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Marno János

A dal

Akkor végigmért a tekintetével,
s bőrére kiült a fagyott hús színe,
a húsé, az inaké és a faggyúé,
és az idült alkoholmámoré,
mely kapaszkodóért, kampóért eseng;
a csend pedig egyre növekedett
köztünk, mintha mi magunk nevelnénk fel,
ami ránk szakadt ismeretlenül,
hogy egy nap maga döntse el, szörnyeteg
lett-e belőle, vagy csak egy nagybeteg,
akitől orvosa, ápolója és
látogatója is elnémul. Egy tárgy
alanyesete. Bársonyzakója
belső zsebében gyöngyház fényű fésű,
fogantyú nélküli. A tudta nélkül
immár semmit nem tehetünk. Szolgái
lettünk úgyszólván, szülei helyett,
egymástól született idegenkedők,
akik nem szívesen esznek egy asztal
mellett. Vagy ha mégis, akkor csak isznak,
mert eltikkadtak a csendet hajszolván
s kedvelt nótájuk A siralomházban.
Egyszer megütötte a fülüket, s
azóta ebből a dallamból merítenek
kedvet és kedvet a kedvetlenséghez,
mely nem azonos az egykedvűséggel,
mert a dal vallhatja természetének
a kétkedvűséget. Azt isszák némán,
és ivódnak fel, magukban cívódván
egymással, a fésülködés percétől
már szikraesőt jósolható csendbe.

A 2016. évi Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny és Költőtalálkozó emlékdíjas verse.
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Oláh András

monológ
 
Meszesán Jenő és Nyina Grigorjevna emlékére

tőled már végleg megvonták a szót
s bár megvívtál néhány asszót 
maradtál örökre adós
otthontalan menekült ragadós
mint légypapíron a légy: a semmire nyitott
avarban hentergő mint aki ivott
cirógatott halkan a pillanat  
prédának hagytak itt: hátha hat
félbevágott álmok sötét utcáin bolyongsz 
szemrehányón köszön rád a hűvös Omszk
csak gyönge szédület csak fals iram
mint téli tó ha jég rian
megszólal benned a lármafa
a haldokló hit is mintha ártana
s a kerítés – az iszonyatba font –
adja a második pofont
hajótörött vagy ki partot keres
de körül a sok csillag mind veres
a rútság Isten helyére költözött
nem tudtál elférni két ország között
fertőzött eszme éhes kancaként
szökkent élvezni sötéten a kéjt 
s átrajzolta az álmokat
de hátha mégis rád fogad
a lány ki átadta – ó mi szép –
szürke gyapjúpulóverét
látod a táskásra sírt szemek
onnan is magukhoz intenek
ölel Tatjana Nyina és Mása
vagytok lábnyomok találkozása
az idő benned lassan megtelik
de sok még a kérdés az utolsó reggelig
és örök társként ott a kétkedés
s a díszdobozban a hit – oly kevés – 

a verek szikék a versek varratok
bennük mindennap én is meghalok

A 2016. évi Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny és Költőtalálkozó különdíjas verse.
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Csendes Toll

BEFEJEZ ETLEN KÉP
Avagy egy magyar indiai*

Tudom, hogy új forrásokra van szükségem...
(Amrita Sher-Gil leveléből)

Tizenhárom éves koromban meglátogatott minket a nagybátyám Indiában, és megkérdezte, 
nem lenne-e kedvem művészetet tanulni, rendszeresen gyakorolni modell után dolgozva. 
Folyton a formák organikusságát hangsúlyozta, amit mesterétől, Hollósy Simontól tanult.  
A szerkezet belső törvényeit. Rengeteg vázlatot készíttetett velem, majd mégis meglepődik, 
hogy alig néhány hét alatt elsajátítottam tanítását és szerinte szinte tökéletesen rajzoltam.

Néhány évvel később Párizsban folytattam művészeti tanulmányaimat, nem azért, mert 
tudtam, ez a legideálisabb hely erre, hanem mert családom Európába látogatott. Én pedig 
igyekeztem tökéletesen elsajátítani ottani mesterem tanításait. A részleteket mindig igyekeztem 
egységbe olvasztani.

Tizenhét éves koromban megismertem a testi szerelmet, ami lenyűgözött, és kíváncsiságomnak 
a párizsi nyitottság nem szabott határt. Szerelmes lettem a saját testembe, és mindkét nemnek 
szívesen osztogattam bájaimat. Miközben az érzékiség művészeti hitvallásommá vált. 

*(Amrita Sher-Gil, 1913–1941)

(Fiatalember almákkal, 1932)

a fiatalember kezébe almákat adtam
hogy ne lepleződjön le rögtön milyen

tétova lenne almák nélkül ha csak az
arcára nézünk az olyan szomorú hogy

elviselni se lehetne, miattam persze 
hiába adtam fehér inget rá és hiába
 
festettem még fehérebbre érzéseimet,
nem tudtam eltitkolni ahogy ő se csak
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szorongatja az almákat mintha az lenne
a kép témája akár labdák is lehetnének
 
zsonglőr nem az persze dehogynem

(Fiatalember portréja, 1930)

almák nélkül mindez mennyivel nehezebb
mesterkélt lesz rögtön pedig az alma meny
nyire nem illett oda keresztbe teszi a kezét

inkább mégis a kapkodva felvett ing a közép
pont ami vonzza a tekintetet hogy miért így 
van rajta? igen előtte szeretkeztünk az arcán 

is látszik milyen szép nyugodt lett már

(Hivatásos modell, 1933)

ez a nő komoly feladat 
éppen mert nem tudom 

megragadni a szépségét
csak a testet ahogy eresz

kedik csak az időt ahogy 
múlik rajta éppen csupa

szon és túl jól láthatóan

(Modelltanulmány, 1934)
 
ugyanaz a nő felöltözve nem
ugyanaz az arca lesz más el
veszti kiszolgáltatott mezte
lenségét maszkot ölt soha 

se ismernénk rá ugyanaz a
modell és persze hogy nem
ugyanaz mindent el akar
titkolni előlünk amit meg
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mutatott kitárt meztelen
ségében pedig neki ez a 
hivatása munkája hogy
meztelenül felöltözöttebb 

legyen és mégis éppen for
dítva van erre csak akkor
jöttem rá amikor felöltözve
kellett őt megfestenem és 

ez iszonyúan nehéz volt 
 

Tizenkilenc éves koromban a Grand Salon tagjai közé választott. Nem sokkal később díjakkal 
is elhalmoztak, de nem vagyok naiv. Tudom, hogy Cézanne és Gauguin hatása látható és 
érezhető munkáimon, mégis. Éreztem az egyediségüket is. És ne felejtsük egzotikus szépségemet 
se. Ami az akkori zárt művészvilágban a képek mellett, vagy előtt, igen hatásosan működött. 
Egy magyar indiai. 

(Ülő akt, 1931)

ezt a képet Cézanne is festhette
volna technikailag mindenkép
pen de ahhoz már túl konkrét

a megvalósítás túl naturális az
övé elnagyoltabb lett volna, egy
női bimbót sosem tudott volna

ilyen leheletfinoman jelezni
ahogy szinte rezeg a vágytól
még a képen is hogy érintsék

meg végre és hiába arány
talanul vastag a láb és a kéz
a fenékvágat érzékisége jelzi

hogy ilyet csak nő tud nőről
festeni talán mert ő is pont
osan ilyen ilyen akar lenni

Gauguin tahiti-képei végleg fellobbantották bennem a vágyat India iránt. Elégedetlen voltam 
a nyugati világ művészetével, valami hiányzott belőle. Nem szívesen mondanám ki. Otthon 
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Simlában megnyugodtam, soha többé nem vágytam a nyugati világba. A magyar vidéket 
néhányszor fölkerestem, nosztalgia-tájképeket festettem, de semmi több.

(Krumplihámozó, 1938)

mennyire ismerős téma mennyire
ismerős mozdulat mégis annyira
idegen az egész kép talán a csend
életszerű beállítás menti a dolgot

a beállítás jobb oldalán az ember
kényszerből oda néz annyira élet
telen a nő arca annyira ijesztő az
az elrajzolt nagy kéz és az egész

képet uraló sötét ruhafolt szem
ben az üdítően penészzöldes hát
térrel talán hogy jobban feltűn
jön pofontól piros füle ha már?

(Női torzó, [Akt] 1938)

annyira ikonszerű lett ez a kép
a maga meztelenségében hogy
magam is meglepődtem most
nem a testet a női lényt akartam

megfesteni hogy annyira legyen
síkszerű ahogy a lélek az ahogy
legjobban látszik és magam is
meglepődtem az eredményen

az arc maszkszerűségét úgy is 
hagytam a finom kecses mell
sem plasztikus és alul a lába
között is hagytam a sejtelmes

séget ne tűnjön valóságosnak
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(Vidéki piac Magyarországon, 1938)

először is a halasi égbolt festett téli szürke
sége volt meg bennem ahogy belemered a 

templomtorony szikrázó fehérsége a házak
piszkosfehér fala fölött feketébe öltözött

emberek között megnyugtatóan barna talics
kák pihennek kizárólag a zöldségek színével

tudtam egy kis izgalmat csempészni a komor
világba egyedül a csupasz ágas-bogasra cson

kolt fák megfestésével tudtam saját látomássá
formálni ezt a vidéki piacot mert ezek való

jában nincsenek ott csak bennem s ez elég

(Téli táj, 1939)

bruegheli táj is lehetne ha nem 
lenne jelen az adott kor vasúti sín

ekben és villanyvezetékekben
és talán senkinek nem tűnik fel

hogy a fák nem fák ilyen fák nincs
enek még télen se mivel inkább

karók fekete függőleges jelek a hó
mindent betakaró fehérségében 

a valóság illúziója miatt festettem
három faszerű tárgyat is a képbe

egyikre varjút is talán csak viccből
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(Két leány, 1939)

a barátságot akartam megfesteni
ha lehetséges minden sallang nélkül

de hiába ábrázoltam a két paraszt
lányt ruha nélkül kettős aktkép lett

belőle ezért sokáig nem is fejeztem
be majd az ülő lány vállára lepedőt

festettem hogy ne a puszta bőréhez
érjen a barátnő keze jelezve a finom

kapcsolat határát kettőjük között és
a kompozíció miatt az ülő lányt néger

nek mutatom mégis az alázatról szól
a kép de miért mikor egyenrangúnak

kellene lenniük inkább nem? vagy...

Ahogy India földjére léptem, festészetem, ami addig európai jegyeket tükrözött, azonnal meg-
változott. Lassan indiai festővé váltam. A sötét bőrök vonzottak, a szögletes arcok és testek.  
Az emberi szenvedés és szenvedélyesség újfajta atmoszférát kölcsönzött képeimnek. Ezt keres-
tem. Egyszerűsíteni és egyszerűsödni akartam tovább. Tovább.

A régi, hagyományos iskola persze ellenséget látott bennem. A fiatalok mégis engem kezdtek 
utánozni. Egyre vadabbul támadtak, és idegenséggel vádoltak.

Amikor az adzsantái barlangtemplom 6. századi falfestményeit megláttam Buddha születésé-
ről, azonnal tudtam, megtaláltam, amit kerestem. Az alapot, a gyökeret, amiből organikusan 
én is kihajthattam. Tudtam, hogy jó úton járok. Már csak végig kell mennem rajta, ha tudok. 
Ebből születhet meg a modern India igazi művészete. Az érzékiséget láttam ott, ami tökéle-
tesen felszabadított.

Innentől minden egyszerűnek látszott, csak meg kellett találni a megfelelő témákat, formákat, 
színeket a hétköznapi életben. Bele kellett szeretnem az életembe, nem volt nehéz. Indiában 
végre otthon éreztem magam.

Festményeim ennek a létnek az összegzései, semmi sem véletlen rajtuk, egyetlen színfolt sem.

1938-ban Magyarországra utaztam, megismerkedtem kedvenc írómmal, Karinthyval és Bartók-
kal, majd férjet szereztem magamnak, a biztonság és a közös múlt kedvéért unokatestvéremet, 
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gyerekkori játszótársamat, akivel együtt tértem vissza Indiába, hogy hozzak magammal egy 
kis magyar ízt is. De elegem volt a fővárosi társasági létből, vidékre költöztünk, ami tökéletesen 
megfelelt szándékaimnak. A falusi környezet.

Szaraja erdeiben vörösre festett, hatalmas agyagelefántok találhatóak, amelyek elképesztő 
abszurditásukkal ragadták meg, szabadították fel fantáziámat.

Nagyméretű képeket kezdtem festeni, ami rákényszerített, hogy képeim még tovább egysze-
rűsödjenek, tisztuljanak. Egy fürdőző elefánt látványa például.

Miért nem festettem meg a tengert, miközben a kis parti faházban annyi időt töltöttem? 
Lenyűgözött, ő nyert, nem mertem, nem volt bátorságom hozzá, pedig. Mégiscsak kelet-euró-
pai, tengertelen vagyok félig. 

A nyarakat újra Simlában töltöttük férjemmel, ahol a hegyi élet izgatott, az emberek 
és a környezet egyaránt. Újabb képeimen nincsenek részletek, minden leegyszerűsödik, 
és minden egyformán fontos. A háttér ugyanannyira, mint a címadó főszereplő. Nincs 
benne emmi titok.

(Fák, 1939)

ezek a fák nem fák
hiába ismersz rájuk
érzések vágyak női
szimbólumok átjutni

a sötét belsőből a
világosba valahogy
a fényre a fák hálóján
esztétikus belső rend

jükön át oda ahol a
fák már csak magukat
mutatják ahol a fák
már csak festett fák

de mintha üvegen él
etem végéig követnek

Mindig olyan fákat akartam festeni, mint Csontváry vagy Van Gogh. De ez a vágy kielégítet-
lenül pulzált bennem, fákat, önmagukban soha nem festettem, amíg észre nem vettem, hogy az 
összes Indiában festett képem hátterében csupasz és csonka fákat látni. Akkor megnyugodtam, 
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és végre megfestettem a fákat önmagukban is. Nyilván nem véletlenül éppen Magyarországon, 
újra, önarcképek sorozata után.

