
 

Turcsány Péter 

Szimbólumunk: a kert... 
 

–Metaforám az ember...–  
(Dylen Thomas) 

 
 

Az ember észre sem veszi, 
nap mint nap megy el mellette, 
Istennek egyetlen kertje 
is lehet Noé Bárkája! 
 
Hogyan oldja fel mesgyehatárok ellentéteit egy-regy termő ág 
szerteágazó boldogsága!  
                                       Az útszéli őrséget álló kőrisfa 
Holdat-Napot 
ostromló, levélfürtös égi áradása – hónaljában tartja magát a házat! 
 
Az adakozó és bolondos, az ezerszer-ezerágú szilvafa 
füvet-bokrot ellepő nyári áldása... – szinte táncol orgona- 
bokortól hőkölő karjaival... csak nem fogja vissza a kerthatár 
ketrece,  
hogy ajándékával a szomszéd udvarát is ne lepje be?! 
 
Soroljam-e a földmérő-pontossággal kertvégben magasodó ringló  
hadakozását a levéltetvekkel... és nyárvégi diadalát,  
mikor a szomszéd tyúkoknak örök kedvence lesz?!  
Vagy a zsenge őszibarackfát, aki egyensúlyozó művészként 
két porta gyermekeinek küldi és érleli első gyümölcseit? 
 
Az utcáról kertünk felé, bújva át a kerítés közein, nicsak, a távoli 
dombokon 
otthonos vadrózsabokor ágainak piros billentyűzetén miként ajánlja 
portékáját –  
akár téli befőttnek is... És hogyan leng-bong augusztusvégi szélben  
embernövésű lepkevirágok fehár menyasszonycsokra! 
 
Virágkoszorús, cseresznye- és dió-árbócos testvériség-hajó!  
Málna- és mogyoró-vessző fonatú kajűtjeid őrzik gyermek-létünk 
titkait.  
Birsillatozású, barackédes-csupakerekmosolyú, te érett meggyvér-
csordulású!  
Az esőcseppet könnyező égalj szivárványának rajtad könnyebbül sóhaja. 
(Nagyrév, 1999 augusztus) 
 

A Tiszazug feltámadása 
- Nagyrévnek Nagyhét nagy hete volt -  

 
Egykor a gyors Tisza ívelt háta Bögnél 
tiszavirág rajokat rajzott ki büszkén, 
s ma tenger legeli fűzfák koronáit 
s a révi templom csillagát elnyelni látszik. 
 



Nagyréven Nagyhét harangja korábban kondult, 
lomha áradás - ugró dúvadként dúlt-fúlt, 
nyelt és nyelt omladékos dombfalat, ólat, 
falánk szája életek termésén ropogtat… 
 
De félre minden kishitűség, fondorlat! 
Kazallá lett itt újra a széthullt kéve! 
Gyermekujjak s gépi vaskarok fonódtak 
egymásba és egymásért: küzdve-remélve! 
 
Nagyrévnek Nagyhét nagy hete volt, 
kéz a kéznek zsákra zsákot adott, 
medrébe a Tisza lassan mégis visszabújt, 
hullám a hullámra hiába tornyosult. 
 
Nyomában megvakult drága szőlőszemek, 
összedőlt házak és roncsolt belterek, 
s megannyi emlék, mi egymással összefont, 
szakíthatatlan háló, mit áradás se ront! 
 
Szorult-szorult az emberész-, s emberlélek- 
fonta hurok a Tisza bivaly-nyakára – 
s megszabadulva szól már a hálaének 
Isten, Nép és Tiszazug megmaradására. 
(Nagyrév, 2000 április 21.) 

 

Kipke Tamás 

(időgép) 
Részlet a Roncshíd című, készülő regényből 

 
Augusztus vége volt, ritka forró nyári késôeste, szakadt róluk a víz, 

ültek a pincekocsma fülledt légkörében, itták a sört, hogy enyhítsék a 
szomjúságukat és tovább izzadjanak, „te barom”, mondta Horváti Sándor a 
maga súrolókefére emlékeztetô kedvességével, legalább kisterccel beszél 
magasabban a normális férfihangnál, állapította meg Balázs félig-meddig 
abszolút fülére hagyatkozva, „most jön ki ez belôled, ennyi év után?”, ha 
akkor nem, hát most, szóval ott kellett volna megállnod,  Horváti belebámul 
a sörébe, de te bambán nyomultál, és ezzel éppen az ellenkezőjét érted el. 
Balázs döbbenten látta, hogy Horvátinak egyre szorosabban zárul össze a 
szája, az orra még hegyesebben mered előre az arcából, ez nála a 
megsértődés sajátos kisérője volt gyerekkorukban is, láttam, amikor egyedül 
maradtál vele az osztályban,  „te perverz dög, te vén kukkoló!”, 
hetedikesek voltunk, a vén jelző kicsit erős, a többi maradjon, ha ez most 
téged megnyugtat, „maradj már a hülye pontoskodásoddal”,  Nyakigláb 
hangjában semmi irónia, sajátos humorérzéke teljesen cserben hagyta,  pedig 
eleinte te voltál az, aki jobban érdekelte őt, a negyvenéves férfi úgy ült 
ott a Tamás-hegyi kocsma festetlen fa asztalánál, mint aki most fájlalja 
csak igazán, hogy nem képes működtetni az időgépet, mert most talán azonnal 
indulna, így ahogy van, átizzadt trikóban, borostásan ebből a sörgőzös és 
cigarettabűzös helyiségből, hogy onnan, tizenhárom éves korától újrakezdje 
az egészet, megsemmisítve, meg nem történtté téve  mindazt, ami azóta 
lépett be az életébe, tudományos eredményeit, tanári sikereit, családját, 
jólétét, induló írói karrierjét a fantasztikus könyvével, melyben az 
idősíkok között őrlődnek a szereplők, Nyakigláb talán hagyta volna mindezt, 
ha valahogy szerencsésebben újrakezdhette volna azt a tíz percet ott, az 



üres osztályban Tímár Mártával, aki ennyi év távolából is képes még 
fölforgatni az ember egyensúlyát, Márta úgy fénylett most Horváti szemében, 
mint Balázs régi szobájában az ágy melletti lámpa alatt cérnaszálon lógó 
foszforeszkáló gyöngyszem, „mért nem mondtad akkor, te anyád szégyene”, 
Nyakigláb mintha enyhülne, hát azért, mert akkor én is tizenhárom éves 
voltam és legalább annyira szerelmes, mint te, „gondolod, hogy lett volna 
esélyem?”, nagyot sóhajtott, aztán hallgattak egy korsónyit, „de miért most 
jön ki ez belőled, ennyi év után?”, mert azt látom, félig-meddig még  
mindig ide tartozol.  

Horváti belebámult az asztalok fölött egy szál dróton lógó  villanykörték 
közötti sötétbe, sűrűn sörözgettek itt az utóbbi években, mióta Horváti 
rendszeresen hazajárt Kanadából a nyári szünetekben, leszállt a gépe, és ô 
már a Ferihegyi repülôtér vécéjében átöltözött, az elegáns nyári öltönyt 
begyömöszölte a kézitáskájába, rövidnadrágban és pólóban lépett ki a 
kajütbôl, „itthon vagyok”, vigyorogta legutóbb is egy csinoska stewardess 
képébe, aki erre segítôkészen érdeklôdni kezdett, hogy jól van-e, nem kér 
esetleg egy pohár vizet, „nagy a hôség”, de Horváti atyailag vállon 
veregette a húszéves forma hölgyet, „tudja, kislányom, hazajövök Kanadából, 
rövidnadrágot húzok, és újra kultúrembernek érzem magam”. A kultúrember 
most éppen a vízivárosi királyi vár délnyugati részén folyó ásatások aznapi 
eseményeirôl adott elô a barátjának, ha komolyabb témáról beszélt, még 
nyáridôben is kitört belôle az egyetemi tanár, az ásatást vezetô 
múzeumigazgatóval egy jókora kôdarabra bukkantak a palota falának tövében, 
rajta latin szótöredék, „Pista vacillál, de én biztosra veszem, hogy III. 
Béla korából való”; állítólag az egyetemi elôadásait is fűszerezi olykor 
önirónikus megjegyzéseivel, valamilyen más nyelven természetesen, mert hát 
ha röhögni akarnak rajta, legalább okosodjanak közben, kanadai fizikus 
hallgatói közül ezért többen is tanulnak flamandul, ógörögül, litvánul vagy 
éppen magyarul, „mondtam Pistának, hallgasson rám, elvégre ô csak régész, 
de én fizikus vagyok, időszakember és tudományos fantaszta”. A ferihegyi 
mosdóból kilépve meg kultúrember is, Balázs nézte ezt a gyerekkora óta 
állandóan az önelégültség és a gyilkos önirónia határán egyensúlyozó 
kultúrembert, aki most éppen fölhúzza a hasán a trikót, hogy megtörülje 
verejtékezô arcát, nehezen tudta volna megfogalmazni, mi köti ehhez az 
idegenbe szakadt, nem könnyen elviselhető figurához, akirôl az utóbbi 
esztendôk során derült ki, hogy nemcsak gyerekkori barátja, együtt úsztak 
és ministráltak, egy iskolába jártak, gyakran ugyanannak a lánynak tették a 
szépet, egymással versengve, olykor utálva is a másikat, gyakran verekedtek 
is, „elsô vérig”, rikoltotta Horváti a strandon, a hátsó kabinsor mögötti 
beszögellésben, és máris bokszállásba helyezkedett, Balázs még föl se 
fogta, hogy újra párbaj, máris az orrán recsegett Horváti csontos ökle, egy 
pillanat alatt vérbe borult az arca és a feje is, ütött, mint a cséphadaró, 
Horváti meg csak védekezett, „az elsô vérig, te ôrült!”, végül a többiek 
fogták le ôket, a zuhany alatt derült ki, hogy Horvátinak meglazult egy 
foga, Balázsnak meg eltört az orrcsontja, együtt baktattak el az SZTK-ba, 
még utálták egymást, de szent volt már a béke. Horváti törölte az arcát, 
Balázs az orrát tapogatta, „semmi nagyobb baj, Klári néni”, Balázs anyja 
fehér köpenyben állt a sebészeti rendelő nyitott ajtajában, éppen 
szólította be a soron következőt, mikor meglátta arca elé szorított 
zsebkendővel közeledni a fiát a barátjával, a fehér köpeny megtartotta a 
szerepében, „befelé, fiúk!”, az ajtó felé tóduló várakozókat 
visszaparancsolta a helyükre, „láthatják, baleset”, lehullottak az arcra 
szorított zsebkendők, Horvátit az egymásba nyíló rendelőkön át kísérték a 
fogászatig, Balázst meg Anya főnöke vette kezelésbe. „Máig hálás vagyok 
neked azért a jobbegyenesért”, Horváti széles vigyora szinte kettészelte a 
fejét, „a fiatal fogorvosnőnek olyan  mélyen ki volt gombolva a köpenye, 
hogy talán érzéstelenítésre se lett volna szükség, hogy tovább bámulhassam, 
megnézettem vele az összes fogamat”, hosszú göbös ujjával megkocogtatja 



vigyorgó arcából kilátszó agyarait, „azóta se volt gond”, röhögve még 
hozzáfűzte, „a fogaimmal”. 

„Jó nap volt, rábukkantam néhány érdekes régiségre”, foglalta össze 
Nyakigláb a történteket, „nem megyek haza üres kézzel”, lelkesen mutatta a 
délelőtt talált kődarabról készült fényképet, „nem tudnál adni egyet 
Mártáról?, lehetőleg húsz-huszonöt év előttit, abban a piros 
fürdőruhában... akkor már akár indulhatnék is”, integetett a pult felé, 
„rendben, még két sört a nagy felfedezőnek”, nyugtázta a csapos a 
rendelést, úgy látszik, neki is eldicsekedett a mai sikerével Nyakigláb a 
sörözés egyik rövid kényszerszünetében, „pardon, mennem kell, tudod, ahol 
van bevétel, ott van kiadás is”, Balázs megnyugodva látta, hogy barátja 
túljutott az előbbi mélyponton, már teljesen a régi, újra fölényes és 
nagyszájú, helyretolódott a kizökkent világ, Istennek hála minden rendben. 
Délután nagyot úsztak a strandon, „emlékszel?”, így kezdődött minden 
második-harmadik mondat, nézték a lányokat, aztán hátramentek a 
kabinsorhoz, Horváti hirtelen az arca elé kapta két ökölbe szorított kezét, 
„első vérig”, aztán nevetve rohantak a medence felé, „mindenki meghalt?”, 
Horváti forgatta a fejét, „sehol egy ismerős”, legalább egy mindjárt itt 
lesz. Kis srácok húzták a kötelet, hogy elkerítsék a medence egy részét, 
„edzés lesz, na addig gyorsan ússzunk egyet”, egyszerre vetették magukat az 
aranykék vízbe, simán, szép tempókkal haladtak, majdnem szimmetrikusan 
emelkedtek a karok, egyszerre, egymás felé fordulva vették a levegőt a 
gyorsúszás megszabta ütemben, „köszönjük a bemutatót”, Gépész Sanyi, a régi 
versenytárs, a városi úszócsapat mostani edzője vigyorgott rájuk, miután 
harsány sípszóval leállította őket, ha lassan is, de legalább szépen 
csináljuk még, „ne haragudjatok, de kezdenénk”, oké, Sanyi nevetett rajtuk, 
ők meg lihegtek a tizedik hossz után, „akkor még egy rövid verseny”, 
rikkantotta Horváti, és már lökte is el magát a kékcsempés faltól, egy 
karcsapással Balázs előtt ütött a célba a túloldalon, „emlékszel?”. Több 
tucat hasonló esetre is lehetne emlékezni, állandóan versenyeztek, és a 
medencében az esetek többségében Horváti bizonyult jobbnak, ha csak egy-két 
tizedmásodperccel, vagy akár csak egy benyúlással, mint azon a 
margitszigeti versenyen is, amikor legszívesebben a Honvéd uszodájában 
álltak volna inkább a rajtkőre, mert az az országos úttörőolimpia döntője 
lett volna, „ha úttörő is, de azért olimpia”, magyarázta Horváti, valahol 
el kell kezdeni, erre azonban nem került sor, „Ferdi bácsi, tessék 
megérteni, megnyerjük a versenyt”, magyarázta a karjaival kalimpálva 
Horváti az igazgatói irodában, és nemcsak magunknak, hanem az iskolának is, 
Balázs visszafogottan kontrázott, ez volt a spontán kialakult taktikájuk, 
ha ketten álltak szemközt Sipekivel, de most sem jártak eredménnyel, „nem 
vagytok úttörők, május elsején sose jöttetek fölvonulni, hát akkor az 
olimpián se vonultok föl, ez így igazságos, pajtikáim, na mars kifelé”, 
leforrázva távoztak az irodából, de pofon nélkül, ez is valami, a pofon az 
olimpiai döntőt követő hétfőn csattant, ha csak képletesen is, és ezúttal 
nem az ő arcukon, a tanári szoba ajtaja mellett, a folyosó nagy 
hirdetőtábláján mindenki olvashatta a Népsport két kivágott tudósítását, 
„Országos úszóverseny a Margitszigeten”, az ötvenméteres fiú gyorsúszásban 
Horváti Sándor lett az első 32,2 másodperces idővel, a második Koller 
Balázs 32,3-mal, a másik újságkivágás az úttöróolimpiáról tudósított, ahol 
a fiú gyorsúszást Csillag Márton nyerte 33,1 másodperces eredménnyel.  

A strand után járták a várost, a szigetcsúcstól a Roncshídig, valami 
nyári táboroztatás miatt nyitva találták az iskolát is, benéztek a régi 
osztályba, a sors iróniájaképpen tizenéves lánykák öltözködtek éppen a 
földre rakott matracok között, „tűnjünk innen, mert még vén pedofilnak 
néznek”, Balázs bólogatott, ilyenek voltak a lányok, akikért megőrültünk 
annak idején,  „a lányom is ilyen korú, most Franciaországban van valami 
hasonló táborban, lehet hogy ott is rájuk nyit véletlenül két nosztalgiázó 
vénember”, baktattak tovább, a tanáriban, remélem, nem vetkőzik senki, 



Balázs óvatosan benyitott, a tanárok asztalai majdnem teljesen ugyanúgy 
állnak, a félkör alakú bástyateraszra néző ablakok sötétítőfüggönyei is 
ugyanazok lehetnek, „minden változatlan”, csak az Olgi néni asztala most a 
Mártáé, Horváti fejével a résnyire nyitott ajtó felé intett, „és az ott az 
oroszlánbarlang”. Álltak Sipeki hajdani szobájában, egymás mellett a 
szőnyeg szélén, nem, ez azért már nem ugyanaz a szőnyeg, „persze, mert 
rojtosra tipródták a szélét a kispajtások, ezzel a szokásával aligha 
hagyott föl”, bizony nem, sokan meséltek róla nekem mostanában, „mikor ment 
nyugdíjba? tavaly?”, Balázs bólogatott,  odanézz!, a falon a koronás címer 
mellett világosabb volt a másutt jócskán elszürkült festés, a régi címer 
nyoma, „látod, az új nem tudja egészen eltűntetni a régit”, nézték a falat, 
aztán bámultak kifelé az ablakon, annak idején is volt valami megnyugtató, 
ha a szőnyeg szélén állva láthatták a Kis-Duna-parton a sétálókat, halvány 
reménység, hogy valahol túl létezik a szabadság. „Maguk mit keresnek itt?”, 
egy öreg takarítónő méregette őket bizalmatlanul az ajtóból, Balázs már 
kezdett volna magyarázkodni, de Nyakigláb a szokott fensőbbséges hangján 
újra megelőzte, „mi a múltat keressük, jóasszony, aminek, úgy látom, maga 
is a része”, az asszony döbbenten nézte, amint ez az idegen mintha egy 
fényes, lapos dobozzá alakított látcsövön át szemlélné őt, két kis kiálló, 
kerek vacakba nézett bele, „tudja, a többféle idősík egymásba csúszhat, 
ezért mi ezzel az időgéppel próbálunk rendet teremteni a múltban”, Balázs 
nehezen fojtotta vissza a nevetését, „hát, úgy látom, maga egy másik 
múltból való”, Nyakigláb kegyesen vállon veregette az öreg takarítónőt, és 
Balázzsal együtt kivonult a múltnak ebből a szegmenséből, „na, Isten 
áldja”.  

Apázzunk egy kicsit, Balázs Szentgyörgymező felé indult, kiballagtak a 
Katedrális mögötti falusias városrészbe, a most már egészen a Dunáig 
lehúzódó temetőbe, ahol Koller Ferenc és Horváti Géza egymástól távol, 
szinte a két ellentétes sarokban várják a feltámadást, türelem, fiúk, 
kicsit még várni kell, motyogtak valamit összekulcsolt kézzel mindkét 
sírnál, aztán indulóban Nyakigláb megsimogatta Géza bácsi fejfáját, „igen, 
papa”, szoktatok beszélgetni?, Balázs hangjában semmi irónia, „nem, csak én 
válaszolok”, Horvátit kölyökkorában azzal szekálta az apja, hogy minden 
reggel megkérdezte, nem ritkán a barátai előtt, „fiacskám, kakiltál 
jóízűt?”, Nyakigláb hiába kérte, hiába ágált, az öreg csak nevetett, „humor 
kell az élethez”, a háborúban, bevetés előtt Géza bácsi viccmondóversenyt 
szervezett a századának, a legjobbat évtizedekig ismételgette, „mi van a 
tömegsír fölött? mi lenne, hát csapatszellem”, fantasztikus pasas volt az 
apád, „az, és én mindennap válaszolok a régi kérdésére”. 

 
Jó nap volt, „az, na még egy utolsó előtti sört?”, a csapos már kiabált 

is, hogy mehetnek a korsóikért, Nyakigláb visszazöttyent a székére, „jól 
érzem magam..., majdnem otthon érzem magam”, bámulta a himbálózó 
villanykörtét az asztaluk fölött, mintha várta volna a kérdést, amelyet nem 
kellett sokáig várnia, amelyet ugyanakkor, bár már többször jött haza, és 
sokat beszélgettek mindenféléről, mindeddig valahogy elkerültek, miért 
mentél el tulajdonképpen? Horváti úgy beszélt, mint aki nem itt és most 
próbálja ezt először megválaszolni, „mert az itthonmaradásnak túl nagy volt 
az ára, amit én nem akartam megfizetni”, arról magyarázott, hogy akik 
itthon maradtak, a személyiségükből kellett lemorzsoljanak valamit, „mintha 
egy aranyrögről”, Balázs ingatta a fejét, nem volt egyértelmű, hogy 
tagadólag vagy éppen egyetértve, én is morzsolt vagyok?,  „körülbelül 
tízmillióan lehettek ilyenek”, akik itthon maradtak, akik nem tudtak időben 
elmenni, azok mind beleléptek a csapdákba, „bocsánat, pontosítok, Szendey 
Marcell bácsival beszélgettem tegnap ilyesmikről, és nagyon rámpirított: 
értelmiségi ember nem mondhat olyat, hogy mindenki, meg hogy senki, hogy 
nincsen száz százalék, és fizikusként nekem ezt illene tudnom, és persze 
igaza van, szóval sokan beleléptek a csapdákba”, sokak ujjára csukódtak rá 



a cellaajtók, és most ezzel a roncsolt kezükkel akarnának precíziós munkát 
végezni, helyükre tenni a dolgokat, sokaknak csupa szögesdrót lett a 
szemhatár,  „ami itt negyven év alatt történt, az nem valami sokkszerű 
megrázkódtatás, hanem tömeges mérgezés, amelynek sok tünete még nem is 
jelentkezett”. Biztos vagy ebben?, „ezt olvasom ki például a te cikkeidből 
is, és nemcsak a tartalmukból, hanem, ne vedd zokon, a stílusukból is, az 
egész hozzáállásodból”, mi van az én hozzáállásommal?, „úgy teszel, mint 
aki azt hiszi, hogy néhány műtéttel vagy amputációval segíteni lehetne ezen 
a mérgezett társadalmon”, szerinted mit kellene csinálni, nagyokos?, „hát 
arról fogalmam sincs, én legfeljebb arra vigyáznék a helyedben, hogy 
akaratlanul ne fedezzem a gazemberek menekülését, akik ügyesen odalöknek 
néhány bűnbakot”, úgy látod, hogy ezt csinálom?, „attól tartok, itt valami 
nagy átverés folyik, kár volna benne közreműködni”, hülyének tartasz vagy 
szemétnek?, „naivnak, a mérgezés egyik tünete talán, hogy az embert túlfűti 
az igazság hevülete, és látási zavarai keletkeznek”, vagyis?, „hagyd a 
francba a tényfeltárást és a leleplezést, írjál regényt, vagy 
zongoraversenyt, vagy akármit, úgy több esélyed lesz, hogy tényleg az 
igazság közelébe jussál, mint ezzel az agyonmanipulált újságírással”, némán 
bámulták az asztalt egy-két percig, „persze lehet, hogy tévedek, egyszer 
már megesett ez velem: képzeld, azt hittem, hogy nincs igazam...”. Csak 
tizenhét éve mentél el, gondolod, hogy te kevésbé vagy mérgezett?, „egy 
részét biztosan megúsztam, de időszakértőként tudni vélem, hogy a múlt és a 
jelen sokkal szorosabban kötődik egymáshoz, mint gondolnánk, és állandó 
mozgásban vannak a kapcsolódási pontok, na lássuk az időgépet”, Horváti 
előhúzta a belső zsebéből a fényes fémdobozt, laposbutykos?, „ez az igazi 
keleteurópai időgép, nem?”, az egyik kis kiálló vacakot lecsavarta, és a 
dobozt a szájához emelte, „te a másikból igyál, abban a részében whisky 
van, aztán tájékozódjunk végre a térben is..., mondjuk hazafelé”. 

 

Barcsa Dániel 

Esély a tiszta győzelemre 
 
– BUMM! 
Kratochwill százados tüzérei, Dvořak, Marek, Minader, Prohaska és a 

többiek most is pontosan teszik a dolgukat. A farkasfogas zászlók alatt ez 
a cseh és morva legényekből álló alakulat az egyetlen, amelyik képes 
felmutatni bizonyos polgári erényeket. 

Az acélszörny visszahőköl. Mindazonáltal a gránát erőtlenül pattan le a 
célszerűen kialakított toronyról. A tank csikorogva fordul a torkolattűz 
irányába. A tüzéreknek még az újratöltésre sincs lehetőségük. Egy pillanat 
csak, és az erősebb jogán le lesz gázolva ágyú, ló, lőszeres kocsi és 
katona. 

Kratochwill elszántan fordítja lovát a harckocsival szembe, de az 
egyenes, nehézlovassági kard még annyit se ér, mint előbb az ágyú. 
Miközben, mint egy lassított filmen, ló és lovasa alágyűrődik a könyörtelen 
lánctalpaknak, fölvillan benned, hogy e tiszt öltözéke mennyire nem 
előírásos. Csákójáról hiányzik a lószőrforgó, huszárnak való tarsolyt, 
legénységi rájthúzlit visel, egyedül csak a barna frakk szabályos. Vajon – 
játszol el a kérdéssel – e boldogtalan százados nem ezzel a lehetetlen 
külsővel hívja ki, esetről esetre, önmaga ellen a sorsot? 

AZT NE HIDD – Ó, Horatio –, hogy mindegy, hol s kivel csatázol! Mert a 
körülmények az aktusnál fontosabbak. 

Próbált csak ki magad: apró cselédszobában, penészes falak közt, melyek 
határát szabják tetteidnek, mint Makedónia ama Sándornak is, s nem 
cselvetésen, merész hadmozdulaton töröd a fejed, hanem hosszú tagjaid 
próbálod kinyújtani, szenvedsz, helyzeted, mint egy inka múmiáé, míg 



kisnövésű ellenfeled egy majom ügyességével, cikázva vezérli villámzó 
hadait. 

És legyen részed abban is, hogy polgári ízléssel berendezett ebédlőben 
nyomulsz előre, már tiéd a barokk tálaló egészen, hű skótjaid oroszlánként 
őrzik cirádás lábait, s nyomorult csúszkálásoddal nem te törlöd fel a 
padlót, pótolva az elmaradt takarítást, de gondosan ápolt perzsa fogja fel 
sebzett vitézed végső halálkoppanását. 

S az ellenfelek! Ó, Horatio, válogasd meg őket. 
Nem mintha könnyű lenne ez. Az idő múlása ellenségeid számát növeli, az 

ellenfelekét fogyasztja. 
Csaba úgy érkezik, mint egy összeesküvő. Carbonari köpönyegbe burkolózva, 

óvatosan surran be kapumon. A hadseregét nálam tartja, úrnőjének-
asszonyának gyanakvását alig hihető történetekkel bágyasztja, csata közben 
hirtelen teljes csöndet vezényel, hazatelefonál, néha többször is, és hogy 
csitítsa háborgó lelkiösméretét, tőlem távozva virágot veszen. És százszor 
inkább bevallaná, hogy rosszhírű némberekkel múlatta idejét, mint vélem, 
gyermekes csatával. 

Ákos minden katonája a legsilányabb bazári áru. Haragoszöldre festve 
egytől egyig, rózsaszín lakkpötty arcuk és kezük. Kéjjel, kímélet nélkül 
vadászom őket, kezem nem reszket, mint egy nyalka ólom-kürasszir vagy nemes 
indián láttán, irtásuk mintegy kultúrmisszió. 

Háborúzz Tamással, s okádásig részegedsz. Ütközet folyik gyomrodban s 
fejedben is. A hadiszerencse minden fordultával újabb butélia kerül elő, 
benne „baranyai mérges” vagy „somogyi rettenetes”. Tamásnak mindegy, csak 
alkalom legyen, s egy csata mi, ha nem jó alkalom. A hadak mozdulatait 
ilyenkor nem Pallasz bagolytekintete, hanem Kirké elégült mosolyat kíséri. 

A legjobb, Horatio, Ivánnal háborúzni otthonában. Az ütközetre 
csokrétával érkezem, mert ünnep, varázslat lesz az este. 

„Játszódjatok szépen!” – mondja édesanyja, párás szemmel nézve 
csúszkálásaink. 

És megindul az ínyencségek sora: rizskoch, rétegelt krémek pohárban, 
gyümölcstorták és habkönnyű rétesek. A csata hevét házi bodzaszörp hűti, s 
az est fénypontja még csak ezután következik. Sólet jó cseréptálban, mely 
nem az a híg, gerslis, vendéglői babfőzelék, megáll benne a kanál, 
levetlen, de nem száraz, olvad a szájban. Füstölt tarját benne ne keress, 
szentségtörés számba menne itt, ellenben lelsz bőven libaaprólékra. 

UGYANCSAK KEDVEZŐTLEN a csata eddigi menete. De nem vesz erőt mégse 
rajtad az elcsüggedés. 

Igaz az ellen tankjai meglepően könnyen törtek át az első védvonal 
állásain, pedig oly kompániák álltak itt, mint a Máriássy-gyalogság, az 
Esterházy-hajdúk és az ír ‘Vadlibák’.  

Fájó szívvel bár, de sorsukra hagyod őket. Egyre reménytelenebbül 
küzdenek a páncélosokkal s az őket követő, teherautókról leugráló zöld 
gyalogokkal, de a hideg megfontolás feláldozásukra kényszerít. Újabb 
védelmi vonalat építesz, egy zászlóalj székely határőrt vezényelve oda. Az 
állások komoly megerősítésére már nincs idő, ellenséges harckocsik rontanak 
rájuk. Csiszer főhadnagy, miközben sorra dőlnek ki mellőle a rózsaszín 
vállpereces lövészek, egymaga két tankot lő ki. 

Ám csodát a székelyek se tehetnek, a túlerő egyre több ponton tör át. 
Tehermentesítésükre ekkor lovasságot vetsz be. Hiába. A Királyi Skót 
Szürkék és a Kress-lovasok együttes attakja összeomlik, a harcmezőt 
dragonyosok tetemei borítják mindenütt. Igaz, Czartoryski kék ulánusai a 
balszárnyon sikerrel vetik vissza az ellent, ám eközben olyan súlyos 
veszteségeket szenvednek, hogy képtelenek kihasználni a térnyerést. 

A KEZDETEKRŐL KÉRDEZEL, ó, Horatio? 
Az Aranykor a múlt ködébe vész, hátam megett a daliás időtlenség. És 

valójában, kit érdekel Homér bármely hősének születési dátuma? 
Fölmerül a múltból, első katonám, Jancsi huszár árnya. Látom göndör 



haját, pufók arcát, piros babaszáját, fölötte a festett, hegyesre pödrött, 
kackiás bajuszt. Érzem a bársony simaságát, melyből mundérja készült, 
mellyel orcámat simogattam elalvás előtt. 

Elfog ismét a vásárlás izgalma, ott vagyok megint a szerdai piacnapon, a 
filléreket számolom át újra meg újra, három zsömle ára egy gyalogos, és a 
jeep huszonkét kiflit ér. 

Mily nehezen nyílik a rejtélyes, rozsdás pléhdoboz! Ám végül mégis 
föltárja előttem kincseit: apám ólomkatonái, kopott, de harcedzett gárda, 
kék-veres huszárok, csukaszürke bakák és tüzérek, vélük egy ágyú is és 
mindenek fölött egy teljes katonazenekar. 

Peregnek a csataképek: megmozdulnak a hadsorok, gyufásdoboz lövedék 
vágódik közéjük, katonák dőlnek jobbra-balra, magasba szökken egy 
műanyagtank, már hátán fekszik, mint döglött bogár. És látom a házmester 
fiának erőlködéstől veres, felfújt pofáját, a nyáltól beragadt gyufásdoboz 
kétharmada már a szájban, zihál és újra próbálkozik, a skatulya már eltűnik 
benne egészen, mindhiába.  

S a szenvedélyes viták! Erős szavak, gyomrozás, öklözés, ölre menve vad 
hengergőzés  a csatatéren, mert már csak az igazság számít, semmi más: míg 
katona törik, vár omol.  

Aztán komoly képpel ülünk vagy öten, hatan. Megrágunk, megcsócsálunk minden szót, mielőtt papírra kerül. 
Előttem kockás füzet, bal kezemmel rovom belé az első harcszabályokat. 

