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Faludy György

Szonett
Rezgő ezüst elnyúlt fantomja, mélán
nyöszörgő éji szellő szürke karma:
feltépte régi sebemet, majd némán
elszállt s vágyammal itt hagyott magamra.
Szerelmi seb, sugározz tiszta fényt rám,
vérforrásom te légy s az élet napja,
mély árok, hol elnémult filomélám
fájdalmam alá puha fészkét rakja.
Legyen szívem szédült zsongása mézem,
ha majd a vadvirágok közt kinyúltam,
s szépséged helyett lelked leng fölébem.
A kis csermely meg okkersárgán surran,
hol párás parti fűcsomók tövében
Ezt a lakást már leltárba vették az illetékes szervek (olaj-tojástempera, vászon, 140 × 187 cm, 1980)

vörös vérem a vándor vízbe csurran.

110 éve született Faludy György
(Elhangzott Balatonfüreden 2019-ben, a Tagore sétányon)

Faludy, Hamvas, Tagore
Sok szép szó, sok okos gondolat elhangzott már e fánál, de nincs emlékem róla, hogy bármelyikünk is
felhívta volna arra a figyelmet, például a saját figyelmünket, hogy ezt a
pontot, ahol állunk, egy csodás hármas szomszédság határozza meg.
Az egyik: maga a fa, amely itt mint
kézzelfogható titok jelenik meg
– annak a rejtélyes erőnek a megmutatkozása ez, amelyről Hamvas
Béla esszéje is szól, s amely a föld
mélyéből előhívja a formát, színt,
a fa törzsét és lombjait, a szőlő és
a bor édességét, ha szőlőtőkéről
van szó, a szirmok vörös színét, ha
mondjuk pipacsról, vagy a virágzat
illatát tavasszal, ha éppen hársfát
van szerencsénk megérinteni vagy
csak megnézni, barátkozni vele,
mint itt és most jelen esetben is.
A másik szomszédság, amely behatárol bennünket: a víz maga, az
óriási tó, a nagy és távoli tengerek
kishúga itt előttünk, amely ös�szeköti az északi partot a délivel,
a tihanyi visszhangot a keszthelyi
kastély összhangjával, a kéket a
még kékebbel, a kék szőlőt a fehérrel, a naplementét a napfelkeltével,
a kecsegék és fogasok őskorból
ránk maradt néma beszédbe foj-

tott emlékeit az Anna-bálozók keringőivel.
És itt van a harmadik szomszédos érték, nevezhetjük szinte ontológiainak, és most nem is a híres
hajdanvolt kőszínházra gondolunk
itt a közelben, hanem a szívre,
amely itt dobog mellettünk ebben
az épületben, Rabindranath Tagore szíve ugyanúgy, mint Hamvas
Béláé.
Sok-sok évtized alatt sok ezer vergődő szív, amelyek, mint a madarak
a ketrecből, szerettek volna kiszabadulni, felrepülni, visszatérni egykori hazájukba, amely ki tudja, hol
van, s amely ősibb, mint a süllők és
fogasok beszéde, s ahonnan rövid
itt-tartózkodásra érkeztek, de ha
az eltávozás ideje lejáróban, itteni
pátriájukból visszatérnek a másik
partra, titokzatos őshazájukba.
Itt állunk tehát a fa-víz-szív hármasságban.
Füred és a Füred környéki táj
sokakat megihletett, most engedjék meg, hogy felidézzem Faludy
Györgynek azt a versét, amelyet
1949-ben írt a Koloska-völgyből
visszatérőben, illetve miután – hogyan mondjam másként – hazaért
Füredre.

Idézzük Faludy néhány strófáját:
Egy fára másztam – ágbogáról
a tájat néztem, mialatt
madárfüttyöket utánoztam,
s becsaptam három arrajárót,
meg egy domboldal madarat.
[...]
Aztán lementünk a kocsmába,
kibontottuk a csomagot:
füstölt lazac volt benne, sonka,
rétes, gyümölcs meg csirke combja,
egyszóval: íz, szín, illatok.
[Az ember nem is gondolná, hogy
1949-ben ilyen színvonalon állt
az uzsonnakultúra Magyarországon.]
Bort ittunk súlyos csillagfényben
és én a kedvesnek meséltem,
mit láttam itt, mit tettem ott: –
csak nagy sokára vettem észre:
mindenki engem hallgatott.
Füredre vagy húszan kísértek,
mikor beszédem véget ért.
Éjfél rég elmúlt. Verset írtam
– elég jó verset – s szinte sírtam
az örömtől. De nem ezért.
Azért vert boldog nászdalt szívem,
mert a természettel portáján
még tegeződöm, jó rokon,

Szőcs Géza
és az erdő nem aszpirinem,
se sportpályám, de otthonom.
(Faludy György: Kirándulás a
Koloska völgybe)
Faludy azt írja tehát, hogy a Koloska-völgyben felmászott egy fára, s ott
madárfüttyögést utánzott, becsapva
az arrajárókat és „egy domboldalnyi
madarat”. (A feketerigók füttyét-beszédét a Margit-szigeten utánzó költő, Szép Ernő alakjával egyébként
Faludy önéletírásában találkozunk.)
Feltevődik a kérdés: vajon milyen
fára mászhatott fel Faludy koncertet
adni a madaraknak, vajon milyen fa
volt ez, amely alatt pásztordalt rögtönzött a kedvesének?
Majd jött a kedves, én leszálltam,
és kergetődztünk és futottunk,
[...]
s a kedvest csókra csábítottam
(a hely szelleme szuggerált)
Nos: ha pásztorórára inspiráló
helyszínre gondolunk, először is
Walter von der Vogelweide verse
jut eszünkbe, A hársfaágak csöndes árnyán. Itt vagyunk tehát a
hársfánál. De vajon van-e hársfa a
Koloska-völgyben? Hiszen tudjuk,

hogy a hársfa jellemzően nem képez
erdőségeket, s nem is igazán tekinthető erdei fának.
Ám az is, aki még soha nem járt a
Koloska-völgyben, de olvasta Hamvas Bélát, tudja, hogy legalább egy
hársfa igenis van ott – még ma is
látható –, méghozzá egy jól azonosítható, feltűnő alakú hársfa. Ez növeli
a valószínűségét – számomra a bizonyosságát – annak, hogy Faludy fája
valójában azonos Hamvas Béla hársfájával, az rokona vagy tán leszármazottja Vogelweide hársfájának, mely
viszont lehet, hogy őse a Salvatore
Quasimodo által megverselt hársnak,
amúgy pedig mind rokonai egymásnak s így ennek a fának is itt, amelyet
19 évvel ezelőtt ültetett Sava Babič
Hamvas Béla emlékére, tiszteletére
és megidézésére és megszólítására.
Annak a Hamvasnak, akire
ugyanúgy érvényes, mint Faludyra
az, amit a vers végén egy konkluzív
strófában olvasunk:
Nézzen hát rá, ki idelát!
Mert megy – ahogy jött, messze
helyről –
torzó volt ő is ideát;
torzó; de őrzi az emberről
való Plátói Ideát.
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szerkesztőségi terepasztal
CSÉSZÉNYI TÖRTÉNETEK
Manapság nagyon trendi kiüríteni
az életterünket: különböző módszerek vannak arra, milyen módon
szelektáljuk a minket körülvevő tárgyakat, a szekrényünk tartalmát, a
polcokon sorakozó semmiségeket,
de akár a könyveket is. Több tér,
több fény = harmónia, rend, boldogság. Aljas ígéret ez, mert ha tévedünk, nem lehet meg nem történtté
tenni. Mert nem arról van szó, hogy
rakjuk dobozokba mindazt, amivel már nem akarunk egy fedél
alatt élni, és száműzzük a garázsba
(már ha van, és ahonnan mégiscsak
előásható, ha nagyon hiányzik),
hanem dobjuk ki, „engedjük el”.
Engedjük el azt, amit tartogatunk
–nagyon találó ez a szó. Benne van,
hogy ragaszkodunk hozzá, de nem
görcsösen. Kell, de nem használjuk
semmire. Nincsenek észérvek mellette, csak holmi érzelmi kötődés
vagy kegyeleti szemérmesség tiltja,
hogy kidobjuk végre. És csak porfogó. Elfoglalják előlünk a helyet. A
saját otthonunkban.

