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Nagy Zsuka

váltakozások
itthon tiszavirágzás volt,
én a kerületeket jártam,
szorított szívvel.
egy lépcsőn ült ember
rám rivallt, rárivalltam, leköpött.
azt képzeltem, te köpsz le engem.
a hídon zenét hallgattak,
ittak, öleltek, csókolóztak.
szép volt az este.
szívtáji balesetek meg vannak,
a Duna is örvénylik, dobál,
mint komp nagy viharokban.
aztán csitul, újra kezdi.
de a légzsákok okoznak sérüléseket.
kívül és legbelül.
túlhordja az ember, amit nem
kell, és a múlást is meg kell szülni,
mint a méhlepényt.
Thorma János: Meghitt pillanat (olaj, vászon, 85 × 112 cm)

Forrás: Wikimedia Commons
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így okoskodtam, dülöngéltem, zokogtam.

Erdőszagú történelmi kirándulások
Pécs, Selmecbánya és Vas megye tájain
Szilágyi Diána
Most három különleges, járványbiztos utazásra invitállak, kedves
olvasó, bemutatva olyan könyveket, amelyekkel nemcsak gyönyörű, magyarlakta tájakat járhatsz
be, hanem még az időben is visszarepülhetsz néhány száz esztendőt.
Ahogy az írástudó
török ifjú boldogtalan
tartományunkra tekint
Az első regény a budai vilajethez
tartozó Fehérvárt, Szegedet és leginkább a pécsi szandzsákot mutatja be, ahogyan azt egy gazdag, befolyásos családból származó, török
ifjú láthatta abban az időben, amikor a nagy Szulejmán szerencséltette lovának lábával Magyaror-

szág sáros, zord, esős, tartományát,
ahol vigasztalanul hidegek voltak a
telek, áthatolhatatlan erdőségek és
szélesen elterülő mocsarak védték
a gyaurok reménytelenül lakhatatlan városait.
Horváth Viktor Török tükre által (homályosan), itt-ott az Ezeregyéjszaka meséinek színes, varázslattal és mágiával is átszőtt
fátyla mögé rejtve pillanthatjuk
meg a 16. századi Pécset. Az író
igen fogyaszthatóan alkalmazza a
keleti mesék fűszeres ízű, bő lére
eresztett, kacskaringós és szövevényes nyelvezetét, színpompás
szóvirágokat szór az olvasó lába
elé és néhol könnyekig kacagtat.
Felejthetetlen például, ahogy kifi-

gurázza a korabeli, szerelmetesen
turbékoló, cikornyás levelezési
frázisokat, amelyeket az udvariasságban egymásra licitáló felek
halmoztak a papírra, hogy mézes szavaiktól szinte összeragad a
száj; holott az igazi üzenet lényegretörően valahogy így hangzana:
„Dögölj meg mielőbb, átkozott kutya!” A humor eszközével azonban
megszelídül a könyvben érintett
minden kegyetlenség, felnégyelés,
erőszak, a káromló szavak is.
Közben pedig, nem mellesleg,
bejárjuk a korabeli Pécset. Ott
lehetünk a férfiak közt a gyógyfüvektől illatos, párás gőzfürdőben,
Kászim pasa csodálatos dzsámijának építkezésénél, bemerész-

kedhetünk a hárem intrikákkal és
gyilkos szenvedéllyel kipárnázott
kerevetei közé, és a harcosok vas-,
füst- és lőporszagú táboraiba.
Felvonul itt az akkori társadalom
minden rétege, a piacok nyüzsgő
sokasága, molnárok, fegyverkovácsok, kikapós szépasszonyok,
leprások, kalandorok, hittérítők
és adócsalók. És ahogy lassan-lassan megérnek az idő nagy, leveses
körtéi, a féktelen ifjúból bölcs és
szelíd aggastyán lesz, úgy jutunk
egyre mélyebbre a történetben, és
észre sem vesszük, hogy ez az idő
falán vágott kis rés, amelyen Horváth Viktor mögött óvatlanul besétáltunk, miként zárul lassan be
mögöttünk, túl az 500. oldalon.
folytatás a 3. oldalon

szóval, tiszavirágzás volt,
a kerületeket jártam,
szorított szívvel.
most is hullajtalak
mint platán a kérgét,
szanaszét esett törzs vagyok.
albínó, pulzáló tér-fogat,
ajtó elé tett csecsemő.
kitelel bennem a májvirág
és nem jó a presszózsibbadás.
élni nem bírok, csak viselem magam,
csinálom a semmit, mélyre ásom
a mélyeket.
felhúzott szemöldök vagyok,
arcokon rózsabogár.
(és azt hiszem, mindig is
tiszavirágzás volt.
kiköpött, örökös szívrajzás.)

2

előretolt
helyőrség

szerkesztőségi terepasztal
ELVISZ EZ A NYÁR
Kovács Géza rosszul viselte 2020
nyarát. Addig is nehezen volt meg
otthon, de a tavaszi karantén alaposan betett neki: eleinte nagyon
féltek fiával és feleségével, és bár
korábban egyik túráról a másikra
ment, éppen csak megaludva otthon, most hétszámra benn ültek és
nézték egymást.
Már jó pár éve gyűjtögetett pénzt,
maga sem tudta, mire. Nem sokat,
persze, csak amennyit a tanári fizetésből félre tudott tenni. Homályos
képzetek kavarogtak benne: majd
vesz egy új használt autót, lehetőleg
a felesége születésnapja körül, hadd
örüljön (de aztán összevesztek, és
bosszúsan úgy döntött, azért sem),
vagy a fia tandíjára teszi félre, jól
jön majd, ha ki kell fizetni az orvosit
(fia azonban a legrosszabb kamaszkorban volt, éjszakánként szerette
volna baltával agyonverni apját, és
ezt el is mondta neki – így aztán Kovács Géza azt mondta, francokat fizetem a tanulmányaidat, öcsi, majd
megoldod, vagy dögölj meg).

Nagy Koppány Zsolt

Mondom, a karantén még eltelt
valahogy, de mikor beköszöntött a
nyár, és az undorító bennüléshez
még ragacsos meleg is társult, Kovács Géza depressziós lett. Nem
mintha addig nem lett volna az, de
most már ő maga is mondogatni
kezdte magáról. Elkeseredettebb
pillanataiban egyenesen arról beszélt, hogy úgy érzi – ez az utolsó
nyara.
– Meglássátok – mondta, és füle
mögé simította hosszú, lassan deresedő haját –, ez lesz az utolsó nyaram. Nem érem meg az őszt. Elvisz
ez a kurva nyár.
Felesége fáradtan legyintett, fia
arcán undor suhant át, és gyorsan a
szobájába menekült. (Hogy mit csinálhat ott naphosszat, Kovács Géza
csak találgatni merte. Vagy inkább
találgatni sem.)
Mint a dolgok általában, ez az
állapot is egyre csak rosszabb lett.
Felesége is aggódni kezdett: egyszer
már azon volt, hogy felhív valakit,
hogy mondjon valamit, vagy vala-

mi vagy bármi, de aztán lusta volt
a telefonját megkeresni a lassan
háborús hadszíntérhez hasonlító,
szemetes és rendetlen nappaliban.
Elég sokat veszekedtek. Régen is
mindig veszekedtek, de mostanában tényleg sokat. Csakhogy Kovács Géza nem ordított, mint ahogy
eddig szokta, hanem legyintve csak
ennyit mondott:
– Mindegy, fiam. Nekem úgyis ez
az utolsó nyaram. Nem érem meg
az őszt. Elvisz ez a kurva nyár, tudom.
Felesége szomorúan nézte a depresszió hullámai közé süllyedő
férfit, és egyszer még a barátnőjével
is megbeszélték az esetet, ami nagy
szó, mert Kovács Géza mint téma
ritkán érte el ezeknek a beszélgetéseknek az ingerküszöbét.
Egy nap aztán mosolyogva jött
haza a családfő.
– Úgy döntöttem, hogy a spórolt pénzemen nyaralni megyünk
– kezdte, és várta a hatást, de mivel az elmaradt (felesége a tokáját

vakarta, fia a telefonján játszott),
folytatta: – Már be is fizettem egy
olasz, egy horvát és egy balatoni
útra. Ha már ez az utolsó nyaram,
ugye… hehe – tette hozzá göcögve,
de/mert maga sem hitte már ezt a
hülyeséget.
Nemsokára elindultak. Olaszországban kihaltak voltak az utcák és
a partok, Horvátországban szintén,
a Balaton viszont tele volt: tulajdonképpen egymás mellett álltak a
fürdőzők a vízben, és nem fürdőztek, hanem álltak, és nézték, ahogy
a vízbe olvad testükről a naptej.
Kovácsék azért amit lehetett, kifacsartak ebből a nyaralásból: ettek kagylót és rákot, polipot meg
lángost, hogy csak úgy csöpögött a
zsírja. Megnézték a tájakat is, és jól
nevelten hüledeztek minden alkalommal, hogy milyen szép.
Kovács Géza egyszer megpróbálta meghágni a feleségét, de tényleg
nem rajta múlt, hogy nem lett semmi a dologból, és egyik este, mikor
megivott két pohár fehérbort és két

otthonról hozott dobozos Kőbányait, a fiával is hosszan elbeszélgetett az élet értelméről meg egyéb
férfias témákról. Elment a három
hét, elment a pénz is. Semmi nem
lett más, vagyis hát persze igen,
mert a pénz ugye elfogyott s nem
volt. Kovács Géza szinte megnyugodott, már csak alig néha érezte,
hogy ez a nyár elviszi.
Hazaérkezésük után pár nappal
rosszul lett – az ügyeleten megállapították, hogy elkapta az új vírust.
A kontaktkutatás nem tudta felderíteni, hol történhetett, csak an�nyi volt bizonyos, hogy valamelyik
nyaralóhelyen ragadt rá. (Olaszországra gyanakodtak, mert ott már
tavasszal tényleg kemény menet
volt.) Kovács Géza meghalt. Felesége fáradt mozdulattal dobott virágot a koporsójára, fia pedig valami
érthetetlen ellágyulásában azt íratta
a sírkövére: Elvisz ez a nyár.
– Na, ebből sem lesz orvos –
mondogatták az ismerősök, már az
a kevés, aki megmaradt.

