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CSIKI  LÁSZLÓ 
 

Emlékvers 
AZ ÚJJÁALAKULT VÖRÖSMARTY AKADÉMIÁNAK, KÁPOLNÁSNYÉKRE 

 
Mihály úr, már nem zeng a bérc, 
ködös csönd nyomja a síkot, 
széthullt a kényszerű egész, 
mállik részenként a birtok. 
 
Mihály úr, szorít a haza, 
nem tere, a lelke csonka, 
csökött az álma, vígasza, 
hite szakadva, lerontva. 
 
Mihály úr, magyarul a szót 
amíg kimondják, megszegik, 
de bőg a banda s balgamód 
a joggal lázadó szelíd. 
 
Mihály úr, az emlékezet 
nem megőriz, de meggyötör, 
a felejtés itt véresebb, 
mint a lenyúzott régi bőr. 
 
Mihály úr, a bánat éltet, 
nem a remény: a csend s harag, 
fonákján ver a szívünk érted, 
s te szólsz megint, ha az kihagy. 
 
1997. március 
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LÁSZLÓFFY  ALADÁR 
 

 

 

 

 

Farkas nevére 

GYALOG-FARKAS 
 

Erdőszélen, lila hóban 
előbb kicsit énekelnek – 
paplanréten, párnahóban 
bukdácsolni útrakelnek. 
Egyet lépik, kettőt mászik – 
mikor mama felé rohan 
bár csak totyogásnak látszik, 
már igazi Farkas-roham. 

HUSZÁR-FARKAS 
 

Éhes vagyok, mint a farkas, 
sokat eszem, mint a ló. 
Jóétvágyú minta-Farkas 
hamar nyeregbe való: 
fakardostól-trombitástól 
hintalóra, minta-Farkas! 
Ha megtérsz a lovaglásból, 
éhes legyél, mint a farkas. 

FARKAS-FARKAS 
 

egyszer megjön majd a bárány, 
ki erősebb, mint a vadon 
s néhány bégetése árán 
eléri, hogy a szabadon 
derekassá cseperedett 
ifjonc sóhajt, foga ragyog – 
s mint egy teleholdas sóhajt, 
úgy leheli: „Farkas vagyok!”... 
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 Ezennel Farkaskereszttel 
 tüntetem ki a kereszt- 
 Farkasomat! 

 L. A. 
 
 
 
 

Dátum: 1997. II. 1. 
Pelenka helye: Pi-ttá! 
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TÕZSÉR  ÁRPÁD 
 

Az Északi Géniusz metamorfózisai 
 
Tárgyunknak, a közép-európai szellemiség kialakulásának és változásai-

nak – talán – új értelmezéséhez Hamvas Béla Öt géniusz (1940, 1985) című esz-
széje adta az ötletet, hadd kezdjem tehát dolgozatomat e jeles, de kicsit elfelej-
tett Hamvas-esszé rövid, reflektív ismertetésével. 

Hamvas a „géniusz” fogalmát élesen elhatárolja a kultúra, a civilizáció, az 
állam és a társadalom fogalmától. Az ő „géniusza” – a szerző általános szellemi 
irányultságának, műveltségének, az archaikus népek szent könyveiben foglalt 
tanításnak megfelelően – az „ég–ember–föld” összefüggésrendjében jön létre és 
a metafizikai örökségünkhöz, a szent könyvekhez való visszatérést célozza. 

A visszatérés kezdeményezője és példája a „brahman kaszt” – Hamvas így 
nevezi a szellem embereinek azt a csoportját, amelyik egyedül képes a lét ma-
gasabb és alacsonyabb szférái, az „ég és föld” között a kapcsolatot fenntartani, 
amelyik egyedül tud a létezés eredeti rendjéről, egységéről. Az Öt géniuszban 
pedig azt vizsgálja a szerző, hogy milyenek a lehetőségei e kaszt létrejöttének 
Magyarországon. 

Nyolc, Európára is kiterjedő géniuszt különböztet meg, Dél, Nyugat, 
Észak, Kelet, Bizánc, a Sarkvidék, Afrika és az Atlanti partok vidéke géniuszát. 
A nyolc közül ötnek a nyomait fedezi föl Magyarországon. (Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy Hamvas a történelmi Magyarország területében gondolko-
dik. S célja ugyan a magyarság szellemiségének a vizsgálata, de ez egyáltalán 
nem jelenti, hogy a régi Magyarország területén élt más népeket nem veszi fi-
gyelembe. A géniusz-rendszer alapsajátossága, hogy nem a nemzeti határokhoz 
igazodik.) A „déli géniusz” (azaz a görög Athén és a latin Róma) hatását a Du-
nántúl délnyugati részében, a „nyugati géniuszét” (a nyugati ipari civilizációét) 
a Pozsony és Szentgotthárd közötti nyugati sávban, az „északiét” a Pozsony–
Sátoraljaújhely közötti északi hegyvonulat alatt észleli a szerző. „Kelet” (az Al-
föld) géniusza Csallóköznél kezdődik, s keleten Szatmár, délen Szabadka 
pontja határolja be (itt az ázsiai és orosz, azaz a nomád kelet hatását kell lát-
nunk), Bizánc géniusza pedig a földrajzilag zárt, körülhatárolt Erdélyben hat. 
 Nincs itt helyünk és időnk arra, hogy a „magyar géniuszok” jellemzőivel 
részletesen foglalkozzunk, de annyit el kell mondanunk, hogy míg a déli, nyu-
gati és bizánci (erdélyi) géniuszban lát Hamvas bizonyos pozitívumokat, addig 
az északiról és keletiről (alföldiről) egyetlen elismerő szava sincs. Az északi géni-
usz teljes területe egyébként „Szilézián, Csehországon, Lengyelországon és a balti 
államokon át Finnországig és a skandináv államokig ér” – mondja Hamvas. 
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Ennek a területnek és szellemiségének s az utóbbi időben kirajzolódó és 
konkretizálódó Közép-Európa-fogalmunknak és szellemiségének a meglepő 
egyezéseivel majd a későbbiekben szándékozom részletesen foglalkozni, de 
már itt is fel kell figyelnünk rá, hogy ha a fenti sorból a skandináv és balti ál-
lamokat elhagyjuk, akkor tulajdonképpen azt a négy közép-európai államot 
kapjuk meg, amelyet néhány éve „visegrádi négyeknek” nevezünk. Pedig Ham-
vas 1940-ben vázolta fel az „öt géniusz” szellemi térképét (nyomtatásban elő-
ször 1985-ben, Bernben jelent meg), amikor is a „V-4”-ről természetesen még 
álmodni sem álmodott senki. S hogyha ez alá a térkép alá mintegy gyámszö-
vegként oda írjuk Hamvasnak azt a mondatát, amely szerint az északi géniusz  
„a nyugat kulturális provinciája”, akkor eláll a lélegzetünk. Hogy mennyivel egy-
szerűbb és ugyanakkor pontosabb meghatározása ez Közép-Európának azok-
nál, amelyeket eddig olvastunk vagy hallottunk. Hamvas művéről értjük meg 
igazán, hogy miért nem Közép-Európa Románia vagy a volt Jugoszlávia: egy-
szerűen azért, mert egyik a bizánci, másik pedig a déli géniusz „provinciája”. 
 Északot – Hamvas szerint – „az jellemzi, hogy középponttalan”. Dél közép-
pontja Athén és Róma, Nyugaté Párizs, Bizáncé Bizánc, később Sztambul, de 
Északnak nincs centruma. Nem fordul semmilyen irányba. Illetve befelé és ki-
felé fordul, magába és a természetbe néz. Önálló műveltsége és civilizációja 
nincs, csak civilizációnál erősebb élményt jelent. Az északi ember „az embernél 
valamivel kevesebb, ugyanakkor több: mintha erdei állat lenne és angyal”. Nem 
tudja összekapcsolni az életet és a szellemet. A magyar Észak legjellegzetesebb 
költője – legalábbis Hamvas úgy látja – Tompa Mihály. Jellemző rá a termé-
szet-melankólia és az anamnetikus képzelet, de nincs benne metafizikai mély-
ség. Észak – üres, beépítetlen, hagyomány nélküli tartomány. Történetileg 
nem aktív, ezért sohasem hódító, hanem mindig meghódított. 

S így rakhatnánk még tovább is Hamvas sötét színeit Észak palettájára, de 
hogy sírva ne fakadjunk – az alakuló kép majd mindegyik vonásában saját egy-
kori és részben mai arcvonásainkat sejtve –, azt hiszem, itt a mű vázlatos is-
mertetését befejezhetjük, s hajoljunk inkább közelebb a részletekhez: mi érvé-
nyes belőle ma is és mi nem. 

Az egyes kultúrkörök betájolásában és jellemzésében nyugodtan egyetért-
hetünk Hamvassal ma is. S azt is leszögezhetjük, hogy a mai genius locikat is 
jobban megérthetjük, ha nem elsősorban a néprajzi-nemzeti sajátosságokban, 
tájnyelvi vagy tájföldrajzi érdekességekben keressük a jellegzetességeiket, ha-
nem Hamvas géniuszainak a hatásában. 

Írókként, irodalomtanárokként viszont nem fogadhatjuk el a szerző géni-
usz-elméletéből azt a tételt, amely szerint a géniusz célja a brahman-kaszt ki-
hordása, létrehozatala: az irodalom természetesen nem teleologikus képződ-
mény, hanem önmagát kifejező nyelvi és tudatorganizáció. 

S nem fogadhatjuk el teljesen a harmadik vagy északi géniusz értékelését 
sem. Mi ugyanis úgy látjuk, hogy amit Hamvas erről a géniuszról elmond, az 
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csak a 18., illetve a 19. század „északi” irodalmait jellemzi. S a mi meglátásain-
kat bizonyítják Hamvas példái is. Az ő számára az „igazi nagy északi költők” 
Burns, Jacobsen és Hamsun. (Az első 18. századi, a másik kettő 19. századi.)  
A magyar „északkal” kapcsolatban Hamvas Petőfit (!), Tompát és Mikszáthot 
emlegeti. (Mikszáthot – „babonás ateizmusa” miatt – elítélően, Petőfit pedig 
„naiv természetimádata” miatt alföldi születése ellenére is az északiak közé so-
rolva.) Igaz, más összefüggésekben említ két 20. századi szerzőt is: Krúdy Gyu-
lát és Gulyás Pált. (Az előbbit mint a „mély jellemrajznak, a magasabb szellemi 
értékek realizálásának és a formának” a pozitív példáját, az utóbbit a Kelet és 
Nyugat összekapcsolójaként. Krúdyról a későbbiek során majd még mi is szó-
lunk.) Általánosságban viszont elmondhatjuk, hogy Hamvas nem vesz tudo-
mást a közép-európai irodalmak 20. századi szerzőiről és ezeknek az irodal-
maknak a változásairól, nem látja, hogy nagyjából azon a területen, ahol ő  
a 18. és 19. században csak üres, beépítetlen és hagyománytalan tartományt ész-
lel, illetve „nyugat kulturális provinciáját” látja, ott a századfordulón, Bécs és 
Prága centrummal egy új, sajátos géniusz van születőben. Nem látja Witt-
genstein Bécsét, nem látja a szecessziót, a prágai strukturalista iskolát, a bécsi 
kört, nem látja a lengyel katasztrofizmust, tragigroteszket és abszurdot. Igaz, ő 
Bécset Nyugat géniuszához sorolja, de látnia kellett volna, hogy Bécs ekkor 
Közép-Európának, vagy ha úgy tetszik az Északi Géniusznak nemcsak admi-
nisztratív, hanem szellemi fővárosa is, s a felsorolt szellemi áramlatok elindítói 
és művelői nemcsak a bécsiek voltak, hanem az Északi Géniusz szinte egész 
területéről odaáramlott művészek és tudósok is. (Csak egyetlen példa: a filo-
zófusok említett bécsi körének tagja a cseh Philiph Frank, a finn Erich Kaila és 
a dán Jörgensen is.) 

S a cseh Hašekkel és Čapekkel kezdve, s a lengyel Gombrowiczcsal és 
Witkiewiczcsel folytatva hosszan lehetne sorolni az íróit is észak Géniuszának, 
akik ebben az időben „a művelődés és polgárosultság eszközeit” már nem „csak 
átveszik és használják”, hanem teremtik is. S amit megteremtettek, az csak itt 
jöhetett létre, északon, a „kulturális provincia” területén, ahol a lélek korábban 
elsősorban a természet felé volt nyitott, hogy aztán első adandó alkalommal 
egyszerre nyíljon ki Európa minden géniuszának irányában. Mert az északi 
Géniusz provinciájának üres területére ráépülő közép-európai géniusz (nevez-
zük most már így az egyenletünk eddigi X-ét!) nem más, mint az európai gé-
niuszok összességének szuverén ismerete és szintézise. 

Dolgozatom további részében ennek a „közép-európai géniusznak” a né-
hány karakterisztikumát próbálom megfogalmazni, egy pillanatra sem tévesztve 
szem elől e géniusz azon kapcsolódásait, hagyományait, amelyek a hamvasi 
északi géniusz irányába mutatnak. 

Kezdjük vagy inkább folytassuk azzal a szintézisigénnyel, amelyben fen-
tebb a közép-európai géniusz alapismérvét véltük felfedezni. 
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Már Hamvas is nagy erénynek és előnynek tartja, hogy a magyarság terü-
letén Európa nyolc „geniális alkotóerejéből” öt fellelhető, s direkt módon is le-
írja, hogy „Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyen-
súlyt teremteni”. Csak ő ennek az egyensúlynak, ahogy erről fentebb már szól-
tunk, sem a múltban, sem a jelenben nem látja megvalósulását. Persze művelt-
sége, félelmetes olvasottsága mellett fel sem tételezhetjük, hogy a 20. századi 
változásokat úgy nem látja, hogy elkerülték volna a figyelmét, sokkal inkább 
arról lehet szó, hogy ő a közép-európai szintéziskísérleteket egyszerűen nem 
találta szintéziskísérleteknek. S azért nem tesz róluk említést sem. 

Gombrowiczék és Čapekék szintézise ugyanis afféle negatív szintézis. 
Ezek a szerzők az Európa-tudatukat arra használták föl, hogy részben vagy 
egészben – s mindegyik a maga módján – „megtagadják” Európát. Közép-Eu-
rópában nem drámák és regények, hanem antidrámák és antiregények, gro-
teszk tragédiák és abszurdjátékok születtek és születnek; ebben az új európai 
géniuszban úgy van benne Európa, mint az itatóspapírban a felitatott írás: for-
dítva. Az irodalmi Közép-Európa a század első felében, s különösen a harmin-
cas években Európa tudathasadása. 

De hogy az egész kétfelé hasadjon, ahhoz előbb egésznek kell lennie. Az 
európai géniuszok sehol sem annyira szimultán jelenlevők, mint éppen Közép-
Európának ezekben az anti-opuszaiban. És alapkérdés, hogy az együttlétük le-
hetséges-e egyáltalán másként, mint így, hogy Hamvas elképzelése és prog-
ramja megvalósítható-e hagyományos műben: igazodhat-e egy hagyomány- és 
Európa-igenlő mű egyszerre Dél derűs életeszményéhez, Nyugat kultiváltságá-
hoz és szociális egyensúlyához, Észak természetközelségéhez és érzékenységé-
hez, Kelet szabadságvágyához és Erdély szövevényes gazdagságához, bizánci 
rafináltságához? Tény, hogy Gombrowicz Operettkájában inkább együtt van  
a teljes Európa, mint mondjuk Thomas Mann regényeiben. 

Közép-Európa géniusza a teljes Európa emlékezete, s ilyen értelemben ta-
lán inkább lenne köthető Spenglerhez, mint Hamvashoz: Spengler a Nyugat 
alkonyáról ír, amely alatt természetesen Európa alkonyát érti. A közép-európai 
géniusz Európa éjszakája. Amnéziája és lidérces emlékezete. 

S ez az Európa-amnézia és -emlékezet folytatódik – valamelyest oldottabb 
formában – a második világháború utáni, de különösen a hetvenes és nyolcva-
nas évekbeli közép-európai géniusz legjobb műveiben: a lengyel Zbigniew 
Herbertében és Tadeusz Rózewiczében, a litván-lengyel Czeslaw Miloszéban,  
a cseh Bohumil Hrabaléban, a cseh-morva Milan Kunderáéban s a magyar Mé-
szöly Miklóséban és Esterházy Péterében. Mikor Danilo Kiš – aki természete-
sen szintén beletartozik e sorba – a közép-európai közös nevezőt keresi, szin-
tén úgy látja, hogy ez a közös nevező nem más, mint az európai „kultúra im-
manens jelenléte, allúziók, reminiszcenciák és a teljes európai örökségből vett idéze-
tek képében, a mű tudatossága, ami nem ront a spontaneitáson, egyensúlyozás az 
ironikus pátosz és a lírai távolságtartás között”. 
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De itt, Danilo Kišnél meg kell állnunk egy pillanatra a fejtegetésünkben. 
E szerb–magyar íróval mintha túlságosan délre futottunk volna a Hamvas által 
kimért Északi Géniusz területétől. Persze elindultunk már a déli irányban Es-
terházyval és Mészöllyel is, de azért Szabadka (Danilo Kiš születési helye) még-
iscsak nagyon mélyen az Északi Géniusz régiója alatt van. 

Az ellentmondást esetleg feloldó kulcsszó viszont itt, azt hiszem, éppen 
Szabadka. 

Emlékezzünk: Hamvas a Keleti Géniusz (az Alföld) legdélibb pontját ép-
pen Szabadkában határozta meg. De az eljárásban valami bizonytalanság érez-
hető, mikor ehhez a térhez megfelelő irodalmat vagy egyéb művészeteket ke-
res. Minden géniusz esetében megnevezi az általa ott reprezentánsnak tartott 
írókat, költőket (még az északi térben is látja legalább Mikszáthot és Tompát, 
ha nincs is jó véleménnyel róluk), az Alföldről szólva viszont egyetlen író vagy 
művész nevét sem írja le. (Móricz Erdélyét és Rózsa Sándorát megemlíti ugyan, 
de írásának más fejezetében, nem az Alföld vonatkozásában, és természetesen 
elítélően, mint a különbség, az „arénaszerűség”, a látványosság példáit.) Mintha 
a Kelet Géniuszának területe irodalom és művészetek nélkül, üresen tátongna, 
mintha Kelet szellemisége nálunk csak viselkedésben, életmódban, lakáskultú-
rában, vagy ahogy Hamvas mondja: az objektív pszichében tárgyiasult volna.  
S ismerjük be: Dugonics 18. századi, Tömörkény 19. századi s a népi írók 20. 
századi Alföldjét tekintve Hamvas Alföld-képe érvényes is. 

Ha viszont ez a szellemi régió ennyire „üres”, akkor nem logikus-e, hogy 
az új, most születő, illetve Közép-Európa formájában újjászülető Északi Géni-
usz igyekszik betörni ebbe a kitöltetlen térbe? Különösen akkor, ha a két géni-
usz alapadottságaiban közös vonások is vannak (például a csodához való vi-
szony, az álmodozás tulajdonsága, s a tájnak valami fátyolos, álmos kisugár-
zása). Bizony, ki kell mondanunk, amit Hamvas még nem mondhatott ki, 
mert esetleg nem látott: a 20. században a lengyel és cseh „Észak” – közép-eu-
rópai géniusz formájában – szinte annektálta a magyar Keletet (és Danilo Kiš 
rá a példa, hogy nemcsak a magyart), hogy ez a magyar Kelet aztán napjainkra 
szinte közép-európaibb legyen az annektáló Északnál. (Sőt annektálódott 
ilyenformán az a magyar Dél, azaz Dél-Dunántúl is, amelyről Hamvas azt írja, 
hogy az idők során „letöredezett” róla a Déli Géniusz kultúrája. A szekszárdi 
Mészöly Miklós életműve úgy „dunántúli”, hogy a közép-európai géniusznak 
egyik legpregnánsabb megtestesülése.) 

S ezek után – e Hamvas-ihlette gondolatsorunknak mintegy códájaként – 
már csak egy kérdés megválaszolása van hátra: hogyan viselkedett e folyama-
tok közepette a szorosan vett magyar Északi Géniusz, vagyis az egykori ma-
gyar Felföld? Író, költői közül miért csak Mikszáthról és Tompáról volt szó az 
eddigiek során, hol maradt a sólyomi Balassi Bálint vagy az alsósztregovai Ma-
dách Imre, hogy csak a legnagyobbakat említsem? S Tompa Mihály és Danilo 
Kiš között, azaz abban az időszakban, amikor az Északi Géniusz – Közép-eu-
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rópai géniusszá alakulva – az alföldi és dél-dunántúli géniuszt is bekebelezte, a 
magyar Felföld területén nem született vajon említésre méltó irodalom? Kassák 
Lajos talán nem volt érsekújvári? És Márai Sándor talán nem volt testestül-lel-
kestül kassai? 

A kérdés szónokinak tűnik, de a válasz a felsoroltaknak nagyon is valósá-
gos gyengéire, egyoldalúságaira világít rá. Ha ugyanis Mikszáth, Tompa, Ba-
lassi, Madách vagy Kassák életművét az európai géniuszok hamvasi, illetve kö-
zép-európai szintézisének szempontjából vizsgáljuk, akkor látnunk kell, hogy 
Balassi – görög–latin, olasz (Petrarca) és újlatin-humanista olvasottságának-mű-
veltségének megfelelően – túlságosan „csak” derűs és vitális, azaz déli (mégha 
kesereg vagy átkozódik is, a szerelemért, azaz az életért teszi), hogy északi bo-
rongást és meghatározó természetközelséget ezekben a versekben hiába keres-
nénk, s hiába keresnénk például a Nyugati Géniusz bölcseleti mélységét, meta-
fizikáját is: hasonlítsuk csak a Balassi-verseket össze a nyugati kortárs Pierre 
Ronsard verseivel! Madáchról viszont, épp ellenkezőleg, azt kell elmondanunk, 
hogy túlságosan is nyugati, és csak nyugati tájoltságú, fausti kultúrájú. S egy-
oldalúan nyugati-avantgárd irányzatossága miatt hasonlóan kell vélekednünk  
– micsoda paradox párhuzam! – Kassák Lajos „északiságáról” is. 

Markánsan szimultán északi, nyugati és déli viszont Márai Sándor élet-
műve, s mint ilyen, visszautal a nagy archetípusra, Krúdy Gyula (jelent múlttá 
álmodó) epikájára. Igaz, hogy ez utóbbi „Bolzanója” erősen Nyíregyházát for-
mázza, hogy a „nyíri pajkosokban” több a keletiesen dühödt szabadságvágy, 
mint a déli derű, de azért ők ketten, Krúdy és Márai azok, akik úgy „északiak”, 
hogy más európai géniuszokkal is teremtő-alkotó kapcsolatban állnak, s ők 
ketten jelentik az átmenetet, a kapcsot a magyar északi géniusz és a közép-eu-
rópai szintézis között. Következésképpen a mai egyetemes tájoltságú olvasó 
számára az ő északi „genius locijuk” a legfelfoghatóbb a létezők közül. 

Az ilyenfajta állításaim persze – bizonyítás, érvelés, dokumentálás híján – 
inkább csak jelzései valaminek, mint ahogy az egész dolgozatom is csak jelezni 
akart bizonyos lehetőségeket Hamvas Béla géniusz-elméletének a mai felhasz-
nálását illetően. Jelezni akarta, hogy Az öt géniusz című esszé nem göcsörtös 
törzsű, keserű levelű óriás fa, amely „tündöklő szépséggel magasodik a táj fölé – és 
nem jó semmire” (Dúl András írja ezt a mű 1989-es, szombathelyi kiadásának 
utószavában), hanem nagyon is mai tanulságokat kínáló mű; hogy én ennek  
a műnek az összefüggésrendjében találtam meg a módját az általunk sokszor csak  
a provincializmus szinonimájaként értelmezett regionalizmus általánosabb ér-
tékké, sőt irodalmi minőséggé emelésének, s hogy Az öt géniusz ihletésében ta-
láltam vissza a más írásaimban még régebben leírt közép-európai szellemiség 
(irányzat, áramlat, iskola, kinek hogy tetszik) gyökereihez is. Mindennek a bi-
zonyítása újabb tanulmányokat igényelne.  
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SZEPESI  ATTILA 
 

Csótány-induló 
 
Születtünk rég a bűzös porban, 
a páfrány-partu sárkánykorban. 
 