Látod, Horatio, a játék így finomult, az új helyzetek és szabályok újabb 
szabályokat szültek, melyek végül kódexszé álltak össze. Hol van már e 
küzdelmek nyers barbársága? De marad-é benne még életerő? E játék szilaj 
paraszttáncból a királyi udvar társas táncává szelídült, s így vált egyre 
kevesebbeké. 

FÜLEDBE HIRTELEN vad kelta dal rivall Felföldi gyalogság masíroz előre 
dudaszóra, egyenes derékkal, váll, váll mellett. 

Egy acélszörny a skótok ellen fordul. A lecsapó lövedék eltalálja Argyll 
earljét, ki vörös zubbonyában, hatalmas szürkén lovagolva, pompás 
célpontnak bizonyul. A gránát s a feldőlő testek magukkal sodorják az egyik 
dudást s egy fegyverét töltő katonát. Ám a skótok nem rettennek, élükre 
tüstént Rawlings őrnagy áll. 

– Fújd a „Bogáncsvirág népé”-t! – kiált a megmaradt dudásra, és a skótok 
rendületlen nyomulnak tovább. 

És a skótok most áratlan segítséget kapnak. Egy eddig rejtve maradt erőd 
biztonságából kis karaván kanyarodik. Az élen egy Daimler páncélos, mögötte 
két Stuart harckocsi s őket félkaréjban, fél svadron huszár kíséri, lord 
Cardigan legendás tizenegyesei. 

A Daimler teteje felnyitva, benne Bem tábornok, nem tollas kalapban, 
hanem fekete commode-csákóban, barna legénységi bekecsben, jobb karja 
felkötve. Nemrég fizettem ki érte a lakásrezsi nem csekély összegét. 

Rövid, de annál hevesebb küzdelem bontakozik ki. Az ellen veszít három 
harckocsit, de immár a két Stuart is kilőve, s Bem tábornok sorsa is 
megpecsételődni látszik a fegyverzet nélküli, nyitott Daimlerben. 

S ekkor éles kiáltás hasít a harcmezőn keresztül: 
– Tarts ki, Bem apó! 
„A CSATÁBAN a következő fegyvernemek vehetnek részt: gyalogság, lovasság, 

tüzérség és gépesített alakulatok. A gépesített alakulatok közé tartoznak a 
gépkocsizók, a páncélozott járművek és a harckocsik. 

A gyalogság alapegysége a század. Egy gyalogosszázad létszáma maximum 16 
fő. Az egy századhoz tartozó katonák azonos egyenruhát, vagy legalább 
azonosító jelzést viselnek magukon. a századok összevonhatók magasabb 
egységekbe is: két század alkot egy zászlóaljat, három egy gyalogezredet. 

A lovasság alapegysége a svadron. A svadron létszáma maximum 12 fő. A 
svadronhoz tartozók azonos egyenruhát vagy megkülönböztető jelzést 
hordanak. Két svadronból szervezhető egy osztály, háromból egy lovasezred. 

A tüzérség alapegysége az üteg. Egy üteghez maximum négy ágyú tartozik, 



ágyúnként négyfőnyi kezelőszemélyzettel. 
A gépesített alakulatok alapegysége szintén a svadron. Egy motorizált 

svadronhoz maximum 6 jármű tartozhat. E svadronok lehetnek egyneműek, 
tiszta gépkocsizó-, páncélos, harckocsizó századok, de bármely motorizált 
jármű összevonható bármelyikkel, létrehozhatók vegyessvadronok. Két 
gépesített svadron alkothat egy osztályt, három egy motorizált ezredet. 

A gépkocsi olyan nem lóvontatású, kerekes vagy lánctalpas jármű, amelyik 
nincsen páncélozva. A gépkocsiknak két életük van, tehát kilövésükhöz 
kétszer kell eltalálni őket. 

A páncélozott járművekhez tartoznak a páncélautók, a rohamlövegek, a 
felderítő páncélosok és a lövészpáncélosok, tehát a forgatható tornyú, de 
kerekes, vagy a lánctalpas, de forgatható torony nélküli harckocsik. A 
páncélozott járműveknek három életük van, tehát kilövésükhöz háromszor kell 
eltalálni őket.” 

Az ELLENSÉG HÁTÁBAN EKKOR hat parányi Sherman gördül ki a ruhásszekrény 
lába mögül. Csikorogva állnak meg, lándzsaként billentik meg csöveiket, 
akár a középkori lovagok. Egyik se nagyobb egy csökött diónál. 

– Mik ezek? – hallod a felháborodott hördülést. 
– Tankok. 
– Azt látom én is! De milyenek? 
– Sherman harckocsik. 
– Ilyen nincs! 
– Dehogy nincs! A Sherman amerikai harckocsi a második világháborúból. 
– Pokolba az amerikaiakkal! Ne ezt magyarázd, te nagyokos! Hanem, hogy mekkorák! Ellenfeled határozott. 
– Most összekapkodod ezeket a mogyorókat, s akkor talán hajlandó leszek 

megbocsájtani. 
Fölállsz. Kezedben a szabályzat, a IUS BELLA GERENDI műbőrkötéses példánya. 

Érzed, mint árad át belőle tagjaidba az erő. 
– Mutass kérlek a szabályok közt olyant, amely a tankok méretéről 

rendelkezik! 
Tovább makacskodik, de te hajthatatlan vagy, könyörtelenül lóbálod 

szabálygyűjteményedet ellenfeled orra előtt. 
– Na jó – törik meg a törvény súlya alatt –, de akkor ezeknek nincsen 

négy életük!  
Készültél. A megfelelő passzust kutyanyelv jelöli: 
– „A harckocsi vagy tank – idézed a szabályzatot – az a páncélos jármű, 

amelyik lánctalppal és forgatható toronnyal egyaránt rendelkezik. Az ilyen 
harceszköznek négy élete van, tehát kilövéséhez négyszer kell eltalálni”. 

– Fulladj meg a szabályaiddal együtt! – morogja –, holnap nyakon csíplek, 
és átdolgoztatom veled az egész kódexet! 

– Az holnap lesz! – mosolyodsz el, mert érzed, ez a nap már a tiéd. Most 
elégtételt vehetsz Muhiért, Mohácsért, Trencsénért és Temesvárért. 

„...A HARC MAGA lépésekből és lövésekből áll, melyekre a hadviselő 
feleknek felváltva van joguk. Minden harcoló egységnek a csata egy 
etapjában lépése és lövése van, amely csak jog, élni vele nem muszáj. A 
lövés beváltható lépésre, de a lépés lövésre soha. 

A gyalogos az ütközet etapjában csak egyet léphet. A lépés hossza harminc 
centiméter. Ilyenkor léphet akár egy ezred, zászlóalj vagy század, de 
mozdíthatunk ennél kisebb erőt is. A gyalogságnak egy harcszakaszban 
századonként egy lövésre van joga, de maximum csak egy ezred (három század 
erő) tüzelhet. 

A lovaskatona a harc egy szakaszában kettőt léphet, lépésének hossza 
tehát hatvan centiméter. A lovaskatona szintén mozgatható harci 
egységekben, úgymint svadronban, osztályban és lovasezredben. A 
lovaskatonáknak századonként egy, ezredenként három lövésük van. 

A tüzérüteg minden ágyújának és kezelőszemélyzetének – a csata egy adott 
etapjában – egy lépésre van joga, ezzel szemben az adott ágyú kettőt 
tüzelhet. 



A gépesített alakulatok lépési és lövési szabálya megegyezik a 
lovasságéval. 

A lövés a harcban álló alakulatok bármely katonájától vagy járművétől kiindulhat. Ám az ágyú csak akkor 
tüzelhet, ha van mellette kezelő.” 

ISMÉT FÖLLÁNGOL A HARC. Ellenfeled azt teszi, mit vártál. Minden dühével 
az apró harckocsik ellen fordul, s eközben nem is érzékeli, hogy most 
veszíti el az ütközetet. Szó nélkül hagyja, mert nem is látja, amint a 
skótok, elérve a székelyeket, együttesen stabilizálják a második 
védvonalat.  

Nem vesz tudomást arról, hogy a távolban harckocsik, teherautók gurulnak elő fedezékeikből, a járművekre 
gyalogság kapaszkodik s a huszárok roham előtt szorosabbra húzzák lovaikon a hevedert. 

Felbőgnek a motorok, vezényszavak pattannak, s a megőrzött tartalék 
megindítja az ellencsapást. Legelöl, a támadó ék élén – tornyaikon Szűz 
Máriás zászlókkal – izraeli Merkavák. Nyomukban brit Centurionok, 
Chieftainek és orosz T-54-esek. A tankok megett teherautókon vörössipkások, 
békési és fogarasi nemzetőrök. A balszárnyon fény és árnyék: a stigliceknek 
gúnyolt Sándor-huszárok tarka egyenruhában, összekeveredve a szigorú, sötét 
viseletű székelyekkel. A jobbszárnyon meg nemzeti színeink hullámzása: 
vörös-zöld mundéros Cobourg- és Radetzky-huszárok, hófehér lovakon 
vágtatva. 

A tucatnyi sérült ellenséges harckocsinak már esélye sincs, átcsap fejük 
fölött az ólomáradat. 

CSATA MINDEN RÉSZLETÉT – láthatod – a IUS BELLA GERENDI kódexe gondosan 
szabályozza. Amivel netán nem törődne a csaták törvénykönyve, az biztosan 
megtalálható a hozzácsatolt APPENDIX kötetben. S amit nem szabályoz sem a 
IUS BELLA GERENDI, sem az APPENDIX könyve, az – hidd el, ó, Horatio – nem is 
méltó a szabályozásra! 

– „MI NEM GYŐZNÉNK? HISZ BEM A VEZÉRÜNK”! – deklamálod vidáman, miközben 
újabb és újabb fergeteges rohamokat indítasz. 

Egyszer csak ellenfeled föláll. Kihörpinti megmaradt borát. Majd 
letérdel, s válogatás nélkül kezdi összeszedni katonáit, állókat és 
elesetteket egyaránt. 

– De még nem vívtuk végig! – figyelmeztetem. 
– Nem mindegy? Vedd úgy, hogy győztél! 
– Értsd meg! ...Folytassuk! ...Ezt nem teheted! 
– Miért ne tehetném? Mutass nekem egy olyan pontot abban a rohadtul 

tökéletes szabályzatodban, amelyik megtiltja nekem, hogy abbahagyjam! 
Minden hatástalan. Kétségbeesve látod, amint a hatalmas csapatszállító 

bőrönd gyomrában sorra tűnik el katona katona, csapategység csapategység 
után. 

Egyedül maradsz. Sereged ellenfél nélkül, a végső győzelem rohamába 
meredve. Meglopták őket. 

Kinézel az ablakon. Ellenfeled már a túloldalon, a szemerkélő esőben 
rosszkedvűen kerülgeti a járdán parkoló autókat. Meggörbedt háttal viszi 
magával a tiszta győzelem utolsó esélyét. 

 

Pálfi Ágnes 
Ünnepeink 

 
„Már rég csak azért van Húsvét / Hogy az emberek ünnepelhessenek / Most 

ennek jegyében készül a város / Kavarog a piaci tömeg” írta a tízéves 
gyereklány, a bölcs koravén, aki voltam.  

Nagy László Arccal a tengernek című új kötetét, s benne a Menyegzőt úgy 
három évvel később, l966-ban olvashattam. A költő prózai vallomása e 
versről mostanában került újra a kezembe: „... a bolgár tenger Neszeber 
nevű szigetén, a szabad ég alatt láttam egy lakodalom kezdetét. Állt az új 



pár a sziget csücskén, szólt a zene, ivott a násznép, koccintott a 
fényképezőgépes külföldi turistákkal. Folyt az ünnepi ceremónia. De ez 
nagyon sokáig tartott. Úgy éreztem, a két fiatal egybekelése csupán merő 
ürügy a huzamos dáridózásra. Nekik csak várniok lehetett, csak álltak 
szoborszerűen, fájdalmasan nézve a hullámokat, a tenger fenséges 
aktivitását.” 

Én nem akartam ott lenni a saját esküvőmön. 
És nem tudom ma sem, hogy ott voltam-e. 
De l972-ben bizonyosan ott voltam Halász Péter lakásszínházában, amikor 

leült közénk a kisdedet szoptató Mária, s mellé a felnőtt, mosolytalan 
Krisztus – miközben a padlón egy újaságpapírral letakart vak hadirokkant 
arról beszélt, hogy miért is szereti úgy a Mestert, a Nagy Rendezőt. 

Én azóta tudom, hogy mégis igaz, hogy mégse csak ürügy a Húsvét, és azóta 
tudom azt is, hogy mire való a színház.  

S a versek? Magát az ünnep szót, amennyire emlékszem, egyetlen egyszer 
írtam csak le, a vér metaforájaként: „Fölriadsz / arcomra látsz / sötét és 
könnyű / Elszabadult / egy ökölbe szorított kendő // Vér az ujjadon / ünnep 
/ Megsímogattad a lábom / mielőtt futni kezdett // Csizmás asszonyok mossák 
a hidat / Hány fellobogózott víz! / Megkettőzi az arcod és visszabeszél // 
Olvashatatlan múlt időből / apám sír, ajtót nem nyitott // Elejtett görbe 
kő szemembe karikázik (...)” (Perceink, l977.) 

Egyik barátom a nyolcvanas évek elején, odahagyva a tudományos intézetet 
és a várost, házat vett falun, s lovakat. Pünkösdkor az ő pilisi birtokán 
gyűltünk össze éveken át. Pogány tavaszünnep volt, majdnem zavartalan, s 
majdnem egészen a mienk. Erről is született egy vers: „kislány integetett a 
pajta tetejéről / és megindultak az ég vizei // valaki gyertyát gyújtott a 
füvön / valaki akácvirágot morzsolt ujja közt / valaki megfogant és álmában 
mosolygott / valaki virrasztott a baljós szigeten // nem gondolt árulásra” 
(Pünkösd, 1981.).  

1980-ban először jártam Nyugaton. A következő idézet akkori naplómból 
való: „Egy kicsi gótikus templomban végignézünk egy esküvőt, majd a Notre 
Dame-ban egy misét. Köznapi, családias rituálé mind a kettő, a misén a 
főpap zöld alapon sárga mintás ‘impresszionista’ palástot visel. Nyilvános 
magánügy a ceremónia, s mikor a felszólításra a véletlenül épp egymás 
mellett állók kezet fognak, egészen természetesen teszem meg én is. 

Az ünnep képessége egyenértékű a munkára való képességgel – ez jut 
eszembe az Eiffel-torony előtt görkorcsolyázó felnőttek és gyerekek láttán. 
Itt a középkorúaknak és az öregeknek is joguk van a játékhoz. De vajon 
alkotni, teremteni lehet-e itt, ahol örökké mintha vasárnap volna? Új 
ismerősöm, a képzőművész Major Kamil nyolc éve él Párizsban, a temetőket 
festi.”  

Életem első nyilvános ünnepét, 45. születésnapomat l998 januárjában 
rendeztem meg a Szkénében. Ez a Hattyúdal Színház regöléséhez kapcsolódó 
rituálé a magam „apokrif” óév-búcsúztatója volt. „Halálnak halála”: az újra 
18 éves Mária (egy tanítványom) Kánai Menyegzője azon a januári éjszakán, 
mikor a Vízöntő havába lépünk. 

Az égi nász csodája: ingyen kegyelem. 
S az ünnep: örök Advent – készenlét e csodára.  

l998. október 4-én, Assisi Szent Ferenc névünnepén 

 
 

Tömöry Márta 

Szent László 
 
álomból előcsillanó 



aranylemez 
leheletvékony 
aranyfüst-lemez 
elfújja egy száj 
gyűrődik meghasad 
akár a kárpit 
mögötte fénypor kavarog 
kékezüstarany 
lepkehímpor 
lassan leszáll 
s a László-herma 
kiforog 
belül üres 
a páncéling 
szemei rózsa-ablakok 
belül méhecske fény darázsfény 
felerősödő zümmögés... 
 
 

Szász Zsolt 

Id-napok lapjai 
 

Emlékszem 
Vasárnap, autó még nem járt, kilenc- vagy tízévesen ültünk kis barátok 

egy falusi főutca parasztházának sehová beléptető grádicsán, a második 
fokon. „Az utcát járom egymagamban” – az Illés legújabb száma zakatolt még 
a fejemben. Bütykölt, plexifalú rádióból szólt tegnap, látszottak a hangok. 

Hirtelen ötlettel, mint a nagyok, a szörnyű titokról kezdtem beszélni, 
hogy miért nem jogosak az oroszok. 

Túl voltunk már a kozmosz hősein, volt az üzletben fiú és lány 
űrhajósbaba. Tudtuk, hogy ki a Gagarin, meg a Tyereskova. Láttuk a 
napfogyatkozást, és leszállt a Holdra Amerika. 

Magyarnak kellett lenni, és magamat mindjárt áthelyeztem a Keleti-
Kárpátok tövébe, röpített az ősrakéta. 

– Bennünket elfoglaltak, nem érted? Ha nem mondják is, harcolni kell! 
A nagyon öregek kinyíltak – pici fénykép-arcok vágtató huszárlovon, 

csillagok neve Doberdónál –, nagyapámból is az évben lett halott. 
1988-ban jött a felelet – apám is már négy éve holt –, egy Hegedűs nevű 

szakállas válaszolt, hogy nem lehet, hogy nem jogos. Aztán másnap 
varázsütésre, mint egykor húsvétra készülődve, mint méhek fürtöződtek a 
pestiek az Andrássy út tengelyére. Kedves kis sárga méhkirálynő, a 
földalatti-ontotta nép bollyá bokrosodott. Falunevek a táblákon, őseim 
hona, tömeg, az oszlop tetején angyal, kezében korona. 

Újra itthon vagyok. Beszédek – egyébként csend, gyertyaár, az egyik 
ablakból az Esti dal szól – Kodály. 

 
Betlehemes 

Gyermektelen fogadott dajkám haldokló férje mellől a kútra hív cinkosan, 
az ünnep vigíliáján. A női csizma, a recsegő hó, meg a könyökhajlatba 
vetett két vízzel teli kanna előre kikotyogták a titkot a szent 
születésről. Elég volt a csillagos ég, meg a nehéz gyapjúszoknya odaútban s 
vissza, meg a találkozás az alföldi csengősszánnal, ahogy a lovak párban 
lobogtak végig az utcán, ahol mi laktunk. 



– Holnap lesz az ünnep – mondta csendesen. 
Akkor már tudtam, hogy milyen teleket éltek a malenkij robotban, 

megtaláltam a lapátot, meg a lámpát félretéve a sutban. 
Sokkal később Kis Zolti bá Visa, Kolozsvár mellől hozott férficsizmát, 

bárányszagot Kecskemétre, az első Betlehemes Találkozóra. 
– Fiúisten ember lett – kínálnak pálinkával. Máriájuk hatéves fiúgyermek. 
– Három fertály zöldre, feküdjünk a földre! – A padmajba! – így kiáltoz 

azóta is Csutoros, a mester. A víz, a bor vagy spiritusz – viszontlátjuk 
magunkat, készen az átváltozásra. 

– Pipa, kupak, csutora, kolbász és szalonna, pásztoroknak jó volna! – 
jönnek azóta is, sírjuk nyitva.  

Nem hangzott el még a záróének. Titkaink fejtetlenek. 
Kiegyeztünk már a Teremtővel, és a szellem tovább keresi helyét az 

újjászületéshez. 

 
Attila koporsói 

Alig ült el a trillák rohama Lajkó Félix hegedűjén, még várni kell, de 
nincs sietség – jókor és időben, a lázadók hajóján, a Bauntyban terítenek 
Szegeden vacsorához. 

Az előadás a zsinagógában feszült volt, először jött össze a páros 
Tanakával. Túlhúzott ideghúr-kötegek, a táncos vízbe meríti fejét. Mint 
partra vetett hal vonaglik aztán a vizes fekete padlón, csak egyszer vált 
vissza a lassú időre, fölvetett tekintetéből szomorú nagyanyánk néz befelé 
– kényszerűen szüli az elvetélt csecsemőket. 

Szinte egyszerre érkezünk, a kerek asztalnál leültetnek szépen, szemben. 
Ismerős redőny, leeresztve a külső világnak. Hegedűse, az otthon sasokkal 
beszélgető gyermek, mint a győző, aki elégtételt vett a raffinált színházi 
masinán – nyugodt. 

Aztán szavak a közös hazából – helyére kerül a hattyú, a hegy és az 
isten, a Tisza feltámad az egybekevert óceánból. 

Mondják, hogy Min Tanaka otthon paradicsomot termel a hegy tetején, 
fiatalságának nagy robogása – legdrágább amerikai autóval a falnak – 
parasztot csinált belőle végképp. 

– Jó ott, és jó már végre is itthon – szól az ismeretlen – telket vettem 
a Tisza-parton. 

Attila hullámsírján siklik a szeme föl-le, úgy két-háromszáz kilométer 
hosszan. 

 
Tiszavirág 

Szemben az Alföld, mint Petőfinél, háttérben nyárfasor, mögötte város. A 
partoldal mögött érezni, hatalmasan ömlik, lefelé folyik a víz. Az ablakok 
nyitva, lassan gördülünk fel, mintha a gyalogos erőlködésével, rézsút. A 
gát tetején megcsap a szél, váratlanul, mint mindig, ha a gyermeki kívánság 
beteljesül. 

Kiugrani az autóból gyorsan! 
Állunk a föld, a víz, az ég gyújtópontján. 
Valami lélek lebeg. 
A perzselő nyár páráltatja, bontja ki a képet, a kimért idő egy 

pillanatra megszakad. A dobhártya mögött pici kalapácsok kopogtatják az 
üllőt, meg a kengyelt, aztán az első levegő keltette vörös áram mozgásba 
hozza a mindenséget, ami Ember. 

Zentai barátom – tegnap halált játszott – mint győztes hadvezér tekinget, 
mintha ő csinálta volna az egészet. Hogy mit beszél, nem hallani. 
Megnyugszik aztán, átkiált a túlsó partra. A válasz három hullámban a 
vízzel érkezik. 

Ladik jön lassan, apró csobbanások, beszállunk. Rövid üdvözlések után 
ismét csak csend. A partközeli sások szálain valószerűtlen hártyaburkok 



ülnek szilárdan, áttetsző kristályrács, feszültségpontokkal kivert, 
határolt növény-állatok. 

Lánc a vascölöphöz, néhány lépés, négy karó fölé feszített fólia, a durva 
asztal. Kenyér és hal, ezt kapjuk a bölcs révésztől, az izomsorvadásos jó 
baráttól. 

Ki kell menni újra a vízre kuttyogatni, megtanulni a harcsák szavát, és a 
bizonyosságért: tegnap virágzás volt, tiszavirág. 

 

Tömöry Márta 

Bába bukra1 
 

Varázsigék, mondókák 
 
Üljünk le a gyerekek közé, a porba, varázsoljunk: 
 

Ennyi tetű volt... 
 
Emlékszünk a gyermekjátékokra? 
Nézzük a bábokat és a világot az ő szemükkel! 
 

Ringató  
(anya-gyerek kettős): 

 
Beli buba 
nincsen papa 
mert elvitte 
a kiskutya! 
 

 
Cirógatók 

(arcra írt világ): 
 
1.(haj érintése) itt a sűrű erdô 
2.(homloké) itt a mezô 
3.(szemhéjaké) itt a pillogtató 
4.(orré) itt a szortyogtató 
5.(szájé) itt a tátogtató 
6.(nyak csiklandása) itt a gégevágó 
   vágom, vágom a nyakát! 
   (a baba sikongva nevet) 

 
E játékot ölbeli gyermekkel játssza az anyja. A szöveg ráolvasás-szerű.  

1. sor: a zabolátlan ôsvadont, a szűz ôserdôt idézi. A mesék 
ősvadonja, eldobott kefe, fésű nyomán keletkezô, mely feltartóztatja a 
boszorkányt, de aztán átmegy rajta, mert ez az ôsközege is; 
2. sor: a mezô ezzel szemben – mívelt kultúrtáj, napja az értelem; 
3. sor: a szem tava, lélektükör – hunyó játék, de csak villanásnyira, 
a sötétség, a nem látók, a lezárt szemű holtak világával való 
incselkedés; 
4. sor: az orr játékos befogása – az isteni szusz, az élet leheletének 
lefokozása, rejtô álomba ejtés; 

                                                 
1 Szemelvények TÖMÖRY MÁRTA  (közreműködő: SZÁSZ ZSOLT) Bába bukra cimű,  megjelenés előtt álló 
könyvéből.  



5. sor: a fióka tátogása, étekért, de a kapkodó lélegzet, a 
fenyegetettség-érzet is benne van; 
6. sor: csiklandják s ijesztik a gyereket, sikongva fél és nevet – a 
játék ambivalens – egyszerre érzék- próba s a fejlevágó sámán-próba 
visszfénye. 

 
A Bimm-bamm-játék már keresztény közeget idéz: 

 
1. Ez itt a templom (körbecirógatjuk a fejecskét) 
2. itt van a két oltár ( a két orcát) 
3. itt van a sok garádics (grádics, lépcsô – nevetô száj elôtt felfut 
a kéz) 
4. felmegy a harangozó a toronyba (fölér a kéz az orrig) 
5. meghúzza a harangot (megfogjuk a gyerek orrát) 
6. bim-bam, bimm- bamm! (jobbra-balra mozgatjuk, a kicsi nevet) 

 
A fej a test temploma, az orr az arc tornya, a lélegzet, a lélek itt jár 

ki-be, a harangozó – tán Hassel Jóska, a betlehemek fôharangozója. Vidám, 
gyermek-nevettető játék; az orrbefogás a lélektôl való idôleges megfosztás 
beavatási gesztusa, s a kifordító karneváli szemlélet csillan meg benne. 

 
Legelemibb játékunk a kezünk, a világ felfedezésének Amerikája, már a 

bölcsôben ott repked az orrunk elôtt: 
 

Csiklandók 
 
Kerekecske kutacska / dombocska  
itt szalad a nyulacska 
kuc-kuc-kuc! 
 

Két irányt jelöl, a kutacska mélységet, a dombocska halmot (sír, benne 
ôssel). A körkörös mozdulat az élet spirálját írja, a kút vize életvíz, a 
tenyérbe írt jelek sors-jelek – tán ezeket semlegesíteni, rejteni a játék 
célja? A futó nyulacska az örök élet füvét rágó, holdba futó nyuszi (kit a 
sámánkísérô hiába üldöz). A csiklandás ambivalens öröm- és félelemérzet-
keltő – a beavatás ambivalenciája. 

 
Ez elment vadászni 
Ez meglőtte 
Ez megkopasztotta 
Ez megsütötte 
És ez az icike-picike mind megette! 

 
A tenyér síkjából kibukkanó öt vadász a testvér ujjak: 1. a hüvelyk a 

vadász – a Vénusz-ujj; a 2. a mutatóujj, aki a ravaszt húzza: Jupiter; a 3. 
középső ujj a nyúzó, kopasztó: Szaturnusz áldozata tehát vagy nyúl, vagy 
madár; a 4. a gyűrűs Nap-ujj (aki a palimadarat megsüti, meggyűrűzi); s az 
5. a kisujj, a Merkur-ujj – maga a kisgyerek, a királyfi, aki az egészet 
megeszi.  

(Mellesleg pl. a japánoknál e játék – ha volna – épp fordítva, a 
kisujjnál kezdôdne, ôk így számolnak.) 

 
 

Mondókák 
 

Egy – megérett a meggy / a lány 
Kettő – csipkebokor vesszô / a fiú 



Három – keresem a párom / évôdés 
Négy – biz oda nem mégy / tiltás 
Öt – megérett a tök / fiú is 
Hat – hasad a pad / a szerelem földrengető élménye előbb nôi- 
Hét – dörög az ég / majd férfi-oldalról  
Nyolc – szakad a polc / égi ajándék az élet 
Kilenc – kisferenc / megérkezett a baba! 
Tíz – tiszta víz / keresztelô 
Ha nem tiszta, vidd vissza, 
ott a cica megissza / a szűz – a sor újra kezdődik (fattyúsors)  
 

A szerelmi párkapcsolat képei ezek, a születésig. 
 

Dramatikus játékok 
 

Mit ásol, héja / róka? 
– kutat. 
Minek a kút? 
– víznek 
Minek a víz? 
– főzni. 
Mit főzöl? 
– csibét. 
Hun veszed? 
– tőled. 
Anya vagyok, nem hagyom! 
– héja vagyok, ellopom! 

 
Játék: héja/róka kerülgeti, a kotlós kitárt karral védi a háta mögött 

összekapaszkodva ostorként csapódó gyerekcsapatot a lélekrabló ellen (a 
közösségbôl való kiszakadás veszélye). Mintha egy szárnyas kígyót s egy őt 
támadó ragadozót (Garuda) látnánk. (A Fiastyúk és a héja/sas csillagkép az 
égen?) 
 

Párválasztók 
 

Bújj, bújj zöld ág, 
zöld levelecske, 
nyitva van az aranykapu, 
csak bújjatok rajta! 
Rajta, rajta, 
leszakadt a pajta, 
benn maradt a macska! 

 
Világkép-modellezô gyermekjáték, térben kibomló. Láncban érkezô 

folyandár, két kaputartó között két egymásba hurkolódó kör – az élet 
szakadatlan körforgása; párkiválasztó a lecsapódó híddal a leszakadt a 
pajta formulára. 
 

Tüzet viszek / a pirosan lobbanó kendő a szerelmi láng jele (v.ö. még: 
égő farkú róka)  
ne lássátok / a közösség, a szemben állók, mintegy a beavatottak 
ha látjátok 
se mondjátok / a beavatottak cinkossága 
ne nézz hátra mókus / tudj várni a kiválasztásra 
mert jön a cimbókus /szinódus? – a bűnbe esők büntetése 



 
Játszók körben állnak, a kiszámolt a külső körön fut, s közben valaki 

háta mögé dobja piros keszkenôjét (jegykendôjét) – a szemben állók ezt 
látják, de a kiválasztott legtöbbször csak később veszi észre és emeli föl 
a kendőt, s fut „kérője” után; a kezdő játékosnak ezalatt legtöbbször 
sikerül beállnia a helyére, s ilyenkor újra indul a játék; ha azonban a 
kiválasztott még időben észreveszi a metakommunikatív jeleket, s elég 
gyorsan fut, beérheti „kérôjét”, s annak vagy zálogot kell adnia: a kör 
közepén a kendôre térdelve csókot kell vele váltania, vagy tánc következik: 

 
Itt sürög, itt forog 
ezt kapd ki! 

 
Ebben a játékban a nemek szenzibilitás-fejlesztô egymásra hangolódása a 

cél. 
 

Szembekötősdi – Hunyó – Hol az olló? 
  
Ezek is beavatási játékok: mindig egy alvilági Lény, Halál-démon, Gyerek-

elragadó (csehül pl. slepá bába, ‘vak banya’, párka?) ijesztget itt. 
Sorolhatnánk tovább a jól ismert példákat, s mindbôl kiderülne a 

kapcsolat a transzcendenssel, bizonyítható volna a világ (anyagi, lelki, 
szellemi) birtokba vételének analóg módja. 

A magyar népi játékok mélységét, gazdagságát csupán jelezni kívántuk itt, 
s abba is hagyjuk a rejtvényfejtést – mert a titok a módban, a 
kiéneklésben, kitáncolásban van. E szimbolikus játékok vezetnek be abba a 
világba, ahol a beavatás, a Tudás kapui nyílnak. 