tárca
RATATOUILLE NOIR
Múlt éjjel ismét lecsóval álmodtam. Éreztem a nyelvemen málló petyhüdt paprikát,
az orromba kúszó, végtelenül unalmas aromát. A torkom gyűszűnyire szorult. Percek
szivárogtak szürkén. Minden irányból fojtogatott a hitchcocki tér. Majd egy pillanat
kellett csak, a nyomorult falat hirtelen
semmivé foszlott a számban. A megváltás
másodperce azonban tova is illant. Egy
langyos, sárgás érzetű buborék tört fel a
torkomon át az orrüregemig, ahonnan egy
megtört szisszenéssel oldódott fel a félhomályban.
A paprika bűze volt. Ő tért vissza a gyomrom bóvli poklából. Néhány órával később
találtak rám. Ezüstösen játszó, lidérces
árnyú holdfény csillant volna az arcomat
beborító alig emésztett paprikacafatokon,
mert a holdfény alapvetően ilyen, de fekete-fehérben nehéz visszaadni ezt, pedig
muszáj lenne, bár metamodern interpretációs álom lévén ez talán mellékes.
Az egész néhány hónappal korábban
kezdődött, mikor Budapestre költöztem.
Az európai civilizáció leghaloványabban
pislákoló gyepűin, Szibériában, Finnországban és New Yorkban eltöltött évek
durván megviseltek. Évek óta nem ettem
ételt, így állatias vággyal és naivitással
vetettem bele magam a pezsgő gourmetpoliszba. Az infernális felismerés azonban
nem sokat váratott magára.
Lecsó. Például lecsós szendvics. Ami
persze… szóval legyünk büszkék a hagyományokra, nincs ezzel gond. Meg jött a
lecsós pizza. Szintén nem a világ vége. A
pizza műfaja az amerikai interpretáció óta
gyakorlatilag bármit megenged. Mi ez a
csokishoz képest? Ez egy ilyen játék.
Ezek azonban árnyak voltak még csak.
Baljósak például. Mint egy langyos előzményfilm egy rossz űroperához. Gondoltam, kezembe veszem a dolgot, vagyis a
konyhakést, ha már úgyis sok időm lett a
mellékesen tomboló pestisnek hála. A mosogatógép homályba burkolódzva zakatolt
a pult alatt.
Felütöttem az internetet. Tudtam, hogy
mit akarok. Székelykáposztát! Naná! Menza óta nem ettem már, fel sem merülhetett
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Csikár Norbert Adrián
más. El is kezdtem írni a bevásárlólistát,
de egyetlen görgetéssel örökre megváltozott az életem. Megláttam.
Két nagy tv-paprika.
Tessék? Kérdeztem bizonytalanul, skizofréniát szimulálva. Nem, nem, az nem
lehet. A székelykáposzta csak egy pörkölt
savanyú káposztával, a pirospaprika igen,
de a tv-nek annyi köze van hozzá, mint tévének a tv-paprikához. Nem, egyszerűen
csak nem.
Végül úgy döntöttem, ignorálom a dolgot
és emberi ízlés szerint tálaltam.
A következő találkozót azonban már
nem úszhattam meg ennyivel. Keddi nap
volt. Sietnem kellett, ezért csak beszaladtam a boltba és vettem egy kész bolognai
szószt. Akciósan, olcsó márkát. Remek
vételnek tűnt. Boldogan vittem vissza a
zsákmányt hetedik kerületi odúmba. A
sercegve piruló húsra borítva azonban a
megtestesült groteszk buggyant elő. Egy
egész fejnyi paprika, darabokra cincálva,
mint valami emberi test egy igénytelen kanibál nyári konyhájában.
Émelygés fogott el. Valaki üzenni akart
nekem valamit. De miért? Milyen őrjöngő vadember tenne paprikát egy bolognai
szószba? Az émelygésem katatón remegésbe váltott, míg végül ájultan borultam a
földre. A lakótársam talált rám a konyha
padlóján. Időrendben először amúgy, kivéve, ha az első bekezdés tényleg álom volt
csupán, de ezen nem gondolkodnék túl
sokat.
– Na… Nagyházi úr! Pa… paprika volt a
bolognai szószban – hullott ki a szó a fogaim közül.
– Micsoda? Hát ez elfogadhatatlan!
Ilyen jakobinus marhaságot!
– Ugye? Nem értem. Miért? És ki? Egyáltalán hogyan?
– Nyugodj meg! Kell a vércukor, csinálok
neked szendvicset. Semmi gond nem lesz,
meglátod.
Gondolatok tucatjai cikáztak a fejemben. Kinek állna ez érdekében? Keresztbe
tettem valakinek? Miért nincsenek pókok
Izlandon? Hogy nem tűnt fel senkinek,
hogy a Boney M énekese tátog? Minden-

Nemes-Lampérth József: Csendélet zöldségekkel
(olaj, vászon, 40 × 60 cm, 1910 körül)
ki be volt állva egy évtizedig? Válaszokat
akartam. Válaszokat kellett találnom.
– Tessék, edd csak meg – szakította félbe gondolataimat Nagyházi úr. – Hidd el,
hogy jót fog tenni!
– Köszönöm! Bocsánat, csak elbambultam kissé. A Boney M énekese amúgy…
– az állkapcsom a másodperc töredéke
alatt állt görcsbe ennél a levegővételnél és
nüansznyit remegni kezdett. Megint látványos vágás következett volna, ha film, míg
végre a falat kifordult a számból és visszaszereztem a kontrollt. A szemem sarkából
közben már láttam a kezében megcsillanó
narancsos színű tubust.
– Paprikakrém! – mondtam, majd ripacsosan folytattam. – Et tu, Brute?
– Ugyan kérem, ez a kis semmiség? De
hát ez csak krém, és a szendvicsbe illik is!
– Nem! – kiáltottam, és a cipőmet kezembe kapva kirontottam a konzisztensen
és szinesztetikusan szürke pesti éjszakába.
A következő napok rajzszögek és egy
gombolyag fonal beszerzésével, majd applikálásával teltek. Ki áll a lecsómaffia mögött? A Michelin? A Moszad?

Forrás: Wikimedia Commons

A CIA! A kapcsolat napnál is világosabb: A C-vitamint paprikából vonta ki
Szent-Györgyi, aki férfi volt, tehát nem
lehetett Györgyi, legfeljebb György, az I
tehát egy rejtett kód, az A pedig az Albertre utal, vagy az Apatosaurusra, de ez már
részletkérdés. C. I. A. Egyértelmű.
Ugyanezzel a módszerrel vették be az
amerikai gettókat is, csak épp crackkel.
Változnak az eszközök.
Bementem az őrsre is, hogy értesítsem
a hatóságokat a felfedezésemről, de azonnal lefújtak… igen, paprikaspray-vel. Már
a látszatra sem adtak.
Nem sok időm maradt. A város paprikaporrá őröl minden naiv igazságosztót,
egy szilárd falat nélkül a gyomromban
pedig óráról órára párolgott el az ép elmém. Utolsó elkeseredésemben egy
cukrászdában próbáltam meg némi tápanyaghoz jutni végül, de a Rákóczi-túrós
habja alól ismét a gyűlöletes növény sandított rám.
Paprikás palacsinta. Paprikás guba, paprikalé, paprikás krumpli, paprika, paprika,
paprika. Ébredjetek már fel! Ha ti még...

Főszerkesztő: Szentmártoni János  Szerkesztőség: Ágoston Szász Katalin (gyerekirodalom), Bonczidai Éva (felelős szerkesztő, Oláh János-ösztöndíjas), Farkas Wellmann Endre (vers)
Nagy Koppány Zsolt (novella, tárca)  Tördelés, grafikai szerkesztés: Leczo Bence  Olvasószerkesztés, korrektúra: Farkas Orsolya, Nádai László  Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt.
Helyorseg.ma, e-mail: helyorseg.szerkesztoseg@gmail.com, postacím: Petőfi Irodalmi Ügynökség, 1394 Budapest 62. Pf. 394.
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ajánló
A nevek, a helyszín mind ismerős; a
nézőpont egészen új, ahogy a tulipánok és kajszibarackfák közt nevelkedett, írástudó török ifjú ránk, vad,
barbár magyarokra és a korabeli,
hitvitáktól hangos, szétszabdalt területű, boldogtalan tartományunkra tekint. Ennek ellenére ne hagyjuk magunkat becsapni: a mesélő,
Ísza ibn Juszúf (és Horváth Viktor)
nem Amin Maalouf; a történet nem
mindig hiteles, sokszor csal évszámok és személyek tekintetében; egy
ponton még az Egri csillagok főbb
szereplői is felbukkannak (no, nekem ez már tényleg sok volt), szóval
számtalan történelmi csúsztatást
találunk a regényben. Efölött persze
könnyű szemet hunyni, mert an�nyira magával ragadó a nyelvezet,
az áradó mese, a pazarul felépített
világ, amit a szerző elénk tár, hogy
mindent megbocsátunk. Tíz évvel
első megjelenése után, 2019-ben
már a harmadik kiadásnál jár, amin
nem is csodálkozom, mert igazi belefelejtkező, könnyed, mégis sokat
merítő és igényesen megírt könyv.
Nagy dolgok vannak
készülőben
Jóval naturálisabban és szabatosabban fogalmaz Horváth Péter,
aki száz évvel korábbra, Mátyás
idejébe kalauzol, főképp Selmecbányán játszódó regényeiben. A nagy
sikerű Bogárvérrel és az utána két
évvel bemutatott második kötet, A
képíró, amelyben már a Krakkóból
iderendelt, delejező szépségű táblaképeket festő Master Sebastian
is megjelenik, sokkal inkább filozofikus, töprengő regények, amelyekben aligha van a humornak sok
jelentősége.
A képíró színvonala szerintem
több szempontból is alulmúlja az
első kötetét, amellett, hogy sokkal
borongósabb, depresszívebb miliőt
is fest, bár az első rész sem mutat
túl sok rokonságot a pécsi színes
napok meseszerű ábrázolásával. A
Bogárvérrelt mocsok, pusztító betegségek, éhínség és teljes kiszolgáltatottság, vér és egyéb testnedvek direkt megjelenítése jellemzi.
Horváth Péter úgy mutatja be a
középkort, amelyben nincs túl sok
irgalom az ágrólszakadt nyomorultaknak, pedig a főszereplő is épp
egy ilyen, sánta, nyúlszájú, nincs-

telen fiúcska, aki, miután elkaparta halott anyját a kert végében,
napokig kódorog éhesen anélkül,
hogy Selmecen bárki is fogadná a
köszönését. Végül a város melletti
dombon álló domonkos kolostorban így-úgy megtűrik, de sok melegség vagy gyengédség itt sem vár
a tizenegy éves Nyulacskára. Éles
eszű, tudásra szomjas, segítőkész
kis rovarrajongó, esendőségében
nagyon szeretnivaló főszereplő ő,
de gyakran egyáltalán nem esik jól
„megélni” a vele történteket.
Amiért mégis ajánlom ezt a regényt, az a nagyon hangulatos, realisztikus utazásélmény, amiben a
szerző részesít minket. Bejárhatjuk vele a középkori Selmec girbegurba utcáit, a ringburgerek gazdag
házai közt lődörögve, a környező
legelők és tölgyerdők közt sétálhatunk. Közelebbről megismerjük a
bányászok életét, elkísérjük őket a
tárnák izzasztó, pokolmély bugyraiba, de a vigasságokba, farsangba, a
Szent Borbála-napi ünnepi forgatagba is, ahogy malmokba, kovácsműhelyekbe, sőt még a körmöcbányai heti piacra is eljutunk. Ki-be
járhatunk a csapszékekbe, és olykor
még a lupanart, a bordélyt is meglátogatjuk, persze szigorúan csak
éjszaka. Éjszaka, amikor a sötétség
leple alatt cigányok lopakodnak a
hold fényénél, és a szerzetesek közt
is akad, akinek nem jön nyugtalan
szemére álom. Hozzák-viszik a híreket, Nyulacska is figyel, levelek
csúsznak izzadt markokba, hírt
hozó galambok röppennek az égre,
és csak a beavatottak ismerik egyegy szó titkát: mert hadak gyülekeznek és nagy dolgok vannak készülőben. A korszak vészterhes, hisz
Mátyás halála – törvényes örökös
híján – interregnummal fenyeget,
ami káoszt és bizonytalanságot hozva mindig csak a nyerészkedőknek
kedvez. Erősödik az inkvizíció, a
városban is megtartják az első boszorkánypert, majd óriási tűzvész
üt ki, a baljós jelek sokasodnak, és
végül már senki sem érezheti magát
biztonságban. A feszültség oldalról
oldalra nő, és mi csak azt vesszük
észre, hogy már nem tudjuk letenni
a könyvet, amely utolsó lapjain ismét nagyot üt rajtunk; erősen zár,
épp ahogy indít, ügyesen kedvet csinálva a második kötethez is.