Könnyű bedőlni ennek az érvelésnek. És a lakberendezési magazinokban is csak letisztult, egyszerű,
praktikus bútorokat és tárgyakat
látunk. Semmi káosz, semmi limlom. Semmi személyesség. Semmi
személyiség.
Bevallom, néha nekem is agyamra
mennek a lomjaink, de bárhányszor
nekifutok, hogy végre megszabaduljak tőlük, elbizonytalanodom. Mert
ha ezek már nem lesznek itt, olyan,
mintha más lakna itt. Mert még a
giccsekről is tudom, miért kerültek az
otthonunkba. Tudom, miért őrizzük
– történetek, barátok kaján ajándékai ezek. Régi viccek régi poénjai, de
vagyunk néhányan, akik elvigyorodunk, ha meglátunk egy bekeretezett
mosómedveportrét. Aztán majd, ha
már senki nem érti a viccet, szemétre kerül, és ez rendjén van. De van,
amitől igenis árulás volna megválni.
Nemrég meghívott az itteni otthonába egy új barátunk (kétlaki,
Svédországban letelepedett erdélyi
magyar – mennyi szó kell már ahhoz

Bonczidai Éva
is, hogy szinte semmit ne mondjak
róla!), és a lakásban egy egész falat
betöltő vitrin volt tele teáscsészékkel: anyai örökség. Egy dédelgetett
gyűjtemény legszebb darabjai. És
lépten-nyomon a család történetének egy-egy kedves epizódjához
kötődő emlék fogadott. Örökölt emlékek, számtalanszor elmesélt történetek tárgyi bizonyítékai és saját
emlékek különös gyűjteménye volt
ott – mintha a szülőház generációk
óta belakott tere költözött volna át
egy pár éve vásárolt lakásba. És ettől
ők otthon voltak itt. És úgy éreztem,
az otthonukba, a családjukba fogadtak azáltal, hogy megnézhettem azt
a sok csodát és meghallgathattam a
történetüket. Mi lett volna, ha ők is
inkább a trendiséget választják, és a
kontinensen, tengereken áthordott
kacatokat egyszer csak az út szélén
hagyják egy kartondobozban? Valószínűleg örökké hontalanná váltak
volna a letisztult, szép új lakásukban.
Ha a gyerekkoromra gondolok,
van olyan tárgy, ami nagyon hiány-

zik, de már nem tudom elővenni. Pedig szeretném megmutatni a fiaimnak. Ilyen például dédnagymamám
egyik takarója és az a mellénye,
amelyiken szövettel bevont barna
gombok voltak – nem volt csicsás,
praktikus volt, egyszerű és nagyon
fontos, mert ezeket bügyürgetve
mindig megnyugodtam, ha bemenekültem hozzá az anyai szigor elől.
Sokszor ölbe vett, sokat mesélt – azt
mondta, ettől lesz okos a gyermek.
Ösztönösen tudott mindent, mert
igazi bölcs volt. A csontfésűjére is
emlékszem és a petróleumszagra –
időnként petróleummal fésülte át a
haját, nála mégis mindennek tisztaság- és mamaszaga volt. A petróleumszagról igazából az iskolakezdés
jut eszembe – amikor elsős lett a
fiam egy belvárosi iskolában, mesélni kezdtem, milyen volt az én
iskolám egy szilágysági faluban. A
petróleumszagot is megemlítettem,
mire visszakérdezett, hogy az milyen. Milyen egy illat? Mit lehet erre
mondani egy okostábla előtt ácsor-

gó, ünneplőbe öltözött hétévesnek?
Sután annyit mondtam, hogy olyan
erős szaga van, mint a benzinnek.
Amióta így cserbenhagytak a szavak,
jobban becsülöm a tárgyakat.
Pár évvel ezelőtt, amikor olyan
időket éltünk, hogy az asszony, aki
vagyok, úgy érezte, sok mindenről
beszélni kellene végre az emberével –
veszélyes az, amikor az asszonyokban
sok a beszélhetnék –, az ember hazaállított többdoboznyi limlommal,
olyan dolgokkal, melyeket a nagyszülei házából hozott, mert anyósom
ki akarta dobni őket. (Ágyneműk,
melyeket sosem fogunk használni,
bögrék, tányérok, kopott régiségek
voltak ezek.) Az egyik dobozból elővett és átnyújtott egy kifakult virágú,
pókháló-repedéses csészét: ezt neked adom, a nagymamámé volt, aki
minden reggel málnalevélteát ivott
ebből. Fogtam a vékony porcelán
csészefület, és azt éreztem, hogy egy
bölcs asszony üzent nekem. Egy as�szony, akit én nem ismerhettem, de ő
is szerette a férfit, akit szeretek.

tárca
IMPLANTÁTUM

Z. Németh István

Nem emlékszem, hogy elraboltak volna az
idegenek. Csak zavar, hogy néha megbolondulnak körülöttem az elektromos szerkezetek. Már egy hónapja nem merek belépni
semelyik áruházba, mert sípolni kezdenek a
lopásgátló kapuk, amikor elhaladok mellettük. Ég az arcom a szégyentől, és magyarázkodnom kell. Hát nem.
Így néz ki, mondta az orvos. Ennyire pici.
Mindössze egy centiméter hosszú és nagyjából három-négy milliméter széles. Egyelőre
nem merünk hozzányúlni. Túl mélyen van,
túl közel az idegpályákhoz. Talán jó hír lehet
önnek, hogy felvettük a kapcsolatot az amerikai kollégákkal, akik nagyon készségesnek
mutatkoztak. Azonnal elküldtek pár esettanulmányt, amely…
Igen, ami hasonlít az enyémhez. Csak tudja, én már nem bírok tovább várni. Ebbe beleroppanok. A munkahelyemen nem adnak
több szabadságot, én pedig nem fogok sem
csalni, sem hazudni emiatt a rejtélyes parányi vacak miatt. Hogy vallásos vagyok-e?
Nem, nem az Isten haragjától félek, csak úgy
érzem magam jól a bőrömben, hogy mindig,
minden szituációban meg merem mondani
a színtiszta igazságot. Ráadásul egy ideje a
házasságom is a szakadék szélén táncol, elég
egy pillanatra elveszteni az egyensúlyt, és…
A kedves felesége is sípol?
Az orvos nevet, a nővérke válla is rázkódik, tudom, humorral akarja oldani a feszültséget, talán az első alkalomkor nekem
is tetszett, hogy lazán kezeli a dolgot, de
inkább kérném vissza a régi életemet. Legalább hagyná, hogy alaposan kibeszéljem
magamból, ami felemészt. Egy félórát igazán szánhatna rám, ha már ilyen nem mindennapi problémával járok ide.
További kivizsgálások szükségesek, aztán
ha itt lesz minden papír az asztalomon, közelebb leszünk a megoldáshoz. A vérnyomása rendben van, az EKG is, mondja a doki.
A hipnózis nem derített ki semmit, minek megismételni? És a pszichoteszt? Nem
akarok belépni a rendőrséghez. Elbeszélünk
egymás mellett. Tessék? Nem, nem alakultak ki szuperképességeim. Nem mászom
fel a templomtoronyba, hogy kipróbáljam,
tudok-e repülni. És nem fordulok a szenzációra éhes médiához, hadd legyek már öt
percig híres, mint az egykori gimnáziumi
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osztálytársam, aki szőröstül-bőröstül megevett egy villanyborotvát.
Nem, nem tudom, hogyan ette meg, azt
sem, hogy életben van-e még. Kedves nővérke, önnek olyan gyöngyöző a kacaja, hogy
kedvem lenne nyakláncot készíteni belőle,
de azt hiszem, egyre kevesebb a türelmem
bizonyos emberekkel szemben, és ezt biztosan nem holmi fránya implantátumnak
köszönhetem.
Doktor úr, nem tudom, hogy hogyan ette
meg. Nem azért jöttem el önhöz, hogy ezt
megtárgyaljuk. Mindannyian olvastunk eztazt a bulvárlapokban annak idején, most
inkább arra lennék kíváncsi, hogy tud-e
rajtam a tudomány segíteni. Igen, akibe
egy apró tárgy került valamilyen módon, de
nem úgy, hogy megette, mert unatkozott.
Rákerestem az interneten, mondja a nővérke. Erre most mindenki idefut. „Száz
pénzérmét, kilencven szöget és különféle
kimerült ceruzaelemeket találtak egy férfi
gyomrában. Családi problémák miatt kezdett el fémtárgyakat enni, amiket tejjel
vagy gyümölcslével öblített le. Közel ötven
beavatkozáson esett át, amióta orvosai rájöttek, hogy valószínűleg az elfogyasztott
fémek okozzák borzalmas gyomorfájását.”
Na, én veszem is a kalapomat.
A kórházi liftben azért kipróbálom, hogy
nincsenek-e szuperképességeim. Egy csinos
fiatal hölgyet próbálok gondolatátvitellel
rávenni arra, hogy leheljen egy csókot az
arcomra. Esze ágában sincs. Lebiggyeszti
gyönyörű ajkát, és megvetően elfordul.
Az utcán ősz van. A régi énem most venne
egy újságot, leülne a padra, és kedvére olvasgatna. Az új megáll minden kirakat előtt,
mereszti a szemét, és nem lát semmit. No
nem mintha nem lenne látnivaló, mert tárgyakból és árcédulákból nincs hiány, de én
nem látok semmi izgalmasat, bármerre tekintek. Lehet, hogy az implantátum miatt?
Illetve van ott a sarokban egy villanyborotva. Soha nem próbáltam, mindig zsilettpengével kaparásztam az arcomat. Lehet,
hogy egyszer az életben érdemes lenne kipróbálni?
Mindig utáltam vásárolni, de most valahogy erő költözik elgémberedett tagjaimba,
feltépem az ajtót, berohanok, mint egy szuperhős, és már meg is vettem magamnak a