Végezetül csupán egyetlen példa2 arra, hogy ma is föltámasztható, eleven 
hagyomány ez: 
 

Kenyér-passió-játék: 
 
Nagyapa: (mezőről érkezik, táskájában szalvétába takarva hoz valamit) 
No, mit hoztam? 
Gyerek: Mit? Kis nyuszit? 
Nagyapa: (rejti a táskát) 
Azt éppen nem ... de ennek, aki itt lapul, legalább három élete van. 
Gyerek: De hisz ez egy ... száraz kenyér! 
Nagyapa: Ez? Száraz ... madárlátta. Figyelj csak, mesélni fogok neked. 
Gyerek: Arról, hogy három élete volt? 
Nagyapa: Éppen arról. Amikor a mese kezdődik, még nem kenyér volt, 
hanem egy ekkorka (ujját összecsippentve mutatja) búzaszem: 
testvéreivel ott feküdt egy nagy, szellős zsákban. S most egy 
találóskérdéssel mutatkozik be: 
 
Nap volt édesanyám 
Hold volt édesapám 
kerek Föld szült engem 
zöld vagyok tavasszal 
nyáron pedig sárga 
fehéren kerülök 
malomban a zsákba 
vízbe dobnak 
tűzbe vetnek 
késükkel metélnek 

                                                 
2 Tömöry Márta BÁBUKFENC sorozatából, a Dörmögő Dömötör 1989-es évfolyamából. 



mégis élek. 
No, mi az? 
 
Gyerek: Hát? 
 

A bábok neve 
 

Ha bábokról akarunk írni, a bábok nevénél kell kezdeni. 
Báb, baba, bábu – így szerepel a szótárakban: 
Az Értelmező Szótár szerint báb fn. 1. Nép. vál. 'játékbaba' (pejor.) 

'divatbáb'. 2. Szính. 'Emberi v. állati alakot ábrázoló, kézre húzva, 
zsinórral stb. mozgatható figura.' (pejor.) 'mások akaratának vakon 
engedelmeskedô ember. Gyenge' . nép. 'mézesbáb'. 4. kat. kif. 
'Szúrófegyverrel való gyakorlatozáshoz használt, szalmából font figura.' 5. 
'Próbababa'. 6. ‘Tekebáb’. 7. Vál. 'Sakkfigura'. 8. Ép. 'Korlátnak, 
mellvédnek elnyújtott, körte alakú kis oszlopa.' 9. Táj. 'Kévékbôl 
kúpalakba rakott csomó'. 10. Nép. 'A guzsalyra egyszerre felköthetô kender 
vagy lenrostból álló csomó'. 11. Nép. 'Földbaba'. 12. Áll. 'Átalakulással 
fejlôdô rovarnak az ivarérettséget megelôzô alakja, ill. ilyen alakú 
rovargyerm.' 

A Nyelvtörténeti Szótár szerint gyermeknyelvi eredetű. A vele 
valószínűleg azonos származású kéttagú baba, bábu, buba alakoktól némileg 
már elszigetelôdött. Hasonló és rendszerint szintén kétszótagú szavak sok 
más nyelvben elôfordulnak. 

A szó eredetére nézve a Tolnai Világlexikon a török baba 'apó' jelentését 
említi még, meg a szláv Babajaga népmesei szereplôt, aki viszont 'kegyetlen 
nôalak, aki megöli és megeszi a kezeügyébe jutó embereket’. Úgy látszik, 
hogy általában a betegségek megszemélyesítôje. 1550 körül orosz források 
említik elôször a zolotaja babát, az 'aranyos öregasszony' nevű híres 
bálványt, mely az Ob folyam szádján állt, ércbôl vagy kôbôl volt, s az 
osztyák, vogul és más szomszédos pogány népek tisztelték. (Az orosz nevezet 
mutatja, hogy itt voltaképpen félreértés forog fenn, az illetô vidék vogul, 
osztják nyelvén ugyanis a bálványt popinak, vagy pupinak hívták, s az orosz 
fül babának, vagy vénasszonynak értette.) 

A báb-lepke analógia – a báb mint a halálból a túlvilágon újjászülető 
lélek képe – ismert már az antikvitásban, majd a középkorban is. (ld. az 
egyiptomi múmiák báb alakja, Psziché, a léleklepke a görögöknél, vagy 
gondoljunk Szent István királyunk szarkofágján a lelket égbe vivô 
angyalra!) 

S talán a babvarázs is, mely szintén a mágia eszköze nálunk, a népi 
gyakorlatban ezen analógiás sorba tartozik. (A bab, e hüvelyes, 
pillangósvirágú növényünk névalakjának hasonlósága sem lehet véletlen. A 
szemek hüvelyben – a nemzés elôtti álomidô, s a földbe temetés után az 
újjászületés, a virágzás pillangó állapota). 

Talán a Czuczor-Fogarasi szótárszerkesztô páros közelíti meg leginkább e 
kérdés lényegét. Ők a szavak szövetét, azaz hangokból összefűzôdését 
vizsgálták, s a fgr. ‘puppa, pupi’= bálvány, istenszobrocska, s a magyar 
báb, buba nevek azonosságát vallják – szabályos b-p hangcsere révén. (ld. 
búb – púp, bólya – pólya, stb.). A b hang – állítják – a hangutánzó 
kedélyszók vezérhangja: részben az ajkak bezárása, a lélegzet visszatartása 
után hirtelen felpattantva a zárat: beh, bár, a – lélek kiáramlásával –, 
sürgeti, mágikusan felerôsíti a teljesülés kívánságát. S az ellenkezô 
véglet, a kellemetlenség – elfújásának vágya – látszik – szerintük – a baj, 
bánat, beteg, bú szavak szókezdô b hangjában. 

A bábok magyar névalakjában tehát benne rejlik a tetszhalál, az anyagba 
záródás, ‘köztes lét’-ben tartás, illetve a feltámadás, a teljes 
átlényegülés lehetősége, a báb mintegy ezek szimbóluma. A baba, bábu tehát 



a halott ôs(isten) képmása, lelkének tokja, csapdája, ahova becsalják, s a 
felidézô szertartás, a bábjáték és a gyerekek játéka a báb „mennyországa”, 
ahol életre kel. 

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a báb, bábu, baba név bokra mennyire 
kiterjedt a keleti areában és mennyire következetes használata a magyar 
nyelvben, ami egy analógiás, univerzális világképet tételez. 

Az ún. kamennaja babák (nálunk kunbabáknak mondják őket), ezek az ember-
alakú sírjelek, oltár-határkövek, ős-képmások végigkísérik az ural-altáji 
népek útvonalát Közép-Ázsiától hazánkig. Nevük is feltehetően e népektôl 
hagyományozódott a szlávokra (ld. még Babajaga = Vasorrú bába). 

 S itt álljunk meg egy pillanatra, s idézzük fel a magyar kunbabák 
mítikus-mesei alakváltozatait: 

Vasorrú bába: 1. E vas- vagy arany báb, vagy fa-bálvány fém álarccal az 
áldozati sámánkunyhó istenség-képmása, illetve annak ideiglenes lakhelye, 
idolja máig az obi-ugoroknál. 2. 'boszorkány' jelentésben a magyar népmesék 
központi figurája, háza száradó koponyákkal kerített, hol a szolgálat három 
nap = egy esztendô (kiemelt idô!). Ő a hôs beavatója, a varázsszereket 
nehéz próbák után nála lehet megszerezni. Az utolsó ráadás-próba árulkodóan 
beavatási: a vasorrú bába, a szüle rôfös nyelvén feni rozsdás kardját, le 
akarja fejezni, össze akarja vágni a hôst, s az fabáb-helyettessel váltja 
ki magát. Tehát a vasorrú bába szerepe a hôs túlvilági sámánútján a kettôs 
nôi princípium leképzése. S az obi-ugor ‘aranyos’ jelzô mutatja, hogy 
eredetileg az ősi Nagy Anyaistennô fényes képe volt – ez degradálódott 
késôbb rúttá, csúffá, alvilágivá – egy újabb nézôpontból. A vasorrú eme 
kettôs természete a bábok paradoxona is. Félelmes, féltett bálvány-tárgy, 
holt anyag – s drámai szereplő a mesében, mágiában. 

A bábbal, bábuval kapcsolatos népi elnevezések ugyancsak tanulságosak: 
Bába bukra: ez a szivárvány neve a csángóknál. Az égen egy kozmikus 

méretű nôalak fény-szalagja villog. 
Tündér-bába: ez a másik légen járó, talán a csalfa Déli-báb másik arca? A 

Fata Morgána magyar neve? A csalóka káprázatok úrnője ô, a fényes délben 
táncoló bűbájos Szépasszony: a kábító szép, a világot, férfinépet „fejre 
állító” tündér, a kettôs nôi természet kvintesszenciája. 

A Bába motollája meg a Sarkcsillag neve, az egész éjszakai égbolt 
(látszólagos) forgópontjáé. Éjjeli lény, a sorsunk fonalát gombolyító Párka 
alakja, a világidô könyörtelen úrnője sejlik fel mögötte. 

S végül a csángók Babba Máriája: a Hold s az Egek Királynôje, országunk 
Patrónája, Boldogasszony Anyánk, kinek fényes alakja a legmagasabb nôi 
minôség a magyar mitológiában. 

 

Bábesztétika – dióhéjban 
(Tömöry Márta beszélgetésrészlete Szász Zsolttal) 

 
T. M.: O. Frejdenberg3 szerint az istenek természetes mérete a nagy báb 

(bálvány). Vagyis az első szereplő a rítusban a báb volt, de ennek a mérete 
úgy aránylik a mostani bábmérethez, mint a bábos templomocskáé/dobozé az 
igazi templomhoz. A görögök Dionüszosz alakmásaként egy tönköt, tehát egy 
óriás, nagyméretű fát állítottak az orkesztrába. A kerekes Krisztusok, 
Máriák a passiókban máig nagy kocsikon, kerekeken utaznak. Zolnay László 
idézi ennek egy érdekes dokumentumát4, a magyar bálványszobrok 
tiszteletének pogány gyakorlatát: „Szent Adalbert püspök5 arra a szent 

                                                 
3 Olga Frejdenberg, mito-poétikai tanulmányairól ismert orosz szerző. 
4 Lásd ZOLNAY LÁSZLÓ Az elátkozott Buda. Bp. 1987. 18.  
5 Szent István királyunk megkeresztelője 



helyre ért, mely ennek az országnak székvárosa.6 Volt itt egy hatalmas 
bálvány(ydolum). Ebből gyakorta démonok adták feleleteiket a népnek. Ennek 
ünnepére, s e szobornak a csodálatára, a közeli városokból sokan gyűltek 
össze. A legnagyobb csődület idején pedig a szent püspök, Krisztusnak 
ajánlva lelkét, s a bálvány papjainak szeme láttára ... a bálványt tűzbe 
vetette.” Zolnay szerint a legrégebbi forrásból (l416) ismert magyar szobor 
a fejéregyházi Mária templom mellett álló Szent Anna szobra volt, 
közvetlenül annak a sírnak a közelében, mely Anonymus állítása szerint 
Árpád fejedelem tetemét fedte. (Tudjuk, Gellért püspök idejében még a 
magyarok számára Szt. Anna volt Nagyboldogasszony, s Mária alakja ez időben 
a Nagyboldogasszony hét lánya közül volt az egyik, a Kisasszony, a Szűz). 

SZ. ZS.: A méretváltozás döntő fontosságú itt: mikor a báb mint 
istenképmás kikerült a templomból, a szertartásból – kisebb lett, átkerült 
a betlehem kis szentségtartójába, miniatürizálódott. Az emberre szabott 
méretrendszer igen lényeges kérdés: maximum két méter magas vagyok, két 
oldalra is maximum két méter a kiterjedésem – és az óriásbábok túlnőnek 
ezen a mérethatáron. Az embernek már csak a méretek miatt sem lehet olyan 
aktív a viszonya a több méteres bábhoz. Nem tudja befogni. Ahhoz nagyobb 
tér kell. 

T. M.: Az utcai mutatványokban hatalmas, végül elégetendő esetleg 
felrobbantható figurák vannak. A távol-keleti temetési menetben óriási 
bika-vázat látunk, ebbe teszik be az elhamvasztandó halottat – az istennek 
felajánlva –, s ezzel együtt égetik el a végén például Bali szigetén. 

SZ. ZS.: Ha a báb nagyobb az embernél, akkor szertartás, társadalmi ügy – 
a másik esetben, ahogy ez a méret lecsökken, akkor bábszínházi ügy lesz. E 
nagy népünnepély-formákban ezek párhuzamos formák: ez fontos! Hogy bár a 
fejlődésmenet részei – nem lehet lineárisan leírni, hogy előbb szertartás 
volt, aztán bábszínház, aztán számítógép. 

SZ. ZS.: Afrikában állat-alakú óriás-bábok, istenfigurák hátán, 
jelenetekbe rendezve vonulnak el a kicsi bábok a nézők előtt a nagy 
közösségi ünnepeken. Ez a forma összevethető a delfin alakú kerekes hajón, 
Theszpisz kordéján érkező Dionüszosz és kisérői képpel, de a középkori 
európai passió-misztériumok szekereken gördülő, berendezett stációival is. 

T. M.: A kicsi-nagy viszonylatban ez a példa a totemisztikus eredetre és 
az egymásba-átválthatóságra egyszerre adhat választ. 

SZ. ZS.: A bábok, bálványok fejlődéstörténetének elején, a nagynak 
kicsiben való megmutatásának gyakorlatában kulcsfigura az egyszemélyes 
közvetítő, az első színész, a sámán. Az állat- vagy ember-alakú szellemek, 
istenek bábban megjelenő képét a sámán a ruháján hordozza (lásd burját, 
mongol sámánizmus). Úgy is fölfoghatjuk, hogy a színház, a bábszínház a 
sámán szertartási köpenyéről „lép le” közénk, és kezdi meg önálló életét. 

T. M.: A levétel-fölhelyezés gesztusát a görög színház maszkhasználatának 
gyakorlata is őrzi. A metamorfózis bemutatása maszkcserével történik. A 
kézbe vett maszktól csupán egy lépést kell tennünk a kézre húzott bábig. Az 
a gondolat, hogy „ami fent van, az van lent is” (Hermész Triszmegisztosz), 
illetve, hogy az általam létrehozott mikrovilág azonos érvényű a teremtett 
makrovilággal, a bábok, maszkok fejlődéstörténetében központi kérdés, s 
egyúttal a világot működtető energiák birtoklásának módja. Ha maszkos 
vagyok, teljesen át kell hogy adjam magamat a maszknak, ha én vagyok a 
nagyobb nála, felülkerekedem. 

SZ. ZS.: Igen, megoszthatom magamat, s a magam univerzumából adok egy 
szeletet. S amikor a bábot fölveszem a kezemre, valószínűleg alvilági 
erőket közvetítek. 

T. M.: Chtonikus erőket a tunika alól! 
SZ. ZS.: Igen. Lentről-felfelé irányultság működik itt. A közvetlenül 

                                                 
6 Zolnay László szerint e hely vagy Óbuda vagy Fehéregyháza, talán Esztergom, s az esetnek 990-996 között 
kellett történnie. 



befolyásolható, irányított mikrovilágban képes leszek látható formában az 
erőket mozgósítani. 

Tömöry Márta 

A fent-lent-közép kérdése 
(részlet)  

 
Zsákbáb, kesztyűsbáb: az anyagi szféra, a föld/víz elem jellemzi. Maga a 

káosz mozgatja, őserők alatt áll. A játékos helye a báb alatti szint: ő az 
alvilágba lehajított, vagy még ki nem emelkedett lény, innét próbál 
felkapaszkodni. Terpeszben áll, X-formát vesz fel, melynek metszéspontja az 
öv, a köldök. A bábban könyékig benne a keze, bilincs a számára, amit 
csuklóból mozgat. A két kéz áldáskérő, imádkozó tartásban van. A bábos 
tehát a föld alól beszél. Kötött szöveggel dolgozik, ami azonban nem vers. 
Nyelvi eszköztára a nonszensz, a szürreál, a torz hangképzés. Az öv alatti 
ösztönök, zsigerek (has, genitáliák) nyelve ez: rengeteg hörgés, visítás, 
jajveszékelés, bruhaha. Minden népnél hasonló poénok, dialóg-fordulatok, 
nyelvi panelek, szó-pingpongok, kifordítások. Koncentrált humor. Kötött 
szituációk. 

Ez a forma lefelé, alulról nyitott, chtonikus: átjáró az alvilágba. E 
nemiség alatti létszinten nincs párkapcsolat. A születési forma az 
ősnemzés. A két kéz, a két báb ikerviszonyban áll. Kamaszbirkózás. 
Jellegzetes alakjai a győző Héraklész, a majomkirály, a legyőzőtt a halál, 
az ördög, az alvilági állatok (krokodil, kutya, ló, kecske, disznó). 

Árnyjáték: Míg a kesztyűsbáb a föld/víz uralma alatt áll, az árnyjáték 
közege feltehetően a tűz-elem, a lélek szintje. Mindenfelé lezárt tér, 
gömbvilág ez, ahol a mélységből jön elő az árny, s a mélységbe tűnik el. 
Két dimenzió: tengely-tükör – kereszt. A játékos a sarkán ülve maga előtt 
egy áttetsző felületen (szentélyfal, ő belül van) csúsztatott, elrajzolt 
árnyék-sziluetteket mozgat – saját lelke vetül ki rövidülésben, 
fénytörésben. A köldök fölötti rész, a szív-lélek szintje. Recitál, énekel, 
versel. Három nyelvi szinten is megszólalhat (például Jáván): l. Istenek, 
eposz 2. főrangúak nyelve, ballada 3. népi köznyelv: Karagöz és Szemar 
nyelve. 

Marionett: A harmadik forma a szellemi szféra formája. Karaktere légi 
hinta-palinta, lebegés, túlfinomultság, plátói és romantikus vonzalmak. 
Fentről nyitott ez a világ. Teljes rálátással bír a játékos. A mozgató a 
báb felett áll, fentről néz le figurájára, irányítja: égi pozíció. Az égből 
lát rá az alvilági szintre. Ördög és angyal: iróniával vagy együttérzéssel. 
Töredékes forma. 

A kesztyűsbábhoz képest az ember–báb viszony itt tehát fordított irányú. 
Két nyelvi szintje: fenti és lenti. Fent: versek, pátosz, ’ah’, ’oh’! Lent: 
szleng, argó, aktualizálás, kifordítások. 

 

Jacques Pimpenau 

A bábok mágikus hatalma 
 
 
Kínában egészen a kulturális forradalomig igen mérsékeltek voltak a 

modernizációs törekvések, épp ezért, pontosan konzervativizmusa miatt 
érdekel bennünket annyira a kínai bábszínház. Valóban, itt a legősibb 
darabokat őrzik, melyek máshol már rég eltűntek a repertoárból. Másrészt e 
bábjáték funkciója nemcsak szórakoztató, s nem is csak az, hogy szcenikai 
dimenziót adjon egy regényes történetnek, hanem egyúttal megőrzött egy 



tisztán mágikus vallási hatalmat is. Ahogy a médium kölcsönadja testét egy 
szellemnek, istenségnek, megengedve, hogy benne reinkarnálódjon, testet 
öltsön, megjelenítse magát az emberi világban, a bábok által megtestesített 
személyek, hatalmukba kerítve a bábot, általa.válnak jelenlevőekké. 

S e mágikus hatalom miatt van szükség a bábos kontrolljára a bábok, 
vagyis a beléjük költöző szellemek felett, akik annak fejében, hogy életre 
kelhetnek, szolgálni fogják őt. (Gondoljunk itt a padláson ládájukban 
hagyott bábok legendájára, „kik” éjjel táncrakelnek, előjönnek, hogy 
mindenféle mókával zavarják az embereket, s végül el kell őket égetni, így 
ragadva el a démonoktól a földi megnyilvánulásukhoz nélkülözhetetlen 
burkot, „porhüvelyt”. Ezért csomagolják máig textilbe a bábok arcát, így 
helyezve őket az utazóládába, melyet szintén varázsigés papírokkal béleltek 
ki, hogy ezekkel is fogságban tartsák a szellemeket.) 

De a bábok hatalma – jótékonnyá változtatva azt – az emberek hasznára 
fordítható. Csak a megfelelő mágikus formulát kell ismerni, hogy odavonzzák 
az istenséget, s az hatalmába kerítve a bábot, táncával varázshatalmát 
kinyilvánítva halálra rémíti, elűzi az ártó szellemeket, fantomokat. Az így 
megidézett istenség az egyes vidékek szerint változott. Fujian tartományban 
Zhong Kuinak nevezték, őt bízta meg az Égi császár, hogy egy zsinóros báb 
alakját magára öltve a rossz hatásokat megtörje, respektusra kényszerítse a 
szellemeket. Ezt a speciális bábot a bábjátékos a családi oltáron őrizte, 
mint az istenség szobrát. Guandong tartományban viszont nagy pálcás-bábokat 
használnak, hogy a „Zhao Xuantam megzabolázza a tigrist” című jelenetet 
eljátszva „megtisztítsanak” egy új épületet az egészségre ártalmas 
kigőzölgésektől. Ebben a tulajdonképpeni előadást megelőző, nézők nélkül 
előadott játékban Zhao Xuantam, azaz az Északi Istenség legyőz egy tigrist, 
így mutatja meg erejét a gonosz szellemek elrettentésére, ha netán oda 
akarnák befészkelni magukat. 

E rituális tánc menete: a színpad egyik sarkába, botra tűzött disznóhús-
darabkákat helyeznek el, majd bejön egy tigrisbáb a színpadra. Miközben a 
tigris falni kezdi a húst, jön Zhiao Xuantam belépője. Néhány táncmozdulat 
után halálugrást, tigrisbukfencet hajt végre, visszahulltában lovagló 
ülésben érkezik a tigris hátára, vörös zsinórt teker a nyaka köré, s a 
hatalmas állatot meglovagolva távozik. A „húsdarabokat” aztán elhajítják, 
jó messzire, s néhány bábos bizonygatja, hogy ezeket még a kutyák is 
visszautasítják, sőt a leesés helyén a fű is színt változtat – ezek egy 
ártó, balszerencsés hely biztos jelei! Bár ez egy rövid jelenet, s csak a 
Zhao Xuantamot és a tigrist mozgató szólójátékos vesz benne részt – a benne 
működésbe hozott mágikus erők miatt, mégis többet kér ezért a rituáléért, 
mint egy normál előadásért. 

Ha egy régi épületet akartak újra birtokba venni, szintén meg kellett 
tisztítani a területet a démonoktól; sőt az új házak sem védettek az ártó 
hatásoktól. Szokásban volt ugyanis, hogy a kőművesek a falak belsejébe a 
lakók jövőjét meghatározó varázsigét rejtettek. A mesterek esetleges ártó 
szándékát kivédendő, bábosokat hívtak, hogy nyűgözzenek le minden, a házhoz 
kötődő rontást. 

Ha templomról, középületről, vagy éppenséggel korábbi erőszakos tettek 
színhelyéről volt szó, a rítusok még komplikáltabbak voltak. A bábosok 
ilyenkor „A démonok királya elűzi a rossz hatásokat” c. jelenetet adták. 
Fogtak egy barbár vezért markáns vonásokkal, élénk színekkel ábrázoló 
bábot, vörös páncélt és fegyverzetet, zilált vörös parókát adtak rá, hogy 
minél elrettentőbbé tegyék. Guanyin, a Lelki Jóság istennőjének egyik 
alakja például, akit általában egy fiatal nő alakjában formálnak meg, 
maszkulin vonásokat is tud ölteni, halálra rémítő grimasszal, magára öltve 
a pokol-szellemek vezetőjének szerepét. Az így megidézett megtestesülés 
célja, hogy elhárítson minden kedvezőtlen hatást. A rituálé legfontosabb 
pillanata az volt, mikor a báb, kezében dárdával körbefutotta a termet, 
meggyújtva a lándzsája hegyére áldozati célból feltűzött festett 



papírfűzért, s a tűzcsíkkal a „szerencse” jelét írta a levegőbe. 
Egykor a temetési szertartásokon zsinóros bábokat is alkalmaztak, s ezek 

ugyanazt a funkciót töltötték be, mint az őrző szellemek halottal együtt 
elföldelt szobrai: védték őt a túlvilágon. Fujian tartományban erőszakos 
halál, öngyilkosság, vagy vízbefúlás esetén a bábok egyike eljárta a Zhong 
Kui táncot, hogy rettentse a bosszúszellemeket, nehogy visszajárjanak az 
élőket zavarni. 

Tehát a Távol-Kelet, India, Kína, Indonézia felé kell fordulnunk, ha a 
bábok mágikus eredetét meg akarjuk ragadni, s ha látni akarjuk, hogyan ment 
át vallási rítusból népszórakozássá az előadás, amelynek célja a halott 
lelkek megidézése volt. Ez a színházi technika abból a technikából 
eredeztethető, mely újra életre kelti azokat a híres hősöket, kiknek emléke 
örökké kísérti az élők szellemét. 

A racionalizmus szükségszerűen harcba szállt a bábok eme ősi szerepével, 
a mágikus vallási tartószerkezetet alkalmatlannak tartva arra, hogy bájos 
meséket mondjanak vele a gyerekeknek. De kétségtelen, hogy a mai közönség 
is érzi bennük, a (varázs)hatalmat, mely, ha el is vágták a gyökerektől, 
továbbra is hat, egy elveszett világba ragadja őket – inkább az árnyak, 
bábok stílusa, mint repertoárja révén; s ennek köszönhető, hogy a modern 
korban néhány művész – Kínában csakúgy, mint Nyugaton – a bábok nyomába 
eredt, hogy megkeresse, visszaadja korábbi, a realizmusban elillant 
jelentéstartalmaikat. Les Marionnettes, Paris, 1982, Bordas. 52. p. 

Tömöry Márta fordítása 

 

Kürti László 

Archaikus lakodalmi csujogatások 
 
A lakodalom néha igen obszcén kurjantásait (népiesen csujogatás, 

hujjantás, kátazás, visítás, stb.), és a vele rokon táncszókat már Kriza 
János úttörő munkássága óta számon tartjuk. Az elmúlt százötven év 
kutatásainak mintegy összefoglalásaként tárgyalja ezt a műfajt a Magyar 
Néprajzi Lexikon 5. Kötete. A szerzők azonban csak a csujogatások 
„szerelmi-udvarló” tartalmát hangsúlyozzák. Hasonlóan egysíkú a táncszók 
bemutatása a Néptánc Kislexikonban is. Mindkét lexikon Ortutay Gyula és 
Katona Imre által szerkesztett Magyar Népdal című válogatás táncszók 
fejezetét veszi figyelembe. Ebben szintén a vidámságon és rögtönzött 
jellegen van a hangsúly. Nagy hiányossága a néprajzkutatásnak, hogy nem 
figyeltek fel a szerzők a csujogatások óvó-védő, tehát bajelhárító 
funkciójára, amely az ellenkezője, kimondottan rontó és átkozódó is lehet. 
Ez a funkció a termékenységvarázslás archaikus gyakorlatát rejti.  

Hogy a csujogatások egy vallásos–mágikus világképnek a részei, nem lesz 
meghökkentő, ha abból indulunk ki, hogy maga a lakodalom is mágikus 
részletekkel telített. Az óvó–védő intézkedések teljes sora található: a 
mennyasszony ruhájától kezdve, amely a menyasszony igézését hárítja el, a 
lakodalmas kalácsok termékenységvarázsló díszítéséig. A Szeged és népe című 
művében Kovács János ír a mágikus mozzanatokról és a lakodalmi csujogatás 
egységéről: „Az ágyat, a tulipántos ládát – ma azonban már szép flóderos 
sárgás-barna négyfiókos almárjomot – fölrakva a kocsira, aztán nagy 
lövöldözések és a kocsi kerekéhez vagdosott fazekak csörömpölése, meg: 
»ijju-ju-ju, viszik az ágyat« kurjongatások között szállítják a vőlegény 
házához”. Majd megjegyzi: „Az üres fazekak és korsók odacsapkodása által a 
boszorkányokat vélik elriasztani, nehogy megrontsák a menyasszony ágyát”. A 
palóc Kolony lakodalmi szokásairól írja Putz Éva, hogy az egyházi 
vallásosságot szinte elsöpri a betegségűző, segítségül hívó, termékenyítő 



ráimádkozások. A szerelmi rontásra és rontáselhárító varázslatokra egész 
sor mozzanatot, éneket és cselekményeket találunk. A vőlegény és a 
menyasszony hozzátartozói a házasság erkölcsösségét, az ifjú pár 
egészségét, termékenységét akarják óvni. Csujogatásaikban megtaláljuk mind 
a pozitív, mind a negatív tehát rontó sorokat.  

Helyesen és találóan állapította meg Szendrey Zsigmond: „A gonosz nevének 
említése, a baj és betegség leírása egy az odaidézéssel – a szépség és 
egészség dicsérete pedig a gonosz irigységének felkeltésével, s ilyen 
»elkiabálása« a szerencsének az is, ha a kívánságról már mint teljesültről 
beszélünk, tervezünk”. Kalocsa környékén jegyezték le például a 
nagyszombati féregűzést. A harangzúgás ideje alatt a család, de különösen a 
gyerekek nagy lármát csaptak és így kiabáltak: „Kígyók, békák, szaladjatok 
a ház körül, ne bújjatok bele”. A kígyó-béka evése és kikiabálása a 
boszorkányság és a bűbájosság kellékei, amelyek ráolvasásokban is 
fennmaradtak. Königsfeld Vilmos 1876-ban Szentes környékén jegyezte le a 
következő átkozódó kolduséneket: 

 
Száz béka, száz kígyó, 
Tekeregyjen a nyakába, 
Tüsök menjen a talpába, 
A ki ezt a szegíny kúdúst, 
Meg nem szánnya.  

 
Kalotaszegen a következő, a gonoszokkal, a rosszakkal kapcsolatos 

csujogatást hallottam: 
 
Aki énrám haragszik, 
Egyen békát tavaszig, 
Tavasz után egeret, 
Még a szeme kimered. 
(Zsobok) 

 
Hasonlót ismerünk Moldvában és a bukovinai székelyek között, de a 

hétfalusi Bácsfaluban a következő változatban él:  
 
Aki énrám haragszik, Egye fene tavaszig,  
Tavasz első napjáig, Míg a kökény virágzik.  
A ki engem nem szeret, Egye meg az egeret. 
Visken (Máramaros) pedig így:  
Aki kinéz az ablakán,  
Tájog nőjjő a homlokán. 

 
A következő Zsobokon gyűjtött példa pedig már így átkoz, nyilvánvalóan a 

megcsalt-elhagyott szerető részéről: 
 
Légy boldog az Isten előtt, 
Mint a nyúl a kopó előtt, 
Tegyen Isten oly boldoggá, 
Mint a szederindát földön futóvá. 

 
Ennek egyik változata már nyíltan utal a boszorkányosságra: 

 
Aki minket megutál, 
Nyomja meg a boszorkány, 
Csütörtökön délután, 
Háromszor egymásután.  
(Sorkitótfalu) 

 



Egy bácsfalusi (Hétfalu csángó változatban) 
 
Aki tőlem el nem fér, 
Kapja fel a forgószél, 
Vigye ki a Herbótra, 
Tasziccsa a pokolba.  

 
Még Réső Ensel Sándor közölte a Vasárnapi Újság 1863-as számában a 

következő máramarosi csujogatást: 
 
Ez az utcza olyan helység, 
Körülvette már az ínség, 
Égeti az Isten tüze, 
Mert sok rossz lány lakik benne.  
(Visk)  
 
A csujogatások archaikusságának bizonyítéka tehát az óvó–védő tartalom és 

az ezzel párhuzamos mondandójú átkozódás vagy ellenrontás. A csujogatások 
végén, magas hangon kiáltott uju-juju-juju-ju réja használata pedig még 
távolabbi múltba visz vissza, hisz e két funkció erejét és a 
termékenységvarázslatot hivatott megerősíteni. A következő gyimesi 
csujogatás így hangzik: 

 
Szép a tavasz, szép a nyár, Szép, aki előttem jár,  
De aki előttem jár, Még az éjjel vélem hál. 

 
Ennek látszólag nincs különösebb értelme, mint a szexualitás. De Seres 

András Barcsasági magyar népköltészet és népszokások című gyűjteményében 
egy furcsa mesére bukkanunk. A Király Erzsi című – a nemzetközi 
mesekutatásban A békakirály-békavőlegény és az éneklő csontok, avagy a 
Jávorfácska címen ismert – mesében a legkisebbik lány a békává változtatott 
királyfit menti meg. A békának háromszor kell mondania a következő 
versikét, hogy át tudjon változni: 

 
Ha ma éjjel vélem hálsz, 
Három hétig vélem jársz.  