Ámos Imre: Sötét idők VIII. (olaj, vászon, 160 × 196 cm, 1941)
2020. augusztus

Ízes nyelvezettel megírt,
falusi történetek
A harmadik könyv, amely az ország
nyugati felébe vezet, talán a leginkább történethű, forrásmunkákra
támaszkodó kiadvány, a Hegyháti
krónikák. Tizennégy hosszabb-rövidebb, kisregényekből vett részletet tartalmaz, és többévnyi levéltári
kutatómunka, évtizedek óta tartó
szenvedélyes néprajzi gyűjtés és
helytörténeti ismeretszerzés előzte
meg megszületését. Persze ez az információ nem kell hogy megrémítse
az olvasót, nem egy fekete-fehér fotókkal illusztrált, adatokkal terhelt,
száraz helytörténeti kiadványt vesz
a kezébe ezzel a könyvvel, sokkal
inkább egy mozgalmasan megírt,
ázottagyag-, füst- és erdőszagú kötetet, amelybe beleszippantva rögtön Vas megye lankás tájain érezheti magát. A szerző barangolásra hív
szűkebb pátriája, a Rába és a Zala
folyása közti, erdőkkel borított, forrásokkal és patakokkal szabdalt dús
földű fennsíkra, ahol évszázadokon
keresztül éltek őseink szabadságban és nyomorban, betegségektől
és az innen-onnan rájuk törő ellenségtől sanyargatva. Menősökkel
(ahogy a helyiek a törvényen kívüli
betyárokat nevezték valaha) baktatunk Vasvár felé a Szent István telepítette Őrségtől egészen a Rába és a
Gyöngyös összefolyásánál található
Sár(i)várig, összefüggő, szinte áthatolhatatlan őserdőn át, amelyet égbeszökő bükkök, hársak, öles tölgyfák alkottak akkoriban.
Merthogy Pintér György mes�sziről kezdi a mesét, a XIII. század
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közepétől, mikor nyolcvan íjász
és hatvan hispán lövész próbálta
védeni Vas vármegye központját,
ispánsági székhelyét, Vasvár várát a számolatlanul rázúduló tatár
hordáktól. Ebben az időben a dombokra települt várost földsáncokkal,
kihegyezett karókkal, csapdákkal
igyekeztek védeni az ellenségtől. A
vizenyős, mocsaras, ősrengeteggel
körbevett városba egyetlen járás
vezetett akkoriban, a beszédes nevű
Katonák útja. Sosem kecsegtetett
jóval, ha lovasok tűntek fel rajta.
A többi kisregény már nem közvetlenül Vasvárra kalauzol, még
csak nem is Körmend vára a fő úti
cél, noha a török időkben rendkívül fontossá váló magyar erősséget – melynek ebben az időben a
sűrű, fekete szakállt viselő, daliás
Batthyány Ádám gróf volt az ura
– szintén meglátogatjuk egyszerkétszer. Itt is szolgáltak ugyanis
azok a gersei legények, akik a Sárvíz
mellett elterülő Gerse és Karátfölde
(a mai Gersekarát) területén élték
mindennapjaikat. Szűkebben véve
ez az a terület, amelynek kalandos
történetét a gyűjteményben szereplő legtöbb írás bemutatni kívánja.
Andrásfa, Sárfimizdó, Mihályfa, az
elpusztított Törböc falu, Bazita: a
mai Vas és Zala megye határvidéke.
Megismerjük az itteni földesurak, a Gersei Pethő család történetét is, amely az 1300-as évek
elején vett tragikus fordulatot, amikor a frissen megválasztott Károly
Róbert mellé álltak a kegyetlenül
hatalmaskodó tartományúr, Kőszegi Henrik ellenében. Persze, a
róluk szóló történetben is feltűnik
egy talpraesett, fiatal dajka, Mariska, a kovács lánya, aki nélkül
az események mindenkire nézve
végzetes fordulatot vettek volna.
Ugyanígy, sorra, minden írásban
tulajdonképpen az itteni lakosság,
a helyi „nép” a főszereplő, az igazán
érdekes, a legrokonszenvesebb karakter. A koldusok után leskelődő,
kíváncsi kisbojtár, aki megmenti a
haramiáktól a faluját, a kenyérsütő
agyafúrt lánya, aki az anyján vett
sérelem miatt gyűlölve a Háshágiakat, segíti meg az Ulászló seregében harcoló Gersei Pethő Jánost
visszajuttatni jogos örökségébe
– így szerezve meg magának a felszabadulást a jobbágysorból, és a
szerelmet is. A Világosnál kapitulálni nem hajlandó gersei bakák,
akik gyalogosan, sebesült társukat
támogatva, minden veszéllyel dacolva hazaindulnak az országon át
a szeretteikhez. Békési dohánykertészek, jólelkű vízi molnárok, révészek, pákászok segítik át őket a
„fenesáron”, a Kis-Balaton áthatolhatatlan lápi világán keresztül hazafelé. Vagy személyes kedvencem,
Kuminné, a helyi javasasszony, aki
mindenki szemében gyanús, hisz

nem elég, hogy „hajnalonta a harmatos mezőkön gyüszmékül”, mindenféle illatos, gyógyító füvek után
kutatva, de még „írnya és óvasnya”
is tud, szóval bizonyos, hogy az ördöggel cimborál. De vannak itt modern kori „hősök” is, például a fiatal
kiskatona, aki életét kockáztatva,
az oroszok által megszállt határsávban lopakodva megviszi bajtársa
édesanyjának fia halálhírét, vagy
Mihály gazda, aki a Sztálin-orgonáktól hangos, tankoktól remegő
faluban egy orosz katona élete árán
menti meg feleségét a gyalázattól,
főbelövetését kockáztatva ezzel.
Rengeteg, eddig el nem mesélt,
ízes nyelvezettel megírt, falusi történet, úgynevezett „mindennapi
történelem”, amikor nemcsak a
csaták és békekötések dátumait
soroljuk, nemcsak a megszállók és
a felszabadítók vezetőinek kiüresedett névsorát ismerjük meg, hanem
valódi, hús-vér emberek kelnek
életre a papíron. Száz-kétszáz-ötszáz évvel ezelőtti, igaz mesékkel,
zamatos szellemi csemegékkel rakodja meg nekünk Pintér György a
vasi „Hegyhát asztalát”, telipakolja
életízű, hétköznapiságukban tökéletes dolgokkal, a vallásosság, a
szőlőművelés, a lánykérés folyton
ismétlődő, mégis ünnepi rítusaival lakatva jól az éhesen kíváncsi
utókort. Megelevenedik előttünk
a sok száz éve halott tanító, amint
gubacsból főzi a tintát, Bori mama,
ahogy a köleskását keveri, s a kisfiú,
aki épp a kutyát csendesíti, mert az
megvadult egy lován száguldó, zöld
hajtókás, barna ruhát viselő, kürtös
kurírtól. Mindezt autentikus, vazsi
ékesszólással, paraszti eszességgel
fűszerezve, a földet, esőt, napok
múlását jól ismerő emberek derűs
bölcsességeivel, legendáival és szerethető babonaságaival ízesítve tálalja fel a szerző, ismét bebizonyítva
számomra, hogy nem kell messze
menni, tengermosta, idegen és távoli tájakra zarándokolni ahhoz,
hogy csodákra találjunk.
A szépség, vadság, a felfedezésre váró tiszta öröm itt van körülöttünk, a mi saját, gazdag, el nem
mesélt történelmünkben, amely
jelen írásokban az Őrség érintetlen
zöldjétől a Felvidék gazdag bányavárosain át a mediterrán Pécsig vezet, de persze folytatódik, még azon
is túl, ha hajlandók vagyunk észrevenni. A fenti könyvek tartalmas,
igényes útikalauznak bizonyultak,
szívből ajánlom minden érdeklődő,
nyitott szívű olvasónak.
HORVÁTH Viktor: Török tükör,
Prae Kiadó, Bp., 2019.
HORVÁTH Péter: Bogárvérrel,
Noran Libro Kiadó, Bp., 2011.
PINTÉR György: Hegyháti krónikák, Szülőföld Könyvkiadó Kft.,
Gencsapáti, 2019.
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előretolt
helyőrség

novella
PAKU, A FEHÉR KECSKE
– Na, ezt ide be nem hozod!
Az állástalan hajóskapitány próbált nagyon határozott lenni. De
a kis, törékeny asszonyka olyan
kedvesen mosolygott. Egy rossz
madzaggal kötötte meg a fehér
kecskét, mely türelmetlenül forgatta a fejét és idegesen mekegett.
Épp úgy, mint az állástalan hajóskapitány. A kicsi asszony pedig
már jött is befelé, mintha a férfi
nem tartotta volna a kezét tüntetően az ütött-kopott kapu keresztvasán. Az állástalan hajóskapitány,
aki pedig az előbb még biztos volt
benne, hogy most aztán pontot
tesz a dolgok végére és ki nem nyitja azt a kaput, azon kapta magát,
hogy kétségbeesetten üget a jószágot vezető asszonyka mögött, kiabálva, hogy legalább oda ne vigye
be. De a kis, törékeny asszony már
valahol a feljáró közepén kaptatott
az öklelőző, ugrándozó bakkal.
Egy pillanatra visszafordult, és
megmondta a kapitánynak, hogy
ez Paku, a kecske. Mici, a nőstény
kecske bizonyára nagyon fog neki
örülni.
A méretes uszály, melyben a család lakott, egy kiszáradófélben levő
folyami mellékágban pihent vagy
harminc esztendeje, amikor még
volt erre víz bőven, s az akkor még
csöppet sem állástalan hajóskapitány kikötött itt egy vontatóhajóval s a szállítmánnyal. Büszke volt
még, s magányos. De hát a sors forgandó, a hajó elúszott, az áru elkelt,
s egy mosolygós, törékeny lányka
egy nap besétált azon a vasajtón,
a kapitány ideiglenesnek gondolt
szálláshelyén, melyen most is, a fehér kecskével belépett, s a vasajtót
maga mögött becsukta.
Ekkor dördült meg először az ég.
Mintha atomtámadás kezdődött
volna, akkorát szólt. Az első dörrenést fenyegető morgások, durrogások kísérték, miközben váratlan