kiszemelt ajándékot. Úgy ölelem magamhoz, mintha az életem múlna rajta. Drága
volt, de szépen be van csomagolva, és lehet,
hogy néhány órára segít elfelejtenem, hogy
valakik akaratom ellenére belém ültettek
egy csipet.
Talán nem is kellene foglalkozni azzal az
izével. A metróban viszont azon gondolkodom, vajon hogyan ette meg a fickó a villanyborotvát. Egyben? Nem tudom elképzelni. Szétszedte, és darabokban nyelte le?
Valószínű. És mégis, mi késztette erre a cselekedetre? Családi problémák? Akkor miért
nem ivott inkább vodkát, mint minden rendes ember? Vagy sósavat.
Valami újonnan szerzett szuperképesség
tényleg nem ártana szerény személyem számára. Mondjuk megálmodnám a jövő heti
nyertes számokat a lottón. Vagy minden rejtélyt könnyedén meg tudnék fejteni. Lehet,
hogy mégsem ette meg a villanyborotvát az
illető? Csak elterjesztette magáról? Vagy a
röntgenkészülék hibásodott meg?
Úgy sietek haza, mint házasságom első
éveiben szoktam. Mosolygok, ragyogok, sziporkázom, átölelem az asszonyt, csak úgy
ropognak a csontjai. Régen ettől meleg fények gyúltak a szemében, és éreztem, men�nyire fontos vagyok a számára. Most, évtizedek múltával zavarba jön, azt hiszi, hogy
ittam vagy elment az eszem.
Elhanyagolod magad mostanában, mondja síri hangon, amitől menten alábbhagy a
lelkesedésem. Hosszú másodpercekbe telik,
amire rájövök, talán arra gondol, hogy tíz
napja nem borotválkoztam. Szakállat növesztek, mondom. Van ilyen. Főleg férfiaknál gyakran előfordul.
Nem kérdezi, mi volt az orvosnál. Már nagyon hosszú ideje nem kérdez semmit. Azt
mondta a doki, lehet, hogy már a szombatot
sem érem meg. Annyira súlyos a helyzet. Az
implantátum olyan fémből készült, amely…
Szóval radioaktív.
Akkor azért sugárzol annyira, mondja
unottan, és bekapcsolja a tévét. Még szerencse, hogy van életbiztosításod, és…
Elharapja a szót. Holnaptól, ugye, dolgozol?
Visszamegyek a konyhába, előveszem a
villanyborotvát, nézegetem a dobozt, próbálom megfejteni, mi van ráírva, de ahhoz túl

Egy magára hagyott éjjeliszekrény (színezett
ecsetrajz, 45 ×32 cm, 1980)
gyér a fény és túl aprók a betűk. Meg is szagolom, nagyon jó illata van a skatulyának.
Ha most vissza tudnám pörgetni az idő kerekét legalább harminc évvel, biztosan inkább
az asszony haját szagolgatnám. Istenem,
azok a régi samponok, meghitt családi esték!
Aztán kicsomagolom a készüléket, forgatom, ismerkedem vele. Van benne használati utasítás is. Ha nem túl kicsik a betűk,
talán el tudom olvasni. „A szakáll eltávolítása vagy módosítása minden férfi számára
mindennapos tevékenységnek számít. Ahhoz, hogy a borotválkozás kellemes, gyors
és hatékony legyen, a megfelelő borotvát
kell használnod. A rezgőkéses és a körkéses
borotvák közötti különbségek gyakorlatilag
mára már eltűntek. Vannak olyan modellek
is, amelyeket kifejezetten érzékeny bőrre
fejlesztettek, és vannak olyanok is, amelyek vízállóak és a nedves borotválkozáshoz
használhatóak. További fontos funkció lehet
például a gyors töltés vagy az öntisztítás…”
Eddig jutok, amikor hallom, hogy nagyot
kordul a gyomrom.
Nézzük csak. Ezt itt le lehet venni, és nem
is olyan nagy darab. Ráadásul tompa a széle, nem valószínű, hogy azonnal kilyukasztja
a gyomromat.

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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110 éve született Faludy György
FALUDY, AZ ÖRÖK IFJÚ
Kalotaszeg környékén araszol a
nyári kánikulában a szerelvény.
Minden vonatút egy vers, az ütemhatárokat kitöltik az emlékezés és a
jelen versképei, a párhuzamos síneken robogva strófákká híznak.
Napok óta nem tudom kiverni a
fejemből az alábbi Faludy-versképet:
mezítlen balettáncosok
szaladgálnak az ínyemen
üvegcipőben…
Faludy Györgynél aligha tudott
magyar költő szebben írni szerelemről és érzékiségről.
A kétezres évek elején járok gondolatban, a kolozsvári kávéházban, a zsúfolásig tele Bulgakovban
ülök az első asztalnál, kikerekedett
szemmel hallgatom a Költőt. Először találkozom vele személyesen.
Most is fel tudom idézni magam
előtt a huncut csillogást a szemé-

Varga Melinda

ben, amely csak az egészen ﬁatalokra jellemző. Az idő megtöri ezt a
fényt, az élettel kötött kompromis�szumok elaltatják bennünk a gyermeket, és ha meghal a gyermek, elpusztul a költő is. Akkor öregszünk
meg, amikor már nem hiszünk a
szerelemben és a játékban, és amikor ügyefogyott, buta elfoglaltságnak tartjuk a versolvasást. Keserű,
aszott gyümölccsé válunk, hátbántalmakról, reumáról cserélünk eszmét a falusi kispadon, irigykedve
szidjuk a romlott erkölcsű ifjúságot. Faludy mindig a ﬁatalabbak
társaságát kereste, és nem akart
cseverészni a reumáról, bizonyára
hihetett abban, a költő sose öregszik meg.
A művein keresztül ismertem meg
behatóbban az antik irodalmat, Villont és Heinét. Csodáltam, már-már
bálványoztam a műveltségét, nyitott
szellemét, költői nyelvének erejét.

Versei rádöbbentettek arra is,
szerelem és költészet egy tőről fakadó kegyelmi állapotok. Amikor
jó verset olvasunk, akár szerelmesünk karjában, eksztatikus és kivételes pillanatot élünk át.
Az önzés önzetlenséggé válik
költészetben és szerelemben egyaránt. A költő az olvasóval, a szerelmes ember a szerelmével önzetlen.
Enélkül nem érdemes sem élni,
sem irodalmat művelni. A megalkuvó irodalom érdekeket szolgál, a
valódi az olvasót.
A vonat robog Bánﬀyhunyad
felé. Pillanatig mintha lebegő hajkoronája rajzolódna ki a türkiz ég
felhőkárpitjából. Velem szemben
vastag Margot ül, incselkedik a
kalauzzal.
(Megjelent az erdélyi Előretolt
Helyőrség 2018. augusztusi számában)

Gaál Tibor (T-boy) karikatúrája

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Bálint Tamás (1985) költő, közgazdász
Bánfai Zsolt (1965) költő, nyelvtanár, fordító
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő
Both Balázs (1976) költő
Kis kórházi csendéletek – látogatás után (akvarell, papír, 45 × 59 cm, 2004)

Veteránkabát (olaj-tojástempera, farost, 115 × 46
cm, 1981)

Faludy György (1910–2006) Kossuth-díjas költő, műfordító, író
Ilyés Krisztinka (1999) író, költő
Juhász Kristóf (1982) író, újságíró, előadóművész
Kántor Mihály (1974) szakíró
Kiss Ottó (1963) József Attila-díjas költő, író
Leczo Bence (1996) író, újságíró
Orbán János Dénes (1973) Magyarország Babérkoszorúja díjas

Meghalt Kádár János (olaj-tojástempera, papírlemez,
65 × 70 cm, 2010, a Tornyai János Múzeum tulajdona,
Hódmezővásárhely)

A Munka Érdemrend arany fokozata, 25 éves jubileumi emlékérem, szocialista munkáért érdemérem – Nádházi András
portréja, Gyula (olaj-tojástempera, vászon, 100 × 120 cm,1980)

költő, író, szerkesztő
Polgár Kristóf (1997) költő, író
Rump Tímea (1995) költő
Simon Adri (1974) költő, kritikus, szerkesztő
Szilágyi Diána (1982) író, újságíró
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978) író, szerkesztő
Szőcs Géza (1953) Kossuth-díjas költő, író
Varga Melinda (1984) költő, szerkesztő, újságíró
Z. Németh István (1969) költő, író, drámaíró

Bauer János szabómester és műhelye (olaj-tojástempera, vászon,
100× 150 cm, 1983)
2020. szeptember

Nyolcvanas évek – nyugdíjas tsz-tagok
a zászló alatt (olaj-tojástempera, lemez,
126 × 98cm, 2007–2019)
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novella
PÜNKÖSDI ESŐ
Ott állt az egész ország a Szentlélek
eljövetelének lángjai alatt. Traktorista Laciéknál rántott csirke volt
uborkasalátával, a babiloniak a tévét nézték, mert abban nyelveken
szólnak, Ágnesék megkereszteltették Nimródot, és sokan mentek
templomba csak úgy, megszokásból.
Mások szintén megszokásból cukrászdába vagy kirándulni, megint
mások az autómosóba, mert hallottak valami fura zörejt a kipufogó felől, és reménykedtek, hogy az alvázmosástól majd elhallgat, és akadtak, akik a rádiót hallgatták, hátha
megint elmondják ugyanazt, hogy
legyen az életüknek valami ritmusa.
A régi királyok nehéz árnyékai pedig
történelmi traumákat könnyeztek
szomorúságukban, hiszen hiába állt
ország és világ, és hiába lobogtak
fölöttük a Szentlélek eljövetelének
lángjai, attól még az urak nem lettek
dicső urak és a szolgák sem lettek hű
szolgák, csak nyomorult fogyasztók
és még nyomorultabb szolgáltatók,
akik alig várják, hogy kijöhessenek
végre a templom hűs csöndjéből, és
újra átadhassák magukat a haláltáncnak, amit jóléti társadalomnak
becéznek.
Palinak aznap is a heresérvét műtötték, a kis Panka a nagyszülőket
rémisztgette az online oktatásban
való részvétel címszó alatt a legdivatosabb koreai horroranimékkel,
Barbara pedig otthon ivott egyedül. Pali rocksztár volt, Panka kiskamasz, Barbara pedig közepesen

