése során még 
két bővebb kiadású szakkönyvet jelentettünk meg. 

1956-ban, az ellenforradalom ideje alatt családom és a személyem a legnagyobb ve-
szélynek volt kitéve. Egy gépírásos plakáton hirdették, hogy a Csath családot kivég-
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zik. Ezt csak az ellenforradalom után tudtam meg, ugyanis a plakátot akkor hozták be a 	
XVII. kerületi pártbizottságra. Lakásomat éjjel-nappal figyelték. Feleségem, Kati nevű kis-
lányom és Zsuzsi nevű unokám a szomszédban bújtak meg. Én a XVII. kerületi pártházban 
voltam, ahol többedmagammal fegyverrel őriztem a pártházat. Az épületet állandóan nagy 
tömeg vette körül. Az ellenforradalmárok be akartak törni a helyiségekbe, majd amikor ez 
nem sikerült nekik, egy küldöttség beengedését követelték a pártbizottság első titkárától. 
A kéttagú küldöttség átvizsgálta az udvart, és Maruszki elvtárs (a kerületi párttitkár), va-
lamint személyem kiadatását követelte, mert kettőnket akartak a pártház előtt felkoncolni. 
A pártház biztosítására kivezényelt katonai század parancsnoka azt javasolta, hogy menjek 
el az épületből, mert nem tudják az életemet megmenteni. A katonák leszerelés előtt álltak, 
és a fegyelem is meglazult az egységben, így alig volt egypár megbízható embere. A taná-
csot elfogadtam. A parancsnok egyik éjjel igénybe vette a párt kocsiját, és egy főhadnagy 
meg egy katona fegyveres kíséretében elszállítottak. A Hungária úti katonai laktanya előtt 
kitettek. Gizi lányomékhoz mentem. Később bementem a munkahelyemre a Kéményseprő 
Vállalathoz, ahol hasonló fogadtatásban részesültem.

A vállalatnál töltött időm alatt öt elismerő oklevelet és kétszer kiváló vállalat címet 
kapott a cég, ami természetesen az összes dolgozó érdeme is volt. A munkám elisme-
réséül kormánykitüntetést, szocialista Munka Érdemrendet kaptam. Gazdasági munkám 
mellett folyamatosan végeztem pártmunkát a VI. kerületi pártbizottságnál és a Helyiipari 
Dolgozók Szakszervezetében. A Kéményseprő Vállalattól 1963. január havában mentem 
nyugdíjba.

Kati emlékei:
Bántotta a nyugdíjaztatása. Addig akart dolgozni, amíg én leérettségizem, de 
fél évvel előbb nyugdíjazták. Két hétig csak az ágyban feküdt, nem beszélt, 
alig evett. Anyával nagyon féltettük. Aztán felkelt, és hozzáfogott az otthoni és 
társadalmi munkákhoz.

1924 és 1945 között alig éltem családi életet, mert vagy a szakszervezeti, vagy a pártmunka 
szakított el a családomtól, a feleségemtől, vagy a börtön, az internálótábor. A lakásomon 
sorozatosan tartott csendőri ellenőrzés, házkutatás és meghurcoltatás következtében a fe-
leségem egészségi állapota igen megromlott. Különösen vonatkozik ez az 1940-es évekre 
(amikor többször voltam hosszabb-rövidebb ideig letartóztatva, büntetve, internálva), va-
lamint az 1956-os események megpróbáltatásaira. Negyedmagáról kellett gondoskodnia, 
ami abban az időben igen sok nehézséggel járt. Az egész család nagyon nehéz körülmények 
között élt.

Gizi emlékei:
Általában Anyu foglalkozott velünk. Apu is szeretett minket, és amint tehette, 
velünk volt. Vasárnaponként sokszor vitt le biciklivel Nagykátára. Amíg kiseb-
bek voltunk, én ültem a vázon, Feri pedig a csomagtartón. Volt ideje, hogy egy 
héten egyszer jöjjön moziba velünk. Amikor már nagyok voltunk, s a Vasasba 
jártunk tornázni, csak az éjféli vonattal tudtunk hazamenni Rákoskeresztúrig. 
Eleinte elénk jött, nehogy valami bajunk legyen.
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Nagyon szerette a gyerekeket. Anyu mesélte, hogy egy alkalommal, ami-
kor Apu munka nélkül volt, elvittek minket „nyaralni” a rokonokhoz. Ketten 
voltak, s amint mentek haza, találkoztak egy kéregető gyerekkel. Apu rögtön 
elhívta a lakásunkba, és kettőjük vacsoráját odaadta neki. Volt olyan is (fize-
tés előtt egy nappal), hogy az utcán kéregető gyereknek adta a zsebében levő 
összes pénzt, és így otthon Anyuval csak az utolsó darab száraz kenyérvéget 
ették vacsorára.

Soha nem vert meg minket, a rendszabályozás Anyu dolga volt. Ha Anyu 
elmondta, hogy valami rosszat csináltunk, Apu megkérdezte, megbüntetett-e.	
Akkor azt mondta, ha már elintézted, én még egyszer miért büntetném őket. 
Feri egyszer kapott ki tőle, amikor Beti néni jó viccnek gondolta, hogy öntse 
le Aput vízzel. Apu kérte Ferit, hogy ne tegye, de ő mégis megtette. Én vé-
letlenül kaptam egy pofont tőle, már felnőtt koromban. Katit akarta megütni 
valamiért, s én elébe álltam, így a lendület engem ért. Aput ezek jobban 
bántották, mint minket.

Nagyon irtózott a bogaraktól. Az állatokat amúgy szerette. Egy kutyát (egy 
viszonylag nagy testű korcs kutya volt, és Taxinak hívták) még Nagykátáról 
hoztak magukkal. Taxi nagyon ragaszkodott Apuhoz. Mindennap kiment elé 
a vasútállomásra. Azt is megérezte, ha Apu nem jött a megszokott vonattal, 
mert akkor nem ment elé. Apu semmilyen állatot nem tudott megölni, levágni. 
Egyszer Anyu egész nap nem volt otthon, és a szomszéd Fodor néni megkér-
te Aput, hogy vágja le a csirkéjét. Anyu szokta megtenni neki, és Apu nem 
mert ellentmondani. Amikor Fodor néni nem látta, Ferivel lefogatta a csirkét. 	
A fejét, illetve a nyakát rárakták a favágó tőkére, és Apu a hosszú nyelű fej-
szével levágta. Ezen a napon Apu főzött nekünk ebédet. Felejthetetlen volt: 
paradicsom leves-főzelék, tejberizs leves!

Apu utálta a papokat, soha nem járt templomba. Vallásellenes volt, mi is csak 
a kötelező dolgokon vettünk részt. Böjtöt sem tartottunk, mert „eleget éhezünk 
– mondta –, amikor nincs mit ennünk”. Ezért húsvétkor, amikor már csütörtökön 
megfőzték a sonkát, kolbászt, Apu nagypénteken, a nagyböjt napján tüntetőleg 
sonkát reggelizett. Egyébként alig szokott komolyabb ételt enni.

Apu túl jóhiszemű volt. Jóindulatból több meggondolatlan dolgot csinált. 
Például tanácselnöksége idején egy parasztasszony többek között elpanaszol-
ta, hogy fáj a foga, de nincs ideje orvoshoz menni. Aput kérte, hogy húzza ki. 
Apu kért egy fogót, és kihúzta az asszony fogát. Csak utána drukkolt, nehogy 
vérmérgezést kapjon. 

Vagy a másik: feltétel nélkül hitt a párt ígéretében. A párthatározat ér-
telmében minden ellenszolgáltatás nélkül kaphatott volna megfelelő lakást 
mint régi munkásmozgalmi ember. Ő a XX. kerületi tanács lakásügyeit in-
téző ravasz vezető dumájára felajánlotta a XX. kerületi Rákóczi utcai ház 
egyik lakását cserébe. 

Nyugdíjba vonulásom után próbáltam pótolni az elmulasztott családi örömöket. Természe-
tesen folytattam társadalmi munkáimat a VI. kerületi pártbizottságnál, a Helyiipari Dolgo-
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zók Szakszervezetében és a XX. kerületi pártbizottságon. Napirendembe bekerültek a ház 
körüli munkákba való besegítés és végre az unokákkal való foglalkozás is.

Úgy érzem, hogy az eddig leírtaknál sokkal több jelentős esemény is történt, de sajnos 
ilyen hosszú idő távlatából már sok mindenre nem emlékszem pontosan. Nem vagyok jó író, 
így nem tudom a hiányos részleteket megfelelően kitölteni.

Budapest, 1972. szeptember 15.
Csath János

Kati emlékei:
Apa nagyon jó ember volt, nagyon szerettem. Jó volt vele aludni, amíg kicsi 
voltam. Jó volt beszélgetni vele. Valóban nagyon szerette a gyerekeket, és nem 
bántotta őket. Engem egyszer vert meg. Másodikos voltam, és nem ment az 
olvasás. Anya veszekedett velem (mindig ő idomított, vert meg), de nem ment 
a dolog. Addig nyúzta Apát, hogy milyen vagyok, míg ő is méregbe gurult, és 
megvert. A bőgés után már tudtam olvasni.

Sokszor elvitt magával gyűlésekre, ünnepélyekre. Ezekre az eseményekre 
beszédeket írt, és amíg írta, én fennmaradtam vele, sokszor éjfélig is. Mikor 
tanácselnök volt, egy 125-ös Csepel motorkerékpárral járta a kerületet. Egy-
szer elvitt Rákoscsaba határába aratás idején, megnézni a betakarítást. Bő 
szoknyás parasztasszonyok kötötték a kévéket. Valami miatt veszekedtek, fe-
leseltek Apával, és a kévekötővel átkötötték a derekát, karját, és meg akarták 
talán verni. Még kicsi voltam, nem értettem pontosan, mi történik, csak azt 
éreztem, hogy valami nagyon rosszat akarnak tenni Apával. Nagyon féltem, 
és féltettem őt. Végre az egyik asszony azt mondta: „Ne bántsuk az elnököt a 
kislánya szeme előtt!” Aztán elengedték.

Egyszer elhatározta, hogy motorral elvisz minket Nagykátára. Én a tankon 
ültem, Anyát meg a csomagtartóra ültette, de Anya csak a vasútállomásig bír-
ta a motorozást. Ő vonattal ment, mi meg Apával kényelmesen elmotoroztunk 
Nagykátára. Rákoshegyen sokszor voltunk együtt moziban. Keveset volt ott-
hon, de akkor nagyon jó volt együtt lenni vele. 

Soha nem ivott mértéktelenül. Anya mesélt két esetről – fiatal házas korukból 
–, amikor Apa berúgott ismerősök segítségével. Utoljára a kitüntetésekor volt be-
csípve. Nagyon örült neki, és nagyon jól érezte magát a parlamenti fogadáson.

Fiatal házasok voltak Anyával, amikor sikerült megtalálnia a szülőanyját. 	
Az első disznóvágásukból együtt vittek kóstolót neki, de már nem találták meg. 
A szomszédok mondták el, hogy elköltöztek. Nyugdíjas éveiben sokszor bán-
totta, hogy az anyja miért tagadta meg, miért nem vállalta el, amikor nem 
volt rossz ember, csirkefogó, pedig ahogy egyedül nevelkedett, akár azzá is 
válhatott volna.                

1969-től többször volt szívinfarktusa. 1970-től elkezdte írni az életéről szó-
ló visszaemlékezést. Már nagyon nehezére esett a jövés-menés a szívbetegsége 
miatt. Nagy örömére 1974-ben végre kapott egy szakszervezeti beutalót Bala-
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tonfüredre. Miki sógorom vitte le autóval. Karcsikával kísértük le az autóhoz. 
Mielőtt beszállt volna, Apa körülnézett a Kassai téren, és azt mondta: „Talán 
utoljára látom.”

Az üdülőben pár nap múlva rosszul lett. Bevitték a balatonfüredi szív-
szanatóriumba. „Nagyon jó” ellátásban részesítették! A folyosón egy padra 
fektették, ott kapott valami injekciót, és másnap mentőautóval, ülve, még 
vagy négy beteggel együtt hozták Budapestre a kórházba. Egy-két hét múlva, 
1974. június 28-án meghalt.

Mindighétfő (vegyes technika, 2012)
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Falusi mese a vándorlásról
(töredékek)

A kilencvenes évek elejéig voltak ugyan problémák, de azt a korszakot mégis egyfajta ki-
egyensúlyozottság jellemezte. A faluban jól működött a téesz, a cigányok jelentős része is itt 
dolgozott. Jó néhányan tagként is részt vettek a szövetkezet életében. Aki nem a mezőgaz-
daságból élt, az a közeli kisváros üzemeiben, gyáraiban talált munkát magának. A fiatalok 
jelentős része a továbbtanulásban látta a jövő zálogát. A negyven évnél fiatalabbak között 
sokaknak van szakmája, érettségije. Ennek azonban legtöbbjük addigra látta volna hasznát, 
mire a rendszerváltást követő időszakban a lehetőségek erősen beszűkültek. A darabjaira 
hullott, privatizált szövetkezet munkaerőigénye a korábbi töredékére csökkent. A környék 
vállalatainak jelentős része vagy csődbe ment, vagy erősen szűkítette termelését, másik ré-
sze a hatékonyság érdekében folyamodott a létszámleépítéshez. Több évtizedes munkavi-
szonnyal tettek utcára embereket, legelőször persze a falu cigányait. Ez nem tudható be egy-
szerűen az alacsonyabb képzettségnek. Míg korábban nem volt jellemző, vagy legalábbis 
nem volt meghatározó az etnikai diszkrimináció, addig a rendszerváltás után az érettségizett 
cigánynak könyörögnie kellett, hogy kocsikísérő lehessen a nyolc általánost végzett nem 
cigány teherautó-sofőr mellett. A munkák elosztásánál nem csupán a végzettség volt döntő, 
hanem a származás is. A falu cigányainak rá kellett döbbenniük, hogy már nem a kollégát, 
szomszédot, földit látják bennük a magyarok, hanem a faluszéli cigányt. A szűkülő források 
lassan gyógyuló sebeket szakítottak fel ismét. Az idősebbek még emlékeztek, amikor egy 
belső utcából kirakták őket egy falun kívüli területre, ott adva helyet a cigánytelep építésé-
nek. De ez régen történt, még a háború vége felé. Azóta a telep átépült, megszépült. A falu 
többi utcájától első ránézésre csak az különbözteti meg ma már, hogy kicsit távolabb van 
a többi háztól, a temető tövében. Rögös út vezetett odáig, hogy a korábban erdei teknővá-
jóként dolgozó cigányok a falu életében közel egyenrangú szerepet játszhattak. Kellett is 
hozzá egy egész emberöltő, amíg kollégákként, tagtársakként, szomszédként tisztelte őket 
a falu többi lakója, amíg együtt söröztek munka után, amíg eljártak egymás esküvőjére, ke-
resztelőjére, temetésére. A több évtizedes komoly küzdelem eredményei azonban valóban 
néhány pillanat alatt szertefoszlottak.

Ha ma a falu cigánytelepén járunk, sok elkeseredett emberrel találkozhatunk, bár nem az 
a kép fogad bennünket, ami egy szegregált, elcigányosodott faluban. Talán azért, mert az itt 
élő családok máshonnan kezdtek süllyedni. De ez nem jelenti azt, hogy ne süllyedtek volna. 
A nagyszülők még teknőt vájtak, néhányan közülük zenéltek, napszámosként a parasztok-
nak dolgoztak, majd gazdálkodásba kezdtek maguk is. Még egy cigány szövetkezetet is ala-
kítottak a negyvenes évek végén. Persze a kollektivizálás azt sem kímélte meg. De később a 
háztáji újabb lehetőséget teremtett a paraszti léthez, a falu társadalmához való közeledésre. 
Akkoriban volt munka elég a környéken. A következő generáció, biztosnak látván a szü-
lők által megkezdett utat, szintén a mezőgazdaságban keresett megélhetést. Legtöbbjüket 
a téesz foglalkoztatta. A mai ifjak azonban már nem akartak „parasztcigányok” lenni. Ők 
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más utat kerestek maguknak. Szakmát tanultak, érettségiztek, néhányan egyetemet, főisko-
lát végeztek. Ennek az új stratégiának azonban már inkább csak a hátrányaival találkoztak. 
A világ ugyanis pont ekkor vett más irányt.