(Kertben, 1938–39)

az asztal vakító fehérsége
csálé lábai mintha felülről 
látnánk a kertre nem moz
dul a kép előterében árvál
kodó csupasz vékonyka fa

mögötte díszlet a házfal
nem valóságos háttér út
jelző fái is csupán kivezetnek 
a képből terelnék a figyelmet
a magányos székről kancsóról

és a gyümölcsös tál színeiről

(Boldog temető, 1939)

vidám sírköveket akartam festeni
ebbe a temetőbe mert elegem volt
a szomorúságból miért ne lehetne
egy temető boldog várva a feltám

adást hisz nálunk Indiában nincsenek
temetők kálváriák se bánat nem kell
jeleket hagyni hogy emlékezzünk egy
másra legyenek hát színesek a sirkö

vek a fejfák ha fák komorak is nagyon
nem tájkép inkább portré honvággyal

Kezdtem végre megnyugodni, elfelejteni gyerekkori frusztráltságomat, hogy gyenge idegzetű 
anyám a húgomat jobban szereti, mint engem. Bizonyára fiatalkorom minden bizonyítás- és 
teljesítménykényszere ebből fakad.

Akárhogyan is, anyámnak, illetve szeretőjének, az olasz szobrásznak rendkívül sokat köszön-
hetek. Alapvető képzőművészeti technikákat mutatott. Majd Olaszországba vitt, ami nagyon 
tetszett nekem, de amikor a firenzei zárdából, ahol tanultam, kirúgtak apám vallása miatt, 
visszatértünk Indiába.
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(Fürdő nő, 1940)

valójában kilestem fürdőző
unokatestvéremet vágytam

a női test izgalmát mégsem
Teji testének dús barnasága

fogott meg hanem a vizes
korsó pirosa és az az intim

viszony ahogy a női kéz a
piros korsóhoz hozzáér és

tartja tartottam tőle de még
is ez a piros ennek árnya

latai uralják az egész képet

Egyszerűsíteni akartam a műveimet, egyszerűsödni magam is. Nem keverni a színeket, tisztán, 
de játékosan vállalni őket.

(Elefántsétáltatás, 1940)

világoszöld lomb alatt
fehéren izzó fal tövében

fekete testek az éjszakában
csak az agyaruk világít

néhány színfolt köpenyek
csupán a kompozíció miatt

(ps)
Tudom, hogy egy 21. századi ismeretlen költő belém fog szeretni, igaz szerelemmel, és ennek 
tanúbizonyságát adja, ezért már biztosan megérte.
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(válaszlevél)

Amrita Sher-Gilnek

A halál csak egy távolság,
ahonnan másként látjuk a
dolgokat, ugye, kedves A.

A halál csak egy távolság,
amit nem érzékelünk, csak ha.
Csak ha már nem távolság,

hanem. Addig csak félünk tőle,
mint ismeretlen messzeségtől.
A halál csak egyre csökkenő

távolság, kedves A., már tudod.
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Bíró Tímea

Minden napra 
egy csoda

Hétfő:
Anyát bevitték a kórházba,
ott majd biztos főtt ételt fog kapni.

Kedd:
Gombócnak kiskutyái lettek. Apa
holnapután ássa el őket, addig játszhatok velük.

Szerda:
Uzsonnára sajtreszeléket is szórtak
a margarinoskenyérre. Nagyon vigyáztam,
le ne szórjam a földre a napszínű kincseket.

Csütörtök:
Anyát hazaengedték a kórházból. Azt mondták,
nem lehet meggyógyítani, ne fogja bent a helyet.
Nem nagyon értem, de örülök, hogy itthon van
velünk.

Péntek:
Már nem értük el a fényes gyümölcsöket, de
az éjszakai vihar levert néhány almát
Pali bácsi fájáról, hajnalban összekapkodtam
őket a földről. Pali bácsi
úgyis csak a disznóknak keveri a moslékba.

Szombat:
Apának nincs miből pálinkát venni, minden pénzünk
elment a gyógyszerekre.
Apa ordibál, biztos nagyon szomjas.

Vasárnap:
A templomban még mindig melegebb van, mint otthon.
Ott lehet melegedni.
Néha még fel se melegednek a lábujjaim,
már vége is van a szentmisének.
A pap bácsi mindig be akar mutatni
istennek, de engem úgy neveltek,
hogy ne álljak szóba idegenekkel.
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Kálnay Adél

Utazó

Viszi a szemem a világot
magával, s mindent egy
helyre gyűjt, oda, ahol
a képek majd szépen
összeérnek, s gömb lesz
belőlük, csillogó csoda.

Megvillannak benne a
sáros udvarok, a néma
kertek, s a lusta dáliák,
kering a falhoz támasztott,
ócska seprű, a rövid láncon
csaholó kutya, az árokparti
pipacsok, s a szélcibálta,
mindig bús akác.

Viszek, viszek mindent
magammal, nem tudom
elhagyni, letenni se,
még nem tudom, mindez
mire lesz jó, mire kell,
de szemem elkapta,
s nem engedi el soha.

Agyamba, lelkembe
égtek a képek, mint
régi dagerrotípiák,
évek százai keveregnek,
lámpa körül zsongnak
így a tarka lepkék,
fel-felvillannak és
sisteregve enyésznek el.

Mióta is utazom, mióta!
Közben egyre gyűlnek
képeim, s néha azt hiszem,
láttam már mindent,
minden örömöt és
minden szenvedést.

Tudod, egyszer még
Istent is láttam,
apró lányka volt,
rozzant ajtókeretnek
dőlve álldogált,
szurtos kis kezét
nyújtotta ételért,
s éjsötét szeme
égetett, mint a tűz.
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Payer Imre

Tudom, 
én kerültem sorra

Reggeli fényben remegő remény.
Incselkedőn csillogó csillámok.
Fodrok a víztükrön.
Sárga virág, sárga.
Ágaskodnak a fák.
Táncolnak a fűszálak.
Ismeretlen füzes haját
összeborzolja egy vidám szélisten.
Zöldebb a zöld.
Beletapad a szemembe.
A földön úgy sétálok, mint hátán
lélegző vadállatnak.
Egy távoli domb, mint ódon sírszentély,
mint a masztaba.
Egyszerre vagyok fiatal és öreg.
Tudom.
Én kerültem sorra.
Pedig nem akartam sorra kerülni.
Emlékszem.
Töpörödött, ficamodott térre.
Mégis volt benne élet.
A mostani álságosan harsány színek,
mint egy elhagyott
vagy nagyon távolról várakozó űrállomás.
Tudom.
Én kerültem sorra.
Az ég közepén, legmagasabb pontján
megáll a tűzszalagos aranyszekér.
Megmerevedik, megbénul, szétesik.
Szétszóródik az égen, ég alá.
Átmenet nélkül átalakuló áramlás.
Áramlásból átváltás lesz. 
Mintha alig, vagy nem is hallható kattanás.
Végtelen égből: habosított gipszfödém.
A levegő pórusaiban 
fogaskerekek üzemelnek.
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Telnek a napszakok.
Elfedik a halált.
Ha alámerülök, 
megtart egy gyér fényű sáv.
Neon, alumínium. Pattogó lámpatestek – 

Gyimesi László

Hajók járnak erre

Eshetne szó versről, miért esne másról?
Harsány költő-hadunk Füreden viháncol,
Hajók járnak erre, ha nem balról, jobbról,
Új bohócainkhoz az agg bohócoktól.

Bolond zene harsog, de lehet, hogy mégse?
Kőcsillagfény villan a földbe szúrt éjre,
Csillanna az lombra, a száznyársú hársra,
De a fasoroknak nincsen szabad ága.

Nincsen hársakon üres ág, egy szálnyi,
Virágé, madáré, mindaz, amit látni,
Itt-ott zsineget vélsz, kötelet, akármit,
Vagy a szemed csal meg, vagy a hited ámít.

Hajók járnak erre, ha nem jobbról, balról,
Régi bolondokhoz az új bolondoktól.
Versről lehetne szó, egy eltévedt dalról?
Költő-hadunk fárad, másféle raj flancol.
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Gyukics Gábor

XX / XXI

két évszázadban élni
nem semmiség
gondolnád
még a huszadikat
javában
taposva

csodát remélve
lépjük át az időhatárt

ti nem tudom mire
én
most arra várok
mikor veszíti el
mágneses erejét
a föld

Csontos János 

Pótvers
 
(Világegész és töredék)

Félek, az éhem csillapul,
ezt a félelmet éhezem.
Lelkem az űrbe visszahull,
nem látni, hogyha vétkezem.

A Semmi ága ellazul,
csillag ragyog a Kozmosz ormán.
Lelkem az űrbe visszahull,
nem uralja se kor, se kormány.
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Zsávolya Zoltán

Ovidius új levele

Lám, odalent ami víz, ami hab: neve tenger…
Rajta repül a „hajóm”. Életem képe ez így.

Megmaradó, vagyis ős horgonyszálhoz odafércelt;
áll, mint kőszirt, hegycsúcs; ha viharba kerül,

akkor sem mozdul, cövekelvén sziklaredőben,
el nem forgatja semmi, se szél, se eső.

(Ormi tetőn e magasles, a csöndje halott kitekintés:
mozgás-emlékektől keretezve napom.)

Nem mondok titkot: barbár-vad tájakon élek,
bárha csinos limes is elkocogott valaha

erre. Most vasbetonon, nem is épp sürű sziklán:
tározó, csúf „teknőn” ömlik át kékhabu víz.

Egykori szépségét valamennyire hozza a környék;
árdeli partjainál búzakalászt ad a sík

bőséggel, meg odébb kicsivel teraszok magasodnak;
mandulafát, szőlőt, fűgenövényt mutogat

lágy hajlással a domb. Csak azért sziszeg, úgy fúj
egyre vadult Boreas, télre kemény saru fagy

vonja be páncéllal – igenis: pikkellyel – a földet;
hengergő sárkánygyík a címerbe’, hohó!

Nem fal fel... S csoda bérc, ami lakhelyet ad, a kilátón
elnézzem a lapályt. Ennyi a bőven elég.

Inda, kacs átfonják, akarom, nevezem ma „lugasnak”;
hangja a lombzúgás, hab-csobogásba beszűrt.

Innen megy levelem. Hova is? Kihez is? Fene mindegy!
Az nem mindegy már: kályhaezüst a hajam

sörtéin; s mit időnk gyorsít: deret, azt ken
rá hideg bősz ecsete. Nem kárpótol a chat:

lányos rikkantás ír-hangja ha jönne ezerszer,
elbágyadt susogás. Tegnapi láz? Oda van…

Naso „eltaszitott” nem lett –  anyukája ilyennek
szülte meg őt –, de azért: cifra sorú nyomorult!

Szólítok sokakat, de a témám csak a közérzet;
nem szív és nem a jonh, bármilyen érzelem-űr!

Voltam rabszolga, de szabadságom kora eljött,
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cifráló „úrnőt” már nemigen követek.
Láncos béklyómat legalább jelképesen én le-leoldom;

és el is oltom akár, hogyha megéget a „tűz”,
mely nappallá éjt, kivilágolt fényre sötétet

lobbantott régen. Mára kihűlt nyugalom.

Háboru nincs éppen, de a béke alig neve annak,
had hogy közvetlen nem tarol errefelé.

Harc tombolt valaha, nem is egyszer, a krónika írja,
és lehet ismét baj, erre tanít meg a múlt.

Fegyvererő fenyeget, vagy akár mi magunk, ha hibázunk;
ország-vesztő bűn trombitaszóra riaszt,

úgylehet, és ha talán távol valahol fura tájék
rajjait ontja felénk?... – Annyira meglehet az!

Ettől még a Dunánk szélborzolt csíkja se véd meg…
Bárha a „védelem” itt, partjainál fene szó;

hisz alig is mondhatnók, volna e címkézés ma adekvát
arra, amí „fenyeget”, vár mireánk, ami int.

Ellenséget lát, s ha cselekszik, erélyes és deli, bátor
mind az a nép, mely hőn biztos az útjaiban.

Ám ki homályba borult szemeit zajgó törzsekre kapozza,
árjuk alá beszorul. Jól tesz-e vajh’, nem-e? Ó!

Így ez a nép. Közibé ha a tagjaimat cipelem még,
csak ritkán, mert már véd-lesem el se hagyom

jobbára. E tetőn nem bánt nyomorúság,
innen a sűrű folyam szinte bő tengeri víz…

Már azt hinném, tajtékos tényleg, s hideg árja
messze a távolban ködbe, homályba szakad.

Ám a homály nem máshol időz, inkább a fejekben,
s onnan oszol, ha oszol. (Megvan azért a remény.)

Élek mindegyikre; vizipók szaladoz: a „hajóm” még,
ott, lent, kék tükrön; szél foga mar be mögé.

Nem zúg hasztalanul, ahogyan ráleng eme korra,
szól: az a sors már „jó”, mely ma simán lecsorog…

Ezt, aki tudja, derül, már boldog is, élvezi létét,
és aki őt látván, lépteiben követi.