Juhász Kristóf
fizetett teológus. Persze nem lévén
konfliktuskereső alkat, távoli rokonoknak és közeli ismerősöknek
többnyire annyival írta körül munkakörét, hogy a jövő nemzedékeknek írja át a Bibliát. Miután így tett,
általában hosszabban bánta meg
bűneit, mint másnaposan szokta.
Ki mit vesz komolyan.
– Nászéjszakánkra sose kél hajnal, kelj hát útra a fekete haddal
– jutott eszébe Barbarának a Deadnotpunks együttes egyik önmeghatározó és önsorsrontó strófája,
amit férje, a zenekar alapító-frontembere sokszor dúdolgatott neki
intim pillanataikban, még Panka
születése előtt. Pali akkor még tudott úgy ölelni, mint egy férj, mint
egy családfenntartó, mint egy végső
üzekedése előtt utolsót vonító, romantikus kóbor kutya.
Mikor Pali és Barbara szeretkeztek, az egyrészt nagyon régen volt,
másrészt olyan volt, mint egy álom.
Végtagok, szőrzetek, testnedvek
olvadtak össze véletlenszerűen az
önimádó nemlét felejtést kereső pillanataiban. Polipcsápokként keresték egymást a saját szenvedélyükbe
fulladó végtagok. A mondatoknak nem volt több értelmük, mint
amennyit az üzekedés pillanatnyi,
vak bódulata nekik tulajdonít. És
a mozdulatoknak sem volt több értelmük, mint amennyi a minimális
emberi tisztesség látszatához kell.
Az igazi szexhez azért van szükség
ilyen bonyolult morális felhangok-

Lepkevirág a Zsák utca sarkán (akvarell, papír, 46 × 68 cm, 2009)

Lapszámunkat SZAKÁLL ÁGNES Munkácsy-díjas festőművész képeivel illusztráltuk.
Szakáll Ágnes 1945-ben született Sopronban, a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett 1964-ben, és még
abban az évben bekapcsolódott a Tóth Tibor
festőművész által szervezett és vezetett
Budapest XVII. kerületi Művészetbarát Kör
és a Képzőművészeti Szakkör munkájába.
1993–1999 között a Czimra Gyula Önképző
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

ra, mert nincs benne semmi emberi. És ahogy a Deadnotpunks együttes mondja: aki angyal akar lenni,
ember – aki ember akar lenni, állat.
Vagy ahogy szintén ők mondják:
kultúra ül ösztöneink fészkén.
Pali is azok közé a meghasonlott
európaiak közé tartozott, akik képesek megfogalmazni sebeiket, de
begyógyítani már nem tudják őket.
Ezért vett feleségül egy teológust,
nemzett neki gyermeket és szokott le a heroinról. Ahogy mondani
szokta: aki a krisztusi kor előtt nem
hal bele a rakendrollba, annak utána már nem illik. Pali sok ilyet mondott. A lángoló Notre-Dame-ról,
a lángoló őserdőkről és a világjárványról is megvolt a véleménye, de
még a húsvétról és a pünkösdről is.
Ez a kis Pankát először egyáltalán
nem zavarta, hiszen ebben nőtt föl,
de Barbarát annál inkább. Szegény
asszonynak egy idő után úgy sajgott a szakmai önérzete az ura kocateologizálásától és apokaliptikus
jóslataitól, hogy inni kezdett. De
mert jó keresztény volt, csak akkor
művelte, mikor lányuk már elaludt.
Sajnos ez általában éjszaka történt,
és mivel Barbara ittasan szerette a
háztetőről nézni a csillagokat, elfelejtette, hogy hol ér véget a háztető,
beleesett a borostyánba, és nem tudott fölállni. Pali kirohant a zajra,
és karjaiba vette feleségét. Barbara
megúszta pár zúzódással, viszont
Pali heresérvet kapott, mert ijedtében nem combizomból, hanem
derékból emelt, és ettől valahogy
kiugrott neki a heréje. Hú, de fájt!
Jajgatott szegény rocksztár, Panka
fölriadt, és ő is bőgni kezdett. De
mire a szülei rájöttek, hogy fölöslegesen vesztek össze azon, hogy melyikük vezesse a kocsit a balesetire,
hiszen ugyanannyira képtelenek
vezetni, ráadásul mentőt is hívhatnak, újra álomba sírta magát. Mire
megint fölébredt, már sokkal nyugodtabban fontolgatták a válást.
De azért nem akarták elkapkodni
a dolgot, ezért úgy döntöttek, Pali
feküdjön egy hetet a kórházban,
és gondolkodjon, Barbara maradjon otthon és gondolkodjon, Panka
pedig rémisztgesse addig az online

Egyesület Képzőművészeti Szabadiskolájának és Stúdiójának vezetője, és egyúttal az
egyesület elnöke is volt.
1977-től tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének, a Magyar Vízfestők Társaságának, a Molnár-C. Pál Baráti
Társaságnak, a Vigyázó Ferenc Művelődési
Társaságnak. A művésztelepek közül alkotott Mohácson (1967–68); a Gyulai Nyári
Művésztelepen (1969–) és a Nagybánya–Magyarláposi Alkotótáborban (1996–1999).
Festményeit Budapest mellett Miskolcon,
Hódmezővásárhelyen, Nyíregyházán, Vácon
is láthatta a közönség, rendszeresen kiállít
a Gyulai Művésztelep alkotócsoportjával,
a Magyar Vízfestők Társasága tagjaként, a
T-Art Alapítvány művészeivel itthon és külföldön.
2017-ben Munkácsy-díjat kapott.
*
Az egyik első tárlat, amelyet megnéztem,
miután újranyitottak a kiállítóhelyek, a
Szabadjáték – II. Képzőművészeti Nemzeti
Szalon kiegészítéseként nyílt Szabadjáték –
Szobák című kiállítás volt a Műcsarnokban.
Ennek egyik termében figyeltem fel egy különös csendéletre, az összevisszaságában
is otthonos képen egy megterített asztal
látható egy félbehagyott étkezés maradékaival, plüssnyúllal, laptoppal, okostele-

Édesek a kiscicák is, de csak az anyjuk látszik (olaj-tojástempera, vászon,
80 × 100 cm, 1984)
oktatásban való részvétel címszó mert az önfenntartásban hitt, akáralatt a legdivatosabb koreai horror- csak Keresztelő János és más korai
animékkel. Mivel a világjárvány a kollégái, de még sose tudta rendevilágnak a kis család felé eső részén sen megvalósítani, és úgy érezte, ha
épp kezdett lecsengeni, a rút reali- senki sem lesz többé konzumidióta
tások nem álltak megfontolt tervük fogyasztó körülötte, akkor neki is
útjába, csak nagypapa morgott ki- könnyebb lesz majd megállni. Meg
csit, hogy nem tud olyan gyorsan hát jót is tenne végre a szerencsétfutni, mint Panka, és majd jól el- len emberiségnek, ha nem a keresszalad a kisunokája, ő meg nem éri kedők kasztja uralkodna tovább.
utol, és beleesik neki a patakba. De
Kint zuhogott az eső. Barbarávégül ő is belátta, hogy nincs miért nak hirtelen nem jutott eszébe, mi
panaszkodnia, hiszen neki már rég is a hivatalos teológiai álláspont a
megműtötték az összes sérvét, és az Szentlélek eljövetelének idejéről.
italról is leszokott. Ráadásul bölcs Mármint éjfélkor már biztos itt van,
öreg lévén pontosan tudta, milyen akkor is, ha nem érzi?
nehéz az értelmiséginek meg a
Részegen nem szeretett szakmai
művészembernek tisztességes csa- körökkel beszélgetni, így a férjét
ládként megszaporodni, így végül hívta föl a kórházban. Pali kicsit le
türelmesen és zokszó nélkül támo- volt szedálva a fájdalomcsillapítógatta a gyerekpesztrálással a két tól, de nagyjából értette a kérdést.
szerencsétlent.
– Akkor jön, ha eláll az eső, hogy
Szóval Barbara otthon ivott egye- ki ne hunyjon a lángocskája – fedül, és kedvenc lelkigyakorlatát lelte bágyadtan Barbarának. Aztán
végezte: a Szentírást olvasgatva hozzátette: – Tudod, hogy a legarra próbálta rávenni magát, hogy szakrálisabb növénybe estél bele?
ne ítélkezzen Isten aljas, kicsinyes,
– Mi van? – kérdezte Barbara.
idióta, gonosz és szarházi gyerme– Hát nem tudod mit jelent a bokei fölött, akik az emberiség döntő rostyán? Krisztus vére Krisztus testöbbségét alkotják. Ha már egyszer tén.
áldott szép pünkösdnek van gyöEkkor Barbara megértette, és így
nyörű ideje.
szólt:
Legalább a világgazdaság omlana
– Nem akarok elválni.
végre össze – könyörgött Barbara,
Pünkösd volt, és elállt az eső.

fonnal: Vasárnap, ebéd után, avagy a home
office – ez a kép címe. Van benne valami
nagyon természetesen életszerű, és megdöbbentő volt, hogy van olyan művészünk,
aki máris ennyire pontosan foglalta össze
az utóbbi hónapokban tanult új életérzést.
Azt hittem, egy nagyon fiatal festő festette.
Egy nő – ebben biztos voltam. Egy anya, aki
mostanság közeli viszonyba került a káos�szal, és mégis rendet teremt nap mint nap.
Saját rendet. Sajátos rendet. Amikor közelebb lépve megláttam, hogy a kép Szakáll
Ágnesé, megdöbbentem. Hogy lehet az,
hogy a legpontosabban egy olyan művész
ragadta meg a mozgásszabadság korlátozottságának új tapasztalatát, aki már
amúgy is ismerte ezt a korlátozottságot, hiszen évek óta kerekesszékhez van kötve?
Azt gondolhatnánk, az ő életét a pandémia
nem forgatta fel annyira, hogy azonnal képbe sűrítse azt. És mire a gondolatmenetben
idáig jutottam, el is szégyelltem magam,
hiszen Szakáll Ágnes mindig is ezt tette: különös látása van arra, hogy észrevegye az
éppen történő változást. Hogy tárgyakból,
kacatokból, limlomjainkból a teljes életünket megmutassa. A szó legelemibb értelmében kortárs, mert tisztán látja a korunkat.
Tapintatra vall, hogy szeretettel nézi ezt a
kort.