erővel felsüvített a szél. Innen, a folyópartról egész jól rá lehetett látni
a hegyecskére merészen felkapaszkodó, a folyóparti síkságnak csak a
hátát vető városra, melynek tornyai
és a hegy tetején húzódó erőd ódon
falai éles liláskék színben ragyogtak a közelgő viharban.
Cincogás volt az égzengéshez képest, de az állástalan hajóskapitány
zsebében megcirrent a telefon. Sürgősen kibányászta a szerkezetet, s
miközben a nyitva hagyott kertkapu felé igyekezett, hogy visszazárja,
nagy lendülettel folytatta az imént
félbehagyott beszélgetést.
– Micsoda? Hogy nálunk esik-e?
Nem, itt még egy szem sem esett.
Szóval nézd, értem én, hogy te
egyedül vagy, és örülnél akár egyetlen társnak, de ez így egy kicsit sok
nekem. Az asszony s a hét gyerek
jól van, köszönöm, tudod, jobbrészt
felnőttek már, de hát itt lakik még
mindig a Rozika meg a Pannika,
meg még ketten. Nem tudom, milyen nap ez, mindig jön valaki, a
nagyobb gyerekek is ma jöttek át,
az összes, családostól. Na és akik itt
laknak még nálunk, azoknak mindegyiküknek megvan a kedvenc állata. Ezeket a jószágokat furt’ megmentik valahonnan. Itt menedéket
talál a kutya, akit magára hagytak,
a macska, akit a folyóba dobtak. És
párja is kell legyen az összesnek.
Érted? Párja! Zemlyének, a kutyának, Ilonkának, a disznónak és…
várj, le kell tennem, megint jön valaki. Soha nem fogom bezárni ezt a
kaput.
– Szia, apa, bemutatom neked
Darát, a tyúkot.
A kapuban egyik lábáról a másikra álló kislány a hóna alatt szorongatott kendermagosra mutatott.
Az állástalan hajóskapitány egy
karmester fáradt eleganciájával,
széles kézmozdulatokkal tessékelte
beljebb a copfost, ám amikor már

Dálnoki Zoltán
végre bezárhatta volna a kaput, ott
állt teljes valójában a Folyami Ellenőr. Ő sem jött üres kézzel: egy
határozatot hozott magával, miszerint a város tanácsa a területet
kisajátítja, a folyóágat leaszfaltozzák és korszerű bevásárlóközpontot húznak fel a helyére. A főmérnök úr, fuvolázta a Folyami Ellenőr,
miközben próbált a kapitány háta
mögé lesni, úgy gondolja, mindenki
számára könnyebbség lenne, ha ezt
a roncsot, persze még csak nem is a
tisztelt matróz… vagy kormányos?,
izé, úr költségére, elszállíttatnánk.
– Uram, parancsoljon! – az állástalan hajóskapitány előzékenyen
mutatott az irdatlan uszályra. –
Minek vesztegetni az időt? Már viheti is!
A Folyami Ellenőr végre benézhetett, kedvére, a titokzatos palánkrendszer mögé. Az uszályt
félkörívben ölelő kerítés takaros
konyhakertet rejtegetett. Az utcányi vasszörny körül, a tocsogóvá
apadt folyóágban elhízott vadkacsák totyogtak, pézsmapockok futkároztak.
– Asszonyom most gyarapította háztartásunkat egy szemrevaló
madzaggal! Ha óhajtja, kihozom,
és már kötheti is rá a vonóhorogra.
Aztán csak jól előre kell dőlni, és…
– és a Folyami Ellenőr érezte, hogy
valami előredönti. Aztán hogy felemelkedik, és repül.
– Bulcsi, teszed le azonnal! Fiam,
nem hallod?!
Az óriás hallotta, de hát igazán
csak a városból kivezető, erre kanyargó országút mellett parkoló hivatali autóig vitte, feje fölé tartva,
a kapálózó ellenőrt, és ott is majdhogynem gyengéden hajította a kocsi motorházára.
Aztán visszaballagott a kapuhoz,
ahová az előbb érkeztek meg egy
leánnyal, akit a hajóskapitány már
ismert ugyan, de most a forma-

Derkovits Gyula: Hajókovács
(1934, Magyar Nemzeti Galéria, fotó: Szelényi Károly)
ságokra nem volt idő, mert ekkor
dördült meg másodszor az ég. A
hangrobbanástól a városban, idáig
lehetett hallani, ezrével repedtek
be az ablakok. A hegy gerincén ekkor lépett át az eső, és égből legördülő, fekete bársonyfüggönyként
tüntette el a várost maga mögött,
ahogy előrébb nyomult. A szél első
hulláma is ekkor ért ide. A légnyomás olyan erővel változott meg,
hogy alig lehetett levegőt venni. A
három ember összefogózva rohant
neki a feljárónak, melyet, ahogy becsukták maguk mögött a vasajtót,
papírlapként fújt odébb a beérkező
orkán.
És nem eső jött, hanem az óceán
maga. Víztömege felfoghatatlan
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mennyiségben dörgött alá, elmosta
a tornyokat és a falakat, letarolta az
ágakat és a gátakat megrepesztette. A harmadik dördülést már csak
kevesen hallották. Nem lehetett
tudni, az ég kondult-e meg vagy a
vasból, betonból felhúzott gát szakadt-e be a megnövekedett víznyomás alatt, hogy a szökőár a semmiből megjelenve, ahogy az meg van
írva, először megmozdítsa, majd
meghimbálja és végül megemelje
a rettentő, öntött vasuszályt, hogy
úszni kezdjen az áradaton a bárka,
gyomrában a hajóskapitánnyal és
háza népével, s a temérdek állattal
s mindnek a párjával, és Darával,
a tyúkkal és Pakuval, a fehér kecskével.

könyv
MARADHAT
A hétköznapi csodák élhető és szerethető, olykor pedig gyűlölhető világa ez a debütkötet (Péter Beáta:
Ez több lett. Maradhat?, Varjúvár
kiadó, Nagyvárad, 2020), amely néhol kicsit mágikusan, máshol humorosan, máshol meg szórakoztatóan
szólítja meg olvasóját. Bátor vállalkozás ugyanakkor százhatvan oldal
tárcanovella, ami azt jelenti, hogy
szerzőjük mondani is akar valamit,

Farkas Wellmann Endre
nem csak egyszerűen megmutatkozni vágyik a közönség előtt, ahhoz
jóval kevesebb szöveg is elég lenne.
Az első rövid tárcanovellában
mindjárt tisztázza is szerzőnk a
nagy szent irodalomhoz való viszonyát, hőse, Sztanyiszláv révén, aki
a szövegből kilépve is életre kel, és
túllépve a szöveg-adta kereteken az
írószerep funkcionalitására enged
rálátni. Arra, ahogyan az íróból,
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még ha sikeres is, hogyan válik –
nem csak a műve okán – használati
tárgy: mindez a kortárs befogadási
gyakorlat természetéből eredően.
A következő szövegek olvastán
hamar rájövünk: egy erdélyi szerző művével van dolgunk, elárulja a
nyelvhasználat, a némiképp ismerős tematika, a bemutatott élethelyzetek. Nem ezekben a dolgokban
hoz nóvumot a könyv, a székelyföldi
élet zsánerképei ismerősek, a nyelvi
megformálás viszont sajátos fénybe
állítja az amúgy hétköznapi vagy
sokszor jelentéktelen történéseket.
A novellacselekmények impres�sziók, és ezt a hatást erősíti fel a
szerzői szempont: e kicsiny történetekben mintha vissza lehetne
olvasni az erdélyi valóság elmúlt
néhány évtizedét is, pillanatokat
a hagyományok béklyói közt élő
ember furcsa találkozásairól a hagyományokat nélkülöző és semmibe vevő modern világgal. Minden
történet mögött ott van egy ember,
aki a lehetőségek mentén sodródik,
nem tudjuk soha, hogy ez jó vagy
rossz éppen, csak annyit érzékelünk
többnyire, hogy nagyon személyesen nekünk akar valamit elmondani. Mindenik szerepelő.

A szerző óvatosan a háttérben
marad, kevés az értelmezés, a szerzői kotnyeleskedés a szövegekben:
hagyja önmagukban működni a
sztorikat, nem fogalmaz meg értékítéleteket. Ez a visszaolvasott, zsánerképeiben leírt Erdély a realitásukban tetten ért változások, az elveszett
Tündérkert elugarosodása, amely
szellemiekben, lelkiekben és történelmi tényezőkben is megnyilvánul.
A szerzői kritika pedig magában a
felmutatásban van benne: a témaválasztásban, a kiragadott pillanatok
önmagukban vett jelentéseiben.
E szempont szerint a szövegek
egyfajta tükörként működnek –
ugye, a pillanatnyiság –, ahányszor
és ahányat elolvasunk belőlük, pont
annyi valóságdarabbal szembesülünk, a tükörre jellemző kegyetlen
egyenességgel, a látvány pedig gondolkodni késztet.
Péter Beáta szereplői egyébként
a hagyományok polipkarjai közül
akarnak kiszabadulni, keresik a szabadságot, a mást, a változást, belátják azt, hogy sok mindent le kellene
vetkőzni a régi és szorongató göncökből, hogy helye legyen az újnak,
de a történetek többnyire magukba
hullóan arra intenek, hogy a tradí-

ciók mögötti tartalom ugyan változik, a forma mégis megmarad.
A szerző nem ítélkezik, felmutat, megmutat, néhol derűsen vagy
máshol szomorúan, és érezhetően
ő maga áll a történések partján,
festőként az ecsettel, vagy olykor
fotográfusként a kamerával, vagy
íróként tollal a kezében, és megörökíteni próbálja mindazt, amiben él
és élünk.
Izgalmas debüt, várjuk a következő könyvet!
2020. augusztus
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vers

Fogság

Meggondolatlan

Az őr aludt, magamra én vigyáztam,
futottam volna, nem leltem szavam.
Kiütközött, hogy számtalan hibám van,
maradtam így, betűk közt hasztalan.

Tudom, hiszed, leszel, ki itt marad...
s úgy gondolod, hozzád ez sincs közel,
s ha szól, elűzi bármelyik szavad,
de mint szokott, majd hangtalan jön el.

Mélyebbre ástam, várt megannyi emlék;
ablak takarta még a holnapot,
és az zavart, akárhová is mennék,
már nincsenek, kik tegnap voltak ott.
Szétszórt jelek dús halma gyűlt köröttem,
szememre hullt a csendből szőtt jelen.
A rács vasára hurkokat kötöttem,
s ha felriadtam, sírtam könnytelen.

Árnyoldal
Mint bárki más, a legjobbat reméled,
de meg se mozdulsz, semmit nem teszel,
siránkozol, hogy nem maradt esélyed,
sorolgatod, tőled ki mit vesz el.
Vigaszra vágysz, ezért bolyongsz a múltban,
hol ködbe vész megannyi volt hibád,
még képzelődsz, gödrök között az út van,
s egy régi álmot engedsz hullni rád.
Sötétben ébredsz, mégsem gyújtasz gyertyát,
a tükröt féled, bánt, mikor tagad;
ha csalni tudsz is, másik éned ejt át:
a kés a torkodon saját magad.

Őszi vers
Ősz van megint, kezem ködökbe mártom,
s tócsák vizében fürdetem szemem;
a sárba lépek, hadd mutassa lábnyom,
meddig jutok, ha meg sem érkezem.
Kopott szavakból újabb verset írok;
ha kell, ha nem, vigasztalom magam;
hullnak körém az összegyűrt papírok,
leszek, mint fáim, lassan lombtalan.
A szél üvölt, riadtan körbenézek,
csak ez vagyok, több lenni képtelen:
ki könnyen int a múlandó egésznek,
de sírni tud megannyi részleten.