Zord, ragya tér ha a Föld, valamint a fölött a világűr
s rémség sok fenyeget. – „Szőlőt karózz s a reményt!”
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Pintér Lajos

tóth menyhért-
énekek

egy motívumra

nem vagyok még
olyan fáradt
megjáratnám
füreden a fakutyákat
megugatnának
a tóparti pincsi kutyák
nem riogatna
rianás
siklanék a tükörjégen
mint repülő
fenn az égen
nem vagyok még
olyan fáradt
megjáratnám
füreden a fakutyákat
szívem kihagy
tüdőm zihál
egy pillantás
búcsúzom a lenti jégtől
búcsúzom a magas égtől
én újkori
csokonai vitéz mihály
gyerekkorom
visszavillan
csongrádon a kerekárok
jegén siklott
osztálytársam
kis barátom
szögi jóska
jégen siklott
de mezítláb
mezítláb járkált
a jégen
mint vadlibák

tisza léken
szöges bakancsa
az úton
párban állva várt
gazdára
szögi jóska
kis barátom
nem vagyok még
olyan öreg
nem vagyok még
olyan fáradt
vár még ránk
a kerekárok
lerúgjuk a bakancsokat
jégen siklunk mezítlábon
szögi jóska
kis barátom
nem vagyok még
olyan fáradt
lerúgjuk a bakancsokat
mint vadlibák tisza léken
jégen siklunk mezítlábon

a tokaji ízes ebéd

tóth menyhért a
híres festő
a tokaji művésztelep
vendége volt
mondták rá hogy
növényevő
mondták rá
a telepi konyhán
menyus bácsi
vegetariánus
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nagyhangú beszédet
tartott
figyeljetek rám
barátok
nem vagyok én
olyan barbár
nem eszem a
kövér disznót
kövér disznó
arra való
hemperegjen benn
az ólban
kövér legyen
másfél mázsa
múzsa legyen
szegény költő látomása
nem eszem a
röpke fácánt
röpke fácán farka-tolla
nem való zsandár kalapra
röpke fácán
arra való
átszelje az arany eget
s nem iszom én
alkoholt sem
a piros bor arra való
mint piros vér
öntözze az anyaföldet
egyik este a társaság
egy jó nevű
tokaji étterembe tért
ott vacsorált
tóth menyhért a
híres festő
elővette az étlapot
átnézte és
ígyen rendelt
látom van itt
csülökpörkölt
jó zsírosan abból ennék
látom saláta jár hozzá
de a gyomrom
nem kívánja
jó zsírjában krumpligombóc

köretnek inkább
azt kérem
és utána vörös borból
egy nagyfröccsöt is meginnék
s megnyugodván körülnézett
körben a ravasz kollégák
emlékezvén szózatára
hasuk fogták úgy nevettek
tóth menyhért a
bicsérdista
hasuk fogták
úgy nevették
s tóth menyhért
a híres festő
feleszmélvén térdét verte
térdét verte
magán ő is úgy nevetett

arany aratás

nézd csak ezt az izzó képet
ezt a tóth menyhért képet
arany aratás
átjárják a ragyogó
napfény színei
a fehér az aranysárga
a rózsaszín a kék
hátul a kaszások
elöl kéveszedő lány
alakjuk kört formál
mert a kör
tóth menyhértnél a
közösségnek jelformája
a kaszások vállán
a kasza
immár megpihen
nem tudom délidő van-e
delelőn áll-e a nap
avagy a nap
lenyugodván
istenüknek a jó termést
illendően megköszönve
immár mindenki hazatér
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csak a kéveszedő lány
ő dolgozik még serényen
szorít egy ölelés búzát
szorítja büszkén öléhez
mind a kettő
onnan fakad
ezt hirdeti büszkén
mind a kettő

onnan fakad
búzából éledő élet
öléből fakadó élet

mind a kettő
onnan fakad
búzából fakadó élet
öléből éledő élet

Sztanó László

Szavak

Bár hihetnék még a szavakban
 soha még
 mostantól
 senki más
 örökre
ha lenne még otthonom a nyelvben
magamban
nem dúltam volna fel szintaxisom
hihetnék benne
tudnám mit jelent – 
Az épen maradottakat rakosgatom
mint építőkockáit a gyermek
 most
  itt
veled
   gyönyörűség
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Bányai Tamás

Félelem 

Blei János kikászálódott a paplan alól. A konyhából beszűrődött a rádió hangja, reggeli 
híreket olvastak be éppen. Nem figyelt a bemondóra, de egy hosszú mondat hallatán 
megdermedt. „A szomszédos Csehszlovákia párt és állami személyiségeinek kérését 
teljesítve a Magyar Népköztársaság kormánya – együtt más szövetséges országokkal – 
segítséget nyújt – beleértve a fegyveres támogatást is – a testvéri csehszlovák népnek a 
belső, szocializmusellenes, valamint a külső, imperialista erők által létrehozott ellenfor-
radalmi fordulat veszélyének elhárítása céljából...”

A többit már nem is hallotta, ennyi elég volt, hogy helyzetét egészen más megvilá-
gításban lássa. 

Edit egy fémtálcán, porcelán mokkáscsészékben hozta be a kávét a szobába. A tálcát a 
dohányzóasztalra helyezte, és odatelepedett János mellé, aki még mindig alsónadrágban 
ült a bevetetlen ágyon.

– Hallottad a híreket? – kérdezte János.
Edit a kávéját kavargatta, vállat vont.
– Félfüllel, de igazából nem figyeltem. Miért? Talán mondtak valami érdekeset?
– Semmi különös. Mintha Csehszlovákiát említette volna a bemondó. Azt hittem, 

hallottad.
 – Rémlik. De már kezd unalmas lenni, hogy folyton Csehszlovákia van műsoron. 

Ágcsernyői találkozó, Ceaușescu Prágában, Dubček így, Dubček úgy. A könyökömön 
jön ki ez az egész. Mintha más nem is lenne a világon, csak Csehszlovákia. Nem érdekel, 
ezért aztán el is engedem a fülem mellett, amit mondanak.

János a kávéscsésze fölött figyelte a lány arcát. Megnyugtatta, hogy aggodalomnak 
vagy félelemnek nyomát sem látja rajta. Pedig mennyire megdöbbent, amikor négy 
nappal korábban ajtót nyitott neki.

– Hogy nézel ki? – kérdezte akkor csodálkozva, leplezetlen gyanakvással.
Ami azt illeti, suhant végig János agyán, nem lehettem épületes látvány koszos csiz-

mában, festékes-malteros gyakorlóruhában. Katonák nem így járkálnak az utcán. 
El kellett mondani az igazságot.
Hogy valójában megszökött, mert alighogy a század az építkezésről megérkezett a 

körletbe, összetartást, azaz zárlatot rendeltek el, senki sem hagyhatta el a laktanyát, hiába 
volt már kezében a szabadságos levél, amit egy üveg pálinka ellenében sikerült kicsikarni 
a századírnoktól. Átöltözni kimenőruhába feltűnő lett volna, így viszont nem okozott 
nehézséget, hogy egy óvatlan pillanatban lelépjen. Mert igaz ugyan, hogy mindenkitől 
visszavonták a kimaradási, eltávozási és szabadságolási engedélyeket, s a főbejáraton 
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nem is lehetett volna elhagyni az épületet, de vacsorázni csak kivonultak. A konyha és 
az étkezde különálló épület, közrefogva a három munkásszállóval, amelyiknek egyikéből 
alakították ki a laktanyát. Ott már összekeveredtek a civilekkel, megszűnt mindenféle 
katonás rend, s ezt a zűrzavart nem volt nehéz kihasználni. Két sarokkal odébb elkapott 
egy taxit, amelynek sofőrjét csak a fuvardíj érdekelte, nem pedig az, hogy utasa milyen 
öltözéket visel, s hogy engedéllyel vagy anélkül távozott-e valahonnan.

Edit a nyakába borult, mit sem törődve öltözéke állapotával. Szorította magához, 
mintha sohasem akarná elengedni, s közben aggodalomtól reszkető hangon kérdezte:

– Ebből komoly bajod származhat, ugye? Nem lenne jobb, ha most azonnal vissza-
fordulnál? Akkor talán még... 

Igyekezett megnyugtatni a lányt.
– A legrosszabb esetben rám sóznak három nap fogdát. De még az is kétséges. Egy munkás- 

századnál nem nélkülözhetik a dolgozó bakákat.
Edit hümmögve fogadta ezt a magyarázatot. Hitte is, nem is, de inkább nem. A hiúsá-

gának azért biztos hízelgett, gondolta János. Melyik nőt nem hatja meg, ha párja áldozatot 
is hajlandó vállalni érte?

Azt azért elhallgatta, hogy nem pusztán a lány iránt érzett szerelme késztette erre a 
lépésre. Edit szülei egy teljes hétre elutaztak vidéki rokonaikhoz, s így zavartalanul bir-
tokba vehették az egyszobás lakást. Ilyen lehetőség ritkán adódik. Legközelebb talán csak 
akkor, ha férj-feleség lesznek és saját lakáshoz jutnak. Az meg... Elérhetetlenül távoli jövő.

Edit aggálya akkor látszott megszűnni, amikor János lehámozta magáról piszkos 
ruházatát, hogy a lány kimossa, ő meg ott állt előtte anyaszült meztelenül, félszegen.  
Nem szégyenkezett, csak zavarba jött a gondolatra, hogy pucéran kell helyet foglalnia a 
konyhaasztalnál. A lány nevetett, mint aki viccesnek találja ezt a szituációt. Aztán előke-
rítette apjának egy fürdőköpenyét, s ezzel mintha félelmei is elillantak volna.

Tegnap este, amikor leültek a tévé elé megnézni a Táncdalfesztivál döntőjét, már fel 
sem merült bennük, hogy szerelmetes együttlétüknek milyen ára lehet. Később csip-
kelődve vitatkoztak az előadott számokon. János az Edit által kedvelt dalokat érzelgős 
giccsnek nevezte.

– Az Illésék igen! – mondta meggyőződéssel. – Eredeti magyar zenét játszanak, ami-
nek a szövege sem szokványos. Nem keseregnek a fehér sziklák alatt, nem áhítoznak a 
zongorázó kislány után és nem sipákolnak a mamának. Ugyanakkor tökéletesen kifejezik 
azt, amit a mi nemzedékünk érez mindenütt a világon. Gondolj a francia diáklázadá-
sokra, a jugoszláviai meg a lengyel diáktüntetésekre, vagy akár az amerikai fiataloknak a 
vietnami háború elleni tiltakozására. Mit énekelt Levente? „Azt hittem, jó lesz, majd ha 
egyszer én is nagy leszek.” Felnőttünk, nagyok lettünk és semmi sem lett jobb. Ez a baj.

Edit odahajolt hozzá és békítően végighúzta ujjait az arcán.
– Úgy beszélsz, akár egy elégedetlen, lázadó politikus az emelvényről, holott csak 

zenét hallgatunk. Biztos fülbemászó dalok, amiket te elítélsz, de nekem akkor is tetsze-
nek. Ugye nem baj?

– Persze, hogy nem. Nem is arról beszélek.
– Hanem miről?
– Nem érted? Miért kell nekem kiszöknöm a laktanyából ahhoz, hogy itt lehessek 

veled? Nagyon jó, és örülök is, amiért nem kell hadgyakorlatokon részt vennem, esetleg 
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tévedésből még le is lőnöm valakit. Ehelyett téglát hordhatok, maltert keverhetek és a 
zsold mellé még némi fizetést is kapok. De miért kellett ezért engem még angyalbőrbe is 
bújtatni? Mondhatták volna, nézd fiam, a szocializmus rád van szorulva, két évig negyed-
annyi pénzért egy építkezésen kell robotolnod. Reggel munkába állsz, délutántól másnap 
reggelig azonban azt csinálsz, amit akarsz. Nem lett volna egyszerűbb? És miért kell az 
amerikai srácoknak parancsra megdögleni Vietnamban? Mert eszelős alakok irányítják 
a világot a maguk betokosodott, erőszakra épülő és hatalomra vágyó eszmerendszere 
szerint. Teljesen mindegy, hogy szocializmusról vagy imperializmusról pofáznak.  
Azt hittem, jó lesz, más lesz, majd ha nagy leszek. Csakhogy minden maradt a régiben, 
és nem én vagyok az egyetlen, akinek ebből elege van.

Editnek tetszett, hogy a fiú ennyire belehevült, szinte még az arca is kipirosodott, 
ahogy mondta a magáét. Csendes, nyugodt hangon kérdezte meg:

– Mégis, mit szeretnél?
– Békét, nyugalmat, szabadságot, hogy élhessem az életem úgy, ahogy én szeret-

ném. Úgy, hogy a mi életünk a mi hatáskörünkbe tartozzon. Ne más mondja meg, 
mikor kaphatunk útlevelet, mikor lakást, mikor fogjak fegyvert, és egyáltalán minek. –  
Egy pillanatra elhallgatott, majd valamivel higgadtabban folytatta. – Veled szeretnék 
élni, de nem itt, a szüleid lakásában vagy az én anyám nyakán. És ha egyszer terhes leszel, 
szeretném eltartani és felnevelni a gyerekünket. Nem katonának és nem is egy bábnak, 
akinek sorsáról az állam nevében ismeretlen kényurak döntenek. Ennyi. Ez olyan sok?

– Nem – felelte Edit. – Egyáltalán nem sok. Ám a világ akkor sem fog megváltozni. 
Olyan, amilyen, és bármennyire óhajtanánk másként, nekünk kell alkalmazkodni hozzá.

János megadóan, mégis kelletlenül bólintott. Elkeserítette, hogy Edit így gondolkodik, 
ilyen – szerinte – földhözragadt módon. Mi fog változni, mennyivel lesz jobb a világ, ha 
mindenki ilyen könnyen beletörődik helyzetébe?

Tekintetét Editre fordította, s úgy tetszett neki, az arckifejezés, amit maga előtt lát, 
egyszerre szomorú és vigasztaló. A lány szemeinek csillogásából nem beletörődést, 
nem lemondást, éppen ellenkezőleg, biztatást olvasott ki. Ne csüggedj és ne keseredj el, 
mondta ez a szempár. Ha összetartunk, ha kölcsönös megértéssel viseltetünk egymás 
iránt, legyen ez a világ, amelyikbe születtünk, bármilyen megmásíthatatlannak tetsző, a 
mi életünket mi fogjuk irányítani. 

Hát nem mi fogjuk, gondolta most, hogy a reggeli hírek hallatán görcsbe szorult a 
gyomra, és balsejtelem kerítette hatalmába. Ugyan mi mást jelenthet ez a csehszlovák 
népnek nyújtott fegyveres támogatás, mint egy esetleges háborút? Vagy legalábbis hadiál-
lapotot. Akárhogy is, ilyen körülmények között engedély nélküli távozása a laktanyából 
teljesen más elbírálás alá esik. Igaz, hogy csak egy építőipari század katonája, de ahol 
háború van, ott rombolás folyik, és ahol rombolnak, ott építeni is kell. Lehet, hogy társai 
már úton vannak Csehszlovákiába? Ő meg...

Őt meg majd hadbíróság elé állítják mint katonaszökevényt. Márpedig azt nem fogja 
megúszni néhány nap fogdával.