Pár évvel ezelőtt Budapest belvárosában
egy falra akasztott táblácskán figyeltem fel
erre a feliratra: A cipészmester a hátsó udvarban zavartalanul működik. Szakáll Ágnes képei jutottak erről eszembe, a festőé,
aki nem átallja megmutatni, mi van a hátsó
udvarokban, miket száműzünk az életünk
előteréből. De különös szeretettel mutatja
meg a mestereket is, a férfifodrászt, a szabómestert, olyan műhelyek nagy tudású
urait, akik épp elengedik mindazt, ami az
életük volt. Elengedik, mert lassan magukra maradnak a hátsó udvarban. Torokszorító portrék ezek, de az egykori téesztagok
különös ünnepélyessége is az emberarcokra, a sorsokra irányítja a figyelmet ahelyett, hogy a politika bűzös ingoványának
kártékonyságát direkt módon tárná elénk.
A folyamatot láttatja: azt az egyre növekvő távolságot, mely sorra elnyeli azokat,
akik korábban belakták a világot. Limlomok
lesznek a kincseikből, kacatok maradnak
a legkedvesebb emlékeikből, legszemélyesebb dolgaik elférnek egy kórházi éjjeliszekrényen. Szakáll Ágnes képei nem
siratni hívnak, csak nem engedik, hogy elfelejtsük, hogy mindez most történik. Hogy
velünk történik.
(Bonczidai Éva)
2020. szeptember
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vers

Orbán János Dénes

Bécs, 2000. november 16.
Faludy Györgynek
Oly sok mindent szeretnék mondani
– ezért kellene rövid verset írnom,
mi elférhetne egykor egy kövön,
a kő pedig egy talpalatnyi síron.
De lám, a frappáns kamaszkor lejárt,
s a bölcsesség kora még messzi van,
s a kettő közti sztrádán álldogálok,
már nem meztélláb,
de még csak zokniban.
Brassó, Kolozsvár, Budapest után
most cifra bécsi hídról köphetek
az épp soron következő folyóba,
megköszönvén imígy az ihletet.
Örök divat írni a városokról,
érzelmekről s az életélvezetről,
de Bécs, akár egy undok, randa hüllő,
kicsúszik lomhán bármely verskeretből.
Hány tízezernyi panegirikusz
övezte Bécset, metropolisát
művészetnek és édes földi kéjnek!
S most áll poétánk, szívja a fogát,
és menne innen akár a fenébe.
Tuskók gárdája – univerzitás.
Tohonya ludak – a hírhedt bécsi dámák.
A kávéházban száz unott pofa
osztja a benzin és a knődli árát.
A Ringen átdöcög egy-egy fiáker,
s a látványnál csak az röhejesebb,
mily büszkén pompáznak a benne ülő
proletár majmok, amint éppen áldják
a szép és dicső huszadik századot,
a Nagy Egyenlőségek Századát,
melynek köszönhetően most Grafok lehetnek.
Félóráig,

csupán ötszáz schillingért.
*

Villámkép.

Innen invokállak,
Téged, a régi szellem régi őrét
s kalandorát, a bohém humanistát.
Áruld el nékem, ó, Öreg Magiszter,
kit egy árnyékszék-század bűze sem
tántorított el a rózsák illatától,
a képzelet minő lencséin át
nézzem e rohadt, neonzöld világot,
hogy benne ama klasszikus,
örök Szépséget fölfedezzem,
mit eddig csak hazugságban találtam?

Ősszel bezárom a műhelyt – Kiss István férfifodrász, Gyula (olaj, vászon, 70 × 90 cm, 1980,
Csongrád megyei Önkormányzat tulajdona, Szeged)

Ilyés Krisztinka

Polgár Kristóf

kedvenc felhőmnek

Elpazaroltak balladája

képzellek:
lehetnél zöld csillag, vérhold,
kék bolygó a messzi fentben,
fúj a szél, szinte elérlek,
ahogy kinyújtom a kezem,
a megszólításon túl ragyogsz
két fénynyaláb között,
a szépségemet hoztad ajándékba.

Egykor talán papnak tanult,
de letagadhatná. Presszóban
éjszakázik, szemben egy árok
őrizte. Üres gyomorral vidékre vett
jegyet, hogy lelőhesse szolgabíró
dédnagyapját. Harsányan
köszönt a sofőrnek a csuklós
hathuszason és tejfeles
álmokkal ütötte agyon az időt.

nem maradsz sokat,
mielőtt indulsz, illatot könnyezel,
színes befőttesüvegbe zárom,
mindenhova magammal viszem a pulóvered,
pedig a felhőknek nincs is szüksége pamutra,
de te olyan felhő vagy,
a kedvenc felhőm, az összes felhő közül
és ha tényleg menned kell,
hát menj, engem ne vigyél magaddal,
azért, hogy újból oda képzelhesselek
a vakító kékre, kénytelen leszek
rágyújtani egy már félig
elszívott cigarettára.

Antracitos barlangban ébredt
kövér békákkal. Két húgát
látta, savanyú folyamban röhögtek
rajta. Kigúnyolták sebeit,
homokba dugott leveleit. A
hivatali ügyintéző titkárnőjének
írta, mikor rumtól izzadt az
állomás büféjében. Romantikus
lázálmában panziót látott,
balatoni üdülést nagy családdal.

*
Tudod, egy egész napfényes őszön át
Évát, tudod, Eva Scharffot kerestem
kocsmák mélyén, rokokó palotákban,
s a múzeumban minden képkeretben.
Álltam ott, ahol hetven éve álltál,
mondtam, hogy Eva Scharffot keresem,
ha jó volt Néked akkor, hetven éve,
miért ne lenne most is jó, nekem?!

Boltíves épület a cukrászda.
Nagylelkűen meghívta magát
egy krémesre, mert front van,
ilyenkor annyira fáj. Egykor
napszámos volt különböző
földeken. Pénzeiből
éppen annyi maradt,
hogy vegyen egy teljesárút
a fővárosig. Zsíros farmere
rátapadt a műbőr ülésre.

Négy-öt órát kellett várnod Neked.
Dohogtál tán. Én vártam heteket.
S mit láttam közben, meggyőzött csupán:
a fakó, lomha, kortárs bécsi dámát
kizárólag a legvégsőbb esetben,
kizárólag, és csakis asztalon,
mert ha az ágyba fektetem, hanyatt,
menten elalszik,
s tessék, b…hatom.
Sajnálom, hogy a ballada
e derék kortárs asszonyokról
belefulladt a triviálba.
De vagy én vagyok nagyon hülye,
vagy nem tudok egy-két titokról.
Vagy pedig már minden hiába.
*
Persze, nem csak a szerelem…
Ennél többről is lenne szó,
valamiről, mi tán lehetne,
s a világot, ezt a randa hüllőt,
beterelné a verskeretbe.
2020. szeptember

Zsakettben bandukol
gyümölcsfák árnyékában.
Forró zsebében matatnak sárga
ujjai, sikk elpazarolni egy
jó csikket. Szégyen kíséri, míg fáradtan
vakarja potrohát, nagyot köp
a száraz földre és
illetlenül szól a teremtőhöz.

Halottak napja Bécsben (1983–2006) (olaj-tojástempera,
vászon, 87 × 55 cm)

Este ápolónőkre gondolt.
Fehér ruha, csatos cipő,
kávéfolt és lyukak az öreg
harisnyán. Cipőgyárban dolgozott,
műszakváltáskor saját háremről
fantáziált. Régi szerelmei
perzsaszőnyegen hazavárják
egy pohárral és minden nap
kicsivel jobban szeretik.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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előretolt
helyőrség

karantének
A TARTÁLY

Béla a közelben heverő szerszámosvödörből kihalászott egy sniccert. A félszemű macska, aki épp a
vödör szomszédságában fészkelte
be magát, fel sem rezdült álmából
a kotorászás zajára. Béla a zsömlét
kettétépte keresztben, és megkente kenőmájassal, a deszkakupac
mellett álldogálva, amit asztalnak
használt a gyors ebédhez. Jóféle, széles pengéjű sniccert talált,
egyenletesen oszlatta el a marhamájast. A sniccerek és a mérőszalagok természetéhez tartozik, hogy
eltűnnek, mert más mesteremberek
elpakolják őket, vagy azért, mert figyelmetlenek, vagy azért, mert az
ő szerszámuk már elkallódott, és
úgy érzik, nekik is jár a sniccer és
a mérőszalag. Akik nem így gondolják, mérhetetlen mennyiségű mérőszalagot és sniccert vásároltak
már mesterember pályájuk során.

