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Falvai Mátyás

Allegro barbaro
(Regényrészlet)

Amikor ott ültem a színpadon, és hatalmába kerített az a döbbenetes és ellen-

állhatatlan inger, mely végül is a botrányhoz vezetett, lepergett elõttem min-

den, ami számomra Magyarországot jelenti.

 Számomra Magyarországot jelentette édesanyám, aki tényleg kemény em-

ber volt, mert megkeményítették a háború és a nyomor évei, és keménysége 

azt szolgálta, hogy ha megint döntenek feje felett a hatalmasok, és háborúzni 

szottyan kedvük, õt ne érje a kiszolgáltatottság állapotában.

 Számomra az édesapám is Magyarország, aki valószínûleg jobban hasonlít 

rám. Tökéletes hontalanságban élte le életét, nem volt elég bölcs, hogy meg-

barátkozzon azokkal a körülményekkel, melyek megfosztották a vágyaitól. 

Pedig a vágyai nem voltak nagyok. És ugyanazt érezhette õ is hetvenkilencben, 

amikor elõször járt Nyugaton, és meglátogatta az egyik német nagyváros Har-

ley-Davidson szalonját, mint én a lemezboltban. (…) Szegény fater nekiment a 

kirakatüvegnek, mert az olyan tiszta volt, hogy nem is látszott, hogy üveg van 

ott, érted? A kirakatüveg, az koszos! Õ ezt így tudta. (…) Az öreg egyébként 

óriási arc volt. Ezermester. Játékos. Aki napokig képes játszani mindenféle ér-

telmetlen hülyeséggel, mint õ, az rossz ember nem lehet. Egyszer egy Hajdú 

mosógép idõzítõjébõl, egy folyadékkapcsolóból és egy erõmûbõl csórt hang-

szóróból autóriasztót szerelt a Trabantunkba, amelyet egy nyereményjátékon 

nyert. A szomszédokat majd megütötte a guta, mert hetekig ezt a szirénázást 

kellett hallgatniuk, hiszen ha a riasztó megszólalt, egy percig nem kussolt el, 

errõl gondoskodott a Hajdú gép lelke. Toncsikám, a kurva anyádat, hagyd már 

abba, megõrülünk ideát, kiáltozták a szomszédból. „Jóvan, jóvan, csak ezt még 

kipróbálom rajta”, és így tovább. A második autóriasztó már jóval csendesebb 

volt, és létrehozásában én közremûködtem, amikor egyik turnémról hazatér-

ve megörvendeztettem egy darab rendkívül élethû mûszarral, melynek láttán 

szinte könnybe lábadt a szeme a gyönyörûségtõl. Az emberi lelemény apote-

ózisát látta meg õ ebben a szarperecben, és onnantól kezdve majd két hétig 

apám mûszaros csínytevéseitõl volt hangos Bánhida. Ez a riasztó valamivel 

egyszerûbb elven mûködött. Ahányszor kiszállt a fater a kocsiból, a vezetõülés-

re odarakta a szart, ezzel riasztván el a fi nnyásabb autótolvajokat. A mai napig 

emlegetik még nekem a sztorit, amikor a fater kerül szóba, hogy az ünnepélyes 

mûszar-átadás után egy nappal sunyi módon elhelyezte az ominózus tárgyat a 

kocsma kõpadlóján, s mikor valaki szóvá tett, hogy „A kurvaistenit, hát ez meg 

mi a szar?”, az öreg fapofával odament, lehajolt hozzá, alaposan megnézeget-

te, majd annak az embernek az arcával, akit már nem érhet meglepetés, küm-

mentett egyet, és se szó, se beszéd, a társaság legnagyobb megrökönyödésére 

zsebre vágta az árut. Hát szóval ilyeneket csinált az öreg. A macskákkal azon-

ban nem volt kibékülve. A muter macskái állandóan bemászkáltak a lakásba, 
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amit apám nem különösebben díjazott, és ádáz harcot indított a legszemtele-