Igyekezett úrrá lenni hirtelen támadt félelmén, nehogy Edit észrevegye rajta, miféle 
kétségek gyötrik. Elfordult a lánytól, felállt.

– Azt hiszem jobb, ha készülődök. Délre még visszaérhetek a laktanyába.
– Máris? – kérdezte Edit csalódott hangon.
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Nem felelt, csak fejének bólintásával jelezte: igen, máris. Tudta, ha akárcsak egy 
perccel is tovább marad, nem tudja elhallgatni félelmeit, az pedig megnehezítené az 
amúgy sem könnyű válást.

Gyorsan magára kapta ruházatát, futó csókkal vett búcsút a lánytól, aki nem tudta mire 
vélni a hirtelen támadt sietséget, s akinek szemrehányó tekintetét sokáig magán érezte.

De jobb ez így, gondolta már odakint az utcán. Éppen elég, ha én emésztem magam 
a semmi jóval nem kecsegtető jövő miatt.

Körülnézett egy leinthető taxit keresve, ám amikor meglátott egyet közeledni, még 
mielőtt felemelte volna kezét, másként döntött. Mehet gyalog, mehet villamossal, hiszen 
olyan mindegy, hogy útközben veszi őrizetbe a városparancsnokság őrjárata vagy a 
laktanyában tartóztatják le. Az elmúlt négy nap boldogságát így sem, úgy sem vehetik 
el tőle. A hadbíróság is csak a holnap felől dönthet, az előző napokra nincs befolyása.

A villamoson az az érzése támadt, hogy mindenki őt figyeli, mintha az arcára lenne 
írva a kínzó félelem. Holott az emberek ügyet sem vetettek rá. Szemükben nem volt 
más, csak egy katona, aki velük együtt zötykölődik a következő megálló felé. És ők sem 
tudhatták előre, mi vár majd rájuk abban a megállóban.
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Murányi Sándor Olivér

Menekülés?

– Szörnyű, de én nem érzek már semmit a férjem iránt – mondtam ebédmeghívómnak, 
akivel harmadik alkalommal találkoztunk. A megbeszélés szerint munkahelye előtt 
vártam rá a Báthory utcában, majd együtt kerestünk egy éttermet a déli szünetben. Min-
den alkalommal mást. Mivel nagyon el voltam keseredve, nem érdekelt, hogy házas és 
két kisgyerek apja. Az sem érdekelt, hogy néz ki. A kedvessége vonzott, az, hogy végre 
valaki meghallgat, végre figyelnek rám. Hosszan mesélt arról, hogy gyönyörű házastársa 
és kisbabái mellett lassan robotnak érzi magát, aki felváltva engedelmeskedik – hol 
gyerekei anyjának, hol meg anyósának. – Mivel nem látok kiutat, keresem titokban a 
lakást, hogy elköltözzem – panaszolta. Hallgattam, és úgy éreztem, egy hajóban evezünk.  
Két ember, aki csalódott a házasságban. Bőven volt, miről beszélnünk, férjem, valamint 
az ő felesége okot adtak arra a kellemes bizsergető érzésre, ami hatalmába kerített, ami-
kor ott ülhettem vele szemben az asztalnál. Nem terveztem semmit, csak sütkéreztem a 
jelenlétében. Lehetőséget jelentettünk egymás számára. Magam mögött hagyni a saját 
rémes történetem, megszökni vele, elbújni, akár összeköltözni és újrakezdeni mindent. 
Sokkal járhatóbb útnak tűnt ez számomra, mint házasságom megmentése. Férjem hara-
gudott, ha más férfival találkozom, bizalmatlanságával és féltékenységével valósággal 
kikészített. Meg sem fordult a fejemben, hogy elmondjam neki ezeket a találkozásokat. 
Attól volt édes minden alkalom, hogy titokban történt. A tiltás tette édessé, az, hogy 
mindketten foglaltak vagyunk. Már a beszélgetésünk elején izgatott a kaland lehetősége, 
mégis ott volt bennem a félelem: mi lesz, ha ő nem lép le a párjától, csak én? Mi lesz, ha 
a mostanija mellett dönt végül, miután megkapott engem? Mi lesz, ha csupán átsétál az 
életemen és nem vállal fel? Az meg sem fordult valahogy a fejemben, hogy tönkreteszek 
egy édesanyát a két pici gyerekével, akiktől hozzám költözik az apjuk. Férjem egyáltalán 
nem sajnáltam – vastag kérget vont a szívemre megszámlálhatatlan bántásával. Ebédmeg-
hívómmal vagy mással, de egyetlen lehetőséget láttam a magam számára: elmenekülni, 
megpattanni, végleg eltűnni romhalmazzá vált házasságomból. Kapóra jöttek az alkal-
mak, amelyeken próbáltam kipuhatolózni, megtenne-e értem mindent a férfi, akinek 
tetszem. Vagy csak le akar feküdni velem, hogy újabb skalp kerüljön az övére? Eszembe 
sem jutott, hogy férjem szerethet még engem. Lejárt lemeznek láttam a kapcsolatunkat, 
amit minél hamarabb a kukába kell dobni, mert addig nem jön az új, ami fura módon 
most a vártnál hamarabb érkezett.

Figyelmesen hallgattam, amint elrontott házasságukról mesélt. Újra és újra kérdezett 
közben, így végre én is szóhoz juthattam, sőt, részletesen elmondtam neki, mi nem ment 
a férjem és köztem. A legnagyobb konfliktusaim anyumnak sem mondtam el. Végre 
megkönnyebbülhettem, kibeszélhettem magam valakinek. Természetesen mindenben elő-
zékeny volt. Pontosan érkezett, és igazi úriemberhez méltóan kifizette az ebédem. Annyira 
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jó volt vele lenni, hogy fájt az egyórás ebédszünetemből visszatérni munkahelyemre a 
Wesselényi utcába, ahol már izgatottan várt a kolléganőm: – Na, milyen volt? – Hossza-
san beszéltem neki erről a pasiról és félelmeimről. Az bosszantott a leginkább, hogy nem 
voltam benne biztos, akarja ezt az egészet kedves meghívóm, vagy csak a kalandrésze kell. 
Az biztos, hogy, amilyen állapotban voltam, azonnal tervezni tudtam volna vele jövőt, 
új életet, mindent. Meg akartam ismerni azonban, nehogy cseberből vederbe kerüljek, 
hanem annak adjam oda magam, aki megérdemel, tisztel, megbecsül, és nem él vissza az 
érzéseimmel. Beszélgetésünk a viberen is folytatódott. Ha facebookon írt, azonnal töröl-
tem. Mintha éreztem volna, hogy az utóbbi egyszer csak megnyílik férjem előtt. 

Egy szombati napon történt. Kedves ebédmeghívóm akkor már visszavonult, határo-
zatlansága miatt nem mellettem döntött, könnyebb volt neki hazamennie, és egy gyenge 
pillanatában mindent meggyónnia a feleségének. Ekkor még csak sejtettem, hogy ez 
történhetett, mert nem jött el a volt kollégák találkozójára, a Római Parton kibérelt 
házhoz, ahol vaddisznópörköltet készítettünk, és valósággal folyt a pálinka. Nem szá-
mítottam rá, hogy az ital még a facebook-jelszavam is megnyitja – éppen férjem előtt, 
aki a nap végén hazavitt engem, és önkívületközeli állapotomban lefektetett, miután 
megnyitottam neki kérésére a mobilom. Amíg aludtam, végigolvasta a messengeren 
levelezésem kolléganőmmel, akinek mindent elmondtam. – Ki ez a férfi? – ébresztett 
fel az éjszaka közepén. 

Nem volt mentségem. Vallanom kellett. Sírva mondtam el férjemnek, ami történt, 
majd lehúztam a pizsamanadrágom, és három hónap szünet után azonnal odaadtam neki 
magam. De a kálvária még csak ezután kezdődött. Egy héttel később ráírt facebookon 
ebédmeghívóm felesége a férjemre, aki továbbította nekem a levelezést:

Melánia Csengeri:
Kedves András! Honnan ismerjük egymást?

András Pomázi:
Kedves Melánia, a házastársaink kollégák. Gratulálok a két aranyos kicsihez! 

Melánia Csengeri:
Köszönöm szépen. Akkor mindketten tudunk mindent, rendben.

András Pomázi:
Én még nem tudok mindent...

Melánia Csengeri:
Felzaklat. De majd csak egyszer túl leszek rajta.

András Pomázi:
Több is volt köztük ebédeknél?

Melánia Csengeri:
Sajnos. Én ezt nem szeretném feleleveníteni. Büszke nő vagyok.
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András Pomázi:
Minden megtörtént köztük?
Ez halálbiztos?

Melánia Csengeri:
Miért, ott mi a verzió?

András Pomázi:
Hogy csak ebédeltek...

Melánia Csengeri:
Én tavaly novemberben emiatt majdnem kórházba kerültem, annyira összetörtem. 
Akkor még csak négy hónapos volt a csecsemőm.

András Pomázi:
Én múlt héten tudtam meg. Megcsaltak minket?

Melánia Csengeri:
Mit mondott a felesége? Hogy ebédeltek? Már augusztusban is.

András Pomázi:
De megcsaltak?

Melánia Csengeri: 
Nem tudok pontos részleteket, de együtt tervezték a jövőt, és a férjem költözni akart...  
Nem kívántam az önök életébe beleszólni, pedig tudtam sok mindent.

András Pomázi:
Nem élhetünk tovább hazugságban...

Melánia Csengeri:
Csontsoványra fogytam. Nagyon lassan jönnek vissza a kilók.

András Pomázi:
A gyerekeinek fel kell nőniük… Én szeretem a feleségem. Nem értem, miért tette ezt 
velem. Ezek szerint hónapok óta hazudik nekem…

Melánia Csengeri:
Próbáljon megnyugodni és a célra gondolni. Nekem fél évbe telt. De azóta visszata-
lált hozzám a férjem, akit egy csapatépítőre sem engedtem el, mióta ezek történtek.  
Az ön felesége pontosan tudta, hogy frissen szültem, és két pici gyerek várja a férjem. 

András Pomázi:
Elköszönök.
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Melánia Csengeri:
Egy dolgot még elmondhatok?

András Pomázi:
Igen.

Melánia Csengeri:
Köztünk fél éve az a kompromisszum, hogy a férjem soha semmilyen közös mun-
kahelyi eseményre nem megy el, de az ön felesége bejár az irodájába, és nem bírja 
elviselni, hogy a gyerekeim apjának nem kell és minket választott. Kérem, valahogy 
okosan állítsa őt le.

Eddig olvastam el a beszélgetést. A zsinagóga előtti padon ültünk. Egy idős hölgy épp a 
kávéját itta a szemközti járdán a Kamara Café teraszán. Csak annyira emelte fel tekintetét 
az előtte heverő újságból, amíg megnézte, kik szállnak fel a 74-es trolira a végmegálló-
ban. Nem messze tőlünk turistacsoport hangoskodott. Lábamhoz közel merészkedtek 
a galambok, talán abban reménykedtek, kenyérmorzsát szórok nekik. Férjem arcába 
néztem. Vegyes érzelmek kerítettek hatalmukba, miközben láttam rajta a kétségbeesést. 
Nem volt már vonzó ez az arc, csupán szánalmas, ugyanakkor még kötődtem hozzá.  
Itt vergődött a férfi, akihez hozzámentem, aki négy éven keresztül elhanyagolt engem, 
aki megbántott, aki iránt már szinte semmit nem éreztem. Hiába volt erős, tehetséges 
és híres. Nekem kedvességre lett volna szükségem, amit helyette ebédmeghívómtól 
kaptam meg. Persze hogy jólesett, amint becéznek. Amint figyelnek rám, és a biz-
tos jövő lehetőségét villantják fel előttem. Nagyokat nyeltem. Próbáltam kendőzni 
felindultságom. 

– Annyira tönkrement már a kapcsolatunk, hogy úgyis mindegy. Ha nem hiszed el, 
hogy nem csaltalak meg ezzel a férfival, elköltözöm és kész. – Férjem erre felkapta a 
fejét. Tudtam, ez a legtöbb, amit most tehetek: bedobom a gyeplőt, aztán ha kapaszko-
dik belém, jó, ha nem, elbuktam. Semmi új nem történik, hányszor külön akartunk már 
menni. Legalább pont kerül a történetünk végére. Nem számoltam azonban a velem 
szemben ülő türelmével. Titokban reménykedtem, csak nem hittem el, hogy higgadt tud 
maradni. Meghökkentő módon nem férjként, hanem barátként szólt hozzám, miközben 
visszatette a zsebébe mobilját: – Volt értelme ennek? Mire volt jó ez neked? A kaland? 
A bizsergés? Az idegen test csiklandozó illata? A változás? Az új? A más? A tiltott sze-
relem? Tönkretennéd egy kétgyerekes családanya életét? Akinek verébfejű férje hozzád 
menekül lelki támaszért, miközben dugásban reménykedik? Át akart sétálni az élete-
den, de áldozatra nem volt hajlandó. Olvastad Márai Kaland című színművét? Ebben 
felszólítják a csábítót: – Ha kellett a kaland, kelljen a kötelesség is! Ez a férfi csak a jót 
vette volna ki belőled, végül a családjához menekült vissza, és mindkettőtöket beárult a 
feleségénél, hogy rendeződjön az élete. Most láthatod, ki az, aki melléd áll, és ki az, akinek 
csak a kellemes szórakozás kell belőled. – Tovább nem szólt. Fejét lehajtva hallgatott. 
Oldalra néztem. Őszülő halántékát figyeltem, megtört alakját, majd kezén a gyűrűnket. 
Összeomolva is szép volt, mert minden önzősége ellenére önzetlen tudott lenni ebben 
a pillanatban. Talán ezzel nyert vissza. Talán. Vagy nem is ő lett úrrá a helyzeten, hanem 
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fordítva. Akarata ellenére biztosabb ponttá vált, mint kedves ebédmeghívóm. Felálltunk 
a padról. Visszakísért a munkahelyemre. Nem néztem, ahogy távolodik, ruhám igazgatva 
szálltam be a liftbe. 

