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BENKŐ KRISZTIÁN

Absztrakt spontaneitás

Absztrakt spontaneitás: a testen megjelenő sebek és ütésnyomok, egy két hétig viselt alsónadrág színei, 
a fenékre esés véres sara; az otthonunk spontán balesetei – egy főzés maradékai, az ágyra borult vörösbor 
foltja, a kád koszfoltjai, vagy egy összetört borosüveg összesöpört képe. Művészet a véletlenek sorsszerű-
ségéből is születhet. (BK) Ágy (vörösbor)
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Kád (víz és kosz) Padló (üveg)
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GÉCZI JÁNOS

Kikár Cion*

A szálláshely mindkét épülete egymáshoz közel, a Jaffa utcában található, de ha kilépek erre az újvárosi, 
bár csak gyalogos- és villamosközlekedésre használt, s ekként is jókora forgalmat lebonyolító útra, szem-
ben a Sion tér terül el. A Kikár Ciont többnyire próféták és utcazenészek használják, ha napközben netán 
nincsenek is ott, az este eljöttével szekérrel, autóval, hordozható dobogóval, standdal megerősített helyet 
keresnek maguknak, s a hangzavarban buzgólkodnak. Az egyszerre zsidós és arabos ricsaj alaptónusát 
a fából ácsolt emelvényen zenélő térítő rockegyüttes szolgáltatja, előttük tele a tér egy-két percre megálló 
vagy hosszabban figyelő emberekkel, némelyek ritmusra tapsolnak vagy éppen táncolnak. Nők táncát egy-
szer sem láttam, férfiakét, esetleg férfiakkal táncoló gyerekekét minden este. Magányos urak és csoporto-
san érkezők, hirtelen összeverődő társaságok és családtagok állnak be a körbe, kalapos és kucsmás vagy 
egyszerű fejfedős zsidók, katonák és világias öltözékű fiatalok mozognak együtt dobogva, táncot lejtve, 
ujjongva, hogy aztán hamarjában elhagyják a kört, feledve ritmikus, imádságszerű tevékenységüket, föl-
emeljék a táncolók háta mögé felhalmozott pakkok közül a sajátjukat, és szapora léptekkel eliramodjanak 
a dolgukat folytatni. A tér a nevét egy moziról kapta, a mozi rég nem működik, helyette, amint a térre be-
torkolló utcasarkok mindegyikén, mindenféle pénzváltók serénykednek, fülkében, zsírfoltos vagy tükrösre 
törölt ablak mögött, pulttal eltorlaszolt lépcsőházba vezető, félhomályos folyosó végén s fényesen kialakí-
tott portállal rendelkező, de szűk helyiségekben, mintha ezekben folytatódna tovább a tüntetésre várakozó 
ifjú cionisták gyülekezése. Ha a negyed szíve a Kikár Cion, akkor a belőle induló Ben Jehuda a környék fő 
ütőere, az éjszakai élet legfőbb helyszíne, ahol kóser éttermek és étteremláncok zsidó étkezési szabályokat 
nem követő üzlethelyei keverednek ékszer-, illetve bizsuboltokkal, turistáknak érdekes szuvenírokat kí-
náló üzletecskékkel, s a nagy élethez szokott utca hamarosan jobbra és balra vezető szűk mellékutcákra 
bomlik, amelyeket a vendéglőket, cukrászdákat, gyorskiszolgálókat és ételféleségeket kínáló utcai árusokat 
megrohamozók hada áraszt el. A két utcánál, egypár sikátornál többet nem tartalmazó, valójában néhány 
háztömbnél nem terjedelmesebb, az ortodox zsidók vélekedése szerint szemérmetlenségekre helyszínt 
teremtő térséget a pénzügyekre alkalmat adó üvegtorony, egy olasz zsinagóga, egy sajtószékház és egy ősi 
víztározó fogja közre, de éjjelre ezek mindegyike elfeledkezik funkciójáról, kiöklendezi az utcákra a fény 

* Részlet egy esszékötetből.Konyha (olaj és paradicsomlé)