Az üveghegyen innen
Jancsi hentesnek tanult. Az érettségi után egy évig dolgozott, majd megszűnt a vágóhíd, ahol 
gyakorlatát töltötte. Próbált állást találni a környék húsüzemeiben, boltjaiban – mindhiába. 
Nyaranta besegített szüleinek a termény betakarításában, eljárt alkalmi munkákba, elvállalt 
mindent, amit csak tudott. A lehetőség egyre kevesebb lett, a szükség egyre nagyobb. Hi-
szen közben megnősült, és egy kislánya is született. Egyik szombat délután, ’95 telén azzal 
állított haza, hogy megy Németországba. A faluban hallotta, hogy keresnek henteseket. Elég 
jól fizetnek, a munka sem rossz. Rendszeresen küldhetne pénzt a családnak. A Janzsó fiú 
mesélte neki. Osztálytársa volt a szakközépben. Magyar gyerek. Ő is kint van most, csak 
látogatóba jött haza egypár napra. Saját kocsival. Ott kinn vette. Nem új, de elég jól néz ki.

Felesége nem örült, hogy Jancsi elmegy. De végül is belátta, hogy így sem mehet tovább. 
Azt beszélték meg, hogy míg ő kinn lesz, az asszony a gyerekkel Jancsi szüleihez költözik, 
hogy ne legyenek teljesen egyedül. A férfi pedig küld nekik pénzt, amikor csak tud. És Jan-
csi nekivágott. A Janzsó gyerek vitte ki autóval. Az elején segített is neki, amiben tudott. 
Jancsi értett valamennyire németül, nem érezte magát elveszettnek, de azért jólesett neki a 
támogatás. Egy munkásszállón lakott, együtt mindenféle népekkel. Hárman egy szobában. 
Mindegyikük idegen volt az elején. Később egyre inkább összejöttek. Hétvégeken felvált-
va főztek. Együtt jártak sörözni, tekézni egy közeli kocsmába. Jancsi kezdte otthon érezni 
magát. Csak a család hiányzott nagyon. Egy hét után kölcsönből vett egy telefonkártyát, és 
felhívta őket. Csak az apjával tudott beszélni. Az asszonyok a gyerekkel elmentek vásárolni. 
Az öreg kérdezte, nem lenne-e neki is valami munka ott kinn. Jancsi nem tudott semmit, de 
megígérte, hogy utánanéz. Apja a téeszben dolgozott korábban mint traktoros, elbocsátása 
után építkezéseken vállalt segédmunkát. De évek óta semmi komolyabbat nem talált. Talán 
majd kinn – gondolta. Jancsi sajnálta is, hogy nem tudott beszélni a feleségével, meg örült 
is neki egy kicsit. Félt, hogy még jobban vágyakozna haza.

Fél év múlva már Jancsi apja is kinn dolgozott Németben. Jancsi találta neki a mun-
kát. Egyik török kollégája említette, hogy a sógora egy vasbetongyárban dolgozik. Kemény 
munka, de elég jól fizetnek. Utánanézett, szükség van-e még emberre. Az elején bizony-
talannak tűnt, mert mindenféle papír és engedély nélkül dolgoztatták az öreget, de az első 
havi bére után megnyugodott. Ennyit sosem keresett, még a jobb időkben sem. A kockázat 
nem nagyobb, mint otthon, hisz ott is csak feketén kapott munkát évek óta, de a kereset meg 
jóval nagyobb.

A Janzsó gyerek egy-két havonta hazalátogatott a faluba, ilyenkor Jancsi és az öreg is 
vele tartottak. Beszálltak az útiköltségbe, Jancsi még vezetett is félúton. Csak visszamen-
ni volt mindig nehéz. Egy év után már heten jártak a telepről Németbe, közülük hárman 
hentesként dolgoztak, a többiek az építőiparban. A családokat eléggé megviselte szeretteik 
távolléte, de annál nagyobb volt az öröm, amikor hazalátogattak. Olyankor mindig nagy 
lakomát csaptak. Volt miből. Jancsi két év után abbahagyta a kinti munkát. Visszaköltöz-
tek saját házukba, felújították, kibővítették. Jött a második gyerek. Jancsi munkát is talált 
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magának a környéken. Persze nem a szakmájában dolgozott. És nem is olyan feltételekkel, 
mint kinn. Négyórás állásba vették fel, a minimálbér feléért. Áramköröket forrasztgatott 
nyolc órában. De otthon volt. És ez most fontosabbnak tűnt. Egy dolgot sajnált nagyon: az 
élet megváltozott a telepen. Régen mindig átjártak egymáshoz a rokonok, haverok. Náluk 
is nagy élet volt hétvégeken. Mióta hazajött, ez nincs. Elmaradt. Csak a szülőkkel járnak 
össze. Jancsi anyja vigyáz a nagyobbik gyerekre, amikor az asszonnyal bemennek az orvos-
hoz. Apja még kinn dolgozik. Amikor hazajön, mindig együtt vannak. De a szomszédok 
már csak az utcán kérdezik meg, hogy mi újság. Hívatlanul nem nyitnak be hozzájuk, mint 
pár éve, hogy kellene egy kis élesztő, vagy adja oda a kaszát. A hétvégi nagy kártyacsaták 
is abbamaradtak. Ki tudja, miért?

Túl az Óperencián
Gyuri volt az egyetlen, aki kollégái közül sikeresen elvégezte a Volvo vezetői tanfolyamát, 
így mikor a téesz vásárolt egy új teherautót, neki kellett elhoznia a telepről. Másnak oda 
sem adták, csak akinek papírja volt róla, hogy vezetheti. Gyuri boldog volt, büszkén ült a 
légkondicionált fülkében, a lágyan rugózó bőrülésben. Úgy érezte, érdemes volt küzdenie 
évekig, érdemes volt várnia, most elérkezett az ő ideje. Amikor megérkezett, az irodán lead-
ta a kulcsokat. Még nem tudta, hogy többet nem is veheti majd kézbe. A téeszben már nem 
az számított, van-e papír. Más szempontok bizonyultak döntőnek. Két évtizedes busz- és te-
herautó-vezetői gyakorlattal a legszakadtabb Zilt kapta meg, a legrosszabb fuvarokkal, míg 
mások kisebb gyakorlattal, alacsonyabb végzettséggel a zsírosabb munkákat. Hiába, hogy 
hivatalosan csak neki volt engedélye az új Volvót vezetni. Az itt már senkit nem érdekelt. 
Talán nem bocsátották volna el, de elege lett. Nem bírta a dereka meg a büszkesége.

Később sok mindennel próbálkozott, de a család eltartása többet kívánt. Három felnőtt 
gyermeke volt, és egy unokája. Szeretett volna mindent megadni számukra, de egyre ke-
vesebbre tellett. Mindennap végigböngészte a hirdetési újságokat, hátha talál valami neki 
valót. Egy év múlva érdekes hirdetésre bukkant, ami később egész életét megváltoztatta. 	
Sokáig gondolkodott, belevágjon-e, de aztán döntött. Amerikai munkára kerestek vállalkozó 
szellemű negyven év alattiakat. Gyuri már negyvenhárom volt, de gondolta, megpróbálja, 
és felhívja a megadott telefonszámot. A kedves női hang semmi konkrétumot nem mondott. 
Közölte, hogy ekkor és ekkor Budapesten lesz egy találkozó, ha érdekli, ott mindent meg-
tudhat. Gyuri a feleségével együtt el is ment. Egy kávézóban gyűltek össze hatan-heten. 
Kiderült, hogy az egész dolog csöppet sem legális. Aki belevág, annak kell szereznie egy 
turistavízumot az Egyesült Államokba. Ha már kijutottak, a szervező hölgy szerez nekik 
munkát. Persze feketén.

Felesége kezdetben ellenezte a dolgot, de Gyuri úgy döntött, mégis belevágnak. Nincs 
mit veszteniük. Ezt a feleségének is el kellett ismernie. Beadták a vízumkérelmet, és vártak. 
Két hét múlva mind a ketten megkapták. Jelzálogot vettek fel a házukra, visszafizették min-
den korábbi adósságukat, és nekiláttak a szervezésnek. Repülőjegyek, bőröndök, új ruhák, 
szalmakalap, napszemüveg. A gép Miamiban tette le őket. Azt mondták, ott nem olyan 
feltűnő. Turisták a napfényes Floridában. Onnan még két napot buszoztak, mire a korábban 
megbeszélt kisvárosba megérkeztek, ahol a Pesten megismert szervező hölggyel volt talál-
kozójuk.
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Gyuri már másnap dolgozott. Éjszakai árufeltöltő lett egy szupermarketben. Fájós dere-
kának ugyan nem tett jót, fárasztó is volt, mégis szívesen csinálta. Órabért kapott. Az elején 
azzal hitegették, ha jól dolgozik, fix bért fognak megállapítani. Gyuri igyekezett, hogy minél 
jobb benyomást keltsen. Keményen hajtott. A többiek állították le, akikkel együtt dolgozott. 
Ők már rég kinn voltak, tudták, hogy a fix bérezésből semmi nem igaz. Csak a normát akar-
ták felnyomni ezen a módon. Ez volt Gyuri első csalódása az Újvilágban. Egy másik magyar 
házaspár is dolgozott ott. Egyedül ők néztek Gyurira ferde szemmel, amiért cigány. Fel is 
jelentették a lengyel származású főnöknél, hogy nem dolgozik rendesen, lazsál. Gyurinak 
nem az fájt, hogy emiatt kirúgták, mert két napon belül volt másik állása a magyar szervező 
jóvoltából, hanem egyrészt hogy igazságtalanul vádolták és nem tudta megvédeni magát, 
másrészt hogy pont egy másik magyar volt a rosszakarója. Az otthoni előítéletek több ezer 
kilométerre a hazájától ugyanúgy működtek. Ez volt Gyuri második csalódása.

Több azonban már nem érte. Az új munkahely abban a kisvárosban volt, ahol a Pesten 
megismert magyar nő lakott. Kiderült, hogy már évek óta kinn él. Ott is ment férjhez. Hatal-
mas ház, úszómedence, három autó az udvarban, rengeteg ékszer. Tudta, hogy a nő sokakat 
vitt ki Magyarországról, tudta, hogy órabérüknek csak egy részét kapják meg, a többi a köz-
vetítőé. Tudta, hogy ha bármi történik velük, senki nem fogja őket megvédeni, hisz ők csak 
turisták. De tudta azt is, hogy otthon soha nem keresett még ennyit. Még a legjobb időkben 
sem. És otthon is legalább ennyire kiszolgáltatott volt. Inkább hálát érzett a szívében, mint-
sem irigységet.

Az új helyen még többet is adtak egy dollárral óránként. És az nem kevés, napi tíz dol-
lár többlet. Egy szállodában kellett takarítani, ágyneműt cserélni, minibárt feltölteni. Ezt a 
munkát a felesége is bírta, aki a korábbi, bolti munkát nem tudta elvállalni. Julika otthon le 
volt százalékolva. Szívasztmás. De a szállodában jobbak voltak a körülmények, a hajtás sem 
volt akkora, az emberek is kedvesebbek voltak. A nap végére azért itt is rendesen kivoltak. 	
De így ketten több mint a dupláját tudták megkeresni, mint induláskor. Úgy érezték, nyereg-
ben vannak. Hogy Amerika valóban a lehetőségek hazája. Egy hónap után saját autójuk volt, 
azzal jártak munkába. A kollégákkal is összehaverkodtak. Voltak itt is magyarok, de nagyon 
normálisak. Egyszer sem volt velük összetűzés, sőt. Hétvégeken együtt mentek bevásárol-
ni, meghívták egymást vacsorára. Jól elvoltak. A család azonban kezdett nagyon hiányozni. 	
Azt tervezték, a többieknek is megszervezik a kijövetelét. Legyenek együtt megint, mindenki 
részesüljön a jóból. Az egyik fia nem kapta meg a vízumot, a másiknak pedig épp akkor volt 
születőben a kisfia. Meg aztán Gyuri az édesapja miatt is kezdett aggódni. Hetvenéves elmúlt 
az öreg. Nem volt ugyan nagybeteg, de fia mégis félt, hogy nem láthatja többet. Majdnem egy 
év telt el aggodalmakkal és félelmekkel, amikor úgy döntöttek, hogy hazamennek. Elég szép 
összeget gyűjtöttek össze ez idő alatt. Azt gondolták, jobb lesz most otthon.

A család boldog volt. Örültek egymásnak, örültek a sikereknek. Gyuri mindkét fiának 
vett autót, a házat kicsinosították, vettek új háztartási gépeket, visszafizették a kölcsönöket. 
Eddig szomorúan üres volt ez a nagy ház, most egyszerre végre sokan lettek. Nagyobbik fia 
kisgyermeke azóta már féléves lett, másik fia is megnősült, ők is gyereket vártak, és a lánya 
is teherbe esett. Gyuri háromszoros nagypapaság elé nézett. Sosem volt még ilyen boldog. 
De azt is látta, hogy ennyi ember, és egyiküknek sincs állása, rendes jövedelme. Pedig érett-
ségije, szakmája mindnek van. Még munkaügyi központos tanfolyamokat is elvégeztek, 
de az sem könnyítette meg a helyzetüket. Ahogy az egyik fiú fogalmazott: „a tanfolyamtól 
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nem leszünk fehérebbek”. Minden próbálkozásuk kudarcba fulladt. A kinn keresett pénz 
pedig gyorsan fogyott, hisz egyre nagyobb volt a család. Gyuri és felesége úgy döntöttek, 
hogy visszamennek Amerikába. Az utat nem vágták el maguk mögött, amikor eljöttek, kap-
csolataik megvoltak, vízumuk is érvényes volt. Úgy látták, ez az egyetlen járható út szá-
mukra. Gyerekeik is elhatározták, hogy beadják vízumkérelmüket. De ők nem kapták meg. 	
Így Gyuriék ismét ketten mentek vissza, abban reménykedve, hogy később a fiatalok is 
utánuk tudnak menni.

Most már egyszerűbb volt minden, mint először. Tudták, hová mennek, mi vár rájuk. 	
A régi munkahely persze már nem volt meg, de egy másik szállodában sikerült hasonlót 
elvállalniuk. Itt időnként még a konyhán is kell segíteni. Gyuri is, felesége is élvezik a mun-
kát. Fél év telt el, amióta újra kint vannak. Reménykednek, hogy a bevándorlási hivatal nem 
akad rájuk, és várják, hogy gyerekeik, unokáik is utánuk menjenek egyszer.

Otthon megint szomorúság költözött a házba. Bár a gyerekek sok örömöt hoztak, Gyuri-
ék mindenkinek hiányoznak. De nem csak ők. Most, hogy ők elmentek, tűnt csak fel, hogy 
a családon, a szűk rokonságon kívül nem maradt körülöttük senki. A régi haverok, szom-
szédok eltűntek az életükből. Már nem járnak el együtt horgászni hétvégeken, videózni sem 
mennek át egymáshoz. Ki tudja, miért?

A buzogányi hegyeken is túl
Mari már akkor ki akart menni Amerikába, amikor Gyuriék először szervezkedtek. Mari a 
férfi unokahúga. Érettségi után három évig dolgozott egy közeli szövödében mint betanított 
munkás. Aztán az is megszűnt. Létszámleépítés. Úgy gondolta, fiatal, nincs férje, nincs gye-
reke, nincs állása, semmit sem veszíthet. De vízumkérelmét elutasították. Először nagyon 
letört, de aztán eszébe jutott valami. Régóta beszélték a faluban, hogy egy magyar gyerek 
kiment Kanadába, és mint cigány menekült jelentkezett az ottani Bevándorlási Hivatalnál. 
Ennek már több mint egy éve, és azóta is kinn van. Gondolta, neki már csak jobban elhiszik, 
hogy cigány menekült, hiszen ő tényleg az. Egyedül azonban nem mert nekivágni. Egy 
gyerekkori haverjával, Totyóval kezdtek szervezkedni. Annyit tudtak, hogy az a falubeli va-
lami Hamiltonba ment, és ott munkája is van. Sem Mari, sem Totyó nem akart kivándorolni 
végleg. Úgy gondolták, csak addig maradnak, amíg tudnak. Megpróbálnak munkát találni, 
és valami pénzt összeszedni az itthoni életkezdéshez.

