
B. I. J.: Zenta, 2010. már ci us 24., szer da
Es te a zentai al ko tó ház ban, ki adós va cso ra, jó

be szél ge té sek és lá to ga tott est után. Egy kis csent
wifi internet, és min den rend ben, még a füg gõ sé -
gem is ke zel ve van. Le kel le ne szok ni a netrõl, leg -
alább uta zás kor.

Idõvisszapörgetés: Demény Pé ter teg nap vég -
leg je lez te, hogy egész ség ügyi gon dok mi att nem
tud ve lünk tar ta ni, hogy kör be ka ra vá noz zuk a
Vaj da sá got, s köz ben fel ol vas sunk, meg be szél -
jünk a Ko runk ról, il let ve ar ról, ami az em be re ket
ér dek li. (A két do log csak na gyon ide á lis ese tek -
ben esik egy be, be lá tom.) Így Ri gán Ló ri val ma -
ra dunk, ket tes ben. Demény pót lá sá ra a benn szü -
lött Orcsik Ro lan dot pró bál juk még be szer vez ni,
aki nek Sze ged rõl kel le ne ve lünk át jön nie – õ vé -
gül Csó kán tud majd csak be száll ni a prog ra -
munk ba.

Ki rály há gó: miccs. Sze ge den is rö vid meg ál ló,
a Mojóban, if jú sá gom szín he lyén. Orcsikkal, Kol -
lár Ár pi val, Ko vács Fló rá val né hány szó a ter ve -
zett jú ni u si Ko runk-szám ról, a Ro land csat la ko zá -
sá ról a ka ra ván hoz és per sze egyéb hosszú tá vú
pro jek tek rõl. Jól hang za nak.

Ke ve sebb, mint egy óra jut Sze ged re, me gyünk
is to vább Zentára – az Ár pi ék prog nó zi sá hoz ké -
pest is gyor san tesszük meg a tá vot, a ha tá ron
máz link van, egy ál ta lán nincs tor ló dás. Hosszú
ide je ez az el sõ ko moly ha tár át lé pé sem, ahol még
az út le vél be is pe csé tel nek. Er re az al ka lom ra kü -
lön új út le ve let is ké szít tet tem, az egy re in kább
hasz ná la ton kí vü li ré gi épp le járt. A vá mos be le túr
a cso mag tar tó ba, köny ve ket lát do bo zok ban, mér -
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...az egész 
fo lyo só há ló zat egy 
te o re ti kus rend szer
anya gi ki ve tü lé se, 
rend kí vül lát vá nyo san
és fá rad sá go san 
meg va ló sít va.

BA LÁZS IM RE JÓ ZSEF – RI GÁN LÓ RÁND

ZENTAI NAP LÓ



ge sen mor dul va la mit szer bül, mi re én jobb hí ján egyszótagos an gol vá laszt mon dok:
„GIFT.” Me he tünk to vább gond nél kül.

A zentai es tünk nem sok kal az ér ke zé sünk után már kez dõ dik is: vi szony lag so -
kan van nak, és Be szé des Ist ván, il let ve Sinkovits Pé ter ta po ga tó zó és ugyan ak kor jól
ki dol go zott kér dé se i re már is ke res gél jük Ló ránd dal a meg fe le lõ vá la szo kat.

Es te, né hány sör után fel me rül még Be szé des Ist ván nal egy összmagyar író ze ne -
kar meg ala pí tá sá nak gon do la ta. Mi u tán az au tó ban er dé lyi ma gyar rock ze nét hall -
gat tunk Ló ránd dal, en nek nem is zá rom ki a le he tõ sé gét, ked vet kap tam a do log túl -
szár nya lá sá hoz.

