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S  azok a boldog békeid�k, ha ilyenek voltak volna, és boldok id�k lettek, lehettek 

volna, ráadásul még békések is, de hát, ha már elkezdtük így, vegyük adottnak a ki-

mondott szavakat, azok, igen, a boldog békeid�k, egy pillanatra kettéhasították rossz-

kedvem komor és sötét színházi függönyét. S l�n világosság.

Tegnap éjjel a tet�téri ablak keskeny résében álltam, néztem kifelé, egyszerre 

megláttam az ég alján, lassan, ráér�sen, fényesen és méltósággal, nyugatról kelet 

felé tartani egy ufót. Minden kétséget kizáróan az volt, hangtalanul siklott a hajnal felé 

közeled�, halódó éjszakában, nem zúgott, nem villogott, mint valami repül�, fénye 

egyenletes volt, ahogy a haladása is.

Megjelenése nem keltett bennem izgalmat, viszont annál több emléket ébresztett. 

Konkrétan és eredete szerint kett�t, noha mindkett� hosszabb folyamatot hivatott 

megjeleníteni.

Az els� emlék Soltvadkertre, ott is a soltvadkerti tó partján, a Pipacs utca 15-ös 

szám alatt található kis ház teraszára visz vissza. Itt üldögéltünk éjszakáról éjszakára 

Jankovics tanárral, aki már akkor is komoly és komor tudósa volt a régi magyar iro-

dalomnak, bár errefelé ritkán kanyarodtak el akkori beszélgetéseink. Ferike, a helybéli 

lakos, ilyenkorra valahányszor befejezte naponta visszatér� elfoglaltságát, er�gyárának 

az umbuldálását, ami más nyelven valami olyasmit jelenthetett, hogy ismét járóképes-

sé tette öreg, minduntalan szétesni készül� öreg Trabantját, és elpüfögött vele haza. 

A ház nyugovóra tért, ketten maradtunk. A két ufó-vadász. Az asztalon egy üveg ufólé 

állt, ami a halandók megítélésében csak közönséges házipálinkának számított volna, 

de mi tudtuk, hogy nemcsak annyi, illetve els�sorban nem annyi, hanem egészen 

más. Fejünket az égre fordítottuk, és bámultuk a csillagokkal megrakott fels� messze-

séget. S amikor valamelyikünk ufót látott átfényleni a boltozaton, hangosan felkiáltott, 

ujjunkat ráemelve azonosítottuk azt, egy-egy adag ufólével megpecsételtük a felfede-

zést, és egy virtuális ufó-naplóban rögzítettük a névvel ellátott észleletet. Majd ismét 

visszahanyatlottunk karosszékeinkbe és arcunkat az ég felé fordítottuk. Hajnalban, 

néha, egész ufórajokat pillantottunk meg. Említett halandók, persze, azt mondhatták 

volna erre, hogy valójában a feltámadó szél kergette a felh�ket az égen, amelyek a 

csillagok el�tt szaladtak át, azt a tévképzetet keltve fel bennünk, ufólét�l elkínzott és 

elbódult ufó-vadászokban, hogy a csillagok rohannak át az égen, néma rohanásukat 

pedig ufójárásnak vélhettük, tévesen. Persze a dologban nem volt semmi tévedés, 

tudtuk mi azt jól, a halandók dolga az, hogy �k tévedjenek az effajta események meg-

ítélésében.

Ahogy Nemes Nagy Ágnes is tévedett, amikor el�ször állt meg nyugágyam mö-

gött a szigligeti alkotóház teraszán. Ez lesz a második visszarévedés…

– Maga mit néz, Zalán – kérdezte rekedt, agyondohányzott hangján. – Ufókat vá-

rok – válaszoltam. És megkértem, hogy ne rúgja fel a nyugágy mellé állított ufóleves 