Amikor megérkeztek Torontóba, délután négy fele járhatott. „Ájem rifjudzsí” – közölték 
rögtön az ellenőrzésnél. Megnézték minden papírjukat, magyar tolmácsot is kerítettek nekik, 
és el kellett mesélniük üldöztetésük történetét. Este tíz után sikerült kiérniük a repülőtérről. 
Valami szakadt szállón aludtak, ahol se víz, se villany nem volt a szobában. Nyitott ajtónál 
ültek és beszélgettek egész éjjel a folyosóról beszűrődő fény mellett. Másnap reggel indul-
tak Hamiltonba. Ott jelentkeztek a helyi menekültirodánál, ahol minden papírjukat intézték. 
Még otthon azt tanácsolták nekik, hogy tegyenek úgy, mintha házaspár volnának, mert ak-
kor jobban járnak. Így a szállón egy kétszemélyes szobát kaptak, és nem kellett idegenekkel 
közösködniük. Másnap reggel már az iskolapadban ültek mindketten. Angolórán. Ez volt 
a feltétele annak, hogy kapják a rendszeres szociális támogatást, a „velfert”. Csak két hétig 
laktak a „selterben”, aztán találtak saját lakást. A kiköltözéskor kapott „bútorpénzből” be is 
rendezték. Totyó közben érdeklődött, miféle munkákat lehetne elvállalni. Úgy állapodtak 
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meg, hogy a „velfer” miatt Mari iskolába jár, Totyó meg dolgozik. Elég hamar talált is mun-
kát egy közeli kertészetben. Virágokat kellett szedni, méretre válogatni, kötözni, pakolni. 
Nem fizettek túl sokat, de nem volt rossz. Az egyik magyar cigány gyerek, Sanya vitte őt 
oda, akit még a szállón ismert meg. Ő is adta a pénzt a kezébe hetente. Sanyának több em-
bere is volt, akiknek ily módon közvetített.

Totyó egy hónap után úgy döntött, nem közösködik többet Marival. Nem tetszett neki, 
hogy ő dolgozik, míg a lány csak iskolába jár. Szétmentek hát. Be is jelentették hivatalosan, 
hogy Mari elköltözik másik lakásba. Így Totyó elesett a „velfertől”, mivel nem járt iskolába. 
De Mari is kényszerhelyzetbe került. Ha az iskolát választja, a pénze arra sem elég, hogy 
a lakást fenntartsa. Ha elmegy dolgozni, nem kapja többet a „velfert”. Munka viszont nem 
volt folyamatosan. Meg egyszer be is csapták. Az a gyerek, aki az állást szervezte, meg-
lépett huszonkét ember heti fizetésével. Visszament Magyarországra. Nem volt mit tenni. 
Nem tudtak kinél panaszkodni, hisz engedély nélkül dolgoztak. Mari még próbálkozott egy-
két hónapig, hátha talál valami biztosat, de nem jött össze semmi. Jobbnak látta, ha hazajön. 
Inkább otthon lesz munkanélküli, mint Kanadában magányos menekült.

Totyó még maradt. Közben a sógoráék is kimentek, meg az unokabátyja. Amikor Totyó 
hazatelefonált, csak jókat mondott a kinti életről. Adnak ruhát, lakást, segélyt, lehet dol-
gozni. Igaz is volt, de messziről szebben hangzott, mint a valóságban. Hol sikerült munkát 
találni, hol nem. Ha bármilyen segítségre vagy információra volt szükségük, csak pénzért 
kapták meg. Mindennek megvolt az ára. Ha hitelkártyát akartak csináltatni, aki elvitte őket, 
az levásárolta a hitelkeret több mint felét. Ha le kellett fordítani egy egyszerű mondatot egy 
hivatalban, vagy be kellett vitetni magukat autóval Torontóba valamilyen hivatalos ügyben, 
komoly pénzeket kellett fizetniük. Kemény törvények uralkodtak.

Totyó a sógoráékkal sem sokáig volt jóban. Már két hét után összevesztek. Totyó nem-
igen segített nekik semmiben. Örült, hogy a maga dolgait el tudta rendezgetni. Különváltak 
útjaik. Totyó talált egy egész jó munkát. Mozit kellett takarítani éjszaka. Így még iskolába 
is járhatott napközben. Valamennyi pénzt félre is tudott rakni. De amikor egy éve otthonról 
elindult, többre számított. Meg aztán kezdte nagyon egyedül érezni magát. Senki nem volt 
körülötte, aki miatt érdemes lett volna tovább küzdeni. Úgy döntött, ő is hazamegy. Addig-
ra rajta kívül kilencen voltak kinn Hamiltonban az ő falujából. De nem nagyon tartották 
egymással a kapcsolatot. Pedig otthon haverok voltak, sőt a legtöbb még a rokona is volt. 	
De kinn valahogy másként működött minden. Ki tudja, miért?

Kerekerdõ közepében
Az öreg Mári lassan nyolcvanéves. Még kislány volt, amikor szülei a falu melletti erdőben 
letelepedtek. Hat nagycsalád élt akkor együtt, olyan százan lehettek. Aztán a cigányok beköl-
töztek a faluba. A kacsaúsztató mellett építettek házat maguknak. Azt később elmosta az árvíz. 	
Akkor rakták ki őket a temető mellé. Mentek mindannyian. A háború utáni időkben volt ez 
már, negyvenöt körül. Mári néni azóta nem tette ki a lábát a faluból. Mégis sok világot látott 
már. Megért három nagy árvizet, egy háborút, három költözést és három rendszert. Kislányként 
anyját kísérte, aki az apja faragta kanalakkal, tálakkal, teknőkkel házalt a parasztoknál. Aztán 
napszámba járt a parasztok földjeit művelni. Majd a téeszben volt fejő. Onnan ment nyugdíjba. 
De mellette eljárt segíteni a téeszbe, amikor volt munka. A pénz mindig jól jött a családnak.
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Mári néni felnevelt öt gyereket és kilenc unokát. A négy fiúból ketten szakmát tanultak, 
a másik kettő és a lány korán elment dolgozni. A fiúk a téeszbe, a lány a közeli cipőgyárba. 
Az unokák viszont mindannyian tanulnak. A szülők látták, hogy nekik már nem tetszik a 
parasztélet. Összes erejükkel azon voltak, hogy megteremtsenek mindent a gyerekeiknek. 	
Ne kelljen azt csinálniuk, amit nem szeretnek. Menjenek tanulni. A legidősebb már diplo-
más. Tanító lett, de a helyi iskolának nem volt szüksége cigány pedagógusra. Pedig a gye-
rekek harmada a telepről jár be. Elment inkább rendőrnek.

Mári néni úgy érezte, hogy a telepen nagyon megváltozott az élet. Ennyit még so-
sem változott az ő gyerekkora óta. Nincsenek sem kártyacsaták, sem közös mulatozások. 	
A szomszédokat is egyre ritkábban látja. Disznót is csak szűk családi körben vágnak egy 
ideje. Egymás temetésére még eljárnak, de az esküvők már nem olyan népesek. Vannak 
németezők, vannak amerikások meg kanadások. Vannak, akik hazajöttek, és akik még kinn 
vannak. És persze van a nagy többség, a mindig otthon maradók. Már más szabályok ural-
kodnak, mint néhány éve. Valami megszakadt. Talán Mári néni tudja, miért. De őt mosta-
nában senki nem kérdezi.

N	é	M	A			I	M	A
A	HAJLéKTALAN	SORSRA	JuTOTTAKéRT

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

Kérjük,	hogy	az	imádkozók	csendességét	beszéddel	ne	zavarja	meg!

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

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

nem	kapok	választ.
Segítségért	kiáltok...

...könyörüljetek,	könyörüljetek	rajtam,
barátaim.

(Jób	könyve)
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Az Úr Nyolcadik Kerülete
(utcaszövegek egy készülõ képregénybõl)

Reggel, kisbolt
férfi: Egy kenyeret kérek.	
eladó: [ad]	
férfi: Nincs friss?	
eladó: Ez van.	
férfi: A börtönben jobb volt a koszt.	
eladó: Vissza lehet menni.	
férfi: Folytatod, az lesz.

Koldusok
koldus lány: Most te jössz. Nyugodtan menj oda!
koldus fiú: [odajön hozzám] Jó napot kívánok! Tetszik adni nekünk egy kevés kis pénzt?
   Ennivalóra gyűjtünk, szeretnénk ebédelni.
én: Persze, tessék. [kitúrom, adok]
koldus fiú: [vissza a lányhoz] Nézd, nézd, kaptunk!
koldus lány: Látod, ne félj kérni! Hányszor mondjam még, ne félj az emberektől!

Kisbolt, esti csapatos bevásárlás
Józsi: Vegyél egy Multit. [Józsi balra el]	
lány (1): Épp fenn volt nálam a Józsi.	
lány (2): Jóvanakkor.	
lány (1): Ez csak kiveri.	
lány (2): Nem baj az.	
lány (1): Anyud hogy van?	
lány (2): Jól, jól.	
lány (1): És a karod?	
lány (2): Neki köszönhetem, nem vágják le.	
lány (1): Le is álltál?	
lány (2): Még nem mozog. Ja, le.	
lány (1): Úgy lógott rajtad, mint az infúzió.	
lány (2): Mindig, hallod.	
lány (1): Ügyes vagy.	
lány (2): Csak megijedtem.
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Este, a kisbolttól egy kapualjnyira

strici (1): Járkálj, járkálj, néz a rendőr!	
strici (2): Közlekedjél!	
kurva (1): Hagyjátok, ért hozzá!	
strici (1): Ne ácsoro-o-o-ogj!	
kurva (2): Sz*pjatok le, én vagyok a kurva. Tudom, hogy kell.

Buszmegálló, Kálvária tér

kurva: Mit dolgozol?	
én: Könyveket csinálunk.	
kurva: Könyvelő vagy?	
én: Inkább szerkesztő.	
kurva: [elgondolkozik] Nekem az is jó.

Tegnap este, Orczy tér, villamosmegálló

cigány fiú: Du ju szpik inglis?
én: A repteres trükk?
cigány fiú: Jajj, de jó, magyar vagy!
én: Szuper, ja!
cigány fiú: Figyelj-figyelj, ez egy csomag gyógyszer itt, nyugtatók meg kedélyjavítók, 	
   nem vagyok csöves, látod, itt van a recept is, csak ezt nem tudtam kiváltani, ez a leg-     	
   fontosabb.
én: Most nem tudok adni.
cigány fiú: Mindig ez van, mindenki a pénzről beszél. Mindenki a kurva pénzről 	
   beszél! Ha nem veszem be ezeket, elgurul a gyógyszer, dühöngeni kezdek, múltkor 	
   is rendőrt kellett hívni, kurvára elgurul a gyógyszer, ezt akarod? KURVÁRA EZT 	
   AKARJÁTOK!?
én: Ennyi van nálam, tessék.
cigány fiú: Fain.
[Nem jön a villamos, tett egy kört, odajön hozzám.]
cigány fiú: Du ju szpik inglis?
én: Már találkoztunk, és adtam pénzt gyógyszerre.
cigány fiú: [elgondolkozik] Mondtam, hogy beteg vagyok, látod, nincs rövid távú 	
   memóriám.
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Harminckettesek tere, dél körül

koldus: Jó napot kívánok! Tudna adni egy kis aprót?	
én: Persze, tessék.	
koldus: Köszönöm, és kellemes világvégét!	
én: A világvége előtt mire akar még költeni?	
koldus: Igaza van. Visszaadjam?

A szövegeket lejegyezte Pál Dániel Levente, az illusztrációkat készíti Lakatos István
A képregény projekt Facebook oldala: www.facebook.com/azurnyolcadikkerulete

Áprilisi üdvözlőlap (vegyes technika, talált szöveg, 2013)
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A gyilkosság – egy szegényiskola minden

napjai 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Abaújkér, Wesley János Általános Iskola, nyolcadik osz-
tály. Márk sovány testalkatú, magas, az arca megejtően szép.

– Állami gondozott vagyok, öt hónapja tanulok ebben az iskolában, egy lakásotthonban élek.
– Miért kerültél állami gondozásba?
– Tizenhat éves vagyok, és nincsenek szüleim. 
– Nincsenek szüleid? Mióta?
– 2009 óta.
– Meghaltak?
– Apám meghalt, anyám börtönben van.
– Mit csinált az édesanyád?
– Emberölés.
– Nőt vagy férfit ölt?
– Aput. Az apámat.
– Az édesapád hány éves volt?
– Ötvennégy.
– És az édesanyád most hány éves?
– Harminckilenc-negyven? Harminckilenc.
– Verekedés volt? Italozás?
– Ezt én nem tudhatom. Nem voltam ott.
– Láttad anyukádat azóta? Meglátogattad?
– Lehetne, de én nem… Nem akarom látni. De úgy néz ki, a húgom most elmegy hozzá. 

Beszélőre. A börtönbe.
– Egy családi gyilkosság ritkán történik előzmények nélkül.
– Nem voltak annyira jóban a szüleim.
– Testvéreid vannak?
– Egy öcsém, egy húgom, egy bátyám. A bátyám most múlt tizennyolc éves. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében éltünk. Vásárosnamény. Az után… meg nevelőszülőknél is vol-
tunk majdnem két évig. Sátoraljaújhely. 

– Hogyan kerültél ide, ebbe az iskolába? Volt beleszólásod?
– Volt. 
– Magad választottad?
– Nem. Az előző iskolából, a novajiból kirúgtak. Verekedés.
– Az édesapád mivel foglalkozott?
– Állatokkal. Otthon. De volt szakmája is… Otthon foglalkozott lovakkal. Árulta a bi-

kákat. Sok állatunk volt. Tyúkok, csirkék, kacsák… Negyven disznónk is volt. Hét-nyolc 
bikánk, két-három tehenünk, három-négy lovunk, kecskéből vagy harminc… És föld is. 
Ilken. Az egy kicsi falu Naményhoz közel, tíz-tizenöt kilométerre attól.

– Arrafelé éltek a nagyszüleid?
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– Nem messze attól, Jándon. Az édesanyám meg Gulácsra való.
– Az édesanyád is jómódban élt?
– Nem. Az élete akkor változott meg, amikor apámhoz került. Amikor a felesége lett.
– Hogyan ismerkedtek meg?
– Apám dinnyét árult. Járta a falvakat. Árulta a paprikát, a dinnyét, az almát… Szerintem 

így. De nem az anyám volt apám első felesége. Hogy mondjam? Ő volt az első, a hivatalos, 
de őelőtte apám egy másik asszonnyal élt, és attól is lettek gyerekei. Kettő. Az egyik most 
harmincéves, a másik huszonkilenc. Az első asszony itt lakik lent, Abaújszántón… Amikor 
apám anyámmal megismerkedett, anyám még iskolába járt. Aztán összeházasodtak, és attól 
fogva anyám besegített az állattartásba. Mi meg hétvégeken, vagy ha nem volt iskola. Men-
tünk etetni, földet művelni. Kapáltunk, locsoltunk, ilyesmi. 

– Az édestestvéreid hol vannak most? 
– A húgom az öcsémmel a novaji lakásotthonban, én a bátyámmal egy másikban, a ga-

radnaiban. Egy-egy lakásotthonban tíz gyerek él, négy-öt nevelővel. A két lakásotthon két 
faluban van, körülbelül egy kilométerre egymástól. A kollégiumból péntekenként megyek 
haza, a lakásotthonba, olyankor mindig fölnézek hozzájuk. A húgomhoz és az öcsémhez.

– Miért nem kerülhettetek mindannyian egy lakásotthonba?
– Azt mondták, nincs hely. Kértük, ha már szétválasztanak bennünket, legalább közel 

rakjanak. Csak nem régóta élünk így, korábban mindannyian Újhelyben laktunk, nevelőszü-
lőknél. Meg két évet Szántón is eltöltöttünk, az édesapám fiánál. A féltestvérünknél.

– Miért kellett eljönnötök?
– A felesége nem szeretett minket. Volt egy közös gyerek, és a feleség azt mondta a 

féltestvérünknek: válasszon. Vagy mi, vagy ő a gyerekkel. És a féltestvérünk inkább rajtunk 
adott túl, ami érthető. 

– Márk, hogyan történt a gyilkosság?
– Az erdőbe mentek ki, kapálni a földet. De előtte anyám benyugtatózta apámat. 	

Harminc szem altatót tett a kávéjába. Kiértek az erdőbe, ott apánk elaludt, és anyánk…
– Hogyan ölte meg? Késsel?
– Igen. 
– De miért? A tárgyaláson kiderült?
– Nem voltam ott. Szerintem anyámnak volt egy szeretője. Vagy nem tudom. 
– Apás voltál, vagy anyás?
– Mindkettőjükhöz kötődtem.
– Jó volt hozzád az édesanyád? Jó édesanya volt?
– Jó volt.
– Szeretett?
– Szeretett.
– Kiderült azóta, hogy valóban volt-e szeretője? Vagy csak te gondolod?
– Csak én gondolom így… A pszichológus elbeszélgetett mindannyiunkkal.
– És ez segített?
– Nem tudom.
– Álmodsz még róla?
– Nem.
– Nem is zavar már?
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– Zavarni zavar, de nem tudok ellene tenni.
– Mi lett a földdel? És az állatokkal?
– Az állatokat eladták. A föld ott van, nem műveli senki. A házak is ott vannak, már 

amennyi megmaradt belőlük. Mert széthordták. Volt egy új ház, akkor épült, mielőtt apám 
meghalt. Azt is széthordták. 