Munkaidő után hazamentem. Férjem kedvenc virágcsokrommal várt. Minden-
féle szép réti virág volt összekötve benne, körülötte sok zöld levéllel. A rózsát mindig 
külön vette mellé. Nem szólt semmit. Befeküdtem az ágyunkba, és gyorsan elindí-
tottam laptopomon kedvenc filmsorozatom, hogy megússzam az újabb beszélgetést. 
Kényelmetlen volt számomra beszélni az egész történetről. Nem is tudtam megnyílni 
vele kapcsolatban, zavart, rosszul esett, hogy ezt írja rólam egy sértett anya, akihez 
semmi közöm, aki úgy akarja rendbe hozni a házasságát, hogy engem nevez bűnbaknak.  
Nem tudom, mennyi mehetett le a filmből, amikor férjem fölém hajolt: – Mi volt meg-
nyerő ebben a férfiban? – A kedvessége. Igen, a kedvessége. – Ezt tudtam csak ismételni, 
így hamar értelmetlenné vált köztünk a párbeszéd. Hogyan lehet elmagyarázni, hogy 
mi vonz valakiben? Ráfogjuk a hangjára, a szemére, a mozdulataira, valójában titok, 
hogy miért pont az illető személy iránt ébred fel bennünk a vágy. Lehet ódákat zengeni 
a szerelemről, de az ember állattá változik, amikor beengedi ajtaján az ösztönt. Falni, 
tépni akarod a másik húsát, ennyi. A többi hazugság és szépítés. Én az elhallgatással 
hazudtam, a titkolózással, amiről azt hittem, megvéd, titkos oltalmat és örömet ad, 
ehelyett keserűséget okozott, hogy már látni se kívántam kedves ebédmeghívóm, akit 
a férjem újra és újra így nevezett: verébfejű. Szabadulni akartam ebből a helyzetből, 
mindegy hogyan, csak érjen már véget ez a történet. Feltételeket szabtam magamban: 
ha szeret a férjem, most nekem hisz és nem hagy el. Ha meg nem, úgyis mindegy. 
Hányszor elhittem neki, hogy nem csalt meg. Ebben a helyzetben érthető módon  
határozatlan és erőtlen voltam bármilyen döntésre. Nem volt már se titkos, se nyilvános 
tervem. Annyit akartam, hogy a világ hagyjon békén, ha akar tőlem még egyáltalán valamit.  
Hosszú időbe telt, míg rendeződni látszott a helyzet. A munkahelyemen ingyenes 
belépőkártyákat kaptunk a főváros néhány fitnesstermébe és uszodájába. Egyik este 
tornázni, másik este úszni mentem a Lukácsba. Minderről pontosan beszámoltam 
férjemnek, aki kijelentette: az első újabb hazugságomig vagy elhallgatásomig ad még 
esélyt nekünk. Pedig hányszor hangoztatta korábban, hogy a szerelem és a házasság 
nem esélyadagolás, hanem elfogadás. Én már egyikben sem hittem, csak a munkában, 
vagyis abban, hogy nap mint nap dolgoznom kell a kapcsolatomon. Tettem is ezt négy 
éven át. Úgy tűnt, hiába. Most engedtem, hogy a férjem küzdjön, ha akar még ezek 
után. Nem a kétségbeesés vált úrrá rajtam, hanem a közömbösség – az a fajta a közöny, 
amit nem tud megmagyarázni az ember, csak jön, mint a legforróbb májusi kánikulában 
a záport hozó eső. Azt akartam, hogy történjen végre az életemben valami, érezzem, 
hogy újra létezem, törjek ki végre a hétköznapokból, és érezzek már végre valaki iránt 
valamit. Nem számítottam rá, hogy férjem kedvessége, figyelmessége, előzékenysége 
megolvasztja szívemen a kérget. 

Ezekben a hetekben sokat utaztunk. Megnéztük Prágát és Barcelonát, majd teljesítet-
tük a Kis-Balaton kerékpártúrát. Utóbbin éreztem, hogy nem bírom tovább, a forróságtól, 
zúgni kezdett a fejem és hányinger környékezett. Amikor a túraútvonalat jelző tábla híján 
rámentünk a gyorsforgalmi útra, ahol tilos a biciklizés, összeomlottam. Gyorsan leszálltunk 
a kerékpárokról. Férjem átsegített a biztonsági korláton, miközben zokogásban törtem ki.
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– Nem bírom tovább! – sírtam hangosan. Végtagjaim nyilalltak a fájdalomtól és a 
fáradtságtól, lépni is alig tudtam, mégsem volt más választásom, vissza kellett ülni a 
biciklire és tovább tekerni a jó irányba. Célba érésünk után döbbentem rá, hogy ugyanez 
történik a házasságommal is. Amikor elviselhetetlenné válik, egyszer csak jön valami, 
ami továbbvisz, továbblendít. Egy esemény, egy hangulati állapot, egy újabb helyzet, 
amitől együtt maradunk. Nem tudom megmagyarázni ezt az erőt, de meghalad engem. 
Pedig hányszor terveztem, hogy elköltözöm, eltűnök, beadom a válókeresetet és új párt 
választok. Van, amikor semmi nem tud elszakítani a másiktól, akkor sem, ha mi magunk 
akarjuk a különválást. És ez nem a szenvedély, hanem a történések olyan láncolata, amitől 
továbbgördül minden… 

Kedves vendéglátóm végül nem költözött el családjától. A férjem bosszú helyett 
csendes házastársi szeretettel segít. – Elhagytál volna minket?  – kérdi néha szomorúan. 
Ilyenkor átöleli a kutyánkat, akivel együtt élünk egy tömbházban. Válasz helyett arra 
gondolok: észrevétlenül jöttünk rendbe. A kutya lábamhoz heveredik az ágyra, a paplanra 
teszi a fejét és figyel. Hűségesen kitart mellettünk akkor is, ha sosem lesz kertes házunk, 
hanem albérletről albérletre vándorlunk. Sírni kezd, ha magára hagyjuk. Semmi más 
nem kell neki, csak a jelenlétünk. Reggelente, amikor munkába megyek, mindketten 
elkísérnek a 74-es troli zuglói végmegállójába. Hosszan integetnek utánam…
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Kalász István 

A szikla - Határ/idő 

Hogy egy ember eljött ide a sziklához, az furcsa, hogy éppen ide, a világvégére, ebbe a 
faluba jött, és az is különös, hogy gyalogosan érkezett, és ez az ember nem mondta, hogy 
a nyugalmát kereste itt. És nem akart bántani senkit. 

Senki sem beszélt vele, amikor érkezett, de azért nem szabad megölni. Nem szabad, 
mondta a rendőr, egy idegen embert megölni. Milyen világ ez? Azért, mert valaki egyedül 
jött, akkor azt meg lehet ölni? Szeptember vége volt, még meleg napközben, de korábban 
sötétedett. Az idegen férfi délután jött az országúton, átvágott a falun, elment a sziklához, 
ott töltötte az éjszakát, tüzet rakott, a hátizsákjában volt egy kő, amit a szikláról pattintott 
le. Talán emléknek, haza. Vitte volna… De akkor sem szabad agyonverni egy kő miatt, 
mondta a rendőr, még akkor sem, ha az a sziklából való. Igen, a férfi H. város felől jött, 
többen látták, az út szélén gyalogolt, negyvenéves lehetett, mondta az egyik tanú, átvá-
gott a templom előtti téren, ment ki a sziklához. Hogy ott mit csinált, nem tudni, a férfi 
egyedül lehetett éjszaka, látták, hogy tüzet rakott, és biztosan felmászott a sziklára, hogy 
körbenézzen. A magasból látta a határt, a patakot a fák között, a kastélyt, a kertet, a falut, 
a templomot. A férfi egyedül volt kint a sziklánál. Annál a sziklánál, amiről azt mondták a 
faluban, hogy a Gonosz lakik ott. A rossz. Mert nem nőtt arra növény, fa sem rendesen, és 
a szikla éjjel pattogott, zúgott, énekelt, állítólag az állatok is kerülték azt a helyet, a kutyák 
sem mentek oda, még bogarak sem voltak, bár lehet, hogy ez túlzás. A férfi tüzet rakott, 
aludt, aztán másnap délután jött vissza onnan. Vissza a faluba. Poros volt a haja, a ruhája, 
a szikla körül nincs fű, a férfi a falu szélén jött, a Kossuth utca végéről, az M. család meg 
ült a kocsiban. Az öreg Toyota a házuk előtt állt, a három testvér benne. Nem mentek 
ezek sehová, tönkrement valami a motorban, nem működött már egy ideje, mondta a 
rendőr, csak ültek a kocsiban, ez volt a szokásuk, hogy beszélgettek, hallgatták a rádiót, 
a fene tudja, késő délután volt, a férfi jött a szikla felől és az öreg Toyota mellett ment el. 
A legidősebb M. kinyitotta az ajtót, a férfi térde elé vágta, há-hé, mondta, honnan jön az 
úr? A férfi, aki cipelte a hátizsákot, azt felelte, onnan, a sziklától, ott töltötte az éjszakát.  
A testvérek elképedtek, ez így fedi a valóságot, hogy elképedtek, mondta a rendőr, ők 
féltek a sziklához menni a Gonosz miatt, a szikla rákot okozott, lehetett hallani, igen, M.-ék 
nem szóltak, bámulták az idegent, a férfi ment tovább, ők meg néztek utána. Szótlanul. 

A férfi beért a faluba, elment a templom előtt, bement a kocsmába, ahol négyen ültek, 
négy férfi, munkanélküli mindegyik, és a kocsmáros, a tulajdonos volt még ott. A pult 
mögött. Az öreg L. mindig jelent a rendőrségnek, ha lát valamit, igen, az öreg L. nézte 
az idegent, a poros ruháját, a haját, ahogyan állt a bejáratnál, majd letette a hátizsákot, 
sóhajtott, az öreg L. arra gondolt, határsértő lehet, szökevény, de a férfi a pulthoz lépett, 
magyarul kért kólát. Nem sört, kólát. Cukormenetes kólát, mondta L. a rendőrnek, ilyen 
dolgot nem tartok, ilyet nem iszik itt senki. 
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Honnan jön, kérdezte L., a férfi mosolygott, itt mindenki olyan kíváncsi, felelte, és 
L., aki nem tudhatta, hogy a M.-ék is kérdezték már ugyanezt, azt felelte, nincs kóla, 
minden elfogyott, zárnak. A férfi nem értette, L. pedig, aki élvezte, hogy ennek a városi 
alaknak megmutatja, hol lakik az Úristen, L. úgy folytatta, az úr menjen akkor kifelé!  
Az én kocsmámban én vagyok az úr, mondta L. a rendőrnek, az bólintott, és azt felelte, 
ez igaz, de nem kellene egy szomjas vándort kidobni. Az nem emberi cselekedet. Meg az 
az ember nem bántott senkit, gyalog jött a fővárosból, a cipője azért volt poros, eljött a 
sziklához, a határhoz, vezekelni akart. De az ember nem magyarázza ezt egy kocsmában, 
hogy bűnei vannak, hogy bűnbánatot akar, hanem csak kólát kér, sóhajtott a rendőr, 
és az ember oda megy, ahová akar, végtére is. Nem? Ez az ember meg ide akart jönni.  
Az ország legvégére. A sziklához. Ami három kilométerre fehérlik a falutól, körülötte 
csak gyom nő a kemény talajból, igen, poros, száraz arra minden, a faluból senki sem jár 
arra, az a szikla, így mesélik a faluban, zümmögő, rontó hangot ad. Beteg lesz tőle ember, 
állat. Így hallotta a rendőr. Na, ide jött ez az idegen ember. Akinek amúgy nagy háza, 
nagy kocsija van. Pontosabban csak volt neki, mert meghalt, megölték itt. 

A kocsmáros azt mondta, hogy az idegen férfi nem akart kimenni, és hogy azt köve-
telte, hogy töltse fel neki a mobiltelefonját. Mert lemerült. Na, ilyet nem szokás kérni, 
hová jutna a világ, ha egy kocsmában telefont is töltenének a vendégek. 

A rendőr hallgatott, a kocsmai vendégek már jegyzőkönyvbe mondták: az idegen férfi 
magyarázta a pult előtt, hogy kifizeti az áramot a kocsmárosnak, amit a telefontöltésre 
elhasznál, csak engedje meg, hogy feltöltse a telefont, fontos lenne. Fel akarja hívni a 
feleségét, elmondani, hogy jól van, egészséges, itt van egy faluban, indul haza. Buszra ül, 
visszautazik a családjához, bocsánatot kér a gyerekeitől, feleségétől. Tulajdonképpen min-
denkitől. Furcsa, gondolta a rendőr, hogy ezt is mondta: bocsánatot kér a családjától. Igen, 
az idegen férfi magyarázott a kocsmárosnak, hogy fontos lenne a telefonálás, de L. intett, 
menjen. Ki az utcára. Miért nem a pizzériába ment be, morogta L., és a rendőr azt válaszolta, 
aznap zárva volt, a cukrászda is zárva volt már, csak a kocsma maradt, L. italboltja, azért 
kért tőle segítséget. Az idegen, akit megöltek. A rendőr bólintott, kiment az utcára, beült 
a járőrkocsiba, levette a sapkáját, szemben az út, a hosszú Kossuth utca futott, amin a férfi 
jött a szikla felől. A kertészet mellett, az akácfák mentén. A kocsiban egy másik rendőr is ült, 
fiatal, kezdő, pattanásos arcú, féléve szolgált, a kocsiban hangosan szólt a rádió, az idősebbik 
rendőr elzárta, mondta, most kimennek M.-ék utcájába, megnézik, minden rendben van-e, 
benéznek a szomszédba, mert itt már minden kiderült, és az italboltra mutatott. 

Megtudta, hogy a férfi üvölteni kezdett a kocsmában. 
Hogy mit akarnak tőle? Hogy gyalogolt, gondolkodott, szégyelli magát. És most vége. 

Haza akar menni. Mert fáradt. Elege van! Vezekelt, a telefonja nem működik. A ruhája 
büdös. A lába sebes. És ebben a kocsmában nem adnak neki egy konnektort tíz percre. 
Rohadjatok meg, üvöltötte. Igen, ilyeneket mondott az a férfi. 