Vénült világok rejtezői, 
vagyunk a romlás túlélői. 
 
Jöhet nappal vagy szurtos este, 
nem csábít minket semmi mezsgye, 
 
se zajló víz, se művi torlasz 
tolongásunkban meg se botlaszt. 
 
Mocsokra vágyunk, nyálkás szennyre, 
ahogy a báva szűz a mennyre. 
 
Mohón leskelünk csonka-bonka 
tetemre és üszkös facsonkra. 
 
Ismerjük temetők és pincék 
elásott lomját, ódon kincsét. 
 
Veszteg és veszten is nyerőben, 
gyarapodunk csótány-erőben. 
 
Hullton is soha elfogyóban, 
rángó násszal sokasodóban. 
 
Se sorsunkat, se életünket, 
éljük titkos történetünket; 
 
kontinenseket elözönlők, 
járatlan földön szertezüllők. 
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Otthonunk pestis, orkán, tűzvész, 
fogcsikorgás meg halálhörgés. 
 
Indázó csápok, hemzsegő lábak, 
vakon vágunk a vakvilágnak. 
 
Kihaltak rég faunok, szirének, 
velünk érik a végítélet. 
 
Napfény delel vagy zúzos tél vár: 
ínyencfalatunk fekély, bélsár. 
 
Mint gyerek a tündérmesére, 
tolongunk véres nyesedékre. 
 
Túlélői fáknak, vadaknak, 
széfeknek és kardos hadaknak: 
 
remények romján, üszkös résben, 
megbúvunk korhadt repedésben. 
 
Sziget merül, torony leomlik, 
városok sora porba-romlik. 
 
Ami fénylett, ideje tűnjön: 
elizzik kormos gombszemünkön. 
 
Se méreg, se mágus-varázslat, 
nincs erő, mely elénkbe állhat. 
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KÁLNAY  ADÉL  
 

Kedves Naplóm! 
 

1966. 
 

Szeptember 1. Kedves Naplóm! Most, amikor először írok Neked, több okból 
is nagy nap van. Nemrég jöttem meg az évnyitóról, végre gimnazista lettem! 
Mennyire más volt minden, mint tavaly ilyenkor! Semmi dobpergés, semmi 
pajtások. Az sem baj, hogy most megint mi vagyunk a legkisebbek, mert itt 
egészen másként kezelnek minket. A férfi tanárok például magáznak! Ez na-
gyon különös érzés, igazi nőnek képzeli magát ettől az ember. Én legalábbis.  
A tanáraimat még nem láttam, egyedül az osztályfőnököt, aki nő, és egészen 
fiatal. Még nem tudom, mit gondoljak róla. Azt mondta, lányok, szeretném, 
ha barátok lennénk, de egyáltalán nem látszott rajta, hogy tényleg szeretné. Az 
osztálytársaim közül csak három lányt ismerek. Ketten a szomszéd osztályba 
jártak a Gyáriban, és mert állandó volt a harc a két osztály között, egyáltalán 
nem voltunk jóban. A harmadik lány, Nóra, az osztálytársam volt. Nem is 
Nórának hívják, hanem Eleonórának, de így használja, Nóra. Ő egy nagyon 
különös lány. Amikor elhatároztam, hogy naplót fogok írni, azt is eldöntöt-
tem, hogy mindent, még a legtitkosabb gondolatomat is leírom. Így hát, kedves 
Naplóm, most be kell hogy valljam, én ezt a Nórát nagyon irigylem. De ezt nem 
tudhatja meg senki. Jól tudom én, hogy az irigység ördögi tulajdonság, 
szégyellem is érte magam, dehát mit tegyek, ha mégis ezt érzem? Ő minden, 
ami én nem. Szép és okos, gazdag és minden. Amikor először megláttam, még 
nagyon kicsik voltunk. Nagyanyó mutatta meg, de én pont egy pillanattal 
előbb már felfigyeltem rá. A templomban voltunk, hideg volt nagyon, már fáz-
tam, pedig még el sem kezdődött az istentisztelet. Nem illik forogni, intett 
mindig Nagyanyó, de én csak forogtam állandóan, kíváncsi voltam, kik vannak 
még a templomban, kik olyan bátrak. Apa ugyanis azt mondta, nagy me-
részség manapság templomba járni, de Anyuka csak menjen, magáról úgysem 
hiszik el, hogy istentagadó lett csak azért, mert itthon marad. Nagyanyó meg 
kihúzta magát, felvetette a fejét, és csak mondta félhangosan a magáét. Haragu-
dott Apára, amióta csak ismerte, s nem értette Anyát, hogy tudott hozzá-
menni. Naná, hogy elmegyek a templomba, próbáljon csak bárki megakadá-
lyozni, mondta, és úgy nézett Apára, mintha el akarná törölni a föld színéről, 
ezért aztán Apa nem is merte megtiltani, hogy engem magával vigyen. Ez az 
eset még régen volt, lehettem vagy hat éves, akkor még nagyon nagy baj lehe-
tett abból, ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy kell. Meg volt szabva, hogy ki-



1997. május    15   
 

nek mit lehet. Apának például nem lehetett templomba menni, még akkor 
sem, amikor egy unokatestvérem férjhez ment. Hiába sírta ki Anya mind a 
két szemét, egyedül állt ott, és én hiába integettem neki szép rózsaszín koszo-
rúslány ruhámban, nem tudtam megvigasztalni. Szóval, Nórát úgy láttam meg  
a templomban, ahogy egy filmet néz az ember, el se hittem, hogy valódi. Nézd 
csak, suttogta Nagyanyó, nézd csak, milyen büszke kislány, van is mire, úri 
családból való. Emlékszem, alighogy hazaértünk, odaálltam a tükör elé, s azt 
néztem, miért nem vagyok én olyan, mint az a kislány a templomban. Hiszen 
hát mi is úri család voltunk valamennyire. Arra is emlékszem, végül nem is 
szerettem őt látni, mert zavart, hogy annyira másmilyen. Aztán egyszercsak 
egy osztályba kerültünk. Ő eredetileg Pesten tanult, de valami miatt vissza kel-
lett jönniük Pestről. Te szereted a verseket, azt kérdezte egyszer tőlem, és ami-
kor azt mondtam, igen, csak bólintott, de attól kezdve másként nézett rám, 
mint a többiekre, és én akkor nagyon hálás voltam a Jóistennek, hogy olyan-
nak teremtett, aki szereti a verseket. Hát ennyire csodálom én Nórát. Külön-
ben sokat mesélek még róla, azt hiszem, de most elmondom még a másik nagy 
örömömet. Vettünk egy televíziót! El sem akartam hinni, Anya nyilván meg-
lepetésnek szánta, mondhatom sikerült! A neve Kékes, és nagyon szép! Min-
denki körülünnepelte, csak Nagyanyó morgott. A mozi azért egészen más, 
meg a színház! Ezt morogta. Senki nem törődött vele, ő mindig a régi világot 
siratja. Majd megbékél, mondta Anya, a szomszéd pedig megpróbált azonnal 
képet varázsolni a készülékből. Hát ilyen volt ez a mai nap, kedves Naplóm, 
fárasztó, de tele kellemes dologgal. Bárcsak sok ilyen napom lenne! 

 
Szeptember 20. Kedves Naplóm! Hiába fogadtam meg, hogy minden nap írok, 
hiába! Annyira sok a dolgom, néha meg annyira rossz a kedvem, hogy tollat 
sem bírok fogni. Ma is csak arra gondoltam, minek is kellett megszületnem! 
Tudom, nem szabad ilyet gondolni sem, mégis. Meg fogod látni kedves Nap-
lóm, hogy én mennyire nem vagyok jó, pedig úgy szeretnék. Jónak látszom, de 
én tudom, hogy nem vagyok az. A mindenféle gondolataim miatt. Olyanokat 
gondolok, amiket nem lenne szabad, de mire rájövök, addigra már késő, hisz 
már kigondoltam. Ma sokat sírtam. Hogy is mondjam el? Van egy tanárunk,  
a magyart tanítja, pont azt! Nem mondom, hogy szép férfi, de olyan okos! Én az 
első nap óta mindig hozzászólok, és csupa jót mondok, tényleg! Ma elgondol-
koztam valamin, csak azt látom, ott áll előttem, és azt mondja: kedves hogyis-
hívják, maga miért bámul olyan bután? Majd meghaltam szégyenemben. Még 
ott elsírtam magam, de gyorsan visszatartottam, mert mindenki nézett. Itthon 
aztán abba sem tudtam hagyni. Hisz még a nevemet se tudta! Nórának meg 
már az első héten így szólt: kedves Eleonóra, mondja, mikor rendel az édes-
apja? És Nóra élvezte, látszott rajta, naná, hisz én is élveztem volna, s akkor 
azt gondoltam, amit ma is, hogy miért kellett nekem megszületni, s hogy az én 
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családom miért nem olyan család, akit fontosnak tartanak? Más is történt, egy 
csepp jó, bejöttek a negyedikesek egy tanárral, később derült ki, hogy nem is 
tanár volt, szóval bejöttek és azt mondták, hogy aki irodalmi színpados akar 
lenni, az jelentkezzen. Én akartam, jelentkeztem is, s még két lány. Jövő héten 
menni kell próbára, már meg is kaptuk a verseket. Aztán még az van, hogy én 
lettem a kultúros a KISZ-ben, örültem is, meg nem is. Nem nagyon szeretek 
nyüzsögni, állandóan gyűlésekre járni, viszont ha ez is olyan lesz, mint a raj-
gyűlések, akkor jó lesz, ott a bepisilésig röhögtünk mindig. Na, kicsit jobb 
kedvem lett, jóéjt Naplóm!  

 
Október 10. Végre Hozzád jutottam megint! Nem felejtettelek el, gondolatban 
beszéltem is Hozzád, de nem volt sem időm, sem erőm mostanában. Gyakran 
vagyok szomorú. Minden ok nélkül is, egyszerre rossz lesz minden, s úgy, de 
úgy fáj valami. Annyira magányos vagyok! Aztán meg nagyon sokat kéne ta-
nulni, s nem igazán megy. A magyaron kívül nem érdekel más, hiába is eről-
tetném. Na jó, még a történelem, az is főleg azért, mert egy nagyon érdekes 
ember tanítja. Olyan fejedelmi tartása van, és hatalmas tudása. Sajnos nagyon 
hangulatember, van úgy, hogy dúl, fúl, tombol, mintha valamiben bántottuk 
volna, máskor meg kenyérre lehet kenni. A múltkor elmondta a Tiborc pana-
szát, olyan átéléssel, hogy könny szökött a szemembe. De mindenki más is 
meg volt hatva, egész nap róla beszélgettünk, aztán a negyedikesektől megtud-
tuk, hogy színész akart lenni, de 56-ban csinált valamit, úgyhogy börtönben is 
ült. Én nagyon megsajnáltam, de Kovács Erzsi, akinek munkásőr az apja, azt 
mondta, hogy biztos ölt is, különben nem csukták volna börtönbe, s erre egy 
csomóan rögtön félni kezdtek tőle. Én elképedtem, milyen buták tudnak 
lenni, de nem mondtam semmit, mert amit mondhattam volna, az meg van 
nekem tiltva. Mert van nekünk egy rokonunk, akit akkor felakasztottak az 
utcán csak azért, mert ahogy ott ácsorgott, valaki a kezébe nyomott egy puskát, 
valaki, akit sosem látott, s azt kiáltotta, nesze testvér, és ő csak nézte a puskát, 
nézte, aztán amikor megint fölnézett, már akasztották is. Szerencsére megint 
mások levágták, és mindez néhány perc leforgása alatt történt. Ez a rokonunk 
azóta fullad, nem hord nyakkendőt, s járás közben állandóan ökölbe szorítja a 
kezét, aztán kinyitja az ujjait, és éjszakánként furcsa hangokat hall. Ezzel az 
Erzsivel jó lesz vigyázni, nagyon buzgó, és ráadásul rosszindulatú. Engem szeret, 
és a bizalmába akar fogadni, de igen rosszul fogott hozzá. Nórát kezdte sza-
pulni, hogy milyen beképzelt, azt mondta, hogy mindenre lebiggyeszti az ajkát,  
s csak magával törődik. Rosszul ismered, mondtam neki, de ő összeszűkítette  
a szemét, és sokat sejtetően azt válaszolta, hogy nagyon is jól ismeri, és ez úgy 
hangzott, mint egy fenyegetés. Meg kellett volna védenem, de valahogy elszo-
rult a torkom, ahogy Erzsi szemébe néztem. Kisstílű komisszár, mondta ki rá 
az ítéletet Nóra, amikor elmeséltem neki, tehet egy szívességet, mondta még,  
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s engem meglepett, hogy ilyen közönséges is tud lenni. Mi volt még? Ja, a szín-
pad! Már két próba is volt, tetszett is, meg nem is. Aki csinálja, mint 
mondtam, nem tanár, hanem népművelő, a fél csoport szerelmes belé, ha nem 
az egész, és ezt eléggé kihasználja. Főleg a negyedikes lányok ugrálnak 
körülötte, néha már undorító módon. Én végül a kórusban vagyok, mi 
leszünk a tömeg a Téli Palota ostrománál, meg ilyesmi. Fogunk érte kapni 
vagy egy ötöst, vagy egy dicséretet. Itthon annyi volt, hogy nagyon szerettem 
volna egy türkiz pulóvert, kardigánnal, de Anya nem tudja megvenni. Megint 
sokat sír mostanában, Nagyanyóval hiába vigasztaljuk. Sose fogja kiheverni, 
hogy Apa elhagyta. Most pedig, hogy meghallotta, hogy megnősült és Pestre 
költöznek, újból felszakadtak a régi sebek. Én nem tudom, mit mondjak, az 
biztos, hogy rossz így, de annál sokkal jobb, mint amikor éjjel nappal 
veszekedtek. Hátha talál Anya is valakit magának, hiszen olyan szép és jó. 
Befejezem, mert még tanulnom kell, holnap biztos felelek, pá! 

 
Október 28. Itt ülök az ablak előtt, s odakint zuhog az eső. Annyira szomorú 
az idő, amennyire én az vagyok. Meg tudnék halni ebben a pillanatban. Pedig  
a mai nap jól is indult. Magyar órán végre megdicsért a tanár úr, és láttam rajta, 
hogy másként is néz rám, mint eddig, olyan elismerően, bár ebben is érződött 
valami bántó, mert látszik rajta, hogy egyáltalán nem nézett ki belőlem sem-
mit, s most nem győz csodálkozni a tévedésén. Egy időmértékes verset írtam, 
na nemcsak én, még Klári is, de látszott, hogy az enyém tetszett neki jobban, 
még fel is olvasta, és mindenkinek tetszett, tényleg olyan jól olvasta fel, még 
nekem is sokkal jobban tetszett, mint amikor írtam. Klári is odajött utána és 
gratulált. Ő szörnyen okos lány, csak olyan különös gondolkodása van, nehe-
zen követhető, mintha legalább tíz évvel idősebb lenne. Nórával utána sokáig 
beszélgettünk a sarkon. Mostanában egyre többet beszélgetünk. Azt hiszem,  
ő is szívesen van velem, pedig nekik egészen más társaságuk van, de ha a társaság-
beli barátnői odajönnek, akkor sem ráz le, nem mutatja, hogy terhére lennék. 
Más kérdés, hogy én igen kínosan érzem ilyenkor magam, s el is kell jönnöm, 
mert amiről és ahogy ők beszélgetnek, ahhoz már semmi közöm. Ez történt 
ma is, és annyira rossz érzés volt. Hamar otthagytam őket, s mentem lefelé 
keresztanyuhoz, az eső is eleredt, s akkor hirtelen olyan elhagyatottnak és sze-
rencsétlennek éreztem magam, hogy ki sem tudom mondani. Bementem a kis-
cukiba, vettem két krémest, de nem ízlett, aztán keresztanyuéknál jól ki-
bőgtem magam, ő meg szegény kérdezgette, mi a bajom, de nem tudtam meg-
mondani.  

Képzeld, van egy negyedikes fiú, olyan szép szeme van, kicsit mindig sá-
padt az arca, annyira más, mint a többi. Mikor megtudtam, hogy ő tulajdon-
képpen lengyel, nem is csodálkoztam. Hát ilyenek a lengyelek, igazi nemesi 
tartás, nemesi arc. Éppen most fejeztem be a Kislovagot, nem különös? Már 
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éppen el akartam mesélni Nórának, mennyire szépnek látom ezt a fiút, mikor 
elkezdte, hogy vasárnap megismert valakit, aki hatással volt rá. Rögtön 
tudtam, hogy róla beszél, s azt is tudtam, hogy már soha nem fogom 
elmondani, mit érzek ez iránt a fiú iránt, és még csak nem is gondolok rá. 
Megint összedőlt egy tornyom, mielőtt felépítettem volna, de jobb is így, ha 
szerelmes vagyok az úgyis mindig olyan szörnyű, se éjjelem, se nappalom, nem 
tudok enni, de még gondolkozni sem. Ennyit mára, kedves Naplóm! 

 
November 8. No tegnap megvolt a nagy bemutatkozás az irodalmi színpaddal. 
Elég idétlenre sikeredett szerintem, bár vastapsot kaptunk. Valami fő főelvtár-
sak is ott ültek, és orosz katonák, gondolom jó sokat érthettek belőle. A kórus 
egyszer egy icipicit elcsúszott, de hál istennek nem miattam, az egyik jelenet-
ben meg, amikor a palotát ostromolták, az egyik fiú akkorát esett, hogy végig-
csúszott a színpadon, de nem lett semmi baj, mert Laci a nagy csatazajban rá-
kiáltott, maradj fekve, s ezért úgy nézett ki, mintha elesett volna a csatában. Mi 
Jutkával nem mertünk egymásra még gondolni se, mert ránk jött volna a rö-
högés. Utána koszorúzás volt, ahol csak csúszkáltunk a sárban, és én alaposan 
megfáztam, utáltam az egészet. Csak az volt a jó benne, hogy láthattam Jaskát, 
akire persze nem szabad gondolnom sem, de azért jó volt látni, olyan szép! 
Szervusz drága Naplóm, azt hiszem lázas vagyok, megpróbálok aludni. 

 
November 25. Majdnem három hetet hiányoztam a suliból, tüdőgyulladásom 
volt. Nagyon beteg voltam, hidd el, kedves Naplóm, s én annyira utálok beteg 
lenni, olyankor folyton a halál jár az eszemben, hogy milyen lesz az, s úgy ér-
zem, itt van nagyon közel. Nóra egyszer eljött meglátogatni, de csak tíz percig 
volt, apukája ugyanis a kocsiban várta. Nem engedtek busszal, mondta finto-
rogva, úgy féltenek, hogy csuda. Én végig ideges voltam, mert szégyelltem 
előtte szegényes lakásunkat, s azt még jobban szégyelltem, hogy ezt érzem. 
Szép helyen laktok, mondta Nóra, úgy éreztem, teljesen őszintén, s ebben 
igaza is volt, nagyon szép ez a völgy, bár távol van mindentől. Nóra fesztelen 
volt és vidám, gyorsan elhadarta mi van a suliban, aztán ideadta a meghívót, 
amelyben a szülinapjára hív. Remélem, meggyógyulsz addigra, mondta, jó 
lenne, ha el tudnál jönni. Nem leszünk sokan, tette még hozzá, mintha meg-
érezte volna, hogy mire gondolok. Ahogy elment, ott maradt utána egy finom 
illat, amit nem tudtam azonosítani, biztos valamilyen parfüm. Nagyanyó azt 
mondta, örülök, hogy barátkoztok, s én is örültem, csak rögtön arra gondol-
tam, mit fogok én felvenni a szülinapra, hisz nincs is más ruhám, mint egy 
széles bordás világoskék kötött ruha, amit egyáltalán nem szeretek, mert le-
hetetlenül nézek ki benne. Holnap lesz a nagy nap, majd elmesélem kedves 
Naplóm! 
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November 27. Hát hol is kezdjem? Életem legrosszabb napja volt! Nyilván 
senki sem értené meg, de Neked meg kell értened, mert Te olyan vagy, mintha 
én lennék! Délután négy órára kellett menni, és én addigra már teljesen ki-
merültem. Akárhogy néztem magam a tükörben, sehogyan nem tetszettem. 
Anya becsavarta a hajam, de nagyon idétlen lett, Nagyanyó is azt mondta, 
olyan koravén vagy így kislányom. Na újból megmostam a hajam, megszárí-
tottam, de sehogysem állt. Aztán a ruha, amit két éve kaptam egy ismerőstől, 
valami külföldi csomagból, s aminek annak idején úgy örültem! Akkor persze 
még nem volt jó rám, alig vártam, mikor növök bele, s tessék, most nem tet-
szik. Úgy érzem, én másmilyen szeretnék lenni, hogy más is vagyok, mint 
ahogy kinézek, és érzem, hogy tehetnék is valamit azért, hogy olyan legyek, 
amilyennek gondolom magam, csak nem tudom, mit kéne tenni. Na, végül 
elmentem, vittem a bonbont, meg a virágot, és útközben azon gondolkoztam, 
hogy kik lesznek ott. Nagyjából sejtettem, előkelő családok gyerekei, szép és 
okos lányok, fiúk, s majd csupa olyanról beszélgetnek, amihez én hozzá sem 
tudok szólni. Mire odaértem, már végképp elment a kedvem az egésztől, s ami-
kor becsengettem, legszívesebben elfutottam volna. Nóra nyitott ajtót, ez meg-
nyugtatott kissé, mert olyan volt, mint máskor, milyen érdekes, hogy vele kap-
csolatban sosem érzem, milyen messze vagyunk egymástól, hiába látom a kü-
lönbséget, van valami titokzatos szál, ami összeköt minket. Levetkőztem, 
odaadtam az ajándékom, aztán bementünk a szobába. Szép nagy lakásuk van 
Nóráéknak, még sosem láttam belülről, csak egyszer az ajtóból láttam be, ami-
kor éppen takarított a bejárónő. Láttam a hatalmas foteleket, a gyönyörű vit-
rines szekrényt, a rengeteg kristállyal, teljesen elképedtem ilyen gazdagság lát-
tán. Régi családi fényképeken láttam ilyesmit, amikor még a mi családunk is 
megengedhette magának a bejárónőt, Nagyanyó mesélgetett erről sokat, de min-
dig sírás lett a vége, elsírta magát az emlékein. Nóráéknál a nagy asztal tele volt 
finomsággal, mintha egy nagy lakodalom kellős közepére csöppentem volna. 
Mindenki össze-vissza beszélt, nevetett, Nóra odavitt bemutatni, akihez 
kellett, tortát tett a tányéromra, szörpöt hozott, igazán mindent megtett, 
hogy ne legyek zavarban. Leültem az egyik székre, és eszegettem a tortát. 
Rettenetesen finom volt, gesztenyetorta, Nóra nagymamája sütötte, akiről 
tudom, hogy egy angyal, meg is egyeztünk egyszer Nórával, hogy a 
nagyanyáink hasonlítanak  
a legjobban egymáshoz, bár az enyém gömbölyű, az övé meg, mint egy 
madárka, mégis egyforma kedvesség és nyugalom árad belőlük. Hát ahogy ott 
eszem a tortát, egyszercsak a szomszéd szobában megszólal a zongora olyan 
gyönyörűen és fájdalmasan, hogy az egész testemen végigfutott valami különös 
érzés. Azt hittem először, Nóra anyukája zongorázik, de éppen átvonult a szo-
bán egy süteményestálcával. A zene annyira szép volt, csodálkoztam, miért 
nem figyel oda mindenki, miért nem hallgatnak el azonnal áhítattal. Csak néz- 
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tem befelé a szobába, ahol mintha gyertyák lobogtak volna, mert teljes fél-
homály volt, a falon pedig fel-fellobbanó fények futkároztak, még enni is el-
felejtettem. Aztán egyszercsak csend lett, és az ajtóban megjelent az a szép len-
gyel fiú, és hidd el kedves Naplóm, én már előre tudtam, hogy ő fog meg-
jelenni, ki tudja miért, abban a zene utáni csendben egyszerűen megéreztem, 
hogy ki játszott a zongorán, s legszívesebben elfutottam volna, mert azonnal 
éreztem, hogy hiába minden fogadalmam, én ebbe a fiúba menthetetlenül és 
reménytelenül beleszerettem, s hogy ezt akárhogy titkolom, mindenki látni 
fogja és én ebbe belepusztulok. Azt is rögtön tudtam, hogy lesz majd tánc is 
nemsokára, és Jaska Nórával fog táncolni, s nekem ezt ki kell bírni. Miközben 
ezt végiggondoltam, hirtelen megláttam magam egy gyönyörű tükörben, ami  
a fél falat beborította, olyan hatalmas volt, s így jól láthattam, hogy szánalmasan  
és szerencsétlenül álldogálok a vastag kötött ruhában, arcom hófehér és a két-
ségbeeséstől még vékonyabb, mint egyébként, tartásom esetlen, a szememben 
riadalom. Arra gondoltam akkor, engem soha nem fog szeretni senki, mert egy 
ilyen lányt nem is lehet, s hogy akármilyennek látom én magam belülről, az 
hiábavaló, mert senki más nem látja, s nem is fogja soha. Akkor már nem sok 
hiányzott ahhoz, hogy elsírjam magam, kiszaladtam hát a vécére, utána pedig  
a konyhába Nóra nagymamájához. Ott végre megnyugodtam, tettem-vettem, 
néztem, hogyan csinálja azt a finom pástétomot, amivel Nóra egyszer már 
megkínált, s válaszolgattam neki, ha kérdezett. Meglepett, hogy milyen sok 
mindent tud rólunk, főleg a dédszüleimről, akik még a Felvidéken éltek, még 
azt is tudta, hogy szolgabíró volt az ükapám valahol Léva környékén. Bent 
közben valóban táncolni kezdtek, s én nagyon örültem, hogy senkinek sem ju-
tok eszébe, még Nóra nagyanyjának sem, nem mondja, hogy mit beszélgetek 
én itt, miért nem megyek táncolni. Amikor a táncnak vége lett, segítettem be-
vinni a szendvicses tálakat, épphogy lopva mertem odanézni, ahol Nóra állt, de 
azért láttam, hogy milyen szép, még szebb, mint máskor, s azt is láttam, hogy  
a tánctól és az örömtől kipirult az arca, s akkor megint elszégyelltem magam, 
hogy miért sóvárgok én is valami ilyen élet után, miért nem tudok örülni vele 
együtt. Uzsonna után elsőnek jöttem el, messze lakunk, mondtam, és anyukám 
nagyon szigorú, hazudtam, megparancsolta, hogy hétre legyek otthon, pedig ez 
végképp nem volt igaz, úgy volt megbeszélve, hogy keresztanyuéknál alszom, 
akik néhány utcával laknak csak arrébb. Nóra tartott volna vissza, de én már 
alig vártam, hogy eltűnjek a szeme elől, hát hazudtam tovább, hogy rosszul ér-
zem magam, persze ez nem is volt hazugság, mert tényleg egyre rosszabbul 
voltam. Az öklömet a számba kellett tömni, nehogy ordítsak az utcán. Csak 
bőgtem bele a hideg, ködös világba, aztán amikor abbahagytam még sokáig sé-
táltam csak úgy, gondolatok nélkül. Nem akartam, hogy keresztanyuék meg-
lássák a kibőgött szememet. Hát ez történt kedves Naplóm, s bizony még ma 
sem vagyok jobban. Mi lesz így velem? 
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December 31. Hűtlen voltam Hozzád, de nem volt miről írni, illetve csak egy-
folytában ugyanarról írhattam volna, azzal meg minek untassalak. Az idő pe-
dig egyre rohan. Úgy eltelt a Karácsony is, mintha nem is lett volna, pedig az 
egyetlen ünnep, amit imádok pici gyerekkorom óta. Persze akkoriban még 
szebb volt, mindennek megvolt a rendje, s azt mindig ugyanúgy csináltuk, et-
től lett igazán jó, hogy semmi sincs másként, s még a természet is igyekezett 
ehhez igazodni, megérkezett a hó is, amikorra kellett, s Apa el is húzott min-
den alkalommal szánkón keresztanyuékhoz, ott már állt a fa, meg lehetett cso-
dálni, de az ajándékot csak másnap kaphattam meg, amikor újból eljöttünk 
Anyával együtt. Aztán Apa hazahúzott, addigra már sötétedett és be lehetett 
látni a szobákba, láttam hol áll már a karácsonyfa, volt, ahol már megvolt  
a gyertyagyújtás is. Otthon levetkőztünk, szép ruhát vettünk, és asztalhoz ül-
tünk. A vacsora mindig ugyanaz volt, savanyú káposztaleves kolbásszal és szá-
rított gombával, meg mákos guba. Vacsora után szólt a csengő és bemehettem  
a szobába, ahol sejtelmesen állt a plafonig érő fenyő, tele szebbnél szebb dí-
szekkel, s nekem a lélegzetem is elállt a gyönyörűségtől. Csak azért meséltem 
el ezt Neked, mert most Karácsonykor úgy elfogott a vágy a régi ünnepek 
iránt, persze hiába. Már semmi nem lehet úgy, mint volt egyszer, pedig min-
dent igyekeztünk úgy csinálni. A szünetben jobbára unatkoztam, már amikor 
nem olvastam, mert egyik barátnőm sem ért rá. Nóráék ilyenkor mindig 
elutaznak, s csak az új évben jönnek haza. Idén Lengyelországba mentek, na 
mit gondolsz, miért?! Vagy négy család kerekedett fel, hogy a lengyel Tátrában 
síeljenek, s egyúttal meglátogassák Jaska nagyanyját. Nóra azt mondta, hoz 
nekem valamit, s azt is, hogy biztos fog történni valami köztük, mert úgy érzi, 
s majd mindent el is mesél nekem. Persze, meséld csak, biztattam, s arra gon-
doltam, hogy nem ég le a bőr tüstént a képemről. Már mindjárt éjfél, a tévénk 
is elromlott, Anyáék a rádiót hallgatják, én pedig Hozzád menekültem. Boldog 
Újévet kedves Naplóm, vajon milyen lesz?  