üvegemet. Nem rúgta fel. Odahúzta a maga napágyát az enyém mellé, és türelmesen 

várt, az eget nézve. Mutattam, hogy hol halad az aktuális ufó. Az repül�, legyintett 

szigorúan. Hosszabb id�be telt, míg meggy�ztem az igazságról. Amikor ez sikerült, it-

tunk egy adag ufólét, majd mindketten újra az ég tanulmányozásába merültünk. Észre 

sem vettük, hogy közben eltelt a két hét, amelyet pihenésül szántunk magunknak, 

az éjre éjt követ� ufóvárás közben megbeszéltük a világ és a költészet dolgait, mi-

közben alig néztünk egymásra, arcunk az ég felé fordult, ha van olyan kifejezés, hogy 

napraforgó, akkor kell lennie olyannak is, hogy égreforgó, mi, akkor, ott, égreforgók 
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voltunk. A legutolsó éjszakán az összes addigi jelenésüket túlszárnyaló mennyiségben 

szálltak fölöttünk a fényes idegen tárgyak, és fogyott az ufólé is ennek megfelel�en, 

rendesen, a nyugágy mell�l. S amikor már derengett kelet fel�l, és az égi vándorok 

fénye beleveszett a kivilágosodott ég fehéres-vöröses kékjébe, Nemes Nagy halkan, 

t�le szokatlan szelídséggel csak annyit mondott: – Zalán, maga nem is olyan vadállat, 

amilyennek lefestették nekem. – Azzal felállt, és elcsoszogott a szobája felé. Akkor 

találkoztunk életünkben utoljára.

Tegnap éjjel az ablaknál álltam, s azok a boldog békeid�k, ha ilyenek voltak volna, 

és boldok id�k lettek, lehettek volna, ráadásul még békések is, de hát, ha már el-

kezdtük így, vegyük adottnak a kimondott szavakat, és fejezzük be ezzel, azok, igen, 

a boldog békeid�k, egy pillanatra kettéhasították rosszkedvem komor és sötét színházi 

függönyét. S l�n akkor világosság.

Zalán Tibor

E számunk szerz�i

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkuta-

tó, egyetemi tanár, Budapest

Balla Zsuzsanna (1962) – tanár, Tiszakécske

Bed� Csongor (1947) – fest�m�vész-restau-

rátor, Budapest

Bereti Gábor (1948) – közíró, költ�, Miskolc

Bozgor Elian – álnév, nem akarja felfedni ma-

gát a szerz�

Csaba Lilla (1984) – egyetemi hallgató, Zirc

Deák Zsuzsanna (1951) – pszichológus, 

Beszterce (Románia)

Doncsev Toso (1944) – író, m�fordító, szo-

ciológus, Budapest/Szófi a

Druzsin Ferenc (1940) – irodalomtörténész, 

egyetemi magántanár, Budapest

Erdélyi István (1931) – régész, történész, Göd

Erdélyi Tea (1974) – szociológus, Esztergom

Frankovics György (1945) – író, újságíró, 

néprajzkutató, Pécs

Füzesséry Magda (1894-1975) fest�m�vész

Gál Erika (1973) – biológus (archezoológus), 

Újlengyel

Gáspár György (1955) – irodalmár, Pomáz

Gracza Lajos (1932) – m�vel�déstörténész, 

Budapest/Göppingen (Németország)

Handó Péter (1961) – író, költ�, kulturális 

antropológus, Sóshartyán

Hétvári Andrea (1975) – költ�, író, könyvtá-

rostanár, Budapest

Hubert Ildikó (1949) – irodalomtörténész, f�-

iskolai docens, Budapest

Jószay Zsolt (1951) – szobrászm�vész, Mis-

kolc

Kirilla Teréz (1972) – költ�, irodalmár, Buda-

pest

Komor Zoltán (1986) – újságíró, író, Nyír-

egyháza

K�-Szabó Imre (1936) – író, újságíró, igazga-

tásszervez�, Vác

Mez� Hajnalka (1978) – m�vel�désszervez�, 

Gy�r

Nyírfalvi Károly (1960) – könyvtáros, költ�, 

Budapest

Orisek Márta (1966) – középiskolai tanár, 

költ�, m�fordító, Nagyk�rös

M. Pálfy Erika (1977) – közgazdász, Buda-

pest

Schiff Júlia (1940) – író, m�fordító, München 

(Németország)

Süt� Fanni (1990) – bölcsész, Kistarcsa

Szakonyi Károly (1931) – író, dramaturg, 

Buda pest

Takács Éva (1990) – egyetemi hallgató, Tét

P. Tóth Irén (1963) – eladó, Debrecen

Ujszigeti Dezs� (1956) – fi lozófus, irodalom-

történész, költ�, m�fordító, Budapest

Ujszigeti T. Júlia (1963) – pedagógus, Buda-

pest

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörté-

nész, Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Buda pest