 
Nem nehéz észrevenni a hasonlóságot a csujogatás és a mesebeli varázsvers 

között. A termékenységvarázsló jókívánság és a rontás a következő 
kalotaszegi csujogatásban így hangzott el 1998-ban a vőlegény egyik 
rokonának szájából: 

 
Érik a megy pirosodik, 
Péter Laci házasodik, 
Hiába van sok irigye, 
Mégis lesz szép felesége, 
Aki eztet elrontja, 
Szakadjon le a nyaka. 
(Zsobok) 

 
Ez a típus egyáltalán nem elszigetelt jelenség, hisz közeli változatait 

ismerjük Baranyából és a bukovinai székelyeknél is. Érdekessége ennek a 
csujogatásnak a piros szín emlegetése. Az óvó-védő funkció a piros színnel 
és a rosszak elűzésével, átkozásával függ össze a következő példákban: 

 
Piros pohár, méreg benne, 
Igyál irigyem belőle, 
Törjön a nyavalya tőle. 



(Zsobok, Kalotaszeg) 
 
Hazamegyünk vacsorára,  
Apró piros pogácsára.–  
(Kéménd) 

 
Piros rózsa borulóba,  
Most vajunk az indulóba. 
(Göcsej) 

 
Az óvó-védő (tehát áldó) és az átkozódó (tehát rontó) funkciókat 

feltételezhetjük azokban az archaikus (talán még a kereszténység és a 
pogányság küzdelmét megőrző) elemekben, melyek a pappal és az egyházzal 
kapcsolatosak. Az általános kalotaszegi példa:  

 
Templomra sütött a nap, 
Lator a zsoboki pap, 
Hát a kántor, hogy ne vóna, (v. Hát a népe, hogy ne vóna), 
Mikor a paptól tanulta. 

 
De van ennek a burkolt egyházellenességnek profánabb változata is: 

 
A tanító meg a pap, 
Oda megyen ahol kap. 

 
Fontos párhuzam, hogy a Jászságban közmondásként is felgyűjtötték: 

„Kántor, pap, odamegy, ahun kap”. Az egyházzal való szembeszegülés sokszor 
erősebb hangnemű: 

 
Laskanyújtó lapító, 
Baszhatnék a tanító. 

 
Vagy: 

 
Atya, Fiú, Szentlélek, 
Én a paptól nem félek, 
Mert a pap is hibázik, 
A sötétbe cicázik. 

 
Vagy:  

 
Három liter alakor, 
A mi papunk nagy lator. 

 
Az egyházellenesség és a pappal való szembeszegülés mágikus jellegét 

bizonyítják az Erdélyből és a Dunántúlról (Vas, Göcsej) ismert óvó-védő 
csujogatások is: 

 
Se a borát, se a pap, 
Minket el nem válaszhat; 
Ású, kapa választ e’, 
Fekete főd hervaszt e’. 

 
A szombathelyi változata pedig hat sorra bővült: 

 
Összekötték a kezöket, 
Összekapcsolták szivöket. 
Paptyok előtt azt fogatták, 



Hogy űk emmást é nem haggyák; 
Ásó, kapa emísz meg, 
Fekete főd válasz meg. 

 
A Székelyföldről: 

 
A nagy harang s a nagy kapa 
Válassza el őket, 
Hegyes ménkő, záporeső 
Üsse essze őket. 

 
Az Alsó-fehér megyei Miriszlón pedig így ismerték: 

 
Három falú, hat határ, 
A mü szüvünk is egy már, 
Sem a bíró, sem a pap, 
Münköt el nem választhat. 

 
A jókívánság és a termékenységvarázslással függenek össze az alábbi 

lakodalmi csujogatások: 
 
Adja Isten egy esztendőre, 
Jöjjünk a keresztelőre. 
(Kalotaszeg). 

 
Göcsejben, Baranyában, Palócföldön, Kalotaszegen és Biharban ismeretesek 

a következők: 
 

 Ilyentájba esztendőre,  
 Jövünk a keresztelőre. 
 
Engem szeress ne anyádat, 
Én oldom el a gatyádat, 
Jaj de szépen néznek minket, 
Áldja meg az Isten őket. 

 
Aki minket nem állhat, 
Egye meg a búbánat, 
Aki minket legyaláz, 
Akasztófán legyen gyász. 
 
(vagy csúfos változata: 
Aki minket nem állhat, 
Nyalja meg a pi...t) 

 
A lakodalmi csujogatás tehát legtöbbször kicsujogatás – a különbség a 

kettő között annyi, mint nevetés és a kinevetés között. Ezt Kalotaszegen 
úgy mondják: „szapulja egymást a nép”, illetve „mocskolják egymást”. Ez 
arra utal, hogy ilyenkor szabadszájúak lehetnek, és kimondják, mi bántja 
őket, vagy mitől tartanak. Még inkább igaz tehát, hogy a csujogatások 
archaikus rétege kultikus jellegű, mert mágikusságra, rontáselhárításra, 
vagy ezzel ellentétben rontásra utalnak. Az óvó-védő és a rokonsági-
társadalmi kapcsolatok megszilárdítására irányuló jellegük a 
termékenységvarázslással függ össze. Így a lakodalmi csujogatások, mint 
rítusszövegek más szerepet töltenek be, mint a táncszók. 

 
VILÁGBESZÉD 



Jean Giono 
(Franciaország) 

 
Francia regényíró-novellista (1895-1970), az első világháború borzalmait bemutató 

kötetével, A nagy csapattal (Le grand troupeau, 1931) vált világhírűvé. Legjelentősebb 
munkái a provence-i szülőföldjét bemutató Az igazi kincsek (Les vrais 
richesses, 1936) és a pacifista hitvallását kifejező Parancsmegtagadás (Refus 
d'obéissance, 1937) című regénye. Ezenkívül számos novellája és publicisztikai 
írása jelent meg. A 2000. esztendő című kis remekművet a halála előtti hetekben írta 
baljós jövendölésének komor igazolást ad a világ vizeinek – köztük, sajnos, 
a magyar folyóknak – egyre aggasztóbb megmérgezése. 

 

A 2000. esztendő 
 
Vannak emberek, akik – merő gondoskodásból – mindenáron „szakértőként” kívánják megszabni életünket. 

Még a tájakat is előre megterveznék számunkra. Eddig elfogadtuk a dolgokat olyanoknak, 
amilyenek nos, ezután majd jön az átszervezés. Persze tervszerűen: erre való a 
„tájfuturológia” (ezt a fogalmat nem én eszeltem ki) meg a „tájépítész” (ez 
sem az én agyszüleményem) ő egyben plasztikai sebész és a színhatások 
látványtervezője, no meg szakszervezetbe tömörülő (sztrájkjoggal is bíró) illetékesek 
sokasága, akik csupán egyetlen dologhoz értenek: „működtetik” a „működtetendőt”. 

Csavarogtam én már mindenfelé, de el sem tudom képzelni, hogy egy táj 
egyáltalán „működik”. Pedig de sokféle tájat láttam már! Rendkívülieket is, mind méretükben, mind 
hatásukban, a végtelenbe vesző tájaktól egészen az egyszerű útszélen csomóban növő borrágóig. Láttam én már 
tölgyfát, fűzfát, rozsmezőt, nyárfát, íves dombot, folyót, patakot, felhőt, szelet (amelynek már a zúgása 
is táj), esőt, vihart, kiszáradt mandulafát, olajfát, fenyvest (amelynek morajlása szintén táj, valóság-ihlette, 
képzeletbeli táj), hallottam madárszárny-suhogást, távoli kutyaugatást, zengő fülemüle-éneket éjszaka, hársfa 
alatt... s éreztem szabadon terjengő illatokat. 

Idézem a „tájépítészt” a Deux Mille című folyóiratból: „A táj az emberi cselekedetek 
mellékterméke, vagy inkább rendkívüli velejárója. Franciaországban nem létezik hamisítatlan, ember nélküli táj. 
A táj alkatrészekre bontható iparcikk. Legfeljebb kivételesen, az ember által dicsőített vagy kárhoztatott egyes 
elemeiben lehet eredeti. A táj állandó és fáradságos fenntartása szükséglet-kielégítésre szolgál. Mindegy, hogy 
megalkotott-e vagy sem megalkotva mindazonáltal maga is fogyasztás tárgyává 
válik” stb. 

Nevetségesnek találják? Pedig még bő tíz oldalon folytatódik ugyanez, 
gyönyörűen megszerkesztett mondatok, gondosan megválogatott szavak és 
kifejezések. Idézek még: „egyfajta megszokás miatt általában annak a 
társadalmi rétegnek a táját fogyasztjuk, ahová tartozunk”, továbbá: „ez nem 
sci-fi ha a legokosabb, legjobb szakembereket összegyűjtjük a különböző 
tudományok területeiről, az egyesített aktákból kimelkedő táj sokkal 
rendkívülibb lenne” stb. 

Minél lenne „sokkal rendkívülibb” az egyesített aktákból kiemelkedő táj? Lenyűgöző kép: az „akták 
egyesítése”, ez aztán tényleg nem hétköznapi dolog. De hogy jön ide a táj? 

Én egy arányos vidéken élek. A dombok emberi méretűek. Igaz, nem a Mississipi erdői borítják, 
csak egyszerű fehér tölgyek, közönséges fenyők, néhány friss hajtású olajfa. A talaj egy kicsit vöröses, de 
egészében föld színe van, akárcsak Önöknek és nekem. A vidék csendes egyszerűségét nem jellemzi 
corneille-i túlfűtöttség, s fennköltsége csak sok türelemmel, gyöngédséggel érthető meg. A 
völgyecskék az istenek huncut szeszélyéből vagy vakszerencséjük szerint kerültek ide vagy amoda. A záporok, a 
szelek, a napsugarak gondoskodnak mindenről. A magok békésen szétszóródnak, gyökeret eresztenek, 
megszárasodnak, s lám, egy facsoport mégis éppen ott nő ki, ahol kinőnie kell, egy hangamező pontosan ott terül 
el, ahol elterülnie kell, a „környezetünk” (ahogy egyesek mondják) velünk születik, méghozzá 
„tájépítész”, „plasztikai tájsebész”, „színhatás-látványtervező” meg „aktaegyesítés” nélkül.  

De holnap – mivel úgyis hiába beszélek, hogyan is lehetne ellenállni e buldózerhitű modern 
hivatalnok-hadnak –, szóval, holnap valamikor, a sorozatgyártott tájacskák 
közepén, egy meztelen gyermek újra fölfedezi, mit jelent „egy májusi hajnal 
a tengeren”. 



 
Ha már a tengernél vagyunk, maradjunk a 2000. év perspektívájában. Az 

egyik barátom egy meteorológiai laboratóriummá átalakított halászhajóval 
járja a tengereket. Tavaly – éppen Izland tájáról jövet –, a nyílt 
tengeren, több mint háromszáz mérföldre az Orkney-szigetektől, különös, 
ismeretlen, édeskés-savanykás szagot érzett a levegőben. Egyszercsak 
élénkpiros foltot látott meg a tengeren. Ahogyan közeledtek felé, 
észrevette, hogy a természetellenesen – vagy tán természetfelettien? – 
élénkpiros folt több négyzetkilométeren terült el. A bűz már 
elviselhetetlen lett, s a legénység tagjai sorban hányni kezdtek. Ám 
manapság az ilyesmi már nem a rejtélyek vagy az isteni beavatkozás 
bűvkörébe tartozik, mára ugyanis minden rejtély leírható kémiai képletben, 
az istenek tettei pedig aprólékos gonddal megszerkesztett táblázat-mezőkbe 
osztályozhatók. A több négyzetkilométernyi élénkpiros folt – figyeljék csak 
meg a határozószót – egészen egyszerűen haltetemek bűzlő tömege volt. E 
halak azonban különös, újfajta halállal pusztultak el: nem „természetesen” 
kezdtek el rothadni, hanem – mondhatni – „modernül”. Nem maradt más utánuk, 
csak az édes-savanykás szag, a szín az élénk, mesterséges piros és a tény, 
hogy e halak „furcsamód” pusztultak el. A kis hajónak három napjába tellett 
kikerülnie ezt az újfajta tengeri temetőt. Feltehetően egy hajó szabadult 
itt meg valamilyen irtószertől. 

Sajnos, nem ez volt az utolsó eset. Már megmérgezték a Rajnát is, 
márpedig a Rajna nem holmi malomárok... Ez hát a „szakterületek” valódi 
„összeműködése”! 

x x fordította 

 
 
Rétóromán költők. A német, a francia és az olasz mellett a rétóromán Svájc 

negyedik államnyelve. Öt dialektusa van, a surmiran, a sutsilvan, a 
sursilvan, a vallader és a puter, s a dialektusokból létrehozták a roman 
grischun nyelvet. E nyelveken televízió- és rádióadásokat készítenek, könyvek, folyóiratok jelennek meg, s 
valamennyinek van szépirodalma is. Az alábbiakban az e nyelveken írt versekből adunk válogatást Dabi István 
fordításaiban. 

Peter Cadotsch 
(Svájc – rétóromán, surmiran) 

 
Peter Cadotsch költő, prózaíró 1922-ben született Bonaduzban, Graubünden 

kantonban. Jelentősebb kötetei: Tera banadeida (1967), Sbrenzlas (1971), 
Gleisch avonda (1984), Anc sgolan las ronslas (1992). 
 

Fekete árnyak 
 
Fekete árnyak  
bujdosnak 
a szénapajtában 
az oromgerenda 
alatt. 
 
Fekete árnyak 
széttépnek 
sok emléket, 
s azok a feledésbe 
hullanak. 
 
Fekete árnyak  



átdöfik 
merev szemekkel 
a biztonság  
ablakrácsát. 
 

Felix Giger 
(Svájc – rétóromán, sutsilvan) 

Táncosnő feketében 
 
Felix Giger, költő, újságíró 1946-ban született Sureinben, Graubünden 

kantonban. Jelentősebb kötetei: Ina sasiun egl uffiern (1978), Filis siarp 
(1980), Oasa (1982), Sendas oranscha (1984), Umens Platana, Osho (1990). 

 
Te nem vagy 
oly együgyű 
hogy kacérkodj 
a Nappal 
 
A Hold 
a két szemedben 
 
Az éj 
a bőrödön 
 
Mikor engedjem meg 
hogy te 
én 
legyél? 
 

Fabiola Carigiet 
(Svájc – rétóromán, sursilvan) 

 
Pabiola Carigiet, költő, prózaíró, újságíró 1963-ban született, Bernben 

él. Kötetei: November (1955), Schi lunsch naven (1988). 
 

Harminc év 
 
Jó nap van ma, ma jó a nap, igen, ma jó. 
 
A szürkésfekete homokban fekszem 
csontjaim a földre nyomnak 
a hőségben lebegő gondolatok 
viaszként csepegnek 
a homlokomra 
A lábujjaimat számolom: harminc 
 
Tiszta és derűs vagyok ma 
mélyre látok és messzire hallok 
kettőbe hajolok: 
a kezdetbe és a végbe 
 
petyhüdt már 
a beárnyékolt 
helyeken a bőr 



Megnyalom s a gyermekkorom érzem 
 
Hegymagas gondolatok cibálnak 
gyenge és néma 
gyermek avgyok 
ma én 
A fejemen és a fülemen át 
levetem a bőröm 
és a langyos vízbe  
ugrom 
 
Lesütött szemmel 
kutatom át a tájat 
port gyűjtök 
és vetek 
 
A léttől fáradt 
ősz öregaszony  
vagyok 
Ma semmi sem érdekel 
mindent láttam 
beleúnva félbehagyom 
a játékot 
 
Napról 
napra 
a sötétet figyelve 
szálakat húzok 
összekötöm a lábujjaimat 
 
legyeket kapdosok 
a csillagok túl magasan vannak 
 

Rut Plouda-Stecher 
(Svájc – rétóromán, vallader) 

 
Rut Plouda-Stecher, költő, novellista 1948-ban született Taraspban, 

Graubünden kantonban. Kötetei: La boscha tuorna a flurir (1984), Föglias 
sint il vent (1986). 

 
x x x 

 
Lomb vagyok, visszatérő 
és elnehezedő gyülölcs 
szél vagyok, lombszaggató 
és kacagó láng 
napközben 
 
Hosszú árnyakból leselkedő 
magány vagyok 
és a nagy 
fáradozás szülte 
bágyadtság 
föld vagyok 
eke-ízű 



 
a vándormadár 
utolsó 
köre. 
 

Irma Klainguti 
(Svájc – rétóromán, puter) 

 

Irma Klainguti költő, novellista 1917-ben született Zuozban, Graubünden 
kantonban. Kötetei: Föglias (1976), Una boffa (1980), Il clam dal vent 
d’utuon (1995). Rétromán lead... írása kéziratban 

 
 

Álom 
 
Egy  
kékszárnyú 
madarat 
láttam  
szállni 
a napnyugta 
bíborja 
felé. 
 
Visszatértére 
azonban 
hiába  
vártam. 

 

Flurin Spescha 
(Svájc – rétóromán, roman grischun) 

 
Flurin Spesha író, műfordító, irodalomkritikus 1958-ben született, 

Zürichben él. Két nyelven ír. Ő írta az első regényt rumantsch grishun 
nyelven. Kötetei: Das Gwicht der Hügel (1986), Fieu e flomma (1993), 
Gaudenz (1995), Ceremonies (1996), Der zwölfte Tag danach (1998). 

 
 

Egy házaspár párbeszéde 
 
Egy reggel egy férfi így szól a feleségéhez: Sohasem akartam rajtad 
kívül mást feleségül. 
A nő hallgat. 
Ez talán bók? – kérdi a férfi, s ő is hallgat. 
 
Aznap este a nő ezt mondja: Nekem jó lett volna egy másik is. 
A férdi hallgat, de nézi. 
Ez nem ellened szól, ellenkezőleg, teszi hozzá a nő. 
Hallgatnak mindketten. 
 
Másnap délben a férfi megtöri a csöndet: Ezt még nem mondtad nekem. 
Mit? – kérdezi a nő. 



Hogy egy másik is lehetett volna. 
Hiszen mondtam, hogy nem ellened beszélek, feleli a nő, és így folytatja: Te is csak tegnap mondtad 
nekem először, hogy sohasem akartál rajtam kívül mást feleségül. 
A férfi: Akkor tán ez is egy bók? 

Dabi István ordításai 

 

Hilde Domin 
(Németország) 

 

Tájékozódás 
Minnének 

 
Napraforgó a szívem, 
mindig 
a fényt keresi. 
 
Te mit fürkészel 
rád sötétült napokból 
a rég tovatűnt ragyogásba 
emelve fejed? 

 

Altatódal 
 

Édesen füttyögik már a rigók: 
aludj, 
fülemüle. 
 
Egy csöppnyi éter: 
és már alszunk 
a fülemülével. 
 
S a viruló fák 
az örök hajnalban többé 
nem hullajtják el virágukat. 
 

Jeannie Ebner 

(osztrák) 

Gyereknap 
 
Este az éneklő szöszke gyerekek 
piros lampionokkal 
járnak a tó körül. 
 
Mégis néma az éj. 
Senki sem tudja, miért 
lakozunk ezen a földön. 
 

Szerelem 
 
Lehet a szerelem tűz: 



megéget, ellángol, kihuny. 
Hamuját széthordja a szél. 
 
Lehet a szerelem fa: 
lassan sudárul és egyre szépül, 
a legfelső ágaival 
a halál fölé magaslik. 
 

Nyár 
 
Sötétebb hangja már a nyári fűnek. 
Szalmavirágok. Méhek. 
Mezei fényben zümmögő másodpercek. 
Mézre sóvárgó álom boltoz maga köré 
bazaltbarlangot estelente. 
S mint távoli gyereklámpás, 
dal keresi az utat hazafelé. 
Aladin lámpája nem ámít többé. 
 

Július 
 
Mákfüzérek tekerednek a kalapra s északnak néznek: 
langyos szél leheli illatát 
a dús lombú erdei fáknak. 
Nyári porba 
hajlik a bánat 
kék tűzzel beszegett szivárványa. 
Kalászokat lopnak haza kabátjuk alatt a vénasszonyok. 
 

Cseh Károly fordításai 

 
MERÍTETT SZAVAK 

Pálóczi Antal: 

A vizit 
(filmnovella) 

 
– Hozzájárulok: – foghatod a kezem. 

Mesterségét úgysem érti senki. 
Hibátlanul a tökéletesig hátrál a selejtes igazhívő. 

Magvak érdekelnek.– 
 ( Káplán Géza) 

 

Ez a film a barátságról szól. Történetünk 2000-ben, a rendszerváltás 
utáni Magyarországon játszódik. Ahol már igen sok emberi kapcsolatot tönkre 
tett a politikai-világnézeti polarizálódás. Korábban irodalommal foglalkozó 
két hősünk is eltérő életformára rendezkedett be. Az egyikből valódi költő 
lesz, a másikból mélymagyar. És a hátaslovaknak a buda-tétényi fennsíkon, a 
Szoborpark mögött sok füvet kell lelegelni ahhoz, hogy álláspontjaik 
közeledjenek egymáshoz. De végül sikerül.  

Közben hagyományőrző zsidó fiatalok egy csoportja együtt ünnepli sátoros 
ünnepét a milleniumi jurta tábor lovas nomád hobbistáival. A rendezvényt 
bőrfejűek zavarják meg, de a főhős komondora legyőzi a pitbull terriert. 

Aztán valaki meghal, valaki pedig újjászületik. Miközben a harmadik 
évezredbe érünk. 



 

1. 
Sándor György humoralista ezúttal drámai filmszerepet játszik. S 

mosolytalan arccal kénytelen a távolsági autóbusz ablakából kinézni. 
A busz valahonnan a Dunántúlról jön. Éppen akkor hagyja el Érd megállóját 

majd a koraőszi napfényben fürdő diósdi dombokat. 
A száguldó busz fiatal sofőrje élvezettel hallgatja rádióján Sting 

díjnyertes, világzene műfajú dalát, a Sivatagi rózsát, amelyet az angol 
világsztár egy archaikusan éneklő arab énekessel ad elő. A buszbelső is ezt 
viszhangozza, de az utasok élvezik. 

Közben kopaszodó, szakállas hősünk ölében néhány frissen megjelent 
verseskötet pillantunk meg. Fólia csomagolásban. A borítón, a Brada Pál: 
Válogatott versek és műfordítások felirat alatt hősünk arcképét látjuk. 

A szemközti ülésen egy diáklány véletlenül éppen ezt a kötetet veszi elő 
válltáskájából. Brada Pál felteszi a napszemüvegét. 

Aztán ott áll a buda-tétényi Szoborpark megállójában. Megérkezett, 
hátulról látjuk őt, amint a busz elmegy. (Bár még mindig Sting dalát 
halljuk.) 

Ám ekkor Pál hirtelen összeesik. 
Aztán feláll, mintha mi sem történt volna.Csak a Sting-dal szakad meg, s 

helyette meghalljuk a reális atmoszférát a mezei tücskök ciripelésével. 
Pál leporolja kopottas kordbársony zakóját, majd átmegy a 70-es út 

túloldalára. 
A kép elsötétül. 
 
2. 
Megjelenik a főcím: A VIZIT. Majd a szereplők névsora. Közben ujgur sámán 

ének hangzik fel, amit „gyomorból” adnak elő. Aztán lónyerítést hallunk és 
a kép kivilágosodik. 

 
3. 
Atlétikus termetű színészünk, Kaszás Géza, egyik kezében kecskegidát 

tart, a másikkal „Pál” vállát öleli. Kaszás Géza – filmbéli nevén Ember 
Zoltán –-, zöld-arany mintás (bútorhuzatból varrt) kaftánt visel. Így 
állnak. Közben a gazdasági udvar fekete lova elmegy mögöttük.  

Boroznak az ebédlőben. Mire a másik ló bedugja a fejét a konyha ablakon. 
Zoltán ad neki egy tepertős pogácsát. 

A családi ház ablakaiból a Szoborparkra, illetve a mögötte elterülő 
Tétényi-fennsíkra látni. Zoltán felesége a mezőn futószáraztatja a harmadik 
lovat. Kisebbik fiúk ül a nyeregben. A nagyobb fiú anyja mellett áll egy 
komondorral. 

Brada Pál új verseskötetét hozta el Emberékhez. 
Számonkéri Zoltánon, hogy miért hagyta abba az írást. Aki erre nem tud 

válaszolni. 
Megnézik a közös, 10 évvel ezelőtti költői estekről a bölcsészkar 

egyetemi színpadán forgatott videofilmeket. 
Pál egy időre Zoltánékhoz költözik. 
 
4. 
Emberéknél a lakásbelső egyszerre skanzen, fegyver múzeum és néptáncos 

öltöző. A feleség, Brigitta, együttesben táncol, amint ezt a kinagyított, 
falra akasztott fotókon láthatjuk. 

Aznap este megint táncház van náluk. Majd szét dől a ház. 
Közben Pál verset akar írni egy üveg sör mellett, ágyban fekve, 

félmeztelenül. 
 
– Becsöngettek. Ne haragudjatok, nem tudom mi ez. 



Lángoló emlék magamról, mi fogva tart s elbocsát... .–  
 
Egy fiatal pár hirtelen benyit a szobába. Nagyon meglepődnek, hogy a 

félmeztelen idegen férfit abban az ágyban kell találniuk, ahová ők 
szerettek volna bebújni. Zavartan elnézést kérnek. 

Pál tovább dolgozik. Javítgat, átír. Közben a szomszéd szobából 
átszűrődnek a szerelmeskedés hangjai. 

Odakint a mulatság a tetőfokára hág. 
Négerek is táncolják a legényest. Zoltán úgy tombol, mintha a néptáncot 

használná heroin helyett. 
Két fiú összeverekszik a ház előtt az egyik lány miatt. Zoltán kimegy, 

hogy szétválassza őket. A fiúk abbahagyják a verekedést majd egyesült 
erővel Zoltán ellen fordulnak és jól összerugdossák. 

Aztán hárman összeölelkezve bemennek inni valamit. 
 
5. 
Hajnalban Zoltán kiviszi a lovakat. Az egyiken ül, a másik kettő vágtat 

utána. Alig aludt, de ez nem látszik rajta. Ősmagyar kaftánban van. Oldalán 
tegez és nyílvesszők. Amíg a két kísérő ló legelni kezd, Zoltán megkezdi a 
lovas íjászat gyakorlását a rét szélén kialakított lovas íjász pályán. 

Ez egy 100 méter hosszú, kordonnal szegélyezett „folyosó”. Ahol a lónak 
vágtában kell végig mennie. Közben a lovas íjász háromszor lövi nyilát a 
pálya közepén felállított nagy bálahengerre. Pontosabban annak három 
céltáblájára. Az első lövést szemből, a másodikat oldalról, az utolsót 
hátrafordulásból kell leadni.  

Zoltán az első lövést elhibázza. „Rózsi, ne marhulj!” szídja a lovat.  
A szintén korán ébredő Pál meglepetten figyeli őt a tetőtér ablakából. 
Impozáns látvány a lovas íjászat.  
 
6. 
Brada Pál Zoltánék háromszintes családi házában bolyong. 
Az előszobában megtámadja a komondor, de bemenekül előle a nappaliba. 

Majd az alagsorban váratlanul egy spotlámpákkal megvilágított jurtához ér, 
mintha szellemvasúton utazna. Összegörnyedve belép az alacsony építésű 
faragott faajtón és Zoltán dolgozószobájában találja magát.  

A fekhelyek, ládák, íjak és nyílvesszők a lovasnomád hagyományokat őrzik. 
Pál gunyoros arckifejezéssel nézi azokat. De az egyik berendezési tárgy, 
egy író pult, latinul prospera, amelyik úgy néz ki, mintha egy kódex lap 
rajzos kezdőbetűjéből került volna ide, felkelti az érdeklődését. Bele is 
ül.  

Aztán elájul. 
Ugyanaz a pillanatnyi eszméletvesztés lesz rajta úrrá, mint 

megérkezésekor.  
Magához térve Sting dalát, a Sivatagi rózsát kezdi dúdolni. Föláll. 

Kiveszi az íjak legdíszesebbjét, egy visszacsapó reflexíjat. Megpróbálja 
rátenni az ideget (vagyis a „húrját”). A „C” alakú ív végeiről azonban 
mindig lecsúszik a zsinór. 

Nem veszi észre, amikor Zoltán bejön. 
ZOLTÁN – Tudod, hogy most olyan vagy, mint Penelopé kérői?  
PÁL – Az Odüsszeiában? 
ZOLTÁN – Nem ismerték a szkíta visszacsapó íjat. Ehhez voltak szokva.  
Levesz az íjtartóból egy egyszerű faíjat. S felső végét lenyomva 

meggörbíti, s felrakja a „húrt”. 
ZOLTÁN – A görögök, a rómaiak, a brittek ezt használták.  
Egymás mellé teszi a „C” alakban görbülő „Robin Hood íjat” és a húr 

nélkül,leengedett állapotban is hasonlóan görbe visszacsapó íjjat. 
ZOLTÁN – Azt hitték (veszi kézbe a visszacsapó íjat), hogy csak rá kell 

tenni a húrt. De így nem lehet. Ellentétes irányba kell meghajlítani. 



PÁL – De hogyan? 
ZOLTÁN – Így. 
Zoltán a jurta falára függesztett, kinagyított fotóra mutat. Amelyik egy 

szkíta kancsót ábrázol, domborművén fél térdre ereszkedett, íját felajzó 
harcossal. Aki az íj alsó szarvát térdelő lába hajlatába akasztván, felső 
térdén feszíti át az íj középrészét a nyugalmi meghajlással ellentétes 
irányba. Az íj felső szarvát jobb kezével tartja, s baljával helyezi fel a 
„húrt”. 

Most Zoltán is fél térdre ereszkedik, s egy ugyanolyan mozdulattal 
felajzza az íjat.  

Pálnak tetszik a dolog. Mert egy eposz segítségével, kulturális közegbe 
ágyazottan mondták el. De aztán inkább visszül a prosperába, ahol az előbb 
elájult. 

PÁL – És itt írsz?  
ZOLTÁN – Azért csináltam. De már évek óta nem tudok írni. 
PÁL – Mert hülyeségekkel kötöd le magad. 
ZOLTÁN (mintha nem is hallaná) – Holnap gyere ki velem lovagolni! 
PÁL – De hiszen én nem tudok lovagolni . 
ZOLTÁN (szórakozottan legyint) – Én se... 
 
7. 
Másnap reggel Zoltán fölsegíti Pált az egyik ló nyergébe, aztán hozzá is 

szíjjazza. Majd Pál lovát a saját lova után kötve kilovagolnak a mezőre. A 
Tétényi-fennsíkról messze ellátni. A távolban a százhalombattai 
olajfinomító három kéménye gőzölög. 

A lovasok épp a 400 kilovoltos villamos távvezeték vasoszlopai alatt 
haladnak, . amikor váratlanul egy őz ugrik ki eléjük a galagonyásból és 
hatalmas szökellésekkel menekülni kezd. 

Zoltán leoldja derekáról Pál lovának a kötőfékét, és üldözőbe veszi az 
őzet.  

Érdekes látványosság, hogy (Zoltán dublőrjének) üldözés közben, vágta 
közepette kell felajzani az íjat.  

A kiült vágta szintén látványos. A hajlékony derék ugyanis felfogja, 
kiegyenlíti, semlegesíti az alsótest, vagyis a vágtázó ló mozgását. A jó 
lovas felsőteste ilyenkor rázkódás mentesen úszik a levegőben, mintha nem 
is ló vinné, hanem mondjuk jégvitorláson siklana.  

Úgy látszik, Zoltán mégis tud lovagolni. 
Az őz most visszafelé fut. 
Zoltán éppen Pál közömbös lova előtt éri utol. Már a nyílvessző is a 

kezében van. Ífeszítés. Zoltán (dublőrje) megfeszített íjjal vágtázik az 
őztől másfél méternyire.  

Mitológiai a pillanat. De ekkor a lovas leengedi az íjat és visszateszi a 
helyére a nyílvesszőt. Futni hagyván a „zsákmányt”. 

Aztán odaléptet Pálhoz. 
ZOLTÁN (elragadtatottan) – Láttad? 
PÁL – Gyönyörű volt... ( történetünkben először rá is átragad valami az 

elragadtatottságból.)  
 