nebb macska, Mozart ellen. Amikor a dög Mozart rátelepedett a rezsóra, nagy-

apám semmi mást nem csinált, minthogy egy elegáns mozdulattal felcsavarta 

alatta tízesre, és tovább-ballagott. A macska pedig egy méteres ugrás után 

elhatározta, hogy akkor a rezsóra többé nem. A konyhába azonban továbbra is 

bemászkált, aminek a fater úgy vetett véget, hogy rácsapta a konyhaajtót. Igen 

ám, csakhogy a macska ugyan kiment, a farka azonban benn maradt. Ezt kö-

vetõen az immár farkatlan Mozart hosszú ideig távol maradt a konyhától, amit 

apám nem vett zokon különösképpen, és mivel farok híján gondjai voltak a ba-

lansszal, az affér után hihetetlen mértékben megnõtt a segge, ami olyan külsõt 

kölcsönzött neki, mint a rokokó hölgyeknek a szoknyaabroncs. Mozartnak a 

harmadik, egyben utolsó próbálkozása bizonyult a legdrámaibbnak. Amikor 

ugyanis újra beoldalgott a konyhába, a fater éppen a konyhaasztalnál fejtette a 

keresztrejtvényt, és elég volt egyetlenegy dühös és delejes pillantást lövellnie a 

szerencsétlen jószág irányába, az annyira megzavarodott tõle, hogy kiugrott a 

dupla ablakon – ami éppen csukva volt!

 A fater.

 Hm. Mennyire más idõk voltak azok. Az öreg egyszer fogadott az egyik 

munkatársával, hogy végigfl angál egy teljes napot úgy az erõmûben, hogy 

senki nem fogja neki szóvá tenni. Fogott egy nagy kulcscsomót és azt lóbálva 

föl-alá mászkált az egész üzem területén, és senki nem szólt rá, nem állítot-

ta meg, nem kérdezték, mi dolga, hiszen kulcs volt nála, a kulccsal valamit 

nyitni kell, nyilván valamit el kell intéznie, biztos egy fontos emberrõl van szó. 

Az öreg nem volt különösebben odáig az erõmûtõl, de tulajdonképpen szinte 

mindegy volt, hogy otthon babrál-e a legújabb hülyeségén, vagy odabenn. 

Másfelõl viszont kincsesbánya is volt a lakatosmûhely, ahol õ dolgozott, hiszen 

a legkülönfélébb, aranyat érõ alkatrészekhez és alapanyagokhoz juthatott hoz-

zá. A házunk, a kerítéseink, a sámlik, az ajtók: mind-mind az erõmûbõl lopott 

festékkel lettek lemázolva. Attól függõen, hogy éppen milyen színûbõl tudott 

lopni harminc-negyven litert, neki is megkülönböztethetõk a színek szerint 

korszakai, mint Picassónak: volt „kék korszaka”, ennek jegyében fogant a bejá-

rati ajtó és a sámlik, kerti székek, „zöld korszaka”, melynek a komplett kerítést 

köszönhetjük, és „okkersárga korszaka”, mely leginkább a garázson és a ház 

homlokzatának farészeinél érezteti hatását.

 Na és a nagyanyám is, õ is Magyarország. Az öreg sváb asszonyság, leány-

kori nevén Pártl Rozamilla, aki idõs korára egyre szembetûnõbb külsõ hasonló-

ságot mutatott az apacs indián törzsfõnökhöz, Winnetouhoz. És meg is gárgyult 

szegény. Emlékszem rá, hogyan kerülgettük a padlón azokat a szép nagy, 

sáfrányos színû köpéseket, melyek tõle származtak, ma is hallom azt a hangot, 

ahogy vén testébõl kiszûrõdött a morajlás, mint a vulkánból kitörés elõtt, aztán 

herákolt egyet, hogy éppen csak le nem tépte a szájpadlását, és cowboyosan 

sercintett egyet, s mikor a muter szemrehányóan nekiállt takarítani, hogy „De 

Mama, hogy csinálhat már megint ilyet?”, az öreglány szintén megrökönyödve 

vágott vissza: „Hát csak nem nyelem le?” Nem ez volt azonban az egyetlen fér-

fi as manír, amit felvett az utolsó idõkben. Amellett ugyanis, hogy kicsi, de annál 