 

1967. 
 

Január 10. Na, itt az új év, s úgy látszik, semmiben sem különbözik a tavalyi-
tól. Mindig csak várok, várok, aztán semmi. Úgy van ez, mint mikor először 
voltam Csehszlovákiában, és alig vártam, mikor érünk át a határon. Úgy kép-
zeltem, valamiről látni fogom, hogy ott már egy másik ország van, de csalód-
tam. A határon túl ugyanazok a mezők folytatódtak és ugyanazok a hegyek. 
Az évek is így mennek, észrevétlenül, ugyanúgy. Én sem tudtam megváltozni, 
hiába fogadkoztam annyira szilveszterkor. Tanulni ugyanúgy nincs kedvem, és 
a rossz tulajdonságaim se változtak. Megkezdődött a suli és a színpad is, már 
március 21-re, meg április 4-re készülünk, ebben is csalódtam, ezek szerint nem 
is fogunk semmi komolyat tanulni, mert mindig valami ünnepre próbálunk? 
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Azt hiszem megvárom az év végét, aztán ott is hagyom a fenébe. Nekem ez így 
unalmas. Tegnap voltak toborozni nálunk, hogy menjünk el ifjú gárdistának. 
Kovács Erzsi is nagyon agitált mellette, merthogy az a szervezet a munkásőrség 
utánpótlása lenne. Hát legyen, biggyesztette le a száját Nóra, úgyhogy őt meg 
sem merte Erzsi kérdezni. Én mondtam, hogy ezt Anyával meg kell beszél-
nem, de persze úgysem mennék semmiképp. A végére hagyom, amit Nóra me-
sélt. Végül is nem történt semmi különös. Egyszer sokáig fogták egymás kezét, 
de aztán Jaska anyja odanézett, s erre ő azonnal elrántotta, s ezen Nóra nagyon 
megbántódott. Mindjárt érettségizik, s így szégyelli magát az anyja előtt, há-
borgott Nóra, már ki is ábrándultam belőle. Irigyeltem, milyen jó, hogy ez 
ilyen könnyen megy neki, én bezzeg már mióta próbálok kikeveredni ebből az 
érzésből, és nem sikerül. Nórának persze könnyebb, ő megszokta, hogy válo-
gathat a fiúkban, hogy ő dönti el, ki kell neki. Mindig azon gondolkodom, va-
jon mindent elmond-e nekem, vagy úgy tesz, mintha teljesen bizalmasa lennék, 
de a legtitkosabb dolgokat megtartja ő is a Naplójának. Tudod, annyira szé-
gyellem magam, de örülök, hogy nem volt semmi köztük. Jó éjt! 

 
Január 22. Annyira magányos vagyok, kedves Naplóm! Ma csupa rossz dolog 
történt. Először is, meghalt a kutyánk. Öreg volt már, tizenöt éves, pont any-
nyi, mint én. Nagyapámtól kaptuk, amikor én születtem. Nem is tudom, mit 
mondjak. Annyira szerettem! Persze, van akinek ez nevetséges, a suliban se ér-
tették, mi a bajom, talán csak Nóra, az ő szemén láttam, hogy együtt érez ve-
lem. Miért ilyen érzéketlenek az emberek, miért?! Vagy én miért vagyok ilyen 
érzékeny? Túlérzékeny vagy, szokta mondani Nagyanyó, nem lesz ennek jó 
vége, a mai világban keménynek kell lenni, ezt hajtogatja, pedig érti is ő a mai 
világot. Szóval úgy történt, hogy tegnap este bejött Bobi, és mindenki elé leült 
egy kicsit, pedig nem szokott bejönni a házba. Úgy nézett, olyan szomorúan, 
mintha mondani akarna valamit, és akart is, nyilván elbúcsúzott tőlünk, vagy 
megnézett utoljára, mintha magával akarná vinni az arcunk emlékét, hiába egy 
állat, ő is érző lény, ez biztos. Ma reggel meg arra ébredtem, hogy Anya azt 
mondja, nagy hó eshetett az éjjel, mert nem tudom kinyitni az ajtót. Felpattan-
tam, mert már nagyon vártam a havat, olyankor végre eltűnik ez az egyhangú 
szürkeség, és kinéztem az ablakon, amelyből éppen az ajtóra látni. Hát nem hó 
esett, hanem Bobi feküdt szorosan az ajtónál. Az volt a legszörnyűbb, hogy 
láttam, amikor Anya mit sem sejtve nagyot lök az ajtón, s Bobi élettelenül 
legurul a lépcsőn. Édes Naplóm, hogy fogok így elaludni? Ha behunyom a sze-
mem, csak ez a kép jön elő. De még más is volt, elhagytam a bérletem, elhagy-
tam a kesztyűm, németből pedig kaptam egy egyest, és még a tanárnővel is ösz-
szevesztem. Azt mondta, semmi nem lesz belőled, semmi, s úgy mért végig, 
ahogy a becstelen embereket szokták. Nóra hiába mondja, hogy ne törődjek 
vele, ő ötös mindenből, őt még soha nem mérték így végig, s nem is fogják. Mi 
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az, hogy ne törődjek? Azt mondják az embernek, hogy nem lesz belőle semmi, 
ezt hagyjam szó nélkül? Hiszen pont ettől félek a legjobban, hogy így is lehet, 
hogy tényleg semmi nem lesz belőlem, mikor én titokban híres ember szeret-
nék lenni. Hát most ezt is megtudtad, kedves Naplóm, ne nevess ki ezért, én 
nem tudom, honnan van bennem ez a kívánság, igazán nem tudom. Elmesé-
lem, hogy amikor megkaptam életem első könyvét, amire az volt írva, A rút 
kiskacsa, s amikor már vagy tizedszer olvastam a szegény hattyú történetét, 
arra gondoltam, hogy hátha én is olyan vagyok, mint az a kis állat, senki se 
tudja rólam, ki vagyok, sőt én sem tudom, de egyszer majd kiderül, s akkor 
majd mindenki nagyon fog csodálkozni és kérdezgeti magától, hogy nem lát-
tam én ezt! És valahányszor olyan nehéznek érzek mindent, akkor ez jut az 
eszembe, s valamennyire megvigasztal.  

 
Február 4. A születésnapom! Kívánj nekem minden jót kedves Naplóm, mert 
rám fér. Olyan szörnyű, szürke idő van. Legalább szép fehér hó lenne, az fel-
vidítana. De nem, minden szürke és komor. Napok óta ilyen, s megfigyeltem, 
hogy én mennyire nem bírom az ilyen időt elviselni. Már megint a halálra 
gondolok, s megborzongok attól a gondolattól, hogy egyszer majd nekem is 
meg kell halni. Hogy ott fekszem majd egy ágyon, és végig kell csinálnom. 
Gyakran van ilyen gondolatom, de nem beszélhetek erről senkinek. Anya két-
ségbeesne, Nagyanyó azt mondaná, butaság, foglalkozzak mással, erről még 
Nóra is másként gondolkozik, mint én. Ő azt mondja, hogy a halál nincs, és 
ezt olyan komolyan állítja, hogy nem merek vele vitatkozni. Azt mondja, nem 
fél a haláltól, csak a szenvedéstől, s hogy nem is akar egy percig sem szenvedni. 
Tegnap egyébként jobb napom volt, egész délután a könyvtárban ültünk,  
s olyan könyvek után kutattunk, amelyek nem evilági dolgokkal foglalkoznak. 
Elég keveset találtunk, dehát vaktában nem lehet keresni. Mindenesetre kivet-
tük Karinthytól a Kötéltáncot és a Mennyei riportot. A Kötéltáncot alig tud-
tam letenni, olyan különös hatással volt rám. A másik könyv Nóránál van, 
remélem hamar ideadja. Olyan jó, hogy őt is az érdekli, ami engem, különben 
még magányosabb lennék.  

 
Február 21. Képzeld, ma szakadt a hó! Pedig a múlt héten már tiszta tavasz 
volt. Megint a könyvtárban voltunk és már sötét volt, amikor kijöttünk. Még 
várnom kellett a buszra, ezért fölkísértem Nórát majdnem a házukig. Ott 
megálltunk és felnéztünk, bele a hóesésbe. Annyira csodálatos volt, a hópely-
hek óriásiak voltak, s belehullottak a szemünkbe, szánkba, annyira kellett ne-
vetni, aztán egy idő után teljesen olyan érzésünk lett, mintha mi emelkednénk 
felfelé, egyre feljebb és feljebb. Nóra megvallotta, hogy mennyire szeretne re-
pülni, és én is elmondtam, hányszor álmodom azt, hogy repülök, s hogy vala-
hányszor felmegyek nálunk a hegyre, mindig ugyanazt érzem, hogy ki kéne 
tárni a két karom, könnyedén elrugaszkodni és elsuhanni a táj felett. Aztán el-
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búcsúztunk, nekem már kezdett fázni a lábam, s mikor kiderült, hogy valami-
ért kimarad a busz, sírni tudtam volna, mert addigra már fájtak az ujjaim a hi-
degtől. Aztán gyalog indultam haza, jó félóra az út, alaposan átfagytam, de 
azért élveztem is, mert olyan sűrűn esett a hó, hogy semmit nem lehetett látni, 
s pont az volt, mint amit folyton érzek, hogy egyesegyedül vagyok ezen a vilá-
gon, de most mégsem szenvedtem ettől, mintha a hó biztonságot adott volna. 
Mire hazaértem, Anya már nagyon ideges volt, nem szereti, ha sötétben mász-
kálok. Most itt ülök, jó forró mézes teát iszom, és kint még mindig szakad  
a hó. Az imént írtam egy verset, holnap megmutatom Nórának.  

A hóesést néztem én,  
óriás pelyhek hulltak körém,  
oly soká, hogy a vén fák ágai már a földig értek,  
s egyszerre engem valami felemelt,  
s vitt, vitt, fel az égnek.  
Egyedül szálltam, mint álmaimban,  
a pelyhekből szárnyam lett,  
s rettentő erő volt szárnyaimban,  
csak repültem, s már azt sem bántam,  
hogy végképp egyedül lettem a világban.  

Mit szólsz hozzá, kedves Naplóm?  
 

Április 6. Elhanyagoltalak, tudom, nincs is mentségem. Ezért maradjunk ab-
ban, hogy akkor jelentkezem, amikor csak Hozzád fordulhatok, ugye meg-
érted? Egyébként időm se volt, állandóan próbáltunk a színpaddal, brrr! Most 
új Isten szól hozzátok emberek! Eljött a vörös Isten! Ezt ordítoztuk egész már-
ciusban. Közben megérkezett a szép tavasz. Olyan jó szaga van a földnek! 
Képzeld, az történt, hogy Jaskáék hirtelen elköltöztek. Lassan múlik belőlem 
is az a rettenetes érzés. Nóráék mennek Pestre a szünetben, színházba, meg az 
Operába fognak járni. De jó nekik! Én itthon ülök majd ebben a szomorú la-
kásban, egyedül. Úgy értem, barátok nélkül. Mert az igaz, hogy én vagyok 
mindenki lelki szemetese, de mintha csak erre használnának, meg hogy fel-
vidítsam őket. Mert valóban annyit tudok röhögni, persze, csak ha másokkal 
vagyok. Magamat már nem tudom szórakoztatni. Tegnap egyébként láttam 
egy fiút, aki olyan nagyon megnézett engem, s ez tűnt fel igazán, hogy mit néz 
ez rajtam? Nem volt rám különösebb hatással, mégis sokat gondolkoztam róla.  

 
Május 13. No, kedves Naplóm, úgy néz ki, hogy szerelmes vagyok, mit szólsz? 
Igen, az a fiú, akiről a múltkor beszéltem. Már rengeteg dolgot tudok róla. Az 
úgy volt, hogy volt egy ötórai tea a régi Kaszinóban, s ugyan nem akartam el-
menni, de Jutka elcsalt. Nóra nem jár ilyen helyekre, s én is biztos voltam 
benne, hogy nem érzem majd jól magam, de azért elmentem, mert Jutkának 
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elég fontos volt, hogy menjen vele valaki. Régóta fel akart szedni egy kollégista 
fiút. Úgy is volt, ahogy gondoltam, az ilyen bulikban mindig van számomra 
valami lehangoló, ráadásul mindig kívülről látom magam, tánc közben is, már 
ha egyáltalán felkér valaki táncolni. Na és ha felkér, általában olyan, akit a há-
tam közepére sem kívánok, és akkor hányingert tudnék kapni, ahogy hozzám 
nyomja magát. Ahogy ott üldögélünk Jutkával, egyszercsak feltűnik a fiúja,  
s nem egyedül, s én rögtön megismertem, ki az, aki vele van. Az volt a jó, hogy 
szinte azonnal olyan természetességgel kezdtünk beszélgetni, mintha ezer éve 
ismernénk egymást. Azt mondta, hogy őt Chenek hívják, Che Guevara után, 
merthogy nagy tisztelője, sőt példaképe. S ahogy elnéztem, tényleg nagyon 
forradalmian nézett ki. Nem szóltam erre különben egy szót sem, nem mond-
tam el, mi erről, mármint a forradalmárról a véleményem. Irtózom minden 
erőszaktól, és a forradalom is az, hiába igazságos. Nincs igazságos és igazságta-
lan ölés, szerintem. Na, mindezt nem mondtam el, inkább őt hallgattam, mi-
lyen lelkesen beszél bármiről, zenéről, politikáról, könyvekről. Hozzám ké-
pest igen érettnek tűnt, pedig csak három évvel idősebb nálam. Hiába, én még 
egyáltalán nem gondolkodom semmiről szabadon. Ha ezt hallom, annak hi-
szek, ha azt hallom, annak. Egyetlen irányítóm van, az érzéseim, hogy valami 
jó, vagy rossz, azt megérzem, de igazán megfogalmazni nem tudom. Ez a fiú 
pedig olyan okosnak látszik. Tudod, még sosem láttam okos embert közelről. 
Arra gondoltam akkor este, hogy ugyan egyáltalán nem az esetem, mégis jó 
vele lenni, éppen az okossága miatt. Képzeld, verseket is ír, s szereti József At-
tilát, kell ennél több? Azóta már sok mindent megtudtam róla, nagyon nehéz 
sorsa volt, talán ez is oka, hogy beleszerettem. Az apját az ötvenes évek elején 
börtönbe zárták, majd kivégezték. Az anyja is sokáig volt börtönben, mire ki-
szabadult, hófehér volt a haja, állítólag egy éjszaka alatt őszült meg, amikor  
a kivégzésére várt. Őt állami gondozásba adták, s noha 56 után kérte őt az anyja, 
nem kapta vissza. Számtalan baleset történt már vele, három évvel ezelőtt egy 
kémiai kísérletnél megvakult az egyik szemére, ez volt a legsúlyosabb, de azt 
mondja, ő érzi, hogy valami veszély van körülötte állandóan, s hogy ettől nem 
fél, inkább jóleső izgalommal tölti el. Azt is mondta már, hogy amint lehet, el-
megy Dél-Amerikába, mert harcolni akar. Nóra mondta is, hogy nem kellett 
volna nekem beleszeretni. Látom Nórán egyébként, hogy nem igazán szimpa-
tikus neki, de nem mondja, igazán rendes tőle. Tudom, hogy nem féltékeny, 
nincs is miért, olyan jól úgysem fogom senkivel megérteni magam, mint vele. 
Jó éjt, kedves Naplóm! 

 
Június 20. Vége lett az első évnek, következik egy hosszú, unalmas nyár. Nó-
ráék egész nyárra el szoktak utazni, Che is hazamegy az anyjához, mi pedig se-
hová nem megyünk, bár lehet, hogy egy hétre mégis elmegyünk valamelyik 
fürdőhelyre. A bizonyítványom épphogy négyes, egyedül magyarból meg töri-
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ből van ötösöm, szép, mondhatom. Anya nagyon szomorú volt, azt mondta, 
szeptembertől nagyon kell tanulnom, s én meg is ígértem. Remélem, a nyáron 
meg fogok majd változni, szeretnék már felnőttebb lenni. Kiléptem a színpad-
ból, mondtak is mindenfélét rám, de nem érdekel. Verseket akarok írni, s kész! 
Ez van, kedves Naplóm! 

 
December 10. Megismersz még, édes Naplóm? Nehogy azt hidd, hogy valami-
ből is kimaradtál. Minden ugyanúgy van. Ma különösen rossz napom volt, Iste-
nem, már hányszor! Nóráról kellene példát vennem. Éld az életet, azt mondja, 
élvezd, ami történik, a jót is meg a rosszat is! Persze, könnyű neki, vele igazán 
rossz még nem is történt. Rendben van minden vele és körülötte. Én meg, ha 
jó valami, titkon azon emésztem magam, hogy mindjárt vége. Amikor pedig 
rossz, eszembe sem jut, hogy vége lehet. Lehet, hogy számomra nincs meg-
oldás? Azt hittem, Che megoldás, de nem. Őt csak saját maga érdekli, meg az 
eszméi, amik az én elképzeléseimtől nagyon messze állnak. Az is kiderült, 
hogy nem ugyanazt a József Attilát szeretjük, s egyáltalán. Azért csak járunk 
együtt, gondolom ő is úgy van vele, még mindig jobb, mint egyedül. Közben 
én megint szerelmes lettem, de ezt aztán tényleg senkinek nem mondhatom el. 
És Te sem. Tudod, új magyar tanárt kaptunk, hát őbelé! Van vagy negyvenöt 
éves, már őszül a haja, nagyon átható pillantása van. Ahogy magyaráz! És ami-
lyen kellemes a hangja! Nagyon jó a humora, néha gunyoros, de jól áll neki. És 
ő aztán tényleg nagyon okos, elhiheted. Azt hiszem, felfigyelt rám, s ő is szeret 
engem, na persze nem úgy! Szakkört is tart, naná, hogy ott a helyem. Most egy 
pályamunkát kell írnom, a felesleges emberről, mint típusról, Goncsarov 
Oblomovja alapján. Ennek kapcsán kiderítettem, hogy lehet, én is egy felesle-
ges ember vagyok. Ha felesleges volnál, nem lennél, mondta erre Nóra, aztán  
a kezembe nyomott egy könyvet, amit Pestről hozott valamelyik öreg rokoná-
tól. Nem is tudja, hogy elhoztam, mondta izgatottan, valahogy majd vissza 
kell csempésznem, olvasd el, mit szólsz hozzá. Hát kedves Naplóm, nem 
tudtam letenni. Az eleje és a vége is hiányzik, úgyhogy fogalmam sincs, ki 
írhatta, de nem is lényeges. Hanem, amiről ír! Arról, hogy minden ember 
feladattal születik erre a földre, s ha nem végzi el a feladatát, újból vissza kell 
jönnie, amit rosszul csinált, azt mind ki kell javítania. Na és, hogy nincsenek 
véletlenek, meg ilyesmi! Nekem az volt a megdöbbentő, hogy még sosem 
olvastam ilyesmiről, nem is hallottam, mégis, mintha mindig is így tudtam 
volna. Ez nagyon meg is ijesztett. Nórával napokig ezekről a dolgokról beszél-
gettünk, most már végképp elkülönültünk mindenkitől. Azt nem tudom, 
Nóra megpróbált-e valaki mással is beszélgetni ilyesmiről, de én akinél csak 
próbálkoztam, elutasítást kaptam. Anya szokás szerint megijedt, s úgy für-
készte az arcomat napokig, hogy rossz volt nézni. Nagyanyó azt mondta, ez 
ördögi dolog, ilyesmi az eszembe se jusson. Honnan veszed ezeket, nézett gya-
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nakodva, én meg gyorsan mondtam, hogy semmi, semmi, csak hallottam vala-
hol. Che pedig harsányan nevetett, primitív hülyeség, mondta. Te mit gondolsz, 
kedves Naplóm? Én mindenesetre azóta azon gondolkozom, vajon mi a fel-
adatom, s nagyon nyomaszt, hogy nem tudok rájönni.  