– Édesapád magyar volt?
– Nem, cigány. Az édesanyám is.
– Szép asszony volt?
– Szép.
– Az arcát még föl tudod idézni?
– Nem.
– És az édesapádét?
– Az övét sem.
– Nem készültek róluk fényképek?
– De.
– Szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a seb begyógyuljon?
– Ez nem gyógyul be sose, valamennyire úgyis mindig bennem marad.
– Azóta sokat változtál?
– Már nem megyek bele hülyeségekbe.
– Mi lesz belőled?
– Szakács. Vagy rajzoló. Kitanulom itt az iskolát, aztán, ha betöltöm a tizennyolcat, 

veszek egy házat, elállok dolgozni, és valami csak lesz.
– Visszamégy oda, ahol gyerekként éltél?
– Nem. De a bátyáimmal, az apám oldaláról, tartani fogom a kapcsolatot. Itt, Abaújkér-

ben a féltestvéremé a méntelep. De oda nem megyek. Nem éri meg. Csak annak, akinek 
semmilyen iskolája nincsen. Lennék rajzoló, tetoválós. Vagy szakács. Amikor egy kis sza-
badidőm van, folyton rajzolok. Robotokat, kocsikat, állatokat. Lehet az ló vagy oroszlán. 
Embereket is tudok rajzolni, csak fejeket nem. Azóta.

– Emlékszel még apukád nevetésére?
– Sokat idegeskedett. Olyan csöndes ember volt. Az édesanyám meg nem. Ő sem volt 

hangos, csak valahogy több volt benne az élet. Talán azért is, mert apámnál jóval fiatalabb.
– Jártatok azóta ott, ahol a dolog történt?
– Igen. Megnéztük a földet, hogy nem vettek-e el belőle. Mert előfordult, hogy beleszán-

tottak. Gazos az a hely.
– Hol temettétek el az édesapátokat?
– Jándon. Ott a neve a síron, és hogy mikor halt meg. 2009-ben. De hogy pontosan me-

lyik hónapban, azt nem tudom. Csak azt, hogy nyár volt, tizenegy-tizenkét éves lehettem, 
amikor anyám elindult apámmal az erdőbe.

Az interjút Scipiades Erzsébet készítette
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„Apja: ismeretlen, de evangélikus”
A törvénytelen születés és a vadházasság megítélése 
a késõ rendi korszak városaiban 

A házasságon kívüli születés napjaink Európájában széles körben elterjedt és elfogadott je-
lenségnek tekinthető. Az ezredfordulón megjelent európai összehasonlító statisztika szerint 
egyes északi országokban hozzávetőleg minden második gyermek így született (Norvégiá-
ban 49, Svédországban 54 százalék). Ám még a tradicionálisabb utat követő mediterrán 
országok közül is Spanyolországban a gyerekek 12, Olaszországban 9 százaléka jött világra 
anélkül, hogy szülei házasságot kötöttek volna. Magyarország ezen a skálán középen he-
lyezkedik el az illegitimitás 26,6 százalékos arányával; mára ez az arányszám meghaladta 
a 35 százalékot. Ugyanebből a forrásból azt is megtudhatjuk, hogy ezek az igen magas ér-
tékek meglehetősen új fejlemények, hiszen 1960-ban a felsorolt országok szinte mindegyi-
kében 10 százalék alatt volt a házasságon kívüli születés arányszáma.1 A jelenség terjedését 
a szociológusok a család intézményének átalakulásával és értékrendi változásokkal (így az 
illegitimitást övező növekvő toleranciával) magyarázzák. 

Korábban az illegitimitás döntően városi jelenségnek számított. A tudós statisztikus, Szél 
Tivadar az urbanizáció demográfiai vonatkozásairól Városképződés és népmozgalom címmel 
1941-ben megjelent tanulmányában kiemeli, hogy korának városaiban kétszer akkora a „tör-
vénytelen születések” aránya, mint a falvakban: 14,6, illetve 7,6 százalék. Elemzésében rögtön 
magyarázattal is szolgál, amikor a „városiasodás előrehaladása által okozott körülményeket” 
emeli ki. Ezek: „a házasságban nem élők magas aránya, a házi cselédek és gyárimunkások nagy 
száma, a nemi élet szabados felfogása” és mások. Másutt még világosabban fejti ki a város er-
kölcsromboló hatását a népesedés általa kívánatosnak tekintett modelljére: „A város – különö-
sen a nagyváros – a melegágya a neomalthuista [Malthus anglikán lelkész és demográfiai szak-
író gondolatmenetét követő – T. Á.], feminista mozgalmaknak, amelyek a születések helyes és 
szabad voltát hangsúlyozzák. A szabados világnézetek, egoizmus, szociáldemokrácia, prosti-
túció, nemi betegségek […] a városi népben mind-mind otthonosabbak s körükben több kárt 
okoznak, mint a falvakban, ezeknek a […] családiasabb erkölcsű népében.” A fenti érvelésből 
itt azt érdemes kiemelnünk, hogy a helytelenítő morális ítélet (amivel azonos irányba mutat az 
ilyen születések minősítésére használt „törvénytelen” jelző) olyan értelmezéshez kapcsolódik, 
amely a városok általános társadalomfejlődéséből vezeti le ezeket a demográfiai jegyeket.

Logikusan adódik ezek alapján a kérdés, hogy a városokra jellemző kifejezetten magas 
illegitimitási arány vajon a modern, ipari nagyvárosok sajátossága-e, vagy nem hozható ilyen 
egyértelműen összefüggésbe az iparosodással, mivel már azt megelőzően, a késő rendi kor-
szakban is kiugró volt a legnépesebb településeken. Másrészt: hogyan formálódott e jelenség 
megítélése és „kezelése”? A címül választott – a mai ember számára igencsak pikáns felhangú 

1	 	Recent demographic developments in Europe. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1999.
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– mondatot a pozsonyi német evangélikus gyülekezet keresztelési anyakönyvébe jegyezte be 
a lelkész 1831-ben. Egyik lehetséges értelmezése az, hogy bár az anya feltehetően tudja, ki a 
gyermek apja, az egyház megítélése szerint nem szükséges bolygatni ezt a kérdést, maradjon 
ez az ő titka. De mi állhatott az ilyen toleráns hozzáállás hátterében, és milyen gyakorlatot 
fejlesztett ki a korabeli társadalom a házasságon kívüli születés kezelésére? 

Aligha szorul bizonyításra, hogy a szexualitás a normákkal legerőteljesebben szabályozott 
magatartásformák közé tartozik. Ha a társadalmi normákat próbáljuk értelmezni, alapvetően 
két irányból indulhatunk ki: elemezhetjük magukat a normaszövegeket (továbbá keletkezé-
süket, a velük kapcsolatban megfogalmazott érveket), illetve rekonstruálhatjuk alkalmazásuk 
körülményeit. Az előbbi szintjén a törvénytelen születések megítéléséről igen kevés konkré-
tum derül ki a polgári kort megelőző Magyarország világából. A világi törvények egyedül az 
örökösödés szempontjából foglalkoztak az ilyen helyzettel: a házasságon kívül születetteket 
hagyományosan, fő szabály szerint kizárták az örökségből. De az egyházjogban sem önmagá-
ban, hanem egy konkrét következmény – nevezetesen a született gyermek felekezeti hovatar-
tozása – szempontjából került tárgyalásra a jelenség. Erkölcsről, helyes magatartásról, bünte-
tésről szó sem esik; az ilyen gondolatok talán a prédikációs irodalomban, valamint a sajtóban 
fordulhatnak elő. Fontos viszont, hogy bizonyos élethelyzetekben megkívánták a törvényes 
származás bizonyítását, így az illegitim születésű fiúk ki voltak zárva például a magasabb 
szintű iskoláztatásból, és céhes mester sem válhatott belőlük. 

Ami a normák gyakorlati alkalmazásának nyomait illeti, erről jóval nehezebb átfogó ké-
pet rajzolni. A rendszeres statisztikai adatgyűjtést megelőző korban az illegitimitásról – an-
nak mértékéről, tendenciáiról – nehéz adatokhoz jutni, mivel nem csupán hivatalos felmérés 
nem készült, de még az egészségügy és a népességszerkezet kérdéseire fogékony honleíró 
munkákban sincsenek erre vonatkozó információk. Ezek hiányában a kutató kénytelen az 
illegitimitás tényét közvetlenül dokumentáló forrástípushoz – a keresztelési anyakönyvhöz 
– fordulni, amelyből nemcsak a házasságon kívüli születés gyakorisága derülhet ki, de az 
is, hogy milyen társadalmi rétegekben fordult elő, és hogy a keresztelés ceremóniája milyen 
sajátosságokat mutatott ilyen helyzetekben. A mintavétel során abból indultam ki, hogy a 
protestáns és a katolikus egyház eltérően viszonyulhatott az illegitimitáshoz, illetve, hogy 
az ilyen normaszegésre a mély tradíciókra visszatekintő városi közösségek másképp reagál-
hattak, mint Pest társadalma, amely a tömeges bevándorlás révén a XIX. század első felében 
hirtelen duzzadt nagyvárossá (népességét fél évszázad alatt megnégyszerezve). 

E szempontok alapján a késő rendi korszak öt, kifejezetten urbánus egyházközségének fel-
dolgozására került sor. Középpontba – a fővárosi rangját csak akkoriban elveszítő – Pozsony 
német evangélikus gyülekezetét állítottam, amely a XVIII. század második felében kultúráját, 
nyitottságát tekintve alighanem az ország leginkább polgárinak minősíthető városi közössége 
volt. Pozsony két katolikus egyházközségét – a belvárosi központú, döntően városias, illetve 
a külvárosi, zömmel napszámosok lakta eklézsiát – hasonlítottam össze, valamint két további 
evangélikus közösséget: az újonnan, 1781-ben kiadott Türelmi rendeletet követően megszer-
vezett pesti német, valamint a kis létszámú, ám nagy múltú és tekintélyes társadalmi rangú 
kassai német lutheránusokét. A vizsgált egyházközségek népessége összesen 25 000-35 000 
fő volt, évente 1300-1700 gyermek születése mellett, lassan növekvő tendenciával.

A bemutatott egyházközségek közül a pozsonyi német evangélikusoknál a XVIII. század 
második felében még 2 százalék körül mozog a házasságon kívül születettek aránya, ám 
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az 1830-40-es évekre már 4-8 százalékos szintre emelkedik. Kassán az aránylag alacsony 
bázis mellett az évi két-három házasságon kívül született is soknak számít, így a korban 
nemegyszer meghaladja az arányszám a 10 százalékot. A pesti evangélikusok körében az 
1820-as években a pozsonyihoz hasonló, 4 és 8 százalék közötti szint tapasztalható. Mindez 
azonban jelentősen alatta marad a vizsgált pozsonyi katolikus gyülekezetekének. A belvá-
rosi eklézsiában az illegitimitás mértéke az 1830-as években 25 százalék körül van, de már 
az 1780-as években is jellemzően 8-10 százalék, a komoly társadalmi turbulenciát okozó 
francia háborúk időszakában pedig 15 százalék körüli. A főleg alkalmazott, fizikai munká-
ból élők által lakott pozsonyi külvárosban számított (30 százalék körüli) érték az 1830-as 
években alig marad el a város belső területeitől, miközben a század elején még inkább a 
pozsonyi evangélikusok számottevően alacsonyabb szintjéhez állt közel. Az adatokból ki-
tűnik, hogy a vizsgált katolikus népesség körében a házasságon kívüli születés többszöröse 
volt a protestánsokénak, és hogy már ebben a korszakban, tehát a modern iparosodást jóval 
megelőzve, elérte a XX. századi szintet. Az is megállapítható, hogy a XIX. század első fele 
erősen megnövelte a városi lakosságban az illegitimitást. Ezeket a feltűnően magas arány-
számokat fontos figyelembe vennünk a normák vizsgálatakor, mivel a Pozsonyban évente 
megkeresztelt 250-300, házasságon kívül fogant gyermek és a növekedés üteme önmagában 
is akkora súlyt jelent, amire a korabeli gyakorlat kénytelen volt reflektálni.

Hogyan reagált a társadalom erre a tendenciára? Úgy látszik, igen szemérmesen. Mai 
szemmel különösnek tűnhet, de a műfajában és tematikai irányultságában a reformkorban 
erősen kinyíló szépirodalom alig reflektált a leányanyák és a zabigyerekek világára. Igaz, 
Petőfi két közismert és az olvasóban együttérzést ébresztő „népi” hőse, a parasztfiú Kuko-
rica Jancsi (János vitéz) és a városi lelenc Szilveszter (Az Apostol) árvaként nőtt fel, de a 
költeményekben nincs egyértelmű utalás arra, hogy szüleik nem éltek házasságban. Még 
Nagy Ignác 1840-es évekbeli publicisztikája jelzi talán leginkább, hogy a városok társa-
dalmi problémái között ott szerepel a biztos családi háttér nélkül született gyerekek gond-
ja: Magyar titkok című szatirikus írásában a kisded „kosztosaiból” élő, mohó és szívtelen 
asszonyság szájába adja a „szegény férgecskék, ezek cselédek gyermekei” megjegyzést. 
A pesti társadalmi szokásokat előszeretettel bűnösnek és gyarlónak ábrázoló Nagy Ignác 
kritikája azonban inkább minősíthető kivételnek a reformkor társadalmi haladást hirdető 
prózájában. Mivel a politikai közélet szintjén ekkor még éppen csak kezdik felfedezni a 
városi szegénységet mint társadalmi problémát, és a megoldási lehetőségek keresése is 
gyermekcipőben jár (elsősorban a koldusügyet exponálják), a kortársak vélekedéséről ezen 
az úton sem tudhatunk meg sokat. A helyi közigazgatás nyilvánvalóan szembesült a zabi-
gyerekek sorsával, mint például egy 1845-ben zajlott pesti nyomozás során, amikor egy 
három hónapos csecsemő halálának körülményeit próbálták feltárni. A tanúvallomásokból 
kiderül, hogy a kislány anyja napszámosként dolgozott egy kertésznél. Munkából hazatérve 
szembesült azzal, hogy gyermeke nagyon beteg lett, már szopni sem akart, majd rövidesen 
meghalt – amiben, a gyanú szerint, a közben pálinkázó apja (egy kimaradáson lévő baka) 
gondatlansága is szerepet játszhatott. Az ilyen részletesen elemezhető esetek azonban szór-
ványosak és véletlenszerűek, így ismét a közösségi szintnek az egyházak által adminisztrált 
lenyomatához, az anyakönyvekben rögzített gyakorlathoz kell fordulnunk.

Az egyik szembeötlő jelenség a házasságon kívül születettekre vonatkozó bejegyzések 
„áthelyezése” a keresztelési anyakönyvekben. A pozsonyi evangélikusok XVIII. században 
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vezetett matrikuláiba folyamatosan csak a törvényes születésű gyerekeket jegyezték be, a 
„fattyúkat” a kötet utolsó lapjaira száműzték. Ez a gyakorlat az 1821-ben megkezdett kötet-
ben szűnt meg, ekkortól ugyanis nyomtatott űrlapot alkalmaztak, olyat, amelyen külön rovat 
jelölte, hogy a gyermek házasságból született-e. Vagyis a korábban még a kötetek végére 
elkülönített gyermekek bizonyos értelemben emancipálódtak: szépséghibával ugyan, de a 
törvényes gyerekekkel közös lapra kerülhettek. A pesti evangélikusoknál ekkoriban még 
nem vezetnek nyomtatott anyakönyvet, ott a gyermek neve mellé elhelyezett diszkrét pont 
(tehát nem verbális megjegyzés) különbözteti meg az illegitim születésűeket, de itt is a há-
zasságban születettekkel közös kronológiai sorba rendezve. Pedig a század elején még rend-
szeresen feltüntették a fattyú jelentésű latin spurius szót is. A pestinél is szemérmesebb a 
kassai evangélikus anyakönyv, ahol néhány esetben egyedül onnan tudjuk, hogy házasságon 
kívüli a gyermek, hogy nem rögzítették az apa nevét, csak az anyáét. A katolikus anyaköny-
vek gyakorlata ezzel szemben az egész korszakban az volt, hogy közös folyószámozással, 
az illegitimus szó megadásával tettek különbséget. Ezt a tendenciát talán értelmezhetjük 
úgy, hogy azt a változást tükrözi, amelynek során a szülők házassága nélkül született gyer-
mekeket már nem kell elrejteni, az ilyen születést kevésbé tekintik másodrendűnek. 