attraktívabb bajuszkát növesztett, hobbijává vált, hogy ha valamelyik asszony a 

házban elment elõtte, botjával megemelte a szoknyáját, megnézendõ, milyen 
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bugyit visel az illetõ. Ilyenkor vagy elismerõ, vagy megvetõ grimasszal nyug-

tázta a látványt. Amikor elõször hazavittem a családhoz Katit, szegény pont a 

Mama mellé került, aki a nagy, ünnepélyes vacsora legváratlanabb pillanatá-

ban, valahol a zsírtól aranyló felszínû húsleves után, de még a porcukorral be-

havazott almás pite elõtt, minden átvezetés nélkül letapizta Kati melleit, majd 

a tõle megszokott elismerõ grimasszal, maga elé meredve tovább rágcsált, 

Kati szájából pedig kiesett a kanál ijedtében. A végén aztán már totálkáros 

volt szegény nagymama. Mikor meghalt az egyik fi a, a temetésbõl csak annyit 

fogott fel, hogy végre újra együtt van a család meg a barátok, és halálira jól 

érezte magát, és a szertartás kellõs közepén, örömtõl sugárzó arccal kiabált át 

a sír fölött rég nem látott nõvéreihez: „Milka, Johanna, hát szervusztok, Milka, 

Johanna!”, és amikor a fater megpróbálta egy kicsit leállítani, a Mama, a jó 

öreg Pártl Rozamilla nem ismerte meg az öreget, az hiába kiabálta már a végén 

maga is hangosan, hogy „De hát én vagyok az, Mama, a maga fi a, a Toncsi!”, 

az öreglány durcásan annyit fûzött csak hozzá: „Ha! Ezt most hallom elõször!”

 Meg még nagyon sok mindent jelentett nekem az a szó, hogy Magyaror-

szág. A nagy csónaktúrákat a srácokkal, emlékszel-e, Csabikám, amikor egy 

hét alatt tettünk meg akkora távot a Kis-Dunán, amit három nap alatt is kényel-

mesen meg lehet, csakhogy minden falunál meg kellett állnunk leellenõrizni, 

megfelelõ színvonalúak-e ott a kocsmák, illetve hogy ugyanolyan kényelmesen 

lehet-e napozni a füvön, és a parton ugyanolyan csinosak-e a lányok; jelentette 

a Krúdy-emléktornákat, melyeknek során két költõ barátom társaságában vi-

tattuk meg a poézis nagy feladatait egy négyzetméter kisfröccs mellett; jelen-

tette a halászléfõzéseket Pinnyéden, a szalonnasütéseket a Püspök-erdõben és 

magát Gyõrt, ahol a legszebb éveimet töltöttem, a Széchenyi teret a jezsuita 

templommal, az Apátúr-házzal meg az Esterházy-palotával, a strandot a falli-

kus obeliszkkel a Cziráky-medence mellett, mintha csak merevedése lett volna 

a Radó-szigetnek, amely jól látható volt a várfal tövébõl, az alól a fa alól, ahol 

életem elsõ csókja sült el, ott a Rába-parton, a Káptalan-dombot a székesegy-

házzal, a püspökvárral meg a papi szemináriummal, amely mellett a mellvéd 

kõfalára feküdtünk mindig éjszakánként a csavargás után, nézegetni a csillago-

kat, a nagy hajnalig beszélgetéseket a Bástya teraszán, és így tovább…

Bernhart Tibor

A bárány
Amikor belépett a lépcsõházba, ami egy egészen különleges lépcsõház volt – 

tulajdonképpen akkor vette észre elõször, hogy mennyire más ez a lépcsõház, 

mint a szokásosak. Elõször is lent meglepõen nagy volt; nagy-nagy és ovális. 