 

1968. 
 

Február 7. Látod, már egy újabb év van, s én elmúltam tizenhat éves. Persze, 
beteg vagyok most is, mert mindig kell, hogy valami rossz történjen a szüli-
napomon. Iszonyúan fáj a torkom, a szívem majd kiugrik a helyéről. Szegény 
Anya el is vitt orvoshoz, annyira ideges, hogy mi lehet velem. Én még azt is 
elképzelem, hogy direkt megbetegedtem, merthogy ma volt Nóra fegyelmi 
tárgyalása. Kovács Erzsi találta ki, hogy valamit tenni kéne, mert Nóra nem jár 
a gyűlésekre, ha meg olykor ott van, állandó fegyelmezetlenségével kelti a fe-
szültséget. Na hiszen! Most ezért kizárják a KISZ-ből, s a legrosszabb, hogy 
emiatt nem lehet ötös a magatartása. Kit érdekel, vonta meg a vállát Nóra, 
azért a négyes mégis érdekelte. Az apja bejött, nagyon sokáig volt bent az igaz-
gatónál, de nem tudjuk, miről beszélgettek, Nóra sem mondta el, még nekem 
sem. Biztos megússza azért, hiszen szín ötös tanuló. Tegnap itt volt Che, egész 
délután, csak beszélt, beszélt. Fantasztikus tervei vannak, leginkább az, hogy 
ahogy leérettségizik, megy Bolíviába, vagy bárhová arrafelé. Mint a spanyol-
országi önkéntesek, érted, magyarázta, és teljesen lázba jött ettől. Nem mond-
tam semmit, csak bólogattam, a lelkem mélyén pedig nagyon sajnáltam, arra 
gondoltam, hogy meg fog halni fiatalon, aztán meg szégyelltem magam ezért 
a gondolatért.  

 
Május 2. Nem írtam, nem írtam mióta, jajj! Pedig volt pár dolog, mondhatom! 
Először is, hogy Che disszidált. Nekem volt egy nagyon rossz érzésem a tava-
szi szünet előtt, mert amikor elbúcsúzott, sokáig kérdezgette, hogy gondolok-e 
majd rá, s hogy nem felejtem-e el. De aztán megnyugodtam, mert azt is 
mondta, hogy az érettségire majd segítek neki készülni, s hogy inkább nálunk 
tanul, mint a koleszban. Ahogy kezdődött a suli, rögtön híre ment, hogy Che 
nem jött vissza, s noha én azt gondoltam, hogy beteg, nem voltam nyugodt. 
Egy nap hivatnak az igazgatóiba, méghozzá óráról. El nem tudtam képzelni, 
mi történt, hát látok ott két férfit, nagyon komolyan állnak, s az igazgató úr is 
csak néz engem nagy szigorúan. Az egyik férfi az orrom alá dugja hirtelen Che 
fényképét, hogy ismerem-e. Ismerem, mondom, jó barátom. Erre ők csóválják 
a fejüket, nézem az igazgató urat, ő is csóválja a fejét, mintha bűn lenne is-
merni őt, gondolom magamban. Akkor aztán be kellett menni a másik szo-
bába, a nyomozók leültek velem szemben, s elkezdték, hogy ők mindent tud-
nak, de tőlem is akarják hallani. Én meg csak bámultam rájuk, és semmit nem 
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tudtam. Akkor az egyik elővett egy füzetet, s felolvasott egy beszélgetést, elő-
ször azt sem tudtam, mi az, aztán kezdtem rájönni, hogy hiszen ezek mi va-
gyunk, mi beszélgettünk így egyszer a Csendesben egy társaságban. Teljesen 
érdektelen beszélgetés volt, Che filozofálgatott a végén, hogy a nácizmus, meg 
a sztálinizmus mennyire közös. Teljesen meglepődtem, ezek szerint valaki fi-
gyelt minket, őrület. Amikor később Nórának elmeséltem, teljesen kiakadt, 
aztán elmondta, hogy az ő apját is figyelik, ezt biztosan tudják, s hogy az anyja 
szülei az ötvenes évek elején ki voltak telepítve, aztán 56-ban elmentek, ezért 
még a telefonjukat is le szokták hallgatni. Na visszatérve a nyomozókhoz, vé-
gül szerintem láthatták rajtam, hogy semmit nem tudok, ezért csak annyit 
mondtak, hogy Che disszidált, s hogy ha jelentkezne, nekem azt kötelességem 
jelenteni, s egyébként pedig erről az egészről nem beszélhetek senkinek. Azóta 
nagyon sokat gondolok rá, szegény, vajon hol hányódik, merre keresi a ve-
szélyt a világban. Nórával egyre többet vagyunk együtt, állandó olvasója a ver-
seimnek, s mindenféle dolgokról beszélgetünk. Már egyáltalán nem érzem azt  
a furcsa zavart, ha látom a barátnőit, tudom, hogy Nóra velük nem tud olyan 
dolgokról beszélgetni, mint velem, s én is így vagyok a többi barátnőmmel. 
Nagyon érdekes egyébként, hogy pedig mennyire más ő, mint én. Nemcsak 
külsőre, nemcsak a körülményei miatt, hanem ahogy megéli az életet. Büszke, 
határozott, (a többiek szerint beképzelt, fölényes), nem ismer kudarcot. Győz-
tes akar lenni mindig, persze, s én továbbra is csak csodálni tudom. Szóval 
mindenben más, mégis, a szellemi dolgokban teljesen megértjük egymást. Én 
nagyon megszerettem, rettenetesen fontos nekem, mert ő ad erőt, amikor el-
gyengülök, márpedig az igen gyakran van. Biztos csodálatos élete lesz, s szo-
rongva gondolok arra az időre, amikor leérettségizünk, s elválunk egymástól. 
Befejezem, mert még tanulnom kell, vacakul állok már megint! 

 
Augusztus 23. Hogy én milyen szerencsétlen vagyok! És milyen undorító a vi-
lág! Már jól kibőgtem magam, s csak azért hagytam abba, mert már elfogyott  
a könnyem, de a lelkem mélyén tovább sírok, kedves Naplóm! Az történt, 
hogy Szoboszlón nyaraltunk, s egész nyáron erre a két hétre vártam. Ahogy ide-
értünk, valamiért éreztem, hogy ez más lesz, mint a többi nyaralás, és igazam 
is lett, mert a harmadik napon megismerkedtem egy nagyon helyes fiúval. Fel-
kért táncolni a Béke szállóban, ami egy nagyon elegáns hely. Anyával üldögél-
tünk ott. Kiderült, hogy agrármérnökire jár, de Szlovákiában, s most nyári 
gyakorlaton vannak itt egy páran. Jannak hívták és alig tudott magyarul. Én 
ahogy a szemébe néztem, azonnal szerelmes lettem belé, mert nálam a szem 
számít a legjobban, hogy mi sugárzik belőle. Két napig utána nem találkoz-
tunk, de aztán minden napot együtt töltöttünk. Fogtuk egymás kezét, s állan-
dóan csak egymást néztük. 19-én estére volt megbeszélve, hogy találkozunk,  
s elmegyünk együtt táncolni, csak ketten. Annyira vártam ezt a pillanatot, 
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hogy sem aludni, sem enni nem tudtam. Még a nyár elején kaptam egy szép 
vörösbrokát ruhát, fekete bársonyszalaggal, azt vettem föl, s éreztem, hogy 
most nagyon jól nézek ki. Este hétre volt megbeszélve, de én már hattól gör-
csölő gyomorral vártam. Hiába! Nem jött el! Azt hittem, belehalok. Anya hiá-
ba vigasztalt. A másnap is iszonyúan telt. Még előbb megbeszéltük, hogy me-
gyünk Debrecenbe a virágkarneválra, még abban reménykedtem, hogy reggel 
jön értünk, de nem. Este lett, Anya kint ült az udvaron a házinénivel, amikor 
jött valaki és mondja, hogy az oroszok, meg mi magyarok is megtámadták 
Szlovákiát. Így mondta, megtámadták, s Anyáék rögtön elkezdtek félni, hogy 
akkor háború lesz, vagy mi. Szörnyű volt, másnap haza is utaztunk, de előtte 
Anya megtudta, hol laknak Janék és odatelefonáltunk. Akkor mondták, hogy 
az összes fiút felszállították még 19-én Pestre. Ezt a szót is olyan rossz volt hal-
lani, felszállították, mintha bizony tárgyak lennének. Hát ez történt kedves 
Naplóm, a szívem, lelkem összetörve, tényleg! 

 
November 15. Már megint ronda, lucskos ősz van. Az imént találtalak meg, 
kedves Naplóm, s végig is olvastalak. Mennyiszer fordultam Hozzád, mostanra 
meg mintha elfeledtelek volna! Pedig hidd el, nem így van. Olyan furcsa két 
évvel ezelőtti magamat olvasni. Azért sokat változtam ám, pedig olykor úgy 
érzem, semmit. Drága Naplóm, mondtam már, hogy milyen szegények va-
gyunk? Persze nem azt mondom, hogy nincs mit enni, de Anya folyton köl-
csönkér, s tudom, hogy szeretne nekem néhány jó cuccot venni, de ez már 
nem megy. Vagy ha kérek valamire, hányszor mondja azt, hogy nincs! Ezért 
aztán már nem is kérek. Az a köpeny is, amit hordok, olyan idétlen. Nórának 
vannak nagyon ravasz köpenyei, ugyanis ujjatlanok, kivágottak és rövidek, így 
aztán, mintha nem is lennének, látszanak a szebbnél szebb ruhái. A múltkor 
volt is egy afférja emiatt, dehát végül nem tudnak belékötni, hisz olyan jól ta-
nul. Ez az én fegyverem, szokta mondani, de persze nemcsak ez, hanem az 
egész tartása, viselkedése. Már most tekintélyt parancsol, még a felnőttektől is. 
Egyébként minden egyhangú. Unalmas a suli is, sőt én szenvedek. Ha az a két 
ember nem lenne, tudod, a magyar és a töri tancsi, hát nagyon utálnám. Ha azt 
vesszük, mire számítottam, amikor idejöttem, hát mondhatom nagyot csalód-
tam. Vagy mégis bennem van a hiba? 

 

1969. 
 

Február 6. Na, elmúltam tizenhét éves, mit szólsz? Mindjárt teljesen felnőtt 
leszek, bár nem érzek semmit. Mostanában megint rossz kedvem van, főleg  
a nagy semmi miatt. Mert én folyton azt szeretném, ha történne valami. Vettünk 
Nórával hangversenybérletet, meg néha elmegyünk moziba, ennyi. Ő persze 
havonta jár fel Pestre, olykor még gyakrabban, teljesen fel van töltődve ilyen-
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kor, látom rajta, mégis azt mondja legyintve, nem nagy ügy, minden hely egy-
forma, tele unalmas emberrel. Aminek örülök, hogy kaptunk egy feladatot, il-
letve félig én találtam ki, a tanár úr meg lelkesen tovább gondolta. Szóval, 
hogy az idén rendhagyó költészet napi megemlékezést csinálunk. Elmegyünk 
magnóval a környező falvakba, s falusi emberektől kérdezzük meg, mit jelent 
számukra a költészet. Hárman fogjuk csinálni, Jutka, Klári, meg én. Ha kicsit 
jobb idő lesz el is kezdjük, mert sok anyagot akarunk gyűjteni. 

 
Április 18. Hát kedves Naplóm, akár hiszed, akár nem, majdnem kirúgtak az 
iskolából! Nem is tudom, hol kezdjem. Talán ott, hogy a műsorunk szuperül 
sikerült. Rengeteg anyagunk lett, megható kis öregek énekelnek Petőfi verse-
ket, meg beszélnek Aranyról, Adyról. Megírtuk hozzá az összekötőszöveget, 
aztán leadtuk a sulirádióban. Igazgatói dicséretet kaptunk érte, a tanárok gratu-
láltak, szóval el voltunk olvadva. Aztán pár nap múlva hívatnak az irodába, 
hajszálra azon a napon, mint tavaly Che miatt. Mondtam is a lányoknak, na, 
ott állnak majd a nyomozók! Hát majdnem igazam lett! Ott állt vészjóslón  
a diri, meg az egyik kémiatanár, ő adta kölcsön a magnót a riporthoz. Na lá-
nyok, így a diri, mit tudnak felhozni mentségükre. Csak meredtünk rá, abszo-
lút semmi nem rémlett, aztán átfutott az agyamon, hogy esetleg megláttak 
minket cigizni, de ez nem stimmelt, mert Klári nem cigizik soha. Aztán meg-
láttam az asztalon a magnót, de még mindig nem tudtam, mi a gond. A diri pe-
dig már mondta is, hogy mi államellenes módon viselkedtünk, magának pedig 
ez már nem is az első esete, fordult felém, s hogy köszönjük meg, hogy egye-
lőre csak így magunk között, mert fordulhatott volna rögtön a rendőrséghez, 
köszönjük az osztályfőnökünknek, stb. Akkor bejött az ofő, s egyáltalán nem 
úgy nézett ránk, mint aki éppen csak az imént mentett meg bennünket. A lé-
nyeg, amit csak igen nehezen tudtunk meg, vagyis, hogy miből lett a baj, az, 
hogy mi szórakozásból az egyik szalagra kitaláltunk egy népszínművet. Rop-
pant jól szórakoztunk ezzel egyébként, hisz egyikünknek sem volt még mag-
nója. Volt abban minden, még káromkodás is, böfögés, ilyenek, de volt neki 
igazi története is. Aztán Klárinak kellett volna letörölnie, de elfelejtette, úgy 
adta vissza. A kedves kémiatanár úr pedig megtalálta, s elborzadva adta tovább 
a dirinek. Le sem tudom írni, mi volt végül. Hogy mi a kapitalizmust dicsér-
tük, s szidtuk a szocializmust, hogy mióta gondolkodunk így, na és a szüleink, 
ők vajon hogy vannak ezzel? Undorító volt az egész, Jutka meg én már javá-
ban bőgtünk, de Klári csak szorította száját. Pedig maguk okos lányok, 
mondta a diri, aztán megint sokáig hallgattak. Végül az lett, hogy igazgatói in-
tőt kaptunk, az iskola tulajdonában lévő taneszköz felelőtlen használatáért, s 
ez hármas magatartással jár. Ahogy kitámolyogtunk a szobából az ofő utánunk 
szólt, hogy várjunk. Ott állt velünk szemben az üres folyosón, s azt mondta, 
pedig senki nem kényszerítette, hogy lányok, nagyot csalódtam bennetek, s igye-
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kezett igen szomorúan nézni. Hát ez történt, s nehogy azt hidd, hogy könnyen 
teszem túl rajta magam, pedig Nóra azt mondta, nevetni kellene az egészen. 
Anya azt mondta, lehet, hogy ezzel egy életre elvágtam magam, hát még csak 
ez hiányzott. 

 
Szeptember 24. Na, itt az utolsó év, kedves Naplóm, negyedikes lettem, hurrá! 
Egyébként minden ugyanolyan. Hát nem történik már énvelem semmi? Ja, ír-
tam egy novellát egy pályázatra, aztán harmadik lettem. Csupa vietnámi előtt 
kellett felolvasni, nagyon izgultam, de végül minden rendben volt. Vagy egy 
hétig fel is voltam dobva tőle, de aztán újra elkedvetlenedtem. Csalódott vol-
tam, hogy csak ennyit érzek, pedig mióta álmodoztam valamilyen sikerről. 
Annyira szomorú gondolataim vannak, na és az álmaim, azok még rémeseb-
bek. Más. Képzeld, Nóra nyáron az Anna-bálon bálkirálynő lett, s azt mondja, 
egy olyan gyönyörű fiúval táncolt, hogy elképzelni sem tudom. Nekem meg 
ott volt megint az az unalmas, magányos nyár. Elolvastam vagy száz könyvet, 
talán ennyi haszna volt. Mi lesz velem? 

 

1970. 
 

Február 10. Nagykorúvá váltam, kedves Naplóm, felnőtt nő lettem, kár, hogy 
ez nem látható. El kellett döntenem, hová menjek tovább. Végül a könyvtár–
népművelő szakot választottam. Nóra egyetemre jelentkezett, angol–németre, 
na hát őt biztos felveszik. Magamban már egyáltalán nem vagyok biztos. Bár 
most tanulok, tanulok, feszt. Van, mit behozni. Pá! 

 
Június 20. Gratulálhatsz, édes Naplóm, leérettségiztem, nem is rosszul! Anya 
szerint jobb is lehetett volna, na persze, de ez a „jó”, nekem pont jó, és kész! 
Nóra kitűnő lett, ez várható volt. Aztán megvolt a bankett is, na ott felfordult 
a gyomrom rendesen. Titkos, éteri szerelmem úgy berúgott, mint a szamár, 
nagyon, nagyon kiábrándító volt, úgyhogy ahogy hazaértem, rögtön elégettem 
a fényképét. Most a felvételire készülök nagy izgalommal, úgy félek, hogy csuda.  

 
Július 15. Hát nem vettek fel, kedves Naplóm, nem bizony! Úgy érzem most 
magam, olyan iszonyúan, mint akit kisemmiztek. Itt maradok egyedül, min-
denki, akivel jóban voltam, elmegy valahová, leginkább Nórát sajnálom, nem 
tudom, hogy is lesz nélküle. Persze, levelezni fogunk, dehát ez már sosem lesz 
ugyanaz. Amikor búcsúzkodtunk, láttam, hogy ő nem is szomorú igazán, hogy 
már gondolatban ott is van valahol másutt, ahová én még gondolni sem tudok. 
Aztán meg őt egy fiú is várja, akit még tavaly az Anna-bálon ismert meg, azóta 
leveleztek, s nem hallottam egyebet Nórától, csak hogy milyen okos, milyen 
művelt, milyen szép, s ez nagy szó, mert Nóra még sosem mondott ilyet senkire. 
Egy író fia, az anyja pedig minisztériumban dolgozik. Valami fejes, mesélte 
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Nóra, gyönyörű villában laknak a Rózsadombon. Nagyon szerelmes ám 
belém, dicsekedett, s én is, úgy érzem. Láthatod már ebből, kedves Naplóm, 
hogy Nórára többé nem számíthatok, nem tehet ő erről, elszakít egymástól 
minket az élet. Egyébként Anya szerzett nekem állást, nem is akármilyet, 
tanítani fogok egy apró faluban. Ez lesz hát az életem, legalább is így kezdődik.  

 
Szeptember 13. Iszonyú dolog történt, kedves Naplóm! Egyszerűen alig tudom 
leírni. Nóra meghalt! Ugye nem tudod elhinni? A legborzasztóbb, hogy nem 
tudok sírni, érted, nem tudok! Nóra persze nem egyszerűen meghalt, hanem 
megölte magát! Tegnapelőtt volt a temetés, s én nem lehettem ott, mert amióta 
elkezdtem tanítani, reggeltől estig tanítok, mert helyettesítenem kell a délutá-
nos tanítónőt, aki az igazgató felesége különben és mindenki tudja, hogy almát 
szedni van valahol Szabolcsban. Szóval nem voltam ott a temetésen, de nem is 
baj. Ma délután kimentem a temetőbe, sokáig kóvályogtam ott, mert Nóra sír-
jánál ott ült a nagymamája, nem mertem odamenni, mert fogalmam sincs, mit 
lehet ilyenkor mondani. Felmentem nagyapám sírjához, leültem és onnan fi-
gyeltem, mikor megy el a nagymama. Olyan őszi illat volt már a levegőben, 
pedig még csak szeptember eleje van, a végén meg is borzongtam ott az ár-
nyékban. Végül Mamika felállt és elbicegett, akkor én is felálltam, s lementem 
Nórához. A virágok teljesen beborították a sírt, a fejfa mellé egy szép fiatal fe-
nyőt ültettek. Csak álltam ott, és semmi nem jutott az eszembe. A fejfán egy 
idézet volt, ezt olvastam el ezerszer. Ilyen volt boldogságom, rebbenésnyi jele-
nés, szemvillanásnyi álom, csillog, ragyog, enyész. Ismertem ezt az idézetet, 
Nóra füzetében olvastam, kíváncsi voltam, ki választotta éppen ezt, talán  
ő maga? Mert mindenféle változat van arra, miért lett öngyilkos, s hogyan.  
A leghihetőbb, amit az egyik barátnője mesélt, aki még találkozott vele a halála 
napján. Neki mesélte Nóra, hogy Zsoltot a szülei hirtelen átíratták egy külföldi 
egyetemre, talán Angliába. Nem akarnak engem, előlem menekítik, megmond-
ták, mondta állítólag Nóra, s éppen Zsolthoz ment, hogy ezt megbeszéljék. 
Legalább mondja meg, ha a saját döntése, talán megérteném. Hogy mi történt 
még ezután, már senki nem tudja. Nóra egy idős rokonuknál lakott, azt hi-
szem éppen annál, akitől azt a misztikus könyvet elhozta. Este bezárkózott  
a szobájába, felvette azt a ruhát, amiben az Anna-bálon volt, bevett 60 db Se-
duxent és lefeküdt aludni. Búcsúlevelet nem írt. Amikor hazajöttem a temető-
ből, elolvastam újra utolsó levelét, amit éppen a halála napján kaptam meg, s ak-
kor úgy olvastam, kicsit megint irigykedve, hogy nem tudtam, s nem is érez-
tem, ő már nem él. Azt írja a levélben, hogy nagyon boldog, s biztos benne, 
hogy megtalálta az egyetlen férfit, akit neki rendelt az ég. Mit mondhatnék 
még, kedves Naplóm? Hogy én mennyire szégyellem magam az állandó sóvár-
gásért, amit Nóra életére gondolva éreztem, azt te tudod a legjobban. Azon is 
gondolkodom, hogy mennyire ismertem én őt, ha azt, hogy mire képes, nem 
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tudtam róla, s egyáltalán, ő vajon ismerte-e magát, vajon tudta-e, hogy a legelső 

kudarcra, ami éri, képes lesz az egész szép életét eldobni magától? És min mú-
lik, mitől függ, hogy az ember az életet választja, vagy a halált? Ilyenek járnak 
a fejemben, s nem tudom a választ. Tudod, még el is mosolyodtam, mert hirtelen 
arra gondoltam, na majd Nórával ezt megbeszélem. Hát igen. Úgy már senki 
nem láthat, ahogy Nóra látott engem. Nem tudok most többet írni, kedves Nap-
lóm, készülnöm kell holnapra, aztán még az esti busszal vissza kell utaznom 
abba a kis faluba, ahol van egy apró, sötét szobám, tele régi bútorral, horgolt te-
rítővel. Már most minden olyan komor és elhagyatott, mi lesz még télen.  