Céltalan
Halk fény babrál a paplanon,
fordulsz, behajlik térded.
Naponta ébredsz félvakon,
reszketsz, hűlt álmod félted.
Merengsz s innét az ösztönön
rongyokhoz ér a talpad.
Csészédben kortynyi lötty-öröm,
habzik, mert felkavartad.
Ingedből lóg egy cérnaszál,
tükröd homálya szépül.
Kezed zsebedhez eltalál,
tudsz majd fizetni végül.
Hallgatsz, a kulcscsomó beszél,
magad zajokba zárod.
Kint rád legyint a renyhe tél,
kísért magányos másod.
A délelőtt futószalag,
a délután csak vázlat.
Az est komor szobrot farag,
a hold átfest egy vásznat.
A csillagok, elhalt szavak,
csendjük szemedre bágyad.
A látszatok kialszanak,
s az éjbe olvad vágyad.

Együtt
Előttünk tiszta fény szalad,
megyünk a megtalált nyomon.
Te hozzám láncolod magad,
és én a kulcsot eldobom.
Mosollyá érsz az arcomon,
nevetsz, mert simogat szemem.
Neked magammal tartozom,
másokban nem hiszel Te sem.
Ha kell a bűnt is vállalom,
megosztozunk az Istenen.
Leszek szívedben szánalom,
s Te adsz, mert van, hogy nincs nekem.
Egész világod hordozom,
hiába múlunk, így marad.
S majd egy nap túl a rongyokon,
megint csak lenni hív szavad.
2020. augusztus

Nem kérdez és nem ejt vérző sebet,
most megjelöl, később utadba áll,
szemedbe néz, nem sír, nem is nevet,
s beléd karol a még nem várt halál.

Január
Kihűlt fenyők a rongyos utcasarkon,
tömött kukákon tépett díszdoboz.
Tócsák között pár félszigetnyi karton,
s a szél a járdán oszlopot pofoz.
A nap sehol, telt szürkeség botorkál,
redőnyök óvnak üzletablakot.
S egy pad mögött a rég csupasz bokornál
a délelőtt új foltokat hagyott.
Házak fölött a felhők összegyűlnek,
az est karjába dől a délután.
S kik bent a tűznél csendben elmerültek,
egymáshoz szólnak félszegen, furán.

Láthatatlan történet
Beismerem, képzelt ködökbe bújtam,
neked hazudni nem maradt okom.
Ha mit se fájna, mennyit érne múltam?
Lennék, mint házát megtagadt rokon.
Nyáron repültem, ősszel partot értem,
telet sirattam, csaltam könnytelen.
Óvott, vigyázott angyal-szőtte vértem,
kedvemre volt időmet töltenem
maszkok mögött, mindenki láthatatlan,
a láthatónak számos arca van.
Szememre hullt, mit másnak hátrahagytam,
így vált hasznomra bármi hasztalan.
Haltam, mert könnyű, füstös gondolatban,
s mind visszavárt, ki egyszer itt hagyott.
A földön élni vágyam olthatatlan,
egemre Isten pillant csillagot.

Hajótörött
Hajnal van, kint az utca még sötét,
s én megint a semmiben hajózom.
Érzem a csillagok hűvös közönyét;
s akárha felhő úszna át a holdon,
a fátylakon túl, ott egy szebb sziget,
melynek halványzöldjét féltve őrzöm,
mi lelkemet, mint fény érinti meg,
s amely mivoltát élnem adja kölcsön.
Titkom ez, mi szüntelen vigasztal,
oltja szomjamat, ha inni vágyom,
ha éhezem, szépen terített asztal,
s ha megpihennék könnyű pléd az ágyon,
melyen semmivé lesz fullasztó magányom.
Ábrándozom, s csak egyre visz a csónak,
már itt vagy velem, szemem mögött közel.
Az ajkadon halk fények ringatóznak,
s tekinteted gyöngéden átölel.
Reszket kezem, fejem öledbe hajtom,
mélyen bennem vágyak lángja lobban;
sóhajodra mosolyt virágzik arcom;
ember embert nem kívánhat jobban.
Így most a percek észrevétlen múlnak,
és elfelejtem, mi az, mi bánt nagyon.
Szólnék, de számat csendre inti ujjad;
bármit szeretnél, mindazt rád hagyom,
mert elhiszem, nem lesz több fájdalom.
De rettenek, virradni kezd köröttem,
árnyak hajolnak át a vállamon.
Mi volt alél, mi lenne messze röppen
és azt, mi van, alighogy láthatom.
Sziklát hajít elém a lomha reggel,
a homlokomra ráncot tűz a nap,
s amint az égbolt kékülőn nevet fel,
a szél eloszló álmaimba kap.
Partot érek, magam vagyok, szorongok,
úgy bújok el, mint csend a szó mögött,
riasztanak hiányok szülte gondok,
a testem fáradt, csónakom törött,
s habár maradnék, menni készülök.

Forrás: Wikimedia Commons

Kolev András

Ámos Imre: Benéző önarckép (olaj, vászon, 54 × 67,5 cm, 1941)

Hét bűn
Mást hibáztat mind, ki gyáva
mélyre ásni önmagába:
az, ki fényre fürgén fordul,
az, ki másra gúnyt köp orvul,
az, ki gőgös, mint a páva,
az, ki hitte, nincs hibája;
egyről többre nem jut mégse,
bűne öntelt büszkesége.
Az, ki szót sem adna ingyen,
hogyha abból haszna nincsen,
az, ki önnön piszkát rágja,
az, kit fullaszt gazdagsága,
az, ki szívét csontig mérte,
holnap lelkét veszti érte.
Az, ki hegyre fekve mászna,
az, ki kéjből vár a nászra,
az, kit áltat szenvedélye,
az, ki gyöngyért hull a mélybe,
az, ki mocskos álma végett,
el nem hinné, már elégett.
Az, ki kincsét földbe ássa,
az, ki semmit bíz csak másra,
az, kit sárga mája mérgez,
az, ki félve nyúl zsebéhez,
s úgysem ad, ha visszakapja,
szűk markának önnön rabja.
Az, ki eltelt, mégis falna,
torkosságán nincs hatalma,
az, kit halni ringat hája,
az, ki másét fölzabálja,
az, ki folyton telhetetlen,
semmi lesz a fellegekben.
Az, ki naphosszat henyélne,
az, ki munkát lökne félre,
az, ki fáradozni sajnál,
az, ki lustább, mint a lajhár,
az, kiben kihunyt a részvét,
fel nem érhet bármi mércét.
S az, kinek szívén harag van,
kése villan szép szavakban,
átkot szór szét, szörnyű mérget,
szólnak hozzá, mit sem ért meg,
perben áll a józan ésszel,
egy nap vak dühébe vész el.
S menti bőrét, bár hiába,
mind, ki bűnét meg se látja.

Félúton
Ahol te vársz, onnan már nincs kijárat,
köréd kövült a rád szabott idő,
késő ígérned többért bármi árat,
a fű utánad ingyen is kinő.
Ne bántsd magad, másoknak fájna jobban,
vigasztalódj, mi lesz, rég írva van.
Rozsdás szíved, mi most dadogva dobban,
túl mindezen lehet még színarany.

November elején
Háztetőkre felhők lógnak,
száz vigyorgó lámpa ég,
s tükrén néhány tócsa foltnak
leng a varjak árnya még.
Vaslapátot rozsda markol,
köd növeszti tejfogát,
szél mesél a másik partról,
lelket fájó csend fog át.
Mécses lángja arcot ráncol,
szirmot bont sok régi seb;
sóhaj rebben kéklő szájról,
s minden bánat érdesebb.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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válogatás a Karantének díjazott műveiből
A horgászstégről ma is látom a félbevágott óriást, a híd lábánál pecázik, a felsőteste szinte betölti a kis
híd boltívét. Vajon mi jár a fejében?
Talán azon gondolkozik, hogy ha
77 erdésznek 454 púpja van, akkor
hogyan oszlanak meg az erdészek
között a púpok. Vagy hogy miért is
locsolják a vizet a holtágban? Én is
láttam a férfit, aki a szemközti stégről minden reggel és este slaggal locsolja a vizet. Hogy a halak levegőzzenek? Vagy a tavirózsák jobban
nyíljanak? Vagy hogy az ő horgászbirodalma ne algásodjon?
Nappal a kacsák kavarnak, éjszaka a parajelenségek jönnek. Kóborló nádszigetek úsznak, hirtelen
eltűnnek, majd ismét megjelennek.
Ijesztgetik a nyaralókat. Máskor meg
a megfáradt nád fekszik rá a vízre,
pedig nincs is szellő, sem áramlat,
csak a holtág gőzölög. A kipárolgás
lelassítja az életet. Itt semmi sem történik, mégis minden teljes. Gyoma

A BESZÉD

A kamra majdhogynem üres volt.
Mrs. Landemare tanácstalanul állt
a polcok előtt, amelyeket korábban
még ő maga terített le fehér csomagolópapírral. Hol voltak már azok a
napok, amikor csak elment a boltba
és minden hozzávalót megkapott!
Most örült, ha krumpli és liszt jutott.
Olykor az úrnak küldtek ajándékba
vajat, esetleg tojást. No igen, akkor ő
volt a konyha királynője.
– Cukor, vaj, teában áztatott
aszalt gyümölcsök… – a receptet
fejből tudta, és bár túl volt már hatvanadik évén is, a memóriája remekül működött, főleg az ételekkel
kapcsolatban.