Nem kerek, nem szögletes – ovális. És ahogy felnézett, látta, hogy az ovális 

lépcsõsorokon felfelé a lépcsõház összeszûkül, mind szûkebb lesz, mint egy 

kúp, felfelé csökkenõ átmérõvel; mint a csigaház belülrõl. Tulajdonképpen nem 
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is látta a lépcsõház tetejét, olyan messze volt, olyan magasan – olyan sötétszür-

kén, borongósan sejlett elõ; mi lehet ott a magasban?

 Akkor eszébe jutott, hogy megnézi, mi van fent, és elindult fölfelé az ová-

lisan körbefutó, lassan emelkedõ lépcsõfolyosón, amibõl lakások nyíltak. Már 

egy jó órája ment, mikor észrevette, hogy lecsökkent az íve a lépcsõháznak, és 

már sokkal kevesebb szoba – egy-két szoba – nyílik csak belõle. Továbbmenve 

azok is elfogytak, csak a fal maradt, de a lépcsõ ment tovább felfelé a szürke 

sötétségbe. Világítás nem volt, így alig látott a földszintrõl felszûrõdõ deren-

gésben. Valahogy a lépcsõ szélessége is keskenyedni kezdett, s ahogy ment 

tovább – még egy félórát legalább –, egyszer csak a korlát is elfogyott, és a 

lépcsõ egészen keskennyé kezdett válni. A lépcsõház átmérõje ott alig volt na-

gyobb két-három méternél… Még mindig ment tovább, ment-ment, már majd-

nem vaksötétben, fogva a falat. Épp csak látta a lépcsõfokokat, melyek egyre 

keskenyebbek lettek; itt már csak egy ember fért el rajtuk. A lépcsõ szemközti 

oldala alig volt tõle talán két méterre, amikor minden átmenet nélkül egy nagy 

vasajtó zárta el a továbbhaladás útját.

 Megfogta a kilincset, és megpróbálta kinyitni az ajtót. Az ajtó engedett, és õ 

hirtelen hátrahõkölt, mert valami hihetetlen erõs, megmagyarázhatatlanul erõs 

és csodálatos fény ömlött be a kinyílt ajtón keresztül, elöntötte az egész lépcsõ-

házat. Becsukta a szemét – s akkor eszébe jutott a bárány. Hogy miért most? 

Talán a fénytõl, talán a pillanatnyi megrendüléstõl – de eszébe jutott a bárány.

 Réges-régi emlék, lehetett annak negyven éve, egyszer egy vasárnapi mise 

után a templom oldalkijáratánál állt, ott, ahol a templomnak volt egy elõtérszerû 

része, ahol a mise után kijövõ emberek meg-megálltak, beszélgettek. Ez az elõ-

tér meglehetõsen zsúfolt volt. Õ is ott állt többekkel és beszélgetett, de közben 

észrevette, hogy a gyóntatófolyosó felõl csöndesen, észrevétlenül egy gyönyörû 

szép, fehér bárány halad keresztül az emberek között. Senki sem vette észre, 

csak õ. A bárány lassan közeledett, és ahogy elment mellette, lenyújtott jobb 

keze végigsimította a bárány kemény, fehér, göndör szõrét. Az érintéstõl valami 

megmagyarázhatatlan örömérzet, boldogság öntötte el, olyan erõs, amit addig 

még életében soha nem tapasztalt. Hirtelen nem is tudta, hogy mit és hogyan 

érez, de csodálatos volt! A bárány elment, és õ ott maradt megmerevedve a 

csodától és az örömtõl. Sokáig tartott benne ez az érzés, mire feloldódott.

 Késõbb sokszor gondolt rá – aztán ahogy az évek teltek, mind kevesebb-

szer, az utóbbi idõben alig-alig, hogy mi is lehetett ez az érzés. De most, hogy a 

lépcsõház tetején a fény az arcába vágott, újra elõjött benne, olyan intenzitással 

és olyan erõvel, amit régen érzett, amikor megérintette a bárányt, és hangosan 

kimondta: „Bárány! A bárány!”