 
 

SIPOS LÁSZLÓ: ANGYAL 
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SZÁNTÓ  T. GÁBOR 
 

Könyvbemutató 
 

Mosolygott persze mindenkire illendően, kezet szorított, még csevegett is 
velük, azután dedikált. Már túl voltak a felolvasáson és a beszélgetésen; ahol il-
lett, komoran figyelt, ahol kellett, visszafogottan derült a közönség. 

Időnként lopva az órájára pillantott, de mindig volt még kérdése a ripor-
ternek. Az impozáns könyvesbolt rendezvényeinek állandó házigazdája, aki 
drapp ingéhez és tweedzakójához bézs színű selyemsálat viselt, nyilván ki akart 
tenni magáért, mind újabb és újabb témáról faggatta. A jövő és a tervek kerül-
tek sorra, s még akkor sem lanyhult lázas érdeklődése, amikor partnere már 
egyértelműen és szándékosan olyan válaszokat adott, amivel nem segítette to-
vábbgördülni az így lassan egyoldalúvá fogyatkozó párbeszédet. Most fejezett 
be egy könyvet, simított végig az ovális üvegasztalra helyezett példányon, nem 
tudja még, mibe kezd, adna magának egy rövid pihenőt. Nincsenek konkrét 
tervei, mondta lakonikusan, és vállat vont. Kiürült. Pihenni szeretne. 

Szokatlanul őszinte válaszai megzavarhatták a kérdezőt, aki végre kizök-
kent lendületéből, egy-két akadozó mondatot préselt ki magából, hogy lekere-
kítse az interjút, és megköszönte a nézők figyelmét. 

Ahogy sorra léptek hozzá a jelenlévők, és gépiesen rázogatta kezüket, fo-
gadta az ismerősök és ismeretlenek gratulációit, arra gondolt, egy pillanatra se 
szabad hinnie a külsőséges sikernek. Jólesett persze elképzelnie, hogy a kirakat 
hatalmas üvegtábláján át a Broadway villódzó fényeiben és sűrűn áradó forgal-
mában merítkezhet meg pillantása, s hogy a bolt, sokszázezer példányos készle-
tével, mozgólépcsőjével, milliónyi tételt ismerő számítógépes katalógusával, a 
fénylő fekete alapon aranybetűs cégtáblájú Barnes & Nobles háromemeletes 
könyváruháza, mely Saul Bellow legújabb regényének premierjét rendezte 
meg, ám a valóság mégiscsak az volt, hogy ő állt ott, és a város se New York 
volt. 

Mégis. Korábbi folyóiratközlések nyomán kelhetett híre mértékadó kö-
rökben a készülő könyvnek, mert ismert arcokat is látott a sokaságban, akik-
nek ő érdeklődéssel olvasta írásait, és bár fel sem tételezte, hogy azok kíván-
csiak lehetnek rá, most mégis minden kétséget kizáróan az ő bemutatójára 
érkeztek, nem lévén aznap délután a helyszínen más rendezvény. 

Próbálta összeszedni magát, hogy olykor érdemi válaszokat adhasson  
a gyors kézfogások alatt feltett kérdésekre, s ne csak gépies monogramokat fir-
kantson az egyhangú dedikációk alá, de mindhiába koncentrált. Még az sem 
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villanyozta fel, hogy egy asszony hármat vásárolt kötetéből, egymás után tolta 
elé a példányokat, s kért mindegyikbe más-más névre valami ajánlást. 

Csak az járt a fejében, hogy mennie kell. 
Ha nem érné el a délutáni vonatot, legközelebb késő este indul újabb já-

rat, s ez azt jelenti, hogy csupán éjfélkor ér célhoz, ez motoszkált benne. El 
akarta kerülni az utóbbi változatot. 

Lassan oszlott a sokaság, amikor a kiadó képviselője egy kopottas farmer-
öltönyt viselő fiatalemberbe karolva lépett hozzá, és eltúlzott udvariassággal 
mutatta be neki. 

Alig várta, hogy a nő magukra hagyja őket, az újságíróhoz hajolt, és a fü-
lébe súgott valamit. Az megvonta a vállát és széttárta a kezét. Ő elnézést ké-
rően az órájára mutatott, majd mint egy idegen, gondosan elkerülve az ismerő-
sök tekintetét, táskájáért nyúlt, elhúzta a cipzárt, belekotort, s miután meg-
találta benne, amit keresett, egy lendülettel a vállára akasztotta, és gyors lép-
tekkel a kijárat felé indult. Csak biccentett és intett a bolt vezetőjének, aki jól 
ismerte már meghívottjai allűrjeit, így most sem lepődött meg, könnyedén 
visszaintett, és nem tartóztatta a váratlan sietséggel távozót. 

Loholt a megállóig, így még elcsípte az ott várakozó buszt. A pályaudvar-
ral szemközt leugrott, átcikázott az éppen nekiinduló kocsioszlopon, és a pénz-
tárnál addig tolakodott, míg végre maguk elé engedték a már ott sorakozók. 
 Alig szállt fel, a szerelvény nekilódult. Egy darabig csak ült, a délután iz-
galmaitól tompán és fáradtan, majd amint észrevette, hogy úgy szorítja magá-
hoz sportszatyrát, mintha gyermekét tartaná karjai között, kissé zavartan 
eresztette le öléből. Akkor sem moccant, s ott őrizte csomagját a lába között, 
amikor már mindenki elfoglalta helyét, az ülése fölötti hálón eligazgatta saját 
poggyászát, és a szerelvény, elhagyva a várost, végre felgyorsulhatott. Úgy 
aludt el, két kezében a táska fülével, két kezét térde közé szorítva, s az andalító 
zakatolás közben már nem tudott magának válaszolni, hogy lehet a függöny 
ugyanolyan füstszagú, mint egy novellájában megírta, ha a kupé, amelyben 
utazik, és a fülkék, ahová valahányszor jegyet váltott, nemdohányzóknak van-
nak fenntartva. Arra ébredt, hogy a kalauz rázogatja a vállát. „Végállomás, 
nem megy tovább ”, figyelmeztette kedélyesen és dallamosan. Úgy érezte, ma-
gyarázattal kell szolgáljon, nem szokott ő elaludni úgy, hogy észre se vegye, ha 
megérkeznek. A fülke kiürült, csak őt keltegette a vasutas. „Most jelent meg  
a könyvem, a bemutatóról jövök”, magyarázta, s ahogy nyújtózott és meleg te-
nyere hűvösen nyirkos tarkójához ért, beleborzongott. Az addig őt baráti han-
gon keltegető arca megmerevedett, hangja szigorúvá vált. „Na, tessék leszállni. 
Ez a szabály.” 

Odakint már sötét volt. A gyors és mély álomból magához térve kicsit 
kóválygott, és fázni kezdett vékony fehér ingében, fekete vászonöltönyében.  
A peronon végiggyalogolni mindig várakozással teli volt számára, ám senki nem 
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jött elé már jó ideje. Szaporán lépkedett és mélyet szippantott a pályaudvar jel-
legzetes, sehol másutt nem érezhető illatából. Gépzsír, olaj, füst, rozsda, szén, 
égett vezeték, a resti kipárolgása, állott várótermi szagok keveredtek valami 
összetéveszthetetlen, semmi máshoz nem hasonlítható eleggyé, amire mindig 
készült, ha befutott a szerelvény. 

Még nem indult el a villamos a vasútállomás elől, jegyért álltak sorba a pa-
vilonnál a frissen érkezettek. Ilyenkor este ritkább volt a járat, ezért várako-
zott hosszasan, hogy mindenki elérje. A kioszk az esti vonat után zárt. Irigy-
kedve gondolt az éjszaka érkezőkre, akikre nyilván nem vadászik ellenőr. Soha 
nem utazott még azzal a vonattal, de mindig vágyott rá. 

Hepehupás szakaszon zötykölődött végig a két kocsi, s ő megint úgy 
érezte magát itt, a városba vezető, macskaköves sugárúton, mint az első rande-
vújára lázasan készülődő, akinek sejtelme sincs, a másik eljön-e a találka szín-
helyére. 

Egy átszállással keresztülszelte az egész helységet. A megállóban körül-
nézett, alig látott járókelőt. Vidékiek, korán fekszenek, gondolta, s ettől elszé-
gyellte magát. Azután eszébe jutott az is, hogy ez a borzongás már nem a folyó 
felől érkező, hűvös széltől fogja el, ezt mindahányszor érezte, ha akárcsak na-
pokra idelátogatott. 

Gyalogolni szeretett volna, lemenni a partra, beleszagolni az éjszakába  
a víz felett; megnézni, helyén van-e az úszóház, amit, ha nem látott, senki soha 
elképzelni nem tudhatott szóbeli leírás nyomán; a kátrányszagú csónakház, 
megannyi kamaszkori párás titok és vágy koedukált rejtekhelye; az iszapos 
túlsó part, ahol valaha, egy hajnalon ruhátlanul fürdött gyermeke anyjával,  
s mezítláb gyalogoltak hazáig, át a kihalt városon; elsétálni vágyott volna a ká-
véház felé, melynek teraszáról, ha kitartóan ült és várakozott, előbb-utóbb 
mindenkit megláthatott, akiért fontos volt ide újból és újból visszatérnie; a 
házhoz, melynek örökké akadozó második emeleti redőnyeire azóta nem né-
zett fel, hogy először kellett vendégként megpillantania nagyanyja egykori la-
kásának lehunyt ablakszemeit; s belefúrni magát a zsinagógával szomszédos 
szeretetház macska- és hyposzagú homályába, ahol számára minden de 
minden történet kezdődött. Valamennyiünknek megvan a maga Macondója, 
formálódott benne esztendőkön át a mondat, amit soha nem mert volna leírni, 
nehogy azt higgyék, Marquezhez méri önmagát. 

Most azonban nem mehetett sehova. Egy utcányi sétát sem engedett meg 
magának, mert akkor végképp esélytelen lett volna saját vágyaival szemben. 
Behunyta inkább a szemét, árnyéka lassan imbolygott az akasztófaszerűen fölé 
hajló lámpa fényében, így várta a villamost. 

Rajta kívül három utas ült fent. Ketten a következő megállónál leszálltak, 
egy részeg az azutáninál. Egyedül maradt. Három megálló múlva a vezető el-
húzta fülkéje függönyét, és gyanakodva hátranézett. Ő is megfordult, de ketten 
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se láthattak mást. Rajta kívül semmi nem volt gyanús. A végállomás előtt kel-
lett leszállnia. Megtapogatta táskáját, s ahogy az első ajtóhoz lépett, látta a ve-
zető megkönnyebbült arcát. 

Várt, míg a kiürült villamos csenget, hiába, gondolta, a szabály az szabály, 
harmonikaszerűen összezáródnak az ajtók, elhúz előtte a szerelvény, aztán ne-
kivágott a sötétnek. Itt, a sírkerteknél meglehetősen szórványos volt a világítás. 
Belekotort a sportszatyorba, és előhúzott egy zseblámpát. Nagyteljesítményű, 
fókuszolható alkalmatossággal készült, tudta, hogy szüksége lesz rá. 

Végighaladt a keresztény temető fala mentén. Ha kísértethistóriákról hal-
lott, csak itt tudta elképzelni a szellemjárást. Zsidó halott a csontzenétől han-
gos gilgulig nem rendetlenkedik, a helyén marad, csendben van, türelmesen vár 
a végső szólításra, ki nem költöztethető, nyughelye öröklakás az idők utójáig  
e földalatti társasházban. 

Ahogy a rozsdás kapuhoz ért, szívverése felgyorsult, torka kiszáradt. Zse-
béből horgolt, fekete kapedlit simított dudorodó fejbúbjára. Lenyomta a kilin-
cset, de a vasszerkezet nem mozdult. Remegett a keze az izgalomtól, de amint 
eszébe jutott, hogy ezt is megírta egyszer, s olybá tűnt, mintha csak megeleve-
nedne a fikció, elmosolyodott, és ahogy a történet akkor folytatódott, ő is ak-
ként cselekedett. Vállával nekifeszült a rácsnak, s a kapu kilincselés nélkül ki-
tárult. A rozsda tapasztotta egybe a két szárnyat. 

Kőhöz ütődhetett, mert a nehéz fém belezendült a csendbe és visszavágó-
dott. Kezét ütötte meg, ijedten és dühösen újra lökött rajta egyet, s elemlám-
pája erős fényében látta, hogy táncol a nyikorgó rács. Utánakapott, hogy a zaj-
forrást elnémítsa. Ezt még a városban is hallhatták, gondolta szorongva, de bí-
zott benne, hogy a szomszédos sírkertre se felügyel senki. A kertészen és a fő-
ként már csupán külföldről hazalátogatókon kívül nappal se jár erre más, bíz-
tatta magát, nemhogy éjszaka. Valaha persze volt itt gondnok, de azt is mintha 
csak mesélték volna, keveredett az emlék a fantáziával, alig derengett, holott 
még személyesen ismerte őt. 

Nem tudta visszaidézni egészen pontosan, tőle, vagy róla hallotta-e, gya-
korta sétáltak itt a rabbival a sírok között, amíg még volt „zsidó papja” a vá-
rosnak, ő kérdezett, a másik válaszolgatott, ám egy idő után a rabbi azt vette 
észre, hogy ő maga tesz fel egyre feszítőbb kérdéseket, legmélyebb kétségeibe 
engedve bepillantást, s a borvirágos arcú, állandóan mosolygó és mindig kissé 
ittas gondnok felelget neki. Sakkoztak is sokat a műhely és kőház közötti át-
menetet képező építményben a ravatalozó mellett, ahová csak az üvegezett aj-
tón szűrődött be némi fény. Most úgyse látni semmit, gondolta az omladozó 
épület mellett elhaladva, és hiányzott neki, hogy belessen, mint gyerekként va-
lahányszor, ha forró nyarakon szüleivel járt itt, s a törött bútorok és mindig 
érintetlennek tűnő rendetlenség fölött figyelte tűnődve, a koszos üvegen át  
a homályba vágó fénypászmában rezgő, kavargó milliárdnyi porszemet. Hőség 
volt, és virágportól illatozott minden. Méhek és dongók lepték el a sárga kö-
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vekkel kirakott út két oldalán vadul burjánzó bozótost. Émelyítő szagot árasz-
tott a friss locsolástól párálló aljnövényzet. Szédítő volt a buja zsongás, ciripe-
lés az első sor évszázados, feketéllő kövei, a gyereksírok között. 

Most hűvös volt, tömör és süket csend. Ebbe zörrent bele minden mozdu-
lata. Avarban lépkedett bokáig. Jobbra a ravatalozó hatalmas épülete; érezte 
inkább mint látta, a zseblámpa fényében éppen csak a kupola íve sejlett fel. 
Akkor is cinteremnek hívták a helybéliek, amikor ő bűntudattal kihúzta itt 
játszódó elbeszéléséből a szót, nehogy félreértsék, nehogy szofisztikált iro-
dalmi körök azt higgyék, az épületet nevezi így. Árulónak érezte akkor magát, 
mert inkább feláldozta a kifejezést, mintsem hűséges maradt volna, jóllehet 
egészen addig maga is úgy hitte, a napfényben egykor megcsillanó tető mára 
sötétlő ezüstszín bevonata miatt hívják így a kupolás csarnokot. 

Az avar borította föld puhán besüppedt. Léptei alól elfogyott az út. Túl-
ment az elágazáson, ahol balra kellett volna fordulnia. Visszahátrált, s a he-
lyenként letisztult, keskeny, köves utat bevilágítva indult tovább. Szél kavarta 
fel a száraz leveleket, s ő a vállát mozgatta, hogy a hűvösen hátára tapadó ing 
kissé átmelegedjen. Most már figyelnie kellett. A lámpa fénykörében egymás 
után tűntek fel a sírkövek. Némelyikhez egészen közel ment, hogy a rájuk vé-
sett neveket kibetűzhesse. 

Bármikor járt is itt, soha nem volt képes egyenesen a rokonok sírjához 
menni, hiába volt szűkre szabott az ideje, itt mindig bámészkodott, a felirato-
kat silabizálta, ismerkedett a történet szereplőivel, kiknek jelenése egykor vé-
get ért, de el nem kallódhatnak, legalábbis így vigasztalta magát, már mindig is 
meglesznek, hiszen itt voltak, részeként ama nagy elbeszélésnek, amelynek ő, 
aki maga is beszélni kívánt róluk, szintén csak kései szereplője. Ezekhez itt 
mind köze volt valamiképpen. 

Mindig elkalandozom, botorkált tovább, de legalább most jókor jöttem, 
bíztatta magát. Szlichesz volt, a bűnbocsánatért való esdeklések és a temetőláto-
gatás, a kéveróvausz ideje. Ha írna erről, ezt is meg kellene magyaráznia, húzta 
el a száját, elvégre szinte senki nem értené. De mit tegyen, ha ez lett írásai ha-
barcsa, a beszüremlő szavak, melyek nélkül már épp úgy nem tudna az lenni, 
aki, mint csupán általuk sem. E köztes lét, lebegés a szakadék felett, az a világ, 
melyben, ha egyáltalán, otthonra lelhet, e lassan senki által néven nem nevezett 
világban, mely mégis, csakis a szólítás által támadhatna fel, ám melynek aurája 
hosszas magyarázat által szertefoszlana, de amíg szólíthatják, míg néven, a ne-
vén nevezhetik, még létezik, válaszol, életjelet ad. 

Mindenesetre időben jött, és korántsem érezte véletlennek, hogy így esett. 
Mert csak szólítani kevés. El kellett jönnie ide, hogy jelen legyen, s már egé-
szen biztos volt benne, hogy szó sincs véletlenről. Elvégre itt, a városban,  
a szeretetházban és a temetőben kezdődött minden, az egykor hieroglifáknak 
tűnő sírfeliratokkal, amiket már semelyik ide látogató rokon meg nem értett,  
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s amiket ő azután lázasan kezdett silabizálni, mert számára magától értetődő 
volt, ezeket azért írták oda, hogy valaki majd elolvassa. Attól fogva mindig is 
ide tért vissza, hogy valamit keressen, tovább gombolyítson, amit először mí-
tosznak hitt, s csak esztendőkkel később tudatosodott benne, hogy súlypontja 
korántsem történelmi messzeségben, mint inkább önmagában keresendő. Bi-
zonyos volt benne, hogy nem lehet véletlen. Éppen akkor érkezett, amikor 
jönnie kellett. Szlichesz volt, a kéveróvausz ideje. 

Megpillantotta az egyik sírt. Egészen jó állapotban lévő fehér kőlap,  
s alatta mélyen a dédszülők maradványa. Ükszülei a másik ágról szintén itt fe-
küdtek, de hiába találta meg a porladó temetői térképen a kérdéses parcellákat 
a nevekkel, hiába kúszott bokrok alatt, besüppedt sírok, eldőlt kövek között, 
nem bukkant a nyomukra. 

Ide költöztek mind, fantáziált gyerekként, de ez titok, senki nem értené. 
Ujjongó felfedezését amúgy sem oszthatta meg másokkal, mert a temetőben 
csak halkan lehetett beszélni, úgy meg titkot felfedni nem érdemes. Később, 
amikor idegenek azzal a képtelenséggel ijesztgették, hogy szülei is meg fognak 
halni egyszer, elképzelni sem tudta, mi lesz utána, s egy kicsit félt is akkor. Azt 
is mondták neki fenyegetően, hogy felnő, és gyerekei lesznek, s hogy felelős 
lesz értük, és minden másként lesz; és valóban, felnőtt, gyermeke is született, 
aki a halálról kérdezte, és olyankor elszorította torkát a félelem, hogy a gyer-
meke is fél már, nemcsak ő, és semmi sem úgy volt mint mondták, de egészen 
másként mint gondolta, ám félni egyre jobban félt, és tudta, lelkiismeret-furda-
lása is lesz majd azután, mert azelőtt nem viselkedett másként; és lett is, olykor 
elnyomta benne a félelmet e bűntudat, és az jó volt, sokkal jobb, mint amikor 
a lassan tárgyát vesztő, puszta félelem hatalmasodott el, s emésztette fel bűn-
tudata maradékát. 

Bár ismerte a szokást: kavicsot a kerítésen kívülről kellett volna hoznia, 
elvégre a temetőt építeni kell, mégis itt tapogatózott, de csak földdarabkák 
mállottak szét ujjai között. Apró, fehér murvát kapart ki végül, azt rakta a 
sír szélére. A másik kőhöz, apai nagyszüleihez lépett, ott is belemarkolt a földbe,  
a törmelékek közül egy keményebb darabot választott és helyezte a gránitlapra. 
 Visszament a dédszülőkhöz, és lassan ráemelte a lámpa fénykörét a sírra 
vésett betűkre. Po nitmán, a két szókezdő betű állt csak a kövön: Itt van el-
rejtve. Töhé náfsó c'rurá bic'ror háhájim. Legyen lelke beleszőve az (örök) élők 
kötegébe, oldotta fel itt is a rövidítést. S persze a héber nevek. Egy nemzedékkel 
később nyoma sincs a kvadrát betűknek a családi sírokon. Végigsimított raj-
tuk, mintha ujjai bólintottak volna omént, és tovább indult. Jobbra kellett for-
dulnia, s majdnem egészen a kerítésig mennie az anyai déd- és nagyszülőkhöz. 
 Ahogy közeledett céljához, egyre húzta volna az időt. A drótháló tövéből 
kaparta össze a kavicsokat, de hiába szöszmötölt, a csapongva pásztázó fény-
nyaláb végül szülei nyughelyére vetődött. Nem kellett odavilágítania, kívülről 
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tudta a sírfeliratot, melyben ismét szerepeltek az ősi szöveg jelei. Egy sírfelirat 
inkább a kőállítóról szól, mint az alatta pihenőről, fogalmazott mentséget an-
nak idején. 

Soha nem tudott fesztelenül viselkedni itt. Nem súgott senki, mit és ho-
gyan kellene tennie. Már az első alkalommal úgy érezte, figyelik őt, ezért nem 
tudott a helyzethez illően viselkedni, mint szeretett volna. A legkellemetle-
nebb az volt, hogy úgy érezte, ők figyelik. Kezdetben kényszeresen hátra 
kellett fordulnia minduntalan, s csak komoly önfegyelemmel volt képes erről 
leszokni, ám az érzés alkalomról alkalomra a hátába hasított, olyankor pedig 
várnia kellett, szinte szuggerálnia magát, elhessegetni tévképzetét, mielőtt to-
vább tevékenykedett. 

Most mindebből semmit sem tapasztalt, csak lámpalázas volt és megillető-
dött. Leült a kő szélére, kinyitotta táskáját, és egy gyerekásót vett elő, lánya 
egykori játékát, kis fémtollú darabot, alig tenyérhosszú nyéllel. Letérdelt a sír 
mellé, s a lámpát úgy állította, hogy szórt fénye a követ teljes hosszában be-
világítsa. Középtájon kezdett ásni. 

Nem kaparta puszta kézzel a temető földjét, nem zabálta, mint a dagadt, 
vértolulásos, izgága Tábor a Napkönyvben, csak ásott, miközben persze meg-
értette őt is, aki, ha másként nem képes megemészteni, hát be akarja kebelezni, 
gyomorsavával szétmaratni feneketlen bendőjében ezt az egészet, hátha akkor 
felszívódik; miként azt a másikat is, a méla tárcaíró Ló Taszilót, aki szintén 
szüntelenül csak a halottairól tudott írni, mert mindig csak kórházba járt láto-
gatni, s aztán mindig csak temetett, végtére is mindenki abból él, amije van, 
neki meg főleg halottai voltak; bár megértette őket, miközben egyre gyorsab-
ban és egyre jobban kimelegedve ásott, és a homlokáról alácsorgó izzadtság 
már a szemét marta, hogy könnyezni kezdett; mindenesetre ő azért fohászko-
dott volna, ha van erre vonatkozó ima, hogy neki ne kelljen örökké a halottai-
ról írnia, s hogy amit életükben nem mert, vagy nem volt képes megírni róluk, 
még pontosabban önmagáról, végre megfogalmazhassa, ne essék cseberből ve-
derbe, hogy amivel egykor életükben őket nem kívánta szembesíteni, haláluk-
ban most maga ne legyen rá alkalmas, hogy mindazzal immár végképp egyedül 
szembesüljön. 