Az idegen aztán kijött a kocsmából, megállt az utcán, átment a buszmegállóba, meg-
nézte a menetrendet, látta, hogy csak később megy busz, az utolsó járat három óra múlva 
indul, az ember káromkodott, hogy micsoda világ ez itt, felvette a hátizsákot, elindult 
kifelé a faluból. Igen, elindult kifelé, nem tudni, mit gondolt az a férfi, biztosan nem 
akart maradni a kocsma előtt, nem akart bajt az utcán, hiszen a baj elől indult vezekelni 
a városból, a férfi vette a hátizsákot, ment, L. akkor látta utoljára. Igen, a férfi elindult, 
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pedig vérzett a sebes lába, nem tudott, nem akart várni, azt sem akarta, hogy L. kiabáljon 
vele az ajtóból, a férfi haza akart jutni. 

És nem tudni, mennyi pénz volt nála, ezt nem mondták meg az M. testvérek. Csak azt, 
hogy a férfi ment az utcán, a Rákos utcán, sötétedett, ők akkor már figyelték a kocsmát, 
aztán a kölcsönkért Opellel elé álltak. Ott a transzformátorháznál hajtottak az idegen 
elé, hogy most akkor honnan jön, mit keres itt… 

Ki vagy te? A férfi nem akart bajt, nincs nála sok pénz; de hát mindig ezt mondják, 
hogy nem akarnak bajt, menni akarnak, a karórát anyjuktól kapták, családi örökség, ez a 
férfi is ezt ismételte, amikor elvették tőle az arany nyakláncát. És hogy haza akar menni. 
Várja a gyereke. Van felesége. A városban. 

A fiatal rendőr azt mondta, hogy nem jutott haza a férfi, bizony, nem. M.-ék az utcán 
kést szorítottak a torkának, belökték a kocsiba, elvitték. Ilyen egyszerű embert rabolni, 
mondta az idősebbik rendőr. Egy utcán, egy faluban. Nem látott senki semmit. Mert 
félnek, tette hozzá, félnek az emberek, gyorsan bemennek a házba, bezárják az ablakot, 
bekapcsolják a tévét. Kussolnak. Pedig milyen békésnek tűnik a falu... Az idegent belök-
ték a kocsiba, az öreg Vectra hátsó ülésére, kihajtottak vele a régi vályogvetőhöz, a major 
felé, ott kirángatták kocsiból, feltúrták a hátizsákját, megtalálták a követ a sziklából, igen, 
az ilyen kő rosszat hoz a világra, mondták neki. Elvették a karóráját, a telefonját, a férfi 
iratait, pénzét. És ütötték, hogy mondja meg a bankkártya kódját, de a férfi hallgatott.  
A lemerült telefonjából kivették a sim kártyát, áttették az egyikük telefonjába, az akarták, 
hogy a férfi hívja a feleségét, küldjön neki pénzt. De az idegen nem kért pénzt, ahogyan 
ígérte, hanem azt mondta a feleségének, hogy sajnálja, amit tett, sajnálja, hogy ivott, és 
a drog borzalmas, sajnálja, hogy megcsalta, hogy megütötte a gyereket, igen, az idegen 
férfi térdelt a földön, és bocsánatot kért. Kérlek, bocsáss meg! A felesége nem akart meg-
bocsátani, azt kiabálta, hogy a gyerek nem tud többé fogni a sérült karjával, és nem hatja 
meg, hogy a férfi elment vezekelni, vándorolni, ez nem oldott meg semmit. Az idegen 
férfi sírt. Igen, az idősebbik M. ekkor verte fejbe, egy férfi ne sírjon, mint egy asszony. 
Mint egy sírós asszony! Aztán a homokos részen elásták, nem érdemelt jobbat, bűnös 
volt, verte a gyerekét, a kisfiú karja megsérült, a követ mellétették, a gonosz maradjon 
csak a gonosz mellett. Mondta a legidősebb M., kérem, a család az szentséges dolog.

A halottat három nappal később két diák találta meg, a kastélyból, a kollégiumból 
jöttek ki, állítólag cigarettát akartak szerezni, lődörögtek, a fene tudja, mit akartak a régi 
vályogvetőnél. A férfi karja kiállt a földből, a kutyák áshatták ki, vagy róka lehetett, a ren-
dőrségi helyszínelés folyt, a keréknyomok alapján gyorsan kiderült, az Opel állt ott, az a 
kocsi, amit az M. testvérek elkértek aznap. A házkutatás során a konyhakő alatt megtalálták 
a férfi pénztárcáját, a kutya gyorsan kiszagolta. A testvérek azt vallották, azért ölték meg 
a férfit, mert a sziklától jött, volt nála kő, a szikla darabja, az pedig rontást hoz a világra. 
Mindenki tudja, nem szabad onnan elhozni semmit, ezért tették. És ez igaz is volt, mondta 
az idősebbik rendőr, milyen világ ez? Jön egy idegen, baja van, itt meg agyonverik, elássák. 

A férfi amúgy sem védekezett, amikor ütötték, azt ismételte, vallották az M. testvérek, 
hogy megérdemli, amit kap. Kérem, ez az igazság, így történt, üvöltötte a legidősebb M., 
de a nyomozók nem hittek neki. Istenem, mikor változnak itt a dolgok, morogta az idő-
sebbik rendőr, aztán indította a járőrkocsit, indultak a falu szélére. L. a kocsma ablakából 
figyelte, ahogyan elhajtottak, aztán visszament a pult mögé, bekapcsolta a tévét. A falon. 
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Barnás Ferenc

Képbe zárt írások

Verbális kultúrába születünk bele, ebben növünk fel. Az itt kiállító művészek közül 
Henri Michaux erről fontos dolgokat mond; ő például költőként/íróként azért kezdett 
képzőművészettel foglalkozni, mert közlendője autentikus kifejezéséhez elégtelennek 
találta a szavakat. Szavakkal, gondolatokkal, ideológiákkal, filozófiákkal írjuk le a vilá-
got, azt hisszük, hogy a világ olyan, mint amilyennek nekünk leírták-leírják, és mi ezen 
tanítások megismerésével, fejlesztésével, továbbfejlesztésével vagyunk elfoglalva, pedig 
lehet, hogy a világ másmilyen. 

Az itt kiállított grafikák, rajzok nem az úgynevezett nagy művészet úgynevezett nagy 
teljesítményei, ami korántsem jelenti azt, hogy ne lennének fontos alkotások. Ellenke-
zőleg. E munkák jelentősen kísérletező dolgok. Kísérletet tesznek arra, hogy a szavak/
gondolatok mögötti „valódi” térbe, területre jutva artikulálják, miként lesz a látomásból 
forma. Az alkotók végeredményben arra kérdeznek rá, hogy a tiszta forma jelentéssé 
változik-e, jelentéssé lesz-e, amit aztán mi, befogadók majd beilleszthetünk gondolko-
dási rendszereink valamelyikébe. Az itt látható munkák némelyike kifejezetten ennek 
az alapproblémának feszül neki. 

A szavak kríziséből eljutni a tiszta formáig. A művészek számára a forma az a nyelv, 
melyet létre kell hozni, és amellyel bűvészkedni kell... Ugyanakkor egy szokatlan vonal- 
együttes, valamely felületmegdolgozás, egy konkrét konstrukció meghökkentő pers- 
pektívából papírra vivése nem egyenlő valamely gondolat/érzés kifejezésével. Külön-
ben is: a művészi akarat/szándék, a kéz-szellem/szellem-kéz tengely mozgása nem 
más, mint kiterjedés, ez pedig idő/tartam, időkitöltés, a művész életének tárgyi 
megvalósulása – a produktumot természetesen művészettörténetbe lehet tenni és 
meg lehet vizsgálni.

Az itt látható művekről azt is mondhatnánk, hogy a „semmit” anyagiasítva lépnek túl 
a megismerés lehetségességét/lehetetlenségét vizsgáló gondolkodáson, mely gondol-
kodást a szó ellen lázadó művészek azért permanensen gyakorolják. Az  iménti állítást 
munkahipotézisként tételezzük, vagyis a műveket nézve képzelgünk. Ki akarunk lépni 
ketrecünkből, véges-végtelen ketrecünkből, mégsem tudunk, nem lehetséges. Marad a 
kísérletezés, hogy mégis kilépjünk, kiléphessünk. 

Vonalfilozófiai vizsgálódások.

Érzés-követő/vonal-vezetés, mely részben kétségbeesésből születik. Csendes, nyugodt 
kétségbeesés (egyeseknél vad és szélsőséges, Ionesco), amennyiben ez elég kitartó, elég 
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elszánt és elég önfejű (Hantai Simon), akár még elfogadásba is átmehet/átvihet, nem 
a kétségbeesés elfogadásába (bár talán abba is), hanem az „ilyen a világ”, „a világ ilyen” 
megragadásába (ami így a gondolkodás számára fék: ezek a művészek visszavisznek 
minket az eredethez, akkor is, amikor Hantai a jelentésnélküliséget jelentéshordozóvá 
emeli), amikor Vera Molnár anyja kézírásában fedezi fel a vegytiszta képzőművészeti 
ábrázolás-kezdet darabkáit. A betű/nyelv/írás-jelek melletti vonalak/foltok/térképzések/
árnyékok mint jelek pedig egymás mellett/között Tàpiesnél ugyanazt a „valamit” fogják 
sugallni, vagyis nem ugyanazt... Mégis, folt és írás egymás mellett mintha azt szuggerál-
nák, hogy egy foltban ugyannyi jelentés van, mint a „törvény” szóban, de bocsánat, már 
interpretáltam, máris felbillentettem a Tàpies által létrehozott egyensúlyt, mely egyensúly 
Ionesconál rajz-univerzumba robban, az ő léptékei ilyenek. Foltjel. Írásjel. Foltból lettél, 
írássá lényegülsz, vagy másképpen: szóból jöttél, folttá válsz.

Mennyi folt van körülöttünk, mennyi folt volt körülöttünk.
Egyesek különös problémákkal küszködnek akár egy életen át. Wittgenstein néha 

talán azt hitte, el fog jutni a bűvös egyenletig, mely a világ állását illetően mindent meg-
magyaráz, – nem jutott el, de közben nagyon sokat tett jel-jelentés-jelentéshasználat 
tárgyában. Joseph Kosuth itt látható konceptuális művében ezt a problematikát újra 
megvizsgálhatjuk, ennek Önök mindjárt neki is láthatnak. 

Lakner László munkájában a jel/jelentés külön hangsúlyt kap, a festék (tinta?) szóvá, 
a szó fekete valamivé (festék?, tus?) lesz, ami közte van, az az emberi történelem, az 
elviselhetetlen emberi történelem. Viseljük a történelmet. 

Mások megmaradnak a pacáknál (megint csak Tàpiesre utalnék) párhuzamos uni-
verzum-érzetek papírra rögzítve – marad a lehetetlen kísértése, az alaptantárgy, a költő 
Michaux, a grafikus Michaux továbbra is ezt csinálja, ha az egyik szakmában befuccsol, 
megy a másikhoz, olykor belátja, a kettő ugyanaz, vár, és folytatja az ugyanazt, ami 
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mégsem ugyanaz – a nagy utazók, akik látomásaikról nem mondanak le, közben firkáikkal 
ismeretelméleti, létfilozófiai kirándulásokra invitálnak. 

Rimbaud szavakkal fest, egy másik  utazó, Sierkiewicz a neve, nem véletlenül vonzódik 
hozzá. Ellenőrizzék.

Elmélet. Ismeretelmélet. A lehető és a lehetetlen akarása. 
A rajzolással eltöltött idő. A mondatokkal eltöltött idő. Micsoda alázat. Egyetlen 

55x77-es rajzlapra lemásolni a művet. Objekt, mely határ. És iskola. Pollockos pont-vil-
lódzás a lapon. A tinta belső tömbösödése, belsővé válik a külső, mely eleve változó volt/
van, egymásra írni a mondatokat, a lényeg beásva, bemondatozva, mögötte a nem-tud-
juk-mi, kiüresítjük a számunkra oly fontos tartalmat, a szellem kiterjedése, a szellem 
önmagáról való tudása (Hegel Rómaifürdőn kőszegi kapcsolással), mely a másolás 
óráiban egyre erősebb és többdimenzionálisabb lesz: képződik a szellem a jelentés 
nélküli jellel (toll), tintarétegek egymáson, a másoló a számára oly fontosat semmivé 
alkotja (Hantai szerzetestestvére), ez a semmi az a valami, ami őt megismerővé kitölti, 
miközben e halálosan komoly kísérlet Esterházy Péter részéről egyszerre fenomenológiai 
demonstráció és játék, szent költői játék. Ha pedig játék, akkor hallgassuk meg Nam June 
Paik színhangjait, illetve Günther Uecker üres hangjait, melyeket Pándi Balázs fordított 
zenébe. Ez talán segíteni fogja Önöket a képbe zárt írások felfedezőkörútján. Köszönöm. 

(Elhangzott Balatonfüreden, a Vaszary Galériában 2016.  június 25-én.)
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Tóbiás Krisztián

Ottlik-átirat
(búcsú EP-től)

A fény a szem receptoraiban idegi jellé alakul, és előbb-utóbb ezekből az információkból 
emlékeink, tapasztalataink alapján agyunk dekódolja a látottakat. Aztán meg rakódnak 
le az agyunkban mindenfélék. Secko jedno. Mint a szivacs, minden ott van valahol... 
talán a szürkeállományban (a sejtek között – sejtemlékezet), de időről időre minden, 
amit látunk, hallunk, érzünk, átértelmeződik, újraépül. Összefüggéseket keresünk, mert 
kell a kényelem. És akkor kényelmes a környezetünk, ha minden mindennel összefügg.  
A létezők közötti teret meg egy könnyed csuklómozdulattal kitöltjük önmagunkkal.