Szilágyi-Nagy Ildikó
Bélának most kivételesen a bicskája kallódott el.
Épp csak beleharapott volna a kenőmájas zsömlébe, mellette a kései,
őszi paradicsommal, amit Ani épp
most szedett a kertből, csörgött a telefon.
– Szevasz, kisfiam! – kapta fel
Béla.
A vonal másik végén az ifjabb Béla
hosszan magyarázott.
– Aha, aha – bólogatott az idősebb
Béla.
További izgatott magyarázkodás
neszei szűrődtek ki a telefonból.
– Az legalább ötvenezer! – szörnyülködött Béla, majd elbúcsúzott.
Ette a kenőmájas zsömlét elgondolkodva, majd Anihoz fordult, aki
nem messze dolgozott a kertben.
– Történt egy baj.
– Na mi?
– Fizetni kell.

Szebelédi István arcképe (olaj-tojástempera, vászon, 100 × 76 cm,1989)

– A kártérítést, mert a gyerekek
feltették YouTube-ra, ahogy a tanárnő politikusokat parodizál?
– Nem! – legyintett Béla a rég lefutott tavaszi ügyre. – Összetörték a
gyerekek a vécétartályt az iskolában,
nekem kell kifizetni.
– De miért, a maga fia törte össze?
– Nem, ő csak az ajtót fogta, amíg a
többiek összetörték – válaszolta Béla
elmélázva.
– De hogy lehet egy vécétartályt
összetörni? A billenőgomb szokott
csak eltörni rajta.
– Az úgy volt, hogy az egyik gyerek a vécékefét a másik szájába
nyomta, amíg a másik a vécén a
dolgát végezte.
– Pfuj de gusztustalan!
– Akinek a szájába nyomta a gyerek a vécékefét, az persze felpattant,
öklendezett, aztán utánavetette magát a kártevőnek, de az menekült. A
fiam látta, visszalökte a kártevőt a
vécébe, és ment segíteni, hogy majd
ketten jól megruházzák. De abba a
kicsi vécéfülkébe nem fértek el hárman, úgyhogy a fiam kívül került, és
fogta rájuk az ajtót, hogy a kártevő
ne tudjon elmenekülni. A kis hülyegyerek átmászott a vécétartályon,
mert az, akinek a szájába nyomták a
vécékefét, feldühödött és elszántan
verte. Miközben menekült, a tartály
a falból kiszakadt és összetört.
– De ez nem kerül ötvenezerbe.
– Kiszakadt a vízvezeték is a falból, a csempék lepotyogtak, és spriccel a víz.
– Aha. Akkor miért nem a vécékefés hülyegyerek fizeti ki?
– Mert az én fiam fogta az ajtót.
– Mert van igazságérzéke! Helyes,
hogy fogta.
– De a tanárnőket nem érdekli az
igazságosság! Azt mondja az osztályfőnök, ha a fiam nem fogja az ajtót,
akkor a gyerek, akinek letolta a másik a vécékefét, csak szájfájós lett volna, így viszont óriási kár keletkezett.
A macska feleszmélt, komótosan
nyújtózott. Elballagott vagy húsz métert, lassan ásott egy lyukat, elvégezte a dolgát, majd betemette a lyukat.
– Maga vissza tudja tenni a tartályt, vesz egyet kilencezerért, nem

Csak a csupasz falak… (vegyes technika, furnérlemez, 68 × 98 cm, 1988,
a Tragor Ignác Múzeum tulajdona, Vác)
kerül ötvenezerbe. A Csontos Karcsi
meg max. tízezerért megjavítja a vízvezetéket. Harmincegyezerrel még
mindig jobban jár.
– Nem lehet, a tanárnő a pénzt
akarja. Vízvezeték-szerelő a sógora.
Egy fekete kutya tápászkodott
fel, Ani mentett pásztorkutyája. Jó
fej, de még mindig úgy néz ki, mint
első nap a menhelyen, az ember azt
sem tudja, melyik az eleje, hol simogathatná meg a fejét, ha egyáltalán
kedve támadna a kusza ebhez hozzáérni. A kutya kényelmesen elsétált a
macska előbbi helyére, megszaglászta, felüljelölte, majd visszaballagott
fekvőgödrébe, és tovább aludt.
– Akkor ez reménytelen? És pont
most, mikor a NAV-nak is meg nekem is tartozik!
– Ne féljen, magát kitisztázom! –
vágta rá gyorsan Béla.
– Először a NAV-ot, mert ha csak
egy napot is késik a részlettel, most
már azonnal végrehajtják. Ugye, figyeli a határidőt?
Béla válaszolt valamit, de Ani nem
hallotta, mert a szomszéd asztalos,
aki a sok körfűrésztől meg flexeléstől megsüketült – felesége szerint viszont már eleve süketen született –,
irdatlan flexelésbe kezdett. Béla és
Ani meg sem rezdültek, folytatták a
májas zsömle, illetve az udvaron felhalmozódott építkezési törmelék eltüntetését. Tudták már, hogy ha egy
szomszéd flexel, azt abba is hagyja,
így közvetlenül tapasztalható meg,
hogy ami keletkezik, az el is múlik.
És nemcsak a dolgok, de az ember
is állandótlan, a nép ajkával szólva,

„úgyis vagy megdöglik előbb-utóbb,
vagy elköltözik, vagy az ördög viszi el
a büdös picsába” – hiszen a nép ajka
imádja az alkalmat a nyers megnyilatkozásra, és alkalmat azt mindig
lehet találni, különösen a nagybetűs
élet nagybetűs kérdéseiben.
A ház elől Ani fehér pásztorkutyája szedte össze az irháját, leballagott az előzőleg megjelölt helyre,
megszaglászta, felüljelölte. Újra
megszaglászta, kicsit megnyalogatta a fűszálakat, még egyszer megszaglászta, visszaballagott a fekvőhelyére, és pihent tovább.
Így telt a délután, Béla ment a
dolgára, majd visszaérkezett. Közben a flexelés elmúlt – a szomszéd
állandótlansága még váratott magára, de a megnyíló csend teret engedett a békének.
– Volt bent az iskolában? – vette
fel Ani a fonalat.
– Voltam. Nem kell fizetni.
– Na, csak jobb belátásra tértek.
– A gondnok véletlenül megjavította. A tanárnő nagyon mérges lett.
– Honnan tudja?
– A gondnokgyerek mesélte. Ő
látta, hogy baleset történt, megjavította a tartályt. Hát mit tudta ő, hogy
nem szabad azt neki megjavítani?!
– Ez megoldódott. A kése meglett?
– Nem.
– Majd meglesz – mondta Ani vigaszul, majd megindult az utolsó talicska sittel a konténer felé. A talicska
lyukas aljából finoman szitált a döglött cement, mintha krétapor rajzolta
volna körül a küzdőteret, és kijelölte
volna: Ani kertje a ringen kívül van.

MID TÖRT EL, KISKUTYA?

Leczo Bence

Ezek a rózsák szúrnak. A kékek nem
annyira, mint a feketék, de a vörösek
nagyon. Emlékszem a sorrendre, azt
hiszem, de most mind fekete. És ha
a levéltetű betegséget terjeszt? Bár
lenne itt fikusz. Valaha olvastam egy
könyvet, ahol cigit nyomtak el rajta.
Olajfa, ciprusfa, egérfarkfű. Van belőle vagy tíz. Kicsi ez a hely. Mentem
volna ki zárás előtt, nem jár a takarító. Féltem, hogy rossz lesz a sötétben,
de megnyugtat a levelek apró suhogása. Mintha fújna a szél, de ez lehetetlen. A galérián nincs semmi érdekes,
cserepek, virágföld felhalmozva, meg
ilyen kis szerszámok. A biztonság
kedvéért magamhoz vettem egyet,
azt, amelyik a legveszélyesebben néz
ki. Ásóka. Vagy az virág? Valahol hallottam. Valahogy kihúzom reggelig,
jönnek nyitni, mehetek.
A kis páfrányok a sarokban kucorognak. Valami mozog mögöttük.
Nem látok, és nincs nálam tűz. Áram
sincs, könnyű lenne úgy. Odakapok
a sötétbe, semmi. Hátam mögött
érzem a szellőt, megfordulok, a levegőbe kapok, lerepülnek a cserepek,
hátrahuppanok a páfrányokra. Csordogál valami a nyakamon, letörlöm,
megnyalom, hátha vér, nem, csak
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

víz. Kissé sós. Elsuhan valami mellettem, megyek tovább, kapkodok,
leverek mindent, már porcelán törik,
mint az elefánt bent, csak megyek,
pusztítok. Mi között fogsz süvíteni,
ha semmi nem marad? Kapkodok,
elkapok valamit. Csak egy légy. Vagy
egy földrög. Nekimegyek egy doboznak, tapogatom, műanyag. Végre valami igazi dolog. Megnézem, villanyszekrény, feltolom a biztosítékot,
kattintom a lámpát, fényár. Dúltam.
Mocskos a hely, a pénztárgép a földön, az apró kiszóródott, a virágok
is a földön, a kék rózsák, a feketék, a
vörösek, a kis olajfák, az egérfarkfüvek. Az egyik törött porceláncserép
alatt nyüszít valami, harcrakészen
tartom az ásót, megemelem a darabot, egy kiskutya. Ronda egy dög,
de aranyos, megsimogatom, nyafog,
nem mozog a lába, állni se tud, mid
tört el, kiskutya? Fekete a szőre, vöröses a szeme, de egyre fakóbb, aztán kihuny. Beleteszem a virágcserépbe, földet szórok rá, eltemetem.
Mit ültessek a sírodra, kiskutya?
Sötét lesz, kattan a doboz. Valami
nem jó. Nem látom, hol van, pedig
az előbb még fehér volt, újra tapogatózom. Ezek a rózsák szúrnak.

