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Pienták Attila

Szövegek

Késhasználat
Immár sok éve, hogy hamvaim a Panthéon márványsírjában porlanak tovább, s egyes csontjaimat a Sainte-

Chapelle altemplomának oldalhajója, májamat a londoni Természettudományi Múzeum formalinban őrzi, ko-
ponyám pedig Fabliaux hercegné toalettasztalkáját díszíti Capri szigetén – és mégis, ha megengedi, ennyi élet-
tapasztalattal, hogy úgy mondjam, engedje meg felhívnom a figyelmét, kedves Állócsillag, arra a nyilvánvaló 
tapasztalatra, hogy ha valaki kést hord magánál, korántsem biztos, hogy használni fogja, aminthogy az sem bizo-
nyos, tudja-e használni, ám legyen ön is kétségeit kizáróan meggyőződve felőle, hogy használni akarja.

Inge Helborn álomlátása
Az 1870-es évektől divatozásnak induló álomlátók egyike sem volt fogható Inge Helbornhoz. A nagyon vé-

kony, madárcsontú, sápadt leány az Északi-tenger mellől származott, születésére nézve állítólag német volt. Kor-
talannak tetszett, akár egy párizsi szalonban szerepelt, akár Málta egy úri kastélyában vendégeskedve, zsíros 
fakóbarna hajjal, melyet általában feszesen hátrasimítva, kontyban viselt, a tengerentúlon éppen úgy, mint Jersey 
szigetén. Jelentéktelen külseje, csendes lénye, melyet csak azért nem neveztek szelídnek, mert sem szelídségnek, 
sem más néven nevezhető tulajdonságnak nem adta tanújelét, elképesztő és félelmetes álmok szelencéjeként? 
közvetítőjeként? előidézőjeként? maradt meg az emberek emlékezetében, feledhetetlenül és nyugtalanítóan. Aki 
egyszer látta őt, álmai egyikével, annak elég is volt ennyi, egy életre bizonyosan. A nyolcvanas és kilencvenes 
években nagyon sokan látták világszerte, és még abban sem lehetünk bizonyosak, vajon meghalt-e, mielőtt véget 
ért a század.

Egyszer egy baltimore-i könyvtárban tartott rendezvényen hatalmas, kiterjesztett szárnyú, óriásgyíkszerű fe-
hér madarak röppentek elő álmából, vadul keringve a sikítozó és menekülésre képtelen egybegyűltek fölött a te-
remben, rémisztő zajt keltve szárnycsapásaikkal. Egy pétervári bolgár férfi, Tyimofej Hanzel holtan esett össze, 
amikor álomalakjában elélépett régen halott felesége, úgy, ahogyan a halála utáni első házassági évfordulójukon 
festett. Marjorie Zürichben az anyjával találkozhatott hasonló körülmények között, azzal a különbséggel, hogy 
az anya takaros, tiszta, nyakig begombolt blúzban jelent meg, miközben halk zúgás kíséretében ajkai lassan szét-
nyíltak, szája egyre szélesebbre tárult, s torkából éles, visító, elnyújtott üvöltésként tört elő abbahagyhatatlanul 
a kislány neve. Egész alakulatnyi katonák is megelevenedtek, farm állatokkal, templomi gyülekezet, Angyalkert, 
ezüst ékszer, mely után finom mulatt kezek nyúlnak, Parte de Lamas nemzetközi hírű duellánsai, néhány színe-
zett post mortem fotográfia, és a teljes felszínén penészborította Rajna.

Az igazság az, hogy Inge Helborn férfinak született, s bár újból és újból akad, aki azt állítja, gyermekként maga 
erőltette, sarjadó tudata minden erejével kényszerítve magát, hogy lánnyá váljék, valójában emlékezetes marad 
a jelenet, melynek során az ismeretlen férfi egy éjszaka tengerparti házába hurcolta, hogy a kisfiú testét a lehető 
legszánalmasabb módon csonkolva és torzítva, mindenféle peckekkel és szorítókkal kényszerítse megindulni a 
nővé válás útján, mindaddig, amíg újból be-bepillantok a gyertyafényes szobába.   