„A Rorschach tintafolt-teszt egy komplex pszichológiai, diagnosztikai mérőeszköz, 
egyike a XX. század legáltalánosabban használt projektív tesztjeinek. Célja, hogy 
a pszichológus feltérképezhesse a vizsgálati személy személyiségstruktúráját, más 
vizsgálatok kiegészítése érdekében.” (wikipédia) A művészet mint az önszemélyi-
ségstruktúrafeltérképezés eszköze. Az esztétika azért tudott külön tudományággá 
fejlődni, mert nincs rá kielégítő és egyértelmű válasz. Mindig van egy de vagy egy ha, 
és elméletek tucatjait halmozzuk fel a civilizáció éléskamrájában. Lakner László betűi 
festménnyé formálódnak, Esterházyé prózává. Betűk. Valahol a negatív végtelentől 
elindulnak a pozitív végtelenig, és csak ha a külön dimenzióban létező végteleneket 
egyesítjük (egymásra préseljük – flat view), válik láthatóvá, hogy basszus, ezek valahol 
mégiscsak metszik egymást.

Tegnapelőtt a Vaszary Galériában kiállított Ottlik-átirat kapcsán egy régi történet 
jutott eszembe. Középiskolai prózamondó verseny. Esterházy Péter: Egy nő. „Van egy nő. 
Gyűlöl. Szájszaga van...” Az irodalom-tanárnőm úgy felháborodott, hogy egész évben nem 
feleltetett. Néha beírt ezt-azt a naplóba, mert muszáj volt. Írva vagyon, hogy ez a rend. 
Ő mindent megtett, reménytelen eset. Iskola a határon – kivezetés a szépirodalomból.

Nos, nem Esterházy készülékében volt a baj. Van. Lesz. Ezeken az időhatározókon 
most már végképp nem lehet eligazodni. Ha x idő alatt a golyó y utat tesz meg, akkor z idő 
alatt... és mindegy hogy volt, van, lesz. Bármelyik időpillanatban elindítható a folyamat 
és mindig ugyanaz a képlet. A matematikában működő intim kis belső időmérő már-
már esztétikai minőségként is kezelhető. Elegáns és biztonságos. Minden mindennel 
összefügg. 

Tegnapelőtt még erről akartam írni. Mert miről a fenéről írjon az ember, ha nem 
magáról. Ha örül, annak örül, hogy más által neki is milyen jó lesz, ha gyászol, akkor 
annak, hogy a másik hiányára ő hogy fog reagálni. A „mi lesz velem” helyzetelemzés. 
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Mindig az én kerül az origóba és a periféria csak onnan nyeri el értelmét. Egyáltalán nem 
biztos, hogy Faustnak a boldogság előbbre való volt, mint a saját lelki üdve. Goethének 
viszont igen, és a papír elbír minden perverziót. Gátlástalanul Mefisztó kezére játssza a 
doktort. A főhős sorsa eldöntetett. Mefisztó örül, Goethe kielégül, Faust meg kit érdekel.  
Most akkor valójában melyik szereplő a szerző alteregója? Mindentől megszabadulha-
tunk, kivéve önmagunktól. Belénk ragadunk. Aztán meg kinél hogy, ráragadunk a papírra, 
mint a legyek és zümmögünk... egy ideig.  

De térjünk viasza az elejére. Mert miről a fenéről írjon az ember, ha nem magáról. 
Max egyes szám harmadik személyben, és most legyen Leibniz a főhős neve. Explica-
tion de l’Arithmétique Binaire. Kettes számrendszer. Vagy van, vagy nincs. És a vanhoz 
vagy a nincshez való viszonyunkat simogatjuk mondatról mondatra. Esterházy nincs. 
Vagy van. No mindegy, ezt ne erőltessük. „Beszéljünk inkább a könyvről.” Vagyis hogy 
az Ottlik-átiratról.

Most takarjuk ki a címet. Az olvashatóbb első sor („Az elbeszélés nehézségei Szeredy 
az uszodában 1957-ben Szeredy Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a 
Lukács fürdő tetőteraszán, a kőpárkánynak támaszkodva, s néztük a sok napozó civilt. 
Mindig nagyon hal-”) után egy összefüggő fekete textúra folyik (mit folyik, ömlik) végig 
a lapon. Nehéz eldönteni, hogy mihez kezdjünk vele. Vagy rábízzuk magunkat az agyunk 
fentebb említett dekódolására, vagy elkezdünk háttér-információt gyűjteni a látottakról, 
vagy nézünk, mint Noé a harmadik zsiráfra. 

1. Dekódol
Nekem jelent valamit, neked is valami mást és neki megint mást. Ld. Rorschach.  
Ha valamit kihámozol belőle, vagy a kép kihámoz belőled, a szürkéből előkotor valamit, 
akkor máris megérte.
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2. Háttérinfók
Esterházy 250 óra alatt másolta le az Iskola a határont egyetlen lapra. Kb. 400 oldalnyi 
szöveg egy lapon. 250 órányi munka + ötlet + a szerző társadalmilag meghatározott név-
leges értéke. Végül is az időn kívül csak szubjektív változókkal operálhatunk. Mármint, 
ha elfogadjuk, hogy az idő nem szubjektív (de az). 

3. Zsiráf
Ez mi?

Nem is olyan egyszerű ez a műélvezés. Még bonyolultabb, ha alany és állítmány (tárgy) 
is jelen időben van. Magyarul: kortárs. Vigyázz, még mozog. Sőt, beszél, ír, fest, rajzol, 
akkor is, ha az neked nem tetszik. Általában nem tetszik a kortárs. Bartókot a saját zené-
szei akarták meglincselni már az akadémián. Egyedül Csáth merte leírni, hogy ebből a 
fiatalemberből még lehet valaki. Csáthot is meg akarták lincselni. Többször is.

Mert mi értelme van megmászni a Csomolungmát? Megmásztuk, körülnézünk, szép 
a kilátás a felhők tetejére és ennyi. A nagyon, de nagyon racionális fejünkkel gondoljunk 
csak bele, van ennek valami értelme nagyon racionálisan? Megmásztuk, ezt is lehet, oké, 
de azért még nem fogunk odajárni piknikezni, és nem értékelődik fel emiatt az emberi 
faj. Ez utóbbi már csak azért sem, mert magunkon kívül senki és semmi nem akar itt 
értékelni. Csak létezni akar. Úgy egyszerűen. Amíg lehet. Aztán meg kalap, kabát, örül-
tem a lehetőségnek.

Esterházy Ottlik-átirata. Hullámzó folyószöveg. 57x77 centiméteres térmetszet, amely-
ben a sorok lassan belevesznek önmagukba, és végül a pálcikasejtek a pupilla mélyén már 
nem is a fényt, inkább a fény növekvő hiányát igyekeznek kényelmes összefüggéseket 
keresve dekódolni. Dekódolni, amíg még van mit, mert lassan eljutunk odáig (a lap 
aljáig), ahol már a papír és a ceruza (toll, ld. írót tolláról) is megszűnik és rájövünk, a 
csupasz fal a tér, amelyből kimetszhető ez az 57x77 cm. Mint Brook üres tere, amelyben 
a szék, az asztal, esetünkben a folyószöveg felismerhetetlenségig egymásra tapadt rétegei 
a semmiből teret varázsolnak és a katarzis nem a színpadon, hanem az újraértelmeződő 
origó-periféria viszonyban teljesedik ki.

Az origó esetünkben már merev, statikus pont. Változni nem fog, csak újra és újra 
átértelmeződni. A papíron hullámzó sormintákká vadult mondatok várják, hogy dekó-
dolja magának mindenki, ahogy tetszik. 
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Pallai Károly Sándor

A karibi holland szigetek 
költészete1

Földrajzi-demográfiai áttekintés

A Holland Antillák megnevezés a Holland Királyság egykori karib-tengeri területeit jelöli 
(Caribisch Nederland), mely 1954-től, Curaçao és a hozzá tartozó területek2 átnevezésé-
től 2010-ig viselte ezt a nevet. A két szigetcsoportot a Venezuela partjainál fekvő Aruba, 
Curaçao és Bonaire, valamint a Kis-Antillák részét képező Saba, Sint Eustatius és Sint 
Maarten alkotják. Utóbbiak az SSS-szigetek, melyek vulkanikus eredetűek, kiemelkedések-
kel szabdaltak, így a mezőgazdasági lehetőségek korlátozottak3. Az ABC-szigetek (Aruba, 
Bonaire, Curaçao) földrajza szintén változatos. Aruba lapos, tengerszint feletti magassága 
csekély, főleg fehér homokos tengerpartjairól ismert. Bonaire vulkanikus eredetű, korall-
gyűrű szegélyezi, mely világszerte kedvelt úti céllá teszi a búvárkodás szerelmesei számára. 
Curaçao északkeleti része sziklás és állandó hullámverés ostromolja, délnyugati része azon-
ban szélvédett, főként itt találhatóak a városok, a kedvelt tengerpartok és a korallzátonyok 
többsége. A szigeteket Szél felőli (Bovenwindse Eilanden) és Szélcsendes (Benedenwindse 
Eilanden) csoportokra is oszthatjuk. A Holland Antillák területe mintegy 1000 km2-t jelen-
tett, 2010-es felbomlásakor az itt élők száma kevéssel meghaladta a 300.000-et. 

Történelmi háttér

A szigetek története igen változatos. A későbbi Holland Antillák területe a XVII. század-
ban került holland fennhatóság alá és a Holland Királyság területét képezte a következő 

1 A szerző kutatásait és műfordítói munkáját a Nemzeti Tehetség Program egyedi fejlesztést biztosító 
ösztöndíja (NTP-EFÖ-P-15-0180) támogatásával végzi. A közölt versek a tanulmány szerzőjének for-
dításai (papiamento nyelvről). 

2 Hollandul Kolonie Curaçao en onderhorigheden, papiamento nyelven Colonia di Kòrsou i las dependenshas,  
mely 1815-től, az Egyesült Holland Királyság létrejöttétől képezte a királyság területét 1828-ig, majd 
1845-től 1936-ig. Goede, Miguel: The History of Public Administration in the Dutch Caribbean. In: Pub-
lic Administration and Policy in the Caribbean. Szerk. Minto-Coy, Indianna D. ‒ Berman, Evan M. 
CRC Press, Boca Raton, 2016. 82 p.

3 Alberts-Luijdjens, Monique: Historical Development of Libraries in the Netherlands Antilles and Aruba.  
In: Caribbean Libraries in the 21st Century. Szerk. Peltier-Davis, Cheryl ‒ Renwick, Shamin. Informa-
tion Today, Medford, 2007. 32 p. 
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századokban is, amikor csökkent a holland gyarmatok száma: bár a szigetek a nagy 
nemzetközi konfliktusok és háborúk után is holland fennhatóságúak maradtak, a nagy 
gyarmati birodalmak korában a hollandok számára nagyobb jelentőséggel bírt Holland 
Kelet-India (Nederlands-Indië, a későbbi Indonézia), mivel a Nyugat-Indiák szigetei 
méretük, gazdasági jelentőségük és lakosságszámuk alapján is kevésbé voltak jelenté-
kenyek4. A karibi holland területek rendkívül gazdag történetük során számos jelentős 
közigazgatási változáson mentek keresztül: kezdetben Szélcsendes- és Szél felőli szige-
tekre osztották őket, volt, amikor Suriname-mal összevonva, közösen irányították őket 
Paramaribóból, majd 1848-ban egyesítették a hat karib-tengeri szigetet Curaçao és 
függő területek néven (Curaçao en onderhorigen), ez a státusz pedig, bár néha más néven, 
egészen 1954-ig fennmaradt5. 

A Holland Királyságban végbemenő jelentős alkotmányos revízió és átalakulás ered-
ményeként a XXI. század második felében már nem volt kérdéses, hogy a Holland 
Antillákat megilleti az ENSZ kartájában megfogalmazott dekolonizáció és önmegha-
tározás joga6. 2010-ben Sint Maarten és Curaçao a Holland Királyság társult államaivá 
váltak, Saba, Bonaire és Sint Eustatius helyzete pedig Hollandia közvetlen részét képező, 
különleges önkormányzattal rendelkező (Bijzondere gemeente), egyedi jogállású terüle-
tekként (openbare lichamen) értelmeződött újra7.  Azok a folyamatok tehát, melyek egyes 
szigetek önállósodása és más területek anyaországba történő még szorosabb betagozódása 
irányába mutatnak, jól jelzik a szigeteket jellemző eltérő társadalmi fejlődést, történelmi 
pályát, a differenciált politikai és gazdasági viszonyokat.

Nyelvtörténeti és szociolingvisztikai helyzet

A Holland Antillákat alkotó szigeteken a holland a hivatalos nyelv. Emellett igen jelentős 
még az angol, a spanyol és a papiamento, mely egy afrikai nyelvekből és portugálból kiala-
kult kreol, amire fejlődése során jelentős hatást gyakoroltak az indián őslakos nyelvek, 
az angol és a spanyol is8. A papiamento beszélőinek száma nagyjából 270.000-re tehető, 
melyből 120.000 Curaçao, 60.000 Aruba, 10.000 pedig Bonaire szigetén él, a fennmaradó 
80.000 pedig Hollandiában9. Aruba, Bonaire és Curaçao lakóinak többsége poliglott, 
gyakran négy nyelven is beszélnek (papiamento, holland, angol, spanyol). A gyarmati 
időkben a holland nyelv soha nem rendelkezett akkora befolyással, mint az angol vagy a 

4 Uo.
5 Rutgers, Wim: The Dutch in the Caribbean. In: Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Em-

pires. Szerk. Poddar, Prem et al. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008. 348 p. 
6 Hillebrink, Steven: Constitutional In-Betweenity: Reforming the Kingdom of the Netherlands in the Carib- 

bean. In: The Kingdom of the Netherlands in the Caribbean: 1954–2004. Szerk. deJong, Lammert ‒ 
Boersema, Douwe. Rozenberg, Amszterdam, 2005. 101–111. pp. 

7 Calmont, André: Fragmentation politique de la Caraïbe et développement: l’exemple des îlesnéerlandaises. 
In: La Caraïbe, un espacepluriel en questions. Szerk. Hartog, Thierry. Karthala, Párizs, 2011. 219 p. 