Már kutya sincsen (akvarell, papír, 40,5 × 46 cm, 2010)
2020. szeptember
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Bálint Tamás

Nyár nélkül

– a könyvelő másik álma –
Nem szeretném, de felidézem folyton,
milyen volt az az évi, nyárnak
csúfolt pocsolya, taknyos mocsok,
melyben azóta, kitartóan várlak.
Üvegeket kapkodok le a polcról,
még most is, az éjfélt az óra, ha elüti,
bár ismerem a dolgok működését,
kíméletlenül rám zár az éjjel-nappali.
Visszatérő rémálmokban bolyongok,
ezekben járunk és nézünk félre ketten,
formálódik a nyelv hegyén a szó,
mit annyit kerestem: az összeférhetetlen.
S tombol a szív, fejemben láz gyúlna,
újra készülök a belső háborúra
egy szál magamban, mert te most sem jössz el.
Volt egy gyenge, fél tavaszunk, ősszel.

Szilágyi Diána

Versben lakozni…
Versben lakozni lenne jó, miként az Isten,
ősi zsoltárok nehéz szövetébe bújva
templomok hűvös, áhítatos csendjét dalolva meg,
vagy mint félőrült Hölderlin Heidelberg öreg tornyai közt,
sírva, zihálva, döccenő rímekbe dadogni bele az elmúlást.
A szépség foglya lennék, néma dalnok, tépett szárnyú hattyú,
fagyott vizeken evező, elveszett árva gyerek.
Vagy inkább virágzó, illattól csordult réteken,
méhzümmögéstől ittasult légben, estébe hajló délután,
ha lányok dala kel a fényben,
ősöreg rigmusok, parttalan jókedv, és csattanó csóktól
megnyíló ölek,
lennék bölcsőre hajló, mosolygó, gondtalan szőke,
ki elégedetten pillant kövérkés, göcögő kisdedére és anyai
szívéből csordul ki a ringató dallama.
Lakoznék nótában, siratóban, dalban
S dallá lenne az idő is.

Vasárnap, ebéd után, avagy a home office (olaj-tojástempera, vászon, 80 × 100 cm, 2020)

Rump Tímea

Simon Adri

Vesék és könyörgés

Sötétkamra

Látjátok, feleim,

A karanténból nem látni a fényt.
Csak elképzelem, ahogy hasad a hajnal,
mikor a Nap már a horizontra ért.

nem múlt el a fájdalom.
Csikorgó szerveink gyulladásba
táncolnak, latin szeretők
forró vére bomlik enyészetté
a föld alatt. Hajdan gyönyörű
koronád ékítette a
kiskocsma környékét, de most

Bánfai Zsolt

nincs mit büszkén kihúzni,

Családi fénykép

ha füttyent pár sofőr

apám meszelt ballonkabát
hófehér árny a morfogenetikus mezőben
felhő vagy léggömb lett, angyal talán –
marék hamvadó lepke tánca
anyám egy csokor szigorú-kék zsálya
egyszer kővé változtatott, aztán az egekbe emelt
bőrömön porlik most is mosolygása,
mikor kérges arcát kezemben elültetem –
te meg ott ülsz fenn egy fotelben
öledben rét zöldül, szemedben számtalan a tó,
hisz az örök vizek lánya vagy –
felfűzött bolygók keringnek csuklódon
nyakadban prémek, kövek, selyem és kenderkötél –
hajnalt pirít hajadra a parti szél

csak lesütött szemekkel
hamuval rúzsozott ajkaid
csócsálod a dailypic felett.

Felitatják a sebről a vért,
vihar érkezik szakadó robajjal –
karanténból nem látni a fényt.
Most újra sütnek krumplis lepényt
márványosra kiköpült vajjal,
mikor a Nap már a horizontra ért.
Magamnak csillantok egy kis reményt:
meglesem ma, hogy hasad a hajnal.
Karanténból nem látni a fényt.
Visszaidézem Balatonberényt:
lányok futottak kibomló hajjal,
mikor a Nap már a horizontra ért.
Nem látni még, csak az út elejét.
Indulok, mielőtt hasad a hajnal,
mikor a Nap már a horizontra ért.
A karanténból nem látni a fényt.

Both Balázs

Lábjegyzet, orvosi vényre
Van már kenyered. Borod is van.
Régi otthonod idegenek lakják.
Hajad deres. Gesztusaidban
mind kevesebb fiatalság.
Allegória, ha az őszi téren
vörös lombra hullnak a fények.
Könyvekből épült bástyák
mögött keresel fedezéket.
Tudod már, mi a karcinóma,
hipertónia, diasztolé.
Halottaidhoz vagy hűséges,
kései Antigoné.
2020. szeptember

Hagyaték (olaj-tojástempera, papírlemez, 65 × 85 cm, 2012)
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előretolt
helyőrség

hamuban sült pogácsa
ANNABÉ – VARÁZSLAT AZ ÓVODÁBAN
Annabé nem sokkal harmadik születésnapja előtt óvodás lett.
Mindig nagyon szeretett rajzolni,
ezért nemrég azt mondta az apukájának, hogy ha egyszer oviba megy,
ceruza lesz a jele.
A beiratkozáskor az apukája titokban megkérdezte Erzsike óvó
nénit, hogy lehet-e ceruza a jele a
kislányának.
– Hát persze – felelte Erzsike óvó
néni.
Annabé nagyon megörült, amikor megtudta, hogy tényleg ceruza
lesz a jele, és már az első napon
boldogan ment anyával és apával az
oviba.
Reggel farmert és rózsaszín sportcipőt húzott, és mielőtt elindultak,
azt a nagy szemű, ugráló plüssmajmot vette a kezébe, amely nemcsak
ugrál, de zenél is, és amelyet nem
sokkal azelőtt a nagymamájától kapott.
Ez volt a tizedik plüssmajom a
gyűjteményében. Nemrég számolta meg őket, és nagyot nevetett,
amikor kiderült, hogy éppen tízen
vannak. Annabé ugyanis pont tízig
tudott elszámolni hibátlanul.
De nemcsak a plüssmajmokat
szerette annyira, kedvenc éneke is
majmos volt. Egy angol dal, amelyben öt kis majom ugrál az ágyon,
sorban leesnek, az anyukájuk pedig
minden leesés után telefonon felhívja az orvost, hogy jöjjön és gyógyítsa meg őket.
Annabé is szokott ugrálni anyáék
nagyágyán, csak ő nem szokott leesni, mert apa ilyenkor mindig az
ágy mellé áll, hogy elkapja, ha véletlenül rosszul sikerülne a megérkezés. Annabé jó magasra ugrik, de

egyedül mégsem éri el a mennyezetet. Ha már eleget próbálkozott, és
elfáradt az ugrálásban, nagyot kiált, hogy segíts, apa, add kölcsön az
erődet! Apa akkor a kislány hóna
alá nyúl, és felrepíti őt egészen a
mennyezetig, Annabé pedig nevet,
és az ujja hegyével megérinti a plafont.
De az első óvodai nap reggelén nem
ugrált az ágyon, hanem anyával,
apával és az új plüssmajmával az
ovi felé gyalogolt.
A sárga épület hatalmas ajtajáig
hat lépcsőfok vezet fel. Annabé felszaladt rajtuk, de a nyitott ajtó előtt
megállt, hogy megvárja a szüleit.
Amikor egy pillanatra visszanézett
rájuk, apa készített róla egy fényképet, aztán anyával ők is felmentek a
lépcsőn, és a kislánnyal együtt beléptek a hatalmas ajtón.
A Cica csoport szobájában még
csak három gyerek játszott. Annabé az előtérben cipőt cserélt, a ceruza jel alatti szekrénybe betette a
váltóruhás táskáját, megnézte magát a kistükörben, végül bement a
többiekhez. Míg ismerkedtek egymással, anya és apa beszélt néhány
szót Erzsike óvó nénivel, aztán Éva
óvó nénivel, végül azzal köszöntek
el Annabétől, hogy délután mindketten jönnek érte.
Az első nap jól telt. Először bent játszottak, aztán kint, az udvaron. Ott
ismerkedtek meg Flóra óvó nénivel,
ebédkor pedig Katika dajka nénivel.
Finomakat ettek és ittak, a délutáni
pihenő előtt pedig Erzsike óvó néni
tündérekről olvasott nekik.
Másnap már kicsivel többen voltak, harmadnap pedig még többen.

Annabének néhány nap alatt új barátai lettek a kiscsoportosok között:
a cserfes Alina, a szelíd Hédike, a
csendes Eszterke és Luca, aki mindenkivel kedves.
Még be sem köszöntött az igazi ősz,
még le sem hullottak a levelek a
fákról, amikor Annabé új barátaival
felfedezte a titkos helyet az udvaron.
A nagycsúszda mellett, közvetlenül a kerítés tövében áll egy hatalmas bokor, a mögé remekül el
lehetett bújni, amikor egymás közt
manókról, angyalokról vagy szárnyas tündérekről beszélgetnek.
De nemcsak ezért szerették meg a
titkos helyet, hanem mert hónapokkal később, egy május végi napon itt
sikerült az első igazi varázslás.
Gyakran próbálkoztak már vele
máshol is, ám a varázsláshoz éppen
a titkos hely kellett. És persze még
sok minden más.
Például a Szerencsehozó Kutyafülű Angyal, az a néhány centiméteres rózsaszín műanyagfigura,
amelyet Annabé nem sokkal azelőtt
kapott.
Az a májusi nap is hasonlóan kezdődött, mint a többi, a végén mégis nagyon különleges lett. Annabé
szerint ez csakis a Szerencsehozó
Kutyafülű Angyalnak köszönhető,
aki, ha akarja, egy átlagos napból
is olyan különleges napot tud varázsolni, hogy azt soha senki nem
felejti el.
Reggel, mielőtt a kislány felébredt
volna, olyan érzése támadt, mintha
valaki állna az ágya mellett.
Egy manó vagy egy kutyafülű angyal, gondolta, és kinyitotta a szemét.