8. 
Pál este az ágyban új verset ír. 
  
–Juharfa ázik fekete lében 
gyűlölet közepében. 
Jól hallom? A mester 
íjat készít. 
 
Hozzájárulok: – foghatod a kezem.  
Mesterségét úgysem érti senki.  



Hibátlanul a tökéletesig hátrál a selejtes igazhívő. 
Magvak érdekelnek.– 
 
Pál eloltja a lámpát. 
 
9. 
Másnap reggel Pál és Zoltán a konyaha asztalnál ülnek. Odakint Zoltán 

felesége, kezében orvosi táskájával, és a két általános iskolás korú fiú 
éppen akkor szállnak be egy kis Suzukiba. A nő elhajt velük. 

ZOLTÁN – Ma megmutatom neked az őskori lelőhelyeket. Csak délután jönnek 
a tanítványaim. 

PÁL (ironikusan, hiszen előre tudja a választ) – Irodalmat tanítasz? 
ZOLTÁN – Lovaglást. 
Áttünés. 
Megint a villamos távvezeték hatalmas oszlopai alatt lovagolnak, de most 

elkanyarodnak Érd-liget felé. A füves fennsík valójában egy hatalmas 
kiterjedésű furcsa lejtő. Felszíne a távolban csillogó Duna felé dől. 

A lovasok most meredek falu völgyhöz érnek. 
Zoltán arról beszél, hogy 15 ezer évvel ezelőtt itt vonultak inni a 

mamutok a Dunához. Olvasta egy könyvben. S hogy ezen a környéken akkoriban 
vadásztáborhelyek voltak. A régészek errefelé állandóan kőből készült 
nyílhegyeket találnak. 

Pált ez váratlanul felvillanyozza. Mindenáron kőnyílhegyet szeretne 
találni. 

Leszállnak a lóról. 
S az egyik vízmosás agyagrétegében, nagy sokára, tényleg találnak egy 

kőnyílhegyet. Amitől Pál egészen megrészegül. Elkéri a kést és az egyik 
nyílvesszőt Zoltántól. Majd a vasnyílhegyet levéve és a nyílvessző fáját 
kissé behasítva felilleszti a kő nyílhegyet. Végül cipőfűzőjéből bandázst 
teker a tövéhez. 

Most az íjat is elkéri. 
Mindenáron a napfény felé akarja lőni a kőnyílhegyet, amelyik 15 ezer 

évig a földben nyugodott.  
A nyílvessző felrepül. A kamera követi, egészen a holtpontig, ahol a 

nyílvessző megáll a levegőben, majd megfordul és zuhanni kezd. 
A kőnyílhegy irtózatosan felgyorsul, majd nagy csattanással belefúródik a 

földbe. 
Pál diadalordítással rohan oda. Ki akarja húzni, de a nyílvessző 

megreccsen és eltörik. A kőnyílhegy benne marad a földben. 
Mintha többé mégsem akarna onnan kijönni. 
Hirtelen felhők takarják el a napot és feltámad a szél. 
Pál megsemmisült arccal térdepel a füvön, kezében a törött nyílvessző. 

Mindezt baljós előjelnek veszi.  
Hirtelen tényleg megfájdul valami a mellkasában. A szíve táját kell 

masszíroznia. 
Zoltán azonban mindezt nem veszi észre. 
ZOLTÁN – Gyere, mert nyakunkon a vihar. 
PÁL – Ezt én csináltam... 
ZOLTÁN – Micsoda? Mindjárt megázunk! 
Pált megint hozzászíjjazza a lovához. Így vágtatnak haza. 
De mire hazaérnek kisüt a nap. 
Pál azonban továbbra is lehangolt marad. 
 
10. 
Népünnepély van Andrásék háza előtt a verőfényes koraőszi mezőn. A 

szoborpark figuráival a háttérben. Rengeteg jurtát állítottak fel. Van 
kirakodó vásár, állatvásár. A jurtáktól nem messze pajeszos rabbi 
növendékek éppen sátoros ünnephez való sátrat állítanak fel. Néhány 



farmerdandrágos egyetemista és Zoltán is segít nekik. Ő a rendezvény 
főszervezője.  

Megkezdődik az lovas íjászverseny. A japán meghívottak hosszú felemás 
íjakkal, tradícionális öltözékben ülnek a lovon, kantárszár helyett 
narancsszínü selyemszalaggal irányítva az Andráséktól kölcsönkapott 
lovakat. Távolabb félmeztelen, kifestett, tolldíszes indián fiúk ülnek 
nagy, szabálytalan foltokkal tarkított lovakon. 

PÁL – Ezek tényleg indiánok? 
BRIGITTA (Zoltán felesége) – Tényleg. De a tarka lovakat az egyik 

agráregyetem adta kölcsön. 
Zoltán is csatlakozik a vesenyzőkhöz. A legtöbb versenyző lovasnomád 

öltözéket visel. Az egyik ősmagyar öltözékű lovas íjászban felismerjük azt 
a néger fiút, aki Andrásék táncházában a legényest ropta. 

A Szoborpark külföldi turistái – egész csoportok – a parkból a mezőre 
tódulnak, hogy ők is megnézzék a látványosságot. 

A kiserdő széléről azonban ekkor négy kopaszra borotvált fejű, fekete 
dzsekis tizenéves indul el a sátrak felé. Az egyikük sárga színű harci 
kutyát vezet.  

Az egyik turista spániele közben elszökött a gazdájától. És futva 
elindult Zoltánék jurtája felé. Hogy megszagolja a jurta elé kikötött 
komondort. De az azonnal rávetette magát. A megadási pózt azonban 
elfogadta, így a spániel elhordhatta az irháját.  

A spaniel azonban továbbra sem fér a bőrébe. Most a közeledő bőrfejüek 
kutyája felé szalad. Akik közben a sátoros zsidók felé közeledtek. Talán, 
hogy megnézzék, hogy a nemzetközi bőrfejű kánon szerint kikre is kell majd 
haragudniuk? Az izgága spániel rögtön szagolgatni akarja a pitbull 
terriert. Amelyiket gazdája először megpróbál félrevonni, de a spaniel ezt 
nem hagyja. Így aztán a harci kutya hirtelen elkapja a spaniel fülét és 
tépni kezdi. Nem fogadván el a megadási pózt. Erre már a spaniel gazdája, 
egy német nő is előkerül, de a harci ebet nem lehet a kutyájáról leszedni. 
Hirtelen megérkezikt Zoltánék komondora, szöges nyakörvén a jurta előtti 
karóról letépett lánccal. És ráveti magát a pitbull terrierre. Az, 
elengedvén a spanielt, amelyiknek egyébként nem lett komoly baja, a 
komondor mellső lábai felé kapkod. Ekkor a pitbull gazdája is elengedi a 
pórázt. Így aztán kutyája, körbetáncolva a komondort, hol annak a lábához, 
hol a nyakához kapkod. A szöges nyakörv azonban mindig kizökkenti. Míg 
végül a komondor elkapja a pitbull hátsó combját és földobja a levegőbe, 
aztán a földre eső harci kutyának ráharap a hátára és rázni kezdi.  

Ekkor ér oda Zoltán. 
ZOLTÁN – Fogjátok meg a hátsó lábait – kiabálja a fiúknak. Az egyikük 

rögtön elkapja a pitbull egyik hátsó lábát és a farka tövét. András pedig a 
komondor két hátsó lábát, mint amikor a kisgyerekkel „talicskáznak”. A 
komondor elengedi ellenfelét és hörögve kap hátra, de Zoltán ráordít s 
közben a magasba rántja a hátsó lábait, amitől a kutyája pofára esik.. Majd 
visszatápászkodva két első lábára már csak morog. Zoltán pedig 
nyugtatgatja. 

A harci kutya hátán egy kicsit felszakadt a bőr. De nem volt komoly a 
sérülés.  

ZOLTÁN – Gyertek a büféhez, kaptok kaját. 
Pál mindezt látja.  
És azt is, ahogy a komondort a helyére vezető Zoltán később sült kolbászt 

szolgál fel a bőrfejüeknek a sörasztaloknál. A harci kutya, szájkosárral a 
pofáján a pad alatt kuksol, rövid pórázon. 

A szemközti padon ortodox zsidók ültek, sóletet kanalazva. Közömbös 
tekintetük néha a bőrfejüekre téved, és viszont. Az egyik bőrfejű tizenéves 
ekkor megkérdezi, hogy vehet-e még a közös kenyeres kosárból. „Csak tessék” 
bólintanak a zsidók. 

 



11. 
Este megint táncház, Zoltánéknál. 
Pál közben Zoltán feleségével beszélget. Mintha azt kérdezné tőle, hogyan 

tanulhatna meg ő is táncolni. A lassúnál Brigitta megfogja Pál kezét és a 
táncolók közé húzza. Tanítja táncolni.  

Áttünés. 
Brigitta és Pál most az egyik nyitott emeleti ablakban állnak. Lent 

tábortűz van. Ahol Snétberger Ferenc éppen dzseszt játszik akusztikus 
gitáron. Zoltán az egyik külföldi turista lány derekát átkarolva áll, 
kezében borospohárral. A felesége és Pál fentről látják őt, de ő nem néz 
fel rájuk. Brigitta és Pál ekkor hátralép, hogy a nő becsukhassa az 
ablakot. Zoltán most mégis felnéz. S még megpillantja őket, mielőtt a 
felesége a hálószoba sötétítő függönyét behúzza. 

 
12. 
Pál másnap hajnalban utazó táskával a kezében jön lefelé a felső szint 

lépcsőjén. A nappaliban átlép a szőnyegen illetve matracokon alvó fiatal 
párokon. Majd megáll egy kicsit, hogy az idősebb párok alvó kisgyerekeit is 
megnézze. Látjuk az arcán, hogy a sok szuszogó apróság látványa érzelmi 
benyomást tesz rá. 

A pirkadó mezőn csak egyvalaki járkál a jurták előtt, a lovaknál, Zoltán 
az. Ma is korán kelt. Egy pillanatig szembe néznek egymással, aztán Pál 
felemeli az egyik kezét. Zoltán is búcsút int. 

 
13. 
Brada Pál tréningruhában kocog a Dunántúli-dombság egyik behavazott 

erdejében. Hirtelen elesik. Amikor hason fekvésből a hátára fordul akkor 
látjuk, hogy kezével mellkasába markol, miközben a bal lábával szaggatottan 
kirúg. Aztán meghal. 

 
14. 
Pál, egy korábbi videofelvételen saját költeményét mondja: 
 
„A legszebb történetet vágytársamtól hallottam egy kegyeletes estén, 

midőn parazsunk kihunyt, s a ködök reánk települtek. Barátom a sírásóról 
mesélt, aki egyszer, kertjében dolgozgatván elandalodott. S a tenyészetbe 
mélyen belegondolt. Tavaszi fehér vállán ekkor átható sértést érzett. 
Ágcsonk döfte meg. Odanyúlt, de nedvesség helyett záraz pörköt értek ujjai: 
– a seb már beforrt. Folytatta a munkát.” 

 
Zoltán és felesége nézik a régi videofelvételt. Az asszony könnyezik. 
 
15. 
Zoltán lovagol. Szemből látjuk, amint vad vágtában nyargal a hóesésben. 

Sír. 
 
16. 
András felesége ebédet visz az alagsori jurtába. Zoltán a prosperában ül, 

üres papírok fölé görnyedve. A tálcán ott van még érintetlen reggelije. Az 
asszony kicseréli a két tálcát. Közben nem szól. Zoltán sem néz rá. 

 
17. 
Este az asszony megint jön a vacsorával. A férfi ugyanott ül. De az 

ebédje még érintetlen. Csak a vizet itta meg. Az asszony megint kicseréli a 
tálcákat. Most sem szólnak egymáshoz. 

 
18. 
Másnap az asszony hozza a reggelit. A férje a földön, egy hálózsákba 



csavarodva alszik. A vacsora érintetlen, de a prosperán és a földön 
mindenütt kézírással teleírt papírlapok. És sok-sok rajz. Amelyeken 
felismerni Pált. A kilovaglásokat. Azt a pillanatot, amikor Pál az ég felé 
lövi a kőkorszaki nyílhegyet. A kutyák verekedését. Pált és Brigittát, 
amint az emeleti ablakban egymást átölelve állnak.  

Egy film kidolgozott forgatókönyvét látjuk. 
Az a címe: A VIZIT. 

Nagy Mihály Tibor 
 

A nyárutó peronján 
 
Kitárt ajtóin belobog a távol. 
Unatkozó utas az őszi nap, 
számon se tartja, ami elmarad, 
s mi elkísér a szirma-vesztett nyárból. 
 
Egy mozdulat talán, mi megszakad, 
egy rezzenés a görcsös ujjú ágon, 
egy félmosoly, elmázolódott álom 
gyűrődik két-üres szemek alatt. 
 
Sértett gyerekként föltekint, megáll, 
megérti hirtelen, hiába vár, 
és szívszakadva elfut a vidék, 
 
fakult idő süt át törékeny csontján, 
s a nyárutó ütött-kopott peronján 
a fölfirkált pokol freskója ég. 
 

Párhuzam 
 
A semmi pora összetömörül, 
párhuzamos létek létesülnek, 
homályos mélyük lüktetése ünnep, 
telésük múlhatatlan örömű; 
 
egymással és magukkal elvegyülnek, 
a szöveg kisze-kusza sarkain, 
akár megannyi tarka-barka rím, 
elhangzanak s a nem-levésbe hűlnek; 
 
nem közelít és nem távolodik 
a végtelenné szűkült ott meg itt, 
de megvalósult teljesség ragyog, 
 
mikor a röpke mondat véget ér, 
a körvonal magába visszatér: 
s találkoznak a párhuzamosok.... 

 
Mert földet ér 

 
A nyitva hagyott gondolat kitárul, 
egy pillanatra csak, s bezárul végleg... 



A mozdulat semmit se tud magáról, 
és el se rejt és el sem árul téged... 
 
Világod, íme, látod, így világol, 
hulló üveg a kockakő fölött – 
s amíg a vágy a szenvedéshez láncol, 
túlélni bárhogy, súgja ösztönöd. 
 
Maradni itt és futni innen messze... 
legyőz a csönd... legyőz és megkötöz, 
és elhiszed, lehetne még, ha lenne, 
neked is otthonod – vagy börtönöd? – 
 
de mégse lesz. Miért? Mert nem lehet... 
Mert földet ér a gyorsuló üveg. 
 

Égve felejtett... 
 
Elhalványul a tér, csak a 
templom arca világít. 
Alkonyodik, s a szív viga- 
szával senkise ámít. 
 
*** 
Elpakolok hát lassan, 
kulcsra zárom időm én, 
írom e verset, halkan 
serceg a csönd felszínén. 
 
*** 
Vérszín éjszaka ég. Láz- 
forró homlokomon 
elnehezül keze, némán 
állva hajnalodom. 
 
*** 
Kívül nap tüze 
csillan, itt benn lámpa világol. 
Ébred égve fe- 
lejtett reggel, szédül a távol. 
 

Túl az alkonyon 
 
Hisz voltam én is, aki már nem, 
oly áradó, akár az álom. 
Hallottam róla, Jeruzsálem, 
hogy gyűlölöd a tisztaságom. 
 
Tüntetni Jézusért, vagy ellen, 
én nem nyitottam szóra számat, 
de érted égne még szememben, 
ha lángra kapna ó a bánat. 
 
Ha dal szakadna ajkamon, 
ha földobogna még hitem, 
ragyogna túl az alkonyon, 



s eloszlana a semmiben. 
 
Kövezzetek pedig halálra, 
testvéreim, ti férfiak, 
ha vétketek veszem a számra 
csak egyszer is az ég alatt! 
 
Tagadjatok ki engemet, 
ti jó anyák, ti asszonyok, 
ha nem találom helyemet, 
ha elfeledem, ki vagyok! 
 
Hallottam róla, Jeruzsálem, 
hogy gyűlölöd a tisztaságom, 
hisz voltam én is, aki már nem, 
oly áradó, akár az álom... 
 

Szabó Imola 
 

Haladva Európa és 2000 felé 
egy lélek panaszai 

 
A magány egy lepel, 
                 ami minden éjjel rám lebben, 
                 ami minden, rólam lelebben. 
Egy forró és fojtó 
                            ölelés, 
                 ami az üveghegyre kisér. 
Bezártak. 
               Engem. 
                            Csak engem. 
               És olyan rossz az üveg-szoba. 
 
Te elmész mindig a cellám előtt, 
miközben én a tükörhöz érek 
és imádkozom,  hogy kinn legyek. 
De a mágány a falak-közé zárt 
és a szerelmet nem engedi át. 
Üvegfalak és üveghegyek, 
    .                         nincs mit átengednetek. 
 

Megpróbáltam, de  
 
Megpróbáltam olyat írni, 
                      ami másoknak nem fáj. 
Megpróbáltam úgy nézni, 
                      ahogy mások nem várnák. 
Megpróbálok úgy élni, 
                      hogy nem fáj. 
DE a világ nem betű 
                          és még sok fájó sor vár rám. 
 

Tűz 



 
Köré ültünk 
                    és néztük, 
hogy foszlik szét 
                    a lángok közt a múlt. 
Csak néztük a farakást 
és csendben, vártuk a folytatást. 
Táncra keltek az apró szikrák, 
mint halandóban a mennyország. 
Énekeltek a kék ég alatt, 
és elfeledtették a hazug múltat. 

 

Szappanos Gábor 
Vészhelyzet 

 
Eljött a nagy nap. Csulák Bandi bácsi gyógyulásának a napja. Bandi bácsinak nem lesznek többé 

beszédzavarai, nem fog kaszálni többé a béna jobb lábával, nyáron ültéből a légycsapóval nem fog többé 
utánacsapni a tornácon a szintén nehéz mozgású, törékeny feleségének, Jucika néninek. Nem 
fogja ütni-verni, mint egy rossz gebét, nem lesz rá oka, hogy féltékeny és 
dühös legyen arra, aki segítség nélkül képes járni, hisz nyárára meggyógyul 
– mit nyárára! már holnap sem lesz semmi baja, akár bálba is mehetne. Jucika 
néni pedig megszabadul a szüntelen rettegéstől: nem kell szűkölve oldalognia Bandi bácsi nyugágya mellett, a 
hámló vakolatú vályogház keskeny tornácán. A légycsapó elérte mindig, mindenhol, és még akkor is, amikor 
úgy rémlett, Bandi bácsi mélyen elmerül a lottószámok latolgatásában. 

A légycsapó régi darab volt, házi készítésű, tehát sajnos sokkal jobb minőségű, mint a vegyesboltban kapható 
ócska, de szemre igen tetszetős, műanyagnyelű és áttört műanyag csapófelületű, színes alkalmatosságok. Ennek 
a nyele fából készült, keményfából, a csapókája igazi bőr volt – nemhogy legyet, de még egy békát is szétlapított 
volna. Bandi bácsi a súlyosan terheltek ösztönös szadizmusával ütötte-verte feleségét, Jucika néni pedig a 
kiszolgáltatottak és megnyomorítottak kényszerű hallgatásával tűrt. 

Duhaj fiuk, Lajos is kapcarongyként kezelte az anyját és ki nem állhatta, mert az csöndben, zokszó nélkül 
mindig csak tett-vett a ház körül, mint valami élő kísértet, az apját viszont, aki annak idején a családot – a 
feleségét, a kis Lajost meg két húgát – részegen többször elzavarta otthonról, úgyhogy kénytelenek voltak az 
egyik jólelkű szomszéd házának padlásán, a huzat nélküli, dohos dunyha alatt átvészelni az éjszakát, ezt az apát 
szerette. Mindig az apja pártján állt. Apát és fiát a rosszban való összetartás fűzte össze. Amikor tizenkét éves 
volt, az apjával rúgott be először a Fagolyó nevű kocsmában: az apja avatta férfivá. 

Szerette az apját, ezért akarta meggyógyítani. Meggyógyítani, éspedig 
gyorsan. Mindig a tettek embere volt. Amikor elgondolt valamit, szerette 
azonnal megvalósítani. Egyszer hirtelen elfogta a gerjedelem, és az otthon 
maradt húga épp nem volt kéznél, úgyhogy kénytelen volt az istálló egyetlen 
lakójánál kielégülést keresni: Bimbó, a lassan tehénné cseperedő üsző unottan 
ropogtatta a szecskát, amikor belépett. Lajos megragadta a masszív kis fejőszéket, odaállította a jószág mögé, 
dörmögött Bimbónak egypár nyugtató szót „Egyél csak, oszt maradjál veszteg!”, fellépett a székre, majd fél 
kézzel finoman félrehajtotta az állat farkát, hogy jobban hozzáférhessen. Bimbó 
csak egyszer nézett hátra – tekintetében méla csodálkozás, semmi szenvedély 
–, egyszer meg nagyot csapott a farkával, de korántsem azért, hogy különös 
udvarlóját lerázza magáról, hanem hogy a legyeket elűzze.  

Lajos csupán tizenegy éves korában lett egy kissé félénk, de akkor is 
csak átmenetileg: amikor kezdett ráeszmélni fejlődő férfiasságára, és a hirtelen változás megzavarta 
érzelmi labilitásra amúgy is hajlamos elméjét. Nyár volt, és Lajos nap mint nap bevette magát a szomszéd Balcsi 
bácsiék néhány holdnyi háztáji kukoricásába, levette kék klottgatyáját, és merevedett 
állapotban ki-kimerészkedett a kukoricatábla túlsó széléig úgy, hogy azért 
ne lehessen teljesen látni. Szerette is volna magát megmutatni, meg nem is. 
Egyszer megpillantotta Rozika nénit, aki épp csávát vitt a disznóknak – az 
öregasszony mintha őfelé nézett volna, és elejtette a vödröt. Lajos sosem tudta meg, hogy véletlenül esett-e ki 
a kezéből a vödör, vagy ijedtében ejtette el, mert észrevette.  

De ez az elbizonytalanodás nem tartott sokáig. Süvölvény korában mindig 



valami homályos vágy élt benne a húgai iránt, akik egyszer régen, négy és ötéves korukban, a ropogós 
szemű vén cseresznyefa jótékonyan lelógó ágainak sátorában – csak úgy, se szó, se beszéd – feltárták előtte kis 
szemérmük ártatlan rózsaszínét. A lányok leültek a homokba, és széthúzták magukon a vágást. 
Egymás tükörképei voltak, teljesen egyformán csináltak mindent. Lajos 
azonban nem szemlélhette a végtelenségig az apró barlangokat, fölül a 
különös, pici nyelvecskével, mert hirtelen ott termett az öreg és mint a 
villám lecsapott a lányokra, és bepofozta őket a házba.  

Feltárulkozni, jót cselekedni, kivált egymással – igen, ez a két dolog 
hajtotta a Csulák-gyerekeket. Ágnes, a kisebbik lány egy kicsit kilógott a 
famíliából, és Rózsival ellentétben neki nem tetszett Lajos tőmondatokban 
eldörmögött elmélete – amikor a bátyja egyszer épp közeledni próbált hozzá –, amely szerint az idegenek közti 
szerelemnél különb a testvérek közti szerelem, hiszen a testvéreket soha semmi nem választhatja széjjel: jöjjön 
bármi, a vérségi kapocs örökre összeköt. Ágnes egy barátnőjéhez menekült Budapestre – nem bírta 
elviselni az otthon fülledt istállómelegét. Rózsi viszont megnyerőnek találta Lajost, busa szemöldökét, nagy 
seprőpilláit, melegbarna szemét, férfiasan erős, szőrös kezét, amely mindig biztonságérzettel töltötte el, ha 
valami félreeső helyen elkapta. 

Az erő tisztelete, sőt, az erő iránti roppant csodálat Lajosban is megvolt, de ő nem az embertársaiban kereste, 
hanem a technika világában: ezért is jelentkezett, tizenhét évesen, a babódi általános átbukdácsolása után a 
szomszéd kisváros erősáramú szakközépiskolájába, ahonnan azonban már az első félévben kicsapták, mert 
szüntelenül zaklatta az intézmény összes nődolgozóját, a lottyadt mellű, inas vénkisasszony magyartanárnőt 
csakúgy, mint a vérmes, nagyhangú, hatvanöt éves takarítónőt. Az erősáram iránti vonzalma mindazonáltal 
tovább élt – ez is éppoly örök szerelem volt, mint amely a hugihoz fűzte. 

Otthon, az udvar sarkában – már ha udvarnak nevezhető a Csulákék háza előtti, semmiféle kerítés 
által nem védett, nyáron füves, kamillavirágos térség –, ütött-kopott 
trafóház állt, vagy inkább táppont, de mindenki csak trafóháznak hívta. 
Olyan viharvert volt ez az eredetileg szürkére festett, nagy fémdoboz, hogy 
az ember az képzelhette, a Dél-Magyarországi Áramszolgáltató már rég elfeledkezett a 
létezéséről. Az elővigyázatra intő, jelképes villámmal nyomatékosított feliratból mára csupán annyi volt 
olvasható, hogy „…ázz! Nagy…Élet…!” Az írás többi része lekopott, lepergett, mert Lajos mindig erre a táblára 
szokott lőni, amikor a kéz alatt szerzett légpisztollyal a célbalövést gyakorolta. 

Nincs a földkerekségen olyan ajtó – bármiből legyen is, és bármilyen 
zárral lássák is el –, amelyet több esztendei módszeres feszegetés meg az 
idő egyesült erővel ki ne nyitna. Lajos ezen a verőfényes koratavaszi napon 
még egy utolsót rántott rajta, és a vasajtó csikorogva megadta magát, s 
feltárta a mögötte rejtező kapcsolótáblát. Lajost a látványtól mámoros 
boldogság fogta el, szemével szinte rátapadt az áramerősséget, a 
feszültséget meg az egyéb dolgokat mérő műszerek érzékenyen rezgő 
mutatójára. Hát ha még azt is tudta volna, hogy ez az egyetlen olyan 
táppont az országban, amelybe kísérleti jelleggel építették bele a 
kapcsolótáblát, ámulata még nagyobb lett volna. Itta magába a látványt, 
mint a hosszú hegymászástól elcsigázott vándor, mikor a gerincre érve 
letekint a hegy túloldalán, és hirtelen szétterül előtte a táj. De nemcsak 
ezek a rovátkákkal felosztott fehér körcikkek ragadták meg a figyelmét, 
hanem a sok-sok piros, sárga meg kék vezeték is, amelyek bonyolult 
hálózatot alkotva hol eltűntek a falban, hol ismét előbukkantak, hol 
vastagabbak voltak, hol vékonyabbak, és egy csodálatos rendszer részeit 
képezték. 

Nyitotta ki az ajtót, és akkor támadt a hirtelen ötlet. Sokszor töprengett már azon – 
már ha a Lajos fejét olykor megtöltő, összerendezetlen gondolatfoszlányokat töprengésnek lehet nevezni –, hogy 
miképpen tudná meggyógyítani az öreget. A három hónappal ezelőtti gutaütés a jelek szerint tartós bénulást 
okozott, az orvosok azt mondták, egyelőre semmit sem tudnak ígérni, a javulás csak nagyon lassan lesz 
észlelhető, ha lesz egyáltalán. De hát, ismerjük Lajost, számára a több hónap beláthatatlanul hosszú idő, bármiről 
legyen is szó. Amikor ezt közölték vele, tehetetlen düh fogta el, legszívesebben nekiugrott volna az orvosnőnek. 
Mélységesen fölháborodott, hogy az orvosok nem képesek meggyógyítani az apját, rángott a szája, remegett a 
keze, a szeme vérben forgott – csak az az ember tud ennyire kikelni magából, akinek az egész családja az állam 
tőgyén lóg, és mindent ettől az egyetlen, agyonfejt, apadófélben lévő emlőtől vár. 

Tehát nyitja az ajtót, és eszébe villan a Vészhelyzet, amit az egész 
család mindig guvadt szemmel szokott nézni. És abban van az a vasalóforma, 



kunkori vezetékű szerkezet, amelyet odanyomnak a beteg melléhez, áramot vezetnek beléje, a beteg ugrik egyet, 
s ha nem kel életre, akkor beleeresztenek egy még nagyobb adagot. Ha nem is lehet azt mondani Lajosról, hogy 
tanult szakmája volna a villanyszerelés, azért csak konyít hozzá valamicskét, erre-arra még emlékszik az 
erősáramú szakközépiskolában töltött csonka félévből. Hisz jogosítványa sincs, mégis tud vezetni. Ott áll a 
színben a családi járgány – félig traktor, félig teherautó –, amit a gépműhelyből lassanként összelopkodott 
alkatrészekből szereltek össze az apjával, még az öreg agyvérzése előtt, azzal is tud furikázni. 

Ez is sikerülni fog. Nem lesz itt semmi hiba. Nyomban hozzá is látott az előkészületekhez. Az apját 
előzetesen meg sem kérdezte, hiszen fel sem merült benne, hogy az öreg esetleg nem szívesen vetné alá magát a 
bizonytalan kimenetelű kísérletnek. Meg egyébként is, ha valakit meg akarunk lepni, nem kötjük az orrára, 
milyen ajándékkal fogunk kedveskedni neki. A pincéből fölhozott két ósdi, szénmelegítéses vasalót, 
megszabadította őket a rájuk rakódott piszoktól, pókhálótól, miegyébtől, s örömmel látta, hogy mindkettőnek a 
fafogantyúja igen jó állapotban van, tehát nem kell kicserélnie biztonságosabbra – a szigetelésnek itt még nagy 
jelentősége lesz. Jó nagy fogantyúk voltak – mint maguk a vasalók is –, ha szilárdan megmarkolja őket, a keze 
nem érint vasat. Előszedett egy három és fél méteres elektromos vezetéket, amit a spájzban talált, a stelázsi alatt, 
egy lyukas szitában összetekerve. Kivitte az udvarra, szétbogozta, aztán középen kettévágta. Egy szót sem szólt 
senkinek, az apja húzta a lóbőrt a szegényes ebédhez (pulutyka volt, feltét nélkül) megivott novabortól – szája 
sarkában nyálcsík –, valószínűleg nyugdíjemelésről vagy lottó ötösről álmodott, anyja a tornacipőjében 
hangtalanul ténfergett a szobában: gondosan elegyengette a dunyhát, majd kisimítgatta fölötte a megfakult 
rózsamintás takarót, a macska a konyhában boldog elégedettséggel mosakodott a szurtos sparhelt félig nyitott 
ajtaja előtt, a lobogó tűz vörhenyesre festette hófehér bundáját, Rózsi fancsali képpel mosogatott, ki-kipillogott a 
maszatos ablakon, mi az ördögöt művel a Lajos azzal a szürke vezetékkel, inkább jönne be, kerülne oda mögé, és 
dögönyözné meg egy kicsit, mindjárt vidámabb lenne az élet.  

De Lajosnak most komoly dolgokon járt az esze, nem a léhaságon. Az 
öregnek ma – ha törik, ha szakad – meg kell gyógyulnia, nem lehet ezt 
húzni-halasztani a végtelenségig. Rövid az élet. Kap egy kis áramot, szépen 
fölkel, begombolja a kockás ingét, betűri a pisifoltos nadrágjába, meghúzza a derékszíjat, a fejébe nyomja a 
szöszmötös, molyrágta kalapját, aztán máris indulhatnak a kocsmába, hogy a nagy napot megünnepeljék. Úgy 
beszélgetnek majd, mint régen – gépekről, lyányokról, amiről szoktak, felemlegetik a régi jó kamatyolásokat, 
hogy melyikük hány helyen kamatyolt már életében. Eddig az öreg vezetett, de az utóbbi hónapokban Lajos 
valamicskét ledolgozott a hátrányából. 

Lehet, hogy egy kicsit be is fognak rúgni, de ilyenkor szabad. Mindenki meg fogja 
érteni. Biztosan nem is kell nagyobb feszültségre kapcsolni az öreget. Elsőre is sikerülni fog a dolog. 