Egy szlovén elkövető
Állítólag Jesenicéből származott, hát nem tudom. Én Ljubljanában találkoztam vele, vagyis ez erős túlzás, ott 

láttam egyszer, véltem ráismerni, egy pillanatra, talán. Killroy és Keira. Ez volt a neve annak az angol házaspár-
nak – nászutaspárnak, ha jól emlékszem –, akikkel egész éjszakára szerződtem még a bárban a szobájukba. Mind-
ketten jelentéktelen külsejűek voltak, olyanok, akikre másnap egyáltalán nem emlékszem már, és mindketten 
mutatósnak mondottak, a férfi jóképűnek, a nő csinosnak. Killroy szokatlanul gyengéden bánt velem az éjszaka 
elején, én kedves voltam Keirához; ők ketten nagyon szerették egymást, és egy-két pillanatra én is szerettem őket; 
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szerettem harapdálni Killroy húsos és kemény alsó ajkát, érezni széles tenyerének szorongatását a csípőmön, és 
szerettem Keira bőrének tejesmandula-szagát szürcsölni, lúdbőrző mellét tapintva, amíg szerettem. Szerintem 
semmit sem hallottak a neszezésből, ami mégis zavart közben. Ezek a szállodák nem túl bizalomgerjesztőek, és 
ez az angol pár nem figyelt ilyesmire. Ez az angol pár hajnali ötre halott volt. Előtte túl sokszor és túl erőszako-
san olyasmikre kényszerítettek, amik nem csak a megbeszélt árban nem voltak benne, de amik gusztustalanok 
is voltak; a férfi mindenféle mocsokba mártogatott nemiszervét nem hogy a számba venni, de kézbefogni sem 
akartam; a felesége az idő múltával mintha minden pórusából egyszerre bűzlött volna, miközben követelte, hogy 
arcommal és nyelvemmel valamennyi testnyílását kényeztessem. Killroy és Keira nem hallotta a motozást a zár-
ban, zsírosan fénylő holttestük, szemétre való büdös tetemük így a szálloda fürdőszobájában maradt, ki tudja 
meddig. Csak egy hosszú pillanatra láttam őt, ruganyos mozdulatait, a rendet, amivel eltakarította vendégeimet. 
Arányos testű, magas, bizalmat sugárzó sziluett, nincs bennem félelem, ha eszembe jut. Jesenice felől mindig 
hideg szél fúj, azt mondják, persze azt is mondják, ezzel együtt ott sosem fagy, jó a levegő. Ott jó a levegő, igen. 
Egyszer visszajutni oda, fagylaltot nyalni a főtéren, hallgatni a harangjátékot, ha sötétedik, Cankar-verseket ol-
vasni a gyertyafényben, és várni, hátha neszez újra. 

Négynyolcvan
Petőfi Sándornak

Nyílik a csárdaajtó, maga be van rúgva! (művészkém) – motyogja a söntés mellől, de kit érdekel? adj inni 
mindjárt! no mi van, mi van, csúszik a Kossuth-díj, szakikám elvtárs? magaddal játsszál, ha mondom, delíriumos 
állatja! elhallgass, December, már éppen eleget ittál. vidám falusi soka… mondom már éppen eleget ittál. nem a 
gázsiért! nem azért a gázsiért! tiszteletdíjért. a félszárazból. sok lesz, nem, három? éppen elég lesz, kartársam drá-
ga, majd meglátod, elszopogatja a művész úr derékul. hanem az a tetves érdemes, az bánt igazán, mer’ itt ragadok 
bele, adták volna két évvel később, akkor frissen ütik rá a kiváló tükörtojását, így van. de miért itt issza le magát, 
miért nem a Dorottya utcai lakásban? gondozott háromemeletes bérház a belváros szívében. a harmadik emeleti 
lakásban maga a művész fogad. készséggel kalauzol körbe a tágas szobákon. tessékeljed ki, Béla, az alteregót, de 
nagyon gyorsan, merevrészeg, előtte fizessen. a nappaliban, a zongora fölött példaképek, pályatársak, barátok 
fényképei a falon. két zsirópapa is volt, öreg, az a négynyolcvan! már régen nem játszom, csak családi ünnepeken. 
most ott van például az az állat – az miért? rumból lesz kettő ma este. nem lesz sok, művészkém? íróknál mindegy, 
József Attila-díj korán, még alternatív is lehetsz. milyen csiga? ’ccer ittam, sör, kávé, tokaji – meg ne tudd. itt a 
remek tviszt. senki még asztal alá. mennyi?   