Kákonyi Lucia

már csak ilyen. A csönd városa, ahol
szombat délután füvet nyírnak vagy
flexelnek, vagy mind a kettőt, ebben
a sorrendben, de lehet, hogy fordítva.
Úgy egyébként csendes város, amikor
nincs bogártalálkozó, zenés éjszakai
fürdőzés vagy esküvő. És a fiam Susan Cain könyvét olvassa, a Csendet.
A városnak saját időfolyama van.
Nincsenek órák, percek vagy másodpercek, az időt napszakokban
mérik. Véletlenszerűen futunk ös�sze, nem tervezünk, a határidőkről megfeledkezünk, elveszünk a
hömpölygő időben, úgy, ahogy a
részeg tűz körül elfolyunk a lángok
fényében. Hűvös fuvallat söpör végig a kerten, lobog a tűz, a teraszon
a gyertyák hatalmas lánggal égnek.
Kavarog az idő a gyomai éjszakában.
Gyoma a mélységek városa, a gyökereké, ahonnan a nagymamám elindult. Azt mondják, gonosz volt meg
rátarti, de én csak jót kaptam tőle.
Imádtam a történeteit az erdélyi ha-

vasokról, a háborúról, a cseresznyefa
menyasszonyról. Megtanított úszni
és helyesen írni, szerinte mind a kettő fontos. Teniszre is beíratott, mert
az is a kultúra része, ő is teniszezett
lány korában, nagyapát is a teniszpályán ismerte meg, jól áll majd rajtam
a fehér szoknyácska. Szerette a mozit. Az Ugocsában minden premiert
együtt néztünk meg, és operabérletet
is vett. Azt akarta, orvos legyek vagy
régész, és készítsem el a családfát, de
én erdész akartam lenni vagy fodrász.
Aztán egyik sem lettem és a családfát
sem készítettem el. Azt is kérte, hogy
ne legyek tanár, ne kezdjek zsidó fiúval és házasság előtt ne szexeljek.
Minden kérését megszegtem. Remélem, azért nem haragszik rám. Teniszezni megtanultam, de sohasem lettem jó játékos, és bevallom, sötétkék
rövidnadrágban jártam az edzésekre.
Úszni csak mellben tudok, azt is szabálytalanul, a helyesírásom pedig az
évek múltával megkopott. Nem let-

– Melasz, liszt, tojás. Istenem,
add, hogy minden legyen itthon –
azzal gyorsan körbeszaladt újra a
konyhában, ismét kinyitotta a kamra ajtaját, és szépen sorban letette a
hozzávalókat az asztalra. Már amit
megtalált. Mert a melasz, az a sűrű,
sötét szirup, ami megédesítette a
legkeserűbb napokat is, elfogyott.
Ahogy fogyatkozott már a remény is
a szebb napokat megélt Londonban.
– Sebaj, ennél nagyobb bajunk
sose legyen – gondolta Mrs. Landemare. A pult fölött kipillantott a hátsó kertre, sütött a nap, ő pedig elmosolyodott. Noha a háború szürke
pora vékony rétegben ott volt a fák

levelein, azok mégis vidáman táncoltak a szélben. A természet sosem
adja fel – futott át a nő agyán, miközben elővette a keverőtálat. Belekanalazta a vajat és a cukrot, habosra keverte az összetevőket, amíg
az elegy hófehérré nem vált. Ezután
egyesével beleütötte a tojásokat,
hozzáadta a lisztet is, hogy ne váljon túróssá a massza, végül pedig az
apróra vágott aszalt gyümölcsöket,
amelyeknek már halvány barna színük volt a teás fürdőtől.
Ezt a fogást még a nagymamájától
leste el. Magvakat vagy aszalt gyümölcsöket tenni a jó erősre főzött fekete teába, álljon legalább egy éjsza-
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Iványi-Grünwald Béla: Nő vízparton (olaj, vászon, 81 × 100 cm, 1897,
Magyar Nemzeti Galéria)

tem gyermekorvos, a családfát sem
én készítettem el, és minden intése
ellenére tanár lettem. És most itt
vagyok. Úszom a Körösben, nézem,
ahogy sorban állnak a fiúk a folyó
fölé hajló vastag faágon, hogy az ágra
erősített kötélen hintázzanak, aztán
belecsobbanjanak a zöldes vízbe. Tu-

dom, lány létére ő is ott sorakozott,
hintázott és csobbant. Még a Hármas-Körös-hídról is ugrált a folyóba.
A fiam is akarta, de szigorúan megtiltottam. Veszélyes. Nem mondtam,
hogy a dédanyja százszor is leugrott
onnan. Más volt akkor a Körös, meg
talán a híd is.

kát, de ha lehet, akkor még többet.
A tea ugyanis kihozza a mélyen rejlő,
titkos ízeket, pont úgy, ahogy a megfelelő kulcs segítségével megfejtjük a
kódolt üzeneteket.
A massza sima és sűrű volt, lassú,
hömpölygő folyóként ömlött bele a
kerek tortaformába. Mrs. Landemare
éppen betette a süteményt a sütőbe,
amikor a férfi berontott a konyhába.
– Adjon nekem abból a gyümölcskenyérből vagy miből, két perc múlva indulnom kell a parlamentbe, és
muszáj ennem valamit útközben.
A nő áldotta az eszét, hogy az előző
adagból megmentett egy vaskosabb
szeletet, mert tudta, az úr enélkül

nem tud gondolkozni. Szó nélkül
kivette a kredencből a dobozt, becsomagolta szalvétába a süteményt,
majd átnyújtotta a férfinak, aki
azonnal sarkon fordult és kiviharzott a konyhából. Beszállt a kocsiba
és robogott a parlamentbe.
Amikor a szavazás véget ért, a
férfi felállt a székéből, elővette a
jegyzeteit, rápillantott a lapra, majd
letette. Felemelte a fejét, végigpásztázta hallgatóságát, bal kezével benyúlt a zsebébe, összegyűrte benne
az üres szalvétát, és belekezdett a
beszédbe: – Uraim, nem ígérhetek
mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket!

Becz Dorottya

BANDI
Hatvanhárom évvel ezelőtt az ózdi
rendőrkapitányság egyik vizsgálati
irodájában négy férfi tartózkodott.
Egy civil ruhás nyomozó az ajtó
előtt posztolt, mintegy biztosító
jelleggel elállva azt. A szegényesen
berendezett iroda közepén található széles íróasztal egyik oldalán egy
kopaszodó, erős testalkatú, harmincöt év körüli, munkásruhába
öltözött férfi ült egy kényelmetlen
vasszéken. Az asztal túloldalán két,
szinte egyforma, akár arctalanként
is jellemezhető, tipikus bürokrata
kinézetű pártfunkcionárius ült hanyag eleganciával. Mindketten sűrű
cigarettafüstbe burkolózva, hunyorogva fürkészték a munkásruhába
öltözött férfit, aki fegyelmezett némaságban ült, és állta az őt pásztázó tekinteteket. Végül egy idő után a
nyomasztó csendet a két pártfunkcionárius közül az egyik megtörte,
nevezzük őt most Kérdezőnek:
– Neve?
– Nagy András. A rokonok csak
Bandinak hívnak.
– Foglalkozása?
– Hegesztőmunkás, itt a gyárban.
– Családi állapota?
– Úgyis tudják már ezeket… de
elmondom, ha ennyire akarják. Nős
vagyok. Saját gyermekem nincsen. Itt
lakunk nem messze, Farkaslyukon.
A Kérdező elégedetten bólogatott, bár a helyiségben a feszültség
tapintható volt. Aznap nem ez volt
az első ilyen jellegű elbeszélgetés,
és nem is az utolsó. Érezhető volt,
hogy a Kérdező és társai mögött
sűrű nap áll.
– Tudja, hogy miért vagyunk
most itt? – folytatta a Kérdező, mi-

Forrás: Wikimedia Commons

MIÉRT LOCSOLJÁK A VIZET?

Dr. Nagy Sándor István
közben egy dosszié oldalait lapozgatta maga előtt.
– Van elképzelésem róla, de maguk biztosan megmondják.
– Nagyon helyes, Nagy elvtárs, így
talán jutunk majd valamire. Nem
volt olyan régen, próbáljon csak
visszaemlékezni, miket csinált, hol
tartózkodott tavaly október 23. és
november 7. között, az ellenforradalom során?
– Szerintem maguk ezt nálam is
jobban tudják – válaszolta András, és
érdeklődve a Kérdezőre és a mellette
ülő társára nézett. A két pártfunkcionárius tekintete sokat sejtetően ös�szefutott, majd a Kérdező folytatta:
– Elvtárs, ön évek óta a Magyar
Néphadsereg tartalékos honvédtisztje, hadnagyi rendfokozatban.
Ebben a minőségében kötelessége
lett volna megvédenie pártunkat és
a fennálló rendet minden lehetséges eszközzel a csőcselék reakciós
támadásától. Ennek ellenére olyan
információnk van, amely szerint ön
az ózdi kohó munkásainak tüntetői
közé állt, részt vett a különböző állami és pártszimbólumok megsemmisítésében, a fennálló rend megdöntésében. Előírt szolgálati helyén nem
jelentkezett, az ellenforradalmi zavargások megszüntetéséig, sem azt
követően katonai szolgálatra nem
jelentkezett, a zavargások megfékezésére semmilyen kísérletet nem
tett, sőt annak aktív részesévé vált.
Mivel magyarázza ezt?
– Nem vagyok én bonyolult ember.
Egyetértettem a munkatársaimmal.
Szerintem a szovjetek, de a hazai
kommunisták is csak rosszat hoztak az országra. Minden hazugság,

amit a háború után ígértek nekünk.
Sztálin is hülye volt, Rákosi is az. Jó
lenne, ha végre megértenék, hogy
nem kérünk belőlük, és elmennének
melegebb éghajlatra.
A hallottak hatására a két pártfunkcionárius a harmadik társukra,
az ajtóban álló civil ruhás nyomozóra nézett idegesen, mire az megköszörülte a torkát, és lesütötte szemét
kissé zavartan. A Kérdező, némileg
értetlen arckifejezést vágva, megemelte a hangját:
– Szóval még mindig elismeri és
fenntartja a korábbi írásos vallomásában foglaltakat? Itt van előttem,
amit a múltkor írt, és szinte szóról
szóra ugyanazt szajkózza most is. Azt
hittem, kicsit megjön majd az esze…
Adok magának egy utolsó esélyt,
de csak azért, mert úgy hallottam,
amúgy jó szaki és kiváló katona. Csak
kicsit billeg… Útmutatás kell magának. Itt van előttem pár jelentés még
az ellenforradalmi időket megelőző
évekből. Azt írják, maga mindig igyekezett kivonni magát a párttal kapcsolatos ünnepségekről, eseményekről, előadásokról, valamire mindig
hivatkozott. Önnel többször el is beszélgetett ideológiailag az üzemi párttitkár, de ezen a téren csak minimális
javulást mutatott, majd újból visszaesett. A jelentések szerint maga több
alkalommal nyíltan szidta, kritizálta
pártunkat és a fennálló rendszert.
Ha hozzátesszük azokat, amiket most
mond, és amiket tavaly csinált, egy
nem túl jó kép rajzolódik ki előttünk
önről. Mit tud nekünk erről mondani? Gondolja át, mit válaszol, elvtárs!
– Erre az egészre azt tudom mondani, hogy mind igaz. Kezdetek-

kor is, a háború végén, bizonytalan
voltam a tekintetben, jó-e nekünk
a sztálinizmus. Idegenkedtem valahogy a kommunistáktól, már bocsássanak meg, nem tehetek róla.
Biztos a neveltetésem, vagy nem
tudom… De menet közben kiderült,
hogy tyúktolvajok, rablók és hülyék
gyülekezete az egész banda. Ezt is
fenntartom! – hangzott a határozott
válasz Andrástól.
A Kérdező, mintegy helytelenítőleg, csóválni kezdte a fejét, két társára nézett, azok kissé zavartan bólintottak.
– Rendben, elvtárs. Végeztünk
magával, ha ez az utolsó szava, de jól
jegyezze meg, ez a katonai pályájába, sőt talán az állásába is kerülhet,
amiket itt jegyzőkönyvbe mondott.
De kevesebbért is ülnek börtönben
mások. Végeztünk!
András felállt, az ajtó előtt posztoló rendőrre nézett, aki kis hezitálás
után kinyitotta az ajtót és kikísérte.
Néhány héttel a kihallgatást követően Nagy Andrást postai úton értesítették, hogy az akkori honvédelmi
miniszter döntése értelmében tartalékos tiszti rendfokozatától megfosztják, egyben lefokozzák rendfokozat
nélküli honvéddé, mivel az ellenforradalom során a fennálló rendszer
ellen lázadt, a tüntetők oldalára állt,
rendszerkritikus álláspontját pedig
azt követően is nyíltan képviselte a
kihallgatások során is. Ezzel méltatlanná vált arra, hogy kiváló katonai
előmenetele ellenére tiszt legyen.
Bizonyos idő elteltével, ezt követően Bandi családját arról értesítették, hogy szeretett rokonuk tragikus
hirtelenséggel elhalálozott. A halál