Lajos a tudatlanok magabiztosságával kötötte rá a két vasalót az 
áramforrásra – s csodával határos módon sikerült is neki a művelet, ami persze nem rajta 
múlott. Ha nem olyan száraz a keze, mint amilyen, és ha nem az az ócska, fűző nélküli, fröccsöntött műanyag 
talpú félcipő van rajta, aligha lett volna módja meggyógyítani az apját. Amikor ezzel végzett, azon tanakodott, 
hova fektesse az öreget a beavatkozás idejére. Az ágyát mégsem viheti ki a háztól jó ötven méterre álló 
áramátalakítóhoz. Végül arra a gondolatra jutott, hogy kiviszi a konyhából a két erős, támlás faszéket, amelyek a 
viaszosvászonnal letakart asztal két végén álltak, a trafó előtt egymás felé fordítja őket és olyan távolságra 
helyezi őket egymástól, hogy hosszában rájuk fektethesse a tavaly szétesett füstölő egyik keskenyebbik 
oldalajtaját. Az öreget megkéri, hogy feküdjön rá hanyatt, szőrös mellén derékig kigombolja az 
inget, aztán bekapcsolja az áramot, és egy pillanatra nekinyomja a két 
vasalót. 

Az anyja meg a húga csak figyelték a házból, miben mesterkedik, de nem 
mertek rákérdezni. Amikor Lajos mindezzel megvolt, odalépett az apja 
nyugágyához, és megrázta a vállát: – Ébresztő, fater, megyünk gyógyulni! 

Az öreg Csulák mogorván felmordult álmában, a sorsolásnál bizonyára épp az ötödik számot kezdték kihúzni 
– ám ez most már mindörökre függőben marad. Amikor másodszor is megrázták a vállát, végre kinyitotta 
véreres szemét, és bután a fölébe tornyosuló fiára meredt. – He… he?  

– Megyünk gyógyulni, fater! – ismételte Lajos, és már ragadta is meg az 
öreget a hóna alatt, és húzta föl a nyugágyból. Csuláknak tiltakozni sem 
volt ideje, a fia már vonszolta is a trafóház felé, a lába is alig érte a földet. Amikor Lajos leültette 
az ajtó szélére, és bontogatni kezdte az ingét, az öreg – vagy a nagy sietségtől, vagy a szokatlan körülményektől 
– rosszat sejthetett, mert idegesen hebegte: – Csak... eee... egy ba... bagót... krrr... kredencrű... még eeel... előtte... 

– Miket beszélsz, fater, nem kivégzés ez! Jól van, no, azér hozom... 
Csulák Bandi bácsi szerencsétlenül ücsörgött a füstös ajtón, amelynek még 

most is ínycsiklandó kolbászillata volt, és várt a cigarettájára. Elpattant 
hajszálerektől kéklő orcák és áll, őszes borosta, nagypapásan szőrös fül, nikotintól sárgálló ujjak – ez volt Csulák 



Bandi bácsi. 
Lajos már vissza is ért a bagóval, az apja remegő kézzel, gyorsan elszívta, és az utasítás szerint, 

engedelmesen ráfeküdt az ajtóra. Még azt sem kérdezte meg, hogy fog-e fájni. Tudata utolsó szikrájával egyre 
erősödő kolbászszagot érzett, aztán a lélegzetelállító ütést. 

Csakugyan nem volt szükség második csapásra. Az öreg végtagjai már a első dózisra megrándultak és 
megmerevedtek. Nem üvöltött, de kínszenvedés tükröződött az arcán, habzani kezdett a szája, a füleiből szikrák 
pattantak és lángok csaptak ki. Görcsösen vonaglott, melle – ahonnan Lajos túl későn kapta el a vasalókat – 
megemelkedett, aztán a testéből fehér, bűzös füst szállt fel. 

Közben, amikor Lajos elfordította a kapcsológombot, a legtöbb szárazbabódi otthonban sercegni és pattogni 
kezdett a rádió, a „Favilla, fakanál, fatányér” elszállt az éterbe, megszakadt a Petőfi adó Jó ebédhez szól 
a nóta című műsora, a falu keleti határában álló nagyüzemi csirkekeltetőben pedig, amely egyre kevesebb 
helybéli lakosnak nyújtott megélhetést, tíz percre leállt az ötezer tojás melegítése, és az üzemvezetőnek be kellett 
indíttatnia a tartalék áramforrást. 

Lajos a földre dobta a vasalókat, és élesztgetni akarta az öreget, de amint hozzáért az arcához, 
tüstént el is kapta a kezét. Egy darabig tétlenül ácsorgott, de közben kiszaladt Rózsi, és pofozni kezdte az apját, 
ám ő is ugyanolyan hirtelen kapta el az ujjait és ragadta meg azon nyomban a fülcimpáját, hogy a hőt levezesse. 
Az öreg Csulák olyan forró volt, mint akit megsütöttek. 

A negyvenöt perc múlva a helyszínre érkező háziorvos váltig állította, hogy Csulák Bandi bácsi már nem él, 
halálos áramütés érte, de Lajos csökönyösen ragaszkodott hozzá, hogy az orvos adjon neki „két ampulla 
adrelanint”, különben szétveri a fejét – s már emelte is a földről az egyik gyilkos eszközt. 

 Nyugalom, Lajoskám, nyugalom, azért megpróbálkozunk a lehetetlennel: 
megkapja az injekciót, de fél órát mindenképpen várni kell a hatásra, nem megy minden olyan 
gyorsan, ahogy szeretnéd – mondta az orvos, és sutyorgott valamit az asszisztensének. A hatalmas orvosi táska 
ölelő gyomrából kisvártatva előbukkant egy teli fecskendő, amelyből a doktor nagy szakértelemmel, fölfelé 
tartva, ki is spriccelt egy kevéske folyadékot. Aztán Bandi bácsi karján gondosan kitapogatta a megfelelő helyet, 
majd intravénásan benyomta a halottnak a fél deci tiszta vizet. Aztán így szólt: – Most pedig megyek a postára, 
és telefonálok a mentőknek, hogy sürgősen vigyék Bandi bácsit a kalocsai kórházba. 

Nyugodt léptekkel odament az autójához, beült a kormány mögé, megvárta az asszisztensét, aki valami 
utasítással látta el Rózsit, aztán elhajtottak, egyenesen a szárazbabódi rendőrőrmester házához. 
 

Bíró József 

Ferenciek tere / aluljáró 
 
csapzott öregasszony   – – – 
/ – lehetne anyám is – / 
ölében 
koszlott konyhakötény 
kék vasfazék   – – – 
/ – a lyukas 
fazékban   –: 
barackmag   dió 
fekete mazsola   – / 
gumicsiznája szárán 
m é s z m o h a 
 
... 
s ha majd eljő 
/ – ha valóban eljő – / 
a hajléktalanok 
MEGVÁLTÓKRISZTUSA   – – – 
/  – jut tán’ más is –: 
fagyott alma 
penésszagú kenyér 
alamizsna-fillér – / 
... 



 
JÓLTÁPLÁLTANGYALOK 
frisskalácsillata 
 

Száraz   ...... - i   vers 
 
/ ezidén is / 
láttam   a MAGYAR   ...... - t 
–   bépéről   /   nagykanizsára   – 
nagykanizsáról   /   bépére 
m nt m   –––   m nt m   / négy út / 
autóbuszból   –:–   voönatból 
–:–   ....... - ből 
 
szép a   ...... 
akár egy   ...... - i   ––––– 
egy giccses   ...... - i   képeslap 
...   és a levegőnek   /  frissen szedett / 
...... - i   eper-íze volt   /    van 
májusban    –:–    május ...   /    ..... 
/ ezidén is / 
...... - ből 
 
P. S.: 
a kipontozott részek az   –és– kötőszócska 
előtti három / –...– / - tól eltekintve, – 
tetszés szerinti   ...... behelyettesíthetők   / ! / 

 

Bereczki Károly 

A növényvédő álma 
 

Már zsenge gyerekkorában növényvédőnek készült. Mint minden hivatásának 
élő szakember sehogyan sem tudta elfogadni, hogy a kaktuszt martilapunak 
nevezzék ki. A növényvédő arisztokratikus növényvédelemben részesült. Ezért 
lenézte a martilaput. Szerinte a martilapu kutyák, macskák barátja és az 
útmenti vándorokat sem veti meg. A kaktusz viszont nemes és humoros növény. 
Ha virágzik, dúspompájú, gyönyörű virágokat nyit. Ha megszúr, akkor a könny 
is kiserken szúrása nyomán. Ilyen nemest kilökni az útmenti martilapuk közé 
növényvédelmi vétek. Panaszt is emelt a növényvédelmi hivataloknál. Az 
viszont konokul csak azt hajtogatta, hogy igenis a kaktusznak a martilapuk 
között van a helye. Ősszel, ha majd a martilapuk elhervadnak, akkor 
kényelmesen tehet, amit akar. Ha kell, virágozzék, ha kell, szurkáljon, az 
ő baja! 

A növényvédő nem hagyta annyiban. Fellebbezett a növényvédelmi hivatal 
főnökéhez. Az viszont csak alig két hete foglalta el a főnöki széket, 
azelőtt a munkavédelmi hivatal főnöke volt. Egy sajnálatos munkabaleset 
során az emelődaru leszakította az egyik ellenőr fülét és így át kellett 
helyezni növényeket védeni.  

Ezek után érthető, hogy a növényvédelmi hivatal főnöke kétkedve és 
hümmögve hallgatta a lelkes növényvédő panaszát. Furcsállotta, hogy valaki 
úgy odavan egy kaktuszért. Hát a kaktusz nem a természet ajándéka? Vagy őt 
félrevezették a fővárosi hivatalnál és nem tájékoztatták arról, hogy a 



jelentések aláírásán túl itt kaktuszokról és martilapukról is szó lesz. Az 
is lehet, hogy ez a makogó növényvédő egy bogaras, rosszindulatú ember, az 
olyanok közül való, akik az életben minden bajnak okozói. 

– Lassan a testtel! – szakította félbe a növényvédő panaszkodását. 
– Először is tisztázzunk bizonyos dolgokat. Maga szerint mi az, hogy 

kaktusz?  
A növényvédő döbbenten hallgatott. Majd nyekergett: – Izé… hát egy szép 

növény. Amit védeni kell… 
– Ne ködösítsünk! – vágott közbe a hivatalfőnök. – Konkrétan: mi az, hogy 

kaktusz? 
– Egy meleg égövi növény, amelynek tüskéi vannak és pompás virágokat 

nyit. 
A főnök ravaszul bólintott. – Maradjunk a tüskéknél. A tüskék, azok miért 

vannak? 
– Hogy szúrjanak… – bizonytalanodott el a növényvédő. 
A főnök meg volt elégedve emberismeretével. Hát persze, olyan valaki áll 

előtte, aki kellemetlenkedni akar. Okvetlenkedni és össze-vissza szurkálni 
a randa kaktuszával. – Velem azonban nem megy a szúrkapiszka – fortyant fel 
magában és hűvös lett, mint a fjordok lehelete. 

– És ugyan mi kifogása van az ellen, hogy ez a maga tüskés micsodája a 
martilapukhoz kerüljön? 

– Ott kiszárad, elveszti egyéniségét, elpusztul – kesergett a 
szerencsétlen növényvédő. 

– Na és, akkor mi van? Talán nyilvánítsuk a maga kaktuszát 
természetvédelmi tárggyá, vagy területté, vagy mit tudom én? Szúrja csak a 
martilapukat! Végeztem. 

Kivitték a kaktuszt az országút mellé és belökték a méregzöld martilapuk 
közé. A növényvédő mindennap meglátogatta, tehetetlenül nézte, hogy a 
martilapuk levelei lassan beborítják. Egy hét múlva bekövetkezett a végzet: 
egy kóbor kutya szaglászott a kaktusz körül és egyszercsak felemelte a 
lábát… 

A növényvédő bánatában szakított a növényvédelemmel. Áttért a 
selyemhernyó tenyésztésre, ebből még némi haszna is származott. 

Hanem a kaktusz hiába pusztult el, megmaradtak a papírjai. Azokra 
gondosan feltüntetve a kaktusz származása, neve és életkora. Csak az 
etnikai hovatartozását tudakoló rubrikát nem töltötték ki, mert nem voltak 
biztosak, hogy a virág amerikai vagy mexikói. 

A növényvédelmi hivatal munkáját aztán senki nem vette észre. Mindaddig, 
amíg egy szép napon be nem állított egy szenvedélyes növényvédelmi ellenőr. 
A növényvédelmi parlamenti bizottság küldte ki azzal, hogy ha a 
rendszerváltás után talál még növényeket, akkor azokat lajstromba vegye. 
Nyári krizantémillatú parfümöt árasztott és nyájasan kérte az első 
dossziét. 

A kaktusz papírjai voltak benne.  
– Érdekes – hümmögte negédesen. – A feleségem épp ilyen kaktuszra vágyik 

évek óta. Gratulálok, hogy megvédték ezt a nemes növényt! 
A hivatal főnökét kiverte a hideg veríték. Homályosan emlékezett még 

valami tüskékre és martilapukra. Felbukkant emlékezetében a növényvédő 
könyörgő tekintete is és átkozta magában ember- és növényismeretét. De már 
késő volt! 

Az ellenőrt kivitték az országút szélére és mutatták neki azt a helyet, 
ahol valamikor a kaktusz lehetett. A növényvédelmi ellenőr nyelt egy nagyot 
és kérlelhetetlen szigorral vizsgált át valamennyi dossziét. Egyik 
büntetést rótta ki a másik után. Egy kétszázéves hársfa a papírokon 
akácfaként szerepelt. Négy platánfának még papírja sem volt. Platán sem 
volt, nevüket egy rajongó hivatalnok írta be egy nagykönyvbe. Még akkor, 
amikor a növényvédelmi hivatal csak a nagykönyvből állott. A rajongó 
hivatalnok azelőtt a botanikus kert portása volt, ott láthatott platánokat. 



Az ellenőr jelentése nyomán és megfelelő védett növények híján a 
parlament a hivatalt megszüntette. A főnököt Bős-Nagymaroshoz irányították 
szakértőnek, a rendszerváltásban játszott jelentős szerepét méltányolva. A 
szenvedélyes növényvédő aznap éjszaka csodaszép álmot látott. A kaktuszról, 
amely az országút mentén szaporodni kezdett. Hamarosan eltűntek a 
martilapuk és az országút mindkét szélén pompás kaktuszok nyitottak 
csodaszép virágokat. A legszebb és legnagyobb kaktusz tüskéin csücsült a 
növényvédelmi hivatal főnöke, akit arra ítélt az új kormány, hogy élete 
végéig a selyemhernyó gubókról gombolyítsa a szálakat. A selyemszálakból 
pedig függőágyakat készített a növényvédő KFT-je. A függőágyakat a 
parlament rendelte, hogy a honatyák békésen ringatózzanak, valahányszor 
csak növényvédelemről esik szó. 

 
 

Major Zala Lajos 

Forrás 
 
A forrás nem a magasba tör hiún 
mint mosott agyból bűzlő lehelet 
intellektuális szellentés az égbe  
vagy egy körülherélt vers szófoszlányai 
ha szárnyatlan érvek-férgek rágnak rajta 
és unott igéikkel pöknek a magasba 
– ami visszaloccsan mindig a feladóra – 
agyuk ózonlyukain megigazulni 
de becsinálnak rögvest pelenkázott agyukba 
és becsinál magába kínjában a cselekedet 
a közömbösségbe fulladó fontoskodás  
hitványsága szétigazul tiszta források fölé 
amelyek már rég nincsenek s egyre 
mélyebbre húzódnak a láthatatlanba 
hogy elcsobogják a tisztaság álmát 
az elárult gyökerek gyötrelmében 
álcázott igazságfecnikbe takaródzva 
nyúzott szavak hámló igés mondatokba 
a börzén vesztett kirabolt hitelességbe 
és a kövek kérlelhetetlenségével pörölnek 
el-eltűnnek süket szemünk elől 
széttűnve a világ aljas gyávaságán 
némán bújtatva félénk tekintetüket 
Tóth-Ilonás arcukat tisztességbe öntik 
mint a kőbe vésett selymet 
az idő Veronika kendőjének i-gazságát 
és szennyet görgetve susogják a széllel: 
 
pedig csak álmodni szerettünk volna 
tiszta ajkakról merész szemekről 
a füleket csend csókolta vágyról 
a kiherélt képzelet valóság-igazáról 
sunyi biccentéséről a(z) (s)írástudóknak 
a gondolat bánatáról csonkán a ködökben 
mert ha minden összejönne: indulhatna 
a szépség amely maga a cselekedet 
de megalkuvásba billen Maat horizontján 
 
s okosan spriccel az agylé a magasba 



majra bűzével a csillagok gyökérnyelvét 
hajlott derekú fűzi lények keresik tóarcukat 
a megtört árnyékú zavaros folyókban 
 
mert Magyaur Honban ez már így szokás  
a gyökerekkel a csillagokkal  
a s(z)avakkal és a forrásokkal 
 

 

Kósa Márton 

Van-e az Úrnak névkártyája? 
 
Jobb napjaimban néha elképzelem, hogy a Mindenható gondol egyet, 

felkerekedik égi magányából és elindul. Elmegy ide-oda, ellátogat egy 
fogadásra, garden partyra, vagy mondjuk részt vesz egy szimpóziumon, melyet 
a kozmológia legújabb eredményeiről tartanak „A Nagy Bummtól a Nagy 
Reccsig” címmel. 

Az ilyen helyeken pedig az ember óhatatlanul is beszélget, oldódik, 
kommunikál – már ahogy az lenni szokott, és nemritkán odáig jut a 
kapcsolat, hogy akár a névkártyák cseréjére is sor kerülhet. Az ismerős 
jelenet játszódik le, tudják, „engedje meg... stb.”, és kéz benyúl a belső 
zsebbe, ahonnét névkártyatartó-tárca kerül elő, és így tovább. 

 
És itt, ennél a pontnál jutok én hatalmas, hihetetlen méretű teológiai, 

filozófiai és kronológiai gondba: félelmetes alapkérdésem, mely 
megszámlálhatatlan újabb kérdés nemzője, elönti az ívpapíromat, s 
ugyanakkor rettenetes bizonytalanság vesz rajtam erőt. Olyan kérdés tehát 
ez, melyet ha sem a tudomány, sem a teológia megválaszolni nem tud, a homo 
sapiens modernicus-futuristicus sorsa megpecsételődni látszik.  

„Van-e az Úrnak névkártyája?” 
Feltéve tehát de meg nem engedve: az is lehet persze, hogy nincs is neki. 

Hogy miért nincs? Jó vicc, hát szüksége lehet, kell egy istennek – bocsánat 
– az Úrnak efféle emberi találmányra? Hisz mindenki ismeri őt, még az is, 
aki hinni ugyan nem nagyon hisz benne, de nevét állandóan hiába veszi 
szájára. 

Még ha egy félig-meddig, sőt teljesen elfelejtett, harmadosztályú régi 
görög istenről, valami vérszomjas afrikai, kolumbiai elő-inka istenségről, 
avagy a sok ezer indiai, házi használatra imádott istenkéről, vagy ne adj 
isten, egy mindössze félistenről lenne szó, akkor még érthető lenne a 
dolog, azoknak tudniillik elkelne a névkártya, hisz különben még eszelősnek 
vagy valami fura homelessnek nézné őket valaki.  

Bár közelebbről megvizsgálva a kérdést, végül is minden isten valakinek 
Isten is, ekképpen tehát a névkártya egyszerre tartozhat szelíd indiai, vad 
maláj, vicsorgó japán istenhez, lehet kedves öregúré, nagyapó-szerű 
europid-klisé istené, Mózest tökön ragadó, szigorú, átkozódó istené... 

Talán egy külön kategóriát, egy üdítő kivételt említhetnék meg most itt: 
a maga nemében sajátos „Magyarok Istenét” – és az idézőjel nem véletlen. Az 
szinte már törvényszerű, hogy a magyaroknak – és talán nem sértődik meg a 
polgári nagyközönség, ha szerény személyemet is ideértem, tehát nekünk – 
megint valami különbejáratú isten kell. Különcködünk itt is. Milyen tehát 
ő, a Magyarok Istene (a továbbiakban M.I.)? 

Na, ha valamelyik istennek nincs névkártyája, akkor a magyarokénak, a mi 
fiunknak (illetve mi vagyunk az ő fiai, de ez most mindegy) biztos nincs. 
És miért? Először is, volt neki valamikor anno, de elvették tőle, vagy az 



is lehet, hogy elvesztette a nagy kavarodásban. 
És ha történetesen mégis van a Mindenhatónak névkártyája? Mellesleg, 

miért ne lenne? Vezető beosztásban van, vagy nem? Na, ugye. Véleményem 
szerint egyébként az Úr rendelkezik névkártyával. 

Nos, mi áll akkor az Úr névjegyén? Drága merített papírból készült 
névkártya, rajta a tulajdonosa nevével. Egyszerűen és lényegre törően ez az 
egyetlen rövid szó: „Úr” vagy netán egy másikkal, csak így: „Isten”? 
Esetleg bővebben adagolt információkkal a tulajdonos személyét illetően, 
talán valahogy így mutathat a Mindenható névkártyája: „Isten – az Úr” avagy 
fordítva „Úr – az Isten”? De az is lehet, hogy, a betöltött pozícióról is 
képet adva, inkább ekképpen fest: 

„Isten – az Isten és Tsa. Kft, a Jahve Rt. ügyvezető igazgatója”? Phű, 
azért ez egy kicsit már rázós. 

Milyen képet vágnak ez emberek, mikor egy szép napon az Úr átnyújtja 
névkártyáját? És egyáltalán, kik kapnak, kaphatnak a Mindenhatótól 
névkártyát, kik jogosultak erre a drága merített papírból készült 
névkártyára, rajta a tulajdonos nevével? Továbbá: vajon dicsőség, 
megtiszteltetés-e az Úrtól névkártyát kapni, a boldogságba vezető út első 
kelléke, menetjegy? Tekinthetjük menettérti jegynek vagy csak odafelé 
érvényes? Hovafelé? Mert az nem mindegy.  

Csak a kiválasztottak kaphatják meg az Úr névkártyáját, vagy lassan (már 
csak azért is, mert az ő malmai így őrölnek), de előbb-utóbb mindenki, a 
legszentebb lelkű szerzetestől a legutolsó pszichopata politikusig 
bezárólag? 

Avagy netán éppen ellenkezőleg: az Úrtól névkártyát kapni a lehetséges 
legfélelmetesebb hírű, legkegyetlenebb büntetés, amely vétkest egyáltalán 
csak sújthat? Vajon minden hóhér, diktátor, politikus és a Föld egyéb más 
szemete titkon nem retteg-e, hogy egy verőfényes, csalóka szép napon 
megjelenik lángoló karddal jobbjában egy kerub, és jó komornyik módjára, 
méltóságteljes arccal egy tárcán heverő névkártyát dug minden bűnösök orra 
alá. S azok, akiknek kézbesítették, még mielőtt elolvashatnák, vagy akár 
csak felkiálthatnának, már el is kárhoztak. 

Valójában persze meglehet, hogy csak egyféle névkártya van, és azt 
osztogatja a Mindenható az idő kezdete óta, a sokrétű igényekhez szabva, 
különböző alakokban materializálódva, és osztogatja majd pontosan az idő 
végezetéig. Feltéve, ha Steven Hawking ki nem húzza szegény jó Mindenható 
lába alól a meggörbült téridőt.  

Én egyébként már látom, hova vezet az út a Big Bangtől: az Úr, miután 
szétosztogatta soha ki nem fogyónak vélt névkártya-készleteit, véletlenül 
megbotlik, s egy óvatlan mozdulattal egy fekete lyuk eseményhorizontjához 
tántorodik, megkapaszkodna a tölcsérszerű száj szélében, kétségbeesésében 
megmarkolja a peremét, de legyűri őt is a fenekedő gravitáció. Egy gond van 
itt mindössze a továbbiakat illetően: a fekete lyukat ugyanis, ha valami 
egyszer beleesett, soha a búbánatos életben semmi többé el nem hagyhatja, 
és pontosan ezért nem tudhatjuk sohasem meg, hogy néz ki, eszik-e avagy 
isszák, és egyáltalán mi is a Világnak a Vége.  

Nemrég találkoztam egy nyugalmazott, öreg filozófussal, akinek a fentebb 
vázolt kételyeimet felvetettem. Titokban persze attól tartottam, hogy 
nyilvánvalóan gyerekes gondolataimért, ezért a pusztán spekulatív játékért 
tréfásan megdorgál majd, de másként történt.  

Teljességgel szokatlan módon egészen felvillanyozódott a problémán, 
melyen rágódtam, és bevallotta, hogy őt egész életében üldözte ez a kérdés.  

Mikor megkértem, avatna be elért eredményeibe, kurtán-furcsán annyit 
mondott csak, hogy hosszú élete során – hihetetlen szintre fejlesztett 
meditációs képessége segítségével - mindössze egyszer volt szerencséje 
hallatlan erőfeszítések árán egyetlen pillantást vetni az Úr névkártyájára.  

És azon az állt, hogy „Órásmester”.   
   



Magyari Barna 

A mi időnk 
 

... az elektromos órák korát éljük 
s talán van annyi feszültség bennem 
hogy szépséged szikrádzó szenvedéllyel 
szívemhez percenként közelebb tegyem 
 
egy másik szerkezet méri a múltunk 
hogy hányszor fordult meg tudnunk kéne 
köröttünk szüntelenül káprázat-kőzet pereg 
s melltartód a homokóra két tölcsérje 
 
esténként felhúzom a szoknyád 
pulzusomon ketyeg a pásztoróra 
hosszan kakukkol a kéj 
ha éjfélt mutat mámorunk mutatója 
 
 

Traffipaxolt hemoglobin 
 

flört-rengések tekintetemben 
a zsúfolt idillben inog valami 
a Richter-skála nem jegyzi lélegzeted 
pedig most is moccannak melled halmai 
 
két ölelés közt furcsák a sztrádák 
a járőr minden második kromoszómát leint 
a traffipaxos rendőrök vénámban 
gyorshajtásért megbüntetnek néhány hemoglobint 
 
a báj barokk betűkkel testedre van írva 
a félhomályban orgazmust olvas a líra 
az éden-erődnél erkölcsök esnek el 
ha fázik a lelkem fűteni szoktam szíveddel 

 

Hegyi Zoltán 

Monseur és Mademoiselle 
 
Lyon, 1535. 
– Mester! – Mester! – Johannes Wier, a cleve-i herceg orvosa áttette jobb 

kezébe a lámpást és ballal folytatta a dörömbölést. Bentről tompa morgás 
hallatszott, panaszos nyüszítéssel keveredve. Erős szél nyikorgatta a 
szélkakast, hordta a lehullott leveleket, a fák hajladoztak, egy nagyobb ág 
éles reccsenéssel zuhant a földre, a hideg a fogak mélyéig hatolt. Az egyik 
ablaktábla félig leszakadt, mögüle halvány fény pislákolt az esély halovány 
jeleként, miközben az éjszaka hadai körülvették a házat. Az ajtón egy kép, 
két koncentrikus kör, a belsőben férfialak, szétfeszített végtagokkal, 
ötágú csillagba zárva, a fej fölött, a nem szervnél és az ujjak végeinél 
elmosódott jelek. 

– Törjék be! – Rendelkezett az orvos a körötte állók felé. 



A rémült arcokat látva a doktor a legközelebbi bámészkodó markába nyomta 
a lámpást és nekifeszült az ajtónak. A zár harmadjára engedett az 
erőszaknak és Johannes Wier bezuhant a hajópadlóra. A nyomában érkező szél 
azonnal belekapott néhány, a gerendákra akasztott fehér, női vászonruhába. 
Az orvos feltápászkodott, mögötte, az ajtónyílásban annyi fej, amennyi csak 
odafért, megannyi kíváncsisággal vegyes iszonyat a tekintetekben. A 
szemöldökfára akasztott csőharang nyelvei csilingelésbe kezdtek, a doktor 
pedig, nem halogatva tovább az elkerülhetetlent, szembenézett a halottal. 
Az, aki nemrég még Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheim volt, egyenes 
derékkal ült a hatalmas íróasztal mögötti széken és még így is, hogy 
elszállt belőle a lélek, komoly férfiú benyomását keltette. Nemes arcél, 
boltozatos homlok, fénytelenségükben is kifejező szemek, meglepően vastag 
ajkak, a valószínűtlenül hosszú ujjak az asztalon pihentek. Uralta a teret, 
ahol mindenfelé kémcsövek, tégelyek, orvosi műszerek és könyvek hevertek, 
Iamblikhosz, Proklosz, Synesius és Platón ??? művei sűrű jegyzetekkel 
ellátva. Doktor Wier az íróasztalon megpillantotta Agrippa főművének a De 
occulta philosophiának egy antwerpeni kiadását, az első könyvnél, a Magia 
naturalisnál kinyitva. Tudta, hogy mestere ki akarta adni legújabb 
kutatásainak eredményeit, legutolsó, meglehetősen izgatott levelében 
beszámolt arról is, hogy közel jár egy rendkívül fontos felfedezéshez az 
alkímia és a démonológia területén és kérte, hogy amit szerét ejtheti, 
feltétlenül látogassa meg. Sejtette, hogy Agrippa mely részekhez kívánt 
kiegészítést fűzni, de élt benne a remény, hogy talán téved. Amint elkezdte 
olvasni a szöveget a harminckilencedik fejezetnél, összeszorult a gyomra. 
Az aláhúzott mondatokat hangosan hallotta a fejében. 

Agrippa hangja mélyebbnek tűnt a megszokottnál és különös tónus vegyült 
bele, mint ha jeleket hagyott volna. 

– Mindenki jól tudja, hogy a gonosz démonokat gonosz és alantas 
mesterkedésekkel is megidézhetjük. Pszellosz elbeszélése szerint a 
gnosztikus mágusok tettek ilyesmit, ők mindezt az egykor Priapus 
szentélyében és a Panornak nevezett bálvány tiszteletére végzett 
szertartásokhoz hasonló borzalmas és undorító fertelmességekkel tetézték, 
Panornak ugyanis födetlen altesttel volt szokás áldozni. Hasonló az is, ami 
a templomosok iszonyú eretnekségeiről olvasható, sőt a boszorkánynőkről is 
beszélnek effélét, jóllehet gyakran kiderül, hogy ezekben az esetekben csak 
a vénasszonyi bugyutaság szégyenletes hazugságairól van szó. Ilyesmikkel és 
effélékkel idézhetők meg és köthetők szövetségre a gonosz démonok. Amint a 
rosszindulatú démon mondja Jánosnál Cynops mágusról: Őbenne lakozott a 
Sátán teljes hatalma s összeesküdött valamennyi szellemhatalmassággal, mi 
pedig hasonlóképpen összeesküdtünk vele. Cynops engedelmeskedett nekünk, mi 
pedig engedelmeskedtünk neki. Doktor Wier nem volt ijedős ember, a 
boszorkányok védelmezőjeként némi hírnévre is szert tett, de most kezdte 
kényelmetlenül érezni magát. Rosszat sejtve lapozott az egyes boszorkányok 
csodaerejével foglalkozó negyvenkettedik fejezethez. A hang ismét 
megszólalt a fejében. 