Faena
Kedves Jutka és Bertalan! Szeretettel üdvözlünk titeket innen a tengerpartról. Alicante remek hely és úgy álta-

lában egész Spanyolország gyönyörű, területe 504 782 km2, népessége mintegy 46 millió fő. Az időnk nagyszerű, 
minden nap kijárunk a strandra, és nagyokat úszunk, esténként pedig (mit esténként: éjjelente!) élvezzük ennek 
a nyüzsgő kisvárosnak a megunhatatlan délies hangulatát. Juli már leszedett két helybelit, rendben kibeleztük, 
elcsomagoltuk mindkettőt; én meg egyelőre a csomagmegőrzőben hagytam azt az ordas ribancot, akit kértél. 
Bercikém, hamarosan indulunk visszafelé, bár még csak óvatosan gondolunk rá, hogy nemsokára itt kell hagy-
nunk ezt a mesés környezetet. Utána még pár nap Barcelona, és a jövő héten már otthon is leszünk. Mindkettő-
töket szeretettel csókolunk, Juli, János. Ui. Juli üzeni, hogy a kis lefagyasztottaknak viszünk valami meglepetést, 
addig meg ne kezdjétek a rendes sózást. Még egyszer üdv!

Dalszöveg elemzése
Dampierre tábornok izgatottan és jókedvűen lép a szálláshelyéül elfoglalt vendégház ebédlőtermébe, ezen a 

kései órán. Legszűkebb tisztikarának részvételével tartja haditanácsát. A helyzet feszült, Bethlen egyik seregtes-
te délután váratlan támadást intézett a császári csapatok egy elrejtésre szánt egysége ellen, mely megsemmisült 
– de a generális bizakodó, és izgatottsága sem a hadi eseményeknek szól.

– Mert nézze csak, mit jelenthet ez a furcsa kitétel, mindjárt az első strófában: „and what’s more, it’s true”? A 
Yes it isről beszélek, természetesen. Pimaszkodás ez?
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– Sejtelmem sincs, tábornok – kezd türelmetlenkedni Marcus Halberstam. – Hatszáz vasasunk áll pihenten 
bevetésre készen. Sopron…

– Rendben. Lennon éppen elég világossá teszi már az első szakaszban az egész helyzet nonszensz jellegét, 
amennyiben aszerint diskurál a barátnőjével, hogy viszonyuk aktuális állapotát a volt barátnője elfogadásának 
vagy el nem fogadásának sikere alapján méri.

Paul van Owen, a tőle megszokott udvariassággal, óvatosan szól közbe:
– Marcus, úgy vélem, büntetőexpedícióra  tett javaslatot az imént.
– Hatszáz? Szép. Érdemesebb azonban felfigyelni arra, hogy  red  és a scarlet szavakat párhuzamosan használja 

a szövegben. Miért? És eleve: miért a vörös színt választja? „Everybody knows I’m sure”, mondja a vörös ruháról, 
ami akár úgy is hangozhat, mintha éppenséggel nem lenne teljesen biztos a ruha színében. A többi…

– Henri Duval… – vág közbe újra Halberstam –, kérlek. Most van itt a pillanat, hogy gerincükre fagyasszuk a 
lelkesedést és rettentő példát mutassunk.

– Sopron, igen – összegez  Tompér. – Az „it’s my pride” és az „in spite of  you” fordulatai persze látszólag 
egyértelműsítik ennek az öntelt fickónak teljesen kaotikus és tarthatatlan versbeszédét – valójában azonban in-
kább elbizonytalanítanak, mint ahogy bizonytalan ő maga is, minden felszíni fölénye dacára. Maga a címadás is, 
a maga szikár állásfoglalásával, mintha ironikus keretbe foglalná ezt az érzést. Hát égessék fel Sopront, Marcus. 

Irodalom
Nyilas Atillának

1.
Ott rekedtek valamennyien a liftben, mely hirtelen megállt és nem akart továbbmenni. Fülledt, párás volt a 

levegő, a szűk fülkében így még nyomasztóbb a hangulat.
Ady Endre réveteg szemmel bámult a földre, Petőfi Sándor idegesen topogott, Karinthy Frigyes szórakozot-

tan forgolódott – amennyire ezt a hely lehetővé tette –, Radnóti Miklós a sarokban állt és rezzenéstelen arccal 
nézett a liftajtóra, Arany János zavartan köhécselt, József Attila a többiek arcát fürkészte, Örkény István mintha 
mosolygott volna.

Vártak.
Kis idő múlva Petőfi Sándor dörömbölni kezdett az ajtón, Ady Endre egy kis üvegből ivott valamit, Örkény Ist-

ván megpróbált állva aludni, Karinthy Frigyes a zsebkendőjére kötött csomókat, Arany János a cipői orrát igazí-
totta egy vonalba, Radnóti Miklós az óráját állítgatta, József Attila pedig képzelt dallam ütemére himbálta magát.