indokaként a rendőrség annyit közölt, hogy vélhetően idegenkezűség
okozta. A hivatalos álláspont szerint
egy állítólagos kártyaparti után a
vesztes fél egy konyhakéssel kívánt
elégtételt venni, Bandi holttestét
Ózd külterületén találták meg egy
autóút melletti vízelvezető árokban.
A temetésnek furcsa jellegzetességet adott, hogy csak a szűk családi kör részvételét engedélyezték,
továbbá a felravatalozott holttestet
nem tekinthették meg közelről, a
tragikus eseményen pedig elejétől
a végéig egyen- és civil ruhás rendőrök voltak jelen, akik végigkísérték a családtagok mozgását. A budapesti családtagokat rendőrautóval
Ózdról egészen a fővárosig kísérték.
Ezt a kiemelt figyelmet akár biztonsági óvintézkedésnek is vehetné az átlagállampolgár, azonban
a helyi pletykák, amelyek András
halálakor szárnyra kaptak Farkaslyukon, másra engedtek következtetni. A helybéliek nem tudtak sem
kártyapartiról, sem pedig az abból
eredő gyilkosságról, cserébe viszont
András halálát megelőzően láttak
fekete, az állampárt által előszeretettel használt autót a környéken,
sőt némelyek tudni vélték, Andrást
ismét kihallgatásra vitték, azonban
azt ő élve már el nem hagyhatta.
Az utókor évtizedekkel később
erkölcsileg igazságot szolgáltatott.
Néhai Nagy András, vagy ahogyan a
családban hívták, Bandi, tartalékos
tiszti rendfokozatát Magyarország
honvédelmi minisztere 2018-ban
meghozott határozatával visszaállította, egyben a Magyar Honvédség
halottjának nyilvánította.
2020. augusztus
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válogatás a Karantének díjazott műveiből
KI VAGY?
Vera kissé előregörnyedt háttal
lavírozott a kerekesszékek között
az otthon földszinti folyosóján.
Mindig jó hangosan előre köszönt,
annak, akinek egyetlen lába sem
volt, még udvariasabban, és jobban lehorgasztotta a fejét. Anyja
gyerekkorában gyakran rászólt,
hogy húzza ki magát. De ő nem
érezte helyénvalónak. Sőt! Ki nem
állhatta a felszegett fejű, peckesen
lépkedőket. Tán nem nyomaszt
mindannyiunkat szégyenérzet valamiért, amit egykor tettünk vagy
éppen nem tettünk meg?
Gyalog ment fel a lépcsőn a második emeletre. A nővér kinyitotta
neki, majd bezárta mögötte a demensosztály üvegajtaját. Vera rögtön megpillantotta az anyját, a folyosó ablakánál állva kifelé bámult.
– Szia, anyukám! – mosolygott
rá. Igyekezett tisztázni a viszonyokat, hogy ne kelljen azt hallania: ki
vagy?
– Hát te honnan tudtad, hogy
itt vagyok? – csodálkozott az idős
asszony.
– Már fél éve itt vagy.
– Dehogyis! Csak tegnap jöttem.
– Na jó – hagyta rá –, hoztam
enni, gyere, üljünk le!
Az asszony mohón nekifogott a
borsólevesnek.
– Mi volt a reggeli? – próbált
Vera beszélgetni.
– Nem volt.
– Teát vagy kakaót ittál?
– Teát.
– Kekszet kérsz?
Az asszony bólintott, és elkezdte
kapirgálni a viaszos vászon abrosz
kerek mintáit, próbálta felvenni a
karikát. Vera döbbenten nézte. Majd
a kör alakú mintára ráhelyezett egy
kekszet. Anyja szótlanul elvette.
– Meglátogatott valaki?
– Igen, a nővérem.
– Az nem lehet, ő már meghalt.
– Meghalt? – Kikerekedett a szeme. - Mikor?
– Három éve. – Szomorúan nézték egymást.
– Apád is itt volt.
– De hát ő is… – Elharapta a
mondat végét, maga se tudta, hogy
miért. – És mit mondott?

Pollmann Teréz

Berde Amál (1886–1976) festménye
– Semmit. A folyosón ment. Biztos nem talált meg.
– Aha, értem… Mit hozzak holnap, mit szeretnél?
Vera hamarosan összepakolt, és
elköszönt a másnapi viszontlátásig.
Reggel SMS-t kapott az otthonból, anyját beszállították a
kórházba, mert elesett. Azonnal
odasietett. A sürgősségi folyosóján várakozott, pont ott, ahol apját
utoljára látta öt évvel korábban.
Hirtelen melege lett. Elővette a
vizespalackját, kortyolt belőle,
majd hátradőlt, behunyt szemmel
a falnak támasztotta a fejét. Ködös

agyában elsuhant egy emlék. „Az
első feleségét szeretné látni.” Ezt
mondta az orvos akkor, amikor
kijött a vizsgálóból? Hallotta-e az
első szót, vagy csak képzelte? Apja
második felesége rögtön felpattant
és beviharzott az orvossal. Vera
meg bénultan hagyta, hogy a dolgok folyjanak tovább úgy, mintha
ő ott se lenne.
Ekkor kinyílt az ajtó, és egy
sztetoszkópos férfi hozzálépett.
– Bemehet az édesanyjához.
Hamarosan meglesznek az eredmények, akkor eldöntjük, hogy itt
kell-e maradnia a kórházban.

A vizsgálószobában egyedül feküdt az anyja, csak egy nővér pakolászott, aztán kiment. Az asszonyba
infúzió volt bekötve, és olyan mélységes szomorúsággal nézett, hogy
Vera beleborzongott.
– Hát mit történt veled, anyukám?
– Nem tudom – válaszolta bocsánatkérőn.
– Hoztam finom multivitamint,
iszol? – Segített neki feltámaszkodni. – Ízlik?
– Igen. Ceruzaíze van.
– Mi… Micsoda? Nem jó?
– De jó. Finom. – Visszaereszkedett a párnára. – Rég láttalak.

A PÁNIK HATÉKONYSÁGA
Mára végeztem, főnök, hangzott el
a mondat délután kettőkor, amire
joggal kapta fel mindenki a fejét,

Holesch Dénes: Kínai templombelső
2020. augusztus

hiszen a munkaidő este nyolcig tartott. Az intonáció nem volt haragos
vagy tréfás. Ha valaki nagyon jártas-

– Tegnap, anyukám.
– Apád is itt van?
Vera meglepődve hallotta saját
szájából:
– Igen.
Az öregasszony arca felderült.
Vera hirtelen kattogást érzett a bal
fülében. Ájulás környékezte. Megszorította anyja apróra fonnyadt
kezét.
– Mindjárt visszajövök, jó?
A folyosón lerogyott a padra,
ivott a vízből, és végignézett a folyosón várakozó embereken. Ki
fel-alá járkált, más a kezeit tördelte, volt, aki megadóan bámult
maga elé. Egy kisebb csoportban megpillantott egy férfit, aki
ráérősnek tűnt. Vera tenyerébe
temette az arcát, homlokán végighúzta párszor az ujjait. Nem
szűnt a szívdobogásérzése. Felállt,
menetirányba fordította a testét,
megvárta, amíg biztosan nem szédül, és elindult a férfi felé. Hos�szan beszéltek.
– Anyu – nyitott be újra a vizsgálóba. – Nézd, ki van itt.
– Ki vagy? – Összehúzott szemmel fürkészte a férfit.
– Hát nem ismered meg? Apu…
– megbicsaklott a hangja.
– Te vagy az?
– Én vagyok. Tóni, a férjed.
– Férjem?
– Na jó, elváltunk húsz éve. De
azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Nagyon megbántam, hogy elhagytalak.
Az asszony erőlködött, hogy megértse, mit mondanak neki. Lassan
megenyhültek a vonásai.
– Tóni! – nyújtotta a kezét a férfi
felé.
Verának összeszorult a torka,
kisietett a teremből. A folyosón
néma zokogásban tört ki, patakokban folytak a könnyei. Nem tudta,
hány perc telhetett el, mire nyílt
az ajtó. Akkor megtörölte az arcát,
mosolyogni próbált. A férfi bátorítón nézett rá, fejével az ajtó felé biccentett. Vera kissé előre görnyedt
háttal, lehorgasztott fejjel indult a
vizsgáló irányába. Nyúlt a kilincs
felé, de megállt a keze. Belépés előtt
kihúzta magát.

Hodászi Ádám
nak mondhatta magát az intonáció
tudományában, úgy fogalmazott
volna, hogy tizenkettedik századi
taoista szerzetesek intonálták így a
„Gyere már reggelizni, Loe-Te, kihűl a rántotta” mondatot, aminek
sajnos a kelleténél gyakrabban kellett elhangozni, mert Loe-Te igenigen sok reggel kapott hidegrázást,
ha arra gondolt, hogy szerzetestársai szeme láttára kell elfogyasztania
a reggelijét, aztán később az ebédjét
és a nap végén a vacsoráját. Persze
erre a tizenkettedik századi taoista
nyelvtan ismerői valószínűleg közbevetették volna, hogy noha pontosan értik, miről van szó, kétlik, hogy
ezzel a szórenddel noszogatták volna szerzetestársai a hirtelenszőke,
vékony testalkatú, mosolygós, ám
gyakran hidegrázásra hajlamos LoeTet. Nyugalom volt a mondatban és
határozottság, valamiféle metafizikai bizonyosság, amely egyszerre
volt igaz a rántottára, a munkaidő
végére és a közlés szükségességére.
Egy óriási gépsárkány hörög a halánték mögött, monoton mozgások

le és fel, jobbra és balra. Érkezik a
következő tojás, a következő tojás, a
következő tojás. Kikelni nem lehet.
Minden egyre forróbb és sötétebb.
A vágy van a fényre, a zuhanásra,
hogy legyen vége az álomnak vagy a
műszaknak vagy bármi legyen is ez.
Izzadságcseppek a kőpadlón, kulcs
csörren, fapapucs koppan. Minden
mozaikban, részecskében ott a sárkány, és ködök vannak és gőzök, és
a monoton zaj, a nem szűnő hörgés.
Dehogy végeztél, Péter, baszomanyádat, takarodjál vissza a sor
mellé, hangzott el a mondat délután
kettő óra egy perckor, amire joggal
nem kapta fel senki a fejét, hiszen a
munkaidő este nyolcig tartott. Mindenki furcsállta volna, ha a műszakvezető a most felmerült problémára
nem a szokott stílusban reagál. Mivel a gyárban időről időre felmerültek problémák, továbbá helyzetek
és szituációk, a dolgozók már pontosan feltérképezték a műszakvezető intonációját és szókészletét. Élet
és halál ura volt a műszakvezető,
a kisvárosban ez volt az egyetlen