– Most pedig beszámolok néhány boszorkányságról s ezek példájával 
próbálom a tárgy teljes megértését elősegíteni. Boszorkányságra többek 
között a havivérzés is használható. Vegyük sorra, mekkora is az ereje. 
Hatására állítólag a friss must ecetté válik, a szőlő a puszta érintésétől 
is végképpen tönkremegy, a gyümölcsfák pedig, ha beléjük oltjuk, 
terméketlenné válnak és elpusztulnak, a palánták kiégnek, a fákról lehullik 
a termés, látványától a tükör meghomályosul, a borotva vaséle kicsorbul, az 
elefántcsont ragyogása megtörik, a vasat pillanatok alatt kimarja tőle a 
rozsda, a rezet, ha csak hozzáér szörnyű bűz fertőzi meg és zöldpenész 
vonja be, a kutya, ha megkóstolja, veszettségbe esik és harapása azontúl 
gyógyíthatatlanul mérgezővé válik, a kasok elnéptelenednek tőle, a méhek 
elmenekülnek abból a kaptárból, amelyikhez hozzáér, a vászon amellyel 
összefőzik, megfeketedik, a vemhes kanca, ha kapcsolatba kerül vele, 



elvetél és a terhes nő, akit bekennek vele, szintúgy elvetél. A 
szamárkancák annyi évig nem fogannak, ahány szem havivérzéssel együtt 
főzött árpát etetnek velük, az átkötők hamva pedig a mosásba szórva bíborrá 
festi a ruhát, a virágokat viszont megfosztja színüktől. Azt mondják, a 
harmad-és negyednapos láznak, ha fekete kos gyapjával együtt ezüst 
karpántba foglalják, véget vet a havibaj. A harmad-és negyednapos láz ellen 
egyébként állítólag akkor a leghatásosabb, ha a beteg talpára kenik és még 
nagyobb a hatása, ha az asszony, akitől való, az egészről semmit sem tud, 
ily módon az epilepsziás rohamon, vagy betegségen is segít. A 
legesleghasznosabb azonban akkor, ha a kutya a víztől vagy a többi italtól 
iszonyodik, csupán havivérzéssel átitatott vászondarabot kell az edénye alá 
helyezni s iszonya azonnal megszűnik. Azt is beszélik továbbá, hogy ha a 
gyomokat, férgeket, szkarabeuszokat és kőrisbogarakat s a kártevőket mind, 
de vigyázniok ??? kell, nehogy napkeltekor tegyék ezt, mert ilyenkor 
kiszárítják a vetést. 

A doktor felemelt egy pálcát a durva tölgyfa borszékről és egyesével 
elfordította a gerendákra akasztott, kísértetként himbálózó ruhákat. Azt 
látta, amire számított. Ágyéknál mindegyik véres volt. Visszafordult a 
szöveghez és egy táblázatba mélyedt. A négyzetet alkotója kilenc részre 
osztotta és mindegyik kis négyzetbe egy számot írt. Balról jobbra, 
vízszintesen, sorban a következőket: négy, kilenc, kettő, a második sorban 
három, öt, hét, a harmadikban nyolc, egy, hat. Wier gyorsan rájött, hogy ha 
a táblázat számsorait tetszőleges irányban, vízszintesen, függőlegesen, 
vagy átlósan összeadja, az eredmény azonos marad. Tizenöt. A lap aljára két 
betűt írtak, H és T. A doktor a könyvespolchoz rontott levette a Hermész 
Triszmegisztosz kötete, kinyitott a tizenötödik oldalon és egy vékony 
paksamétát vett elő. Elolvasta a címet. Kiegészítések a De occulta 
philosophiahoz. A papírokat köpenye alá gyűrte és megfordult, mert valami 
perzselte a hátát. Elhúzta a szoba sarkát elkerítő függönyt és fél térdre 
??? ereszkedett. 

– Monsieur! Mademoiselle! 
A két fekete kutya megnyalta a kezét. Doktor Wier emlékezett rájuk Bonn-

ból, Agrippa gyakran sétálgatott velük, imádta, csókolgatta őket, az 
asztalnál ette, az ágyában aludtak. A környékbeliek az ördög famulusainak 
tartották őket. A kutyák lassan az asztalhoz kocogtak és méltóságteljesen 
elfoglalták a helyüket a halott két oldalán. Olyanok voltak, mint a 
szfinxek a piramisoknál, csak valamivel elevenebbnek látszottak. A doktor 
még egyszer belenézett Agrippa szemébe és így szólt: 

– Egyedül voltál. Nagyon egyedül. 
Felpillantott a halott mögötti falon terpeszkedő tükörre. Agrippa 

tarkóját és a saját arcát már félig homály fedte. Lassan megjelent még egy, 
alig kivehető fizimiska. 

– Uram! – halotta a kocsisa hangját. A kutyák! 
Wier lenézett és két szabályos fekte kört fedezett fel a kutyák hűlt 

helyén. 
– Menjünk innen – mondta halkan a kocsisnak, majd hirtelen megpördült és 

felüvöltött: Tünés! 
Az ajtóban szorongók futásnak eredtek, a doktor döngő léptekkel hagyta el 

a szobát, a vászonruhák sorra simogatták az arcát. A fogatban az ülésre 
hajította kalapját és kiszólt a bakra: 

– Nem megyünk vissza Bonnba. Hajtson Kölnbe! 
Hajnalodott. A kocsi zöttyenve elindult és Doktor Wier elővette a 

Kiegészítéseket. Néhány perc elég volt, hogy felismerje, mi került a 
kezébe. Hatalom – gondolta – hatalom anyagok és lelkek felett. 

Még az olyan látszólag jelentéktelen észrevételekkel is, amelyeket a 
Mester a havibajhoz kapcsolódó passzushoz fűzött. Olyan ez –- elmosolyodott 
– mint amikor tavaly Colombus Matteus Realdus, a nagy padovai anatómus 
felfedezte, hisz felfedező volt ő is, mint genovai névrokona, hogy ama 



szerv, amely a nőkben a szerelmet kormányozza, nem más, mint a klitorisz. 
Kinézett az ablakon. A derengésben tisztán kivehető volt, ahogy tizenöt 

meztelen nő kézenfogva járja a körtáncot a kiszáradt vetésben és azt is 
hallotta, ahogy a lovak patái alatt recsegve roppannak szét az utat 
teljesen beborító szkarabeuszok. 

 
Köln (Colonia Agrippina) 1984 
A filmművészeti főiskola nagy előadójában zsúfolásig megteltek a 

padsorok. A fiatal magyar rendező óráit lelkesen látogatták a diákok, a 
lányok görög szobrokra emlékeztető szépségét szerették, a fiúk ragyogó 
intellektusát. ??? Filmjeit kultusz övezte, zseninek tartották, vagy még 
inkább mesternek. A tanítványok boldogan lubickoltak aurájában, olyanok 
voltak, mint egy erről gyülekezet vész idején. Nyájként is támaszt kaptak, 
apát, vezetőt és várták a pillanatot, hogy kapcsolatuk személyessé váljon. 
Gábor a dobogón állt, mögötte, a kivetítőn, nemrég elkészüld 
videóklipjének, az Agrippa von Nettesheim művének felhasználásával készült, 
??? De occulta philosophiának kimerevített kockája remegett. A hatalmas 
négyzetben vibráló kilenc szám besugározta a termet. Kissé paposan beszélt, 
tökéletes irodalmi németséggel. 

– Agrippa sorrendben bevezet összesen hét hasonló táblázatot, a három, 
négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc számokkal. Mindegyik számnak van egy 
megfelelője a héber ábécében, ezzel jelezve ennek a tudásnak a kabbalához 
való kapcsolódását. Minden egyes táblázatnak megfelel egy bolygó az 
intelligenciák és a démonok hozzátartozó jeleivel együtt. A számok közötti 
összefüggéseket egy zenei, vagy képi organizmus partitúrájaként kell 
felfogni, vagyis ezek a viszonyok különböző mélységben és összetételben 
kivetíthetők egy tetszőleges időben lejátszódó, numerikusan tagolható, 
időalapú folyamatra. Amióta csak a hangosfilmet feltalálták, állandóan 
visszatér az a kísértés, hogy a képet és a hangot analóg, vagy organikusan 
egységes módon alakítsák. 

Különösen a Bauhaus-alkotók ismerték az ilyen irányú gondolati és 
gyakorlati kísérleteket. A harmincas, negyvenes években ez a törekvés az 
USA-ban megújult. A rendkívül fáradságos kézműiparos munkából nyert 
eredmények teljes mértékben az animációs film területére korlátozódnak. A 
video lehetővé tette az elektronikai technológiák integrálását, beleértve a 
kompjúter használatát is. Manapság már a félprofesszionalistának számító 
high band berendezések is rendelkeznek primitív memóriával és ami még 
fontosabb, csatlakozóval egy külső kompjúteregységhez. Ez lehetővé teszi 
bonyolult numerikus viszonyok tárolását. Ezek a viszonyok egy időkódon 
alapulnak és megfelelő szinkronberendezés segítségével hangszintetizátorra 
is átvihetők. Röviden összefoglalva, úgy tűnik, hogy ez a régi álom, kép és 
hang megszervezése egy egységes kódpartitúra alapján, rövidesen megvalósul. 
Köszönöm a figyelmüket. 

Az auditórium lassan kiürült, miközben Gábor a jegyzeteit pakolta egy 
olyan aktatáskába, amibe szülőhazájában a gyári munkások csomagolták a 
tízórait. A fiatalember már vagy egy perce ott toporgott, tisztes 
távolságban. 

– Tanár úr! 
– Igen. Elnézést. Segíthetek? 
– Ne haragudjon, hogy zavarom. Heinrich Wier vagyok, az egyik hallgatója. 

Múlt héten láttam a klipjét Berlinben. Hoztam önnek valamit, ami talán 
érdekli. 

A fiú egy köteg sárga lapot tartott a kezében. 
– Tudja, másik lakásba költözünk. Ezeket a padláson találtam. 
Nézze át, azt hiszem, tudja használni. 
Gábor a borítólapra pillantott. 
– Igen, én is azt hiszem. Nagyon köszönöm. 
Amint hazaért, töltött egy pohár bort és úgy, ahogy volt, kabátban 



beleroskadt egy fotelbe. A Kiegészítéseket az ölébe helyezte. 
Kíváncsi vagyok, hogy nyugodtnak látszom-e – gondolta és kis híján 

hangosan felnevetett – valószínűleg igen, ez pedig vagy egy szépen fejlett 
álom, vagy túl sokat szívtak a srácok tegnap este. Aztán olvasni kezdett és 
elfelejtett nevetni. Először elolvasta Heinrich Wiernek a paksamétához 
tűzött levelét, amelyben beszámolt arról, hogy a családi legendárium 
szerint az iratok valamelyik tragikus körülmények között elhunyt (kutyák 
tépték szét egy éjszakai vizit után) orvos felmenőjétől származnak, aztán 
elolvasta a jegyzeteket és áttanulmányozta az utolsó lapon lévő táblázatot. 

– A nyolcadik. – ezt hangosan mondta. 
Az ablakhoz sétált és lenézett az utcára. A szemközti járdán két fekete 

kutya ült mereven, mint ha kitömték volna őket. 
 
Budapest, 1985 
A klub pincéjében irtózatos zaj volt, a felső szintről lehallatszott a 

zenekar, a hangok összekeveredtek a lent időző tömeg morajával. Ervin, a 
főpincér egykedvűen egyensúlyozott egy sztrapacskával körített 
zúzapörkölttel, dresszinges, márványsajtos fejessalátával és egy korsó 
sörrel a sarokasztal irányába. Zoltán korán érkezett, így jutott a pompás 
helyhez, egy órával később már a folyosóra szorult volna. Nem utolsósorban 
a konyha miatt járt ide, meg persze a gyönyörű nők miatt és azért, mert itt 
nem verték össze a rezsim éjszakai támaszai. A többit vállalta. Az ország 
megszállva, a fejek szintén és Zoltánnak szilárd meggyőződése volt, hogy az 
ő életében semmi sem változik. Azért tette a dolgát, énekelt egy 
zenekarban, dalszövegeit sokan szerették és bár a hanglemezipart és a 
tömegtájékoztatást a hatalom uralta, eltűrték. A szorítás néha kimondottan 
enyhének tűnt, mint amikor csak félig fojtanak meg valakit. Üdvözült arccal 
emelte fel a villát. Huszonhárom éves volt, de úgy tudott enni-inni, mint 
egy ötvenéves, komoly férfi. Mint egy kaszás, ahogy az édesanyja szokta 
mondani. Megtörte a kenyeret, belemártotta a vöröslő szaftba és az első 
falat után fordult Janine-hoz. 

– A leghallgatóknak sem lehet könnyű. Beleőszülnek, mire ebből a 
ricsajból összeszedik a jelentésüket. 

Janine nagyon szép volt és szerették egymást. Éppen végzett a sörrel és 
indult volna, hogy valami erősebb után nézzen, amikor Kriszta lépett az 
asztalukhoz. 

– Be szeretnélek mutatni valakinek – mondta és kinyújtotta a kezét. 
A terem túlsó végében, a hosszú asztalnál, udvartartása körében Gábor 

ült, kifogástalan öltönyben, vakító fehér ingben, vékony nyakkendője a 
hőség és levegőtlenség ellenére szorosra kötve. 

– Szervusz. Láttalak tegnap, amikor itt léptetek föl. – enyhe akcentussal 
beszélt, ami érdekes módon inkább melegséget kölcsönzött a hangjának, mint 
hogy idegesítően hatott volna. – Mi most egy videóklip sorozatot készítünk, 
hozzátok hasonló zenekarokkal. Van egy számotok, a Vámpírok bálja, arra 
lennének ötleteim. 

Zoltán kissé zavartan toporgott, ami nem volt szokása. Imádta Gábor 
filmjeit, ráadásul a férfi egy pillanat alatt lenyűgözte. 

– Hogyne - valami ilyesmit mondott és le nem vette a szemét Gáborról – 
Mágikus – gondolta – 

– Gyere, beszéljünk. Úgyis indulnom kell, elkísérhetnél. 
Az Andrássy úti vén platánok alatt baktattak Gábor a fiú vállára tette a 

kezét, ahogy őszes, vidéki körorvosok szokták régen, kedvenc betegükkel. 
– Egyszer, nagyon régen, Iránban, Zarathustra tűzszelleme megkísérelte 

visszafogni a terjedő zűrzavart. Oda nyúlt, ahová ilyenkor lehet, vissza, 
az őshagyományba, hogy az ott szerzett tudással megmentse a nép egységeit. 
Megtalálta az ashát, amit úgy fordíthatnánk, az igazságra épített rend. Az 
archaikus emberiség nagy szavainak egyike, az elveszett szótárból 
Kapcsolatban áll az áldozattal és a kultusszal, de az áldozatot megjelenítő 



személy nem a pap, hanem a családfő. A családfő persze ezáltal szakrális 
személlyé válik. Amikor családot alapít, háztartást vezet, gyermeket nevel, 
hivatását űzi, részt vesz az állam fenntartásában, esetleg a kormányzásban, 
tehát ahogy az életet szövi, az igazságra épített rendet őrzi. Az asha nem 
az övé, hanem a családé, de nem is a család, hanem a kaszté, de nem is a 
kaszté, hanem a népé, az egész emberiségé. A családfő tevékenysége a világ 
növelésének műve és ahhoz, hogy a világ gazdagon, szépen, tisztán, 
világosan, igazán ??? növekedjék, szükség van ashára. Asha jelenti a 
családi élet rendjét, a szerelem tisztaságát, a házasélet boldog békéjét, a 
vagyon gyarapodását, a föld termékenységét, a háziállatok szaporodását, a 
szociális jólétet, az emberek között lévő érintkezés egyenességét és 
melegét, azt, hogy a természet rendjében szabálytalanság nem történik, 
jelenti a kozmikus erőket, amelyek a csillagokat és az égi erők sugárzásait 
összhangban tartják. Az ember azért él, hogy ashát gyűjtsön a nagy titkos 
tárházba, az Isten lelkébe és minden csepp asha fényesebbé, gazdagabbá, 
virágzóbbá, jobbá, igazabbá teszi az embert, az emberiséget és az egész 
világot. 

Gábor arca átszellemült, ahogy mesterének szavait citálta. A nagyvárosi 
sámán és az urban ??? (urbán) gerilla a Köröndhöz ért. A közelgő 
kongresszusra készülve, a várvédő kapitány szobra köré az állam vezetőinek 
arcképeit viselő táblákat helyeztek. A három politikus arca lángolt, valaki 
nemrég gyújthatta fel őket, szemből szirénázó rendőrautók közeledtek. A 
szobor mellett megjelent két fekete kutya, a kék és vörös fények 
bevilágították bundájukat és a teret ölelő épületeket. Gábor megállt, a 
fiúra nézett. 

– Itt hamarosan nagy változások lesznek. Harcolni fogsz értük, tudom. 
Lelkesedni fogsz és ez jó. De hamarosan kiderül majd, hogy az új ugyanolyan 
mocskos lesz, mint a régi, csak másként. 

Kivonulsz belőle és ismét megváltozik az életed. Senki nem érti majd, 
hogy miért teszed, talán magad sem. Gondolj az ashára. Legyen benned rend. 
Mennem kell. Isten áldjon. 

Hajnalban, miközben Janine-nal szeretkezett, Zoltán Gábort látta, amint 
összeszabdalja magát egy szamurájkarddal. A másnapi újságok kis hírben 
hozták a híres rendező halálhírét. Este a klubban Krisztától tudta meg, 
hogy a nyomozók minden iratot elszállítottak Gábor lakásáról. 

 
Mindszentkálla, 1996 
Harangoztak, amikor Zoltán letette a kaszát. Összenyalábolt egy adag 

füvet és beszórta a kecskéknek. Két éve élt a faluban. Az augusztus forró 
volt, pont olyan, amilyennek szerette. Sötétre sült bőrét áldott szél 
fújta, poros volt, mezítlábas. Kegyelmi állapot – gondolta – és a hang 
irányába fordult. A felsége jött ki az udvarra, hasa büszkén domborodott a 
kertésznadrágban. 

– Gyuri keres. – Csupa zöld festék volt az arca, határozottan jól állt 
neki. 

– A tiszteletes? 
– A kőművesed. 
Gyuri, a kőműves nyár elején változott át. Jókezű ember volt, 

messzeföldön híres bástyákat rakott, aznap este letette a kanalat és 
hazament, mint máskor. Éjfélkor gyönyörűen felöltözve megjelent Zoltánék 
ablaka alatt. 

– Zoli, holnap nem jövök. Én már meghaltam, elszállt belőlem az élet. 
Zoltán reggelig nézte, ahogy a boldogtalan kőműves föl-alá járkált az 

alsó utcában, hófehér ingén csillogott a holdfény. 
Gyuri ott állt most a kapuban, sárgán, betegen, a máj cirózis 

előrehaladott állapotában. A bajuszát harapdálta. 
– Zoli, engem elvittek. Kicseréltek bennem mindent. Őrült fájdalmaim 

voltak, bejártam az univerzumot, miközben a testem itt ült a kocsmában. Te 



mindenhol ott voltál. Jártunk Brazíliában, szétverünk egy bodegát, istenem, 
micsoda bunyó volt és Kínában a hadsereg fejlesztő részlegénél és láttam a 
monitoron a hegyeinket, a szőlőket, még a nyájakat is. Kambodzsában, a 
dzsungelben veled voltam a templomban azon a szertartáson, ahol kivették a 
szívemet és betették ezt a gépet. Azóta tudom, hogy mit keresel itt. Ezek 
nem tudnak semmit. Senki nem tud semmit arról, hogy valójában mi folyik 
itt. Káosz van. ennek véget kell vetni. Megint nagy változás közeleg és 
rend lesz, mint az Isten Paradicsomában. Nekem már mindegy, átalakítottak. 
Démon vagyok. De te ülj ki a hegyre. Rakd a köveket. Mennem kell. Búcsúzom, 
ahogy tanultam. 

– Asha! Üdvösség! 
Zoltán utána nézett a kapuból. Gyuri húzta a lábát. A két fekete kutya 

mintha a semmiből termett volna mellette. 
 

 
Turai Kamil 

Megszállt engem... 
 

megszállt engem a démon 
s találtam ragyogó boszorkányra 
ott is tükröz hol nincs 
rabolja tápláló álmom 
ám nem tehetek mást 
tűröm az őrült vér tülekedését 
parázna trapézok pazar tündöklését 
ott is tükröz hol nincs 
ismétlése isteni ismeretlenség 
megszállt engem a démon 
sziklából is csintalan szikrát csiholtam 
s találtam ragyogó boszorkányra 
tárta a bordó istállóajtót 
rabolja tápláló álmom 
így kígyózik testemben behemót testamentum 
ám nem tehetek mást 
tűröm az őrült vér tülekedését 
 

Tavaszodó 
ez a rettentő északi szélvész 
a te sivai hajrengetegedből 
zúdul a településekre süvöltve 
felborogatva a bálványok figuráit 
ez a harmatozó tvaszelői zápor 
a te Gé-pontodból csepereg a földre 
istenek irigylésre méltó lánya! Villő! 
s lámcsak én úgy tartalak téged 
a feleslegesen dalmahodó levegőégben 
mint a világfa villás ága a hintát 
hatalmunkban van hatvanhat tavaszunk 
s a horizonton túl a határtalan halál álma 

 

Véssey Ede 



Magányos párbeszéd 
 

A te sorsod már lezárult és 
bevégeztetett; 
az enyém még ott áll 
a kételyek válaszútján. 
 
Te a nyugalmat, amit kerestél, 
már megtaláltad; 
én még a feszült várakozások sodrában 
kavargok tehetetlenül. 
 
Te már megértetted 
a felfoghatatlant; 
én még mindig bogozgatom 
létünk alapkérdéseit. 
 
Te már bejártad 
szenvedéseid útját; 
én még fájdalmaim folyamában 
gázolok tovább reménytelenül. 
 
Te már ledobtad a nyughatatlan idő 
malmában megőrölt életed 
szétfoszló zsákokba töltött terhét válladról; 
én a múlt súlyától görnyedve 
botorkálok a jelenben és nem tudok 
magasra emelt fővel a jövőbe nézni. 
 
Te már ott ülsz a Mindenható közelében; 
én meg egyre távolabb kerülök az égiektől, 
s az üdvözülés kapuját becsukódni látom. 
 
Te fölfelé ívelsz, elengedett galambként, 
az égi beteljesülésbe; 
én lefelé hullok, kiégett meteorként, 
a földi elmúlásba: 
 
a mi útjaink, 
látod, 
többé sosem találkoznak. 
 

 

Bölcsőhelyünk körül 

Simek Valéria 

Forgószél 
 
Melegszik a föld, árad 
barázdás lelkem, elleng 
a szél veteménye. Rám tekint, 
visszazuhan mellém, s mint  
valami álomból jövet 



borzong mellettem. Csendes 
megelégedést vált ki, míg 
kapkod, rohan a koncraleső, 
s felhúzott szemöldöke alól 
ellopják összegyűjtött titkait. 
Távolról zeng az egy örömben 
vigadók, s az egy bánatban 
sírók hangja. Fölkavarta 
őket valami bolond, 
ezredvégi forgószél. 
Emberek állnak ott a semmiben, 
talajtalanul és gyökértelenül, 
megtréfált, szomorú bohócai 
a sorsnak. 
marokra szedhető búzakévehaj 
a nyár, homloka emelt, és  
munkának gondjai haboznak 
felette. Porfelhő leng a távoli 
kanyarnál. Fejét kendőbe 
kötve lépeget egy asszony 
batyujában frissen mosott 
reményt cipel. Szavai alján 
nagy mondatok küzdenek, 
érzései viaskodnak. 
Mint a lánccal kötött kerék, 
haladnak napjai, de lendületét 
tudatosan visszafogják. 
A boldogságot mélyre süllyesztették... 
Az úton fák mosdanak az esőben, 
koppan a csend zöld levelükön. 
 

Lelki geometriád 
 
Az idő ajándéka, hogy 
az elmúlt évek magaslatából 
lelátsz. Az út emelkedőjén 
keresed igazságod, de 
csak sejteni lehet, hogy 
létezett. Vándormadarak 
ösztönével repülsz. 
Félreértések hálójába 
akasztod horgaid. 
Lelki geometriád szögletében 
kuporogsz, kapaszkodsz 
egy félreértelmezett lázban. 
 

Ígéret a szülőföld 
 

A kertek foszlott hópaplanai 
csobognak a várakozási csöndbe. 
Áldott szülőföld, kifogyunk belőled. 
Lelkemben nevelt bizakodást 
Te suttogtad széjjel. Nekem adtad 
magad dombjaiddal. Bokoröböl 
fészked nevelgetett, vezetett. 



Hallottad fohászom. 
Érparton, dűlőkön nyáresti 
nyugtalanságod égetett. 
Átsütsz a múlton, belém égettél 
valamit. Őseim görnyedt 
alakját elnyelte az idő. 
Földed barázdás, esősvájt 
arcán néhány lépés. Árnyak 
mozdulnak, felkurjantok az ég felé. 
Küzdelmet vív naponta bennem a 
reménytelenséggel a remény. 
A falum az erdők lábához lapul, 
védelmet és vigasztalást 
keres, mint én őbenne. 

Bágyi Bence Jakab 

Elsodort évek 
 
Tudnál-e szeretni engem? 
Engem, ki már éltem 
fények árnyékában, 
aki megismertem 
nagy vizek éjszakáit, 
s az érzékektől részeg 
gyönyörét a mélynek, 
s amit még Isten teremtett: 
úszó vadkacsák hasán a 
tükörtelen csendet –  
 Tudnál-e szeretni engem, 
ki nemrég sokadmagammal 
úsztam szembe az árral, 
s míg parti sziklákhoz 
sújtott koponyával 
véreztek el a társak, 
nem tehettem mást csak: láttam. 
 Így tudnál-e szeretni engem, 
ki felrúgva a rendet, 
nem az óceánhoz, 
az érhez igyekszem, 
hogy el ne apadna –  
 Tudnál-e szeretni ilyen eszementet, 
ki szivárványpikkelyt gyűjt 
súlyos bankók helyett 
s tengernyi kék eget? –  
 Vagy csak elfogadsz majd, 
mint vásott ördögöt, 
ki arra kíváncsi, 
hogy mit rejt a csend 
homlokod mögött. 
 
 

Erdőszéli éjszaka 
 

Elhagyott masni a pázsiton 
Lomb-résen lepkényi ég 



Kukkol a fák combjai közt 
a Holdvilág-arcú üresség  
 
 

Elérhetetlen 
 

Olyan voltál, 
   mint a folyón túli fák –  
Kiválasztottalak magamnak. 
Azóta árny vagyok: 
   árnyad a folyón innen  

 
TÁJOLÓ 

V. Tóth László 

Egy magányos irodalmár tévelygései 
 
Egy tudós – és a POLISZ-ban nagyszerű társunk, szerkesztőtársunk –, 

Madarász Imre a szépirodalom erdejébe merészkedett. Hogy a felvilágosodás 
ismert kutatója, az italianisztika neves professzora mit írt, azt nehéz 
meghatározni. Nemrég megjelent, Letérés című könyvét – amely a tizenhatodik önálló kötete, de 
az első szépirodalmi műve – terjedelménél fogva a leginkább „kisregénynek” mondhatnánk, ám e besorolást 
illetően kétségeim is vannak, hiszen ez a hol szentimentális-drámai monológokból, hol filozófiai dialógusokból 
összeálló, hol pedig a legizgalmasabb kalandregények cselekményvezetését idézően sodró narrációjú próza 
tulajdonképpen meghatározhatatlan műfajú. Szerencsére a regényműfajnak nincsen pontos definíciója, kötelező 
„kánonja”, így élhetek a körülíró megfogalmazással: magam inkább egyetlen szálon végigvitt elbeszélés-
füzérnek tartom ezt az alig nyolcvan oldalas, mindössze négy fejezetből álló, ám fölöttébb figyelemre méltó 
alkotást. 

E mű bemutatásához nem kerülhető el tartalmának rövid összefoglalása. Két személy párbeszédéről van 
benne szó. Az egyik – egy megannyi tudományos könyvet megírt, szerelmében csalódott, s csalódottságában a 
munkába menekülő italianista, azaz maga a szerző, akit egy meleg nyári napon az óbudai szerkesztőségében 
fölkeres egyik tudós társa, egy magányos irodalmár, a latinista kutató, Zarándy Géza – a másik szereplő –, hogy 
bejelentse neki: Lucanus Pharsalia avagy a polgárháború című eposzának ígért fordítását nem fogja 
befejezni. A továbbiakban pedig ennek okairól szól a könyv. Pontosabban szólva Zarándy hosszú monológokba 
szedett önvallomásairól. A gyermekkora óta lassan-lassan kifejlődött szado-mazochizmusáról, a nádpálcát és 
minden fájdalmat élvezettel tűrő szenvedéseiről, a „profi dominákért” egész Európát végigkutató 
barangolásairól, Ziának, a műveletlen szadista nőnek az élettörténetéről és Zarándynak vele való kapcsolatáról. 
Aztán e szenvedélyes-kéjes-szerelmes periódusok közti munkába temetkezéseiről, a munka túlhajszolásának 
kéjjé válásáról. S találkozásáról egy másik, ám művelt szadista nővel, Krisztinával, akivel megtalálja mazochista 
vágyainak egész életében keresett kielégülését. Már-már boldognak érzi magát, amikor kiderül, hogy súlyos 
tüdőrákja van, közel a halál, a Lucanus-fordítás nem folytatható, s azon 
morfondírozik, hogy a halált a kéj mámorában fogadja. Ám itt a monológ 
ismét párbeszédre vált. Az író közbeszól, megpróbál életet, reményt önteni 
Zarándyba, s azt javasolja neki, írja meg a saját történetét. Ezt ő nem vállalja, az író pedig 
megírja e könyvecskét, amely „nem gyáváknak íródott”. 

Kétségtelen, hétköznapi moralizálással nem lehet e könyvhöz közeledni. Ilyen alapon nem ítélhető meg 
annak az írónak a munkássága, aki a felvilágosodás emlőin nevelkedett és mindenki másnál jobban ismeri a 
szexualitás és a szabadság egymással és egymásért vívott társadalmi és filozófiai harcát. Az emberi 
emancipációért folytatott küzdelem részeként – eszközeként és eredményeként – kell tekintetni mindarra a 
hosszú folyamatra, amely segítette kiszabadítani a szexualitás gyakorlatát az erkölcsi eszmék kötelékéből, mert 
csak így érthetjük meg, hogy itt más, filozófiai mértékkel kell mérni, hiszen a filozófiai etikában is hosszú út 
vezetett a másnak szerzett gyönyör élvezetének elismerésétől a magunk élvezetével való törődés eléfogadásáig. 
Ez az út tulajdonképpen a szabadság kifejlődésének, az egyén és a közösség érdekei ütközésének kanyargós, 
rögös útja – maga a Felvilágosodás. 



