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Nemes Z. Márió

KÁOSZETIKA

Víz falja a partot, beköszönt a dagály,
A jó Skandar Graunt nem fogja a ragály,
Sötét felhők takarják el hamarost a napot,
Nem eszik oly forrón az ork harcos-papot.

(Skandar Graun dala)

Nincs túl sok piacos élményem, az ócská-
zás kimaradt, ami helyette jött, az a len-

gyel piac volt, még Pápán, a kilencvenes évek 
elején. Hogy miért „lengyel” – azt nem értet-
tem tizenévesen, félve tekintettem körül, 
hogy akkor hol is vannak ezek a betolako-
dók, akik amúgy, ennyit tudtam ideológiai-
lag, a barátaink. De ez már a kísérteties alak-
zata. Baráti lengyelek, érthetetlenen nyelven, 
nyilván lengyelül, kisfiúkat nyitogatnak egy 
bokorban, mint holmi Matrjoska-babát. Mi 
van legbelül? Csak a félelem. Meg egy kis mé-
zeskalács. Töltekezzünk hát a közös történe-
lemmel! Bár én, azt hiszem, történelmen kí-
vül éltem akkoriban. Jó is volt, szép is volt, 
csak érthetetlen. Nem mintha most – immár 
a történelemben – jobban értenék bármit is, a 
lengyel-ügy se lett világosabb. A gyomorron-
tás is megmaradt. Mégis! Milyen jó lenne 
most kihányni egy-két magyart egy lengyel-
piacon! Vissza a gyermekkorba, de előre a 
szocialista jövőbe! Izgatott voltam mindig. 
A Huszár-lakótelepen szoktunk parkolni, ez 
is csak fokozta ezt a pedofil Bem apó-komple-
xust. Miközben én csak könyvekért jöttem. 
Például Az éj kardja Jeffrey Stone-tól, hogy az 
mennyire nem történelmi volt! Sárkányok – 
bocs, nem, wyvernek!1 – és harckocsik! Eh-
hez képest a segesvári csata meg a taxisblo-
kád nem tűnt szignifikánsnak. Persze volt ott 

1   http://www.sarkanyokvilaga.eoldal.hu/cikkek/sarkanyok/wyvern/

egy beszélő kard is, illetve több is, melyek új 
identitást is adományoznak forgatójuknak, 
ahogy nekem is a rendszerváltás utáni ma-
gyar fantasy-reneszánsz és a debreceni Che-
rubion Kiadó. A lengyel piac tehát a régi-új 
fantasy- és sci-fi regények Mekkájaként mű-
ködött a kisalföldi kulturális földrajzomban. 
Mert faluról nézve a város azért város, mert 
van benne spekulatív fikció! Persze ennyi 
erővel Szabó Dezsőt is kereshettem volna a 
lengyel piacon, de akkor még nem lelkesed-
tem ennyire ezért a kolozsvári parasztkrisz-
tusért. Őt már a történelem visszatérésének 
köszönhetem. „A magyarnak mindig kell va-
laki, aki szeresse, biztatgassa, elismerje, más-
képp elbitangol, elzüllik.” Aki engem ott és 
akkor biztatgatott, az Nemes István aka Jeff-
rey Stone aka John Caldwell stb. volt, a szám-
talan álnéven dolgozó zsánergéniusz, aki 
számomra a kilencvenes évek egyik legmeg-
határozóbb magyar írója. Sok a sérelme az 
ún. jobboldali irodalomnak, kéne a kánon-
korrekció, mint egy falat kenyér, ha nem ad-
ják jószántukból, elvesszük erővel! Közben 
meg mennyi sérelme lehet(ne) ennek a poszt-
modern Jókainak, aki a Hajdú-Bihar Megyei 
Vízmű számítóközpontjának operátori poszt-
jából dolgozta fel magát egy nemzedék miti-
kus tudatába. Skandar Graun, a fél-ork har-
cos-pap, jelleme a kaotikus gonosz, Otoaak, a 
végtelenül eltorzult mutánsvezér, aki egy 
kentaurra emlékeztető, többkarú óriás, és a jó 
öreg Sang, az őrült félisten. Nélkületek nem 
ment volna! A történelemre fel kellett készül-
ni, nem lehetett csak úgy belerohanni a ner-
be! A fantasy a világteremtés iskolája volt, a 
képzelet kiképzése, hiszen csak ellenvalóság-
gal lehet szabotálni a nemzeti sorsot. Más-
képp elbitangol, elzüllik a nép. Megtanultam 
a káoszetikát. Azt hiszem, Nemes István az 
egyetlen magyar író, akiért félszegen rajon-
gok. Nem mondom, hogy nem tisztelek bizo-
nyos írókat, köszönünk, vagy udvariasan pa-
csizunk, de a rajongás, az egy teljesen másik 
esztétikai minőség. Nyilván a lengyel piac te-
het róla. Szemétirodalmat a zsibvásáron! 
Amikor az még megfertőzheti a tanuló ifjúsá-
got! Ha ezt Jókai Anna néni tudta volna! De 
mindegy, én nem fogom elmondani neki.