Szintén a katolikus matrikulák sajátossága, hogy nagyon hamar – legalább a XIX. század 
második évtizedétől – igen gyakorivá válik az ilyen gyermekek utólagos „törvényesítése”. 
Az ilyen esetekben az eredeti minősítést áthúzzák, és megadják a szülők összeesketésének 
adatait. Ezekből a dátumokból az derül ki, hogy olykor csak néhány nap, máskor viszont 
több hónap telik el a keresztelés és az esküvő között. Az egyház valószínűsíthetően erőteljes 
nyomást gyakorolt a hívekre, hogy a rossz legitimitási arányon legalább utólag javítson; 
ezt fejezheti ki a nagyszámú „javítás” a matrikulában. Hasonló eseteket egyébként az evan-
gélikusok körében is találunk, amely azonban kevésbé látványos, mivel ritkán végeztek 
utólagos javítást a keresztelési anyakönyvekben. A legfigyelemreméltóbb példa a korabeli 
közvélemény által jól ismert író és újságszerkesztő Ponori Thewrewk Józsefé, akinek 1838 
februárjában fia született egy pozsonyi polgárlánytól. Igaz, később (1839 augusztusában) 
összeházasodtak, de még azelőtt újabb gyermekük fogant.

Az utóbbi eset azért különösen fontos, mert azt jelzi, hogy a törvénytelen születésű gyer-
mekek egy része nem alkalmi szexuális kapcsolatban fogant (mint például a prostituáltak 
esetében), és nem is olyan viszonyban, amelyben az egyik fél rangon aluli volt, ezért a 
házasság eleve esélytelen lett volna (mint a megesett cselédlányoknál). Több más olyan 
példát is találunk, még ha nem is tömegesen, amelyben az egyház által össze nem esketett 
fiatalok valószínűleg folyamatosan együtt éltek; erről tanúskodnak a rendszeres időközön-
ként született gyermekek adatai. Mindez pedig a normák szempontjából úgy értelmezhető, 
hogy Pozsonyban már ekkor érzékelhető annak nyoma, hogy a környezet tolerálja az esküvő 
nélküli együttélést.

Az utólagos törvényesítés egyik alapvető feltétele, hogy ismert legyen az apa személye. 
Apasági nyilatkozat funkciójú bejegyzések – ahol tehát az apa hol kereszttel, hol nevét 
leírva elismeri apaságát – a pozsonyi német evangélikusoknál az 1820-as évek elejétől for-
dulnak elő; ha elvétve is, már a XVIII. század végén is van arra példa, hogy az apa azono-
sítja magát. A kassai evangélikusok körében a XIX. század elejétől találunk ilyen eseteket, 
amelyeket olykor megmagyaráz a magas rangú érintettség: 1815-ben a gyülekezeti kántor 
lányának született gyermeke egy Kassán lakó földbirtokos gazdatisztjétől.
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Több olyan esetre is bukkanhatunk, amelyben igen rangos személyek érintettek, ami siet-
tethette a házasságon kívüli együttélés és az ilyen kapcsolatból született gyermekek elfogadá-
sát. 1835-ben egy pozsonyi vaskereskedőnek – akinek már apja és nagyapja is tekintélyes helyi 
polgár volt – született törvénytelen ágyból gyermeke egy katolikus nőtől. Az ifjú Zechmeister 
megítélésének aligha ártott az ügy – még mielőtt feleségül vette volna gyermekének anyját, meg-
választották egy Pozsonyban élő gróf társaként a városi casino egyik alapító igazgatójává. Más 
jellegű eset a városban régóta ügyvédként praktizáló katolikus városi főügyészé, aki 1849 őszén 
kérvényezi, hogy egy szolgáló öt nappal azelőtt tőle született gyermekét a nevére vehesse.

A pozsonyi közösség számára azonban aligha jelentett újdonságot, hogy legtekintélye-
sebb tagjai vagy maguk is érintettek a jogilag nem szentesített szexualitásban, vagy csak 
nevükkel járulnak hozzá a jelenség elfogadásához. Amikor 1745-ben egy helyi aranymű-
vesmester lánya gyermeket szült egy akkor még vándorlegényként a városba érkezett ötvös-
től, valószínűleg nemcsak azzal lehettek számosan tisztában, hogy a bártfai születésű apa az 
ország kisszámú, nemesített evangélikus polgárcsaládjának ivadéka, de azon is eltűnődhet-
tek, hogy a fattyú gyermek mellett maga a pozsonyi polgármester vállalt keresztapaságot. 
Más jellegű jóváhagyást sugallhatott az ügyet ismerők számára, hogy amikor két nappal 
később a fiatalok egybekeltek, az egyik esküvői tanúként a gyülekezet legmagasabb rangú 
evangélikus egyházi személye, maga Bél Mátyás esperes hitelesítette az aktust.

A házasságon kívül született gyermekek megítélésének változását jelzi végül az is, hogy 
sajátos módon intézményesült a keresztapa-választás gyakorlata. A XVIII. század középső har-
madában jellemzően más és más tartotta a fattyú gyermekeket keresztvíz alá a vizsgált evan-
gélikus eklézsiákban: az érintett családok társadalmi rangjától függően tekintélyes vagy éppen 
marginális helyzetű személyek. 1835-től viszont rendszeressé válik, hogy a városban még nem 
megtelepedett vagy másként bizonytalan egzisztenciájú apák törvénytelen gyermekei mellett 
a gyülekezeti egyházfi tölti be a keresztapai szerepet, és sokszor ez a gyakorlat az apa nélküli 
keresztelésekkor is. Ilyen esetekben – a „rendes” körülmények között született gyermekek ke-
resztelésétől eltérően – a keresztanya nem a keresztapa felesége, hanem egy bába, hajadon vagy 
özvegyasszony. Az ebben az időben szolgálatot teljesítő pozsonyi evangélikus egyházfinak így 
lett tíz év alatt közel nyolcvan keresztgyermeke, de megjegyzendő, hogy ezeken az eseteken 
kívül is gyakran fordult elő, hogy rangos keresztszülők távolmaradása miatt ő látta el a helyette-
sítő feladatát. Ez a gyakorlat nemcsak Pozsonyban volt szokásban: Kassán 1815 óta fordult elő, 
hogy az ottani gyülekezeti templomszolga kapott hasonló megbízást fattyú gyermekek keresz-
telésekor. Ennek alapján talán megkockáztathatjuk azt a következtetést, hogy az evangélikus 
egyház a maga részéről így vállalta föl a kiszolgáltatott helyzetű, megesett nők támogatását, 
hivatalosan nevét adva a kereszteléshez, miközben ez a gesztus nem érhetett fel azzal a támoga-
tással, amelyet egy valós keresztapa nyújthatott pártfogolt keresztgyermekének.

Az itt leírt példák és érvek aligha elegendők ahhoz, hogy erős állításokat fogalmazzunk 
meg a házasságon kívüli szexualitásra vonatkozó normákról a polgári kor előttről; ahhoz 
további források bevonására is szükség lenne. Azt azonban jelzik, hogy a kor kiemelkedően 
urbanizált gyülekezetei igyekeztek választ találni e megnövekedett súlyú jelenségre. Az em-
lített gyakorlatok összességében a nagyobb tolerancia irányába mutatnak, ami újabb ponton 
támasztja alá azt a vélekedést, hogy a reformkort nemcsak a politikai életben, hanem a min-
dennapi élet és a közgondolkodás szintjén is a liberális szellemiség térhódítása jellemezte.
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A végsõ cél az asztalon táncolás

„Kezdjetek el élni, semmi melodráma!
Senki bele nem halt még komédiába…”

(Anna and the Barbies: Márti dala)

Azt mondják, akinek halálhírét keltik, sokáig fog élni. Hozleiter Fannyval tizenöt éves korá-
ban közölték, hogy tizennyolc évesen meg fog halni. Tavaly novemberben töltötte huszon-
ötödik életévét, amit Te döntesz című könyve megjelenésével ünnepelt.

A sötét jóslat nem volt légből kapott. Fanny izomsorvadásos betegséggel született, hat-
éves kora óta kerekes székben él, tizenkét évesen elveszítette édesanyját, legfőbb támaszát, 
aki minden erejét belé fektetve, töretlenül hitt lánya gyógyulásában, végül a saját betegségét 
nem tudta legyőzni. A legvadabb kamaszéveiben járó lánynak több sem kellett: bakancs-
listát állított össze, benne az élet sava-borsával. Ivott, dohányzott, egyéjszakás kalandokba 
keveredett, de szerepeltek kevésbé önsorsrontó tételek is: megnézte a tengert, kenuzott, el-
jutott a Kékesre. „Életem egyik legszebb, legintenzívebb időszaka volt. A lelkem szárnyalt! 
Nem érdekeltek a következmények.” Utolsónak vélt, tizennyolcadik születésnapját fergete-
ges partival ünnepelte.

Aztán másnap is felébredt, és harmadnap is élt még, és nem tudta, mit kezdjen magá-
val. Addigra mindent feltett, mindent végigjátszott. Addig szóltak a tervei. Ám ekkor, mint 
egy lányregényben, felbukkant a sorsfordító szerelem. Amikor a srác a kapcsolatuk jövőjét 
firtatta, Fanny lehűtötte, hiszen ő nem tervezhet hosszú távra… Erre a fiú sírni kezdett.	
A férfikönnyek, mint a drágakő. És ez végre olyan hatással volt a mindaddig nihilizmusba, 
cinizmusba fordult vadócra, hogy megszelídült, és elkezdett a gyógyulásra vagy legalábbis 
a minél hosszabb életre törekedni.

Első lépésként el kellett fogadnia önmagát, és ebben nagy segítséget nyújtottak a barátok. 
Szeretett volna táncolni a szalagavatón, mint a többiek, királykisasszony lenni egy estére, 
de „önmagát röhögte körbe”. Ám az unokatestvére, aki minden kifogásra talált megoldást, 
végül élete egyik legszebb élményével ajándékozta meg Fannyt: több száz fős közönség 
előtt megtáncoltatta. „Mindenki tapsolt és sírt. Én is sírtam. Boldog voltam.”

Az igazi fordulat 2007-ben történt, amikor fejébe vette, hogy szerez ötmillió forintot, és 
eljut Kínába őssejtterápiára. A média, a nyilvánosság segítségében bízott. „Szerettem volna 
beszélni magamról. A problémáimról, a céljaimról. Elmondani, hogy mindenhez segítségre 
van szükségem. Meg akartam mutatni, hogy nem divatból szeretném az őssejtterápiát, ha-
nem mert akkor ez volt az egyetlen esélyem. De senkit nem érdekelt. De én nem hagytam 
annyiban. Elkezdtem blogot írni. Tabuk nélkül. Rossz napokat, jókat, nevetést, sírást…” 
Először az ismerősei olvasták Mosolyka webes naplóját, körülbelül harmincan, húsz család-
tag és a barátok. Aztán egy szabadúszó újságíró – éppen magánéleti válságban – rábukkant 
a blogra, amely elgondolkodtatta saját sorsán is. Felkarolta a történetet, és eljuttatta A tévé 
ügyvédje című műsorba. Két vállalkozó felajánlásából már az adás alatt össze is gyűlt a 
kínai beavatkozáshoz szükséges összeg.
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Az őssejtterápia nem csodaszer. Hatása révén körülbelül fél évig tud ellenállni a test az 
izmot romboló betegségnek. Ekkor újabb kezelésre lenne szükség, majd fél év múlva ismét. 
Sokaknak csalódást okozott, hogy kerekes székkel tért vissza Kínából, neki azonban az apró 
sikerek is erőt adtak a további küzdelemhez.

Fanny a magányos harcos eszméjét követi, magában hisz. Kipróbál dolgokat, és ha nem 
válnak be, halad tovább. Folyamatosan mérlegel: mi tesz jót a testének, mi tesz jót a lelké-
nek. Nem hajlandó szteroidokat szedni, mondván, veseproblémára már igazán nincs szük-
sége. Vitaminokat is mértékkel, megfontoltan fogyaszt, gyógyszert egyáltalán nem. Meg 
kellene műteni a gerincét. Egyszer be is feküdt a kórházba, aztán mégsem vállalta. A műtét 
során ugyanis platinát ültetnének be a gerince mellé, hogy az tartsa, ő azonban a saját erejé-
ből szeretné tartani magát.

Mindent megír a blogjában, amelyet mára több mint hetvenezren követnek a Facebookon,	
és a szám napról napra növekszik. „Általában azokat a történeteket szeretik, amikor padlón 
vagyok. Nemcsak azt írom le, min és hogyan borultam ki, hanem azt is, hogy na, akkor 
most rázzuk csak meg magunkat, álljunk fel. Nézzük meg, mink van! Jelképes fejbevágás 
– fogalmaz Fanny. – Nem szeretem megmondani másoknak a frankót, én csak mesélek. 	
Ha bárki tud valamit hasznosítani ebből, az szuper!”

A legkülönfélébb okokból padlóra került olvasók merítenek erőt szavaiból. Megszületett a 
legenda: a lendületes lelkével, szárnyaló szellemével, töretlennek tűnő derűjével, kitartó küz-
delmével a mindennapos nehézségek fölé emelkedő ember, aki nemcsak magának és sorstár-
sainak segíthet azzal, ha a nyilvánosság elé lép, de az önmagukat épnek-szépnek tartók elé is 
tükröt tart. Ha azt tapasztalja, hogy valaki mégis elhagyja magát vagy belesüpped az önsaj-
nálatba, dühös lesz. Az életet egy kalandjátékhoz hasonlítja, amelyben induláskor a karakter 
rendelkezik bizonyos eszköztárral. Ehhez lehet további kellékeket, erőket szerezni, de rossz 
játékkal el is lehet mindezt veszíteni. A lényeg, hogy sosem indítanak kalandra úgy karaktert, 
hogy azzal ne lehetne végigjátszani az egész játékot. „Úgyhogy szedd össze magad!”

Ebből aztán ő maga is erőt merít. Reméli, hogy az edző jól megkínozza, és ő csak azért is 
végigcsinálja. Nem mindenki szereti, ha segítenek neki. Ez talán hálátlanul hangzik, de amikor 
éppen jó úton jár, hogy önállóan küzdjön le egy nehézséget, előfordul, hogy durvábban utasítja 
el a segítségére sietőt, mint szeretné. Ilyenkor persze lelkiismeret-furdalás gyötri, de mégis 
azt kéri, ne erőltessék rá a „sérültekre” a segítséget, inkább kérdezzék meg, van-e szükségük 
rá. Ugyanakkor, amikor hosszú percekig kering az aluljáróban, mert nem akad négy férfi, aki 
felvinné a lépcsőn, nem bosszankodik, mert megérti, ha valakinek sietnie kell.

Érzékenyítő és motivációs tréningeket, előadásokat tart, hogy az emberek kezelni tudják a 
viszonyukat a sérültekkel, ne görcsöljenek be a gondolattól, hogy ránézhetnek-e egyáltalán.

Jelenleg egyedülállónak vallja magát, de mindig akad valaki az életében. „Nem minden 
szerelmi történetből lesz nagyregény, de egy novella is lehet éppoly izgalmas” – idéz a Szex 
és New York című sorozatból. Nőiségének elfogadása is egy olyan pasihoz kötődik, akivel 
sosem volt köztük szerelem, inkább talán valami több. „Lelki szeretőnek hívom.” Ami-
kor megismerkedtek, és a srác felhívta magához, Fanny közölte, hogy rendben, de akkor 
a srácnak ki kell majd vinnie őt pisilni. Huszonhárom éves koráig ugyanis minden lépését 
úgy kellett megterveznie, hogy három-négy óránként olyan helyen, olyan emberek között 
legyen, akik segítenek ezt megoldani. Két éve megismert egy szerkezetet, amely végre ezen 
a területen is önállóvá tette.
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„Folyamatosan rakom le a láncaimat. Még van egypár, de a nagy részét már ledobtam. 
Az egyik legerősebb az volt, hogy nem fogadtam el magam nőként, és ugyanezt kaptam 
vissza a világtól. Csak a hibáimat láttam. De szerencsére vannak katalizátor pasik, akik 
hozzásegítenek önmagunk elfogadásához, aztán majd eljön az igazi.”

A könyve megjelenése óta nagyon felpörögtek az események. Fix pontok az edzések, 
ezekhez igazítja a sok megkeresést, felkérést. Örülne, ha a Te döntesz bestseller lenne, és 
külföldre is eljutna, hogy minél többen olvashassák.

Rengeteget fejlődött az utóbbi időben. A nyilvánosság rendkívüli erőt kölcsönöz szá-
mára. A Facebookon több mint nyolcezren örültek vele, hogy négy év után önállóan hasra 
tudott fordulni, több mint húszezren, hogy egy szerkezet segítségével a saját lábára állt. 
„Minden nappal egyre közelebb a tánchoz” – írta a fotó mellé.