Hol nap Új vi dék, va ló szí nû leg újabb szar va sos és orosz lá nos sö rök kel.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 24., szer da
Aki lap szer kesz tõ, an nak a ván dor cir kuszt is sze ret nie kell, ahol az igaz ga tó a

jegy sze dõ és az ar tis ta egy sze mély ben, úgy hogy pa kol juk a lá dák ba a giftet, aho gyan
Im re ha tár át lé pés kor a jó fé le ha za it, lap szá mo kat, köny ve ket ne ve zi, az tán mint fõ -
szer kesz tõ és so fõr ket tõs on to ló gi ai stá tus ban el fog lal ja a he lyét, én a hát só ülé sen.
Nyolc gi ga ze ne a zse bem ben, min den han gu lat ra, a váll tás ká ban négy-öt könyv, vas -
kos, de va ká ci ós. Eh hez ké pest szin te vé gig be szé lek: in tim szer kesz tõ sé gi ülés,
logoterápia, vé gül már rockszámok szö ve gét ele mez zük, mi nél ko mo lyab ban, an nál
vic ce sebb. Be me le gí tés az es tek re: ana li ti kus kész sé gek és le he tõ leg hu mor. Is mer ke -
dés már Sze ge den, erõ le ves mel lett. Orcsik a Ro land per mu tált (pervertált) for má já -
nak te kin ti a Ló rán dot, és mód sze re ket ja va sol a szer bi ai pro vo ká ci ó ra (te to vál jam
ma gam ra, hogy ez egy ma gyar test? egy sé ges, oszt ha tat lan?), mert még nem is sej ti,
amit két nap pal ké sõbb, sült sajt mel lett fej tek ki ne ki, a Garfield-versei és Roy
Lichtenstein kö zöt ti mé lyebb össze füg gést. Srećan put! Sze ren csés utat! Zentán a
Pos tás ut cán, halk csin nad rat ta, fel ver jük a sát rat, és ki en ged jük az orosz lá no kat.
Azon nal a ma nézs ra! Két köl tõ be szél tet, egy ki csit iz za dok. Úgy ér zem, kö ze lebb ül
hoz zám a kö zön ség, mint mond juk, Bu da pes ten ül ne, és et tõl ki tisz tul a fe jem, és
õszin téb ben be szél ni tu dok az ott ho ni dol gok ról, anél kül hogy „kép vi sel ném ma -
gun kat”. A Papuli (apó ka) ne vû vendéglátóipari egy ség ben cseng le a nap, há zi gaz -
dá ink kal, sör rel és ha lász lé vel, proizvedeno u Srbiji. A szó, a papuli na pok ra gyö ke -
ret ereszt a fe jem be, a csa lá di ro kon nál tett lá to ga tás fé lig ün ne pi, szo kat la nul is
meg szo kott ké nyel mé vel, mint a hely, aho va jöt tem. Ha za te le fo ná lok a messzi EU-
ba. Jól ér zem ma gam.

B. I. J.: Zenta, már ci us 25., csü tör tök
Gaz dag, ne he zen össze fog ha tó nap, új vi dé ki és kishegyesi cél pont ok kal, köz ben

pe dig sok tör té ne lem mel és a he lyi vi szo nyok kö zé be te kin tést en ge dõ hely zet tel. Út -
köz ben Új vi dék fe lé, az au tó ban egy alap ve tõ be ve ze tést ka punk Haj nal Je nõ tõl ab -
ba, amit a vaj da sá gi tör té ne lem je lent het – tö ré keny épít mény nek lát szik a hely ze tek
sok szo ros át bil le né se mi att és a la kos ság cse rék „ha gyo má nya” kö vet kez té ben. Leg -
lát vá nyo sab ban az Új vi dé ket áb rá zo ló ké pek és a péterváradi vár sé tá nya i ról ki bon -
ta ko zó lát vány össze ve té sé vel si ke rül eb be be te kin te ni a nap fo lya mán.