Balázs Attila

CÉDRUS  
ÉS CIPRUS

– mese a Keletiből

Ezt a történetet Budapesten, a Keleti pálya-
udvaron hallottam saját két szép fülem-

mel én, Kisbolha Péter fia: Pál. A Keletiben, 
ahová egy egykori délvidéki menekült ma-
gyar író társaságában érkeztem előtte annak, 
hogy lenn a déli határvidéken torlaszokat 
emeltek volna a menekülő mesék elé. Kígyó-
ként tekeredő szögesdrótból kerítést, ami-
lyen egykor volt arrafele. Csak most annál is 
szögesebbet, sűrűbbet, modernebbet. Sokkal 
mutatósabbat, ha úgy vesszük, tetszetőseb-
bet. – Nos, a következő történetet bizonyos 
Musztafa Banto mondta el nekünk, egy negy-
ven körüli nyurga, sima képű arab férfiú a 
szíriai Haraszta városából, Damaszkusz kö-
zeléből, ahonnan a háború elől szökött el. 
Musztafa ott ült rögtön a bejárattól jobbra, s 
meglepően beszédesnek bizonyult. Szerinte 
hol volt, hol nem volt, valamikor rég ott cse-
peredett, bimbósodott, terebélyesedett, érett 
nővé a szülővárosában egy Cédrus nevű 
gyönyörű, susogó ajkú leány, aki heves sze-
relmet érzett a szomszédságban élő unokabáty-
ja, egy Ciprus nevű, álmodozó tekintetű le-
gény iránt. Mivel Ciprus meg Cédrust szeret-
te, mindenki úgy gondolta, még az udvaron 
tüsszögve lyukat kaparó, a saját szemébe 
port hintő kutya is, hogy amikor eljön annak 
az ideje, Cédrus Ciprusé lesz egy országra- 
világra szóló lakodalom után.

Történt azonban, sajnos, minő tragédia, hogy 
a damaszkuszi bolhapiacra igyekezvén a két 
apa, Cédrus és Ciprus nemzője-apukája ször-
nyethalt. Kocsijuk aknára futott, levegőbe re-
pült. El kellett temetni őket, ami után még 
rosszabb idők következtek.

Ezekben a még cudarabb években gyorsan 
kiderült, hogy Cédrus édesanyja annál is go-
noszabb, mint amilyennek hitték. Valóságos 
boszorka, aki a továbbiakban hallani se akart 
az ifjak frigyéről.

Nemhogy nem szerette Ciprust, valósággal 
szálkává nőtt a szemében. Szúrta, mint a si-
vatag homokja. Persze, elsősorban azért, mert 
túl szegénynek találta – annak minden atyai 
öröksége ellenére.

Mivel ők sem voltak dúsgazdagok, jóval 
pénzesebb kérőt óhajtott a világcsoda-szép-
ségű szűzleánynak. Ezért megtiltotta, hogy a 
fiatalok találkozzanak. S amikor látta, hogy 
azok kijátsszák a figyelmét, mintegy fogják 
egymás kezét a háta mögött, megparancsolta 
Cédrusnak, hogy azonnal kövesse, majd el-
költözött jó sok zegzugos utcával arrébb.

Egy eldugott sikátorba, ahová nem szűrő-
dik be az autók pokoli zaja. A pap imára hí-
vása is alig.

Ám ezzel nem lehetett lerázni az álmodozó 
tekintetű fiút, aki kettőt tapsolva, felet se kur-
jantva felugrott a magasba, majd egyik tető-
ről a másikra pattanva addig szökkent-szök-
décselt, amíg meg nem pillantotta a sokadik 
udvar sarkában a büntetésből söprögetésre 
fogott, darázsderekú Cédrust, és tüstént le-
szállt hozzája segíteni.

Hallván ezt a pletykás szomszédoktól, úgy 
tett a gonosz, kackiás bajszú, huszáros fellé-
pésű boszorka, mint aki végül is jobb belátás-
ra kényszerült. Mosolyt, kedvességet erőlte-
tett arra az álnok ábrázatára, azzal meghívta 
Ciprust a vasárnapi ebédre, amit a fiú – ár-
mányságról mit sem sejtve, de ha sejtve is, 
tudomást venni nem akarva róla – azonnal 
elfogadott.

Ám tudni kell, hogy Cédrus egyáltalában 
nem volt valami buta liba, rögvest átlátott a 
szitán. Ebéd előtt kiállt az erkélyre, s ezt dal-
olta búgó hangon a forró szélbe mint aggódó 
sivatagi hattyú, érkező drágájának elébe:




