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BERTÓK  LÁSZLÓ 
 

A szeme, szája, az orra, füle 
 

Mint a távoli csillagra kitett, 
várja a múltból jövő jeleket. 
De amit észlel, csak gyanús zörej, 
azt is egész testével fogja fel. 
A szeme, szája, az orra, füle, 
külön-külön mered a semmibe. 
S ha egy vak részecske beléakad, 
egyik sem riasztja a másikat. 
Erőlködik, mind egyedül akar 
lenni a fölszámoló hivatal. 
Amire a többivel képtelen, 
eljátssza, hogy miért igen, ha nem. 
Hogy ahány irány, annyi az idő, 
s nem a múlt a ma, hanem a jövő. 
Hogy mint a táguló gömb belseje, 
a pillanat száll millió fele. 
S amire vár, a szökött hintaló 
ott áll előtte, sarkantyúzható. 
S hol ez, hol az pattan rá, s leesik, 
s nyalogatja hosszan a sebeit. 
S amit külön a fül, a száj, a szem, 
jajgatni, azt még tudnak közösen. 
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Ahogy még 
 

Ha csak egy hajszálon, egy hajszál 
belsejében, ha csak a külső és a belső 
közötti villanásban, a nincs is 
leszakadt partdarabján, a mindent 
visz a sodrás szavakká betűzésében, tétova 
elsuttogásában, ha csak 
figyelve a zúgásban elvesző 
hullámra, amiben utoljára 
látható még, ahogy megy szét 
millió felé, s ahogy még 
mintha együtt, hogy a szorítás 
mintha lüktetés, az 
elengedés mintha kötélen, 
s mintha még minden szikrában annyi 
nehézkedés lenne, hogy visszahullik, 
visszakényszeríthető, s csak a széle, 
a legtávolabbi, a leginkább 
önmaga már, a mindenáron 
szökni készülő, csak az nincs többé 
sehol, s mintha a leghosszabb, a 
legmélyebbre kapaszkodó gyökér, 
a sejt magja szakadna ki vele – 
ha csak egy 
hajszál emlékében, ahol 
te döntöd el, mikor. 
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VERESS  MIKLÓS 
 

Lepkevihar 
KULKA PROFÚRNAK ODAFÖNTRE 

 
gondolod csak: számolsz mintha mennél előre pedig azt is hihetnéd hogy 

visszafele: mert fekszel egy krisztusingben ami azért ilyen elnevezésű hogy a be-
tegek tudják: a kínok keresztjére feszítik őket de különben nem is egészen il-
lendő mindahhoz amit vallásilag elsajátíttattak velünk hátulgombolós korunk-
ban mert ez hátul nyitott s nem egészen azért hogy szellőzzön az ember segge 
melybe alulról már előzőleg beadták a bélkihajtó szereket hanem azért mert 
ugyebár fölülről az a helyzet hogy nem kell mellreszívnod a halált csak az al-
tatót aztán megfordítanak és háturul (mint a bősz Turul) szánt beléd a kés fe-
szítik szét a bordáidat majd úgy szedik ki azt a százkarú polippá csavarodott 
tüdőlebernyeget (ha nincs más baj ha nincs rák ha nem önti el a genny a többi 
tüdőfelületet és élhetsz tovább) visszaszámlálva amit félkábulatban még mond-
tál mert megtanítottak rá sőt még az egyszeregyre is de az altatónővérkék és 
doktorurak csak azt kívánják hogy mondd tovább a számokat míg el nem al-
szol s akkor majd hasra fordítanak fölvágnak kiszikézik azt a vörös belsőséget 
amelyen majd másnap heherésznek a két szomszédos osztály ápolónői: mert 
szembeesik az urológia a tüdősebészettel és akkor ott röhögnek egymást ug-
rasztva hogy az egyik helyen péniszrezekció volt a másikon pedig pneumatikai 
– ergo tüdőleves lesz és utána kolbász vagy debreceni 

egyelőre azonban műtétre fölkészült félkába állapotban ki gondolhatna 
erre a jupiterlámpák fényében mintha valami nagy színjáték készülne rendező-
vel és aztán csapóval bár reménykedsz hogy utóbbi is csak valami tévedés foly-
tán főszereplő az ügyben mert ugyanolyan műszaki mint aki beöntést adott 
meg aki előtte gigádon át lenyomott egy csövet s kiszippantyúzta a gennyet a ro-
hadékszagú hörgőkből – volt nehány intravénás injekció amitől nem juthat 
eszedbe: miként pázmány-péterkedett katolikus hittestvérünk hajdanán a test-
nek romlandó állapotjáról bűzeiről – nem nem és nem: itt a matematika ural-
kodik öt lebenyből az egyet szedik ki aztán visszavarrnak (csak oldalvást még 
bele bele bele a sajgó mellkasba két csövet hogy az a véres gennyes szötymő 
folyjon a bilibe) amíg úgy nyöszörögsz majd az elkülönítőben mint a szent-
jánoskenyerek a szélben a ligeti fákon és a krisztusinghez méltó tövisek belül-
ről szurkálják a mellhártyádat – de ha érzel élsz is: ehhez van még négy-öt órád 
amíg a fémek matatnak majd benned ha szemedben kialszik a jupiterlámpák 
fénye amíg hasról hátadra fordítanak mint a rossz műfordítók teszik slendriá-
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nul egy verssel – először is arcodra kerül a maszk; most vagy bohóc leszel vagy 
űrrepülő vagy kozmonauta ripacs és közben tanítóbácsik kérlelnek hogy szá-
molj lehetőleg addig amíg majd valami furcsa történik 

fölötted hallod miközben úgy mondod a számokat mint amikor nem tud-
tál aludni és ötezerig bírtad hogy aztán fölkelj – telihold volt szél vagy szerelmi 
bánat vagy mindhárom egyszerre – arcuk eltorzul szájukról olvasható le hogy 
akkor már nincs baj ha megérkeznek a lepkécskék – mit! pillangócskák: mo-
tyogsz még de rádzúdul valami szörnyű viharzás mintha valamennyi kit elkap-
tál gombostűre szúrtál a kötelező rovatgyűjteményhez vagy belezártál egy 
színespapírablakú kockavárba vergődni – jönnek a lepkék seregestül – állítólag 
huszonnégyig bírtad mert csak piás voltál mindig de narkós sosem – addig hal-
lottad hogy betemet a lepkevihar 

a jézuskrisztusszupersztár vége ilyen de akkor még híre se volt ott Szege-
den ahol kulkafrigyes bebizonyította a testeden amit a koreai háborúban pró-
bált ki a kis tüdőlövéses pasikon: hogy lehet bordametszés nélkül is operálni: 
micsoda szerencse hogy voltak nagyhatalmak kik mindig helyi háborúkat vív-
tak s így volt alkalma kísérletezni az emberiségnek fennmaradhatni amikor 
irtja magát ahogy én tettem a lepkékkel is – egyszóval a Szupersztár-lemez vé-
gén hallottam ilyen zúgást nyílván narkósan írták a fiúk a zenét amikor ácsol-
ják a keresztet szenved a test és kábulatban az agy csak a lélek rab még – nem 
tud szabadulni: ez a lepke-vihar zúgott akkor bár még évekig vártam hogy 
marcsinéni férje: lacibácsi hazahozza a lemezt Ámerikából ahol ebbe is beleun-
tak azok akik már a koreai háborúra sem emlékeznek csak utálták a vietnámit 
– én is üvöltöttem ahogy később mesélték: szidtam a pártot és mindenkit akit 
szóval elértem hogy kulkaprofesszor megtörölvén izzadt homlokát így szólt 
míg vergődtem az ébredésért a krisztusingben de nem az előző vérmocskosban 
hanem egy másikban míg valami lavórban hevert a szalonokban bizonyára 
nem kívánatos tüdődarabka – szívem alatti lebernyegem szóval azt mondá 
miközben az utolsó öltéseket varrta sajátkezűleg sajáthátamon: Most hívjátok 
be a párttitkárt 

a lepkék bosszúja volt ez a tehetetlen fájdalom is aztán meg egy kis nar-
kózis: a genny a tüdőből ahogy a tornatanárnő parancsára karhajlítottam ki 
szivattyúilag a vérrel együtt – a lepkék bosszúja hogy csak egy kis pattintásba 
került és már nem libbent a szárnyuk ha elfogtam őket igaz kíméletesen hogy 
szépen ágáljanak a gombostűre szúrván mert még nem tudtam szabólőrinc iga-
záról egészen vagy tudtam csak nem hittem abban hogy döntetlenre áll a te-
remtés ha az árnyék is testet vethet a földre és Dsuang Dszi a nagy mester sem 
tudja eldönteni hogy ki kit álmodik – sőt halmazatilag még nagyobb büntetés a 
valóság mint az öröklét és hogy az Isten nem az édenkertből való kitiltással súj-
totta legjobban az embert hanem az álommal melyben önmagával úgy azono-
sul hogy ő – a másik is: „az hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét a lepke őt és 
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mindhármunkat én” – dehát ha ezt olvasom akkor már szabólőrincet is álmo-
dom meg mindazt ami rámzúdult egykor a szegedi műtőasztalon amikor  

a lepkék bosszúja volt az egész: a legszebbet balatoni nyaraláskor fogtam 
el és zártam egy gyógyszeres dobozba hogy majd – ha nem megy másként –  
a gyűjteménnyel szerezzek ősszel biológiából ötöst de mikor kaposvári albérle-
tünkben kinyitottam börtönét – megrémültem: valami szörnyű szőrháló fonta 
be az egészet undorítóan: az utcára vágtam mintha a szerelmet amely oly gyö-
nyörű az ember tenyerében előbb – a hernyó nem is jutna eszedbe pedig hát: 
Dsuang Dszi álnéven szabólőrinc – hogy a lepke álcája-e a hernyó vagy a her-
nyó álcája a lepke: olyan ez mint amikor jön a számlálás oda vagy visszafele – 
amikor direkte háttal mégy az utcán furcsa kábulatban krisztusingtelenül 
mintha nem is föltételeznéd hogy majd jön egy este – nem kamaszkori hanem 
olyan ötvenéves korbeli hihetetlen – amikor telek telében – ez a pillangók 
bosszúja még – a konyhai lámpa fénykörébe beröppen egy káposztalepke 

és nem álom mert azzal lehetne valamit kezdeni – ezt ki kell bocsátani 
oda ahol megfagy: de megbocsátja – virág tövéből kelt ki abból a földből amit a 
parkból oroztál: viszi magával a zúgást a lepkevihart egyedül – olyan mint egy 
kórházi krisztusing vagy egy lélek ami eltévesztette az időt melyben szabad 
volna szárnyalni: 

de – föloldoz mert megfogtam és nem öltem meg hanem szabadon enged-
tem hogy ezzel megöljem: a lepkék bosszúja ugyanis ilyen egyszerű mint az 
oda-vissza-matematika amikor egy műtőben ráhajló arcok alatt számol az em-
ber a szárnyzúdulásig 

 

 



8  tiszatáj 
 

FERDINANDY  GYÖRGY 
 

A szégyen 
 
Hajnalban még érintetlen a lényeg, elmosódottak a körvonalak. Ezüst-

szürke pára úszik a vízen, gondolatfoszlányok kavarognak, ütemes locsogás 
szaggatja a mélytengeri értelmetlenség szövetét. 

Később sirályok rikoltoznak, felmordul a halrakományt váró teherautó, 
eloszlik a köd: a csend éles szilánkokra szakad. Anyagcsere indul, keringenek  
a nedvek, rendeződnek a gondolatok. Az ember magyarázatot keres. Mire meg-
fejtette az álmot, kezdődik a nap. A lényeg a hajnali párával együtt felszívó-
dott, nyomtalanul eltűnt a tenger hullámaiban. 

 
*  

Félő, hogy mindennek van a valósághoz némi köze. Hajnali ötkor kezdő-
dik, talán csak azért, mert még álmomban is számolom, amint a kápolna kon-
gatja az ötöt. Feleségem cipeli Vincét. Valamiért sietünk. Bián vagyunk, még sötét 
van, nagyszüleim házában lakunk. Mindez természetes, magyarázatra csak nap-
felkelte után szorul. Huszonöt éve nem jártam ebben a házban. Idegenek lak-
ják, mióta az öregek elpusztultak a háborúban. Február hatodikán kaptak be-
lövést. Ketten rögtön meghaltak, nagyapám, és Rózsi, a cseléd. Nagyanyám a 
házmester elbeszélése szerint még sokáig sírt, kiabált. A szomszédok skót plé-
dekbe csavarták és egy bombatölcsérbe temették őket estefelé. A kert végébe, 
két korai cseresznye alá. Hársfák alatt lépegetünk, ezen a kis tisztáson kerti bú-
tor állt, három lapos kő, nyári estéken itt volt a szalonnasütés. A háttérben 
diófa. Valamikor hinta függött az ágaiban. Az ösvény innen lekanyarodik, a te-
niszpálya szegélyén halad egy darabig. Itt lent laktak a szüleim.  
A hegyoldalban nagyapám volt az első telepes. Kecskék legeltek a század elején 
errefelé, csak jóval később szorította ki őket a szőlő, az őszibarack. Feleségem 
cipeli a gyereket. Ma hatemeletes bérház áll a teniszpálya helyén. Sötét van.  
A kert mozdulatlan, minden egybefolyik. Megállunk húgom ablaka alatt. Anyám 
is itt van. Ébreszd fel őket – mondja a két nő, a feleségem és az anyám. Hajnali 
öt óra. Valamiért sietünk. Védekezem. Nem ébresztem fel őket. Nem akarom. 
Mégis bemegyek, magamra ismerek, mindent megteszek, csakhogy a békesség,  
a nyugalom. Anyám kint marad az ablak alatt. 

 
Az itt közölt írások a hatvanas években Franciaországban születtek, amikor Ferdinandy 

György a párizsi Magyar Műhely köréhez tartozott. Ezek a fiatalkori szövegek itthon mind-
ezideig ismeretlenek. 
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Molnárék össze-vissza esznek, isznak, tereferélnek. Nem hagyják békén  
a vendégeiket. Mégsem ittam sokat, Sjörgensék jóvoltából kellemesen telt el az 
idő. Nincsenek hozzászokva ezekhez a tengerparti kozmopolitákhoz, ma még-
is összeszedtek belőlük egy csokorra valót, nem tudni hogyan. Sjörgens úr fél-
reérthetetlenül méregeti feleségemet. Kapcsolatokat, társaságot keresünk, nem-
rég vetettünk horgonyt ebben a kis halászfaluban. Korán elmentünk. Sjörgen-
sék hétfőn várnak vacsorára – mondja az utcára érve nejem. Skótok. Mielőtt le-
feküdtünk, még megettünk egy talponállóban két rostonsült tintahalat. 

Fél nyolckor ébredek a régi nappaliban. A háború után anyám ágya állt 
ezen a helyen. Ide nem vágott be az eső, a sarokban még a gyertyát sem fújta el 
a huzat. Egy rövidtávfutó tette akkoriban anyámnak a szépet, később cukrász 
lett, kiöregedett. Itt susmukoltak a sötétben, csak akkor keltek fel, ha rablók 
jártak a vidéken, csavargók, szökött katonák. Ilyenkor kiálltak a teraszra, ko-
lompoltak, a rövidtávfutó vasdoronggal vert egy nagy fazekat. Nemsokára lö-
völdözés hallatszott, ordítozás, mi reszketve lapultunk a szilánk-szaggatta 
dunyhák, plédek alatt. 

A gyerekszobában ott áll az ágyam a régi helyén. Colos fekszik benne, a zon-
gora helyén fekete eu-pad. Megyünk vissza, nagyszüleim házába, haza. Most én 
cipelem a gyereket. Feleségem nincs itt. Talán előreszaladt. A teniszpályának – úgy 
látszik, mégis befurakodott a valóságból az álomba valami – már csak egy fele 
van. Futballoznak, a Colos és egy tízéves forma gyerek. Dribliznek, egykapura.  
A másikat nem ismerem fel, a gyereket. Amikor utána kiáltok, a Colos megfordul, 
észrevesz. Most látom, hogy nem is ő az, hanem egy osztálytársam, akinek, akár-
hogy töröm a fejem, elfelejtettem a nevét. A Colos esztergályos a Mom-ban, in-
nen az eu-pad; azonkívül, hogy mindketten kétméteresek, semmiben nem ha-
sonlít egymásra ez a két figura. Késő délután lehet, Korényiék felől még bá-
gyadtan süt a nap. 

Már álmodtam vele, nincs a dologban semmi különös. Bián jártam a nyá-
ron, évtizedes csavargások után. Amikor felkerestem, nem volt otthon a Co-
los. Később megérkezett Vince és a feleségem, abbahagytam a kutatást. Egy 
nap táskát fonattunk a vakoknál, a zsinagóga mögött. Este volt, a Kiskörút 
sarkán fáradtan hurcoltam a gyereket. Akkor vágott át előttem az utcán a Co-
los. Semmit se változott. Hanyagul lóbálta magát, nézelődött, rajtunk felejtette 
egy pillanatra a szemét. Nem ismert fel, és én összeszorítottam a szám, 
cipeltem a gyereket. Egy pincében tűnt el, a bejárat fölött ez a szó állt: tűzifa. 
Akkor kezdte el valami szorítani a mellem. Azóta álmodom olyan gyakran, 
hogy valahol áll, és néz engem a Colos. 

Veszedelmesen könnyű minden magyarázat. Én vagyok a gyerek. Colos 
velem futballozik a teniszpálya felén. De a másik, akihez talán nem is szóltam. 
Most megállítom. Tiszta, félelmetesen ártatlan a szeme. Mit csináltok az ágyban? 
Ne érts félre. Csak tudni akarom. Semmit – feleli. Befekszik mellém, forgolódik, 
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nyöszörög. Magamra ismerek: félek a tényektől. Szeretnék hinni neki, örülök, 
ha tagad. Nem kérdezni kellett volna. Veled alszik a nejem. Most Colos az. Ve-
lem alszik – feleli. Nem csinálunk semmit. Az ágy a gyerekszoba sarkában áll,  
a cserépkályhából a parkettra pereg a parázs. Mért nem én fekszem benne. Való-
színűleg megizzadtam: meleg, lucskos a lepedő. Az ember fuldoklik, kiabál, sírva 
fakad. Az elmondottaknak a lényeghez siralmasan kevés a köze. 

Ezért kelünk ötkor, ezért sietünk. Nem hagyjuk húgomnál a gyereket, 
nem megyünk tovább, ott maradunk. Én Vincével alszom a nappaliban, felesé-
gemet várja a gyerekszobában a Colos. Gyanús álom: mindent azonnal meg-
magyaráz. Megyek a teniszpálya mentén, nagyszüleim háza felé. Ezen a helyen 
fasor volt, és egy óriási kusza orgonabokor. Azután az öreg diófa, a kanyar. 
Sárga bérház ál1 a helyén, ha jól emlékszem, hatemeletes. 

A Lejtő-út mentén mély árok vezetett. Ott hozták fel öszvérháton a vizet. 
Kecskék legeltek a század elején errefelé, az első telepesek Donauwassernak 
hívták a Duna-vizet. Később kiszorította a legelőt a szőlő, az őszibarack. 
Nagyanyámhoz már vizitelni jártak az öregek. Békeidőben függönyöket hor-
goltak, és fülvédőket, érmelegítőket a háborúban. De még az én időmben is  
a legnagyobb szoba volt a házban a spájz. Néha bevitt a dunsztos üvegek közé 
Mili néni, a nagyanyám. Mint fényképre, úgy emlékszem csak rá, nem maradt 
meg sem a mozgás, sem a hang. Szamócalekvárt ettünk; a szamócának még ma 
is érzem az ízét. 

Lassan beépült a vidék. Sokan jártak föl a hegyre teniszezni, fiatal orvo-
sok és idősebb kollégák. Amíg az egyikhez férjhez ment Pöpőci, az anyám. Az 
én időmben háború volt, senki sem teniszezett. A Lejtő-úton már működött  
a Korpás-féle fűszer és csemege. Mindez lényegtelen éjjel. Nem szorul magyará-
zatra csak napfelkelte után. A Lejtő-úton jövünk hazafelé – vajon miért olyan 
fontosak egy kusza álomban a helyek – feleségem nevetve meséli, hogy mit mon-
dott Korpás úrnak a gyerek. Innen kezdve csak homályos gondolatok vannak, 
hiányoznak a párbeszédből a szavak. Megmondom neki, hogy mindent tudok, 
ő nem tagadja, nem is szégyelli magát. Derekamra fonja lábait, körülduruzsol. 
Szörnyű csúnya dolgokat művelünk – rebegi. Forgolódik, nyöszörög. A gyerekszo-
bából hallom. A nappaliból. Ágyban vagyunk, de nem az én ágyam ez az ágy. Éget 
a szégyen, hiába érzem a kéjt, valahol egészen máshol, egészen messze vagyok. Ke-
gyetlenebbül sebez, mint éles acél. De ez már fél ébrenlét, átvirrasztott éjsza-
kák megszokott, természetes állapota. Sjörgensék hétfőn várnak vacsorára. 
Sjörgensné férfias, öreg. De van egy lányuk. Vajon mit talál ki az öreg. 

 
*  

Afrika partjai itt vannak, szemben, nem fedi őket csak a pára, a gőz. Néha 
egy-egy pillanatra kitisztul az idő, ilyenkor látni a tenger tükre fölött egy csip-
kés, fekete vonalat. 
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Valenciánál a tenger 
 

A kerületi vöröskereszt lucskos lobogóján, valaha fehér alapon még vörös 
a kereszt. Takaros, egérfogú, csipkefüggönyös volt ez a ház. Ma a sarkot itt ha-
lálkanyarnak nevezik. A járdán pengeéles téglarakás. 

Előttem megy valaki. Utolérem, megfordul, szakálláról gyűrűzik a víz. 
Végignéz rajtam, ázott motyó van a hátán, mosolyog. Ellenzős sapkája, akár  
a kivénhedt versenylovaké. Zdrásztutye, mondja, s én felelem: na mivan. Vág 
az eső, s mi megyünk a halálkanyar peremén. 

Lágerben laktunk, szomszédos volt a szobánk. Hallottam, amint forgoló-
dott, nyitotta-zárta a csatos üveget. Szerette a tiltott női látogatókat, fülét  
a falra tapasztva kifigyelte, mikor pattannak a csatok. Ilyenkor kiabált örömé-
ben, biztatott, szaktanácsot adott. „Mi van? Mit csinálsz?” – kérdezte, ha nem 
értette a csöndet. „Hajrá, öregem, ne hagyd szégyenbe a mongolokat!” 

Éjjel tanult, szótárból, betűrendben, és falhoz kente a kötetet, ha nem fo-
gott az agya. Még alig nyögtem ki az igent, a nemet, amikor ő már a második 
nyelvet is befejezte. Később zárt osztályra került, ott nőtt félméteresre a sza-
kálla. 

– Van egy szótáram – mondja – megveszed-e? 
Megáll az esőben, kipakolja. Garnier, sárga, spanyol. 
– Múlt héten megtanultam spanyolul – szégyenkezve vigyorog. Odaadom 

egy ötösért. 
Nézem: nagyszótár, teleírva. Benne: diplomák, oklevelek. 
– Kibővítettem. És átírtam a hibákat. 
Nyújtom az ötöst. Nézzük egymást, lucskosan, vigyorogva. 
– Mióta nem ettél? 
Széles pofacsontja fölött fekete üreg. 
– Nem vagyok éhes. 
Beállunk egy self-ben a sorba. Rá sem néz a főzelékfélékre, bort vesz az 

ötösért, húst, kenyeret. A pult végén gőzölög a leves. Látom, meginog, amikor 
megcsapja a gőz. Szeme kimered, homlokán csillog a víz. Nagyot lép, előtte az 
asztal, diáklányok ülnek körülötte, röhögnek, meglökik őt. Kabátujján, köpe-
nyén a földre toccsan a hús, a leves. 

Megáll, kinyitja a száját, árad körülötte a gőz, az ázott kutyaszag. Rám-
néz, vicsorít, az asztalra borítja a tálcát. A nők nyerítenek, izmos sportfiúk le-
szorítják, agyba-főbe verik. Az utcán sziréna vonít. 

Már nem esik. Végigmászok a halálkanyaron, viszem a kibővített, átjaví-
tott kötetet. Jól megszorítom, ki ne hulljanak a diplomák, oklevelek. 

 
*  
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Valenciában fáradt olajtól terhes a tenger. Ólompityke a nyakamban, 
ülök a homokon, nézem a vizet. Barcelonai ólom, cukorspárgán fityegő. Évek 
óta viselem. Mögöttem színes cipősdobozok: szállodák sorakoznak. Kopottak, 
üresek. Egyiket festékkel maszatolják: készül a tavasz. 

Jean-Luis int, büszkén, komolyan. Virgonc vesszőből fonja a széket. Kö-
vetem. 

– Nézd csak – mondja – az ember mindig tanul valamit. Lassan fon, nyu-
godtan, erősen. Kulacs, batyu a keze ügyében. Készül a szék. 

– Rágyújtasz? – kérdem. Látom, a cigarettát figyeli. 
– Mióta vagy itt? 
Megmondom. 
– Én kilenc éve léptem át Perpignan-nál a határt. 
Megszívja a csikket, végignéz, és azt mondja: ejnye, de jó. Kiegyenesedik 

félretolja a széket. Magas, sovány, negyvenes ember. Rövid hajú, göndör ko-
ponyája tojás alakú, harisnyája felemás. Nyújtja a kulacsot. Meghúzom, ke-
serű, bagószaga van. 

– Kilenc éve léptem át a határt. 
Mögöttünk színes cipősdobozok: szállodák sorakoznak. 
– Itt nem eresztik ránk a kutyát.  
Bort rendelek, sonkát, kenyeret. 
– Hogy hívnak? 
Megmondom a nevem. 
Végigvesszük a cigaretta, a bor, a kenyér, a sonka ízét. Jean-Louis szeme 

csillog: megszédíti a barátság, az ital. Régi sztárokra kérdez, felugrik, kiissza 
borát. 

– Így jön be, vigyorogva, szalmakalapban. Tudod, mindig így vigyorog. 
 Mutatja a foxot, a polkát. 

– Szerelmes egy nőbe, az meg, régi film, azelőtti, ismered-e? Minden dalát 
betéve tudom! 

Fejetetejére böki a szalmakalapot, tágra nyitja szemét, a széktámlára hajol: 
„ön-enkonnü-danzönbár” – dúdolja. Az volt csak az igazi! Táncol: hajából ar-
cára csordul a szürke homok. Inge átnyirkosodik, járja, egyre szilajabban. 
Hangja szakasztott a szalmakalapos énekesé. 

Jean-Louis inge szakadt, nadrágját zsákszövet tartja össze a derekán. Nya-
kában cukorspárgán barcelonai ólom. 

– Ez mi, Jean-Louis? – kérdem. 
– Ez? Tetszik? 
Kést ragad, lenyesi: 
– A tiéd. 
Nem szólok. Leszegem a fejem, nyakamba kötöm. Jean-Louis néz, mo-

solyog. 
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– Most már elfogadok még egy poharat. 
Ólompityke a nyakamban, évek óta nézem Valenciánál a tengert. Jean-

Louis-t várom. Vajon hová lett? Meg sem köszöntem az alamizsnát. 
 

*  
Sosem jönnek rá; az egészet olyan jól kieszeltem. Mióta tartogatom a vö-

rös lobogót! Megváratta magát ez a nap. Közvetlen a porond szélére váltottam 
a jegyet, a zászlót a derekamra csavartam, a mellényem alá, és most figyelek. 
Az arénában – tizenhétezer ember. Nagy ünnep a mai: huszonöt éve halt meg 
a bátyám, az apám. 

Elég rosszul indul az ünnep: nehézkesek, lusták a bikák. Méregetem a kara-
binosokat, a körülöttem ülőket, a palánkot. Lesz-e időm? Mert az enyém bátor 
bika lesz, szembefordul velem ott mindenki előtt, és én majd megmutatom! 
 Már megy le a nap, amikor vadul felüvölt a tömeg. A bika izmos, fekete, 
rettenetes. Porzik a homok, pattog a palánk, amerre rohan. A tareo sápadt, fia-
tal: akkor – nem is élt még. 

Hirtelen elhallgat körülöttem a zaj. Előreugrok, kapaszkodok, rohanok. 
Lerántom derekamról a lobogót, ezerszer végiggondolt mozdulatok, a bika le-
szegi fejét, nekiront. Érzem a vérszagot, amint lucskos háta súrolja a mellem. 
Apám, bátyám, ömlik mellemre a vér! 

Pikádor, matador, senki se merészkedik a közelembe. A bika fordul, meg 
se pihen. Itt vagyok, nézz a szemembe, itt vagyok, nem remegek! Hé, ott a pa-
lánk mögött! Karabinérók, karszalagosok, puskások, csákósok, nyavalyások, 
reszkettek, ugye?! 

Megnyílnak a zsilipek, őrjöng, ünnepel a tömeg. Hófehér kendők, tizen-
hétezer békegalamb, szédülök, béke, béke, kegyelem, kegyelem! Elönti a könny 
a szemem. 

Most, most már berohannak, matadorok, csáklyások, kitépem magam a ke-
zükből, magamhoz szorítom a lobogót, apám, bátyám esett el alatta, ó, a nyo-
morultak, kegyelem, kegyelem! Rohanok a díszpáholy elé, térdrevetem maga-
mat. Az arénában mint huszonöt éve, olyan vészes a csend. 

Megragadnak, átdobnak a palánkon. Csuklómon csattan a vas. A tömeg 
felüvölt: megölték a bikát. 

Ó, apám, testvérem, hová lett a vörös lobogó? 
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Szürke taxi 
 

Ember soha ne maradjon útiterv nélkül. Legyen időbeosztása, tennivalója. 
Beidegződései, gondolatsorai. Lássa önmagát menet közben, és tartsa tisztelet-
ben a látszatokat. Bástyázza körül magát felszínnel, légüres térrel. Mert előfor-
dulhat, hogy minden összeomlik. Minden. Hogy egyik napról a másikra csak a 
szokások száraz szerkezete marad. Meghalni sem tud, aki nem veszi őket halá-
los komolyan. 

Próbálom figyelni: mit gondolok, mit csinálok. Hogyan telnek az órák,  
a napok. Reménytelen. Észre se veszem a váltakozó éjjeleket, nappalokat. 
Nem alszom, nem hinném. Nincsen soha éjjel. Valahol a felhők felett a repülő 
nyugati irányban halad. Zúgás, távoli tompa közeg. Mint aki műtét után az 
üres kórterem homályában magára marad. 

Valamivel a gép indulása előtt bemondták a nevemet. Senki sem jelentke-
zett. Később (már a kifutópályán) a steward a vállamra tette a kezét (jegyem 
nem a főszezonra szólt eredetileg). A továbbiakra nem emlékszem, valószínű-
leg kifizettem a különbözetet. Út közben nem álltam fel a helyemről, nem et-
tem, nem aludtam, nem gondoltam semmire sem. 

Csak mozaikkockák vannak. Hangszórók, várótermek, felhők, folyosók. 
A futószalagon bőröndök, ládák között észreveszem lassan közelgő barna kof-
feromat. Állok a sorban, figyelem. Amikor elém ér, kiemelem, visszafordulok, 
senki se vár, fél kezem a levegőbe akad. 

Hajón érkeztünk, hajnali ötkor vetettünk horgonyt. Most is körülbelül 
annyi lehet. Ugyanezek a gyűrött barna vulkánfíber lemezek. A két kicsit kar-
ban vittük át a hídon. Nem kaptunk levegőt: még nem ismertük a párás 
egyenlítői meleget. 

Taxiba ülök, a sűrű gőz arcomba vág. Ingem, nadrágom testemre tapad. 
Tompa zúgás. Mi újság ideát? – hallom a hangom. Meddig volt távol? – kérdez 
vissza a sofőr. Meddig is. Mikor is mentünk el. Nem felelek, a társalgás abba-
marad. Elhagyjuk a várost, az út kúpalakú hegyek között kapaszkodik. Az ég 
lilából szürkére vált, lent a völgyben sűrű köd gomolyog. Az intézet még 
zárva, szokás szerint égve felejtették a villanyokat. A portásfülkének támasz-
tom a hátam, lábamhoz állítom a bőröndöt. A csúcsok felett felkel a nap. 

Az éjjeliőr. Leveszi sapkáját, beszél. Négy évig éltem Panamában – 
mondja. De soha nem tudtam elfeledni ezeket a hajnalokat. Egy diák. Ez is be-
szélgetne. Hal lakik? – kérdi. Mutatom a vulkánfíbert. Leül a földre, torna-
cipőt húz. Helyben szökdécsel előírásosan végzi a bemelegítő gyakorlatokat. 
Kinyitják a kaput, bemegyek. Az ügyeletes késik. Szünnap van, nem tudja? 
Szünnap? A felfedezés évfordulója. Felfedeztek. Magát? Állok a kapuban. 
Holnap reggel megkezdhetem a szokásos mozdulatokat. 
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Nem tudom, mennyi idő telt el. Taxit keresek. Nagyanyám felveszi  
a kagylót, tárcsázik. Huszonöt-hetvennégy-huszonöt. Kérek egy kacsát, halló, 
nagytaxi, igen, Zólyomi út huszonegy. Hívjon kéktaxit, mondja nagyapám, de 
nagyanya a szürketaxi mellett marad. Nincs szabad kocsi – sóhajtja. Kellemes 
izgalom. Cirkuszba megyünk. Nézem dundi öcsémet, szöszke kishúgomat. 
 Hívja fel Haltenbergeréket – ajánlja nagyapám. Még leérünk félóra alatt. 
Huszonöt-hetvennégy-huszonöt. Nem felejtettem el a számot. Napokig, hete-
kig hívtam. Hallgattam az ismerős csengőt: a vége felé kihagyott. Nem vette fel 
senki. A két öreget akkor már maguk alá temették a romok. A telefon maradt 
meg egyedül, fent lóbálta a szél a csupasz falakon. Piroskám, mondja nagy-
anyám. Még leérnénk egy félóra alatt. 

Megérkezik a taxi. Szürke, motorja dohog. A sofőr leveszi ellenzős sapká-
ját, a nagyságos úr? – kérdi. Méltóságos, helyesbít nagyanyám. Feller úr kövér, 
nyugodt arca. Vizet tölt a tartályba, hátracsapja a tetőt, a beszélgetésnek vége-
szakad. Indulunk. Vasárnap délután van, bágyadtan süt a nap. 

Úgy látszik, valamire kell gondolni. Olyan ez is, mint a lélegzés. Ha visz-
szatartom, kirobban. Legokosabb, ha hagyom. Megyünk le a városba. A fél-
lábú fekete bódéjánál megállok, gyümölcsöt veszek. Leérünk a hegyekből, friss 
szellő támad. Nemsokára megy le a nap. 

Ilyenkor este magához tér az ember. Terveket sző. Mit mondok nekik, 
hogyan nyújtózunk el a ventilátor széles szárnya alatt. Várnak. Kifizetem a so-
főrt, megállok, nézem a vakító fehér épületet, a lágyan kanyargó pálmasorokat. 
Itt laktunk. Benyitok az irodába, a zúgás szövete darabokra szakad. 

 
*  

A lakásunkat már kiadták, de a szomszédos stúdió (két orvostanhallgató 
élt itt) szabad. Ugyanaz a konyha (a kredenc szegélyére vissza kell ragasztani az 
apró égszínkék búzavirágokat). A szoba teljes hosszában nyitott, a szúnyog-
háló itt is leszakadt. A balkon akkora mint a szoba. Itt sütöttük izzó parázson 
a halat. A kilátás is pontosan ugyanaz. Balra a régi város, a kikötő. Távcsővel 
figyelte az óvilágból érkező hajókat a fiam. Szemben a bankok felhőkarcolói, 
alattuk állóvizekre épült kalyibák. Jobb kéz felől a lagúna fekete vize, majd  
a repülőtér betonszalagja esténként narancssárga reflektoroktól övezett. Véges-
végig a látóhatáron: a tenger. Itt álltunk, szorosan egymás mellett, éveken át. 
Szótlanul követtük a távolodó gőzösöket, terveket szőttünk, lehetett. A gyere-
kek lent játszattak a parkban. Az erkélyről minden zugát belátja a szem. Ker-
getődztek, kiabáltak. Sötétedik. A sétányok ilyenkor már üresek. 

Végignyújtózom az ágyon. Így nem látom csak az ibolyakék csillagos 
eget. Még nem tudok gondolkodni, a mellkasom él csak, csak a gyomromba 
markolnak vasmarokkal zavaros félelmek, örömek. Később megszólal a csengő. 
Rohanok, az ajtónak esek. A portás kezében a szerződés három példánya: alá-
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íratja velem. Tetőtől talpig reszketek. Folyik rólam a verejték, vízcsapot kere-
sek. Szakadozik a zúgás szövete, ezt kerestem volna, ezért jöttem volna vissza 
ide. Az erkély panorámikus vásznán átúszik az éjjeli járat hétnegyvenhetes 
acéltömege. 

Reggel munkába megyek. A tennivalók szilánkjai napirenddé állnák ösz-
sze. Visszanézek a sarokról, mint azelőtt. Este az önkiszolgáló boltban megve-
szem az egész heti szükségletemet. Tolom a kocsit, gépiesen rakodtam a meg-
szokott ételeket. A kassza előtt elszédülök, meg kell kapaszkodnom. Öt sze-
mélyre vásároltam! Nagy gyengeség fog el, valaki szól hozzám, arra sincs 
erőm, hogy megrázzam a fejem. Újra körbejárom a polcokat; mindent a he-
lyére teszek. Öt személyre vásároltam: meddig tarthatott? Félórát? Teljes fél-
órát nyertem. Hazamegyek. Ma este nem eszek. 

A szombat, a vasárnap a legnehezebb. Ilyenkor mozdulatlanul várom az 
újabb jeleket. És ezek egyre érkeznek. Egyszer háromkerekű bicikli nyikorog 
végig a folyosón (még meg is áll egy pillanatra az ajtóban), máskor lányom 
sárga fürdőruhája villan elő a medencéből. Csak egy századmásodpercig tart. 
De azért biztonság kedvéért megnézem mégis; lemegyek. Az óvodából is fel-
hallatszik délelőtt a zsivaj. Ezt már megszoktam. Néha még mellbevág egy-egy 
hang, de már nem rohanok le, ülök az ágy szegélyén, tördelem a kezem. 

Sétálok, ez is jó. Nem ismer fel senki, szakállam nőtt, orromon fekete 
szemüveg. Úgy teszek, mintha újságot olvasnék. Egy szőke fiúcska minden nap 
odamerészkedik, megbámul. Tömzsi lábaszárán lóherealakú barna anyajegy. Jó 
napot bácsi – köszön. Köszörülöm a torkom. Miért ülsz itt mindig? He? Ösz-
szehajtom a lapot, remeg a kezem. Akarsz játszani? Felállok. Régen én is félénk 
voltam, szól utánam még mindig reménykedve a gyerek. 

A nagyáruházakba is bemegyek. Előretartott kézzel hasítok utat a tömeg-
ben, nézem az embereket. 

Egyszer anyám elesett. A Vércseköz sarkán enyhén lejtett a járda, tél 
volt, az utak jegesek. Emlékszem, barna irhabunda volt rajta, kis kerek szőrme-
kucsma, magasszárú csizma. Térdéről foszlányokban lógott a lucskos selyem-
harisnya, a hó is véres volt körülöttünk, és én nem sírtam, de a gyomromban 
éreztem a rettenetet. Apám nem volt otthon, és nekem mondanom kellett 
volna valamit, vagy tennem, de én csak álltam. Mikor anyám kimosta be-
kötözte sebét, rámnézett, felnevetett. Napos, sziporkázó tél volt, délelőtt tíz 
óra lehetett. 

Egyre többet alszom. Gyakran felriadok, félálomban megtapintom ma-
gam mellett a helyet. Álmodok is, nappal csakúgy mint éjjel. Vasárnap délután 
például hirtelen (ezúttal minden tévedést kizáróan) álomtól részegen támoly-
gok az erkélyre, tényleg, ő az, ott áll a biciklije mellett, lányom, fiam közre-
veszik, mi történt? Nem jön hang a torkomra. Bár csak ne rohantam volna, hi-
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szen láttam őket, és ők is felemelték a fejüket! De a lift hosszú, hosszú percekig 
zuhan, és mire leérkezik, a sétányok üresek. Eszembe jut, hogy talán  
a mosógépeknél vannak, arra szaladok, és akkor – a zárt üvegajtón át, a gép mel-
lett, a tiszta fehérneműt hajtogatva – édesem! kiáltom. Kicsit felemeli a fejét, 
enyhén féloldalt, szokása szerint. Édesem! Ököllel verem az ajtót, egyre párá-
sabb lesz az üveg. Most, most még hallom a hangját: igen, édesem – suttogja 
távolról, egyre távolabbról. 

Vasárnap délután van. Epét hányok, torkom bedagadt. Nem tudom le-
nyelni a könnyeimet. 

*  
Az állandó tompa zúgás lassan megszűnik. Egyre nagyobb lesz körülöt-

tem a csend. Beszélnem kell, mert megfojt. A hangom félelmetes, idegen. Hal-
lom: kiabálok. Abortus-adipasitas! Apám Bayer-évkönyvében ezek voltak az 
első címszavak. Minden évben nekem adta őket, volt bennük egy fehér rész, 
egy kék, és végül rózsaszínű lapok, Abortus-adipositas! Colgata, Binalca! Mar-
tini, Rossi! Úgy látszik, csupa egymással harcban álló szópár tölti ki gyermek-
koramat. Ki tudja ma már, mi volt a Binalca. Hát a Rossi. Jómagam se tudom. 
Szürketaxi – kéktaxi! Ez legalább tiszta ügy: mindkettő csődbejutott. 

Azokban a napokban (álltam a szemerkélő esőben) egy pillanatig sem hit-
tem, ami történt. Nem szóltak hozzám. Itt, igen. Itt megtaláltam még friss, me-
leg emlékeiket. 

Most mégis lassan elmaradoznak. Egyre sűrűbb lesz a csend, a magány. 
Már nem riadok fel kiáltásukra, és ha kiállok az erkélyre, a sétányokon már 
nem őket keresem. Nem nyitok ajtót ha csengő szól, az önkiszolgáló boltban 
konzervdobozokat veszek, tömény szeszeket. Nem tévesztenek már meg a za-
jok, a színek. Pedig mindent megpróbáltam, tartóztattam őket, ittam, könyö-
rögtem, a falakra ragasztottam életnagyságú fényképeiket. Leborotváltam 
hosszú, szürke szakállam, felhoztam egy lányt, hogy érezzem teste helyén  
a meleget. Hiába. Nagyritkán, búcsúzóul felkapom még a fejem, ha ismerős 
lépteket hallok, vagy ha apát kiáltanak a gyerekek. 

Az ismerősök megszólítanak. Mióta levágtam a szakállam felismernek, azt 
hiszik, így már kötelesek. Hogy van, doktor? kérdezik. Majd kisvártatva: hát a 
család? Azt hittük, elutaztak – csodálkoznak. Ez az, dadogom (elszoktam a be-
szédtől) elutaztak, igen. És hol? – kérdik, ha ugyan kérdik. Megmondom nekik 
a helyet. A legtöbben nem érdeklődnek tovább. Azt hiszik, elváltunk. Nem fe-
szegetik. Van, aki a legényéletről elmélkedik, azután elhallgat, én pedig nem fe-
lelek. Pedig vannak közöttük jóindulatúak. Egyik-másik szeretett. Néha meg-
hívnak, van úgy, hogy (ha éppen túl terhes a magány) elfogadom, végigülöm az 
összejöveteleiket. De ezek is egyre ritkulnak. Egyre tömörebb, végérvényesebb 
körülöttem a csend. 
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Megpróbáltam ezt is: igen, elutaztak. Nyaralnak. Minden héten írok ne-
kik levelet. Önáltatás. Nincsenek itt, életük színhelye lassan kiürül, fokról 
fokra tűnnek el, és ma már a nyomaikat is hiába keresem. Elutaztak. Én pedig 
most már készen állok, utánuk mehetek. 

Vissza se nézek a házra. Hidegen, emlék nélkül hagyom magára a kifosz-
tott, vakító fehér épületet. A taxi előáll, szürke; motorja dohog. A sofőr leveszi 
sapkáját, ő az, Feller úr, vége a cirkusznak? – kérdi. Nem válaszolok. Este van, 
dundi öcsém szundít nagyanya ölében, szöszke húgom ujját szopja, bántja a 
lámpafény, hunyorog. A pótülésre szorultam, a csapószék szemben van velük, 
menetiránynak háttal. Vége hát mindennek. Ezentúl már csak így, arccal hátra-
felé utazok. Elmaradoznak mögöttem a cirkusz, nagyszüleim, a házak, hidak, 
fasorok, édes testvérem, szép szőke húgom. Egyre távolabbról látom őket. 
Feller úr ellenzős sapkával a kezében. Fülig szaladó szájjal vigyorog. 

A repülőtéren kavarognak, búcsúznak az utasok. Számkivetésünk utolsó 
napján (micsoda nap volt) itt tolongtunk mi is. Azt hittük, nem kísér ki senki, 
nem bántuk. Nekünk soha nem volt szükségünk senkire. Álltunk a sorban, 
szorosan egymás mellett, izgalomtól pirosan. Azután mégis feltűnt egy házas-
pár, egy togói orvos és svájci asszonya, ezeket azóta se láttam. Később még egy 
ismerős család tört utat magának a tömegben. A férfi történelemtanár. Nem ér-
tek a közelünkbe, amikor megindult a sor. Még látom: feje fölé emelte két fe-
kete fiát, a szent királyok nevét viselő laposorrú Istvánt, göndörhajú Lajost. 
Ők már örökre itt maradnak. De élnek! Amikor viszontláttam őket, alig tud-
tam legyűrni az utálatot. Azt hiszik, elváltam. Nem hívnak, biztosak benne: 
megérdemeltem, ha magam maradok.  

Most senki sem tud arról, hogy (ezúttal végleg) elutazom. Amint ott állok 
a sorban, még egyszer, utoljára, torkon ragad valami. Hazamegyek. De ez már 
csak sápadt mása az érkezés napjainak. A gép felemelkedik, lenézek, látom a ti-
zennégy emeletes épületet, a kivilágított, a sötét ablakokat. Hosszú kálvária 
volt. De megérte. Perceket raboltam a múlttól, és még egy századmásodpercért 
is megtenném ezt az utat. 

Most már beköszönthet a halál. A második, a végleges. Most már leülök 
majd az avarba. A szokások megtartanak már, és a csöndet is egyre inkább sze-
retem. 
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GÁSPÁR  B. ÁRPÁD 
 

A fal 
M. DURAS EMLÉKÉRE 

 
A vakságom. Az ember nem tud róla, közben vak. De nem, ez nem egy-

szerű vakság volt. 
Igen, házasságunk első hónapjaiban boldog voltam. Az a bizonyos 

„felhőtlen boldogság”. Ezt hittem én is, meg a környezetem is. Pedig foglalko-
zásom megtanított a kételkedésre, arra, hogy csak meg kell kaparni a felszínt és 
alatta mindenkinél... De férfi kielégítettségem, a szerelmeskedés megállapodott, 
kényelmes körülményei, melyeket hónapok múltán is az újdonság izgalma 
fűszerezett, és a birtoklás férfiúi önhittsége, ez vakká tett; nem láttam azt a 
falat. 

Jól hallottad: ő az egyik, én a másik oldalán voltam. És kacaghatsz rajtam, 
nekem még kedvemre is volt ez a fal. Az elején. Szemérmes tartózkodásnak, 
visszafogottságnak véltem, ami megkülönböztette őt a könnyű vérű nőcskék-
től. Az a bizonyos három lépésnyi távolság a mocskos fantáziájú, kiguvadó 
szemű kanoktól. Nem is koslatták körül őt, pedig gépírónő volt, amolyan tit-
kárnő féle, akiket... De őt nem. Erről meggyőződtem, nem ugrottam fejest  
a házasságba. 

Dehogy volt frigid. Ízig-vérig nő volt, asszony, és jó volt vele, csak... Utó-
lag olyan világos minden. Amikor az ember már nem vak. 

Miben nyilvánult meg az a fal? Mindenben, érted? Mindenben! És fáj, és 
belémhasít megalázottságom. 

Jó, megpróbálom elmondani. Én voltam mindig előbb az ágyban, vártam 
rá, ő meg föl-lejárkált a szobában, úgy, mintha álomban tenné. Ehhez is, ahhoz 
is hozzányúlt, leült a tükör elé fésülködni, aztán félig már meztelenül az ablak-
hoz ment, tétován megfogta a függönyt, mintha félre akarná húzni, majd el-
nézett a vállam fölött, mert én már nem bírtam, kiugrottam az ágyból, ma-
gamhoz szorítottam, ő mintha nem lett volna jelen. Csókoltam bolondul,  
ő visszacsókolt, átadta magát teste vágyának, közben meg – hogy nem jöttem rá 
erre rögtön? – lélekben nem volt jelen. Elárulta a tekintete. A fal másik oldalán 
volt. Az én kezem remegett bőrének, testének hamvas üdeségétől, s talán vá-
gyam türelmetlensége a durvaság határát súrolta. Lehet, ő nem tiltakozott, 
nem vette észre, szemében, lelkében valamilyen látomásnak ködös sejtelme tá-
gult. És a karjaim közt, mindent megengedve, ő elérhetetlen volt számomra, 
egy távoli, titokzatos szertartás muzsikáját hallgathatta. 
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Látod, most, hogy kiejtettem ezt a szót: szertartás, most érzem egész tö-
mörségében azt a falat és hallani is vélem a halk, távoli szimfóniát. Akkor nem 
hallottam, de most már hallom, körülöttem lebeg, mintha ezt hagyta volna 
örökbe rám. Az elejétől kezdve jelen volt, csak nem jöttem rá, és szívbe mar-
kolóan szomorú s ugyanakkor mámorító volt. 

Tévedsz. Sokkal bonyolultabb mint a hűtlenség. És ő nem csalt meg en-
gem, de amit tett, az rosszabb volt annál, az.... 

Hogyan jöttem rá? Egy nap, mintha rámparancsolt volna egy hang. Ő nem 
volt otthon, és én, de mintha nem is én lettem volna, kicseréltek, lázasan hol-
mijai között kezdtem turkálni. Ha akkor ellenállok annak az ostoba kényszer-
nek, akkor még most is... Mondd, mi késztetett arra, hogy holmijai között tur-
káljak? Mert én nem tudom: boldog, elégedett voltam, nem fáradtam belé tes-
tének igézetébe. 

Azt mondod, hogy foglalkozási ártalom? Marhaság. Volt neki egy két-
ajtós szekrénye. Egyetlen bútordarabja, amit megtartott lánykorából. Az egész 
lakást újjal rendeztük be. Ennek a szekrénynek két fiókja volt alól és ezek 
tömve voltak különböző színű fonalgombolyagokkal, gyerekkori kacatokkal. 
Félig megkötött, varrt lányholmik, babaruhák, egy tűsarkú, vadonatúj cipő, 
érintetlen női alsóneműk. Ő ezekhez a fiókokhoz nem nyúlt. Néha álldogált 
előttük, arcára, szemére az emlékezés sejtelmes visszfénye terült, amitől meg-
változott, vibrált körülötte női szépsége. De nem nyúlt hozzájuk. 

Persze, hogy találtam valamit. Egy rőtszínű gyapjú fonallal átkötött do-
bozt a legbelső sarokban, a kacatok alatt. Be volt bugyolálva egy kötött mel-
lénybe is. Először ennek az ujjatlan mellénynek a gombjain csodálkoztam. 
Nikkelezett fémfoglalatban színes üvegdarabkák. Vonzották az ember kezét, 
hogy ki-be gombolja őket. És azt a lánc-mintás halvány, orgonaszínű mellényt, 
mintha egy kirakat próbababájáról vettem volna le. Megőrizte a női csípő 
karcsúságát, a keblek kidomborodását. Megugrott a szívem: ő hordta!  
És benne rejtette el azt a dobozt. 

Mi más lehetett volna a dobozban? Levelek. Naiv, szentimentális hülyesé-
gek, gondoltam, és még akkor megállhattam volna. Egy hang figyelmeztetett 
is: ne nyúlj hozzájuk, maradjon az ő titka. De mindenek fölébe ágaskodott fél-
tékenységem, valamilyen addig nem tapasztalt indulat. Különböző alakú, olcsó 
borítékokban voltak. Sárgák, gyűröttek, pecsétesek. Ki tudja, honnan szedték 
össze őket? És se bélyeg, se cím nem volt rajtuk. 

Nem, nem emlékszem! Egyetlen sorukra sem. Ne haragudj, hogy ordítok. 
Nem akarok emlékezni, érted? Ha akkor ő otthon van, én... én lelövöm őt. A 
fegyveremet markolásztam, fogamat csikorgattam, esztelen, tébolyult indulat 
borította el az agyamat, és foggal, körömmel szaggattam szét azokat  
a leveleket majd csizmámmal tapostam őket. Néhány napra eltűntem. Sürgős 
kiküldetés. És kacaghatsz rajtam, megvethetsz, de vérig sértett férfihiúságomat, 
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agyamra toluló féltékenységi rohamomat felváltotta a szimatot fogó kopó 
izgalma. Hátborzongatóan céltudatos, hideg szenvedély. A véres nyom köve-
tése. Most már semmi más nem érdekelt, még a levelek sem. Csak a keresés, 
üldözés izgalma. Megtalálom őt, ha föld fenekére bújt, akkor is, és leszámolok 
vele. Még nem tudtam, hogyan, de leszámolok. Ez minden más gondolatot ki-
szorított az agyamból. Megtalálni őt, leszámolni vele. 

Igen, kézenfekvő volt. Abban a városkában kellett keresnem, ahol fele-
ségem fiatal lányként lakott. Különösebb fáradság nélkül megtaláltam. Egy 
szürke, elhanyagolt bérház volt. Egyemeletes, U-alakban épült, két utcára volt 
frontja, és így a két épületszárny udvari ablakai, függőfolyosója szemben volt 
egymással. Lassan besétáltam a sötét, hosszú kapualjon, a keskeny, macska-
köves udvarra. Undorító bűz csapott meg. Az udvar közepén ott volt az 
emésztő. Arrább egy nagy pumpa, az asszonyok ott végezhették a nagymosást. 
Az áporodott, bűzös szagok átitatták a ház falait is, miazmájuk beszorult a két 
épületszárny közé. Nincs undorítóbb, visszataszítóbb látvány ezeknél a régi 
bérházaknál. Legyen viskó, félig földbe vájt kunyhó, csak ne összezsúfolt em-
berek bűzétől átaljárt bérház. 

Az a körzeti rendőr előzékenyen a rendelkezésemre állt. Tudod, hogy 
van ez. Kollegák, én meg rangban... 

Ne siess, én is visszafogtam magam annak a rendőrnek a közlésére. 
Három évvel ezelőtt abban a bérházban gyilkosság történt. A házmester-

nőt ölte meg tizenhat éves nevelt fia. Vasalóval. Az a házmesternő a „mi embe-
rünk” volt. Így a körzeti rendőr. Szóval besúgó. Rátermett, ravasz, mint aki 
erre született. Előtte nem maradhatott semmi sem titokban, ami abban a bér-
házban történt, elhangzott vagy csak gondoltak. A lakók lelki pulzusán tar-
totta kezét, és tekintete átaljárta elméjük rejtett zugait is. Az a langaléta, kissé 
ferde vállú rendőr utálhatta azt a nőszemélyt. Megvonta a vállát. Ő sem szere-
tett a szemébe nézni. Különben is, tette hozzá, egész megjelenése visszataszító 
volt. Télen, nyáron ugyanabban a hosszú flanelpongyolában járt, hasa egyene-
sen előre dudorodott, melle helyén deszka és egészségtelen színű arcán májfol-
tok meg ravasz kifejezéstelenség, akár egy meredt szemű kígyónak. Meztelen 
lábán csatos posztópapucsot hordott. A papucs szára fölött látszott madárcsont-
jára száradt vöröses, kékes bőre. Rövid, egérszürke haját egy csontfésű tartotta 
össze hátul. 

A nevelt fia? Tizenhat éves volt, gimnáziumba járt. Az öregasszonyt hí-
vatta a gimnázium igazgatója. Sovány, kreol bőrű, középkorú férfi volt. Agg-
legény. Annak a házmesternőnek elállt a szeme, szája, mikor benyitott az igaz-
gató lakására, meglátta annak hivalkodó kényelemmel, drága bútordarabokkal, 
festményekkel és puha szőnyegekkel zsúfolt otthonát. Alázatos arcot vágott, 
megjátszotta a megszeppentet, az együgyűt. Az igazgató közölte vele, hogy va-
lami történt nevelt fiával: eminens tanulóból egyik napról a másikra az osztály 
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kullogójává vált, mintha tompa kábultság ereszkedett volna az agyára. Pedig a 
gimnázium büszkesége volt, és neki, igazgatójának nagy tervei voltak vele. 

Az igazgató szabadszájú volt, nyers szavú – mondta a körzeti rendőr, tün-
tetett nyílt, szókimondásával, és hadilábon állt velünk. Nem tetszettek neki  
a módszereink. Főnökeim erről többet tudnának mondani. A házmesternő 
meg ravasz volt. Beszámolt nekem az egész látogatásról. A kezét tördelte és 
segélykérőn nézett arra az igazgatóra. Az meg rátámadt. 

Mit csinál az a gyerek? Magának tudnia kell. Valami ribanc kerítette kar-
maiba, fetrengenek egész éjszaka? Csak rá kell nézni arra a szerencsétlen gye-
rekre. 

Az a hárpia holtraváltan tiltakozott. Az ő házáról, gyerekéről ilyet föl-
tételezni. Nem tűrné a paráznaságnak árnyékát sem. Hozzá nem teszi be a lá-
bát senki. 

És elsírta magát. 
Naccságos igazgató úr, segítsen rajtunk. Azt a gyereket megbabonázták. 

Fél napokat fekszik az ágyán hanyatt, magára zárva az ajtót, és nézi a mennye-
zetet. De a szeme valami mást láthat, mert az arca átszellemül a boldogságtól  
– isten bocsássa meg neki – sápadtan izzik, mint akinek az ördög teregeti ki bű-
nös gyönyörűségeit. A teste hol megfeszül, hol ellankad, a külvilág megszűnik 
létezni számára, süket és vak lesz. Megbabonázták egyetlen fiamat, igazgató úr, 
csak maga tud segíteni rajta. Rám nem hallgat. Amikor meg ébred kábult, nyi-
tott szemű álmából, beleizzadva, kifacsarva, mint aki nagyon messziről tért 
vissza, olyan vad tekintetet vet rám, mintha le akarna törölni engem a föld szí-
néről. Engem, aki fölneveltem, megvontam magamtól a falatot is, csakhogy 
neki... Igazgató úr, alázatosan kérem, beszélgessen el vele négyszemközt a bete-
ges, nyitott szemű álmodozásairól. A maga bölcs szavai, baráti, férfi megértése 
hiányzik neki. 

Az a házmesternő egy alkut ajánlott annak a rendőrnek. Szerinte, és az  
ő szeme nem csal, hány féle lakóval volt neki már dolga, az az igazgató homo-
kos. Csak rá kell nézni, meg az agglegényi lakására. Kölni szag, púder szag. 
Holtbiztos: homokos. És ő lépre csalja nevelt fiával. Tudta a hárpiája, hogy so-
kak szemében szálka az az igazgató, el akarják távolítani a gimnázium éléről. 
Ő lépre csalja nevelt fiával, ezt bízza rá, cserébe csak néhány vacak holmit kér 
annak lakásáról. Eluralkodott rajta a mohóság, annak a néhány, vacak holmi-
nak a látványa, megszerzésüknek felkínálkozó lehetősége. 

Az a rendőr köpött egyet. Nem utasíthatta vissza az alkut, szolgálati köte-
lessége volt, de undorodott attól a némbertől, aki nevelt fiát is hajlandó lett 
volna... 

Mit nem értesz? Hogy a feleségem? Te, az a szeretkezések előtti, szá-
momra akkor fölfoghatatlan szertartás, az a tétova ide-oda járkálás a szobába,  
a fésülködés, a vetkezés és az ablak függönyének holdkóros tapogatása, mintha 
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félre akarná húzni, ez mind, mind nem nekem szólt. Világos? Én nem voltam 
jelen saját szeretkezéseimen a feleségemmel, mert elválasztott bennünket az  
a fal. Ő annak a pattanásos arcú, megkergült kamasznak mutogatta magát, aki 
a szemben levő ablakból leste őt és írta neki azokat a bakkecske bűzű leveleket, 
erotikus álmainak bűvészmutatványát. Most már érted? 

Hány éves volt akkor a feleségem? Nem mindegy? Tizennyolc. Tiltakoz-
nia kellett volna a levelek miatt, följelenteni molesztálásért, átláthatatlan füg-
gönyt akasztani ablakára vagy sürgősen elköltözni onnan. De ő nem, ő bele-
egyezett, belebódult abba a fajtalan szertartásba, magamutogatásba. Nem ér-
tem, nem értem. Látod, beleőszültem. Mert rá kellett jönnöm valamire. Neki 
is meg annak a meggárgyult kamasznak, akivel életükben egy szót sem váltot-
tak, az a szertartás, azok a levelek életük legédesebb titka volt, lényük eltéve-
lyedett, számunkra érthetetlen kibontakozása. Ők nem voltak egymás számára 
mások, mint katalizátorok. Szerencsétlenek. 

Ez meg hogyan jutott eszedbe? Nem, nem nézek rád dühösen, de hogyan 
jutott az eszedbe? Mert igaz. Egyszer, de megtörtént. Nem vagyok a leghiggad-
tabb fajta, hamar felmegy a pumpám. Talán a foglalkozásom miatt is. Be is ko-
nyakoztam akkor, és amikor hazamentem, nagyon megkívántam őt. Ő nem el-
lenkezett, mondtam, hogy ízig, vérig asszony volt, csak rákezdett arra a szer-
tartásra. Engem meg majd szétvetett a megkívánás, ugrani akartam rá, mint 
egy... Ő pedig, mintha ott sem volnék, holdkórosan járkált, elrévedezett, fé-
sülködni akart. Lekentem neki néhányat. 

Annak a hárpiának a cselszövése nem sikerült. Talán túl egyértelműen 
fedte föl nevelt fia előtt indítékát, javaslatát, a zsákmány csábítását, és annak  
a homokos igazgatónak – mert az volt, el is ítélték egy év múlva – a karjaiba 
kényszeríteni, ki tudja, milyen fenyegetésekkel. Fogta a vasalót és megütötte 
vele. Részleteket nem lehetett tudni. Az a hárpia szívós volt, mint egy macska. 
Összetört, véres arcával nem ment kórházba, nem lármázta föl a házat. Egy hé-
tig feküdt bezárkózva s közben szörnyű bosszút forralt. Ördögibbet nem is tu-
dott volna. Leszerelte fia ajtójáról a zárat, hogy megzavarhassa őt erotikus ál-
modozásaiban. Az ő külseje, látványa és a megtáltosodott kamaszképzelet ál-
mai... Ennél szörnyűbb bosszút nem eszelhetett volna ki. És terve fényesen si-
került. Az a kangörcsös, pattanásos kamasz, bár fölmérhette a be nem zárt ajtó 
veszélyét, a másik szándékát, mégsem tudott ellenállni álmai kísértésének, kép-
zelete szólításának. És szemben elhúzták annak a másik ablaknak a függönyét, 
leendő feleségem az ő levelét olvasta és elkezdte azt a szertartást. Az a némber 
pedig ott állt a nyitott ajtóban, sátáni elégedettséggel nézte a jelenetet, aztán he-
gyes hasán összekulcsolt kézzel kacagni kezdett. Azt mondják, hogy zengett 
tőle a bérház. És rácsapott a levélre, az utolsóra, markában szorongatva halálá-
ban is. Így lett ez a levél a vádirat része. 
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Igen, akkor verte agyon a vasalóval a nevelőanyját. Nem tudta megmon-
dani, hogy hányat ütött, hova és mikor hagyta abba. Válaszolni akart az 
ügyész, a bíró kérdéseire, de nem emlékezett. És nem érzett megbánást, felelős-
séget tettéért. Amikor erről faggatta az ügyész, a bíró az ő érdekében, akkor 
elnézett fölöttük, nem is láthatta őket. Még nem tudta felfogni, hogy mi is tör-
tént, hogy képzeletének színes szappanbuboréka kipukkant. Várta ott a bíró-
ság előtt is a jelentkezését, az édes kábultság mákonyát. 

Miért nem bocsátottam meg feleségemnek? Az a szerencsétlen kamasz te-
hetetlenségének kiszolgáltatottságában követte el a gyilkosságot. Meg akarták 
fosztani álmaitól, képzeletének édes, mindennél drágább tobzódásától, és ő te-
hetetlen volt, kiszolgáltatott. Ettől féltem én is. Éreztem kiszolgáltatottságo-
mat, tehetetlenségemet az ő szertartásával, azokkal a széttépett levelekkel szem-
ben. Sosem lesz úgy az enyém, lényének minden porcikájával, ahogy az a ka-
masz birtokolta őt. Keresztül gázoltak rajtam, eltaposott féreg lettem. Mindent 
meg akartam bocsátani neki, hiányzott, szerettem őt, és arra is rájöttem, hogy 
egész együttlétünkben az ő önfeledt, tétova mozdulatú szertartása volt  
a legszebb ajándék, női lényének sejtelmes borzongása, a várakozás nagy ígé-
rete, ami átaljárta valójának minden porcikáját. De én vak voltam, érzéketlen 
tuskó, én csak a falat láttam kettőnk között, amelynek túloldalán ő elérhetet-
len volt számomra. Féltem magamtól, a próbatételtől, kiszámíthatatlan csele-
kedeteimtől. 

Nem, nem úgy történt. Azt a kamaszt kiengedték a börtönből. Hat évből 
négyet ült. A feleségem meg visszaköltözött régi lakásába. Fogalmam sincs, 
hogy tudott-e a fiú közeli szabadulásáról. Aztán egy nap megjelent az a fiú  
a szemközti ablakban. Állítólag nagyon tönkrement. Összetörtek benne vala-
mit. A lelkét? Tudod, a börtönből szabadultakat egy darabig figyelik. Kritikus 
hetek. Ő naphosszat annál az ablaknál állt olyan tehetetlenül, olyan bénán, 
hogy a szomszédjai féltek, irtóztak tőle. 

Álltak az ablakban, nézték egymást. Nem csináltak semmit. Mintha le-
bénultak volna. Csak nézték a másikat. Vagy nem is látták? Honnan lehetne 
tudni? Négy vagy öt napig tartott ez, aztán a feleségem, mint aki menekül, el-
tűnt abból a bérházból. 

Azt nem tudom. Lehet, hogy megpróbálkozott azzal a szertartással, hogy 
folytatni akarta, belekapaszkodni... Nem tudom. 

Egy reggel találták meg felakasztva a fiút. Az ablakban csüngött, lábával 
kint a folyosón. És nézte a szemközti ablakot. Szóbeszéd? Kitalálás? 

A feleségem? Nem haragszom. Ha már el kezdtem beszélni erről, akkor 
végigmondom. Előre bocsátom, hogy egy csöpp lelkifurdalást sem érzek. Meg-
könnyebbültem, amikor tudomásomra jutott. Nézhetsz rám, ahogy akarsz.  
Ez az igazság. Fellélegeztem, azt hittem, hogy újra teljes értékű ember vagyok. 
Cinikus elégtétel nélkül, de meggyőződéssel azt mondtam magamban: az ő szer-



1997. június    25   
 

tartásának csak ez lehetett a vége, méltó befejezése. Drága virágoktól pompázó 
koszorút helyeztem a koporsójára és a papot nyomatékosan megkértem, hogy 
kerüljön minden emberi tragédiára való utalást. 

Egy hétre a fiú után akasztotta fel magát abban a bérlakásban, egykori ab-
lakára. 

Csak az éjszakák ne lennének olyan hosszúak. Már háromszor cseréltem 
lakást, a régi bútoraink közül semmit sem tartottam meg, azt a kétajtós, fiókos 
szekrényt elégettem mindenestől, néha mégis arra ébredek még, hogy valaki 
járkál a szobámban, ül a tükör előtt, fésülködik, vetkezik tétova, révedező 
mozdulatokkal és az ablak függönyével babrál. Fölgyújtom a villanyt, ülök az 
ágyam szélén, bámulom a semmit, és belenyilall a halántékomba: valahol, va-
laki folytatja azt a szertartást, hallom a halk, elragadtatott hangoknak a szim-
fóniáját, ami számomra örökre elérhetetlen, megfoghatatlan lesz. 
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BOGDÁN  LÁSZLÓ 
 

Átiratok múzeuma 
A BODVAJI ELVESZETT TEMETÕ 

     
– Robert Lowell adaptáció – 

§ B. A.-ért, aki meghalt a tengeren 
§ és vándorolni fognak tengertől 

tengerig és keresni fogják az 
Úrnak beszédeit de nem találják 
meg (Mózes) 

 
I 

 
sósvíz és kagyló a bércek alatt 
tombol a vihar nyakunkon az éj 
kisértethajónk billeg a vízbe fúlt 
tengerész ficánkol hálónkban fején 
glória csillog egykor merész 
szeme helyén 
tiszta ész ürege ásít 
vezet haláltól halálig 
kitart velünk marad 
vihar után is 
végzet vagy átok vakablaka? mégis 
megviselt bárkánk kabinablaka? 
háborgó habokba dobjuk vissza 
a falánk cápa testvéreként 
fogadja és nevét 
a székely tenger homálya őrzi meg 
matróz ki keresztet vetsz 
az árban hol hajóroncs forog 
örvényringlispilen 
gályádat meg nem tarthatod 
a bodvaji partok rengenek 
neptun horgonya villog a napon 
a hab szélben baljósan csillog 
mégis orfeusz elveszett lantja lenne? 
tovább! tovább! távoli tengerekre 
a menny dörög vagy a hajóágyú szól? 
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II (rekviem) 
 

a szél homokba írja a nevét 
csapszék asztalán billeg pohara 
amiből ivott nem mondta elég 
mi maradt meg? pár elveszett szava 
egy női hajfürt könyvek és egy távcső 
hogy láthassuk milyen óriás ő 
emelkedik hazudós habokból 
megjelenik minden korcs éjszakán 
ha végzet szeszély hold vagy hurrikán 
a székely tenger lapályain tombol 
mögötte vonulnak mind a becsapottak 
kiket elsodort az ár vagy az önkény 
s életük útjának meredélyén 
egy nagy csatorna partjára jutottak 
s negyvenkét fokos melegben egy csőben 
töprengtek aláírnak-e vagy mégsem? 

 
 

III 
 

egy elveszett temető bodvajban 
ahonnan régen eltűntek a holtak 
hol voltak hol nem voltak 
porrá omoltak szétszóródtak 
szűntek egy miccenésre 
s a tenger fölött sirály kérdőjelek 
orozzák el a nevetésedet 
magyarok horvátok morvák németek 
építették az eltűnő világot 
kulcslyukon a szebb jövőbe látott 
szemük elmélázó taljánok 
fújták a csillogó üvegvirágot 
izzott a hámorban a vigasztalás 
a fák között gonosz bach huszárok 
mentéje fénylett és a bérceken 
megtört a székely tenger mord haragja 
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de a világítótorony kihunyt 
donogó citera vöröslő málnás 
veszett a kulákokkal kurkó gyárfás 
odüsszeuszt is csapdába csalták 
és bodvajból emigráltak a székelyek 
csak falánk cápánk fogsora csattogott 
géppuskaszó a vashámor felett 
s már nem volt visszaút 

 
 

IV 
 

backamadaras innét bakugrás csak 
minket a bodvaji partok várnak 
távolodik enyed magyarigen 
képzelet szörnye éjszakánk 
lidérces kék fény a vizeken 
s a mohó cápa 
száját kitátja 
ha székely támad 
épít vagy rombol várat 
mindig a székely bánja 
 
sötétségbe fúl vész a látomás 
hajónk hányódik a tengeren 
nincsen kiút s ha lenne merre mennénk? 
lidérc világol itt a vizeken 
ha menekülnénk mégis mivé lennénk? 
minket a bodvaji erdők várnak 
düledező sirkövek sülyedő 
végképp tünő nevek a köveken 
moha fejfán roskadt kereszteken 
hová már soha el nem érhet Ő 
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V 
 

mikor mégis elejtjük a cápát 
s mindent betölt a rothadás büze 
a székely tenger bodvaj határát 
elönti és villog a hámor tüze 
vagy mégis nincs-világítótoronyban 
lobog századok óta szakadatlan? 
egyszer kilobban s elmúlnak vele 
mélakóros erdővidéki őszök 
nem szól bodvajban tücsökzene 
nem kisértenek többé már az ősök 
vörösre vált akkor minden kendő 
egy világot nyel el éhes erdő 
csak kisértethajónk hányódik erre 
fedélzetén a semmi alakot ölt 
temetőből szökők szenvedélye 
„és megölték őt mert maga is ölt” 
hát nem nyughat bolyong a tengeren 
nem igézi már szellem se szerelem  

 
 

VI (mindennapi máriánk) 
 

ma is mezitláb jár ha jár zarándok 
hátán saruja úgyis összebékül 
az óceán is a havassal végül 
nem tagadhatja immár hogy járt ott 
a régi imolánál megtalálod 
keresztet vetve mormog meg-megáll 
és állni fog várunk míg ő is áll 
imola körül mennyei málnás 
szétnéz megrettenve máris a váltás 
csizmái kopognak és kiég a nyár 
 
máriánk kiért könnyezne ha nem 
érettünk? szántóvető századok 
sodorják itt az ártatlanokat 
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hát csoda hogy most mégis fölkiált 
hangja süvöltve száll a tengeren 
nem lelheti már egyszülött fiát 
de nem megy el már ittmarad nekünk 
világosodik hőstörténetünk 
székelyek veszik örökbe máriát 
és bodvajba megint eljő a világ 

 
 

VII 
 

újra jeltelen sírok között bolyongok 
nőtől nőig kikötőkön át 
vaddisznót is láttak már e tölgyfalombok 
és csaba királyfi hajóhadát 
és jártak erre prédikátorok 
bújdosók ácsok agitátorok 
s a havas közönnyel párállt tovább 
nézték a mókusok a halakat 
asszony szemében egy-halálodat 
láttad Te is korán tengerre szállva 
röpültél útvesztők árnyék honába 
hitted meg nem találhat senki többé 
s otthon zajlott a kollektivizálás 
fölszántották a tengert és a málnás 
is áttűnt egyre táguló körökké 
vált a vizen szétszórt nyáját vadul 
büntette s tán szerette is az Úr? 

1995. december 7. 
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BALOGH  TAMÁS 
 

A grafit ceruza elkopott... 
VALAMI 

 
„Itt vagyok, az Elhagyatottság Harmincadik 
Szélességi, a Szégyen 
Századik Hosszúsági 
S a fogatösszeszorító Dac 
Végső Magassági Fokán, valahol messze vidéken 
És kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előbbre?” 

 
A költő felelt így, amikor azt kérdezték tőle, miért nem ír verset. Én pe-

dig azért idézem, mert l.: kifejezetten szívemhez nőtt mostanában ez a pár sor, 
2.: pontosan így vagyok én is; csak én arra felelném ezt, hogy miért nem tudok 
valami esszészerűt írni a júniusi számba. 

Mert hát ugye írnom kellene valamit. Hiszen megígértem. 
Könnyelmű és felelőtlen vagyok, most már tudom. Akkor, amikor az 

egyetem folyosóján összefutottam a tisztelt főszerkesztő úrral, és lobogó fővel 
megkérdeztem, nem kell-e valami írás Karinthyról és Szathmáriról, elvégre év-
fordulósok, és ő azt felelte, de, április közepén lapzárta, akkor még könnyű do-
lognak tartottam. Csak írni erről-arról, megemlíteni egy-két művüket, elsősor-
ban persze a gulliveriádáikat, mert 1.: ez a közös bennük, 2.: nekem pedig  
a „szakterületem”, és akkor kész is. 

Ma viszont már március harmincadika vagy harmincegyedike van (ezt 
sem tudom, lám, pedig az órát megnézni mégiscsak könnyebb feladat, mint 
egy ilyesféle szöveget megírni), és csak annyi van készen a „megemlékezésből”, 
amit eddig írtam – de még ezen is húzni fogok. 

Az okok, amiért megírhatatlannak gondolom ezt a szöveget, jópáran van-
nak. Mégsem velük kezdeném: inkább a címmel: ezt is, mint a versidézetet 
kölcsönöztem, igaz, ez utóbbi esetben legalább a szavakat kicseréltem a mon-
datban. Köztudomású, hogy az eredeti így hangzott: „A zöld tinta kiapadt...”, 
így három ponttal a végén. Karinthy Frigyes írta 1936 decemberében a Nyu-
gatban Kosztolányi Dezsőtől elköszönve. Szándékosan nem a „K. D. halálára” 
vagy „búcsúztatására” szavakat használtam: Kosztolányi nem halt meg, nem 
kell tőle elbúcsúzni, csak elköszönni; úgyis találkoznak még. 

Szóval Karinthy írt a zöld tintáról. De ennek is története van: kedves szó-
rakozásuk volt, hogy eltemessék a másikat és elmondják egymás felett a nekro-
lógot. Egy ilyen játék alkalmával találta ki Karinthy a fenti címet – Kosztolá-
nyi pedig jót röhögött rajta. Megbeszélték, hogy milyen giccses, főleg így, há-
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rom ponttal a végén, hogy ilyet csak dilettánsok mondhatnak dilettánsok sírja 
fölött, aztán mégis ez lett Karinthy írásának címe; kellett egy kis vidámság. 
 Én is megbeszéltem a Mesterrel a címet – igaz, csak álmomban, egy 
mennyei riport során. Karinthy fent csücsült egy felhőn, hallgatta a szférák ze-
néjét, nézte a mellette elsuhanó repülőgépeket és jót mosolygott azon, ami ide-
lent van, aztán bólintott, jól van, Balogh fiam, jó lesz a cím, csak nehogy túlsá-
gosan komolyra vedd. Nem ér annyit a téma. Inkább írt meg azt, hogy azért ez 
lett a címe írásodnak, mert míg én Judik Etelt kerestem az Ötödik Dimenzió 
Negyedik Határállomásán túl, addig kedves nejem, Böhm Aranka megvett ma-
gának egy-két nélkülözhetetlen használati eszközt, és így nekem már csak ce-
ruzára jutott pénzem. De valahogy jobban írd ezt meg... mondjuk így: 

Drámát legjobban Shakespeare, 
Karinthyt Aranka írt. 

De most már kellene végre valami témába vágót is írnom; rátérek hát az 
okokra, hogy miért nem tudok témába vágót írni: 1.: mert az „évforduló”-ra 
írás szerintem egy lehetetlen dolog, nem is tudom, hogy jutott eszembe. Ez az 
év miért más mint a többi? Mert Karinthy száztíz éve született, Szathmári pe-
dig kereken száz évvel ezelőtt? És akkor mi van? Ez a szöveg éppúgy készül-
hetne a száz(tizen)kettedik, sőt: -negyedik évfordulóra is, semmi sem változna 
benne, csak a számok; a két született-júniusban ugyanaz marad. 

Az első indokom tehát, amiért ezt a – mit?, memoárt?, esszét?, megemlé-
kezést? – valamit nem írom meg az, hogy semmi okom arra, hogy éppen most 
írjam meg. Majd jövőre fogom. 

A második az, hogy minden ilyen valamiben valami újat is kellene mon-
dani. No, én ugyan mit mondjak Karinthyról vagy Szatmáriról? Szatmári Sán-
dorról ugyan még tudnék is, hiszen ő a kevésbé ismert szerző. Így például felhív-
hatnám a kedves olvasó figyelmét arra a fontos egybeesésre, ami fent említett 
regényíróban és jelen valami szerzőjében közös: mindketten Békés megyében 
születtek, mindketten GY-betűs helységben (Szathmári Gyulán, valamiszerző 
Gyomán), és mindketten június 19-én. (Fiatalabb vagy vidámabb lelkületű Ol-
vasók hozzátehetik még e nagyszerű sorhoz Garfieldet is.) 

Újat mondtam, ugye? De Karinthyról?! Ki ne tudná, hogy az 1921-es 
Capillária nem is Capillária, hanem Utazás Capilláriába, és hogy nem is 1921-es, 
hanem 1918-as, mert akkor jelent meg folytatásokban az Esztendőben, igaz, 
csak egy ideig, mert közben meghalt Boga, és Karinthy félbehagyta a regény 
írását és eltemette feleségét, aztán mégiscsak folytatta, de ennek az intermezzó-
nak nyoma kell hogy legyen a szövegben, mert hát egy spanyolnátha-járványra 
nem lehet felkészülni, gyorsan ölő az. Ezt viszont mindenki tudja, minek 
írjam le? 
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Mi újat tudnék hát mondani? Csakis saját élményeimet: Karinthyt először 
jóatyám adta a kezembe, illetve még altatónak olvasta fel, amikor én még nem 
tudtam olvasni (persze melléfogott vele, mert annyira tetszett, hogy nem akar-
tam elaludni, újabb és újabb történeteket követeltem), és hogy amikor már én 
vettem könyveket a családnak, akkor kötöttünk egy egyezséget, miszerint én 
megkapom az ő Karinthy-gyűjteményét, de cserébe meg kell vennem Moldova 
új köteteit, és hogy van egy kétszeresen – ceruzával! – aláírt Karinthy-kötetem, 
de dedikált még nincs, mert az 54-es számú úr minden árverésen túllicitál, és 
hogy a szürke életmű sorozat Utazás Faremidóba – Capillária – Kötéltánc kö-
tetét a múlt héten adtam kölcsön az egyik legkedvesebb évfolyamtársamnak, 
mert Ilia tanár úr szemináriumára el kell olvasni belőle  
a középsőt... Szathmárit viszont csak másodikos gimnazista koromban ismer-
tem meg, amikor akkori magyartanárom rámerőszakolt egy Swift-referátumot, 
amit én az istenért sem akartam elvállalni, de nem volt mit tenni: enyém volt, 
ezért kétségbeesve rohantam le az egyik barátomhoz az általános iskola 
könyvtárába, hogy segítsen, ő pedig azt mondta, hogy feltétlenül olvassam el  
a Kazohiniát, amiről a felesége írta a szakdolgozatát, de ne ezért olvassam el, 
hanem azért, mert nagyon jó, és én akkor felírtam a nyelvtankönyvem hátsó 
borítójára a szerzőt és a címet, de még rosszul, mert Szathmári nevét Há nél-
kül, a regény címében az első i-t pedig hosszú í-vel írtam. Körülbelül ennyi újat 
tudnék írni róluk, ez viszont senkit sem érdekel. 

Valamit mégis írnom kell, mert akarok, ellenben – ha jól látom – eddig 
nem sikerült semmit. Kezd pánikhangulatom lenni. Lassan feladom, depresz-
sziós leszek és önsajnálom magam, hogy nem tudok írni, aztán pedig sápadt 
arccal fogok bekopogtatni Olasz tanár úr szobájába, és messziről kérek bocsá-
natot, hogy hiába, nem megy, aztán szétvetett lábbal, apró, merev léptekkel 
közelednék és azt mondanám, hogy tényleg azt hiszem, nem megy, és hogy 
sokáig nem tudtam beletörődni a gondolatba, pedig sokáig noszogattam ma-
gam, légy észnél, Balogh, még nem próbáltál meg mindent. 

És ekkor elölről kezdeném a küzdelmet. 
Ha már az évforduló, mint ok ellehetetlenedett, és semmi újat sem tudok 

mondani, akkor legalább méltassam őket. 
Végre, ez megy: géniuszok voltak. 
Ennyi. Nem elég ez? Nem méltatták ők egymást eléggé? Hiszen Szath-

mári 1937-ben, kéziratban adta oda Karinthynak a Kazohiniát; olvasná már el a 
Mester. A Mester, miután magáévá tette az intencionális tárgyat, azt mondta, 
hogy összes hasonló témájú munkáját odaadná, ha a Szathmári-regényt ő írhatta 
volna. Ellenben hogy kezdődik a Kazohinia?: „Karinthy Frigyesnek – Sz. S.” A 
Mester megkapta a regényt. 

Itt hagyom abba, illetve itt nem kezdem el. Nincs értelme. Kedves Frigyes 
és Sándor, sok boldog születésnapot kívánok. 
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SZÖLLÕSI  ZOLTÁN 
 

Dõzsölök 
 

Dőzsölök, nyárvégi méhek, 
    világot kóstol tekintetem, 
gyűlik nyelvemen méz, ének, 
    morgolódok és ínyenckedem, 
világot kóstol tekintetem: 
 
Hazát, elmúlást, szerelmet, 
    ami az embert helyén tartja, 
szél ha jön, lombot emelget, 
    estét sejdítő szoknya alja, 
ami az embert helyén tartja. 
 
Kigondolt mesékbe rengve 
    kell-e kitalálni az álmom? 
Dőzsölök. Keresnem kell-e, 
    kell-e Istenem megtalálnom? 
kell-e kitalálni az álmom? 

 
 

Hol ered? 
 

hová ömlik? tűnődöm az 
    időről az időben. 
Álmomban a partján ülök, 
    Duna partján az őszben, 
mindig szőkén, nem őszen. 
 
De ébredésem benne van, 
    dideregtető folyam, 
batyuzó, balkáni, szürke, 
    akár a reggel, olyan, 
való és boldogtalan.  
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UTASSY  JÓZSEF 
 

Rózsa Dánielrõl 
 

Hatalmas árnyék vetül Rózsa Dánielre, hatalmas árnyék: apjának, a ki-
tűnő költőnek, Rózsa Endrének nagy árnya. De hála az ifjúság tündér energiá-
jának, ezt ő még nem érzi, sőt, inkább sarkallja, írásra serkenti. Jó lenne, ha ez 
a hozzáállása végigkísérné őt egész pályáján. Volt már erre gyönyörű példa. 
Gondoljunk csak Áprily Lajosra és Jékely Zoltánra. 

Rózsa Dániel 1978. február 8-án született Budapesten. Tavaly érettségizett 
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Jelenleg az ELTE elsőéves hallgatója ma-
gyar–francia szakon. 

Verseit megszeretnem egy pillanat műve volt. Már első költeményével – 
tizenhat évesen! – József Attilára figyelmez: 

Hisz menni kell, hisz bírni kell, 
mert gyávaságból bújni el 
Atil- 
la tilt! 

MÉRT? című versében sorjáznak a fiatalosan türelmetlen költői kérdések: 

Mért kell véget érjen álmunk: 
Lezuhanni, ha már szállunk? 
Mért lesz égi sasból vakond, 
Szárnyalásból földi a gond? 

Önérzetesen vallja magáról a Barackággal álmodom című négysorosában: 

Költő vagyok, költő, 
zeg-zugot betöltő, 
szó-köpeny a vállamon, 
barackággal álmodom. 

Vajon lehet-e nem odafigyelni, lehet-e szemet húnyni ilyen üde sorok 
olvastán? 

Ma olyan nekemkék az ég 
Ma olyan értemzöldek a fák 
Bennük fénylek én is 
Mint bennem a világ 
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Rózsa Dániel tetőtől talpig jellemes férfi, szelleme makulátlan, humor-
érzéke kitűnő. Bizony, ezek elengedhetetlen föltételek ahhoz, hogy valakiből 
költő váljék. (Ez akkor is így van, ha ma kevés szó esik erről!) 

A művészet energiaátvitel. Költészetről lévén szó, ez az energia szavakban 
inkarnálódik. Rózsa Dániel nem mond le a legnagyobb energiahordozókról: a 
képről és a metaforáról. És ezt nagyon okosan teszi. Viszont szeretném föl-
hívni a figyelmét a népköltészetre. Kutassa, kutakodjon, elemezze a titkát  
a dalnak, hogy otthon érezhesse magát a líra birodalmában! 

Kérem az Olvasót, fogadja szeretetébe ezt a fiatalembert, mert nem akár-
milyen tehetségű költő indulásának a szemtanúja. 

Kívánjunk hát neki temérdek ihletett időt, sok szerencsét és jó utat! 
 
 
 
 

RÓZSA  DÁNIEL 
 

Király vagyok 
 

király vagyok 
nincs fejemen korona 
tenni élek 
nem sietek sehova 
király vagyok 
 
uralkodom 
nincsenek is híveim 
király vagyok 
nem a mások szívein 
uralkodom 
 
tenni élek 
népem nem nyög gond alatt 
uralkodom 
országom egy gondolat 
tenni élek 
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Carpe diem 
 

Csak a Jelent fogja két kezem. 
Benne tartom Múltam és Jövőm. 
Mit hoz, mit visz, sosem kérdezem. 
S mosolygok a Térbe zárt Időn. 

 
 

Barackággal álmodom 
 

Költő vagyok, költő, 
zeg-zugot betöltő, 
szóköpeny a vállamon, 
barackággal álmodom. 

 
 

Kérdés 
 

Ki tudja, mit érez a Föld, ha magára marad? 
Ki tudja, mit ér ez a Föld, ha magára marad! 

 
 

Hiába kérsz... 
 

Hiába kérsz – az út ha görbe – 
egyenes utat. 
Hiába nézel száz tükörbe: 
egy arcot mutat. 

 
 

Hóember-szerelem 
   
 Honinak 
 

Mikor a hólé már-már térdig ér, 
lelkemre fagyból csomót köt a tél – 
s én hó-emberként állok egyedül, 
lila kabátod nekem hegedül. 
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Emészt a fagy, de bent már olvadok, 
még űznek régi, kopasz hajnalok; 
hajuk kinő majd – hóruhám lehull, 
arcom a szélben, fényben felvidul. 
 
Előkerül egy zsebretett mosoly, 
(s talán sírok – de nefélj, nem komoly). 
Reszketek egyre. Nem-tudom-mi-lelt. 
Hiába szándék: nem szolgálja tett. 
 
S öklömnyi szívem újból útra kel, 
képzelt szerelmem, tőled futok el: 
futok, futok, de lelkem átölel. 
Még nem vagy itt, de sosem hagylak el! 

 

 



1997. június    39   
 

LÁSZLÓFFY  CSABA 
 

Meghitt kettesben 
 

– Befogadsz? 
Úgy nézett ki, mint egy ágrólszakadt, amint szétterpesztett lábbal ki-

hívóan megállt az egyetlen várakozó lény előtt a néptelen peronon. A nő rög-
tön tudta, hogy nem idevalósi. Első gondolata az volt, hogy szó nélkül fakép-
nél hagyja, de a jövevény pimaszul folytatta: 

– Valakit vártál... – Ez inkább volt állítás, mint kérdés. A nő, mint akit 
megbabonáztak, kész lett volna már engedelmesen kimondani az igent; ám 
most hangzott csak el a kegyelemdöfés: – De nem jött meg. 

A nő tanácstalanul nézett körül. Már nem volt fiatal, szép tartása azonban 
valamelyes méltóságot kölcsönzött neki (legalábbis azt hitte eddig: pávás, 
büszke járását dicsérték valamikor). Igaz, kissé vidékiesen öltözködött, s egy 
idő óta a szarkalábak birtokukba vették szeme alatt a bőrt. Szüleit régen el-
temette, a bárpincértől, aki elhagyta, több hónapja nem kapott levelet. 

– Bízhatok-e benned? – súgta oda neki bandzsalítva az ismeretlen férfi, 
mikor megindultak a kijárat felé; a nő riadtan, a lába elé nézve, mint akinek 
szégyenkeznie kell, amiért tehetetlenül tűri, hogy a másik úgy haladjon mel-
lette, mintha a cinkosa lenne. 

– Az igazság kés, ezt jól jegyezd meg – mondta kétértelműen, gonosz vi-
gyorral a jövevény. – Egy meggondolatlan pillanat, és átvágja a torkodat. 

Az asszony együgyűen, kissé szórakozottan bólintott a szokatlan kijelen-
tésre, mint aki nem tulajdonít jelentőséget a szavaknak, vagy egyáltalán oda se 
figyel olyasmire, ami rajta kívül esik, történik; éppúgy nem törődik az elhang-
zott figyelmeztetéssel, akár a vaktában elhajított kővel. 

A kopasz dombháton kapaszkodtak szótlanul. A férfi visszapillantott, 
olykor morgott is valamit, de azért ment tovább. A település szélén jártak már, 
a cigánysoron is túl valahol, mikor a nő végül lassított, majd megállt egy ro-
zoga kapu előtt, amelyiket nemhogy kulcsra zárták volna, de be se volt 
akasztva. A jövevény ezen egy kicsit megütközni látszott, majd leszegett fejjel 
követte az asszonyt. A félhomályban fejével beleütközött egy zsinegen lógó 
kalitkába. 

– A papagáj meglógott, mi?! – jegyezte meg némi elégtétellel. A kalitka 
üres volt, benne émelygős szagú madáreledel. 

Beljebb ódon, nagy asztal, egy szúette komód, bolyhos plüssel letakart há-
tas ágy. A falon megsárgult gobelinek. Egyiken egy csíkos szőrű macska;  
a szoba akármelyik sarkában is légy, zöld szivárványos szemét egyenesen rád-
mereszti, követ. 
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A konyhában váratlan éhség fogta el a betolakodót.  
– Száraz a kenyér – szólalt meg rekedt hangon a nő. 
– Nem baj – mondta a férfi. – A legelfogadhatóbb személy vagy, akit csak 

ismerek. – S a tőle megszokott, idétlen vigyorral asztalhoz ülve rákönyökölt  
a pecsétes abroszra. – Azért nem muszáj hogy elbízd magad – pislantott mo-
hón az ételmaradékot rejtő lábasba. 

– Van egy kis juhsajtom, meg ez a falatnyi gombapaprikás – mondta a nő 
a tornyosuló mosatlan felé hátrálva. 

– Kár volt begyújtani a gázrezsót, jól lett volna hidegen is – jegyezte meg a 
férfi később, miután már a hűtőszekrényből előkerült három tehéntúrós gom-
bócot is befalta, jól megcukrozva, tejfölözve. Közben teleszájjal ismételte meg a 
kérdést, hogy: „Bízhatok-e benned?” 

Lábát felrakta a másik székre, s miközben az asszony, aki végig állva ma-
radt, ugyanolyan közönyös arckifejezéssel bólintott a kérdésre, mint koráb-
ban, ő könnyed hangvétellel próbálta uralni továbbra is a helyzetet: 

– Azt gondolod biztosan: ez a minden lében kanál pali még az asztalnál 
sem lazít! – Majd más, fakóbb hangon: – Nem fogod megtudni soha, hogy 
mibe került nekem ez a derű. – Kiszólását azonban már meg is bánva, nyersen 
rámordult a nőre: – Folyton bámulsz az emberre. Nem mersz lenézni. Azt 
gondolni rólam, hogy bolond lyukból származik, vagy nem is volt családja!... 
Egyszerűen nem bírom a kényelmet! – Ezt már rikácsolta. – Azért nem ter-
peszkedem hátra, mint Pató Pál, a karosszékedben. Inkább kuporgok, mint 
valami nyomorék!... 

– Italom nincs, csak eperszörp – mondta halkan az asszony. 
– Az elég baj – nyögte a férfi, az asztaltól felállva. Csak most látszott 

rajta, hogy mennyire csont és bőr. Inas karja, nyaka, mindene aszott. 
– Kicsomagolnék, ha volna mit – sétált végig könnyű léptekkel a szobán. 

S csak úgy mellékesen hozzátette: – Mindent elszedtek tőlem, nemcsak a köny-
veimet. 

– Mikor? – nézett rá enyhe csodálkozással a nő; de nem kapott választ. 
 Amíg a látóhatárt megnövelő hegyek bevilágítottak az ablakon, minden 
olyan barátságosnak tetszett. Aztán egyszeriből... 

– Ez itt egy meghitt otthon?! – Az asszonyt hirtelen ijedtség fogta el a rá-
meredő szatírarctól. „Lehet, hogy képzelődöm?”, gondolta. A vendég arcára 
különös árnyékok vetültek: állán, füle tövén, mintha mindenütt bőrkeménye-
dések képződtek volna rajta. 

– A boldogság a legrohadtabb érzés a világon – folytatta a férfi. – Nézz 
körül! Csupa önző pofa, egytől egyik azért tülekszik, hogy boldog legyen! 

A nő válla fölött pillantott a repedt falitükörbe: nem a képmásukra fi-
gyelt, hanem a tükör mélyén látszott keresni valamit vagy valakit. 
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– Menjünk a kocsmába – ajánlotta. – Ott biztonságban van az ember. –  
S élethű grimasszal kísérte szavait. 

– Nincs kedvem – mondta fáradt hangon a nő. 
– Miért? 
– Késő van... Különben is: hogy jön az, hogy egy vadidegen férfival be-

állítsak oda: ráadásul... – Hirtelen elhallgatott. 
– Ráadásul fiatalabbnak néz ki, mint te. Ezt akartad mondani, ugye?! –  

S mert fürkésző tekintete elakadt a sűrűsödő homályban, zsémbesen fakadt ki: 
– A magad fajták azért születnek, hogy mindent elrontsanak, ami még tűrhető 
ebben a ganéságban! – Megjátszva a fölényest: – Ismerem a céget! 

Sokáig a falat támasztotta a sötétben, majd a padlón kuporgott. A nő köz-
ben kiment a konyhába, villanyt gyújtott. Amikor visszajött, a férfi feszült tar-
tásban járt körben a szobában, kerülgette a szőnyeget, vigyázott, hogy lehető-
leg rá ne lépjen. A nő a konyhából besütő fényben látta, hogy mindenik kon-
nektorból ki van tépve a dugó. 

– Lehallgatnak – suttogta a férfi, és szájára tette mutatóujját. – Előbb-
utóbb rád állítanak valakit. – Nyugtalanul kezdett ide-oda járkálni, furcsán né-
zett a nőre, aki nem tudta, hogy komolyan vegye-e az ijedt vigyort. 

– A bizalom illékony valami – motyogta a férfi, s szemérmesen elfordí-
totta fejét. – Jobb, ha nem olvasod ki a tekintetemből... – Nem mondta ki, 
hogy mit; a hangsúly a levegőben maradt. 

A nő, mint akit megbántottak, sietve, gépies mozdulatokkal vetett ágyat, 
s köszönés nélkül kivonult a konyhába. Mielőtt betette volna a közajtót, ne-
heztelő hangon még beszólt: – Nem ártana, ha megmosdana lefekvés előtt. 

A férfi az ajtóhoz sietett, megállt a fényben. 
– Van amit a félelem vagy a szükség sem képes összebékíteni. – Talán ma-

gyarázkodásnak szánta, de valahogy fölényesen mondta ezt is, mint korábbi 
megjegyzését, amikor cipőjét lehúzva dagadt bokáját, talpát kezdte masszí-
rozni: „A tudás ronda dolog.” 

– Hol voltál árvízkor? – szólt ki valamivel barátságosabb hangon a sötét-
ből. – Engem üldözőbe vett a Szamos. A szennyes barna árban oltári képek 
tűntek elém. Addig bámultam a zavaros hullámokat, míg úgy éreztem, meg-
zavarodik az elmém is. Egy gyékényen egy ázott kis egeret láttam összebújni 
egy dög cirmossal. – Idegesen felkacagott. – Azért ez túlzás!... Ha azt monda-
nám neked, hogy nyalakodtak, el tudnád képzelni? 

Kivörösödött szemmel, kitágult pupillával lopakodott a konyhában maj-
szoló nő mögé, a fénybe. Bevallotta, hogy a morfium miatt néz ki így. Mezít-
láb járkált, lábujjhegyen, egy szál gatyában. 

– Meddig idétlenkedsz még itt? – kérdezte az asszony. 
– Nem tudok elaludni... Nyikorgó, öreg faágy. A deszkák szinte szalad-

gálnak alattam, ahogy forgolódom. 
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Körülkémlelt a polcokon, a mosatlanok közt: – Indítékszegény környe-
zet. – Ez úgy hangzott, mint egy diagnózis. 

– Nem felel meg neked? 
A nő először tegezte vissza. 
– Azt nem mondtam. Éppenséggel megfelel. Ez az áporodott csend. Már-

már extrém szitu. Persze metaforikusan értve. Anyám, ha élne, holtbiztos, 
hogy a kendőjébe temetné az arcát. Ettől az agylágyulásra ingerlő, foszlós, fe-
hér nyugalomtól. 

– Ezt vehetem bóknak is – mondta színtelen arckifejezéssel a nő. 
– Ezért jó, hogy elkopott ez a küszöb – állapította meg később béküléke-

nyen a férfi. Lepillantott, s akárha szálka ért volna a szeméhez, gyorsan le-
hunyta, mint aki többé ki sem akarja nyitni. – Ez szokta elválasztani egymás-
tól az embereket – tapintotta ki lábujjaival vaktában a küszöböt. – Az egy lejes 
itt már simán magától gurul – tette hozzá látszólag megnyugodva. 

Reggel szólt a csengő. A postás volt. 
– Levele van, Karola! A feladó neve nincs feltüntetve a borítékon. Lajos 

küldte vajon? 
Ekkor lépett ki az ajtón női parkét pongyolában a hórihorgas férfi. 
– A nővérem – vigyorgott a postásra, és a pongyolaövet szorosabbra kö-

tötte derekán. 
„Ez a gethes alak? Karolának nincs is testvére – ámuldozott magában  

a postás. – Honnét került elő egyből egy ekkora tróger, mikor sose járt ide ro-
konság vagy efféle?!” 

A nő lesütötte szemét, nem hazudtolta meg a mögötte álló férfit, aki ké-
retlenül belekotyogott a felhőtlen reggelbe, nem csupán egy párbeszédbe. 

„Két szőrös lábszár, egy csepp hús vagy izom sincs rajta – gondolta még  
a postás. – Női pongyolában, mint egy fataró! Nem lehet elkapni a tekintetét... 
A megkontyolt tyúk rázza így a fejét köszönés helyett...” 

A férfi otthonosan helyet foglalt az üres asztalnál, várta, hogy reggeliz-
zenek. 

– A megpróbáltatások kínjai, a nyílt „tüzérségi belövések” után ide, a re-
keszizmok alá – kezdte, s mutatta is élénken –, szóval késik az elfogatásom. 
 A nő szégyenkezve, szipogva állt a gázrezsó előtt. Hallgatott. 

– A tojás, ha lehet, másfél perces legyen – mondta kis idő múlva, kellő 
alázattal a férfi. Majd anélkül, hogy szünetet tartott volna: – A szégyennel le-
het élni meghitt kettesben. A besúgással nem. 

1995. II. 24. 

 



  N É Z Õ  
  

Élõ finn költõk klubja 
 

Finnországban a költészet egyre hangsúlyosabb szerepet kap mind a köz-
életi mind az intézményesített keretek között. Bizonyos statisztikák szerint 
minden negyedik finn verset ír, de pár évvel ezelőttig a kéziratok csupán 1%-a 
jelent meg nyomtatásban, és a 90-es évek elejéig mindössze két finn nyelvű 
irodalmi lap működött. Ebben az évtizedben megtörni látszik a jég. Állandó 
vers-telefonszolgálat működik, verskazetták jelennek meg, Helsinkiben vers-
galéria és versvilla nyílt, valamint újabb irodalmi lapok jöttek létre. A fiatal 
költők Nuori Voima (Fiatal Erő) irodalmi folyóirat körüli csoportja pedig  
a WSOY könyvkiadóval 1994 elején létrehozta az Elävien runoilijolden klubi-t 
(Erk – Élő Költők Klubja), mely felolvasóesteket szervez finn és más nemzeti-
ségű költők számára, vers és esszé köteteket jelentet meg. Ebben az évben  
a nagyon színvonalas Helsinki Kulturális Hetekre az Erk tiszteletköltőkként 
Kányádi Sándort és Robert Creelyt hívta meg. És Kányádi belopta magát a fin-
nek szívébe. 

A húszas évek Tulenkantajat (Fáklyahordozók) irodalmi mozgalma, majd 
az ötvenes évek modernistáinak erőteljes és öntudatos fellépése óta nem tapasz-
talt lendülettel lép fel az Élő Költők Klubja. A húszas évekbeli jelmondat: Nyis-
sunk ablakot Európára! újabb értelmezéseket kér. A miért és mennyiben más a 
finn(országi) vers nehéz kérdésére Kristeva poétikájának terminológiájával kere-
sem a választ. A finn versek, mint tulajdonképpen a Kalevala is, többet tudnak a 
szemiotikus magból: a versek úgy helyezkednek el a szemiotikus és szimbolikus 
határán, hogy otthonosabbak az előbbiben, míg például a magyar költészet 
jobban uralja a szimbolikus szintet. Valószínű az is szerepet játszik ebben, 
hogy a finn oktatásban nem fordítanak olyan nagy hangsúlyt a stilisztika elmé-
leti oktatására. 

1996 nyarán a Suomalainen Kirjallisuuden Seura (Finnországi Irodalmi Tár-
saság) fordítói szemináriumot szervezett fiatal finn költők és fordítóik számára. 
Az alábbi válogatás ebből az anyagból született meg Outi Hassi lektorálásával. 
 

    Domokos  Johanna 
1996 októbere 
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HELENA SINERVO  
(szül. 1961 02. 17 Tamperében, jelenleg Helsinkiben él, 1986-ban a Tamperei Konzervatórium zon-
goratanári osztályában végzett. 1988-tól irodalomtudományt és filozófiát hallgat a Helsinki Tudomány 
Egyetemen, 92–93-as tanévben a Párizs VII-en tanult, Kristevát, Cixous-t, Derridát, Bonnefoy-t hall-
gatott. 1994-ben Iowai Tudomány Egyetem nemzetközi íróprogramján vett részt, 1992-tõl munkatársa 
a Nuori Voima irodalmi lapnak, társszerzõje a Ryhme 92 (92-es csoport) antológiának, Tammi kk., 
1992, Riina Katajavuorival együtt szerkesztette az Elävien runoilijolden klubi (Élõ Költõk Klubja) 
1995-ös Motmot évkönyvét, fontosabb mûvei: Lukemattomiin (Olvashatatlanságig) WSOY, 1994, ver-
sek, Sininen Anglia (Kék Anglia) WSOY kk., 1996, versek) 

 

Wanna Bullshit? 
AVAGY A CIGARETTÁK ELOSZTÁSÁRÓL 

Boey Kim Cheng-nek 

A te kártyajátékos apja kantoni nyelvjárást 
beszél, anyja egészen másat, de a te szótlan, 
a te szótlansága elkerüli a tekintetet. A te 
lehetne az én apja vagy testvére, és lakna 
abban a városban, amely a víz hüvelyk- és 
mutatóujja csipked. De a te barát, szótlan, 
aki megkérdi: wanna bullshit? 
 
Ha a te meg az én találkoznak Párizsban, 
akkor koratavasz. Asszony tornyul a ködbe, 
és a Szajnából, mint óriásfóka, kiemelkedik 
az igazságpalota. De a Szajna eldobott kerék-
párok tárolója. A kávézó neve északi szél, 
megőrjítő költő, aki Maillane falu Boushes-
du-Rhône departementjében született 1830-
ban, és 1914-ben ugyanabban a faluban halt 
meg. 
 
A nyugati parton a te gondja, hogy az én 
választ vár a kérdésre, amiért a te sírt a ká-
vézóban. A te figyelmezteti az ént a könyves-
üzlet kopasz nőjére, akinek orrkarikája és 
csontos arca volt. A te mérges Castrora, fér-
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fiak csókolják egymást. A mi leült a mó-
lóra, és cigarettára gyújtott, láthatni lehetett 
távolról is. Pelikánok repültek felettünk, 
poroszkálók visszaporoszkáltak, és erős 
világításban földrengéstől beomlott híd 
rogyadozott. 
 
A te meg az én felmásznak arra a dombra, 
melyről a képeslapon villamos ereszkedik 
alá. Betegség kívül-belül befészkeli magát, 
otthontalanok koldulnak. A te gyerekkorá-
ban nem volt udvar, ahova Kék Anglia be-
hajtott volna, mert a te otthontalan, nagy-
mama és nagynéni vendége. Az én ott is 
nagy kelés és elhervadás jelét látja, ahol 
nincs is ilyen. Város Fénye előtt a te kérdi: 
wanna bullshit? 
 
A régi templomból discó lett, tetőzetéről 
lelógó hálókban rugdalóznak a táncolók. 
Sekrestyeszerű helyen két férfi analizál. 
Oldalt egy fülke, úgy hívják, hogy onanizál-
lak. Mechanikus ritmus seper transzot 
ezekbe az emberekbe, és mindenki táncol, 
az én is, mintha ebbe akarna belehalni,  
e ritmustól felnyársaltatni. Ártatlan juppik, 
jegyzi meg egy francia férfi, amint hajnal-
tájt a metróállomás felé sétálunk. Azt a be-
nyomást akarja kelteni, mintha ő már min-
dent látott volna. A te egész éjjel virrasztott 
a hotelban, mert ha az ént megerőszakolják, 
a te hibája. 
 

A Central Parkban készített fényképen az 
arc bal oldalán fény izzik. A fa átmérője 
háromszorosa a vállnak, nem ezért szalad-
nak a futók. Útban Boston felé a kivilágí-
tott hógomolya- tornyok jelentése emlékeim-
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ből kipattint egy felismerést. Úgy tenni, 
mintha sűrű erdőket látna a szemben, 
melybe belenéz. Az ént a nagyváros szédíti, 
a tenek ez otthontalan, mert csak erdőknek 
van otthona. 
 

A vendégfogadós az ént a te feleségének véli. 
A te a szemétbe dobta a telefonszámot, és 
egy napba telik a kapcsolatteremtő adatok 
beszerzése. Még a juharfalevelek is barátsá-
gosak, és az eldobott pálcikák után loholó 
kutya, ha épp akarja, megoszthatná velünk 
a cigarettákat. A piacon a te kék gyapjú-
kabátot vesz, mert Singapore Nemzeti Egye-
temének Könyvtárában hideg van. A te is-
mét kávét vesz a bájos elárusítótól, kinek 
fiúbarátja váratlanul betoppan. Az én is fél-
tékeny, és így ér véget a bostoni házasság. 
 

Spenót illata a tálban, és ez annyira csodás, 
mint mikor a víz nem párolog el. Asztalon 
két tányér, telis tele a búcsú rizzsel. Az ajtó 
és az énekes szája tátva, az én is, a te is, csu-
pán a cigaretta doboz zárva. 
 

Fák és madarak nevében a te és az én szótla-
nok. Bóbitásfejű ismeretlen fütyörészik az 
ágakon, levelek már rég vízben kavarog-
nak. Rakparton a te ujja fényképekért kat-
tint, melyeken víz az én dideregnek. A hegy 
lepusztult. A hegy lepusztult. Ezek a kuko-
ricaföldek, ez az egyetemből kiszivárgó vá-
ros! Három hónapon át a te meg az én 
kávét ittak, és dohányoztak. Vézna kezek 
nyújtják a dobozt: wanna bullshit? Ez az 
utolsó nap, mely nemsokára a vízben ka-
varog. 
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Hogy s mint? Zavarja, ha dohányzom?  
Az én oldalán alszik, és oldalának árnyéka 
szólongatja a gyomot. Ott, hol a te levél 
elejére mondatokat másol, hétkor kel a nap, 
és hétkor nyugszik le. Hogy s mint? Za-
varja, ha dohányzom? Napról napra a te sé-
tál a kikötőben, és madarat szólongat. 

 
 
 
JYRKI KIISKINEN 
(szül. 1963 06. 01-én Helsinkiben, jelenleg Helsinkiben él, általános irodalomelméletet tanult a Hel-
sinki Tudomány Egyetemen, 1991–93-ban Jukka Koskelainennal, majd 1994-ben Tarja Roinilaval  
a Nuori Voima fõszerkesztõje volt, Kiiskinen és Koskelainen a lap megújításáért Eino Leino-díjat ka-
pott 1993-ban, 1996-tól a Books from Finlad irodalmi folyóirat fõszerkesztõje, 1992-ben megjelent 
Unelmat ja ruosteinen arki (Álmok és rozsdás hétköznapok) riportkönyve, Kari Levolaval együtt 
szerkesztette a Ryhmä 92 (92-es csoport) fiatal költõk antológiáját, Lauri Otonkoskival az Elävien 
runoilijoiden klubi (Élõ Költõk Klubja 1994-es Motmot évkönyvét, fõbb mûvei: Runoilija vaaran 
rinteellä (Költõ a hegyoldalban) Art House kk., 1989, versek, Sillä ei ole nimeä (Nincsen neve) Art 
House kk., 1990. versek, Silmän kartta (A szem térképe) Tammi kk., versek, Finlandia díj-jelölt és 
Kalevi Jänti dijat elnyerõ Suomies (Mocsárember) Tammi kk., 1994. regény) 

 
 

Fölfelé zuhanok (Putoan ylös) 
 
Csak egyetlen téves lépés a kaszálón, és hajadon át 
zuhanni kezdesz, mint én hajdanán 
csak egyetlen téves szó, és kizuhansz, 
a fekete lyukon, melyet szó ütött 
szavak között. 
Szétverte a szó a nyelvet, elemi részecskékre, 
semmire sem tudsz többé rámutatni, ujjaiddal 
nem látod, nem hallod. 
 
Szavait felfaló száj vagy, száját felfaló 
szó, éhes száj, 
mely saját arcát falja fel. 
 
Csak egyetlen téves pillantás, és idegen 
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földre zuhansz, melléd 
idegen ember zuhan, mint én 
zuhantam a világ széléről, és zuhanok egyre csak. 
 
Képeket, szomorú arcokat látok, 
megfeketülő bárányokat és megkövült lombos fákat, 
téglaépületeket, melyeket fanyar füst 
fed. Emberek költöznek 
mindenestül, magukkal viszik halottaikat, 
betegek magukkal viszik élőiket, 
élők magukkal viszik a paradicsomot. 
 
Hazudnak az emlékek, ezért zuhanok 
anyám arcain át, 
mosoly felé zuhanok, 
de az egyre csak menekül. 
 

 

Az országot lezárták (Maa on saarettu...) 
 

Az országot lezárták. 
   Olvastam az újságban. 
Minden oldalról 
 gallyakon át 
   vadbikák 
bámulnak rezzenetlen pofákkal. 
Lerágják a palántákat. 
  Gyógyíthatatlan 
kórság ez. 
 
Hallgasd. 
 A tengerben csend van. 
Partra fókák vetődnek. 
 
   Különleges 
tekintet. 
  Apróhering tekintet. 
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   Az öregek 
dühösek. 
  Mint elődök 
ők számonkérni 
  jöttek a tartozást. 
Mert régebb 
  így volt ez. 
Ők az újszülöttek 
  kik szemei becsipásodtak 
mint aranybányák. 
  De az egyezmények 
nem érvényesek többé. 
Kérj tanácsot. 
  A gombák mesélnek. 
Nincs mit tenned. 
  Velük nem mehetsz 
táncba. 
  Az elnöki palota ünnepére 
nem juthatsz be. A remény 
  igen, elvesztődött 
a napraforgó 
  néma 
   ábrázatában. 
Füleiket hegyezik 
  és lopva hallgatják 
repterek elevenségét. 
 Ez alkalommal bátran kijelenthetem 
hogy a beszéd 
  optimista volt. Ünnepélyes 
volt. 
 Kristálykoronák lógtak. 
Az elnök magas volt 
jóvágású. 
 Jó évre számíthatunk. 
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LAURI OTONKOSKI  
(szül. 1959 02. 03-án Helsinkiben, jelenleg Helsinkiben él, fuvolázni tanult a Sibélius Zene Akadé-
mián, a Helsingin Sanomat zenekritikusa. Esa-Pekka Salonennel együtt publikálta a Kirja – puhetta 
musiikitta (Könyv – zenétlen beszéd) zeneelméleti és gyakorlati könyvet 1988-ban, szerkesztõje  
a Klang – uusin musiiki (Klang – legújabb zene) 1991-ben megjelent tanulmánykötetnek. Jyrki 
Kiiskinennel együtt szerkesztette az Elävien runoilijoiden klubi (Élõ Költõk Klubja) 1994-es Motmot 
évkönyvét. Esko Virtanennel együtt fordított Raymond Carver Rivi riviltä, lyönti lyönniltä (Sortól so-
rig, ütéstõl ütésig) verskötet 1994-ben jelent meg, önálló kötetei Harmaan koiran rondo (Szürke 
kutya rondója) WSOY kk., 1992. versek – Runeberg-díj jelölt –, Paossa (Menekülõben) WSOY kk., 
1993, versek, Musta oli valkoinen (Fehér volt a fekete) WSOY kk., versek) 

  
Végül a tükröket is... (Peilitkin piti viimein lahjoa...) 

 
Végül a tükröket is meg kellett vesztegetni 

mert túl sokat feszítettek 
és az arcok felfeslettek. 

Az éjszakák lassan behavazták 
bankok küszöbeit és sok 

állásából elbocsátott midász elsápadt 
és elsorvadt mint a gyertya 

telenként a temetőben. Az aranyborjú 
acélcsecsűvé apadt. 

Valaki felemelte tekintetét a csillagok hidegsége felé 
mintha kérdené kinek a hibája és mit jelent 

az élet szoba formájú 
melengető csendje. Az egyetlen isten 
nem áldozta fel többé egyedüli fiát. 

Vak tépte szét a megöregedett csillagtérképet. 
Galériák égtek le 

de a komolyabb munkák, jó tettek 
megmaradtak végülis. 

 
 

Credo (Credo) 
 

Kertbe menj 
  mint szobába, olvass lehullt leveleket 
   kétes üveg homályában és gondolj rá, 
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ki szólt (árnyékba húzódtak az emberek 
és barátságos szavakkal érintették egymást) 
 
ki járt (kráterben kihűlt a láva) 
 
ki lepihent (sokan hűsítették homlokuk parttalan tengerben) 
 
de gondolj őrá is 
ki nemcsak szól, jár, 
és lepihen, hanem harmadnap reggelén feltámad 
  mint mindennap, 
ágyából, dolgozni megy, tenni-venni, szeretni. 
 
S ha író vagy, 
bűvöld gondolatod szavakká 
melyeket aztán eladsz 
  és fölfalsz. 

 
 

A meleg formája (Lämmön muoto) 
 

Napközben véső nélküli Dávid. Reneszánsz formájú est. 
 
Szép volt az éj is. Te még szebb. Evés közben 
a világ minden gyerekének meleg sálat képzeltünk. 
 
Épp ilyen pillanatokról, akárkinek 
nem kürtölök. 

 
 

Mégis (Mutta) 
 

Gondolj merészet: üveg az ég 
gondolj merészebbet: üveg az ég 
   de könnyűek a kövek 
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Az amit a gyereknek mondunk 
mikor leveti első sejtett biztonságát, 
   az első bársonymamuszt: 
 
 szemléld a templomot és a kikötőt. Van szemed. 
Almának héjas élete van, a kenyérnek gabona mottója. 
   Szakadék hidegéből 
    bór melegévé 
víznek hosszú az útja, és az idő 
térképekre méretezett: nincs túl rövid ünnep 
elmúlatni. 
 
Ráadásul: 
  gondolj merészebbet 
  és ölelkezve aludj 
 
 mert akkor kell merésznek lenni 
 
  ha szilánkeső esik. 

 
 
 
RIINA KATAJAVUORI 
(szül. 1968 12. 1-én Helsinkiben, jelenleg Helsinkiben él. Edinburghi és helsinki egyetemeken tanult 
irodalomelméletet, szabadúszóként Yleisradion Teksti tv-nél dolgozik, Helena Sinervoval együtt szer-
kesztette az Elävien runoilijoiden klubi (Élõ Költõk Klubja) 1995-ös Motmot évkönyvét, fõbb mûvei: 
Varkaan kirja (Tolvaj könyve). Otava kk., 1992. versek, Kuka puhu (Ki beszél) Otava kk., 1994. ver-
sek) 

 
 

A lovag távozása (Ritarin lähtö) 
 
Távozóban a lovag. 
A királylány kikíséri. 
Hullámok verik a partot, és nyaldossák a liget szegélyét. 
 
A királylány mellett a ló hátsófele. 
A királylány csak a lovagot látja. 
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  És nő szerelme 
  hal volt csupán – 

 
(Valójában a királylány akasztott embereket lát, fiútarkót 
bokrokkal a háttérben, hegycsúcson várat, tengert szimatoló 
kutyákat, mögöttük kost, sárkányokat, csontvázakat, és gyí-
kokat a szemközti parton, a ló hátsófelét.) 

 
A lovag megígéri, hamarosan visszajön. 
Bánatos színében a lovag. 
  (de férfi volt, 
képzeletében a férfi már partra vetődött, 
ismeretlenre?) 
 
Nyomában a csapat már kész is lenne 
sós széllel párolni arcaik. 
 
Miért van a királylány ott, ahol van? 
 
A parton a kutyák földet kaparnak, 
távolba néznek. 

 
 

Fordítsd arcod felénk (Valista kasvosi) 
 

Nem könyv ad választ. 
Nem emlékszel olyan időre, mikor nem kérdeztél. 
 
Berámáznak téged résznek 
az est kellékei közé. 
 
A dalok szörnyen üvöltenek, elégtelenül. 
 
Est szájában alszol el, és érzed a régi ízeket. 
Ellenpontozó jambus. 
 
Neked is még dereng a gyermekkor, 
tavak partja és napfény. 
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Csak ha meg tudsz válni vizeidtől 
kiszáradni és szürkévé válni. 

 
A határon nem pimaszkodunk. 
Tessék kiüríteni a zsebeket, 
és menjen át. 

 
Levelek nincsenek a fára kötözve. 
Nedves a föld és remeg. 

 
 

Mocsár...  (Suo...) 
 

Mocsár 
belesüllyedni 
belefulladni 

 
ha engem helyeztek 
volna áfonyaként 
mocsár tenyerére 

 
daloltam volna 
éjjelente 

 
és dalom 
elhallatszott volna a faluig 
ott értették volna 

 
félre 

 
 

Magányos út (Yksinäinen tie) 
 

Az út rövid, 
hatalmasak a bokrok, dühösek 
a csillagok. 
Ma újságot olvastam, 
mint minden nap. 
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Jöhet a fekete férfi, 
jöhet a fehér férfi. 
 
Mit segít feketeségem akkor, 
mit fehérségem, 
 
vétkeim ki meséli akkor, 
ki bocsájt meg. 

 
 
 
JUHANI AHVENJÄRVI 
(szül. 1965 11. 25-én Tampereben, jelenleg Tampereben él, írásmûvészetet tanít a Tamperei Tudo-
mány Egyetemen, 1992-tõl a Nuori Voima irodalmi folyóirat munkatársa, Ryhmä 92 (92-es csoport) 
versantológia társszerzõje, verseibõl Stefan Moster fordított németre, fõbb mûvei: Hölkkä (Ügetés) 
Tammi kk., 1992, versek, Viivoitettu uni (Vonalazott álom) Tammi kk., 1995, versek) 

 

A kapcsolat...  (Yhteys) 
 

A kapcsolat megszakad a gyilkossal, 
mielőtt tettét elkövetné. 
A kagylót visszateszem, fekete, 
nehéz, tarthatatlan mint a 40-es évek. 
Másféleképpen kezdem inni kávét, 
megiszom mielőtt még véget érne. 

 
 

Az órák...  (Kellot...) 
 

Az órák, miután falra 
szegzik őket, nem császkálhatnak 
mint a felhők. 
A felhőknek nincs időmértékük: 
hirtelen minden kékké változik, 
nyitva marad az ajtó. Az órák többé 
már nem dühönghetnek. Kövek peregnek ki 
kezeikből, fojtogatják az esőt. 
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Seprû és ló...  (Luudan ja hevosen...) 
 

Seprű és ló tűzsörénye 
tisztítja a magasságot, 
melynek mentén eljövendő 
vétkem szennytelensége felé 
tartok. 
Kedvesem! 
Jövök, hogy ismét 
megcsaljalak téged, hatalmas 
féreg legyek, kit összeillő 
darabokból hiszel, fénylő 
élő felszín legyek, vértől vérig terjedő fény, 
kereszt, aki csókol téged 
fittyet hányva a többiekre 

 
 
 

TOMI KONTIO 
(szül. 1966 02. 16-án Helsinkiben, jelenleg Helsinkiben él, filozófiát és esztétikát tanult a Helsinki 
Tudomány Egyetemen, Kelpo pojat (Rendes fiúk) c. rock együttes szövegírója, 1988-ban J. H. Erkko 
novellapályázaton elsõ díjat kapott Ryhmä 92 (92-es csoport) antológia társszerzõje, fõbb mûvei: 
Tanssisalitaivaan alla (Táncterem ég alatt) Tammi kk., 1993 versek – J. H. Erkko díj –, Säädyttö-
mät (Tisztességtelenek) Tammi kk., 1994, novellák – Runeberg-díj jelölt – Uumen (Bevágás) Tammi 
kk., 1995, regény – Runeberg-díj jelölt) 

 

Madárberkenye (Pihlaja) 
 

Úgy állsz ősszel az útszélen 
mint hidegtől kipirosodott lány 
 

és a szél oly óvatos 
hogy csupán egy szemet mer elvinni 
majd még egyet 
 

Elgondolkodtatott, hogy a te szomorúságod 
magamról alkotott kép nekem– 
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az, amikor becsukták az ajtót 
és az utolsó ruca kileskelődött az ólból. 
 
És a második ajtót, harmadikat, a legkedvesebbet 
égben azt is égszélnek. 
 
Oh a te tarka-barka, savankás szavaid. 
 
Lehet, hogy holnap a fekete rigó kiveszi zsebéből 
hangod, és eldalolja. 

 
 

Amint te (Kun sinä) 
 

Amint az éj felmászik a tetőre, és rágyújt, 
amint a hold fakó égen sétál, 
amint az éj a tetőn amint a hold 
város fölött feszülő fényháló 
amint az éj kék tűzzel ujjaiban felmászik a tetőre 
amint a füstszúnyog fennakad a hálón 
és fényháló alatt fény 
ablakban összerezzenek hirtelen amint te 

 
 

Ha te (Jos sinä) 
 

Ha te este meghallod 
a dobdob hangot és gondolod 
ha te azt gondolod szelet tetőkre esőhöz 
és esőben tücsök hirtelen 
és oldalán lábíj 
ha az eső akkor is hold zúgása 
tükör melyet nem hangoltál fel 
álmod egyedül zuhog 
álmod egyedül zuhog 
ha álmod akkor is vágyakozás 
és ember távol tőled 
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ha lehetne egyetlen szót hallanod 
amint eső tükörkutyaként föl s alá járkál 
egyedül 
egyetlen szót legalább, képzelni legalább 
akkor ő talán közelebb 

 
 

Täyssinä 
 

Léptekkel lélegzenek az utak és minden út 
kifordítja zsebét és a fiú ki férfivá 
és a nap mely holddá változik 
 
és a hold mely aztán kérdi 
béke hol van 
s mivel nem tudja léptei arányát 
leszáll és utcáknak ad néhányat 
hát nem egyedül nyugtalanul 
kell búsan sétálni, senkinek 
ki nem tudja léptei arányát 
nem kellene egyedül sétálnia 
még kőbe gyökerezett pitypangnak sem 
 
mégis a sétáló fölött félelem sétál és annak oka 
és az embernek meg fel kell tennie azt a kérdést 
hol van Pähkinäsaari Käkisalmi Täyssinä Te 

 
 
 
 
JUKKA KOSKELAINEN 
(szül. 1961-ben Helsinkiben, jelenleg Helsinkiben él, mûfordító, esszéista, irodalomkritikus, Ryhmä 
92 (92-es csoport) irodalmi antológia társszerzõje, mexikói, kanadai, észtországi irodalmi lapokban je-
lentek meg versei, 1991-94 között Jyrki Kiiskinennel együtt szerkesztette a Nuori Voima irodalmi la-
pot, 1993-ban szerkesztõi tevékenységükért Jyrki Kiiskinennel együtt Eino Leino-díjat kapott, 1995-
ben Kalevi Jäntti-díjat kapott közléseiért, valamint Elävien runoilijoiden klubi (Élõ Költõk Klubja) fia-
tal írók csoportjának megalakításáért, 1995-ben jelent meg Kierros (Körforgás) verseskötete, Tammi 
kk.) 
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Ultramarin (Ultramar) 
 

Öt órakor becsukódnak a bokrok, ezüstbe 
verődnek a tüskék, vedlés ideje van most 
felgerjedt motor búg a bőr alatt 
   szemen át 
egek hullanak, közbeeső állomások elsuhannak 
míg tűfokon át indián új hálószemet 
sodor 
 ujjbegyek érintik meg 
a bakkecske csillagképét, szalagokat rakosgatnak 
ötödik napszak pusztulásáig 
és döndül a földkéreg 
benned bennem sötét anyag bondul 
kinyúlok az erkélyről hagyom 
hulljon a hamu 
  fénylő fejtetőre 
mely domboldal felé fordul hova én már soha... 

 
  és másik egükben 
megalvad a vér összeáll történetet talál 
végső fejvesztésemre. 

 
 

Álom után (Unen jälkeen) 
 

Képviharnak vége: csendes a tenger, ragyogó 
előírás szerinti, vége a száműzetésnek, 
és ezek a szavak: mi magunk teremtjük elő 
belső szobánkból az értelmet, 
elolvadnak a sütőben, amint kivirul a nap, így mondta ő 
mikor befordultunk a folyókanyarulatba 
ekkor mondta volna, zúgni kezdett 
amint szél körmével babrálja a sót és moszatot 
 

És most a vészhegyek sötétbe vesznek 
ezer kilométernyire 
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tűlevelek boncolják a tájat 
Semmi sem moccan, feszült minden 
robbanáskész a levegő 

 
 
 
JOUNI INKALA 
(szül. 1966. 04. 15-én Kemiben, jelenleg Helsinkiben él, irodalomtudomány szakot végzett a Helsinki 
Tudomány Egyetemen, filozófia kis doktori tézisét e. e. cummingsról írta, fõbb mûvei: Tässä sen 
reuna (Itt a vége) WSOY kk., 1992, versek – Finlandia-díj jelölt, J. H. Erkko díj –, Huonetta ja sukua 
(Rang és származás) WSOY kk., 1994, versek, Pyhien seura (Szentek társasága) WSOY kk., 1996. ver-
sek, németül: Aus dem Kause und dem Geschlechte, ford. Stefan Moster, 1995) 

 

Mártírok útja, Pest 
 

I. 
 

Távoli ország hangjele miután megszólalt a telefon 
továbbítja hosszú horgászzsinegét 
a fül medrébe merülő felszínnek. 
 

Évek gyűrűi oszcillálódnak és felbomlanak. 
Megtörik a csendet, és az nyitva marad. 
 

Azért sem fogom kiszámolni, hogy hangok közötti szünet 
mennyibe kerül, 
gondolatokat megállító vessző, pont. 
 

Kevés szó omlik össze, fogy el 
hisz azonnal nem is hallhatni. 
 

Azt mondtad, az ismétlés áldás, 
mikor a többiek elhallgattak 
 

Szemeid fáradtak, mivel ők minket és 
földünket látatlanban 
hangukkal szülték meg. 
 

Fájdalom nélkül, mint mindenki, ki egyedül születik. 
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sek, németül: Aus dem Kause und dem Geschlechte, ford. Stefan Moster, 1995) 

 

Mártírok útja, Pest 
 

I. 
 

Távoli ország hangjele miután megszólalt a telefon 
továbbítja hosszú horgászzsinegét 
a fül medrébe merülő felszínnek. 
 

Évek gyűrűi oszcillálódnak és felbomlanak. 
Megtörik a csendet, és az nyitva marad. 
 

Azért sem fogom kiszámolni, hogy hangok közötti szünet 
mennyibe kerül, 
gondolatokat megállító vessző, pont. 
 

Kevés szó omlik össze, fogy el 
hisz azonnal nem is hallhatni. 
 

Azt mondtad, az ismétlés áldás, 
mikor a többiek elhallgattak 
 

Szemeid fáradtak, mivel ők minket és 
földünket látatlanban 
hangukkal szülték meg. 
 

Fájdalom nélkül, mint mindenki, ki egyedül születik. 
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VI. 
 

Mit tudnak ezek a garasok,  
kiket éltetnek még, milyen 
 

félbolond szomorúember kezébe 
kerülnek. Meséld el nekik, Isten, 
 
mert azokkal saját zsebemben 
ugyanolyan szórakozott és feledékeny vagyok, 
 
mint Te. Ezer szigorú kötő- 
jelet bíró hatalmas neved nyugalma 
 
minden pillanatban fülemben, nyelvemen. 
Mondd meg nekik visszhangzó, 
 
hisz ők is látnak és hisznek 
benned jobban mint én. 
 
Egyfelől ugyanannyi egyetértő, 
mint másfelől széthúzó. 
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