Rö vid meg be szé lés a Fo rum-ház ban (Fa ra gó Kor né lia köz ben a Híd csa pa tá val
Pécs kör nyé kén bo lyong ugyan en nek a Ka ra ván-prog ram nak a ke re tén be lül), rég rõl
is me rõs (Bá nyai Já nos, Bor dás Gyõ zõ) és új ar cok. Utá na az egye tem re is be né zünk:
Har kai Vass Éva és Tol di Éva, il let ve Láncz Irén tan szék ve ze tõ fo gad ben nün ket.

Vissza tér ve a Fo rum-ház ba ko moly él mény egy szerb bul vár hír-ge ne rá tor ral va ló
is mer ke dés. Elõ zõ nap a Ma gyar Szó be is ug rott en nek a ge ne rá tor nak, ame lyik azt
dob ta ki, hogy XY zentai ha jós ka pi tány nyert a lot tón. Pressburger Csa ba már túl van
a do log men tá lis fel dol go zá sán, úgy hogy nem tû nik tel je sen le tag ló zott nak. Kí ván -16
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csi ság ból meg ké rem, ge ne rál junk egy szerb bul vár hírt Ba lázs Im re ko lozs vá ri író ról.
Vá laszt ha tok akö zött, hogy lot tó nye re mény üti a mar ko mat, fél re lép tem, bu si ness-
si kert ara tok vagy hogy al ko ho los be fo lyá solt ság alatt buk kan nak rám egy árok ban.
A hír el is ké szül, fo tó is van hoz zá, meg min den, ami kell, meg szó lal ta tott egyéb
sze mé lyek nyi lat ko za tá val az ügy kap csán. Na gyon szel le mes do log, nem kell más
hoz zá, mint egy jól mû kö dõ sa ját hír por tál, ame lyik hi he tõ vé te szi, mert kontextua-
lizálja eze ket a hí re ket va ló di hí rek kel – és meg kell ír ni öt-hat kis szto rit fény kép pel
és egye bek kel, amely ben az tán be le het he lyet te sí te ni a ne ve ket. Új ság író sza kos di -
á kok nak ide á lis gya kor lat.

Ebéd után fel me gyünk a péterváradi vár ba, ahol egy ki sebb sé ta után Ózer Ág nes,
Bo ri Im re lá nya ve zet vé gig a ki ál lí tá son, õ ugyan is tör té nész és a mú ze um ré gi alap -
mun ka tár sa. Min den fé le szto rik buk kan nak fel, töb bek közt a ré gé sze ti mun ka hasz -
ná ról, ami tel je sen át raj zol hat ja egy is mert nek vélt hely tör té ne tét is. Ked ven cem itt a
ka ta kom bák ban tör té nõ bo lyon gás – vagy hát in kább fo lyo só rend szer nek kel le ne ne -
vez ni ta lán. Az au tó ban az tán ar ról be szé lünk Ló ránd dal, hogy ez az egész fo lyo só há -
ló zat egy te o re ti kus rend szer anya gi ki ve tü lé se, rend kí vül lát vá nyo san és fá rad sá go -
san meg va ló sít va. Ren ge teg em be ri cse lek vés sort és vi sel ke dés min tát kí nál – ha itt
jön majd az el len ség, én amon nan, ab ból a lõ rés bõl fo gom lõ ni. Ak nát ások a fal alatt,
be az el len fél csa pa tai alá, az tán be rob ban tom õket. Na gyon jól ki van ta lál va az
egész, csak ép pen so ha nem hasz nál ták. És mennyi tég la épült be köz ben a rend szer -
be, a mé te res nél vas ta gabb fal meg épí té se kor. Rockfesztivál zaj lik a vár ban rend sze -
re sen, ilyen kor a drog füg gõ fi a tal em be rek vissza té rõ ka land ja, hogy be ve szik ma gu kat
az el ha gyott fo lyo só rend szer já ra ta i ba, és sa ját ma guk ban tör té nõ bo lyon gá sa i kat ki -
ve tí tik eb be a hi he tet len labirintikus tér be. Biz tos va gyok ben ne, hogy erõs él mény.