Megcsúszott az ásó. Lihegve támaszkodott a földre, ledobta a szerszámot, 
és a gödörbe nyúlt. Az üreg ferdén vezetett a sírbolt alá, s keze hűvös, síkos 
anyagot tapintott. Nejlonzacskót húzott elő, s a fénysávba emelte. Nyílása be-
gumizva, tartalmát láthatóan sértetlenül megóvta a nedvességtől. 

Könyv volt benne, évekkel azelőtt megjelent első munkája. Amikor sietős 
mozdulatokkal azt ásta el, tagadhatatlanul érzett valami színpadiasságot saját 
gesztusában, ám ezúttal szó sem volt erről. 

Miközben írta e könyvet, kezdettől fogva erre a pillanatra összpontosí-
tott, ez hajtotta, pontosabban ez vonzotta a végkifejlet felé, akár a mágnes; ha 
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elakadt a munkában, csak maga elé kellett idéznie a temetőt, a bész ajlem, az 
örökkévalóság háza töredékes emlékképeit, s azok továbbgördítették. Különös 
érzés volt; addig nem kívánt újra eljönni kövei közé, míg nem írta meg őket.  
A legközelebbi találkozáskor már nem akart üres kézzel érkezni, át akarta adni 
bevégzett opuszát, mert ez valóban az a könyv volt, amit mindig is ígért. 

Róluk írta, hát elhozta nekik. 
Lerogyott a száraz levelekre. Fehér inge, nadrágja térde úgyis csupa kosz 

volt már az ásástól, nem zavartatta magát. Odahúzta a táskát, belenyúlt, és egy 
nyomdaszagú kötetet vett elő, frissen megjelent könyve egy példányát. Kissé 
reszketett a keze, amint a gumit sodorta le a zacskóról, de amikor új könyvét  
a régi mellé csúsztatta, és a nejlont egy mozdulattal megtekerve ismét elzárta tar-
talmát a külvilágtól, elégtételt érzett. Művét az aprókat rezgő fénybe tartotta, 
úgy gyönyörködött. 

Mintha csak kvitlit hozott volna, mit a kövek közé rejt, lassan, elmélyült 
figyelemmel közelített az üreghez, s nyomta mélyére a csomagot. Újból feltér-
delt, két kézzel tolta vissza a földhányást, egyengette, míg sima lett előtte a ta-
laj. Rátaposott néhányszor, azután tétován álldogált a gödör helyén. 

Tudta, hogy indulnia kellene, marék füvet tépni és maga mögé hajítani, 
mielőtt kilép a kapun, hogy a halál angyala utat tévesztve elkerülje őt; kezét 
leöntve megtisztulni a holtak birodalmától, távozni dolga végeztével, mégsem 
bírt elszakadni. Figyelme belekapaszkodott a zizegve utolsókat pislákoló vilá-
gosságba, s csak állt, várt türelmesen, amíg az apró égőben izzó szál végképp 
kihunyt. Kezét sem látta, olyan vastag lett a sötét, s ahol némán várakozott, 
olyan távol esett már az úttól, hogy a kerítés mentén álló nyárfák vedlett ágai 
között sem ért el hozzá a lámpák fénye. 

Oka is volt végre, hogy ne induljon el. 
Félelmetesnek találta az áthatolhatatlan sűrű feketeséget, ami körülölelte, 

s megakadályozta, hogy elhagyja a helyszínt. Az éjszaka rejtelmes hangjai, míg 
dolgozott, nem jutottak el tudatáig, most minduntalan magukra vonták fi-
gyelmét. Lassú szél támadt újra, minden lomha fuvallatra megzörrent az avar, 
mintha könnyed léptekkel mászkálnának benne. Nem mérik ingyen a nyugal-
mat, gondolta fegyelmezetten. Visszafojtotta lélegzetét, hogy semmilyen han-
got ne adjon, ám ő továbbra is hallotta a zajokat, végül pedig zihálnia kellett. 
 Tudta, hogy indulni kéne, füvet tépni, kezet mosni, távozni innen minél 
hamarabb, növekvő értetlenséggel mégis egyre otthonosabban érezte magát 
közöttük. Félni kezdett, hogy félni fog, sehol másutt nem élheti át többé már 
ezt az érzést, és mert tartott tőle, máris bekövetkezett. 

Lassan leült a kő szélére. Két tenyerére támaszkodott, és súlypontját a pusz-
ta földre eresztette. Hátát nekivetette a dupla sír oldalának, térdét felhúzta, 
átölelte karjaival, és ráhajtotta a fejét. Sejtelme sem volt, ha ő írná, hogyan 
folytatódhatna a történet. 
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KISS  ANNA 
 

Változások 
 

Felhő 
felhőbe átalér, 
szédül és 
átfordul a tér, 
nagy, égig 
felgörbült homok 
fölött alá, fel 
így forog. 
 

Mi boldog 
hír, mi átsüvít 
terén, mi 
kit sem boldogít, 
nagy, égig 
felgörbült vizek 
fölött az angyal 
bár siet, 
 

mi baljós 
hír, mi átsüvít 
felhőin, míg 
bizonytalan 
forgásba szédül, 
és magát 
szemléli egy 
szempáron át? 
 

Elvész, amint 
magára lel, 
felhő felhőbe 
oszlik el, 
kit ébreszt 
fel, ha angyala 
sem juthat el 
honnét hova? 

vízszintes 
angyalával 
átfordul, de az 
süvit tovább, 
ajkán feledte 
ujjait, 
felhőből is 
felhőbe lát, 
 

nagy, égig 
felgörbült hegyek 
fölött a hírrel 
bár siet, 
formát vet, 
égig feltolul 
a kín, mi 
ittrekedt alul, 
 

átér 
egymáson a 
világos és 
sötét, 
függ már alá 
az ón, és 
nincs se föld 
se ég, 
 

ha éjnek 
éjjelén 
almák 
gurulnak át 
a ház kövén, 
s az ón 
mutatja már 
magát. 



1997. május    43   
 

Felhő 
felhőbe átalér, 
szédül és 
átfordul a tér, 
nagy, égig 
felgörbült homok 
fölött alá, fel 
így forog. 
 
Mi boldog 
hír, mi átsüvít 
terén, mi 
kit sem boldogít, 
nagy, égig 
felgörbült vizek 
fölött az angyal 
bár siet, 
 
mi baljós 
hír, mi átsüvít 
felhőin, míg 
bizonytalan 
forgásba szédül 
és magát 
szemléli egy 
szempáron át? 

 

Elvész, amint 
magára lel, 
felhő felhőbe 
oszlik el, 
kit ébreszt 
fel, ha angyala 
sem juthat el 
honnét hova? 
 
Vízszintes 
angyalával 
átfordul, de az 
süvít tovább, 
ajkán feledte 
ujjait, 
felhőből is 
felhőbe lát, 
 
nagy, égig 
felgörbült hegyek 
fölött a hírrel 
bár siet, 
formát vet, 
égig feltolul 
a kín, mi 
ittrekedt alul. 
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SIGMOND  ISTVÁN 
 

Álomüzér a templomfalon 
 
Egyformaság országa egyetlenegy hosszú utcából állt, amelynek egyik 

vége a Templomba torkollott, másik végét egy betonfal zárta el a külvilágtól, 
hatalmas, égbe nyúló betonfal, amely jelképpé magasztosult az idők folyamán, 
az élet lényegének a jelképévé. Az egyformaság igénye belső kényszerből fa-
kadt, amely átöröklődött egyik generációról a másikra, nem szabályozták tör-
vények, mégsem szegte meg senki, természetes volt és magától értetődő, hogy 
mindenki maszkot visel az arcán, vastag acéllemezekből készített maszkot, me-
lyen a szemeknek, orrnak, szájnak hagytak egy-egy hézagot, hogy akadálytala-
nul lélegezhessenek, láthassanak és ehessenek Egyformaság lakói. A fülek szaba-
don maradtak, nemcsak abból a meggondolásból, hogy tisztán lehessen tartani 
őket, de a szerelmi légyottoknál igencsak fontos szerepet játszottak, ugyanis 
egymás fülének érzéki morzsolgatása hathatósan közrejátszott az eksztázis ki-
váltásában, amelynek meghatározó szerepe volt a mindennapi életvitelben. 
Hogy ebből kifolyólag a fülcimpák általában hosszan alácsüngtek, ez egyáltalán 
nem tűnt fel senkinek, egy kívülről érkező szemlélő viszont bizonyára elképedt 
volna a duzzadtan lötyögő fülcimpák láttán, de a Fal túlsó oldaláról senki sem 
érkezett ide, sohasem jártak idegenek ebben az utcányi országban. Az itt lakók 
számára ez az ország a világ volt maga, eszükbe sem jutott, hogy a Templomon 
és az égbe nyúló betonfalon túl létezhet valami, a világnak csak felfele volt 
kiterjedése, a Mindenség ezt az utcányi földdarabot jelentette, a hozzá tartozó 
égboltozattal, amelyen nap mint nap megjelent a Fényapónak nevezett korong, 
az elérhetetlen, letéphetetlen, maszk nélküli és kegyetlen, a nappalt hozó Világ-
isten, akit mindenki elátkozott volna, ha az átok fogalma nem lett volna itt isme-
retlen, ehelyett vágyakat ébresztett, az éjszaka eljövetele utáni idegtépő vágya-
kozást, hogy végre felkerüljön az égre a pajzánul mosolygó Sárgaszem, akinek 
sejtelmes fényében rohanni lehet a Falhoz, a beteljesült vágyak falához. 
 Egyebekben semmiféle különöset nem tapasztalhatott volna az ideláto-
gató, az élet megszervezése és maga az életvitel semmiben sem tért el a külvi-
lágban meghonosodott szokványoktól, annyiban talán mégis, hogy az egyén 
szabadságát semmiben sem korlátozták. Ez nemcsak a kialakult szokásoknak 
volt köszönhető, a Törvény négy cikkelyben szabályozta azt a mérhetetlen 
szabadságot, amelyet a lélegzetvételhez hasonlítható természetességgel vett tu-
domásul mindenki, ám egy jövevény számára ez a földöntúli állapot a Terem-
tés végleges beteljesülését jelentette volna. A Törvény első cikkelye például ki-
mondta, és nem is akárhogyan, hanem félreértelmezhetetlen közérthetőséggel, 



1997. május    45   
 

hogy mindenki arra gondolhat, amire akar. A törvényhozó, humanitárius meg-
gondolásból óva intette a gondolkodókat az asszociációs túlkapásokban rejlő 
veszélyekre, amelyek alapjaiban rengethetik meg a kialakult életviszonyokat, 
az élet minőségét, a boldog semmittevésbe ágyazott vágyakozás eszményi ál-
lapotát. Merthogy a vágyakozás joga is szerepelt a törvényes előírásokban; nem 
részletezte a vágyakozás tartalmát, értelmét és mélységeit, erre nem is volt szük-
ség, hiszen a vágyak nem tántorogtak az összevisszaság néha megfoghatatlan 
vagy megfogalmazhatatlan ködfoszlányaiban, a vágyak tudatosan és célirányo-
san kizárólag a Falhoz kötődtek, a Falnál való huzamos és aktív tartózkodás 
jelentette a vágyat magát, az élet célját és értelmét. A kívülálló el sem hinné, 
hogy Egyformaság országában még arra is kiterjedt a figyelem, hogy biztosítsa 
az ordításhoz való jogot, nemre és korra való tekintet nélkül, mert hiszen 
bárkivel előfordulhat, hogy szükségét érzi őrületes hangerővel bődülni egyet, 
no, nem azért, mert holmi premisszák gondolati felsorakoztatása olyan konk-
lúzió levonására késztette, hogy ezt csak kidülledt szemmel és égre emelt ka-
rokkal tudta volna közhírré tenni, hanem mert a boldogság langymelegében 
való állandó lubickolás egyeseket erősebb hangok kibocsátására ösztökélhetett. 
Persze igen célszerűnek mutatkozott az ingyenesen kiosztott hangtompító 
készülékek használata, amelyre senkit sem köteleztek ugyan, ám illetlenség lett 
volna elnyomni a Faltól érkező áhítat hangjait, az ordításba fulladt áhítat 
ugyanis elvesztette volt azt a mindenkori varázslatot, amely a gondolatnak,  
a vágynak és tulajdonképpen a szűköléssé szelídült ordításnak is értelmet adott. 
És végül a Törvény az álmokat is szabályozta természetesen, amennyiben min-
denkinek joga volt álmodni, alvó vagy ébrenléti állapotban egyaránt, a Tör-
vény semmiféle korlátozást sem írt elő az álmok milyenségének tárgykörében. 
Nem megszorításként, hanem javallatként szerepelt a negyedik cikkelyben, hogy 
az álmokat nem ajánlatos elmesélni, álomcserére sor kerülhet ugyan, de ezt 
négyszemközt kívánatos lebonyolítani; az álmokkal való üzérkedést sem tiltotta 
a Törvény, csak jelezte, hogy elképzelhető ilyenfajta tevékenység is, azoknál az 
eltévelyedetteknél, akik nem viszik magukkal hangfogó készüléküket az ál-
maikba, ami teljességgel érthetetlen és szokást erősítő kivételnek tekinthető. 

Nagy tévedés volna arra következtetni mindezekből, hogy a külvilágban 
oly megszokott víziók, ábrándképek, látomások gyönyörűséges vagy elbor-
zasztó képzeteiben vergődtek álmukban az itt lakók, az álmokat nem népesí-
tették be sem marcona keresztes vitézek, sem jóságos angyalok, senki sem volt 
álmában szegény, nyomorult vagy halott, netalán másnemű, testetlen vagy 
maszktalan, mint a hangtompítóval ugató, csupasz pofájú ebek vagy a függöny 
nélküli ablakok, s tekintve, hogy Egyformaságban ismeretlen volt az Idő fo-
galma, minden a mában összpontosult, a múltat befedte a jelen, jóságosan és 
megértően (az Idő végre bebizonyíthatta, hogy mennyivel tartalmasabb a múlt 
béklyóitól megfosztott jelen; a külvilágban ugyanis már régen kiderült, hogy  
a múlt jobban járt volna, ha béklyóstól szétfoszlik a semmiben), ami pedig a jö-
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vőt illeti, nos, ezt a fogalmat a külvilágban ötlötték ki holmi szkizofrén agyak, 
s az Idő bölcsebb volt annál, hogy ezt a tudatot romboló, hamis ideát átengedje 
a Falon, még a tudat alatti tetszhalálban sem kapaszkodhatott meg ez a tömeg-
gyilkos fogalom; egyszóval: az álmok a jelenhez kapcsolódtak, reálisak voltak 
és megvalósíthatók, merthogy mindenki azt álmodta minduntalan, hogy a Fal 
tövében ölelkezik valakivel, abban a hosszúkás gödörben, ahol a gyakori hasz-
nálattól a földbe süllyedtek a kockakövek. Az egymáshoz tapadt ágyékok sze-
relmes lüktetésben járják a beteljesülés táncát a puhára döngölt földágy vánko-
sán, a meztelen lábak görcsösen összefonódnak Sárgaszem sejtelmes fényében, 
hangok képződnek a maszkok alatt; a kéjbe olvadt áhítat egyre hevesebben ki-
szakadt hangjai, mintha betűkre szaggatott imák röpdösnének a mindent be-
fogadó égboltozat felé, a mélységekből fel-felszikrázik a megnyugvás ígérete, 
de ezt egyikük sem akarja és azonnal, gyorsan akarják mindketten, közben  
a hosszan lecsüngő, vérvörösre bügyörgetett fülcimpák járják a maguk táncát az 
ütemesen egymáshoz koccanó maszkok ritmusára, és fellobban a láng: az ön-
kívület bűvöletében kirobbannak a gyönyör avagy a teremtés könnycseppjei. 
Az elzsibbadt testekből a béke sóhajtása rebben elő, felkúszik a betonfalon az 
ég pereméig, aztán fáradtan visszatér, szétszóródik a földágyon s besuhan a mély-
ben pihenő kockakövek közé. 

* 

Egyformaság lakói harangszóra várakoztak a Templom előtti téren. Fény-
apó már régen ott garázdálkodott az égboltozaton, ontotta kíméletlen sugarait 
a szótlanul álldogáló maszkosokra, a Falnál senki sem tartózkodott, még azok 
sem, akik napközben többször is elidőztek a gödör közelében; ezeknek általá-
ban még aprócska fülcimpájuk volt, s csak meredten nézték a földágyba tapadt 
nyomokat, hosszan elmerengve azon az epedve várt pillanaton, amikor ők ma-
guk is nyomokat hagyhatnak a földben. Most azonban mindenki a templom-
ajtó előtt szorongott, nem mintha kötelezővé tették volna a jelenlétet, de hát 
ki akart volna lemaradni a különösnek ígérkező eseményről, amelynek a 
mibenlétéről senki sem tudhatott, de valami feszültség vibrált a zsigerekben, a 
lélegzetvételben, a templomajtóra tapadt, kifehéredett tenyerekben, s mintha 
nem lett volna örömteli ez a várakozás, de egy feltételezett katasztrófát sem 
várhattak volna ilyen csendesen, a szemek sem rebbentek kérdően egymás felé, 
a pillantások végigvonultak a kockaköveken s rámeredtek az utca túlsó oldalán 
magasodó felületre, mintha a Faltól várták volna a választ, ha már a jel, a ha-
rangok kondulása késett, egyre csak késett. 

– Kétszáztíz – suttogta a fiú. 
– Százhatvanöt – suttogta a lány. 
Szerelmes ölelésben simultak össze, nézték egymás számát, a maszkok hom-

lokrészére vésett számokat, melyeket az ivarérettek mindegyike megkapott, 
hogy az addig Számtalanoknak hívott gyermekekből gödör-érettekként azono-
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sítani tudják egymást. Ők is várták a jeladást, a harangok kondulását, csakhogy 
ők megsejthették, hogy mi következik, nem siettek, élvezték a várakozás gyö-
nyörét, simogatták egymás maszkját, s nem a Falra tapadt a tekintetük, a sze-
mükből kiáradó delejes ragyogás választ adott a fel nem tett kérdésekre is. 

– Nevet fogok adni neked – suttogta a fiú. – Egyedül neked lesz neved. 
Gyönyörűséges neved. 

– Kétszáztíz vagyok – mondta a lány. – Hiszen tudod. 
– Nem, nem, neved lesz, igazi neved. Ahogy Fényapónak és Sárgaszem-

nek, a Falnak és a Templomnak. Érted már? 
– Nem értem – mondta a leány. 
– Meg kell értened, másképpen nincs értelme az egésznek, azoknak az ál-

moknak... 
– Miről beszélsz? 
– Elmondom. Akkor mindent elmondok neked – mondta a fiú. – Csak-

hogy ezt nem szabad megtudnia senkinek. 
– A Falnak sem? 
– De, de – bizonytalankodott a fiú. – Azt hiszem, a Falnak igen. Szóval 

egy titkot, egy nagyon nagy titkot mondok el neked. Tudod, én... én megvet-
tem egy álmot: 

– Cseréltél? 
– Nem, nem cseréltem, csak megvettem. 
– Százhatvanöt – suttogta rémülten a lány. – A Törvény! Az álomüzérek! 

Te nem viszed magaddal a hangtompítódat az álmaidba? 
– Nem erről van szó! – A fiú berekedt az izgalomtól. – Az öregasszony.  

Ő volt az. Ő akarta. 
– Mit, mit akart? – A lány szeméből kialudt a ragyogás.  
– Követett – mondta a fiú. – Egyfolytában mögöttem jött, akárhova men-

tem, mindig ott volt a közelemben, ha szaladtam, utánam bicegett, nem szólt, 
nem állított meg, csak nézett, a lelkembe nézett, megérezhetett valamit, tudod, 
a vágyat érezhette meg bennem, a vágyat, hogy nevet adjak neked, hogy tudni 
akarom, mi van a maszkod alatt, mert így, ne haragudj, ugye, nem haragszol?, 
a fémet, a hideg fémet simogatom állandóan, s ez nem elég, nekem nem elég, 
néha elborzadok, ha magamhoz húzom a fejed. 

– De hát a Falnál – mondta sírósan a lány –, a gödörben, a mi földágyunk 
puha vánkosán a testembe szédültél, te, százhatvanöt, így hívnak, ugye, hazud-
tál, hazudtál nekem? Azt mondtad, hogy ágyékom virágkelyhe a te lázban égő, 
forró otthonod, hogy eddig soha senkivel nem érezted a fények illatát, hogy az 
én maszkom szivárványként ragyog oly fényesen az égboltozaton, hogy mi 
mindketten oszthatók vagyunk öttel, hogy minket nem véletlenül teremtettek 
egymásnak a gödörben, életünknek egyetlen célja van: ugyanazt a pillanatot 
élni minduntalan, és azt is mondtad, hogy nincs végzet, hogy te képes volnál 
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máshol is, bármikor, még Fényapó sugarában is tovább élni azt a pillanatot, 
mert engem nem Sárgafény, hanem a Világisten küldött neked, hogy... 

– Megállj! – kérlelte a fiú. – Sosem hazudtam neked, én most is, itt, a Temp-
lom előtt, csak akarnod kell, hogy lássák, hogy mindenki lássa... 

– Tudod, neked... neked jó hosszú füled van. – A lány szeméből kibugy-
gyant egy könnycsepp, s végigpergett az arcára szoruló acéllemez alatt, de a fiú 
ezt nem vehette észre. 

– Láttad volna az öregasszonyét, ahogy ott ült összegörnyedve a gödör 
közelében, a derekáig lógott petyhüdten a füle. És sorban kérlelt mindenkit, 
hogy amikor Sárgafény felkúszik az égre, vigyék le őt a gödörbe. Persze senki 
sem akarta, én is menekültem volna tőle, s akkor megfogta a karom. 

– Eladom neked az álmomat – suttogta a fülembe. 
– Nem kell – mondtam. – Mit képzelsz rólam? 
– Elmondom neked, hogy milyen az arcbőr színe, s hogy milyen lennél, 

ha maszk nélkül élnéd az életed. 
– És mit mondott? – A lány maszkja alatt felszáradt már a könnycsepp, 

csupa izgatott várakozás volt. 
– Megveszed-e az álmomat? – kérdezte. 
– Megveszem – mondtam. – Mondjad már – kérleltem –, mondjad, mi-

lyen az arcbőr színe? 
– És elmondta? Elmondta neked? 
– Nem. Még nem. Sárgafény akkor jött fel az égre, s abban a sejtelmes 

fényben megláttam az öregasszony szemét, mintha... mintha eszét vesztette 
volna, de nem a győzelem dicsősége áradt belőle, valami más, valami meg-
fogalmazhatatlan, mintha a téboly csillogása a sajnálat vagy a kétely árnyékait 
takarta volna, közben megmarkolt és maga után vonszolt a gödörbe. 

– Aztán elmondta? – sürgette a lány. 
– Lehetett volna az anyám! Érted? – A fiú szájába kapta a hangtompítót,  

s csak szűkölt, szűkölt tovább: – Mert senki sem tudja, hogy mikor, kivel és 
hányszor került a gödörbe, az éjszaka sötétjében találomra kapaszkodunk 
egymásba, hogy betűkre szaggatott imákat suttogjunk az égre. És... és mégis le-
mentem vele, lementem, mert erősebb volt bennem a vágy, hogy nevet adjak 
neked, hogy megtudjam, milyenek vagyunk maszk nélkül, és hogy milyen az 
arcbőr színe. 