Zarándynak sem a mentalitását, sem az értékrendszerét nem lehet a morál – főleg napjaink 
morálja – felől megítélni, még kevésbé megfejteni, hiszen itt a művészet és az emberi ösztön szinte 
megfoghatatlan, leírhatatlan sajátosságainak szabálytalan szabályai a mértékadók. Hadd hívjam segítségül ennek 
világosabb kifejtésére a latinista Zarándy „hivatásos” klasszika-filológus társát, Friedrich Nietzschét! „Aki ott 
akar rögtön megérteni, kiszámítani, felfogni, ahol hosszan tartó megrendültségben kellene az érthetetlent 
fenségesként őriznie, azt lehetetlen értelmesnek nevezni...” S hogy Madarász Imre regényét még világosabban 
tudjuk megérteni, megtoldom ugyanattól a szerzőtől a fenti idézetet: „az ösztönök történelem általi elűzetése az 
embereket szinte merő absztraktumokká és árnyakká változtatta: senki sem kockáztatja többé saját személyét, 
hanem művelt embernek álcázza magát, tudósnak, költőnek, politikusnak. S ha hozzáérünk ezekhez az 
álarcokhoz, mert azt hisszük, komoly dolgokról, s nem holmi bábjátékról van szó – hiszen mindahány 
komolyságot hirdet – váratlanul csak lomok és tarka rongyok akadnak a 
kezünkbe. Ne hagyjuk hát magunkat megtéveszteni, förmedjünk rájuk: Le a 
jelmezzel, avagy legyetek azok, aminek látszotok!” 1  

Esetünkben az író vállalni merte az álarc levételét, s az ember 
ösztönvilágának egyik aspektusát művészi alkotása tárgyává tette. Mégpedig nagyon is tudatosan, 
fölülemelkedve minden köznapi ítéleten. Hogy ez nem volt könnyű, jelentős emberi és művészi bátorság kellett 
hozzá, azt bizonyítja az egyik fejezet mottójául nem véletlenül választott idézet: „Megtettem az első és 
legkínosabb lépést vallomásaim sötét és szennyes útvesztőjében. Nem a bűnt a legnehezebb elmondani, hanem 
azt, ami nevetséges és szégyenletes. Mostantól fogva bizonyos vagyok önmagam felől: ha ezt el mertem 
beszélni, semmi sem akaszthat meg többé.” 2 Talán ezért is kaphatta a dantei „letérésre” (is) 
utaló című könyv a Történet a múlt évezredből alcímet: hangsúlyozva, hogy nem holmi olcsó modernista 
szexuális szabadosságról van benne szó. Ellenkezőleg: korunk látszólag „szabad” szexuális életét sokszor „unott 
és gépies mozdulatok”, „mindenütt azonos szövegek” jellemzik. S hozzátehetem: nemcsak a szexualitását! Ismét 
Nietzschét idézve: „miközben még soha ilyen teli tüdőből nem beszéltek a ‘szabad személyiségről’, az 
ember még személyiséget se lát, nemhogy szabadot, hanem csak csupa félénken 
leplezett egyetemes embert.” 3 Hol van ma már a testi szerelem és az erotika nemcsak testileg 
leplezetlen, hanem sokkal őszintébb, mert érzelmileg (és művészileg) átélt szenvedélyessége, úgy, ahogyan azt 
„múlt ezredbéli” nagy írók ábrázolták: Chrétien de Troyes, Tasso, Dosztojevszkij?.. Madarász Imre könyvében 
őket követi, a nemiség tudatos, a felvilágosult filozófus fölényes magabiztosságával vállalt boncolgatásával is. 
„Irányítottuk és zaboláztuk szenvedélyünket” – mondja egy helyütt a főhős, Zarándy Géza. Franciául a „passion” 
szó egyszerre jelent szerelmet, szenvedélyt és szenvedést, s e két utóbbi 
fogalom magyarul is csupán egyetlen hanggal különbözik. A szenvedély és a 
szenvedés ilyen összefüggéseit legföljebb felületes megközelítésben lehet 
„devianciának” vagy „perverzitásnak” nevezni (ámbár e szavak is az 
általánosan elfogadottól való „eltérés”, a kitaposott útról való „letérés” 
szinonimái). Irodalmi ábrázolásuk egyébként Madarászt nemcsak íróként, 
hanem irodalomtörténészként is érdeklik. Kiváló tanulmányai vannak az 
erotikus irodalom tárgyköréből, s több korszakbemutató könyvében foglalkozik önálló fejezetben ezzel a 
témával. Az egyik írásában éppen magát Rousseau-t védelmezi azzal a váddal szemben, hogy bűnéül rótták föl 
mazochizmusát, a „botrányzsurnaliszta kéjével” vetették a szemére 
„Vallomásai híres Lanbercier kisasszony-epizódját, lángoló sorait a 
‘parancsoló úrnő’ előtti térdre borulásról.” Madarász Kantra és Schillerre hivatkozik, akik a francia 
filozófust – természetesen nem a „mazochizmusáért„, de nem is annak 
ellenére, hanem azzal együtt – „az erkölcsi világ Newtonjának”, illetve 
„Krisztushoz hasonlatos léleknek” nevezték.4 És miként az erotika Rousseau 
vallomásos életfilozófiájában, a libertinizmus világképében vagy a diderot-i párbeszédek 
létszemléletében is csupán egyike sok egymással összefüggő bölcseleti vonatkozásnak, így juthatunk Madarász 
regényében is egyre mélyebbre szenvedély, szerelem, halál, irodalom –veszedelmes 
viszonyaitól– akár egészen az egzisztencialista filozófia alapkérdéseiig 
(például Camus-nek Dosztojevszkijjel vallott két tételéig: „az egyetlen 
morális probléma a gyilkosság”, illetve „az egyetlen filozófiai probléma az 
öngyilkosság”), sőt, még tovább, az euthanázia nagyon is mai és nagyon is vitatott problémájáig.  

Ha pedig ezek után a kisregény művészi kivitelezését vesszük szemügyre, kétségkívül megállapíthatjuk, hogy 
e felkavaró hatású, teljességgel szokatlan tárgyú mű e tekintetben is színvonalas teljesítmény, infernális útleírás a 
valóban szép irodalom eszközeivel. Az érzékek birodalmába kalandozik a szerző, egy racionalista ember, aki a 
felvilágosodás, egyszersmind a romantika kutatója is. Mindennek hatása persze érződik a kisregénynek nem 
csupán a filozófiai síkján, hanem stílusán, szerkezetén, nyelvezetén is. A hősök nem szószátyárak, amit 
mondanak, megfontolva, megkomponálva mondják. Sőt, gondolataikat – mintha egyetemi előadást tartanának – 



jelentős írók, személyiségek nevének megemlítésével teszik komolyabbá, sokszor citálással bizonyítgatják a 
maguk igazát. Így kerülhetnek a regénybe a világirodalom nagyjai Homérosztól Lucanusig, Descartes-tól 
Rilkéig, Sade márkitól Verlaine-ig. Tagadhatatlan, hogy e sorozatos hivatkozások, a hosszú, minden gondolatot 
árnyaltan világossá tenni igyekvő bonyolult mondatok fáraszthatják a mai regényirodalomban könnyed nyelvi 
leírásokhoz, társalgásokhoz szokott olvasót. Ám művészi hitelesség tekintetében ezek fontos eszközök, mert ne 
feledjük, itt két tudós alakról van szó. S az, hogy ezek a tudósok minden stílusbeli szárazságuk, kimértségük és 
helyenként rideg fennköltségük ellenére is egy izgalmas, lüktetően érdekes és végül is olvasmányos széppróza 
hiteles alakjai lehettek, az mindennél jobban igazolja az író kiemelkedő tehetségét, egyénien művészi vénáját. 
Oly magaságokba emel és oly mélységekbe taszít le, olyannyira maradandó élményt nyújt ez a klasszikus 
műfajok közé nehezen besorolható könyv, hogy biztosak lehetünk: szerzőjével, mint szépíróval még sokszor 
találkozunk. (Hungarovox Kiadó) 
 

______________________ 
1 F. Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, 54. old., Tatár György fordítása 

2 J.-J. Rousseau: Vallomások, I., 1., Szépirodalmi Kiadó, 1971, 5. old., Benedek Marcell fordítása 

3 Id. mű, 55. old.   

4 Madarász Imre: Lángelmék – lakájnézetből, in: POLISZ, 1999. októberi szám, 60. old. 

 

Onagy Zoltán 

Költők, kötetek 
Kard ki, kard! 

Lankowska Radosława: Kard, test, toll 

 
Az ember egyszer csak nem olvas verset, nem beszél versekről, nem képes 

követni, merre tartanak, mit csinálnak az ifjak. Néhány kiválasztott név, 
ismerős hang kivételével átugorja a folyóiratközléseket. Nincs magyarázat, 
ha csak az nem, életérzéseit megtalálja a korosztályánál, ha akarja. De 
őket sem olvassa. Talán mert egy fokkal minden feketébb, kettővel 
reménytelenebb, mint az életben. Így pedig nem kényszerű szükség, így is 
feketébb vagy kettővel a kelleténél.  

Radosława könyvét szerencsésen nem az utószóval kezdtem. Ha igen, aligha 
valószínű, hogy e friss, játékos, öntelt, árva, egoista, néhol kamaszosan 
önző hármaskönyv végéig jutok. Csak a végén került sor az utószóra, most 
rosszkedvűen bejelentem: protestálok, hogy a betűvető ember saját nyomasztó 
reggeleit, tehetetlenségét és egyebeit egy ilyen üde, paradicsomi hangzásra 
projektálja. Ugyanis Radosława verseiben sem démonnal nem találkozni, sem 
kegyetlenséggel, sem félszárnyú angyallal. Itt minden nagyon is a helyén, 
minden nagyon biztos. Sőt. A majd huszonkilenc éves korában születő 
verseiben minden bizonnyal több lesz a kétely a szövegek mögött, hogy a 
harminckilencedik évben születőkről ne is gondoljunk semmit. Az ifjúság 
követelései, egy- és kétértelmű megszólalásai ilyen tiszták és felhőtlenek. 
Még nemigen tudja, mit követel, s amit követel az mivel jár, de a helyére 
feltétlenül igényt tart. Bár a lehető birtoknak nincsenek még koordinátái, 
nincs helyrajzi száma.  

A vers a költő életének párlata, tapasztalatainak esszenciája. Ez van, 
bár a képlet elfogadhatatlanul profán. A kérdés csak annyi, miféle 
érzékenységgel követi nyomon a maga életét, tapasztalataival milyen 
csoportosításban bástyázza körül magát, hogyan hasznosítja majd őket, 
amikor már visszafelé is lesz mire néznie, nem csak előre, a rejtelmes 
kéklő párába. A kérdés az, milyen emocionális rombolást okoz, amikor 
rádöbben, az élet és az irodalom két külön asztal, két külön vacsora, két 
nagyon is különböző szerviz. Amikor megérti, hányféle szűrőn, ülepítőn, 
kézen megy át a villanás, amíg költészetté válik. Nem írunk meg minden 



hókristályt, minden hóesést, minden hóvihart. Talán minden életveszélyes 
lavinát sem. Megvárjuk a gleccsert, amikor a hófolyó erőlködés és furfangok 
nélkül, a kard, a test és a toll örök automatizmusával megismétli a 
korrekciós érvénnyel rögzült titkokat. Szándékosan nem verset mondok. Egy 
verset, akár húszat, átlagos olvasó összehozhat. De abból érvényes, 
felismerhető poézis ritkán születik. Az is kérdés, a költőnő mit tesz, 
amikor megérti, nem szükséges mindent azonnal celebrálnia, amikor egy 
közönséges reggelen ráérez, minden azonnal „letestelt” pillanattal 
elveszítjük a legkedvezőbb közelítés lehetőségét, amikor majd kötelező 
mindennél pontosabban megfogalmaznunk azt a pillanatot. Persze a közeledés 
nem a mindennapi élet, inkább az irodalom kockázata.  

Egy lány benne a szerelemben. Az olvasó egy évet követhet végig e 
meghatározó korszak valamennyi kérdésével, követelésével, emlékezetes 
pillanatával, bűntudatával, kerékvető köveivel. A költőnő tizenkilenc 
évének pontos és érzéki hármasoltára ez a kötetecske. A kard, a test, a 
toll. A rég várt ellenfél felé forduló kard (az ifjúság kész a 
forradalomra), a kizárólagos valóságokat kereső test, és a néhol 
bizonytalan, néhol mestereihez forduló toll. Ahmatova keserű altját érzem 
búgni valahol a mélyben.  

De már ez is, így is saját nyelv, saját kép világ, megkülönböztethetően 
szikár, kihegyezett vallomásosság. Bár mintha tizenévei végén jobban 
ismerné a kelleténél az őrzendő értékeket, mintha nagyon tudná, mire való a 
páncélzat, a szív, a szél, a távolság. Egy idő elteltével már erre sem kell 
ennyire figyelnie. Szerencsés csillagzat alatt minden megy magától. 
Türelem, kisasszony. 

 
JA-csokor a hiányról, a fájdalomról 

Szécsi Magda: József Attila: Uram! 
 

Amikor idegen helyen JA (illetőleg általam ismert, kedvelt költő) 
kötetére bukkanok (bukkantam, régente, amikor még előfordult ilyes, hogy 
idegen helyre betettem a lábam), az első dolgom, hogy megnézzem, hol nyílik 
a kötet. Az ember letép néhány újságpapírsarkot, két ujja közt készenlétben 
tartva puhán gerincre fekteti a könyvet, és ahol kicsit használtabb, 
kicsivel koszosabb a sarka, ott nyílik, s oda becsúsztatja a papírfecniket. 
Azután végignézi, ugyan miféle versek hatnak itt jobban, mint más versek. 
Egy szem előtt hagyott verseskönyv alkalmatosabb bármi levél-, vagy 
telefonvallomásnál, hogy az úrnő távollétében is árulkodjék a ház úrnője 
lelkéről, szelleméről. Érdekes esetek voltak. De ez nem az a tér, ahol ezek 
az érdekes dolgok területet kaphatnának. Így nyitom. Csakhogy ez egy új, 
ropogó kötet (Magister Kiadó – József Attila: Uram!; szerkesztette és 
illusztrálta Szécsi Magda), a technika nem használható, a 
tartalomjegyzéknél kezdem.  

Tamási Orosz István szép, némileg ellégiesített előszava későbbre marad. 
Úgy gondolom, elég jó vagyok József Attilában, nincs szükség sorvezető 
szavakra. Azt vizsgálom, mennyire fedik egymást a Szécsi Magda által 
választott versek az enyémekkel, ha (most nem Ady, hanem) József Attila 
istenes verseire volnánk kíváncsiak. Ám szinte azonnal világossá válik, nem 
Isten a kiválasztott, szerkesztőileg, ötletileg igen csábítónak látszó 
hermeneutika íve. A választott kontextus nem a védelmező auraként is 
felfogható hit. Sőt nagyon nem a hit. Nem könyörgés, és nem áhítat. Amit 
látunk hit dühös hiánya – miközben egyértelmű: a hit hadrafogható, éles 
helyzeteket tompítani képes ködeivel, ígéreteivel kitölthetné a szavak és a 
valóság, ígéretek és a lét közti hiátust – ez más. Tapinthatóan más. Közben 
tudja, a hit jelenléte segíthetene. Jó volna, ha segíthetne, segített 
mindeddig. De mostanára egyre kevesebb. Aminek tanúi vagyunk, az a fekete, 
reménytelen hiány. A rombolás egyik lényeges alkotóeleme. Amint megszűnik a 



hit visszatartó ereje, csodálkozunk majd, azt hiszem, de nagyon 
csodálkozunk. Nem lesznek jó szavaink. Szécsi Magda válogatása erre 
figyelmeztet. 

Bátor tett. Efféle kockázatos cselekedetre csak válság filozófiáját 
kiválóan ismerő szerkesztő szánja el magát. Miután (meglehetősen gyorsan) 
megértem a szerkezeti vázat, azokat a verseket keresem, melyek léket kaptak 
ideúton az irodalompolitika bonyolult útvonalú, zátonnyal teleszórt 
öblében, melyek nem fértek össze a nevelendő proletariátus hótiszta 
lelkületével, melyek nem hirdették zseniálisan és konspiratíve, hogy a 
vallás a nép ópiuma (copy: V. I. Lenin), melyeket nem amortizált nullára a 
minden értéket széthaknizni azonnal hajlamos kis kiváló és érdemes 
reprodukciós művészgarnitúra. Azokat keresem tehát, melyeket magam 
beleszerkesztettem volna. Azokat, ahol Isten, Flóra és a telhetetlen 
távolság szétválaszthatatlanul összecsúszik.  

„Szól örökös neved árja, törékeny báju verőfény, 
és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem” – írja a Hexaméterekben. 

Azt, ahol olyan kutyául érzi magát, amilyen kutyául csak lehet, és 
„elalszunk, mert elaltat a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint 
a város, fáradtság, tisztaság hűs boltja alatt némán egyszer csak előbúvik 
nappali rejtekéből, belőlünk, az az oly-igen éhes lompos, lucskos kutya, és 
istenhulladékot, istendarabkékat keresgél.” (A kutya) 

Ezután böngészem az én istenes listámról lemaradtakat, amelyeknek 
feltétlenül a kötetben kellene lenniük. A megbújtakat, az elfelejtetteket, 
amelyek eltűntek az olvasnivalók tengerében. Látom, nem vagyok olyan jó, ha 
szelekciós József Attilát kell csinálnom.  

Tamási Orosz István előszavában felteszi a kérdést: szereti-e Szécsi 
Magda illusztrációit a költő. JA nem üzen. JA valóban nem szól, nem mondja 
(én sem mondom), hogy a formavilág néhol kicsit didaktikusabb a kelleténél, 
kicsit szájbarág, néha kicsit elrángatja a fájdalom és a tehetetlenség, 
néhol mintha szimplifikálna.  

Nem mondja azt sem (én sem mondom), hogy a túl gyakran használt motívumok 
és szimbólumok, bármennyire egyértelműek és kifejezőek, bámennyire 
könnyítik is meg az affiliációs közelítést, könnyen csúsznak a 
közhelyjellegbe.  

József Attila azt sem teszi hozzá, hogy mindez persze a képek méretéből 
is adódhat, eredeti formájukban seregnyi apró észlelhetetlen finom grafikai 
megoldás átjöhet. De összességében mégis úgy tűnik, JA nem tiltakozik. Ha 
valami nem tetszene a költőnek, tiltakozna nyilván. A költőnek, aki 
nálunknál vélhetőleg jobban látja a folyamatokat odaföntről, pontosan, amit 
mi alig látunk, csak a bőrünkön érezzük, éppen kedvére való az évtizedes 
különbséggel született versek ilyenféle koncentrátuma. A válogatás – minden 
válogatás – a válogatót minősíti. „Értem-e szavakat”, mondja együtt a költő 
és a festőnő. 

Különös világ köszöntött ránk. A különös világ, a kiszolgáltatottak, 
leselejtezettek, leírtak, szanáltak belső, lírai „helikonját” rajzolja 
elénk Szécsi Magda különös, provokatív válogatása a József Attila-i 
mitológia felhasználásával. Egyszerre jelenti az adott ember kimerülő 
pszichéjét, az eszmények gyors pusztulását, egyszerre míves és mélyen 
elkeserítő. „Mikor nagyokat ütnek rajtunk / Milyen jó lenne nem ütni vissza 
/ se kézzel, se szóval”, válaszolja József Attila az el nem hangzó 
kérdésre. Ez a kettősség, amely nem múlik, nem gyógyul, alig változik. A 
művész ennyit tehet. Kérdez. És kérdez. 

 

Mezey László Miklós 



Kultúra és politika – Érvek és 
ítéletek 

Bayer Zsolt: Falig érő liberalizmus 
 
Az 1990-es évek hazai politikai és kulturális publicisztikájának egyik 

meghatározó egyénisége Bayer Zsolt. Két tulajdonsága okán föltétlenül 
kitűnik a közírók sokaságából. Az első, hogy sosem álcázta magát 
„független” értelmiséginek, pártatlan megfigyelőnek, vállalja, hogy 
alapítója volt a Fidesznek, vallja nemzeti szabadelvűségét, a szó 
klasszikus magyar hagyománya szerint. A másik, hogy bizonyos esetekben 
metsző hangú, éles szavú, megállapításai, ítéletei olykor vitriolosan 
sisteregnek, ám a jóízlés határait sosem hágja át. 

Kötetének inkább rövidebb mint hosszabb publicisztikái – melyeknek jó 
része napilapokban már nyomdafestéket látott – két részre tagolódnak. Az 
első csokor, a Kincses kalendárium cikkei a 20. század vége kulturális 
örökségével számot tevő miniesszék vagy tárcák, melyekben a szerző a 
prózaíró Babits esszéire emlékeztet, József Attila ellentmondásos alkatát, 
nyugtalanító emlékét idézi; elmélkedik Casanova és Rózsa Sándor 
szellemalakja fölött. Néhány rejtélyes magyar alkotó – Krúdy, Csontváry, 
Csáth Géza – hagyatékát „fejti meg”; reflektál a világirodalom óriásainak 
munkáira, Hemingway, Orwell, Villon, Kafka és Kerouac ránk maradt 
üzenetére: aktualizálja Gárdonyi és Petőfi egykori mondandóját és fölidézi 
a maga olvasmányélményeit. Ezekből a pár oldalas, egyszerre személyes 
emlékeket idéző és intellektuálisan reflexív írásokból egy sokfelé 
tájékozódó, de a múltban mindig a mának szóló üzeneteket megfejtő szellemi 
ember arcéle bontakozik ki. 

Az írások második csoportja, a Falig érő liberalizmus a rendszerváltozás 
utáni honi belpolitika visszáságaira vet éles fényt, igazi publicisztikai 
reflektor-csóvát. A sokféle témára ugyan más-más hangnemben reflektál, 
olykor elütő nézőponttal kommentál, mégis mindegyik írásnak az a közös 
tulajdonsága, hogy a szerző mindenképp tisztázni szeretne valamit, 
pontosabban szeretné eltüntetni a magyar közélet olyannyira jellemző kettős 
mérce aránytalanságát, azt a taszító jelenséget, hogy amit az egyik oldal a 
maga számára hangosan követel, azt megvonná a másik oldaltól, s rámutat a 
másságot követelők intoleranciájára, a doktríner liberálisok 
türelmetlenségére. Éles bírálatai elsősorban a Szabad Demokraták 
Szövetségének prominenseire vonatkoznak (Csöndherceg; Érzelmes vallomások 
György Péter úrhoz; Összefekvők; Kik és miért gyűlölik a Fideszt?; Az SZDSZ 
vezérkarának értékrendje; Elvégeztem az alapfokú tanfolyamot; Falig érő 
liberalizmus stb.). Bayer nem támad, inkább figyelmeztet arra, hogy az 
SZDSZ politizálása messze esik a klasszikus liberalizmus politikai 
stílusától, nem ítél, inkább számon kéri a következetes, kiegyensúlyozott 
véleményalkotást, és minden esetben elválasztja a félelmet a hisztériától, 
a politikai lényeget a retorikától, a tapasztalatot a teóriától, a 
következetességet a doktrinerségtől (Ki átkozhatja ki Haidert?; 
Helyzetjelentés negyven év kommunizmus után stb.). 

Bayer Zsolt természetesen véleményt formál, ám ezek az ítéletek mégsem 
sértőek, hiszen valamennyi mögött körültekintő argumentáció áll. És itt 
mutatkozik meg a közírók sokaságától megkülönböztető harmadik sajátossága: 
nem csak véleménye van, ismeretei, érvei is vannak bőven. (Kairosz, 2000)  

 

Mátyás István 

Őszinte érzelmek hazug korban 



Baumholczer Tamás: Az igazi 

 
Vannak könyvek, amelyeknek nincs műfajuk. Ilyen könyv Baumholczer Tamás 

Az igazi című munkája is. Mondhatnánk életrajzi visszaemlékezésnek, 
vallomástöredéknek, de egyik sem. A szerző saját életéből vett 
pillanatképek, motívumok olvasmánnyá ötvözése ez a könyv. A szépirodalomra 
gondolva a még és már határvonalán áll. Ám rendkívül olvasmányos, és 
haladva a szinte rutinosan szerkesztett történetsorban, az előrevetített, 
késleltetett s ezáltal érdeklődést, izgalmat keltő sorsleírásban, élethozta 
véletlenszerűségekben, úgy érezzük, hogy íróval  állunk szemben.  

Egy, az üdülői kultúrfelelőstől a filmgyári statisztaszervezőig érdekes-
élvezetes életutat végigjárt, a nők iránt azonnal lángolni tudó ember, 
idősödvén, egyszer csak megkezdte karcsú kötetekben megírni 
visszaemlékezésit. Lehet, ő lepődött meg legjobban, hogy nem csak 
visszaemlékező, hanem író, akinek köteteit olvasni élvezet. A Statiszták, 
filmek, forgatások filmes visszaemlékezés, valamint a Leánykérés a 
zártosztályon novellisztikus kötete után Az igazi a harmadik könyve, két 
esztendőn belül. 

Nála a középpontban mindig a nő áll. Ahogy közhellyel mondani szoktuk: az 
örök nő. Fogyasztotta őket. Csakhogy Az igaziban – egyszer – elérkezett az 
a pillanat, amikor megtalálta a nagy Őt. De még – s ez is az, ami íróra 
utal – ekkor is csavar egyet a történeten. Mert elválnak. S telnek az évek, 
bő másfél évtized múlik el. Amikor bajba kerülvén, tapasztalja, mégis csak 
ő az igazi. S újra egymásra találnak, végérvényesen.  

Az érzelmek hiteles ábrázolásán túl balatoni, majd a hegyvidéki 
kultúrosság leírása is pontos. Nem kozmetikázó tablót rajzol az 1960-as 
évek elejének és a további esztendőknek SZOT-os és egyéb világáról, a hazug 
kádári időkről, amikor néhány napra vagy egy-két hétre a korszak kisembere 
hamis, idillisztikus világba kerül egy-egy hivatalos üdülés, üdültetés 
során. 

A szerzőnek olyan mesélőkészsége és ennek megfelelő stílusa van, mintha 
csak baráti társaságban mondaná el a leírtakat. Eredendő humora és 
szóhasználata is van, olyan, amilyen ritkán adatik meg „hivatásosoknak” is. 
Nem kell eltúlozni irodalmi teljesítményét, ugyanakkor nem szabad 
túlbecsülni (illetve észre kell venni) egyéni közelítésmódját az egyetlen, 
megismételhetetlen életünkhöz, múltunkhoz, jelenünkhöz. (Hungarovox Kiadó, 
1999) 

 

Kósa Csaba 

Búcsú Mátyás István barátomtól 
 
Felütöm számomra legkedvesebb könyvét, A kiásott múlt című riportkötetét. 

Így dedikálta: „dunántúli szívvel, erősítő, közös bizakodásaink 
emlékével... 1989. nov.14.” 

1943 januárjában született Berhidán. Onnan indult, ahonnan én, dunántúli 
tanítólakásból. Elvégezte az egyetemet, munkatársa lett a Népszava 
kulturális rovatának. Három esztendeig – 1987-től 1990-ig – a Népszava 
Könyvkiadó irodalmi főszerkesztője. Nevéhez fűződik a „Híres könyvek” című 
történelmi regénysorozat kiadása. A rádióhallgatók talán még emlékeznek a 
vasárnap délelőttönként elhangzó műsorára, amely az Ismerek egy novellát 
címet viselte. Móricz Zsigmond novelláiról tartott elemzései ma is ajánlott 
olvasmányok a középiskolában. 

A századvég, az ezredvég roppantotta meg. Odaálllt a rendszerváltozás 
mellé – újságíróként, szerkesztőként –, 1993-ban elvesztette a kenyerét. 
Nem jutott műhelyhez, munkahelyhez. Írásaival házalnia kellett, a 



megélhetéshez állást keresett. Portásnak sem vették fel. Ötven esztendő 
feletti! 1998 karácsonya előtt bevallotta nekem, hogy gyakran éhezik. 
Felrémlett előtte a hajléktalanok sorsa. 

Még tervezett. Új könyvén dolgozott, a magyar história nagy nőalakjairól 
akart írni. De a villanyszámlát már nem tudta fizetni. 

Február végén találkoztunk. Csontsovány volt. „Erősítő, közös 
bizakodásaink”? Állt, hallgatott. Elnézett valahová, a távolba. Aztán a 
húsvéthétfőt követő napon el is ment oda, a messziségbe. 

Egy csillogó tehetségű újságírót, egy kitűnő irodalomtörténészt, egy 
kitűnő irástudót megölt a műhely-nélküliség, a magány, a nyomor. 

A szellemi emberrel gyilkos kiméletlenséggel bánó kor. 
 
(Az írótársak nevében is ezzel az írással búcsúzunk a kiváló írótól. A 

szerkesztőség.)  



Miklós! B / +. oldal! 
 

Évek óta barátom Cserőháti Kovács István Szociológiai felmérések, 
társadalomkutatások, ellenzéki lelemények és kudarcok, gyermekeknek tartott 
olvasó-és művésztáborok, pusztai és Tisza-menti bográcsos esték szőtték-
fonták azt az elszakíthatatlan gyékényt, amelyről akkor és most is együtt 
közösen és egyet, közös kincset árulunk: a Látó útjainkon, a Látóutakon 
gyűjtött lét-metaforáinkat! Lét-metaforákba sürített élet-teljességeket. 

Ennek a Kiállításnak a képei magukban külön-külön és együttesen és 
Teljesség-metaforák: humánságunk és magyarságunk, otthon-szeretetünk és 

otthonteremtő-erőnk metaforái. S épen e helyt és Hamvast idézően mondhatom 
azt, hogy él és alkot közöttünk ma is Tiszta Alkotó Ember, Poéta Sacra, 
azaz saját, ősi mitológiánk kifejezésével: Látóember! - mert Cs. K. I. 
alkotásai a tanúbizonyságai az ő Látó-emberségének, Látnok-emberségének. 
(Részlet a szzászhalombattai kiállításmegnyitóból, 2000 április 27.)) 



B/4 

A szerkesztő jegyzete 

Minekutána? ... – de minek előtte? 
 
Búcsúzó századunk első felének marxista esztétái – egykori hivatalos 

mestereink – a valóság tükrözés általi megismeréséről, a mű extenzív és 
intenzív totalitásáról beszéltek. Vagyis – némiképp leegyszerűsítve – a 
kérdés számukra az volt, hogy az adottnak tételezett valóság hogyan jelenik 
meg a műben. Párhuzamosan azonban szerencsére olvashattunk ugyancsak 
marxizáló, ám homlokegyenest ellenkező irányultságú megközelítéseket is. 
Elsősorban az avantgárd szellemében (is) alkotó művészektől, József 
Attilától például. Irodalom és szocializmus c. cikkében ő úgyszintén a 
valóságból indul ki; azonban a műalkotás nála olyan teremtő jellegű 
tevékenység – nem pedig tükrözés általi megismerés! – eredménye, mely 
szemléleti jellegénél fogva arra hivatott, hogy az előbbi helyébe lépjen: 
„a művészet nem más, mint a nem szemléleti végső világegész helyébe való 
teremtése egy végső szemléleti egésznek”, mely a műben „teljes valóságnyivá 
növeli a kiválasztott elemeket”. 

A huszadik század utolsó két-három évtizedében aztán a strukturalizmus 
közjátékát követő jóval radikálisabb posztmodern döntő fordulatot hozott: 
számára többé már nem a „való” műbeli tükröződése, de nem is a mű által 
teremtődő (új) valóság az esztétikai vizsgálódás tárgya, hanem a művészi 
tevékenység. Nem a létrehozott műre koncentrál, hanem a művész (alkotói) 
egzisztenciájának mibenlétére, a mű létrehozása során újragenerált 
(alkotói) kreativitásának kifürkészésére, mely szerinte az olvasó számára 
is elérhető, sőt el is érendő cél. Az alkotói mozzanat nem véletlenül 
tevődött itt zárójelbe. Hisz a posztmodern esztéták előszeretettel 
hivatkoznak olyan művekre, ahol kimutathatóan az alkotó is mintegy 
olvasóként viselkedik: úgy „,hallgat oda” a saját szövegére, mintha nem is 
ő hozta volna azt létre. 

A század utolsó negyede ennek a bevallottan nem teremtő jellegű, hanem 
„újraolvasó” kultúrának a jegyében telt, s az elméleti-kritikai 
interpretátorok „beszédmódjában” esetenként perverz módon keveredett a 
művet misztifikáló alattomos vallásosság és az (isteni – ? – 
kinyilatkoztatást) közvetítő („újramondó”) művésszel szembeni útszéli 
intimpistáskodás: „mutasd, hogyan hozod formába magad, öregem (ti. a –
prófétálásra – ), hadd csinálom én is utánad!”. 

De a doktriner marxisták által legtöbbször tök.életlen különcnek 
minősített művész most mint profi bűvész vagy alkimista így legalább újra 
az érdeklődés középpontjába került. Ám ennek, érthetetlen okokból, mintha 
valahogy mégsem örülne. Olyannyira, hogy egyenesen menekül a kandi 
tekintetek elől, miközben váltig ismételgeti: „nincs trükköm, nincs 
módszerem”. (Valahogy úgy, ahogyan a teremtés titkával intim viszonyban 
leledző Simon mágus is Enyedi Ildikó l999-ben bemutatott filmjében.) 

De pörgessük vissza az idő kerekét. Egy évvel az Új versek megjelenése 
előtt, József Attila születésének évében Ady Endre ugyancsak a művész új 
valóságot teremtő mágikus, isteni képességéről beszél: „Jönni szokott 
időnként egy piktor, aki újat lát. Megfesti. Megtanítja önöket új színekre. 
És evvel megtanította önöket látni. Baudelaire hangulatait Baudelaire előtt 
biztosan, határozottan nem érezték az emberek. De jött ő. Megérezte ő. 
Verseiben beszámolt róluk, s megtanított minket új hangulatokra.” (A fekete 
macska. Budapesti Napló, l905. április 8.) 

Íme az idézet, melyet mottóként szívem szerint mindnyájunk számára 
átmenekítenék az új évezredbe – megtoldva még egy tiszteletteljes tanáccsal 



a hajdani-majdani Simon mágusok szellemében: „Ne a kezemet figyeld, hanem 
amit mutatok! – Akkor nekem is, neked is sikerül(het)!” 

Pálfi Ágnes 
A lap ára: 200 Ft. 