Kis he gye sen fel ol va sás a gyógy szer tár ból át ala kí tott könyv tár ban. Pa ti ka il lat árad
a ré gi szek ré nyek bõl, bú to rok ból, ame lyek ben ter mé sze te sen köny vek van nak. Vi rág
Gá bor be ve zet ben nün ket a he lyi kö zös ség ala ku lá sá nak ak tu á lis fej le mé nye i be – a
fa lu ban fel buk ka nó, mu zul mán val lá sú, ön ma gát egyip to mi nak ne ve zõ la kos ság bo -
rí tot ta egy kis sé az egyéb ként amúgy eu ró pa i a san gya ra po dó/fo gyó kö zös ség de mog -
rá fi ai di na mi ká ját. A la kos ság moz gás ar ra fe lé egé szen ak tu á lis do log. Fõ ként a há bo -
rú kö vet kez té ben, ter mé sze te sen.

Új vi dé ken hir te len ki de rül, hogy pén te ken a sza bad kai Kosz to lá nyi De zsõ Na po -
kon igen ko moly tár sa ság ban kell elõ ad nom Kosz to lá nyi ro mán nyel vû re cep ci ó já ról
szó ló konferenciaelõadásomat: Szegedy-Maszák Mi hály, Pomogáts Bé la, Rudaš
Jutka… Ez ed dig, mi vel nem lát tam rész le tes prog ra mot, nem volt egé szen vi lá gos.
Úgy dön tök, még ké szü lök rá egy ki csit.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 25., csü tör tök
Ma már Haj nal úr szál lít, min den rõl gon dos ko dik, úgy hogy er re a lét vi szo nyom -

ra is át ra gad az uni ver zá lis, hát ra dõlt papuli-feeling, ami vel es te a csevapot, reg gel a
bureket et tem, és most a szel le mit fo gyasz tom út köz ben. Fo rum Könyv ki adó és
Filozofski fakultet u Novom Sadu (a ká vé zó juk kal, ami tõl na gyot dob ban a szí vem,
és ve szet tül meg irigy lem: caffé and lounge FILOZOF), egy ki csit szû kebb kör ben,
úgy mond „szak ma ib ban”, min den hol egy-egy zacs kó nyi könyv aján dék, nagy kí ván -
csi ság és sok fotózkodás. Har kai Vass Éva ver se it ol va som az au tó ban, és köz ben né -
zem a vá rost, a graffittókat: „Vukić is bad boy” és „Kosovo je Srbija”, ami ar ra az eset -
re szol gál na (ál lí tó la gos) va rázs ige ként, ha mond juk baj ba ke rül nénk. Ma gyar ve rés,
össze tett szó. Ilyes mi ben részt vet tem ott hon, erõ sít get tem a kö te lé ket, úgy ér zem,
mes ter kél ten, a Papuliban a teg nap es te, mint prepubertás, alany ként vagy tárgy ként,
per sze, nem tu dom, ma gyar mi nõ sé gem ben vagy csak úgy, mint ak kor ép pen a ki -
sebb gye rek. Azt hi szem, nem ve lük egy na pon. Fent rõl, a vár ból né zem a Du nát, a

17

2010/6



le bom bá zott híd ta lap za tát a víz sod rás ban, ami he lyett komp volt a há bo rú ban és
nagy to lon gás a fo lyó két ol da lán. Hét köz nap lé vén nagy részt fi a ta lok van nak fent,
itt lóg nak a tör té ne lem ben nyu ga ti a san öl töz ve, ért he tet len nyel vü kön és szim pa ti -
ku san. Petrovaradin gothic dísz let. Continuing another tradition, we are bringing the
best bands from Southeastern Europe this year too...

B. I. J.: Zenta, már ci us 26., pén tek
Reg gel in du lunk is igen nagy gyor sa ság gal Sza bad ká ra. Mon dom az au tó ban a

töb bi ek nek, hogy én Sza bad kát iga zá ból Kosz to lá nyi és Csáth szö ve ge i bõl is me rem.
Szin te meg le põ, hogy nem sé ta pál cá val jö võ-me nõ em be re ket lá tok az ut cán.