Rövid távú célja, hogy anyagi biztonságot teremtsen magának, és szeretne még egy-
szer eljutni San Franciscóba Meir Schneiderhez, akivel gyerekkorában találkozott. A férfi 
vakon született 1954-ben, mostanra hatvanhét százalékos a látása, speciális életmódjának 
és masszázstechnikájának köszönhetően. Fanny el akarja sajátítani a módszert, meg akar 
gyógyulni, és egyszer majd asztalon táncolni. Esetleg a gyerekével a karján.

Hogy milyen lány lenne a betegsége nélkül? „Egy hülye liba – mondja, és felnevet. – Ha 
nem csap arcul az élet, nem tudnám értékelni a pillanatot. Nem fektetnék ennyi energiát az 
emberi kapcsolatokba. Pedig most ezek a legfontosabbak.” Ragyognak a szeplői, fel-felvil-
lan huncut tekintete, csupa élet minden mozdulata. Az együtt töltött idő meggyőz: Mosolyka 
betegség nélkül is Mosolyka lenne, aki bármit elérhet. Legfeljebb a céljai lennének mások.

Az interjút László Anikó készítette
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„Alias Kutya in Siófok”

A felvétel időpontja: 2014. február 2., vasárnap, a déli órákban
Helyszín: Siófok, a Semmelweis és Vilma utca kereszteződése
Név: Kutya 

– Na, hol kezdjük?
– Kezdjük a nevével vagy egy becenévvel!
– Kutya. Jó lesz?
– Miért kéregetett itt a kereszteződésnél?
– Azér’ kéregetek, hogy éhen ne dögöljek, rohadjak… Családom nincs, hajléktalan va-

gyok: kéregetek. Nem megyek el betörni, rabolni, hanem kéregetek… a megélhetésem cél-
jából, hogy megoldjam a fenntartásomat.

– Mennyi jött össze eddig?
– Hát, megmondom őszintén, az emberek nagyon szegények, de aprót azért adnak. Meg-

élhetek belőle.
– Mit akartak az imént a rendőrök?
– Hát, azt mondták a rendőrök vagy járőrök… A Pintér ezeknek a feje, a Sándor, Pintér Sán-

dor… Megvan mindnek a keresztneve, a Gyurcsánynak is… De mit is kérdezett az előbb?
– Milyen bort iszik?
– Há’ fehéret, mert ilyen jut nekünk. Aranykoma a neve.
– Mióta hajléktalan?
– Mióta a kommunizmus megszűnt, azóta, hogy rohadna meg.
– Mi történt akkor?
–	Megszűnt a munka, megszűnt minden. Munkanélküliség lett.
– Mit dolgozott azelőtt?
– Fakitermelő és -értékesítő voltam.
– Manapság is lehet fát kitermelni.
– Tudja, mit csinálok én? Megmondom őszintén, alkalmi munkát. Amit tudok dolgozni. 

Willkommen in Siófok. [németül kezd beszélni, aztán folyékonyan halandzsázik] Na, jobb 
lennék, mint aki most kimegy Németországba vagy Ausztriába, Österreichbe. Mindenki 
menekül ebből az országból.

– A fakitermelés nem veszélyes munka?
– Dehogynem! Nagyon veszélyes! Az ember ottfelejti a kezét vagy a lábát, de még meg 

is halhat benne.
– Önnel történt valamilyen baleset?
– Nem, pedig tizennyolc éves koromtól vagy húsz évig…
– Az orrnyergén mi az a vágás?
– Megmondom! Amikor ittam, lestumfoltam az izét.
– Lefejelte?
– Ja. Lecsókoltam a színpadot, ahol szoktam táncolni is… Tudja, mi, zenészek úgy va-

gyunk, hogy tanultuk az óvodába’, hogy dó, ré, mi, fá… C, E, D, A, C…
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– Milyen hangszeren játszott?
– Dobos voltam.
– Volt neve a zenekarának?
– Hát, úgy hívják, hogy Napoleon Boulevard.
– A Napoleon Boulevard-ban ön volt a dobos?
– Én. Valamikor…
– Ez még a fakitermelés előtt volt? Vagy utána?
– Közbe’ volt. Ja. Hát, lefutottunk, és kész.
– Volt bevétele a zenekarból?
– Nem, nem, á, nem… Ez csak hobbi.
– Voltak nagy bulik?
– Hát hogyne lett volna!
– Hol lépett fel a legtöbb ember előtt?
– Mármint én?
– Igen. Mint dobos.
– Én inkább leléptem a legtöbb ember elől, [nevetni kezd] a rendőrök elől.
– Miért lépett le?
– Pucolni kellett. Lelépés kellett, nem fellépés. [egyre csak nevet]
– A szállóra be szokott járni?
– Aludni nem.
– Hol húzza meg magát? Van állandó helye?
– Tesco. Ott mindenki ismer, alias Kutya in Siófok. A Tescóba engem beengednek me-

legedni, tologatom vissza a bevásárlókocsikat. Kéregetek, hogy „jó napot kívánok, hajlék-
talan vagyok, pár forintot legyen szíves”, „köszönöm a kedvességét”, „köszönöm szépen”, 
„ne haragudjon”. „Most nem adom a kocsit, de kaját elfogad?” Aztán beülök az aurába 
[sic!], vagy ahogy hívják, na, és akkor ott nyugodtan elvagyok.

– Ott is alszik?
– Nem alszom én ott, dehogyis! Ott kereskednek.
– Hol szokott aludni?
– Á, én csak bóbiskolok. Sehol!
– Van valamilyen emlékezetes álma a közelmúltból?
– Uram, én nem álmodok. Én nem.
– Nem fázik a feje így, sapka nélkül?
– Nem, mert van csuhám. [mutatja a kenguruja kapucniját]
– Milyen iskolai végzettsége van?
– Hát, csak a nyolcadik osztályig jutottam. Dicsérjük Jézust, a mennynek és földnek 

urát… [latinul hadovál]
– Tanult dobolni, vagy csak úgy magától kezdte?
– Tanultam.
– Járt tanárhoz?
– Ühüm… Honnan tudja? Gyerekkorom óta ütöttem a lábast, a fedő volt a cintányér, 

a cin… Igen. Hatéves korom óta. Hatvanhármas vagyok, mint a Viktor. Mindig do-
bos akartam lenni, és sikerült. Eljártam egy szimfonikus zenekarba, ahol üstdobosként 
kezdtem.
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– Azon nem gondolkodott, hogy énekes is legyen?
– Azon nem. De arra gondoltam, hogy ha a fiam lenne énekes… Iszok egyet, jó? Na, arra 

gondoltam, hogy a fiam lehetne énekes, az jó lenne!
– Tehát van családja?
– Persze. Van egy fiam.
– Együtt vannak most?
– Igen.
– Ő is utcán van?
– Nincs! Az anyjával él Bonnyapusztán. Énekes! Jolly és a Románcok. Ő a Jolly. Meg 

a Dögös Robi.
– Mulatós zene?
– Igen, igen.
– Van slágerük?
– „Elmegyek az éjszakába mulatni.” [énekel]
– Ön vallásos?
– Mennyire? Mennyire legyek vallásos? Hiszek Istenben, a mennyei Atyában, mennynek 

és földnek teremtőjében… De most már annyira fázom, hogy na. Hideg van, és nem vagyok 
fölöltözve, úgyhogy ezt a riportot abba is hagyhatjuk.

– Még volna pár kérdésem.
– Igen?
– Sportolt valamit?
– Persze.
– Mit?
– Én még iszok egyet… 
– Régóta iszik?
– Nagyon régóta. Nagyon… Mióta tehetségem van hozzá.
– Nem volt problémája belőle?
– Nem, hála a jó istennek. Jó kedvem volt.
– Mit üzen az olvasóknak?
– Az olvasóknak, hogy mit üzenek?
– A Csillagszálló olvasóinak.
– Hogy ne menjenek soha lopni, rabolni! Úgy csinálják, mint én: alias Kutya in Siófok.
– Mi az élet értelme ön szerint?
– Az, hogy tegyünk a gyerekünkért.
– Ha meghallja azt a szót, hogy láncok, mi jut az eszébe?
– A láncokról? Önnek mi?
– Például a láncfűrész, ha már fakitermelés…
– Tito. Határőr voltam valamikor… Lehullanak rólunk a láncok. Most ez jut eszembe.
– Milyen láncok hullanak le rólunk?
– Minden. A régi kommunizmus láncai is.
– A kapitalizmusban, most nincsenek rajtunk láncok?
– Dehogynem. Van sok. Csak talán máshogy nevezzük őket…
– Mi fog történni magával a jövőben? Mit valószínűsít?
– Én a legjobbakat választom. Bízzunk. Amíg élünk, remélünk, na.
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– Hogy lehet átvészelni a fagyos időt? Mit kell ahhoz tenni?
– El kell menni a Tescóhoz, és be kell menni.
– Követi a politikai történéseket?
– A politika engem nem nagyon érdekel. Az lesz a kapitány, aki a vezér. Engem az idő-

járás történései szoktak érdekelni, hogy meg ne fagyjak.
– Szavazni el fog menni?
– Hogy kire fogok szavazni?
– Azt nem kell megmondania, csak azt kérdeztem, elmegy-e szavazni. 
– Elmegyek.
– Ha lenne itt ecset, vászon, mit festene meg most?
–	Szép Magyarországot festenék, piros-fehér-zöldet. Meg a Balatont. Fölülről. Mintha 

az űrből látnánk.
– A láncokról esetleg eszébe jut még valami?
– Még annyi, hogy nekem nem volt soha nyaklánc a nyakamba’. Ez jutott még eszembe, 

de ez hülyeség. Tudja, amikor én fakitermelőként dolgoztam, mondta a főnököm, hogy se 
gyűrű, se nyaklánc. Beleakadhat egy ág vagy valami. Még a jegygyűrűt is levettem. Lesza-
kíthatja az ember ujját.

– És akkor nem tudott volna dobolni…
– Ja, a dobolás… Honnan tudja maga, hogy doboltam?
– Az előbb mondta.
– Ja, igen. Baján ismertük meg egymást a Boulevard-ral. „Valahol a Duna partján…”
– Ez mi, amit énekel?
– Ez egy szám. Mi írtuk. Baján ismerkedtünk meg… a Vincze Lillával. A Napoleon 	

Boulevard énekese volt. Ex. A Péter-Szabó Szilvia meg a NOX-nak az énekese volt. Az 
meg ugye elment Ausztráliába, ott él. Elment, szerelmi bánatába’.

– Őt is ismerte?
– Szabó Szilviát? Hát hogyne! Az énekesnője a NOX-nak. Ők fésülték össze a rockot a 

néptánccal.
– Őt innen, Siófokról ismeri?
– Nem, nem. Csak a zenekar kapcsán… Összejártunk. Meg el kellett menni, meghalt ugye a 

Cipő… „a 67-es út mellett…” Bikini, kiskőrösi volt a D. Nagy Lajos, aki meg a Rolls énekese 
volt előtte… „Nagy esők jönnek, és elindulok, elmegyek innen messze” – ez meg a Cipő volt.

– Mit gondol, hamarosan kitavaszodik?
– Á, meteorológia… [legyint]
– Szokott a meteorológiai állomás felé menni?
– Nem. Én csak arra megyek most már, hogy ne fagyjak meg.
– Köszönöm a beszélgetést. Most a Tescóhoz megy?
– Nem. Még bemegyek melegedni a McDonald’sba, utána meg… ki tudja?
– Eszik egy sajtburgert vagy egy Big Macet?
–	Még azt sem. Van már sok minden nálam. Most nem költök ott, az biztos.
– Amikor kéreget, tapasztal együttérzést?
– Micsoda beszéd?! Hát abból élek, ember! Vagyis: uram… Bocsánat.

Az interjút Kiss Géza készítette

Csillagtér	–	Hajléktalaninterjú
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Kicsi	Csillag	–	Mese

KISS	OTTó

Ati repülni tanul

Ati megint arról a kis repülőgépről álmodott.
Ahogy a valóságban, az álmában is sötét éjszaka volt. A fák ágai között csak az újhold 

keskeny köríve látszott, de az sem ragyogott, inkább olyannak tűnt neki, mintha egy sárga-
dinnyeszelet héja volna. 

Ati az álomban az udvaron ült, a veranda előtti fűben, onnan figyelte az eget. A repülő 
a hold sarlójától távol haladt, hangtalanul és lassan szállt, és gyönyörű fények világítottak 
rajta. Ati furcsának találta, hogy a mérete még akkor is csak egyarasznyi maradt, amikor 
nagyon közel ért a fák ágaihoz, hogy leszálljon az udvarra. 

Nyúlt érte, már majdnem megfogta, de akkor hirtelen minden kivilágosodott, és a hold-
sarlóval együtt a repülőgép is eltűnt. 

– Jó reggelt! – köszönt anya, és megigazította a sötétítőfüggönyt, amelyet az előbb hú-
zott kétfelé az ablak előtt.

– Hogy lett ilyen hirtelen nappal? – hunyorgott Ati. 
– Kelj fel, álomszuszék! Kész a reggeli – mondta anya. 
Ati szerette volna, ha az asztalnál is folytatódik az álom. Megitta a kakaóját, megette a 

vajas zsemléjét, de azután is csak a színes repülő járt az eszében. Sokszor álmodta már ugyan-
ezt, igaz, a gép máskor leszállt mellé a fűre, néha még a kezébe is vehette, ám hogy ezután mi 
történt, azt sosem tudta meg, mert ennél a résznél mindig vége szakadt az álomnak.

Volt egy másik visszatérő álma is, abban nem az udvaron ült, hanem az utcán, a házuk előtt 
szaladt. Két karját maga mellé emelte, aztán futásnak eredt, és csapkodott, mintha szárnya 
lenne. Néhány lépés után egyre könnyebb lett a teste, lassan felemelkedett, és már csak ritkán 
kellett lebbentenie a karján, akár a madaraknak a szárnyukon, amikor a levegőben vannak.

Ati az ismerős házak fölött repült, alig magasabban a fák hegyénél és a villanyoszlopok-
nál. Felülről látta a háztetőket, az udvarokat, a veteményeskerteket, és visszafelé, amikor a 
saját házuk fölött szállt el, beleshetett a kéményen a padlásra, akár egy mesében.

Az álmok tényleg olyanok, mint a mesék, gondolta. Olyankor egyszerre két helyen van az 
ember. A valóságban az ágyán fekszik, de mégis szereplője az álmának. Mint amikor egy jó me-
sét olvas: csak ül a könyv előtt, ám valahogy mégis máshol van, benne a mesében a hősökkel.

Felállt az asztaltól, és szólt anyának, hogy kimegy játszani. Cipőt húzott, sapkát, sálat 
vett, mert hűvös, kora őszi idő volt.

Ahogy leszaladt a veranda lépcsőjén, majdnem felkapta a szél. Egy pillanatra úgy érezte, 
súlytalanná válik, mint amikor a biciklijével átrepül az utcavégi bukkanón, vagy amikor hir-
telen elindul vele egy lift. Az érzés most is hamar elmúlt, még le sem ért egészen a lépcsőn, 
már vége volt.

Átsétált az udvaron, közben odapillantott a fák tövére. De inkább csak megszokásból 
tette, mert álmában ugyan sokszor látta leszállni oda a repülőt, valójában még sosem volt 
ott. Most is csak néhány száraz falevelet terelgetett a fák alatt a szél.

Megkereste a kapukulcsot, és kiment az utcára. Gondolta, megpróbál felszállni, mint 
a másik álomban. Széttárta a karját, mozgatni kezdte, egyre gyorsabban csapkodott vele, 
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aztán futásnak eredt. Közben még ugrott is egyet-egyet, hátha a levegőben marad, de hiába, 
mert bárhogy igyekezett, nem sikerült felemelkednie. 

Estefelé újra megpróbálja majd, gondolta. Hisz az álomban is mindig este repült. 	
De igazán már nem bízott benne, hogy sikerülhet.

Ekkor jutott eszébe az ernyő. Amikor álmában átrepül a házuk felett, mindig látja. 	
Ott áll kinyitva a padláson a kémény mellett, mintha csak őt várná, mintha pont neki tette 
volna oda valaki, hogy repüljön vele.

Már futott is. Beszaladt a kapun, hátra a létrához, amely a ház hátuljához van döntve, és 
a padlás nyikorgó faajtajáig ér.

Az ernyő tényleg ott állt, pontosan úgy, ahogy az álmában. 
De amikor Ati közelebb ment, azt is észrevette, hogy a kémény fala tömör tégla. 	