– És milyen? Milyen? 
– Én is így kértem, könyörögtem, de egyszer fizetnem kellett. Rám csa-

varta kiaszott, göcsörtös végtagjait, fekete maszkjával ráborult a testemre, tízes 
vagyok, vihogta, én is osztható vagyok öttel, közben elfonnyadt testéből áradt 
a bűz, kurrogott, gurgulázott, hörgött, miközben fellovagolt velem a saját egébe. 
Aztán... aztán elmondta. Elmondta a titkot, az álmát, amit megvettem tőle. 
 Senki sem viselt acéllemezeket az arcán, mesélte az öregasszony, számok 
sincsenek a homlokra vésve, mindenkit a nevén neveznek, vezeték- és kereszt-



1997. május    49   
 

nevük volt, az arcbőr puha és bársonyos, mint Sárgafény mosolya az égen, s ha 
végigsimítod, ujjbegyeid belesüppednek a bőrbe, de nem hagynak nyomokat 
rajta, ahogy a sirály szárnya sem hagy nyomokat a tenger vizében, s ha az arcot 
a tenyeredbe veszed és hosszan simogatod, a halvány pír, mely egyfolytában 
rajta van, hirtelen vérpirosra változik, és úgy remeg a kezedben, akárha sejtel-
mes mennyei áramütés kéjes bizsergését éreznéd az ujjaid alatt, s ez a remegés  
a testbe költözik, s még hosszú ideig ott marad. És az ajkak. Oh, az ajkak.  
A száj, a fogak s az ínyek is benne vannak a dalban; ahogy a megduzzadt ajkak 
piócaként feszülnek két másik ajakra, a nyelv nem tapad fel a szájpadlás kiszá-
radt boltozatára, lassan útnak indul, óvatosan áthalad az ajkak között, hogy 
megtalálja görcsbe feszült, remegve várakozó társát odaát, aztán emez indul út-
nak, egymáshoz súrlódnak, egymásra feszülnek, váltakozó ütemben kergetőz-
nek a dúsnedvű alagút rejtekében, aztán ernyedten megpihennek egymás ölé-
ben; nemsokára újra kezdik, és megint és megint, mindannyiszor felcsendül  
a dal az ajkak melegében, és ezt nevezik csóknak az emberarcúak. 

– Mi az... mi az, hogy emberarcú? – A lány hangját alig lehetett hallani, 
remegő teste ráfeszült a fiú remegő testére. 

– Nem tudom – mondta a fiú. – Ezt nem mondta meg. Pedig háromszor 
egymás után fizettem, háromszor egymás után fuldoklott rekedten az átforró-
sodott gödör sötétjében. 

És akkor hangzott fel a várva várt jel: hirtelen felzúgtak a harangok. Nem 
zuhantak be a templomi szentélybe, nem tolongtak, nem lökdösték egymást, 
csak a lélegzetvételük volt gyorsabb a megszokottnál, mindenki elfoglalta a he-
lyét, amit már keresniük sem kellett, behunyt szemmel is megtalálták volna, 
maszkjukat ráhajtották a padokra, és várták a Törvényt. Az a négy cikkely 
mindennap elhangzott, hangosan és egyszerre ismételték végtelen szabadságuk 
négy részes himnuszát, a gondolat, a vágy, az ordítás és az álom jogát. Közben 
soha sem figyeltek egymásra, önmagukba néztek minduntalan, körbejárták 
önnön tudatuk egyformán tartalmatlan folyosóit, s ha a delejszint olyan fokra 
hágott, hogy sikerült lemerülniük a tudatalattiba, hosszan nézegették az itt kó-
válygó Semmit, ahogy útját állja az esetleg betolakodni szándékozóknak. Most 
azonban megváltoztak az erőviszonyok, noha azt a kócerájt, ahol a Semmi la-
kott, nem veszélyeztették az események, de a tudat folyosóin végigszáguldó jö-
vevények szétzilálták a levegő után kapkodó egyformaságot, amely élete utolsó 
pillanatában annyit még felfogott, hogy a Templomban nem a Törvényt mond-
ják, valami egészen mást, amit még soha senki sem hallott. 

– Az egyformaságot nem szabályozzák törvények. A négy cikkelynek láb-
jegyzete sincs. Tudatunkból fakadt az igény az egyformaságba öltözött jelenre, 
öröklétünk jelenére. – A maszkok össze-összekoccantak a lesötétített Temp-
lomban, itt-ott suttogást lehetett hallani, s noha a Hang a koromsötétet nem 
tudta felszeletelni, világosságot lövellt a tartalmatlan agyakba. 
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– Valaki látni akarja a maszk alatt az arcát, valaki névvel akarja felcserélni 
a számokat, valaki álmokért fizetett a gödörben, valaki nem akar egyforma 
lenni. Legyen! – A Hang határozott volt, kíméletlen és kegyetlen. 

– Legyen! – ismételte. – Legyen meg az ő akarata. Vetkőzzetek! Vetkőzze-
tek mindannyian! Maszkot, ruhát, cipőt, alsóneműt. Ki a szabadba! Nézzétek 
egymást maszktalanul és meztelenül, ahogy világra jöttetek. Menjetek ki a Temp-
lomból: emberarcban. 

Senki sem szólt. Tudatukban elindult ugyan egy fénysugár, de a sötétben 
bolyongva nem talál fészket magának, de menet közben szétszaggatott min-
dent, ami útjába állt. Annyit megértettek, hogy vetkőzni kell. Vetkőztek.  
A maszkok is a padra kerültek. És egyenként jöttek ki a fényre. Hunyorogva, 
lehajtott fejjel álldogáltak a Templom előtti téren. Aztán egyikük felemelte  
a fejét, hogy körülnézzen. Nem sokáig bírta, hirtelen térdre rogyott, tenyerét 
rátapasztotta a földre, egy ideig levegő után kapkodott, aztán teljes hangerővel 
beleüvöltött a kövek közé. Ami ezután következett, hasonlatos volt egy föld-
rengéssel párosult orkán ihlette kórusműhöz. Amelyben nem vesznek levegőt 
soha. Egyszólamban zúdultak a hangok egymás felé. A lecsupaszított arcok 
hullafehéren mozdultak el a térben, az egymástól is rettegő kísértetek lehetnek 
ilyen patyolatfehéren vértelenek, a hangtompítók szétgurultak a kockaköve-
ken, a szopránok visongtak, a baritonok bőgtek, könnyeket senki sem ejtett, 
de nem lehetett nem nézni a meztelen testeket a derékig lötyögő, kiszáradt em-
lők százait, mint megannyi zacskót lengették magukkal az összevissza bukdá-
csoló némberek, combközépig lengő herezacskók, pókhasak, aszott végtagok, 
fogatlan szájak és csupaszra kopott, szőrtelen ágyékok, és a számok, ahogy 
röpdöstek a fejek fölött, mindenki keresett valakit, néha önmaga számát ordí-
totta kétségbeesetten, ám a számok is egymást taposták agyon, ahogy a min-
denkitől undorodó meztelen testek is tiporták egymást minduntalan, kora-
szülött, öreg arcú csecsemők jöttek világra a köveken, mindenki menni akart 
valahova, csak nem tudta, hova, a szerelmes fiú tébolyultan kereste a szerelmes 
lányt, de nem találta, nem ismert rá, ahogy mások sem találtak egymásra, nem is 
találhattak, mert az arcok, a hófehér, vértelen vámpír-arcok egyformák voltak. 
Mindenki egyforma volt. Aztán mintha karmester intett volna be, megálltak és 
szobormereven nézték megsokszorosodott önmagukat, önnön tükörképük 
százait. Arcukon semmi sem volt, sem gyűlölet, sem félelem. A tudatban el-
hamvadt a fény, maradt a sötét s mögötte a Semmi. Vártak. Várták a harangszót. 
Hogy újra felvehessék a ruhákat, a maszkot. 

Az öregasszony, aki álmokkal üzérkedett a gödörben, keresztre feszítve 
csüngött az oltár mellett, a templomfalon. 
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„bennem annyi optimizmus sincs, mint egy 
buldózerrel letaposott kétéltûben...” 

BESZÉLGETÉS SIGMOND ISTVÁNNAL 
 

Pomogáts Béla írja Az újabb magyar irodalom 1945–1981 című művében: 
„Sigmond István a lírai regény, a parabola és a groteszk művészi eszközeit veszi 
birtokába.” Mi erről a véleménye? 

Az elmúlt harminc évben a kritikusok ritkán tüntettek ki megtisztelő fi-
gyelmükkel, ám a Pomogáts Béla vélekedése mellé hadd idézzek még néhány 
ezt alátámasztó, vagy ennek homlokegyenest ellentmondó vélekedést. 

„Sigmond oly szívesen él a szentimentalizmus nagy műfogásaival...” (K. Ja-
kab Antal, 1969); 

„Sigmond István a lélektani realizmus hagyományos eszközeit meglepően 
jól kezeli...” (Gálfalvi György, 1969); 

„...romantikus parabolával indít, majd remek érzékkel varázsolja vissza 
történetét gyönyörű valósággá.” (Czakó Gábor, 1970); 

„Feltétlenül hangsúlyozni kell Sigmond regénye kapcsán, hogy az abszurd 
irodalom minden látszat ellenére sem szimbolikus.” (Lászlóffy Aladár, 1970); 
 „Sigmond István az Egy panaszgyűjtő panaszaiban a tudományos fantaszti-
kus prózát az abszurd kifejezésmóddal egyesítette.” (Kovács János, 1972); 

„...utópisztikus és abszurdoid vonásokat sem nélkülöz regénye...” (A. G., 
1972); 

„Sigmond István ösztönös tehetség...” (Páskándi Géza, 1973); 
„Szimbólumok fürtjein csillog a napfény Sigmond novelláiban...” (Bata 

Imre, 1978); 
„Sigmondnál minden illuzórikus...” (Keszthelyi András, 1978); 
„Kafkai eszközökkel ír...” (Czakó Gábor, 1978); 
„...valamiféle absztrakt modernizmus megnyilatkozása...” (Kőháti Zsolt, 

1982); 
„.. egy lefojtott, olykor pedig feltoluló költőiség jellemzi...” (Kőháti Zsolt, 

1982); 
„Valamennyi említett... paradoxon-, paródiajelleg összetalálkozni látszik 

egy síkon, a szakrális vonatkozásokban...” (Széles Klára, 1988); 
„Sigmondtól nem idegen a groteszk szemléletmód...” (Chovan István, 

1996).  
Mindezekhez mit tehetne hozzá az író? Semmit. Az író ír. Ez a dolga.  

A kritikusok meg mondják a magukét. Ez az ő dolguk. 
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Kántor Lajos véleménye az, hogy a Félrevert harangok című regényét Bálint 
Tibor regényei mellé lehet állítani. Sigmond István vállalja ezt a rokonságot? 

Nem vagyok rokona senkinek. Néha még önmagamnak sem. Lehet, hogy 
ez a kijelentés magyarázatra szorul, de kijelentéseimet nem szeretem magya-
rázni. Ezt persze gőgnek is fel lehet fogni, de hogy nem az, abból is látszik, 
hogy szóvá tettem. Mindez nem jelenti azt, hogy ne ismerném el Bálint Tibor 
írói erényeit. Csakhogy nem vagyok barátja a divatossá vált írói rokonítgatá-
soknak, hitem szerint ugyanis ezeknek nincs reális alapja. Persze egy irodalom-
kritikus másképp látja, láthatja a dolgot, mint egy „egyszerű” író, aki ha tény-
leg az, vagy legalábbis annak tartja magát, egyáltalán nem érdekli, hogy kinek  
a rokona, azazhogy kivel rokonítják, ő csak görnyed a papírlap fölé, és meg-
próbálja megváltani a világot. A világ persze fittyet hány mindenre és minden-
kire, és természetesen nem hagyja megváltani magát. És akkor fuccs? Nem, 
nem fuccs, mert egy újabb papírlap kerül elő, amelyen egy újabb világot kell 
megváltani. Ennek se vége, se hossza; ebben az időtlenségben állandóan közel 
érzed magadhoz a végtelent, s néha elhiszed, vagy elhiteted magaddal, hogy 
azoknak a bizonyos párhuzamos vonalaknak a találkozásánál te is ott leszel, 
sőt, te magad fogsz bábáskodni a várva-várt frigynél. Hogy ez sosem fog 
sikerülni, jelentéktelen tényező. Hinni kell benne, ez a lényeg. 

Ebből arra is lehetne következtetni, hogy Sigmond Istvánnak példaképei sin-
csenek? 

Ebben a tárgykörben számomra elfogadhatatlan a példakép fogalma, vagy-
is hogy amit ez a kifejezés sugall. (Lehet, hogy ezelőtt harminc évvel másképp 
vélekedtem erről.) A példakép ugyanis, az én megfogalmazásom szerint, nem-
csak a példaképül kiszemelt személy (jelen esetben alkotásai) előtti szakmai-
szellemi leborulást jelenti, hanem útmutatót is, követendő példát is. És akkor 
már csak egy hajszál választhat el a plágiumra késztetés sikamlós területétől. 
Furcsán hangzik, ha ezek után azt mondom, hogy szinte minden egyes jelen-
kori író művét jelentősebbnek tartom, mint a saját tíz kötetem vélt vagy valós 
erényeit. Csak egy példát mondok. Michael Ende egyetlen novellája sokkal 
fontosabb, mint az én egész eddigi életművem. De azért őt sem tekintem pél-
daképemnek, mert ha annak tekinteném, egy nagyon aprócska Michael Ende 
válhatna belőlem, s ennek aztán végképp nem volna semmi értelme. Az epi-
gon-lét az öngyilkosok létformája, de csak azoké, akik lassan ölő méreggel vé-
geznek önmagukkal. Mindezektől függetlenül nekem is megvan a Bibliám. 
Nevezzük annak, jobb kifejezés híján. S ezt Hamvas Bélának hívják. Ponto-
sabban „Karnevál”-nak. Ő az „egyedülálló”. A Mindenség maga. Ha újra le-
hetne teremteni a világot, belőle kellene kiindulni. Hamvas Béla társaságában 
könnyedén járkálhatnánk gyalogszerrel a tengerek vizén. Sajnos, erről is le kel-
lett mondanunk, mint sok minden másról. Marad a mocsokban, a szennyben 
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való botorkálás. Persze hajlamos vagyok túlzásokra ragadtatni magam, erre 
gyakran figyelmeztetnek, ezeket a figyelmeztetéseket legalább három évtizede 
hallgatom, s talán el sem hiszik nekem, hogy én a saját túlzásaimban jól érzem 
magam, annál az egyszerűbb oknál fogva, hogy nem érzem túlzásoknak az 
úgynevezett túlzásaimat. Az örökös botorkálásunk témájához hadd tegyem 
még hozzá, hogy irigykedve nézem mindazokat, akik az alagút végén fényt lát-
nak derengeni. Ezeknek megadatott a mennyek országa a földön. De most már 
tényleg abbahagyom, mert e gondolatsor végét csak egy ordítás zárhatná be. 

Az utolsó dobbantás című novellája kapcsán kérdeznénk, hogy ebben a Ka-
rinthy Frigyes-vers gondolatát fogalmazza újra, vagy egy groteszk élethelyzet kifeje-
zésének szánta? 

Nem egy élethelyzetről van szó, hanem magáról az életről, nagy É-vel. 
Noha ez olyan optimista színezetűnek tűnik, pedig bennem annyi optimizmus 
sincs, mint egy buldózerrel letaposott kétéltűben, de ezúttal, azaz ennek a no-
vellának a megírásával hitet akartam tenni a hit mellett. No lám, megint egy 
bombasztikus kijelentés, de én megengedhetem magamnak az ilyen kitételeket, 
mert én nem hiszek, tehát hit-ügyben senkinek sem kell elszámolnom, még 
önmagamnak sem. Akik hitben élnek, legyenek ők szerények, megfontoltak, 
kiegyensúlyozottak és joviálisak. A magamfajta hitetlentől nem vehetik rossz 
néven, ha a megszokott formákat nem tartja tiszteletben, és határeseteket 
használ fel írásaiban, hogy a hit mellett kardot rántson. Persze itt a földi élet 
értelméről van szó, az ebben való hitről, nem a halál utáni életről, vagy a re-
inkarnációról, menny és pokol, üdvözülés, miegymás. Itt csak az életről van 
szó, erről a kicsi nyomorultról. Ahogy sáfárkodunk vele. Ez olyan „bácsis” ki-
tétel volt pedig tőlem, igazán távol áll mások vállonveregetése, vagy biztatása, 
vagy jó útra terelése, netalán a gondolatok, eszmények befolyásolása, a hitre 
vagy a hitetlenségre való buzdítás. Egyszer, valamelyik könyvem fülszövegében 
írtam le, hogy én semmiben sem hiszek, de hiszek abban, hogy hinni kell, s noha 
ez a hit árnyéka csupán, ez is valami, azazhogy ezzel már meg lehet élni. Nos, az 
Utolsó dobbantás öregasszonya még akkor is hisz önmagában, amikor múltja 
feledésbe merült, jövője már nincs, s jelenét hol kiröhögik, hol szidalmazza a 
környezet, a világ. Így lehet, vagyis csakis így lehet, egész pontosan: csakis így 
kellene viszonyulni az élethez, ahogy a novella öregasszonya. Hogy erre én 
magam, a novella írója képtelen volnék? Ez evidencia. De a lelkem mélyén 
(nevezzük tudatalattinak) irigylem azokat, akik hisznek. Nekik van igazuk. 

Néhány novellája fiktív levél-formában íródott. Ez talán az erdélyi, mikesi 
hagyomány folytatása, vagy csupán egy szubjektív, egyes szám első személyű köz-
lésmód alkalmazása? 
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Formai kérdés, de lényegbe vágó. Lehetne mikesi hagyományként is fel-
fogni, de az én esetemben nem az. Pedig jobban hangzana ezzel magyarázni. 
Csakhogy az én önpusztító igazmondásom már csírájában megöli a mellébeszé-
léseket. Ez erénynek tűnik, pedig lényegét tekintve gyarlóság. Arról van szó 
ugyanis, hogy az egyes szám első személyű közlésmód behatárolja a közlési le-
hetőségeket, azazhogy leszűkíti az „én” dimenziójára. Ilyenkor egy megoldha-
tatlan egyenletet próbál megoldani az író. Képzeljünk el egy több ismeretlenes 
egyenletet, amelyet a két ismeretlenes egyenlet közismert megoldási képletével 
próbálunk megoldani, miközben már a kezdet kezdetén tisztában vagyunk 
azzal, hogy az egyenletben legalább három ismertetlen tényező van. Körülbelül 
ilyen „könnyű” az író munkája. Na most, ha az író ráadásul mazochista is, 
akkor kitalálja az egyes szám első személyű közlésmódot, és ezt írásai nagy 
részében megpróbálja használni. Ilyenkor elveszi a világtól azt a lehetőséget, 
hogy apró szeletekre boncolgatva önmagát, kitárulkozzék, és ő maga, vagyis az 
író próbálja átvenni ezt a szerepkört. Így persze sokkal nehezebb, mármint 
„én”-ként világot láttatni. És ebbe sokszor beletörhet az írói bicska, de ebből is 
van kiút. (Mindenből van kiút, a gondolati szférában bizonyosan. S a gondolat 
mindig fontosabb, mint a tények sorozata. Mert a gondolat csak a gondolattól 
függ, a tények pedig a gondolatok és az eredendő bűnök rabszolgái.) Szóval: 
kiút. Ha a világ nem hagyja láttatni magát „én”-perspektívából, az író kitalál 
egy másik „én”-t, az ellenkező pólus házatáján, s a két „én” együttes erővel, 
legtöbbször egymásnak ellentmondva (konfliktus) képes megoldani bármilyen 
egyenletet. Ehhez nem tehetség kell, csak munka. Rabszolgamunka. Ez az a rab-
szolgamunka, amelyik szép. Tehát éppen nekem való. 

Egy ideig a kolozsvári Magyar Opera művészeti igazgatója volt. Kapott-e az 
író a másik Múzsától valamilyen ösztönzést? 

Nem. Nem kaptam semmiféle ösztönzést. Mondhatnám azt is, hogy sőt. 
Mindenekelőtt azért, mert az előadóművészet világa (különösen az operáé) 
– noha valamelyest bohémságot, felszabadultságot, lezserséget sugall – hajszál-
pontosan és nagyon tudatosan megtervezett és kidolgozott létforma, ahol mil-
liméternyi és tizedmásodpercnyi pontossággal élik a mindennapokat. Ebből, 
gondolom, világosan következik, hogy egy ilyen intézmény irányítása egész 
embert kíván, napi 10–14 órás ottlétet, jelenlétet. Életemből három évet erre 
áldoztam, viszont ez azzal is járt, hogy szinte teljesen le kellett mondanom az 
írásról. Akkor viszont ezt nem éreztem lemondásnak. Az egyetlen, Erdélyben 
működő magyar Opera irányítása sokkal fontosabb volt, mint a saját írói pá-
lyám. Ösztönzésről tehát nem beszélhetünk, de okulásról igen. Ez az úgyneve-
zett okulás az írói lélektanhoz és persze az előadóművészek lélektanához kap-
csolódó téma. Arról van szó ugyanis, hogy az írónak, vélekedésem szerint, úgy 
kell hozzáfognia az íráshoz, hogy telítve legyen a saját zsenialitásával. Írás 
közben hinnie kell abban, hogy gondolatai egyedülállóak, a forma, amelyet 
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mondandója rögzítésére használt, kizárólag az ő találmánya, sem előtte, sem 
utána soha senki nem volt és nem lesz képes ilyen mélységekben brillírozni, 
egyszóval maga a tökély, a szoborba öntött Nobel-díj. Na már most. Ha az író 
nem szkizofrén (én nem vagyok az), akkor másnap elolvassa a saját „remek-
művét”, és elkezdődik egy másik folyamat, a csömörig vezető önsanyargatás az 
előző nap elkövetett tehetségtelen, semmitmondó fércmunka miatt. És követ-
kezik a harmadik felvonás: olyanná kell átálmodni az írást vagy az írás-rész-
letet, hogy legalább önmagunkkal elfogadtassuk valahogyan, hogy aztán bátor-
ságunk legyen kiállni vele a világ (olvasó) elé. És persze ez a folyamat minden-
nap elölről kezdődik. Az előadóművészeknél ez egészen másképp van. Itt min-
denki zseninek érzi magát, most és mindörökké, reggel, délben, este, születés 
előtt és halál után. (Szabályt erősítő kivételekről nem beszélhetünk, noha 
ebben a szakmában is vannak öngyötrő típusok, akiket az önmaguk művészete 
iránti örökös kételyek marcangolnak, de ezeknek a létezéséről én csak science 
fictionokban olvastam.) Nos, ebből lehetett okulni. Ne higgyük azt, hogy ki 
tudjuk énekelni a felső C-t, ha a sors úgy hozta, hogy basszbaritonként kell 
leéljük az életet. 
 
Kolozsvár, 1996. november 14. 

    Erdélyi Erzsébet -Nobel  Iván 
 

SIPOS LÁSZLÓ: KAKAS  
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Tandori Dezső:  
Halottas urna két füle  

e. e. cummings magángyűjteményéből 

) 
( 

 
Tandori Dezső verse az Egy talált tárgy meg-

tisztítása című kötetben jelent meg először 1973-
ban (a költő 1969-ben készítette). Azóta váloga-
tott versgyűjteményekbe is bekerült (A becsoma-
golt vízpart, 1987; Vigyázz magadra, ne törődj ve-
lem, 1989), mutatva, hogy nem esetleges, egyszeri, 
felejthetően ötletszerű alkotás, hanem az életmű 
vállalt, a szerző által is fontosnak gondolt darabja. 
 A hosszú cím és a két jelből álló versszöveg 
elsőre talányosnak, rejtvényszerűnek tűnik. Az 
1973-as kötet éppen ezektől a talányos daraboktól 
híresült el. Ha az egyetemen irodalomelméleti be-
vezető előadáson azt kell bemutatni, hogy a mű-
alkotás intencionális tárgy, azaz bármi műalkotás-
ként szemlélhető, gyakran éppen az elemzendő 
Tandori-vers a példa. Még ez is irodalom. Mintha 
bizony a szokatlan versszöveg eleve azt jelentené: 
ennek aztán végképp semmi értelme! Vagy leg-
alábbis azt: bármit jelenthet, azt jelenti, amit mögé 
gondolok. Attól tartok, hogy a szerző személye 

nélkül bajosan értjük meg jól a verset, az általa 
megszabott értelmezési minimum elérése nélkül 
üres belemagyarázás lesz az elemzésből. A lehető 

   
TANDORI DEZSŐ 

(*1938) 

A záró tárójel és a táró 
zárójel egymásalattisága;  
de hát a nyitó jelről nem 

feledhetjük, hogy zár,  
és a záróról valami  

vigaszt sejtet, hogy nyit.  
Nem akarom jobban 

konkretizálni a dolgot... 
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legrosszabb persze, ha elutasítjuk a műalkotást, mintha bizony az értelmező 
előítéletei szabnák meg azt, hogy mi a költészet. 