A Kosz to lá nyi-kon fe ren cia ko moly és szak mai, sok olyan em ber rel, aki ket ed dig in -
kább csak név rõl is mer tem – Hózsa Évát, a há zi gaz dán kat, Rudaš Jut kát és Marko
Čudićot ed dig csak írá sa ik ból „rak hat tam össze”. Az elõ adá sok szü ne té ben Szegedy-
Maszák Mi hály rá kér dez, hogy a ro mán Es ti Kor nél-kö tet bõl, ame lyi ket meg em lí tet tem,
ugye hi ány zik az egyik fe je zet. Meg né zem – az al vó el nö kös rész va ló ban nincs ben -
ne, ki tud ja, mi ért. Fur csán mû kö dött a nyolc va nas évek ben a ro má ni ai könyv ki adás.

Sza bad kán csat la ko zik hoz zánk Orcsik Ro land, szin te min den kit is mer ter mé sze -
te sen – ez ne ki ott ho ni te rep. A csó kai könyv tár ban tar tott fel ol va sá son jól ér vé nye -
sül a fa nyar hu mo ra, ol dó dik ki csit a la pot fel ve ze tõ dis kur zus. 

Es te Mojo, Zentán, déjà vu ér zés sel, ilyen mint ha már lett vol na egy, igaz, hogy
Sze ge den. En nek vi szont egé szen más a bel sõ te re, tá ga sabb az össz kép.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 26., pén tek
Književnik Deže Kostolanji, književnik Geza Čat. Nyak ken dõt köt nék, és ta va szi

öl töny ben, ele gán san emel ném ka la pom. „Önt egy égi kar in ti: fri gye si ke rül ni fog!”
– sza val ja ko szo rú zás után bi zal ma san Pomogáts Bé la, plusz egy vic cet mond, ami
az in tar zi á kat pa ro di zál ja. Könnyed és tu dós le ve gõ a Vá ro si Könyv tár neo ba rokk te -
ré ben. Čudić imp ro vi zál, Im re rög tö nöz, Kosz to lá nyi ro má nul és Kosz to lá nyi szer -
bül. Az tán a Ko runk, a ma gam és a lap kö zös tör té ne té rõl, za kó san és tö mö ren, a mik -
ro fon ba. Le gyünk ér de ke sek: ennyi a for ga tó könyv és a meg be szélt prog ram, most a
plé num elõtt, teg nap szin te ki szó lá so san, Kis he gye sen, az uni ós és a rommagyar
élet ér zés rõl, ami van vagy nincs, tisz ta korunkológia he lyett csu pa olyan kér dés re re -
a gál va, ami vel még ma gá nak is ne he zen szá mol el az em ber, a tü kör ben, már ha az
ilyes mit a vál lán hor da ná. Ké re tik gon dol kod ni, em lé kez tet nek ál lan dó an, és em lé -
kez te tem ma gam már Zenta óta a fel lé pé se ken. Got my mojo workin’, but it just don’t
work on you, in dul be a fü lem ben a csó kai fel ol va sás köz ben. Ma li Iđošon vol tam
iga zibb stand-up fi lo zó fus, ezek a szö ve ge im elég ré gi ek. Mé lyen szán tó be szél ge tés
Ro land dal. Le je gyez ni: mert ép pen ez iz gal mas, a nagy he lye ken el le hetsz az zal is,
hogy lö köd a só dert, és õk bó lo gat nak (a csá vó tud ja a me ta nyel vet, a fiú ol va sott),
de a kis he lyek, itt dõl el, van-e olyan fe szült sé ge an nak a gon dol ko dás nak, és így
van ez a köl té szet tel is, ami tõl él ni tud. 

Kis he lyek és nagy he lyek. Köz pont és ke rü let. Er rõl is kér dez nek.