 Oldalt fordult, és lépett egyet; lelépett a lépcsõrõl – a vakító fényben lebegni 

kezdett. Az örömérzés odáig fokozódott benne, hogy majdnem kibírhatatlanná 

vált! Örült, és mindent elfelejtett, és csak suttogta maga elé: „A bárány, a bá-

rány…”

 Mikor késõbb megtalálták a lépcsõház közepén összezúzva, a jobb marká-

ban valamit szorongatott – pár szál kemény, fehér, göndör bárányszõrt…
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Balla D. Károly

Idõnek elõtte
idõsebbnek látszott
az idõnél idõsebbnek
annál az idõnél idõsebbnek
amikor még fiatal volt

a ráncok nem jelentenek semmit
az õsz hajszálak nem jelentenek semmit
a szaporodó bibircsókok nem jelentenek semmit
az elszürkült tekintet nem jelent semmit
az eltompult érzékek nem jelentenek semmit
a test gyengülése nem jelent semmit
a lélek kiürülése nem jelent semmit
az eldugult memória nem jelent semmit
a beszûkült gondolkodás nem jelent semmit
az impotencia nem jelent semmit
a vizelettartási gondok nem jelentenek semmit
az emésztési zavarok nem jelentenek semmit
az álmatlanság nem jelent semmit
a teljes érdektelenség nem jelent semmit
és nem jelent semmit a teljes bezárkózás sem
fõ hogy fiatalnak érezzük magunkat

kijárt a temetõbe
bejárta a temetõt
kijárta magának a sírhelyet
bejárta magát a halálba
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Fodor Ákos

Önéletrajz
Rettegõnek és
kegyetlennek születtem.
A jót tanulom.

Kérdések
Ki mondhatná meg:
hány szó egy vers? hány év (nap?
perc?) egy szerelem?

Más
Amitõl nem félsz:
megölhet; ám amitõl
félsz: el is pusztít.

Intelem egy Édes Anyához
Ne hidd, hogy mafla gyermek:
ne védd agyon a nyelvet;
bízz benne (úgyis elvet
nyú-trendit, Ódon Elvet)
– vétek vitrinbe tenned:
szeresd, de élni engedd.
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Szauer Ágoston

Archiválás
Vegyünk egy képsort: szombat délután
mezítláb lépdel régi szõnyegen,
a széktámlán mintás, avítt selyem,
és árnyék nõ a bútoron furán.

Miért is minden, hogyha csak ma van –
halvány lesz, torz, velünk megy nyomtalan,
a fény esése sem lesz már ilyen...

Ha nem is néz e percre senki már,
talán van filmtekercs, idõspirál,
s egy réteg ívén mindez elpihen.

Kubizmus
Így szürkületkor látszik igazán,
a dolgok sokszögek vagy vonalak,
hány tompaszög és henger van a fán,
a horizont már bonyolult szalag.

S közelrõl csupa apróság, szünet,
mely mértan által le nem írható,
mind évek hozta mutáns görbület –
a világ képe már-már megható.
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Karaffa Gyula

A túlsó part…
„s ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra?”
 Nagy László

Negyvenegy év a reménybõl,
negyvenegy napsütött mezõ,
negyvenegy kerék a mindenségbõl,
negyvenegy sínen gördülõ,
negyvenegy fütty, szabad a váltó,
negyvenegy kalauz szedi a jegyet,
negyvenegy vonat, zakatoló;

Negyvenegy éve csak megyek.



Rejtem vágyamat szemedbe.
Szeretlek. Másra nem telik.
Fáradt lelkemet fogadd be.
Kapudon zörgök. Nyittatik?

Túlsó part. Akár a reklámok.
Kevés a pénzünk. Nem megyünk.
Mint óriássá nõtt bábok;
Száraz szemekkel könnyezünk.

Túlsó part. Hón alá mankó.
A padló alatt rág a nyár.
Ki született, mind múlandó?
Vérzõ ujjamon a halál.



Túlsó part;
(ahogy egy rossz,
giccses filmben)
csak megyünk,
csak megyünk,
baktatunk.
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Észre sem vesszük;
a nagy menésben,
otthon
hagytuk;

Önmagunk.



Túlsó part;
lesz-e még Szerelem,
ha véget érnek a mesék?