Az 1973-as Tandori-kötet megjelenése után egyik kritikusa, Tarján Tamás 
kissé furcsa módon reagált a Kortárs hasábjain: „Tandori Dezső második köte-
tét (Egy talált tárgy megtisztítása) föllapozva első reakciónk a megdöbbenés és  
a kínos nevetés. Sportújság-részlet. Sakk-képletek. Nap-Hold-kelte-óra-perc. Szó-
tár-részlet. Ábécé. Már az sem – üres oldal: A gyalog lépésének jelölhetetlensége 
osztatlan mezőn. Még a modern költészetben járatos olvasó is levegő után kap-
kod.” Kissé furcsa ez a levegő után kapkodás, ha arra gondolunk, hogy Tarján 
Tamás azóta Egy tiszta tárgy találgatása címmel jelentetett meg elemzéskötetet, 
melyben épp Tandori ezen verseit csodálja meg nagy-nagy tisztelettel. 

A modern költészetben jártas olvasónak egyáltalán nincsen oka megdöb-
benésre, sem kínos nevetésre. Annak az ideje már régen elmúlt. Kassák versét, 
a Mesterembereket Osvát Ernő azzal adta vissza: „Uram, ez nem vers, ez sze-
kérdöcögés.” Szokatlannak, művészietlennek ítélte azt, ami avantgárd. Kassák 
szóban forgó verséből idézhetjük: „De mi már távol vagyunk mindentől...”  
A mai olvasó már régen elmúlt művészettörténeti korszakként emlegeti az avant-
gárdot. Kapkodhatott levegő után a szürrealizmus és a Dada idején az akkori 
befogadó, a modern költészetben jártas olvasó már ismeri Tristan Tzara kiált-
ványát, látott már képverseket Apollinaire-től, Weöres Sándortól, klasszikus-
ként emlegeti Marcel Duchamp talált tárgyait. 

Duchamp nevével pedig Tandori kötetének címéig érkeztünk vissza. A cím 
– és ez most nagyon fontos – idézet, József Attila Eszmélet című verséből: „Az 
meglett ember... / ki tudja, hogy az életet / halálra ráadásul kapja / s mint ta-
lált tárgyat visszaadja...” A talált tárgy képzőművészeti kifejezés, olyan szobor, 
tárgy, amit a művész készen talál. Ilyenkor is beszélhetünk azonban legalább 
három lényeges alkotói mozzanatról: 1. A művész kiemeli a tárgyat eredeti 
környezetéből, s megszünteti ezáltal a tárgy eredeti funkcióját. 2. Címmel látja 
el, így új jelentéssel tölti fel a tárgyat. 3. Beilleszti egy új környezetbe, több más 
mű közé, így új jelentéskörnyezetet biztosít, új kontextust teremt. Esetünkben 
a költő úgy emelte a zárójeleket verssé, hogy 1. Megszüntette az eredeti funk-
ciójukat, hiszen a költeményben nem fognak közre immár semmit, kifordítva 
legfeljebb a mindenségre vonatkozhatnak. 2. Hozzájuk kapcsolt egy képi jelen-
tést, a jelek „fülekké” váltak, s egyben valakinek, e. e. cummingsnak a tulajdo-
nává is. 3. Az Egy talált tárgy megtisztítása című kötet részeként Tandori-vers-
ként funkcionálnak. 

A megtisztítás a talált tárgy tulajdonba vételének költői mozdulata. A tárgy 
eredeti tulajdonosa általában a háttérben marad, nem tudjuk, Duchamp palack-
szárítója, WC-csészéje kié volt korábban. Sőt, igen gyakori az olyan tárgyak 
szoborrá avatása, ahol ez a kérdés fel sem merülhet, a szobrász sorozattermé-
ket, kólásüveget, konzervdobozt talál, vagyis készterméket (ready made) állít ki. 
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Tandori esetében a korábbi tulajdonos jelölt, a cím külön felhívja a figyelmet, 
hogy a talált zárójelek e. e. cummings magángyűjteményéből valók. Ez a moz-
zanat, akárcsak a kötet József Attilától kölcsönözött címe a hagyományhoz 
való kapcsolódásra utal. Tandori tárgyai nem függetlenek a múlttól, tehát nem 
egyszerűen avantgárd gesztus e tárgyak felmutatása. 

Lehet e verset elemezni úgy is, hogy nem veszek tudomást a címében 
megnevezett személyről. Ekkor a vers csupán a zárójelek alkotta rajzolattal 
azonos, és két síkon közelíthető meg. Ha képként szemlélem, a két jel közép-
pontosan szimmetrikus voltára figyelhetek, vagy arra, hogy a végletekig leegy-
szerűsített ábrát vizsgálok. Két jelet, két egyszerű íves vonalat. Mintha Kazimir 
Malevics Fehér alapon fehér négyzetét figyelnénk, a vers üres, és éppen így, 
szupermatista módon beszél a létezésről, illetve a nem-létről. Ha akarom, gon-
dolatban kört rajzolhatok a két zárójel köré, és máris jin-jang jellé válik az 
egész. Akár így, akár másképp próbálok azonban a rajz mögé látni, pusztán 
képversként értelmezve nem juthatok el a vers jelentéséig, puszta találgatássá, 
belemagyarázássá silányul minden kísérletem. 

Egy másik megközelítés a címből indulhat, s még mindig e. e. cummings 
személye nélkül tárgyalhatja az urnafüleket ábrázoló szöveget. Széles Klára  
a Kortárs 1974. júniusi számában a következőképpen értelmezi a verset: 

„A »Halottas urna...« például, a két zárójel rajzában felidézi az urna két 
fülét. Eddig a »vicc«. De mivel líráról van szó, s nem rajzról, a tipográfia csu-
pán járulékos, de nem véletlen járulék. Egyetlen analógia-láncreakció a »négy 
sor«. Bezárul egy zárójel: ismeretlen szöveg, ismeretlen élet, ismeretlen ember 
mögött; s megnyílik egy: hasonló előtt. Éppoly személytelen ez az írásjel, mint 
a már személytelen, por alakú ember – aki oly mértékben nincs jelen, oly mér-
tékben puszta hiányával tüntet, s e puszta hiány meghatározott, hangsúlytalan 
hangsúlyozásával, hogy neve vagy névtelensége sincs. »E. E. Cummings« mint 
»magángyűjtő« kap csak nevet. Tehát csupán annak a helynek tulajdonosa, 
ahol a hajdani ember, illetve hűlt helye (porai), azaz csupán az azokat magába 
rejtő urna van. Az urna, amely így tehát egy helynek a helye egy bizonyos he-
lyen, s amely, mint ilyen szintén immár két fülére redukálódott; azaz pont azt 
nem tartalmazza, amiért »urna«, azaz már nem csupán a hajdani hűlt helyének 
hűlt helye, hanem önmagának mint urnának is csupán maradványa. (Mondhat-
nánk: a maradvány maradványai őrzőjének maradványa.) Pedig az urna már 
önmagában is mint tagadás létezik. Léte, létrejötte: a lét tagadásából, a nemlét 
létezéséből ered. S a paradoxon maga a vers: az ennyiszeresen hatványozott 
nemlét már szenvedélytelenül is szenvedélyes, sőt szenvedélyt, létet irritáló lét. 
Az ennyiszeres tagadás már nemcsak állítás, hanem állításokat hív ki. A fanyar 
gunyorú grimasz: – ennyi egy ember – például két írásjelnyi (azaz: például egy 
urnányi por, illetve még az sem stb.); már felkiáltójelnyi »közöny«. Ez a hang-
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súlytalanság, ezen a fokon – súlyos. Az ennyire »személytelen« súly – már min-
den személynek, bármely személynek, legszemélyesebb súlya. Talán legsúlyo-
sabb súlya is. ...S gombolyítható mindez tovább.” 

Talán kiegészíthető ez a gondolatmenet annyival, hogy a zárójel nem csu-
pán az urna fülének rajza, hanem önmagában is jelentéssel bír. Valamit záró-
jelbe tenni, annyit tesz, mint érvényteleníteni, vagy legalábbis a zárójel nélküli 
szöveg alá rendelni. Olyankor használunk zárójelet, amikor mellékesen jegy-
zünk meg valamit, s a jelekkel azt jelöljük: mindaz, ami itt szerepel, csak kiegé-
szítés. Ami zárójelek között van, más minőségű, múltidejű, elfeledett, értékte-
len, talán soha többé el nem érhető. 

A cím felől indulva a jelek „urnafül”-ként vannak jelen, a tipográfia felől 
indulva „zárójel”-ként. E második értelmezés, a fordított sorrendű zárójel-
használat tűnik köznapibbnak. Kézenfekvő ötletnek tetszik, persze ettől még 
szellemes ötlet. Olyan játék, amit még utánozni is érdemes. 

Esterházy Péter Függő című regénye eredetileg a Mozgó Világban jelent 
meg. A szöveg ugyanezzel a zárójeles trükkel indul, illetve ugyanígy fejeződik 
be. Idézzük: 

 
„)Elbeszélek, én, ez az „én” azonban nem koholt személy, hanem a regényíró, 

dolgokban jártas, keserű, csalódott ember... [ ... ] távolból jövő zavaros kiáltások 
törik meg ismét a csendet, téli bosszantás! téli bosszantás! téli bosszantás! téli 
bosszantás!(” 

 
A szögletes zárójelek közé persze oda kell képzelni a telejes Esterházy-re-

gényt. Úgy működik itt ez a két zárójel, mintha a külvilág, a regényen kívüli 
mindenség, a többi szöveg, a múlt és a jövendő lenne zárójelbe téve. Úgy mű-
ködik ez a kifordított bezárás, mint a ketrec, nézőpont kérdése, hogy a majom 
vagy az emberiség van kívül-belül. 

A példa szemléletessé teszi a zárójeles trükk kétféle használata közötti kü-
lönbséget. Ami Esterházynál a szöveg járulékos eleme, amire az értelmező 
vagy hangsúlyt fektet, vagy nem, addig Tandorinál minden ezen múlik. Az 
egyik estben ügyes író fogás, a másik estben a lényeget hordozó gesztus. 
Tandorinál különös nyomatékot kap, hogy a zárójelek között nincsen semmi, 
Esterházynál a regény ha nem is oltja ki, de gyengíti a hatást. Tandori verse 
konstruktivista, hiszen anyagból, írásjelből építkezik, s maga a jel válik a közlés 
tárgyává, Esterházynál a függőbeszéd áttételességét teszi még áttételesebbé. 

Azt gondolhatnánk, hogy a két mű, a Tandori-vers és az Esterházy-regény 
független egymástól, de nem így van. A Függő töméntelen mennyiségű (az első 
két megjelenéskor még jelöletlen, a továbbiakban már jelölt) idézete között 
ugyanis található Tandori-idézet is. Éppen az Egy talált tárgy megtisztítása című 
kötetből való az alábbi, Esterházy által teljes terjedelmében idézett vers: 
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Kavafisz-haiku 
 

Már fél három! 
Milyen hamar 
elmúlt egy év. 

 
Ha a Függő (rejtett, vagy éppen felfedett módon) hivatkozik a szóban 

forgó Tandori-kötetre, akkor nem tekinthető ettől függetlennek a regény in-
dító-, illetve záró-mozzanata sem. A történetnek azonban még nincsen vége. 

A Mozgó Világ-beli folyóiratközlést ugyanis Esterházy-kötet követte, a Be-
vezetés a szépirodalomba kötetsorozatán belül egy karcsú, kisalakú könyv. Ez  
a fent bemutatott módon záró-zárójellel kezdődik, a regény végén azonban hi-
ába keressük a befejező nyitó-zárójelet, annak nincsen nyoma. Amikor a kötet 
1981-ben megjelent, egyszerűen nyomdahibának tekintettem az eltérést, s ce-
ruzával a példányom végére jegyeztem a hiányzó zárójelet. 1986-ban azonban 
megjelent a Bevezetés a szépirodalomba, Esterházy Péter szöveggyűjteménye, 
mely sok más Esterházy-mű mellett a Függő teljes szövegét is magábaolvasz-
totta. A Függő végén itt sem szerepel zárójel, ráadásul a szöveg elől is elmaradt. 
Ha akarjuk, tekinthetjük szándékos sorozatnak: kettő, egy, zéró... Figyelme-
sebb lapozgatás után persze kiderül a turpisság: Esterházy nem dobta ki a záró-
jeleket, épp ellenkezőleg, olyan fontosnak gondolta őket, hogy kötetszintre 
emelte. A Bevezetés... legelején és legvégén találhatóak A/4-es méretben. Ha va-
laki ismeri a Függő eredeti közlésmódját (amit a kis kötet igencsak megnehezít 
nyomdahibájával, hiszen a két jelből álló trükk felét eltünteti), akkor az azono-
sítás egyszerű: A két hatalmas negyedkörív az egész Bevezetésre érvényes záró-
jel, mégpedig zár/nyit sorrendben. Ha azonban nem ismerjük az előzménye-
ket, a kötetet nyitó/záró íves vonalakat bajos zárójelként érzékelni. (Talán sze-
rencsésebb lett volna gigantikus méretű, de mégis szabályos nyomdai betű-
típust alkalmazni, mondjuk például úgy, ahogyan a Tiszatáj címlapján szereplő 
idézőjel-pár mutatja.) 

Térjünk azonban vissza a Tandori-vershez, hiszen még mindig nem be-
széltünk a vers címében megjelölt személyről. Az újvidéki Híd 1978. januári és 
februári számában jelent meg Tandori Dezső önértelmező írása, a Mi mondható 
róla, mondható róla. A szerző az Egy talált tárgy megtisztítása című kötetének 
verseiről értekezik benne. „Célom kettős – írja Tandori – 1./ Elmondani 
mindazt, ami ezekről a versekről – szerkezetükben hordozott kifejezéselemeik-
ről – jelenleg eszembe juthat s megfogalmazható. 2./ Megnézni, képes vagyok-e 
bizonyos kizárólagosság jegyében helyes alapokat adni műveim érdemi értéke-
léséhez. (Taglalásához.)” Kézenfekvő megoldásnak tűnik a szerzőt idézni, va-
jon hogyan értelmezi ő ezt a verset: 
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„Halottas urna két füle e. e. cummings magángyűjteményéből. A vers két zá-
rójelből (és a címből) áll: 

) 
( 
 

Tulajdonképpen furcsa, hogy magának e. e. cummingsnak nincs ilyen verse; 
mert lehetne, mert ez az ő életművéből következik szervesen, feltételezem, 
hogy van, csak – magángyűjteményben. Így állt össze máris két mozzanat: az 
e versek táján keresett (remélem, nem keresettnek ható) képzőművészetiség 
(nyelvtani-gondolati térbeliség) és a költészeti folytonosság, az anyagszerűség, az 
elődökkel létező szerves kapcsolat tanúságjele. Most ha e. e. cummings egyszer 
valóban elhagyta volna a teljes szöveget, máris ez a vers állt volna elő (nem 
tudom, ő milyen címet adhatott volna neki; s talán ez az oka, hogy nem írhatta 
meg ezt a verset: mert nem volt előtte egy e. e. cummings, akinek eszmekörére, 
költészeti létezésére támaszkodhat; ilyenkor ugyanis nem árt, ha a címek vi-
szonyítási alapja minél erősebb; tehát ez is bizonyítja, hogy a vers létezését e. e. 
cummingsnak köszönhetjük.) A záró tárójel és a táró zárójel egymásalattisága; 
de hát a nyitó jelről nem feledhetjük, hogy zár, és a záróról valami vigaszt sej-
tet, hogy nyit. Nem akarom jobban konkretizálni a dolgot; a képzőművészeti-
ség cummingsi eleme még az az enyhe dalszerű jelleg, mely a címben hordozó-
dik: az ti., hogy e. e. cummings afféle magángyűjtő, és ez a két zárójel egy kép-
zeletbeli halottas urna két füle, vagyis egészen anyagszerű, tárgy-forma valami. 
Ez a cummingsi romantika feltárása kíván lenni; nem akar szikárabb össz-
képzetet, mint amilyen az ihletője, a lehetőség-adója.” 

Világos, hogy a költőnek fontos e. e. cummings, a vers nem esetlegesen 
idézi meg őt a címben, sőt nem is értjük jól a verset, ha nem úgy értjük, hogy 
mindez e. e. cummingsra vonatkozik. Kezdjük tehát az értelmezést elölről. 

A lexikonok tanúsága szeint Edward Estlin Cummings (1894–1962) ame-
rikai költő, festő volt. Önkéntes mentőautó-sofőrként részt vett az első világ-
háborúban, internálótáborban is volt. A 20-as években Párizsban tanult festé-
szetet, később New Yorkban telepedett le. A modern amerikai költészet ál-
landóan kísérletező különce és fenegyereke. Fölforgatta a vers szinte minden 
hagyományos elemét, tipográfiai, központozási, sortördelési, írásmódbeli trükk-
jeivel a polgárpukkasztó amerikai avantgárd élvonalába tartozott. Verseit kö-
vetkezetesen e. e. cummings alakban szignálta. 

Az elemzésünk legelején emlegetett avantgárd vonás tehát valóban jelen 
van a Tandori-versben, de nem eredeti avantgárd mozdulatként, hanem egy 
költő-előd megidézése folytán. Tandori mesterének tekintette Cummingsot,  
s ezt fordításai, saját verseskötetei is tanúsítják. 1975-ben jelent meg magyarul  
e. e. cummings 99 verse címmel válogatás az amerikai költő életművéből, s ennek 
több mint felét (50 verset) Tandori Dezső fordított. Lássunk ezek közül kettőt, 
hogy érzékeljük e. e. cummings technikáját: 
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Jól megfigyelhető, hogy a versekben a sorokra tördelés és az írásjelek szo-

katlan használata lelassítja az olvasást, rákényszeríti az olvasót, hogy a szoká-
sostól eltérő módon, tehát koncentráltabban, figyelmesebben fogadja be a szö-
vegeket. A vers intenzívvé válik, terjedelme dacára (vagy éppen azért) az ábrá-
zolt táj, kép, mozdulat nyomatékosabban van jelen. Leheletnyi képek, aprólé-
kosan kifejtve. A versszövegek legapróbb egységei is életre kelnek, a két idézett 
versben is megfigyelhető, milyen sok lehetséges szójelentést kell elkülönítenie 
az olvasónak. Sorról sorra bukkannak fel olyan szavak, vagy szótöredékek, 
amik csupán a tördelés miatt tűnnek szónak, valójában kiküszöbölendő ele-
mek, esetleges(?) jelentésű hibás olvasatok. 

Másfajta trükk az, ahol a tördelés folytán az olvasás iránya változik meg. 
Többszörös, illetve fordított irányú olvasásra szép példa e. e. cummingstól (új-
fent Tandori fordításában): 

 
83 
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madár: az 
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éle 
t;forduló é, 
le 
 

(tudakozódás hóesés előtt 
 

Megfigyelhető az örökmozgó sorhármas, a végtelenített szöveg, amely 
egyszerű, mégis váratlan trükkjével a szöveg lényeges mozzanatát nagyítja ki. 
Ez a megoldás Tandorinál is sokszor előbukkan, hol pasziánszt rakosgató kéz, 
hol lábjegyzet-csillagok szolgálnak az olvasási irány metaforájául. A Halottas 
urna két füle... is két sorba van tördelve, s a zárójelek fordított elhelyezése el-
indít egy ilyen cserélgetős mozgást is. Leginkább Salon; évszám című kompozí-
ció (avantgárd kiállítás!) egyik darabja emlékeztet a cummingsi bűvészkedésre: 

 
(Tárgy és tér) 

kivételével, 
igen, mindig épp annak az egynek a 
Megj.: A két sor, mint két „malmozó” ujj, 
forog. 

 
Tandori az Egy talált tárgy... lapjain következetesen használ hasonló ti-

pográfiai trükköket, később pedig egész korszakára jellemző lesz a roncsolt 
nyelv, az olvasást lelassító jelhasználat (pl. Koppar Köldüs). Most idézzünk tőle 
egy cummingsi megidézést: 

 

Hézagpótlás 
(E. E. CUMMINGS TÜKRÖS-TERME) 

 

Rengeteg! 
MI SZÜK- 
csak épp 
SÉGEM 
ezt nem értem 
VOLNA RÁD? 
mégsem. 

 
A már korábban megfigyelt technikai megoldások mellett emeljük ki azt  

a mozzanatot, hogy az alcím zárójelben van, nyilván nem függetlenül a megidé-
zett mester költői gyakorlatától. A becsomagolt vízpart (1987) című kötetben, 
ahonnan ezt a darabot idéztük, Tandori számos mesterét megidézi, s ez az Így 
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írtok ti azt is jelenti: így írok én. A kis- és nagybetűk segítségével egymásba-
tördelt szöveg arra késztet, hogy oda-vissza többször elolvassuk a verset, s a két 
félszöveg újra meg újra másként reflektál a tükörképére. Ennél még lassabb be-
fogadást tesz szükségessé a betűnkénti olvasás, erre is van példa: 

 
AZ ISMERETLEN OLVASÓ EMLÉK-MŰVE 

 

      S21      M22     Ő25 
O10        N19      I20 
      Y3       L4        L11 
T7          E8        A18 
      E5       G2        A15 
T16        M9       T6 
      S14     E23        L17 
V12       A13      R24 
      Í1 

 
Figyeljünk az apró trükkre, a felszíni vicc, a megfordított cím mögött van 

egy rejtettebb poén is. Az olvasó által összerakott szövegben nincsenek jelölve 
a szóközök, az olvasóra van tehát bízva a szavakra tagolás. Márpedig nem a ké-
zenfekvő tagolás a legértelmesebb, annak nincsen se füle, se farka. Az nem 
több buta viccnél. De ha másképpen tagoljuk a szöveget, máris tovább lép-
tünk. Szabad legyen most úgy értenem ezt a verset, hogy csak az ismeri a költő 
szándékát, és csak az merheti magyarázni a zárójeles verset, aki nem olvasatlan, 
aki tehát e. e. cummings versek ismeretében nyúl a zárójelekhez. Ha jól értem, 
Tandori enigmatikus verseinek, talányos költői megoldásainak VAN a szerző 
által megkövetelt olvasata. Afféle minimális elvárás. 

Ilyen befogadási folyamatról értekezik Tandori Dezső a Kortárs 1977-es 
évfolyamában ITT NYUGSZEEK STOP E... E... CUMMINGS című szo-
nettje kapcsán is. Nem véletlen, hogy újfent e. e. cummings neve kerül szóba,  
a tanulmány a költői jelhasználatról szól. Tandori egy (ebben az elemzésben 
most nem tárgyalt) versről beszélve kulcsot ad műveihez, olyan fogódzót, ami 
véleményem szerint az Egy talált tárgy megtisztítása című kötet majd mind-
egyik darabjára érvényes. Ezt írja: 

„Kosztolányi, aki csaknem mindenről tudott vagy sejtett valami nagyon 
lényegeset, azt írja Hiénafog című 1934-es dolgozatában: »Ami egyszer volt, 
test, lélek, megmarad, így vagy úgy, a világegyetem alkotó része lesz, s hat is az 
örök körforgásban, gondolatokat, érzéseket ébreszt valakiben úgy, mint ben-
nem ez a [harmincötezer éves] hiénafog. Szörnyű, hogy elmúlunk. De talán 



11 

szörnyűbb, hogy egészen sohase múlhatunk el.« Hát ez így annyira együtt van 
Kosztolányinál, hogy nevetséges lenne toldani-foldani.” 

Hogy létezésünkkel jeleket hagyunk, hogy nem múlhatunk el nyomtala-
nul, hogy megmaradó tárgyaink halálunk után is egykori birtokunkként élnek 
tovább, s megtalálhatóak, felmutathatóak, erről sok Tandori-vers szól. Például 
a Töredék Hamletnek című 1968-as kötetből: 

 

Egy teraszon 
 

Szórakozottan pörgeted 
valamikori poharad. 
Halál-utáni napsütés 
fonja rá az ujjaidat. 

 
A valamikori poharad kifejezés a vers kulcs-sora. A birtokviszony meg-

szűnt, ám nem lehetünk bizonyosak benne, hogyan. Elképzelhető, hogy a po-
hár már nem a teraszon üldögélő tulajdona, csak egykor volt az övé. De való-
színűbb, hogy a pohár gazdája egykori, s egy halál-utáni pillanatban idéződik 
föl az alakja. 

Valahogyan így őrzi, egy valamikori halottas urna megmaradt két füle 
formájában e. e. cummings két zárójele az egykori költő emlékét. 
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