R. L.: Zenta, 2010. már ci us 27., szom bat
A nagy fel szussza nás. Nincs több mun ka, Bács ká ban tá tott sze mû tu ris ták le -

szünk, va gyis a féllaza tu dat tar tás, ami az ilyen mun ka köz ben jobb, mint a tel je sen
kon cent rált, meg ma rad, a má sik fél te kén. A Ko runk tör té ne te, ge ne rá ci ói. Jö het tem
vol na Wittgenstein fo na lá val, ami nem at tól egy, hogy egy-egy szál vé gig fut, ha nem
hogy kel lõ mennyi sé gû, hosszabb-rö vi debb szál fo nó dik egy más ba, nem a fo nal ba
(vé gül is ba rá ti tár sa ság va gyunk). Zombor után a Zlatna Kruna, az Arany Ko ro na
ven dég lõ a Du na kel lõs part ján (ha egy szer a köz pont min den hol van, és a ke rü let18
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se hol), a sze mer ké lõ esõ ben. Min den zöld rü gyes és esõs, egy hét múl va hús vét, ka -
to li kus és or to dox egy szer re. A bogyáni pra vosz láv ko los tor la kói az esõ mi att nem
vál lal ják a hosszabb kör me ne tet, csak a ko los tor temp lo mot ke rü lik kör be há rom szor
a fa lu he lyett. Az igaz ság az, bár a sze mük bõl ez nem lát szik, hogy nincs itt most
sem mi ke res ni va lónk, fres kó kat néz ni suttyom ban rí tus köz ben. Még vissza jön nék,
a péterváradi vár hoz, ci vil ben és csa lád dal akár idén nyá ron, de egyéb iránt na gyon
men ni kel le ne. Mi vel csak ho má lyos fo gal mam ala kult ki az ár vi szony ok ról és a di -
nár ról (vé gig úgy él tem itt, mint va la mi papuli ölé ben), utol só zentai es tén ken az idõ
szo rí tá sá ban és hir te len fel in du lás ból min dent (nem so kat) szerb biokekszre köl tök:
a pa pír pénz hol nap mit sem ér, ám ahogy az an gol köl tõ mon da ná, a tea sü te mény és
a tea ma ra dan dó. 

B. I. J.: Ko lozs vár, már ci us 28, va sár nap, re konst ruk ció
Szom bat reg gel in du lás Zomborba. Ez amo lyan kirándulósabb nap, együtt me -

gyünk a Vaj da ság ban por tyá zó Ka zin czy -busz le gény sé gé vel, akik in te rak tív be mu -
ta tók for má já ban min den fé le nyel vi ér de kes sé gek kel bom báz zák a busz ba be té rõ fi -
a ta lo kat. 

Zomborban a Pol gá ri Ka szi nó ban in dí tunk, há zi gaz dánk Fe ke te J. Jó zsef, akit szin -
tén csak írá sa i ból is mer tem ed dig. Be fut Ben ce Eri ka is a ré geb bi is me rõ sök kö zül – a
Lé tünk fõ szer kesz tõ je. Jó kis be szél ge tés ke re ke dik ki eb bõl is, el mond ják a he lyi ek a
vá ros tör té ne tét, a gond ja i kat (el öre ge dés, mo ti vá lat lan ság), Haj nal Je nõ pe dig jel zi
utó lag, hogy már megint ke re ke dett szá má ra va la mennyi re az er dé lyi hely zet kép ab -
ból, amit pél dá ul az er dé lyi ér tel mi sé gi ge ne rá ci ók ré teg zõ dé sé rõl mond tunk.