Lábainkat felsebzi-e majd,
egy partra vetett
verstöredék?

Széteső eunuch
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Horváth Tamás

Konspiráció
 Ha fájdalmadban ott, abban a sötét és szûk alagútban, amit mások elõszeretettel 
mondanak titkos házuk elõszobájának, újra arra figyelsz, hogy elvirágzó húsod vörös 
szövetei a sötétség veszélyes folyadékát belsõ útjaikra mégse eresszék, biztos lépésekkel 
érsz ahhoz az ajtóhoz, melynek a kilincse úgy kerül elsõre a kezedbe, mintha már 
milliószor megtörtént volna. Azért tapogatóznod sem kell. Megérzed, könnyen mozdul, 
hirtelen tárul, és formádat éles pengeként kizuhogó fény metszi körbe a mögötted feke-
téllõ életbõl.
 És íme, egy delejes erõ kerít hatalmába, az ajtón túli bizonytalan térbe vonz, ereid-
ben meghûl, aztán felforr a vér. Gyámoltalan vagy és tettre kész, azt várod, múljék, azt 
hiszed, múlik. De csak nem, és vakon és süketen állsz, tétován. Habár lehet, hogy nem 
is állsz, hanem lebegsz, vagy burkod hátrahagyva tudatod homályos határáig ritkulsz 
és tágulsz. Szemed meresztve hallgatózol, és biztatod magad: Hozzászokom ehhez, hisz 
mintha alig különbözne mindattól, ami régen voltam. A hely alig különbözik a helytõl, 
ahonnan jöttem, ahonnan kiûzettem méreggel, csellel, galád suttogással.
 Végtére nem is bánod a történteket, csak az a kínzó fény múlna. Csak az a kínzó 
fény oszlana, mert körbenéznél, ha már ebbe a mindent felfedõ csodapalotába kerültél, 
ahol ezer csillag világossága fertõtlenít. Talán ez a megvilágosodás eleje, azt gondolod, 
és azt, hogy majd megmondod, ha holnaptól könnyû lesz nem akarni, csak nézni a 
Napot hajnalban és alkonyatkor, mint ahogy õk nézik; a kívülállók, akikbõl kiinjekci-
ózták végleg az indulat alig megérthetõ fekete morzsáit, melyeket olykor, ha dagadni 
kezdenek, ki tudsz tapintani bõröd alatt a halántékod mögött, bordáid között, gyomrod 
körül. És azt gondolod, hogy a megvilágosodással jár az a fájdalmas, görcsös igyekezet, 
amelyrõl már-már elhitted, hogy iránytûként használhatod alagsori titkos útjaidon. 
Hagyod magad sodródni az ürességérzet keltette minden aggályodat félretéve…
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Fecske Csaba

Azóta is…
ha esne most az esõ nyakunkba
csurogna hûvös az árnyék sõt
hideg mint a karácsony esti fürdõvíz
az öreg tekenõben amikor jégvirágok
kitartó együgyûsége gyertyafénybe
szerelmes ablak Jézuskát idézte
pillanatok szikrázó üvegcserepei
a múlt a jelen sarában tapicskoltunk
rajtakaptuk a kertbõl lopakodó
rózsaillatot nyár van hosszan és nagyon
Mari meg én úgy teszek mintha itt se lennék
de mint szög a zsákból folyton kiütközöm belõlem
jaj nincs rajta bugyi messze  van Amer ika  mégi s  be le lá tn i
eszem ágában sincs mondani az elrongyolódott
mondókát ahogy megpillantom amit láttam
már máskor is csak akkor éppen
véletlenül most viszont nekem mutatja magát
s nyújtja csöpp nyelvecskéjét voltaképpen
ezért bújtunk a csûr mögé megmutatni magunkat
a másiknak de szégyene nem találkozott
az én szégyenemmel mellbe vágott a leleplezett
titok a másik test fölfedett rejtelme sírás
fojtogatott kirázott a hideg majd forróság
öntött el elszaladtam nem mutattam meg
az enyémet vagyis csaltam amit bánok azóta is