Az oldalában egyetlen lyuk sincs, és a falazat leér a padlás szintje alá. Ha felülről belenézne, 
biztosan nem látná az ernyőt.

Akkor álmában mégis hogyan láthatta?
És honnan tudta olyan biztosan, hogy valóban itt van?
Felemelte az ernyőt, hogy levigye.
Akkor látta meg alatta a papírdobozt.
Gyorsan lehajolt, és kinyitotta.
Azt hitte, üres, de amikor vissza akarta csukni a fedelét, az alján észrevett egy fényképet.
Kivette, és a cserepek között beszűrődő fénysugárba tartotta, hogy jobban megnézze.
A fotón egy igazi, kétüléses repülőgépet látott. Hasonlított arra, amelyről álmodni szo-

kott, csak ez sokkal nagyobb volt. Egy pilótasapkás ember állt mellette, aki egyik kezét a 
légcsavaron tartotta.

Ati belecsúsztatta a fényképet a nadrágja farzsebébe, és már indult is lefelé.
Először a második létrafokról ugrott, de azonnal leért a talajra. Visszament a harmadikig, 

az esernyőt újra a feje fölé tartotta, nagy levegőt vett, aztán ellökte magát, ám onnan is úgy 
ért földet, mintha ernyő nélkül ugrott volna. 

Felment a negyedik létrafokig, de megint nem sikerült a levegőben maradnia.
Éppen az ötödikre mászott, amikor meghallotta anya hangját:
– Hát te hova igyekszel?
– Sehová – mondta Ati. – Csak repülni próbálok.
– És sikerül? – jött közelebb anya. 
– Nem sikerül – felelte Ati. 
– Csináljunk sárkányt! – javasolta anya. – Az biztosan repülne ebben a nagy szélben!
– Csináljunk – egyezett bele Ati. – Csak még megpróbálom innen, jó?
– Jó – felelte anya.
Ati most sokáig készülődött. Feje fölé emelte az ernyőt, és várt, hátha tényleg jön egy nagy szél. 
Kicsit félt, mert már elég magasan volt, és izgult is, hogy sikerül-e.
Aztán összeszedte minden bátorságát, és amikor végre rászánta magát az ugrásra, tény-

leg jött egy fuvallat.
Érezte, hogy az ernyő megemelkedik. Erősen megszorította a nyelét, és már lépett is le 

a létrafokról. 
Most biztosan repülni fogok, gondolta még, de szinte ugyanabban a pillanatban a szél 

kifordította a vászonhuzatot, és Ati megint nagyot huppant a földön. 

Kicsi	Csillag	–	Mese
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Anya odaszaladt hozzá, hogy felsegítse.
– Megütötted magad? – kérdezte. 
– Á, dehogy – felelte Ati, és egyedül állt fel, hogy anya lássa, semmi baja.
Rendbe hozták az ernyőt, a ház falához támasztották, aztán bementek papírsárkányt ké-

szíteni.
Amíg Ati előkereste a hurkapálcákat, a filctollat és a ragasztót, anya vonalzót, kétfajta pa-

pírt, ollót, cérnát és vagy ötven méter vékony műanyag zsineget hozott, amely egy fadarabra 
volt rátekerve. Anya méricskélt, vágott és kötözött, Ati közben hatalmas gyerekpilótát rajzolt 
a sárkány áttetsző fejrészére, aztán felragasztotta a tűzpiros krepp-papírból kivágott farkat.

Fél óra alatt készen lettek. Ám abban a pillanatban, amikor ajtót nyitottak, hogy kivigyék 
a sárkányt, nagyot dördült az ég, és zuhogni kezdett az eső.

– Nekem soha nem fog sikerülni a repülés – mondta elkeseredetten Ati.
– Nemsokára eláll, és akkor megpróbáljuk – vigasztalta anya. – Addig főzzük meg együtt 

az ebédet, jó?
– Jó – felelte Ati. 
Már megebédeltek, de még mindig zuhogott. Ati a szobájában játszott, és időnként ki-

nézett az ablakon. 
Még egy egész órát kellett várnia, mire az eső elállt. Akkor azonnal szaladt anyához.
Kint kellemesen sütött a nap. A víz gyorsan lefolyt az úttestről és a járdáról, csupán a 

mélyebb területeken maradt néhány tócsa, de azokat kikerülték.
Anya azt mondta, menjenek el a sarokig, ott elég nyílt a terep, és a szél is biztosan erősebb. 
De Ati nem tudott addig várni. Még el sem érték az utca végét, letekert néhány métert a 

műanyag zsinórból, és futni kezdett vele. 
Anya nevetett, mert a szél azonnal felkapta a sárkányt, Ati alig győzte utánaengedni a 

zsineget. Mire megállt az utcasarkon, és felnézett, a gyerekpilóta már az égben járt, éppen 
ott, ahová ő is szeretett volna felszállni.

Végre Ati is nevetett. Fent annyira erős volt a szél, hogy a zsinór pattanásig feszült, két 
kézzel kellett tartania. Egy-egy nagyobb szélrohamnál úgy érezte, a sárkány őt is magához 
akarja húzni. Amikor pedig perceken át kitartóan figyelte a pilótát, olyan érzése támadt, 
mintha ő is ott lenne vele.

Ahogy közeledett a vacsoraidő, Ati megkérte anyát, hadd maradjon még egy kicsit. Úgy 
gondolta, ha a gyerekpilóta ilyen könnyen felemelkedett, talán neki is sikerülhet.

Amikor anya bement, Ati a sárkány zsinórját egy villanyoszlophoz kötözte, aztán el-
gyalogolt addig a járdaszakaszig, ahonnan álmában szokott felszállni. A kezét maga mellé 
emelte, és futni kezdett. Ezúttal sokkal messzebbre szaladt, mint reggel, és sokkal nagyob-
bakat csapott a levegőbe, még berregett is hozzá, akár egy igazi repülőgép.

De hiába, mert most sem tudott felemelkedni. 
Apa csak vacsora után ért haza, Ati akkor már az ágyában feküdt.
– Hallom, ma sárkányt repítettetek anyával! 
– Igen – felelte Ati. 
– És még mi volt? – ült le apa az ágy szélére. 
– Semmi – mondta Ati. – Vagyis találtam egy régi fényképet a padláson. Megmutassam? 

– kérdezte, de meg sem várta a választ, már ugrott is ki az ágyból, hogy elővegye a nadrágja 
zsebéből.

Kicsi	Csillag	–	Mese
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– Már mindenütt kerestük – mondta apa, és látszott, hogy nagyon örül a képnek. – Ez itt 
a nagyapád! – mutatott a pilótasapkás emberre. – A fotó az utolsó felszállása előtt készült, 
azután nyugdíjba ment, mert a repülőteret bezárták. Most repülőpark van a helyén. 

– Repülőpark? – kérdezte Ati. 
– Igen. Elmenjünk megnézni? Holnap ráérek.
– Persze! – vágta rá Ati, mert a repülőpark, bármit is jelentsen, nagyon jól hangzott. 
Korán keltek. A repülőparkig hosszú volt az út, elég sokat kellett autózniuk. De amikor 

végre megérkeztek, Atinak elállt a lélegzete. 
Volt ott szinte minden. Többféle vitorlázó- és motoros repülő, sárkányrepülő, helikopter 

és még egy hatalmas hőlégballon is. 
– Na, melyikkel akarsz felszállni? – kérdezte apa. 
Ati csak ekkor vette észre, hogy a levegőben is vannak repülőgépek. Hármat számolt 

meg, és még egy helikoptert is látott, az is nagyon tetszett neki.
Sokáig nézett fölfelé, mire a távolban megpillantott még egy gépet. Ugyanolyan volt, 

mint az álombeli repülő, csak ezen nem világítottak olyan szép fények, és ahogy közeledett 
a földhöz, egyre nagyobb lett.

– Azzal! – mutatta Ati.
Amikor a gép leszállt, apa Atira mosolygott. 
– Ez volt nagyapád gépe – mondta.
– Ugye, nem félsz? – kérdezte a pilóta. 
– Nem – felelte Ati, és elhelyezkedett az ülésben. – De azért fel lehetne kapcsolni a 

fényeket? 
– Hát persze. Ha akarod… – mondta a pilóta, és már nyúlt is a kapcsolókhoz. 
A repülőgép gurulni kezdett a füves kifutón, és ahogy emelkedett, Ati olyan könnyűnek 

érezte magát, mint álmában a saját kéményük fölött.
Amikor kicsit elfordultak, és Ati meglátta a lakóházak tetejét, eszébe jutott, hogy igazá-

ból még soha nem volt ilyen magasan, álmában mégis mindig tudta, milyen ez a látvány. 
De vajon honnan? 
Ez is legalább annyira rejtélyesnek tűnt, mint az, hogy megtalálta itt azt a repülőgépet, 

amelyet álmában szokott látni.
Lehet, hogy a nagyapja akarta így? 
Lehet, hogy ő tette a padlásra az esernyőt és a dobozt a fényképpel? 
Ati nem keresett válaszokat, inkább élvezte a repülést. 
Suhanni az erdők és a folyók felett, nincs ennél jobb érzés.
Elhatározta, hogy ha felnő, ő is pilóta lesz. 
Csak azt nem tudta még, hogy repülőgép- vagy helikopterpilóta.

Kicsi	Csillag	–	Mese
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A világ ura

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy dúsgazdag király. De, ahogy ez a dúsgazdag kirá-
lyoknál már lenni szokott, egyre többre vágyott. Vezetett is hódító hadjáratot a világ négy 
tája felé. Népeket hajtott igájába, földrészek kincseit harácsolta össze. Ám ez mind nem volt 
elég: a világ ura akart lenni.

Össze is hívta az udvar bölcseit, és parancsba adta, találják ki, hogyan lehetne az egész 
földkerekség az övé.

Tanakodtak a bölcsek három nap, három éjjel, mígnem előállt az első.
– Uram, királyom, egyszerű a megoldás: egy hosszú-hosszú kötél kell ide. Azzal a ful-

lajtárjaid körbekerítik a világot, s máris minden a tiéd!
Tetszett a királynak az ötlet, azonnal ki is adta a parancsot a végtelen kötél megfonására.
Feljött a kötélverők szerencsecsillaga. A birodalom apraja-nagyja a végtelen hosszú kö-

tél fonásával foglalatoskodott.
Amikor úgy gondolták, hogy már elég hosszú a kötél, nekiindultak a fullajtárok, hogy 

körbekerítsék a Földet.
Várta a király a diadalmas visszatérést, de csak szomorú hírek jöttek. A fullajtárok oda-

vesztek a magas hegyekben, a viharos óceánon, a forró sivatagban. A kötél ezer darabra 
szakadt, semmit sem tudtak bekeríteni vele.

A király éktelen haragra gerjedt, és lecsapatta az első udvari bölcs fejét.
A maradék bölcsek összedugták a fejüket, s a harmadik napon új ötlettel álltak elő:
– Uram, királyom, építtess egy égig érő tornyot, ahonnan belátni az egész földet! Csináltass 

egy nagy-nagy hálót, s azt vesd a földre, és meglátod, minden és mindenki a markodban lesz!
Tetszett a királynak az ötlet. Nosza, összehívta a birodalom pallérjait, hogy építsék meg 

az égig érő tornyot, s kiadta a parancsot a világnagy háló szövésére is.
Előre dörzsölte a markát, ha arra gondolt, hogyan akad fenn a hálóján az a sok gazdag-

ság, amit a föld hord a hátán.
Igen ám, de a torony, amikor már a felhőket verte, egyszer csak összedőlt, iszonyatos 

pusztítást végezve maga körül, nem beszélve arról, hogy a világnagy hálóba állandóan bele-
gabalyodott mindenki. Maga a király is többször fenségesen orra bukott benne.

Mérgében a második tanácsadó fejét is lecsapatta.
Az udvari bölcsek megrémültek, és az éj leple alatt egyenként szökdöstek el a palotából, 

sőt, egészen ki az országból is.
Egyedül az udvari bolond – aki, mint tudjuk, okosabb mindannyiuknál – nem féltette az 

irháját, és nagy ravaszul mosolyogva odaállt a király elé.
– Uram, királyom, rengeteg fölösleges bosszúságtól és vesződségtől kíméled meg ma-

gad, ha rám hallgatsz. Fogadd meg a tanácsomat, és a tiéd lesz az egész földkerekség sző-
röstül-bőröstül, halastul-madarastul!

– Beszélj, bolond, de vigyázz, mit mondasz, mert a fejed bánja! – mondta a király.
– Nem a világot kell bekeríteni, hanem magadat, és csak ki kell jelentened, hogy te vagy 

a kerítésen kívül. Ha te vagy a kerítésen kívül, akkor a világ van bekerítve! Elég hozzá egy 

FRIDECZKy	KATALIN
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darab kötél, amely téged körbeér! Minél szorosabbra tekered magad köré a kötelet, annál 
nagyobb birodalom ura leszel.

– Hú, de nyakatekert ötlet, ám van benne valami! – csapott a homlokára a király, mert 
azért neki is volt némi sütnivalója. Be kellett látnia, hogy ez az igazi megoldás.

Gazdagon megjutalmazta a bolondot, és azonmód hozzálátott, hogy a tervet megvalósítsa.
Kiállt a palota kertjébe, annak is a közepébe, és megparancsolta, hogy tekerjék körbe 

egy kötéllel.
– Én vagyok a kerítésen kívül! Minden, ami azon túl van, az enyém! Én vagyok a világ 

ura! – kiáltotta.
Egész napja boldog ujjongásban telt. Madarat lehetett vele fogatni örömében.
Este a felesége kérlelni kezdte:
– Kedves uram, feküdj mellém a királyi nyoszolyába, melengess meg, ölelj át, mint a 

régi szép időkben, amikor még nem voltál a világ ura!
– Nem tehetem, asszony! – felelte a király. – A világ urának gúzsban a keze, különben 

kicsúszna belőle a hatalom, s én az egész világot akarom! Inkább gyere, és tekerd szoro-
sabbra ezt a kötelet, mert úgy látom, meglazult, és én a lazaságot nem tűröm!

Mit tehetett a királyasszony, amennyire tőle telt, jó szorosan összekötözte a királyt.
Az meg csak állt ott, mint egy selyemhernyóbáb, boldog mosoly ömlött el az arcán, és 

minduntalan azt motyogta: – Én vagyok a világ ura! –, míg álltában el nem aludt.
Másnap kitalálta, hogy nem jó a kötél, mert abból még mindig kilátszik valami, ami nem 

az övé. Megparancsolta az udvari szobrászoknak, hogy tekerjék körbe gyolccsal, mint egy 
múmiát, és gipszeljék be.

Úgy is tettek. A király közben dirigálta őket: 
– A fülemet is, az orromat is, a számat is, semmiből nem akarok kimaradni, azt akarom, 

hogy minden, de minden az enyém legyen!
Ezek voltak az utolsó szavai, mert az udvari szobrászok az utasításhoz híven tetőtől tal-

pig begipszelték. A szemét, az orrát, a száját – ahogy parancsolta.
A gipszkirályt később bronzba öntötték, és díszes talapzatra állították. A felirat szerint a 

világ urát ábrázolja. Ma turistalátványosság. Az emberek, akik arra járnak, és kattintgatják 
a fényképezőgépeiket, nem is sejtik, hogy ők csak alattvalók.

Csak a világ ura tudja ezt, aki bronzbörtönében még ma is kuncog:
– Túljártam az eszeteken!
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A kislány és a varázsló

A varázsló kék farmernadrágot és fehér inget viselt, és tulajdonképpen semmiben sem kü-
lönbözött az utcán sétáló emberektől. Csak a szeme égett olyan távoli fénnyel, mint aki ellát 
a csillagokon túlra. De még ez sem volt biztos.

A copfos kislány fél lépéssel lemaradva követte, mert a varázslók egy kicsivel mindig 
hosszabbat lépnek a kelleténél. Erősen kapaszkodott a férfi kezébe, nehogy elveszítse a for-
gatagban, ha már így egymásra találtak.

– Mikor érünk oda, és tulajdonképpen hova megyünk? – kérdezte a kislány némi aggo-
dalommal. Kicsit untatta már a hosszúra nyúlt gyaloglás. A villamosok és az autók zajában 
szinte elveszett a hangja, a varázsló azonban így is meghallotta, habár kérdés nélkül is tudta, 
mi jár a kislány fejében.

– Már megint kettőt kérdeztél egyszerre – felelte.
– Azt sem értem – folytatta a kislány –, ha varázsló vagy, miért nem termünk ott, csak 

úgy, hipp-hopp, ahelyett, hogy így fárasztjuk magunkat. Ennél az is jobb volna, ha két bi-
ciklit varázsolnál, egy autóról nem is beszélve.