Kiss Ottó
– Jó reggelt! – mosolygott apa. –
Nemsokára indulunk az oviba!
– Jól van, mindjárt felkelek – válaszolta Annabé kissé álmosan, aztán megkérdezte: – Nem baj, hogy
az este nem sikerült rácélozni a fejemet a majmos párnára?
– Nem baj – mondta apa, és felemelte a földről Annabé kispárnáját.
A kislány kibújt az ágyból, fogta a
párnát, és beszaladt vele a nagyszobába, a szülei ágyához.
– Tudjátok, mi a teljes neve Szerencsehozónak? – kérdezte, de nem
várta meg a választ, azonnal felelt
is a kérdésre: – Szerencsehozó Kutyafülű Angyal! Ezt a nevet álmodtam neki éjszaka!
– Szép név – mosolygott anya, és
kivette a szekrényből a kislány aznapi ruháit.
Míg Annabé öltözködött, apa elkészítette a kakaót és fogkrémet
nyomott a kislány fogkeféjére.
– Ma az ugráló majmot viszem,
de légy szíves tedd oda Szerencsehozót is! – kiáltott ki Annabé a
fürdőszobából fogmosás közben.
Anya addigra már bepakolt a
teknősös hátizsákba, de a váltóruhák tetejére most odatette Szerencsehozót, és persze azt a nagy
szemű, ugráló plüssmajmot is,
amelyik zenél, ha kicsit megnyomjuk a hasát.
Aznap apával mentek. Gyönyörű
májusi reggel volt, az óvodába vezető sugárúton virágoztak a gesztenyefák. A legtöbbjük fehér virágot
hozott, de volt olyan is közöttük,
amelyik rózsaszínt. Ahogy gyalogoltak a járdán, néha fel-felnéztek
a hatalmas fákra, és közben beszélgettek.

– Apa, te tudsz varázsolni? – kérdezte Annabé.
– Igen – felelte apa. – Csak nem
mindig sikerül.
– És hogy kell? – kérdezte Annabé.
– Abrakadabra meg csiribú-csiribá. Ilyenek – mondta apa.
Az oviban reggeli után mindenki kiment az udvarra. A barátnők
azonnal a titkos helyhez szaladtak.
A hatalmas, virágzó bokor remekül
eltakarta őket.
– Most nagyon figyeljetek! –
kezdte Annabé, és egyik kezébe
fogta Szerencsehozó Kutyafülű Angyalt, a másikkal pedig felültette az
ugráló majmot egy erős ágra.
A többiek körbeállták, és figyelték, mi történik.
– Abrakadabra meg csiribú-csiribá. Ilyenek! – kiáltotta Annabé, aztán lehajtotta az ágat egészen a földig, és amikor elengedte, a majom
az ég felé repült. Lefelé zuhanva
ráesett a nagycsúszda tetejére, hangosan zenélt, és lecsúszott egészen
a homokig.
– Sikerüüült! – kiáltották a lányok szinte egyszerre, aztán sorban mindegyikük megismételte a
varázslatot. Először a cserfes Alina,
utána a szelíd Hédike, aztán a csendes Eszterke, végül Luca.
Mire ő is kimondta a varázsigét,
az udvaron már a nagycsoportosok is ámulva figyelték, ahogy egy
plüssmajom időről időre lehull az
égből, ráesik a nagycsúszda tetejére, és miközben leér a homokba,
még zenél is.
Mintha csak azt ismételgetné:
most mindenki engem figyeljen,
mert ez egy igazi varázslat!

ujj a lap alatt
MENJ EL A MARSRA!
Naprendszerünk negyedik bolygója
azóta izgatja az emberi képzeletet,
mióta 1610-ben Galileo Galilei megpillantotta teleszkópjában. A római
háborús istenségről elnevezett vörös bolygó felszínét egy korai téves
elmélet szerint csatornák barázdálták, amiből arra a következtetésre
jutottak, hogy értelmes életnek adhat otthont. Ezután a marslakókról
szóló elképzelések különböző formákban özönlötték el a kultúra és
a tudomány berkeit, egészen addig,
míg végül az utóbbi felülkerekedett.
A Marsról szóló fantasztikus történetek a legtöbbször igyekeznek az
adott kor ismereteihez igazodni, így
lehet az, hogy az 1911-es John Carter
kardos, szandálos ponyvaregényei
után a mai hősök már szkafanderekben, mikroéletformák nyomai
után kutatják a vörös bolygót. Mivel
a videójátékok a modern kor szülöttei, néhány nosztalgiázó kivételtől
eltekintve a legtöbb a mai tudományos eredményeket feldolgozva
repít el bennünket a planéta és az
ember kapcsolatának jövőjébe. Ezt
a jövőt pedig annyiféleképpen álmodták meg, ahány játék készült: a
Surviving Marsban kupolakolóniát
építünk és fejlesztünk, a Terraforming Marsban átformáljuk a bolygó bioszféráját, a Red Factionben a
telepesek forradalmába keveredünk,
a Memories of Marsban pedig az
elbukott kolonizálási kísérletek maIRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Kántor Mihály

radványai között kell túlélnünk. A
lista korántsem teljes, hisz tucatnyi
játék látogatott már el a Marsra,
ám egyik sem tette ezt még abból a
perspektívából, melyet a Moons of
Madness készítői választottak.
A jórészt novelláiról ismert
Howard Phillips Lovecraft egyik legterjedelmesebb írása a magyarul is
megjelent Őrület hegyei. A balul sikerült antarktiszi expedíció krónikáját valójában Edgar Allan Poe, Arthur Gordon Pym, a tengerész című
novellája, egész pontosan annak
enigmatikus befejezése ihlette. Az
inspiráció pedig további inspirációt
szült, így a Moons of Madnessben
Lovecraft novellájának tematikáját
helyezték át a Marsra.
A játék története szerint a nem túl
távoli jövőben a mindenható Orochi
vállalat olyan jeleket észlelt a Marsról, melyeket a cég szakértői értelmes élet nyomaként azonosítottak.
A társaság úgy ítélte meg, hogy az
információ túlságosan kényes ahhoz, hogy a közönség elé tárják, így
titkos küldetésbe kezdtek. Minimális személyzettel létrehozták a Marson az Invictus állomást, amelynek
dolgozói hivatalosan a cég antarktiszi kutatóállomásán teljesítenek
szolgálatot, valójában azonban a
bolygót kutatják. Az ötfős csoport
egyik tagját, Shane Newehart gépészt alakítjuk majd, akinek eleinte
fogalma sincs a cég rejtett terveiről,

mindössze teszi a dolgát: javítgatja
a sebtében felhúzott bázis, illetve
a kihelyezett alállomások műszereit. Bejárjuk a több modulból álló
mesterséges otthonunkat, képet
alkothatunk az itteni életről, rutint
szerzünk a zsilipelésben, a kinti sétákban és a marsjáró vezetésében.
Ezen tevékenységek jobbára a gépekhez és a finomabb műszerekhez
kapcsolódó logikai feladványokban
merülnek ki, melyek nem megerőltetőek, mindössze könnyed kihívások elé állítanak bennünket. Bár a
többi kollégánkkal személyesen csak
elvétve találkozunk, a folyamatos rádiókapcsolatnak hála nem érezzük
magunkat teljesen elhagyatva. Lassan kirajzolódik előttünk a viszonyrendszerük, mely bizony nem teljesen súrlódásmentes. Ahogy Shane

egyre magasabb biztonsági hozzáféréseket kap (vagy szerez magának),
úgy rajzolódik ki előtte egy felelőtlen
kísérlet, egy gátlástalan vállalkozás
és egy kozmikus fenyegetés, mely
valamiképp kapcsolódik hősünk rég
eltűnt édesanyjához, illetve a Mars
két holdjához, a Deimoshoz és a
Phoboshoz.
A játékban ugyan nem lehet fegyvert ragadni, ám ez nem jelenti azt,
hogy nem kerülünk forró helyzetekbe. A biztonsági robotok egy ponton
ellenünk fordulnak és csak bujkálni
tudunk előlük, a szkafander sisakját
elveszítjük és anélkül kényszerülünk
futni a Marson, ám a bolygó túlvilági
rejtélyei, illetve Shane gyermekkori
emlékeinek rekonstruálása is tartogatnak pár hátborzongató momentumot. Vitathatatlan, hogy a játék

Forrás: Facebook/Moons of Madness
legnagyobb teljesítménye az atmoszférateremtés frontján keresendő. Az apró repedések után fokozatosan széthulló küldetés érzékletes
párhuzamot képez hősünk hiányzó
édesanyjának traumájával és az azzal
való újbóli szembesüléssel. Emellett
a játék vizuálisan is izgalmas, a bázis klinikai sterilitása, a Mars sivár,
mégis földöntúli szépsége, valamint
a rejtélyhez kapcsolódó ciklopszi romok nyomasztó fenyegetése mindmind a hangulatot erősítik. A Moons
of Madness a tudományos fantasztikum és a kozmikus horror nem
annyira véres, inkább pszichológiailag érdekfeszítő ötvözete, mely méltó örököse irodalmi gyökereinek.
(Moons of Madness. Platform:
PC, PlayStation 4, Xbox One.)
2020. szeptember