gyár, aki nem itt dolgozott, az nem
dolgozott sehol.
A gépsárkány felágaskodik, fémhengereiből sivító hang kíséretében
forró gőz távozik. Izzó anyacsavarok
spriccelnek szét mindenfelé, átütik
a kőfalat, a tetőgerendákat. Kilyuggatják az emberek testét. Monotonná válik a sikoly, az ordítás. Alvás
nincs, csak jön a következő tojás, a
következő tojás, a következő tojás.
A pupilla tágul, kulcsot keres a tudat, tekintet a padlón, ott a tócsa,
benne a kőpadló, a kulcs, a tekintet.
Péter szeme kinyílt és egy puritán szobát látott, madárcsicsergést
hallott. Tojásrántotta illatát hozta
felé a szél, vagy mondjuk inkább
úgy, hogy a tizenkettedik századi
építészet szigetelési hiányosságaiból adódó huzat. Valami végtelen
nyugalom szállta meg, mert arra
gondolt, hogy végleg megmenekült.
Loe-Te élettelen testét a gyártósor mellől a negyven perccel a
hívás után kiérkező mentősök hullazsákba tették és elszállították
boncolásra.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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hamuban sült pogácsa
ISKOLAKEZDŐ JÁTÉKOK
ÉS TALÁLÓS KÉRDÉSEK
Ismerkedő, csapatépítő játékokat
ajánlunk óvoda- és iskolakezdésre.
1. Pókhálós névtanuló játék –
új osztálytársaknak, csoporttársaknak ajánljuk
A csoport tagjai leülnek egy nagy
körben a földre vagy székekre. A tanító- vagy óvónéni megfogja egy fonalgombolyag szálának a végét, és a
gombolyagot odadobja az egyik gyereknek. Aki megkapta a gombolyagot, megmondja a nevét, ő is megfogja a fonalat, és a gombolyagot
továbbdobja egy másik gyereknek.
Így megy ez addig, amíg a csoport
minden tagja sorra kerül. Amikor
az utolsó gyerek is megkapta a gombolyagot, fordított sorrendben vis�szadobják egymásnak, tehát visszatekerik a fonalat a gombolyagra, és
ezúttal nem a saját nevet kell mondani, hanem mindig annak a nevét,
akinek dobják a gombolyagot.
2. Egymást jellemző játék
– már összeszokott
osztályoknak ajánljuk
Mindenki felírja a nevét egy cédulára. A cédulákat összehajtogatjuk,
összekeverjük és egy kalapba dobjuk, majd mindenki húz egyet, de
nem árulják el egymásnak, hogy kit
húztak. A résztvevők körbeülnek. A
kezdő játékos jellemzi azt a személyt,
akit húzott, a nevének említése nélkül, a többieknek pedig ki kell találniuk, hogy ki az illető. Aki kitalálja, az
folytatja a jellemzést. Nagyobb gyerekeknél lehet kicsit nehezíteni, hogy
például csak belső tulajdonságokkal
lehet jellemezni az illetőt, vagy más,
különböző kritériumok alapján.

3. Bizalomjáték – már
összeszokott osztályoknak
ajánljuk
Az osztályteremben egyszerű, veszélytelen akadálypályát alakítunk ki székek, asztalok, sálak, iskolaszerek segítségével. A gyerekek
párokba szerveződnek, a pár egyik
tagjának bekötik a szemét. A pár
másik tagja óvatosan végigvezeti a
bekötött szeműt az akadályok között, rajta múlik, hogy hol és men�nyit időznek el. Ha a végére érnek,
cserélnek. A játék folytatható új párokkal, illetve a szabadban is játszható.
A következőkben pedig népi találós
kérdéseket ajánlunk:
1.
Noha kézzel, lábbal én nem teremttettem;
Sem csontom, sem bőröm, mégis
születtettem;
Mégis mindeneket tápláltam, s éltemben
Kősziklákon, erdőn, hegyen elszéledtem.
2.
Finom legény vagyok:
Tű fokán átbúvok;
De ha aztán megharagszom,
Tenger vizét megszalasztom;
Fát tőből kicsavarok.
Ugyan bizony mi vagyok?
3.
Úton megyen, nem poroz;
Vízen megyen, nem csobog;
Nádon megyen, nem suhog;
Sáson megyen, nem susog;

Aba-Novák Vilmos: Álarckészítő (tempera, fa, 70 × 90 cm, 1941)
Eső íri, nem ázik,
Ha fagy íri, nem fázik.

És az úrfi kiesett.
Mi az?

4.
Megyen, megyen, meg sem áll;
Hanyatt fekszik, fel se áll;
Ágadzik-bogadzik,
Mégse leveledzik.

7.
Kerek, de nem alma,
Piros, de nem rózsa,
Rétes, de nem béles,
Kóstoltam, nem édes.
Mi az?

5.
Uralkodik mindenhol,
Veszeködik akárhol.
Falun ébresztőóra,
Városba jó vacsora.

8.
Érc a torkom, ércűl szólok,
Tüdő nekűl kiáltozok
Az élűket hívogatom,
A hóttakat elsiratom.

Forrás: Wikimedia Commons
Orra is van rendes, formás,
Nem ingerli tormás kolbász,
Mert szagolni nem tud vele.
Ázott földön nyomát látni.
Tessék ezt most kitalálni!
Mi az?
1. levegő
2. szél
3. napsugár
4. folyó
5. kakas
6. dió
7. hagyma
8. harang
9. csizma

6.
Zöld burokban születtem.
Mikor aztán nagy lettem,
A zöld burok kifeslett

9.
Két füle van, mégse hall;
Húzzák, azt sem mondja: jaj.

Vidám évkezdést és jó tanulást kívánunk minden kis- és nagydiáknak!

párkapcsolatról, fájdalomról, csalódottságról, sőt még a kislányának
mesét olvasó apukát is megleshetjük –, elkerülhetetlen az érzés,
hogy kukkolunk. Kifigyelünk olyan
dolgokat, melyekhez nem volna
jogunk. Persze Sam Barlow-nak
pontosan ez volt a célja. Már akkor
közel érezzük magunkat ezekhez az
emberekhez, amikor még azt sem
tudjuk, kicsodák. Például az egyik
szereplő neve csak nagyjából egy
óra játék után derül ki számunkra, ám addigra már borzasztó sok
minden egyebet megtudtunk róla.
Mivel a felvételek kétévnyi anyagot
ölelnek fel, nem lesz könnyű dolgunk átlátni és összekötni őket. Szerencsére általunk megadott keresőszavak mentén rendszerezhetjük
őket. Ha mondjuk beírjuk a szeretet

szót, akkor az elhangzás pillanatához időzítve felugrik minden videó,
melyeken ez a kifejezés szerepel. Így
már érthető, miért kulcsfontosságú
dolog egy név vagy családi viszony
ismerete. A felvételeket kedvünkre
tekergethetjük előre-hátra, amire
szükség is van, hisz minden jelenet potenciális nyomok valóságos
áradata – legyen szó egy pillanatra
megjelenő névtáblakitűzőről vagy
a háttérben elhelyezett ártatlannak
tűnő használati tárgyról. Borzasztó
könnyen előfordulhat az is, hogy
órákon át egy olyan nyomot hajkurászunk, amelynek tulajdonképpen semmi jelentősége.
A játék koncepciója egy teljesen
nyitott befejezésű történet, amely
felépítésének zsenialitása miatt
minden játékosnak más-más ér-

telmezést nyújt majd. Ha valaki
mondjuk 15 perc játék után fedez
fel egy olyan fontos felvételt, amelyhez én csak négy óra játék után jutottam el, akkor ez mindkettőnknek
teljesen más globális perspektívát
ad a történetnek. A Telling Lies
nagyszerűsége még az olyan apró
metarészletekben is tettenérhető,
mint például főhősnőnk elbóbiskolása. Ha sokáig nem mozgatjuk a
kurzort a virtuális képernyőnkön,
akkor a látásunk elkezd homályosodni. Amikor pedig ugyanezen képernyőnk tükröződésében megpillantunk valakit mozogni a hátunk
mögött, esélyes, hogy kiejtjük majd
a kezünkből a készüléket.
(Telling Lies. Platform: PC, Mac,
PlayStation 4, Xbox One, Nintendo
Switch, iOS.)

ujj a lap alatt
HAZUGSÁGOK SZÖVEVÉNYE
Kántor Mihály
Tavaly tavasszal a Her Story kapcsán már írtunk Sam Barlow-ról,
aki korábban a Konami fejlesztője
volt és később független alkotóként
egy rendhagyó interaktív filmmel
gazdagította ezt a rég halottnak
ítélt játékműfajt. A néhány perces
kihallgatás videókon keresztül kibontakozó hátborzongató krimi
egyszerre volt fordulatos és meglepő. Tény, hogy a Her Story nem igényelt sok beavatkozást a játékostól,
sőt egyes források odáig mentek,
hogy nem is igazi játék, hisz nem
kellett benne semmiféle ügyességi
vagy logikai kihívásnak megfelelnünk. Amit viszont megkövetelt,
az az alapos, minden részletre kiterjedő figyelmünk volt, aminek
köszönhetően rajtunk állt, mennyit
tudunk összerakni a sztoriból. A recept tehát működött, amiről a játék
fél tucat, rangosabbnál rangosabb
díja is tanúskodik. A Her Story
szellemi folytatásaként is felfogható Telling Lies már nagyobb költségvetésből, több színésszel készült
és egy szerteágazóbb történetet
mesél el.
Elődjéhez hasonlóan ismét egy ismeretlen személyazonosságú illető
számítógépének a képernyőjén kezdünk. Van itt játszható Pasziánsz
program, Lomtár a fájloknak, szerkeszthető Jegyzettömb, valamint
különféle dokumentumok és fotók,
melyekből valamiféle képet alkotIRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

hatunk a felhasználóról, akinek a
bőrébe kerültünk. Az illető egy nő,
akinek bizony valamiféle célja is
van, midőn négy különböző ember
privát beszélgetéseihez fér hozzá. A
négy személyt mozifilmekből már
ismerős színészek keltik életre:
Kerry Bishé (Az Argo-akció), Angela Sarafyan (Idegen földön), Alexandra Shipp (X-Men: Sötét Főnix)
és Logan Marshall-Green (Prometheus). A Her Storyhoz hasonlóan
itt is rövid videófelvételeket fogunk
követni, melyeket a négy ember a
telefonján rögzített valakivel, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda vagy
kicsodák. A beszélgetések egyoldalúak, a hívásnak mindig csak az
ő oldalát látjuk, így néha csak találgathatunk, milyen kérdésekre
vagy válaszokra reagálnak éppen.
A mondandójuk mellett olvasnunk
kell az arcukról, figyelnünk, mikor
hallgatnak, mikor hová néznek és
hogy éppen hol tartózkodnak. Ha
jó megfigyelők vagyunk, idővel már
a szereplők intonációiból következtethetünk arra, hogy épp ki lehet a
vonal másik végén. A videófelvételek azonban nem korlátozódnak
csak videóbeszélgetésekre. Titokzatos főszereplőnőnknek hozzáférése van nemcsak telefonokkal, de
webkamerákkal, sőt övcsatba rejtett kémkamerával készült felvételekhez is. Mivel ezek a vallomások
néha rendkívül intimek – vallanak
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