– Nagyon kell ám vigyázni a varázslatokkal, mert a feje tetejére állítanak mindent. 	
Összekeveredik tőlük a fent és a lent, a kívül és a belül. Ráadásul, ha csak úgy megtörtén-
hetne bármi, egykettőre unalmassá válna a világ. Sokkal unalmasabbá, mint ez a séta. Ezért 
aztán én már régóta egyáltalán nem varázsolok. De ma egészen különleges nap van, nem 
fogsz csalódni, ha kivárod a végét.

A kislány hitte is, meg nem is, mert miféle varázsló az olyan, aki nem varázsol, sőt még 
csak nem is hisz a varázslatok erejében. De azért csak kapaszkodott tovább a férfi kezébe. 
Szó nélkül rótta az utcákat, vágott át a forgalmas kereszteződéseken, sétált végig a folyó 
felett ívelő hídon.

A domboknál már sötétedni kezdett. Lassan eltünedezett a város, elmaradtak a házak, de 
ők csak mentek dombtetőről dombtetőre. A kislány kilencet számolt össze belőlük. Pöttyös 
hátizsákjából elfogyott a szendvics, és a műanyag flakonban is alig lötyögött néhány korty 
víz, a varázsló azonban csak nem lassított.

– Sietnünk kell – mondta sürgetően –, másként nem érünk oda.
A kislány úgy érezte, ha nem fogódzkodhatna bele, összeroskadna a fáradtságtól.
Amikor aztán felkaptattak egy újabb, az utolsó dombtetőre, a varázsló végre megállt. 

Későre járt, mintha az egész égboltot egy hatalmas fekete pokróc borította volna, amelynek 
molyrágta lyukain átszikráztak a csillagok, összemosódva a város messze pislákoló fényeivel. 
A kislány lélegzet-visszafojtva itta magába a látványt. A varázsló hirtelen elengedte a kezét. 

– Idáig elhoztalak – szólalt meg halkan –, látod, érted ragyog most az összes csillag, de 
a hazautat neked kell megtalálnod. Ebben már nem segíthetek.

Mire a kislány válaszra nyitotta a száját, a varázslót elnyelte a sötét. Ám ő még akkor is 
érezte a tenyere melegét, amikor másnap reggel a puha takaró alatt felébredt.

MAGyAR	CSABA
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A Mesekönyv közbeszól
Darvasi László: A Háromemeletes Mesekönyv

„Szeretnék kikötni valamit”, mondja a csupa üres lap Mesekönyv még a legelején az írónak. 
Szeretne izgalmas lenni, szórakoztató, szép, színes, bátor, világhírű. Az író csak egyet ígér-
het: szerethető lesz. És ilyenre sikerül.

Darvasi László két Trapiti-meséjét követően a Pálcika, ha elindul című könyve során 
dolgozott együtt először Koncz Timeával, ez tehát a második közös kötetük. Koncz vicces 
figurái és az interaktivitásra sarkalló mondatok az olvasó fantáziájának is helyet adnak: a 
könyv festék nélkül maradt oldalai rajzolásra, írásra és emlékezésre biztatnak.

A Háromemeletesnek egyszerre szereplője a Mesekönyv és maga az író, beszélgetnek, 
egyezkednek, az író kézen fogva vezeti teremtményét a vidám, költői és szomorú történetek 
labirintusában. A Mesekönyv apránként megismeri a szereplőit: Zalhúber Tibikét, a pupákokat, 
a Tanító nénit, a Magyar Történelmet, a torzsalkodó Kuruc Béla bácsit meg Labanc Palikát, a 
két csúfondáros vecsési káposztát, a boszorkányt a padlásról, Sámánova Pukkanova Jajnekedet 
meg Sztrófa Katát, Frász Marikát és még sok szimpatikus és kevésbé barátságos alakot.

A többemeletes történet minden egyes szintjét más és más világok lakják; a földszint és az 
első emelet a megismerésé, a rákérdezésé, a Mesekönyv is mindig beleszól, mi miért ilyen vagy 
olyan. Zalhúber Tibike a Tanító nénit nyúzza a folytonos kérdezősködéssel. Milyen a ház, ahol 
laknak, a hinta szeret-e hintázni, hogyan alszik a bunda, milyen a Komisz Mese, a Verekedős 
Mese, hogyan lesz a Művészet, mi az elmúlás? Darvasi egyszerre képes szentimentalizmus nél-
kül tárgyszerű és humoros lenni, ha kell, megható, ha szükséges, egy kancsali viccel derűbe oltja 
akár a legszomorúbb témát is. A második emeleten a Magyar Történelem lakik a Gurulmadár-
ral. Ezen a helyen néha a pátosztól sem megijedve olyan magától értetődő természetességgel 
esik szó háborúról, Trianonról, holokausztról, forradalomról, a hajléktalanságról, ami felnőtt 
olvasóként üdítően hat, fiatalabbként pedig talán az egyedül érvényes hogyanja bármiféle ma-
gyarázatnak. Ezek a részek mint megannyi lépcső vezetnek tovább, fölfelé a harmadik emelet-
re, ahol – már beszélve életről, halálról, szerelemről, sokféle meséről és emberről – kibomlik 
a történet: meg kell menteni a fogságba esett Magyar Történelmet, meg kell találni az eltűnt 	
Zalhúber Tibikét. Ha mindez nem lenne elég: a könyvek kifakulnak, és a Mesekönyv is veszélybe 
kerül. Kezdetét veszi a nagy harc, amely legalább olyan szellemes, mint Darvasi korábbi mesere-
gényében, a Trapitiben a tökfőzelék-háború. Jönnek a pupákok, összefognak, jönnek a földszint-
ről, az elsőről, még a padlásról is érkezik segítség. De ki kivel van? És mire szolgál az a bűbáj, 
amely Einstein Károly fizikatanár nagylábujját az író szobájába varázsolja? És ki az, aki szembe 
mer szállni a fene nagy étvággyal is? Hát a pupákok nem hagyják, hogy minden színét veszítse, 
hogy minden felcímkézhetővé és bekebelezhetővé váljon. Itt vannak a harmadikon, és vitézked-
nek, táncolgatnak, rolleroznak, kisautóznak, kiszínezik újra a fekete-fehér világot. Így ezentúl, 
akinek kedve támad, újra bármikor megehet egy tejfölös lángost a Magyar Történelemmel.

Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2013, 246 oldal (2990 Ft) 

SZALA	BOGLÁRKA
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A Háromemeletes Mesekönyv
(részletek)

A felnõttek fontos dolgokat határoznak el
Nagymama kijelentette, nem megy át többé cseverészgetni a szomszédba, mert a szomszé-
dok csak a magukét mondják. Unalmasak, mint a száraz kifli. Hanem másnap a nagymama 
mégis átment. És amikor hazajött, azt mondta, most már tényleg soha nem megy át, aztán a 
következő nap mégis átment. 

Nagypapa háborgott, hogy nem kerékpározik ki többé a meccsre, olyan pocsékul játszik 
a csapat. Mindig kikapnak. Vereség, vereség! Aztán titokban megnézte az újságban, mikor 
lesz a következő meccs. És? Hát ki is karikázott a pályára szombaton. 

Apa kijelentette, leszokik a cigarettáról, de még rágyújtott egy utolsóra. 
Anya kijelentette, fogyózni fog, esténként elkocorászik néhány kört a háztömb körül. 

Hanem amikor újra futni kellett volna, hirtelen sürgős dolga akadt. Vagy nem találta a me-
legítőjét. Vagy nem állt jól neki. 

Tibike azon gondolkodott, ő mit jelentsen ki. 
Úgy döntött, hogy nem határoz el semmi fontosat, hanem Tibike marad. 

Két magyar ember találkozik
Két ember botlott egymásba az utcán. Sárgán mosolygó aranyesőbokor mellett történt, ta-
vasszal. Heverészett ott egy pad, piros támlás. Leült az egyik, leült a másik is. A kékre 
festett eget fürkészték, hunyorogtak. Beszélgetésbe elegyedtek. 

– Nahát – jelentette ki az egyik. 
– Nahát hát – így a másik. 
– Ez aztán tényleg, hú – háborgott az egyik.
– És hí is, nemdebár – tette hozzá a másik. 
– Tegnap nem lehetett volna? – kiáltotta az egyik. 
– Vagy holnap – bólogatott a másik. 
– Vagy soha.
– Akkor miért nem inkább mindig?!
– Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen komoly. 
– Én mindig is tudtam, hogy komolyabb már nem lehetne. 
– Viszontlátásra, megyek haza gondolkodni – mondta az egyik. 
– Viszontlátásra, én is kifundálok még valamit – szólt a másik. 
Úgy érezték, hasznosat társalogtak. Minden fontos ügyet megvitattak! Elégedettek vol-

tak. Otthon a feleségeik azt kérdezték tőlük, Jenőkém, Alfrédkám, ma miről beszélgettetek a 
platános, hársas, fenyős parkban azzal a… azzal a hogyishívjákkal? Ők meg azt válaszolták, 
hogy fontos dolgokról diskuráltak! És holnap, holnapután is beszélgetni fognak! A világ így 
nem maradhat! Van megbeszélnivaló bőven. 

DARVASI	LÁSZLó
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Forradalom ezerkilencszázötvenhatban
Volt egyszer Magyarországon egy forradalom. Többször is volt Magyarországon forrada-
lom, de ez ezerkilencszázötvenhatban volt. A Forradalomról tudni kell, hogy hangos. Szép 
és veszélyes. Bátor. Vakmerő. Akkor is szép, ha néhány forradalmár csúf dolgokat cselek-
szik. A magyarok az ezerkilencszázötvenhatos forradalom alatt labda alakú lyukat vágtak a 
zászlójuk közepébe, hogy át tudjanak kukucskálni abba a világba, ahol a Szabadság lakik. 
Na, és látták a Szabadságot odaát? Bizony látták!

Így nézett ki: 
A forradalom előtt, amikor a kommunisták uralkodtak Magyarországon, a Szabadságot 

sokszor elnáspángolták. Kiforgatták a zsebeit. Elorozták a szép ruháját. Munkaruhát, rab-
ruhát öltöttek rá. Uniformisba bújtatták. Az októberi forradalom alatt a magyarok, köztük 
persze a kislány is, aki szerette a rózsát, sokszor kikukucskáltak a lyukas zászlón, és látták, 
milyen boldog a Szabadság. Mert mit csinált?

Például fodrásznál volt! Dauerolt, besütötte a tincseit. Tánciskolában billegett. Rétes-
tésztát gyúrt a konyhában. Szerelte a biciklijét. Vitorlázott. Hasalva gombfocizott a parket-
tán. Füvet nyírt a kertjében. Kutyust sétáltatott. Nyaralt. Síelt. Szedret szedett. Színházban 
tapsolt. Olvasott. Kalapácsolt. Sírt gondozott. Sétálgatott. 

Hát hiszen szabadságon volt!

A magyarok Istene
Abban minden magyar egyetért, hogy a magyarok Istene szigorúbb, mint Einstein Károly, 
a fizikatanár, aki egyszer mérgében bekapta a kísérleti vasgolyót, és le is nyelte. Másnap 
hozta vissza. 

A magyarok sokat könyörögnek az istenükhöz. Kérnek tőle pénzt, hitelt, ingyen belépőt, 
fizetésemelést, üdülési csekket, labdarúgó győzelmet, kevesebb náspángolást, nagyobb or-
szágot. De főleg arra igyekeznek rávenni, hogy a másik magyart üsse és sanyargassa, ne pe-
dig őt. A magyarok Istene zavarban van ennyi kívánságtól. Mert évezredek óta így megy. 

Tanácstalan a magyarok Istene, mert az nem lehet, hogy az egyik magyart nyakon ver-
desi, a másikat meg tejben, vajban füröszti. Ezt üsse, azt simogassa?! Ennek is kunkorodik 
bajusza, annak is bozontosodik a szakálla. Az is visel kalapot, ennek is libeg a fejkendője! 
Ez Kuruc Béla bácsi. Az meg Labanc Palika! Ennek pisze, annak krumpli az orra. Nem 
olyan nagy különbségek ezek a magyarok Istenének. A különbséget mindig az emberek 
csinálják. 

A színekrõl szóló mese
Volt egyszer egy kék ház. Abban élt a piros arcú ember, a Kázmér. A cicája rózsaszínű 
nyelvével lefetyelte a fehér tejecskét. Ha Kázmér elment sétálni, barna cipőt húzott. Ha 
hideg volt, magára öltötte az okkerszínű kabátját. Egyszer fekete szakálla nőtt. Elment az 
orvoshoz, aki megvizsgálta. Vörös volt a torka. Barna gyógyszert kellett innia. De keserű 
volt. Amikor meggyógyult, vett egy pár karmazsinszínű zoknit. Büszke volt, a házban egye-
dül neki volt ilyen színű zoknija. Tavasz lett, és Kázmér nézte, hogyan lesznek a parkban a 
rügyecskékből nagy zöld levelek. Az egyik bokor alatt valami szürke mocorgott. Hopp, egy 
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elcsatangolt nyuszi! Talán a szomszédból szökhetett el. Igen! Kázmér hazavitte a szürke 
nyuszit. 

Este bámulta az éjszakai ég sötétjében halványkodó csillagokat. Álmodozott, mesélgetett. 
Egy napon Kázmér is kapott egy csillagot. A csillag sárga volt. A mellére kellett tűzni, a 

kabátjára. Kázmér nem sokkal ezután elutazott, és soha nem jött vissza. 
Nem tudom, milyen színű, ha valakit elvisznek, és többé nem jöhet haza. Pedig ennek 

a dolognak is van színe! Ahogyan van az égnek, a földnek, az éjszakának, a pirkadatnak. 
Elvitték Kázmért, és talán ő volt a nagypapa vagy az apuka, a nagybácsi. Mindenesetre nem 
jött vissza. 

Nem jött vissza semmiféle szín. 

Cím nélkül (vegyes technika, 2013)



76

Szerzõink

Fleck	 Gábor Budapesten született 1970-ben, szociológus, a Budapesti Gazdasági Főiskola 
oktatója. Fő kutatási területe az etnicitás és szociális helyzet összefüggései, a társadalmi kirekesztés 
mechanizmusai. Az elmúlt két évtizedben számos civil kezdeményezésben is részt vett, jelenleg 
egy társadalmi inklúziót támogató virtuális kulturális intézet építésén dolgozik.

Frideczky	Katalin 1950-ben született Budapesten, zongoraművész, író. Több novelláskötete, 
valamint egy mesekönyve jelent meg, legutóbb pedig egy regénye Álomszőttes címmel 2013-ban.

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

Hímzõkör:
Baki	 Júlia 1990-ben született Zalaegerszegen. 2011-ben diplomázott az ELTE 
filmelmélet–filmtörténet szakán, 2009-től pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
intermédia szakos hallgatója.

Sós	 Dóra 1989-ben született Pécsett. A legrangosabb kortárs irodalmi folyóiratokban 
jelennek meg szövegei a költészet, a próza és a vizuális költészet területéről.

Szabó	 Imola	 Julianna 1984-ben született Budapesten. Táncelméleti szakíró, író. 
Számos irodalmi és szakmai kiadványban publikált. Első kötete 2001-ben a Kráter Kiadónál 
jelent meg Sáska-tánc címmel.

Tóth	Kinga 1988-ban született Sárváron. Kommunikációs szakember, bölcsész, lektor. 
Irodalmi lapokban publikál, zene- és videoművészettel is foglalkozik, képzőművészeti 
kiállításai vannak. Első kötete Zsúr – más mondókák címmel jelent meg 2013-ban a 
PRAE.HU gondozásában.

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

Kiss	 Ottó 1963-ban született Battonyán, költő, író, szerkesztő. Számos verses- és 
prózakötet szerzője, legutóbbi Ati és a holdvilág címmel 2013-ban jelent meg a Cerkabella 
Könyvkiadónál.

László	Anikó 1968-ban született Debrecenben, jelenleg Százhalombattán él, újságíró.

Magyar	Csaba	1963-ban született Győrben. Berlinben élő tanár, író. Írásait irodalmi folyóira-
tokban jelenteti meg.

Makai	 Máté Veszprémben született 1986-ban, jelenleg Budapesten él. Az ELTE BTK 
irodalomtudományi doktoriskolájának hallgatója. Kritikái, esszéi és novellái jelentek meg.

Mihály	Emõke 1971-ben született, Marosvásárhelyen él. Szabadfoglalkozású könyvszerkesztő. 
Három önálló kötete jelent meg: egy irodalomtörténeti és két interjúkötet, legutóbbi 2013-ban a 
Mentor Kiadónál, Marosvásárhelyen.