A zombori ka to li kus temp lom és a vá ros há za kö vet ke zik, egy szerb ide gen ve ze tõ
ka la u zo lá sá val. Meg néz zük a kör nyék leg na gyobb olaj fest mény ét, ame lyik el sõ re
nem gyõz meg annyi ra, az tán a be mu ta tás alap ján va la mennyi re ala kul az ál lás pon -
tom. A mennye ze ten cí me rek, töb bek kö zött az er dé lyi cí mer is. Az ide gen ve ze tõ el -
me sé li, hogy mi kor Ro má ni á ban járt Ceauºescu ide jé ben, épp területkisajátítások
zaj lot tak, vá ros át ren de zés cí mén. Az õ zse bé ben 4000 lej volt a nya ra lás ra. Az is me -
rõs csa lád bir to ká ért, aki ket épp ki sa já tí tot tak, 5000 lejt fi ze tett az ál lam. Mond ta,
így könnyen le he tett vol na föld bir to kos az ak ko ri Romániában… Ha csak az anya gi -
ak tól füg gött vol na, per sze.

Ebéd Apatinban, a Du na mel lett. Im po záns mé re tû tál, elõt te be mu tat ják ne künk,
le het vé le mé nyez ni, meg fe le lõ-e. A hal-citrom-kukorica-krumpli kom bi ná ció so ka -
dik re mek lés, min den képp a top 3-ban a he lye gasztronomice.

Utá na még a bá csi vár – Bonchida jut eszem be ró la –, mint a ke resz tes há bo rúk -
ba in du lók fon tos tran zit ál lo má sa, temp lo mos lo va gi beütésekkel… Haj nal Je nõ me -
sé li, hogy meg pró bál tak fesz ti vá lo kat szer vez ni a hely szín re, de a he lyi kö zös sé get
nem tud ták be von ni. Ma gyar kul tú rá jú ak már nem na gyon él nek ott, jó val ne he zebb
ügy, mint akár Bonchidán.

Bogyáni ko los tor, kör me net tel, az tán be vá sár lás Zentán. Ló ránd sok kek szet vesz
és te át. Én in kább he lyi sö rö ket (Je len és Lav), sok ap ró sá got a lá nyok nak. És egy
szerb rockzenekar CD-jét. Ha lász lé a ne vük, per sze szer bül. (Ka szás An gé la zentai
könyv tá ros sze rint egyéb ként a szerb rock ze ne és new wave klasszi ku sai mind ilyen
ne ve ket vá lasz tot tak: Fe hér Gomb, Ti los a Do hány zás, Gõz hen ger.) Jól nyom ják, de
ezt már csak itt hon tu dom meg hall gat ni, mert nincs CD-le ját szó az au tó ban – úgy -
hogy sok Knock Ou tot hall ga tunk, amely ben a lí rai én az öreg Kár pá to kat és a me zei
vi rá go kat hi á nyol ja.

Út köz ben pe dig vég leg le tisz tul az a be mu ta tó szö veg, amit bár hol, bár mi kor el tu -
dunk Ló ránd dal mon da ni a Ko runk ról, és össze fog lal ja a lé nye get a fo lyó irat 1926-os
meg ala pí tá sá tól a hon lap já ig. Eb ben ma ra dunk.
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R. L.: Ko lozs vár, 2010. már ci us 28., va sár nap
Az át vált ha tat lan ma ra dék, a több let más nap ról meg ma rad, mint az a gyû rött, el -

vá sá rol ha tat lan tízdináros a pénz tár cá ban, a né mi euró, a ro mán lej és a fo rint mel -
lett: túl sá go san sok, és nem elég sem mi re.

A zentai üz let köz pont még nem egé szen pláza, de az áruk szin ta xi sa már ott hon -
ról és más hon nan is me rõs, min den olyan könnyen le for dít ha tó, aho gyan Sze ge den
vagy bár hol, egy akár me lyik cen ter ben, ahol még meg ál lunk, és ezt az áru vá vá lást
és áru vá té telt je len ti va la hol ott hon len ni Eu ró pá ban és a nagy vi lág ban. 

A ke rü le ten a ki sebb bol tok lesz nek, la pok és do hány áru, amíg a szem el lát, a
par ko lók ban pe dig a cirkuszisták ve rik fel a sát rat.
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