Vártak.
Vártak.
Várnak.
(1992)

2.
„Ilyen hosszú mondatot nehéz elemezni. Ez talán nem is egy mondat.” (Microsoft Word)

3.
Írók. Egyszer ismertem egy írót, egy sorban álltunk a postán, ő előttem. Közepesen hosszú volt a sor, amit ki 

kellett várnunk. Az író sötétbarna bőrdzsekit viselt, alatta zöld pulóvert, az alatt barna hajszálcsíkos inget, fekete 
kordnadrágot és fekete bebújós félcipőt, vékony, keret nélküli szemüveget. Jobb kezében tartotta a táskáját, bal 
kezében a befizetendő számlákat: a közös költség csekkjét, a villanyszámla csekkjét, a kötelező gépjármű-fele-
lősségbiztosítás csekkjét, az internetszolgáltató és a kábeltévé-előfizetés csekkjeit, a gázszámla még nem érkezett 
meg. Én egy levelet akartam feladni, és ismertem egy másik írót is.
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4.
Még írók. Az egyik kövérkés, szakállas, flanelinges, karóráját a jobb csuklóján hordja, bőségesen mér szegedi 

erőset a pacalpörköltbe / kulturális hetilapnál tutista, megmondja mi az irodalom, mint Jean-Paul Sartre / kávé-
házban ül, ott is ír, fölfogja a nüanszokat és irodalmi hírnévre segíti az öngyújtóját, a szemüvegtokját, a jobb és a 
bal széklábakat / de meg költő – mindig csak vörösbort. És ismertem még egyszer megint egy írót, aki írt egyszer 
megint egy regényt, és a kötetbemutató forgatagában hátba veregette a volt osztálytársunkat és megkérdezte tőle, 
hogy Pistukám, merrefele lehet itt hugyozni egy legényeset.

5.
„Azt mondogatták, »ez a legjobb könyv a fegyverszünet óta«.” (Jean-Paul Sartre)

6.
Kérem, az nem úgy van. Nem járja! Mi az, hogy recepció? Mi az, hogy kritikai élet? Ott van a Túra című könyv. 

Kérem, az a Nyilas Atilla néven publikáló embernek a legeslegjobb könyve. Az egy remek könyv! És hallasz 
róla? Biztosan nem, nem szóbeszéd tárgya, nincsen tematizálva a Túra. Miért? A kritikusok figyelmetlenek? Hát 
olvastunk olyan recenziót a Nyilas Atilláról, a Forrás folyóiratban, ami több könyvét elemezte sorrendben, és 
közöttük a Túra meg sincs említve, pedig a tárgyalt könyvek sorába beleillik. Elfeledkezett róla a cikkíró? Vagy 
nem olvasta? Bánhatja, mert a Túra nagyon nagy könyv. Ott van nagyon, és szerintem ez a Nyilas Atillának, aki 
pedig igazán rockandrollköltő, a legjobb könyve. Mert ebben van például a Vogul, a Hajnali álma, vagy az Ál-
dásadás a HÉV-en, amik nagyon szép versek, vagy ott van ilyen sms-verse is, hogy Labanckurva meg Fehér kávé. 
Kérem, mi utánanéztünk. Kikérdeztünk. Utánanéztünk például a Nyilas Atilla levelezésében is, ahol az áll, hogy 
a Túra valójában kitalált valami, egy álomkönyv, olyan, amit el lehetne képzelni az Álmoskönyv című kötetébe, 
de ezt már csak úgy hozzátesszük. És ha ez így van, akkor az író nincs tisztában azzal, amiket beszél, összevissza 
ír Nyilas, mert a Túra igenis létező könyv, nagyon is létezik, barna, ilyen barnás, sötétlilás, és nagyon jó könyv. 
És azt üzenjük innen a költőnek, hogy ha ő maga azt híreszteli, hogy kitalált könyv, akkor mit várhatunk a kriti-
kusoktól? Mit várhatunk mi, olvasók, egyáltalán? És egyáltalán: mit várhatunk?

(Eddig 0 komment.)
(Kommenteléshez lépj be vagy regisztrálj.)

7.
nézd, juj, ott, egy (se, szeri, se, száma)
író a bokorban, író a bokorban, író a bokorban, író a bokorban (4x)