8 Bremmers, Jacqueline et al.: 1001 Proverbio Na Papiamentu. Fundashon Bon Kousa,Kralendijk, 2011. 
4–7. pp. 

9 Jacobs, Bart: Origins of a Creole: The History of Papiamentu and Its African Ties. de Gruyter, Berlin, 
2012. 3. p.
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spanyol, többnyire megmaradt az adminisztráció és a jogi ügyek szintjén10. Szerepe a XIX. 
század végén és a XX. század elején vált jelentősebbé, használata egyre inkább kiterjedt. 

A szigetek XV. század végi felfedezését követően bő másfél évszázaddal, a XVII. szá-
zad közepén, második felében váltak igazán jelentőssé a letelepedni kívánó telepesek 
számára, hiszen ekkorra itt alakultak ki a rabszolgakereskedelmi útvonalak lényeges állo-
másai, ez pedig Amszterdamból és Brazíliából áttelepülő szefárd zsidók11 és Európából 
érkező hollandok számára tették vonzóvá a karibi szigetek e csoportját. Az oktatás az 
ABC-szigeteken a XIX. század végéig elsősorban spanyolul folyt, bár törekedtek a hol-
land és a papiamento bevezetésére is12. A XX. század elejére már a holland lett az oktatás 
elsődleges nyelve. A papiamento iskolai keretek között történő oktatása csak 2002-ben 
kezdődött, és az elmúlt idők politikai vitáinak egyik extrém álláspontja szerint ennek 
kellene az oktatás kizárólagos nyelvévé válni, mivel ez javíthatná az alap- és középfokú 
oktatás eredményességét. A másik oldal hívei arra hívják fel a figyelmet, hogy a tanul-
mányaikat holland nyelven végző gyermekek és fiatalok sokkal kevesebb nehézség árán 
tudnak élni a hollandiai egyetemeken kínált ingyenes, színvonalas oktatás lehetőségével. 
2008-ban Curaçao például ismét a hollandot tette meg az általános iskolai oktatás nyel-
vének, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a sziget nemzeti nyelve a papiamento13. A több 
nyelv és a számtalan nyelvi kombináció jelenléte nagy terhet ró az oktatási rendszerre 
és a helyzetet az is nehezíti, hogy nincsenek átgondolt, tudatosan felvállalt, központi 
nyelvpolitikai irányelvek. 

Irodalomtörténet

Irodalomtörténeti szempontból az egész Karib-térségre jellemző egyfajta miópia.  
A Nyugat-Indiák irodalmait vizsgálva gyakran találkozunk egyes szerzők azon nézetével, 
mely szerint a karibi irodalom szinte teljes egészében kizárólagosan angolszász, és mint 
ilyen, jól megfogható egységet is alkot. Valójában nyelvi, történeti, etnikai és irodalmi 
szempontból is redukálhatatlan heterogenitással, rendkívül jelentős sokszínűséggel van 
dolgunk. Különösen igaz ez a Holland Antillákra, ahol, mint azt Cola Debrot is kiemelte 
irodalomtörténeti és elméleti munkáiban, többnyelvű irodalmi hagyománnyal van 
dolgunk: a Szélcsendes-szigeteken (Benedenwindse Eilanden) elsősorban a papiamentu 
dominál, míg a Szél felőli szigetek (Bovenwindse Eilanden) esetében főleg az angol a 
meghatározó; az írott irodalom kezdeteit vizsgálva Saba, Sint Eustatius és Sint Maarten 
esetében az angolt kell megemlítenünk, Curaçaón pedig a spanyol töltött be hasonlóan 
fontos szerepet, itt jelentős volt ugyanis a spanyol felfedezők hatása14.
10 Willemyns, Roland: Dutch: Biography of a Language. Oxford University Press, Oxford, 2013. 193 p. 
11 Az 1650-es években kialakuló curaçaói zsidó közösség rövid időn belül a legjelentősebbé vált az új 

világban. Israel, Jonathan I.: Empires and Entrepots: The Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews. 
Hambledon, London, 1990, 435–438. pp. 

12 Willemyns, Roland: i. m. 193. p. 
13 Dijkhoff, Marta ‒ Pereira, Joyce: Language and Education in Aruba, Bonaire and Curaçao. In: Creoles  

in Education. Szerk. Migge, Bettina et al. John Benjamins, Amszterdam, 2010. 259 p.
14 Torres-Saillant, Silvio: An Intellectual History of the Caribbean. Palgrave Macmillan, New York, 

2006. 183–187. pp. 
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A papiamenti nyelvű költészet és próza igazi úttörőjének számított Pierre Antoine 
Lauffer (1920–1981), akit máig a Holland Antillák egyik legjelentősebb irodalmi 
alakjaként tartanak számon. Első prózai alkotása, a Carmen Molina 1942-ben jelent 
meg, melyet egy évvel később újabb könyve követett (Martirio di amor – A szerelem 
vértanúja, 1943)15.  

Történelmi jelentőségű volt Patria (Haza) című, 1944-ben megjelent verseskötete: 
az anyaország második világháborús megszállása idején a karibi gyarmatok kulturális 
reneszánszát és a kreol nyelv újjáéledését tapasztalták meg, Lauffer kötete pedig mér-
földkövet jelentett az új irodalom születésében, a kulturális emancipáció folyamatában, 
egy új nézőpont és világlátás kialakulásában. A négy részre osztható kötetet (Szülőföld, 
Föld, Emberek, Kaktuszvirág) Lauffer a Kòrsou (Curaçao) című verssel indítja, és a haza, 
a szülőföld entitását, jelentését és jelentőségét igyekszik megragadni és körülírni az 
anyaországgal, a gyarmati metropolisszal való viszonyrendszerében. 

Patria kötete mellett versei a Kumbu (1955)16 és a Kantikapa Bientu (Dalok a szélnek, 
1963) című, irodalomtörténetileg jelentős könyvben kerültek összegyűjtésre, számos 
verse pedig csak posztumusz jelent meg. Verseskötetei a papiamento nyelvű irodalom 
remekei, melyek az egyéni nyelvkezelés és a nyelvben rejlő ritmikai és tonális egyediség 

15 Ua.: 189. p.
16 Kumbu a gonosz lelkek és ártó szellemek egyike, egy fénylő, kóborló lélek, a kötet címe pedig a XIX. 

század végén és XX. század elején elterjedt megnevezését jelöli. Allen, Rose Mary: Di ki manera? 
A Social History of Afro-Curaçaoans, 1863–1917. Doktori értekezés, Utrechti Egyetem, 2007. 244 p. 
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és különlegességek mesteri kibontása, kiteljesítése, valamint az archaikus, sok esetben 
már-már feledésbe merült szavak, kifejezések, fordulatok szövegekbe történő szerves 
beépítése révén számos későbbi kiemelkedő alkotó számára jelentettek előtanulmányt, 
alapot, kiindulási és viszonyítási pontot17. Papiamento nyelven írt novelláskötetei, pró-
zai művei között meg kell említenünk a Wiri-wirit (1961)18, a Ñapat (Ráadás, 1961), a 
Raspát (1962)19, illetve a Lágrima i sonrisat (Könnyek és mosoly, 1973). 

Költőként, fordítóként, színésznőként és rendezőként egyaránt komoly hírnévre 
tett szert az arubai születésű Nydia Maria Enrica Ecury (1926–2012), akit gyakran 
neveztek a karibi holland irodalom nagykövetének, illetve a papiamento nyelvű költé-
szet nagyasszonyának. Húsznál is többször képviselte a Holland Antillákat nemzetközi 
költészeti fesztiválokon a Karib-tengeren, Venezuelában, az Egyesült Államokban és 
Hollandiában: ismertté vált felolvasásaival, verseinek előadásával is, melyeket gyakran 
zenei aláfestés kísért, az 1980-as években játszott Luna di Papel (Papírhold) című egy-
személyes színháziműsorával, illetve az 1986-os, Felix de Rooy által rendezett Almacita 
di desolato (Az elhagyatottság lelke) című filmben nyújtott alakításával20. 

Társalapítója volt a Thalia társulatnak, és műfordítóként ő maga is számos darabot 
fordított papiamento nyelvre (Shakespeare, Carlo Goldoni, Alfonso Paso Gil, Tennessee 
Williams, Jean Genet), emellett pedig az iskolák számára gyerekkönyveket is ültetett át 
anyanyelvére. Költőként hat kötete jelent meg, melyek közül kiemelhetjük az 1972-es 
Tres Rosea (Három lélegzet) című művet, melyet két másik költőnővel közösen jegyez 
(Sonia Garmers, Mila Palm), és amely az első nők által írt papiamento nyelvű verses-
kötet volt, emellett megemlíthetjük még 1976-os Bos di Sanger (A vér hangja) címen 
megjelent verseskötetét21. 

Ecury mindig fellépett a nők közéletből való kiszorulásával, és az őket bebörtönző 
sztereotípiák megerősödésével szemben. A papiamento nyelvért és kultúráért végzett 
kimagasló tevékenysége elismeréseként 1996-ban megkapta a Fundashon Pierre Lauffer 
(Pierre Lauffer Alapítvány) Chapi di Plata (Ezüst kapa) díját, és három alkalommal is 
részesült holland királyi kitüntetésben22. 

Gyönyörűen írja le a papiamento nyelv szépségeit, személyiségformáló hatását, muzi-
kalitását és az identitás alakításában játszott rendkívül fontos szerepét a curaçaói Lucille 
Berry-Haseth (1937). Spanyol-, papiamento- és angoltanár, közismert rádiós műsor-
vezető, költő és fordító. 1990-ben jelent meg Resonansia (Visszhang) című verseskötete, 

17 Broek, Aart G.: Lauffer, Pierre A. In: Encyclopedia of Latin American and Caribbean Literature, 1900–
2003. Szerk. Balderston, Daniel ‒ Gonzalez, Mike. Routledge, New York, 2004. 300. p. 

18 A wiri-wiri egy dörzsöléssel és kaparással megszólaltatott, Kubában és Latin-Amerikában güiro néven 
elterjedt üreges testű idiofon hangszer papiamentóban használatos neve. A rovátkás felületen fapálcát 
húzva ad berregő, surrogó hangot a hangszer. Kunst, Jaap: Hindu-Javanese Musical Instruments. Sprin-
ger, Dordrecht, 1968. 48 p. 

19 A raspá a wiri-wiri, vagy güiro papiamentóban használatos másik neve. Beck, John H.: Encyclopedia 
of Percussion. Routledge, New York, 2007. 34. p. 

20 Andrade-Watkins, Claire: A Mirage in the Desert? African Women Directorsat FESPACO. In: Ci-
nemas of the Black Diaspora. Szerk. Martin, Michael T. Wayne State University Press, Detroit, 1995. 
147. p. 

21 Hasham, Brenda et al.: Nydia Ecury. In. Journal of Caribbean Literatures (2007) 5/1 sz. 129. p. 
22 Uo.
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a papiamento nyelvű irodalomért és kultúráért végzett sok évtizedes tevékenységét pedig 
már számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el23. 

Felelősségteljes gazdasági és politikai tisztségei mellett irodalmi tevékenységéről is 
méltán ismert az arubai Robertico (Tico) Croes (1955), aki a sziget gazdaságért és 
turizmusért felelős minisztere is volt. Irodalmi alkotóként papiamento nyelven ír. Szépíró-
ként az Alma Sangra (Vérző lélek, 1977) és a Potrèt di un caradesconocí (Egy ismeretlen 
arc portréja, 1996) verseskötetek, valamint a Cartanan di San Fuego (A szent tűz levelei) 
esszékötet szerzője24. 

Szépirodalmi munkásságáról is ismert a politikus Carel de Haseth (1950), aki 
curaçaói tanulmányait követően 1975-ben szerzett gyógyszerészdoktori címet a Leideni 
Egyetemen25. Az 1969-ben megjelenő, 3 dagenvóór Eva (3 nappal Éva előtt) című első 
verseskötetét több másik követte (Berceuse voor teleurgestelden – Altató a kiábrándultak-
nak, 1975; Bida na kolo – Élet színekben, 1981; Poesiavenená – Mérgező költészet, 1985)26. 

Legismertebb alkotása Katibu di Shon (Az úr szolgája) című, 1988-as regénye, mely-
ben egy szerelmi háromszög történetét meséli el, melyet az 1795-ös nagy curaçaói 
rabszolgafelkelés történelmi háttere keretez: Louis Mercier, a rabszolga és Willem van 
Uytrecht, az ültetvényes fiának kapcsolatát ismerhetjük meg a regényből, akik egy napon 
születettek, együtt, barátként nőttek fel és egy nőt szeretnek, Anitát, aki békítő alakként 

23 Rojer, Olga E. ‒ Aimone, Joseph O.:  Lucille Berry-Haseth. In. Journal of Caribbean Literatures, 
(2007) 5/1. sz. 125. p. 

24 Rutgers, Wim: Di nos e ta! Outside and Inside in Aruban Literature. In: A History of Literature in the 
Caribbean (2. kötet): English- and Dutch-speaking Regions. Szerk. Arnold, James A. et al. John Ben-
jamins, Amszterdam, 2001. 458. p.

25 Hasham, Brenda et al.: i .m. 135. p. 
26 Uo.
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és az egyenlőség problematikus eszményének megtestesítőjeként jelenik meg27. Köny-
véért 1989-ben elnyerte a Cola Debrot-díjat (Cola Debrotprijs, Premio Cola Debrot).

De Haseth 1994 és 2004 között megszakításokkal a Holland Antillák megbízott 
minisztere volt, számos irodalmi díj zsűrijének és több kulturális szervezetnek, alapít-
ványnak a vezetőségi tagja. 1998-ban megkapta a venezuelai Francisco de Miranda 
Lovagrend (Orden Francisco de Miranda) nagykeresztjét, egy évvel később pedig az 
Orániai-Nassaui Lovagrend (Orde van Oranje-Nassau) tagja lett28.

27 Jansen, Ena: Slavery and its Literary Afterlife in South Africa and on Curaçao. In: Shifting the Compass: 
Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Szerk. Dewulf, Jeroen et al. 
Cambridge Scholars, Newcastle, 2013. 178 p. 

28 Hasham, Brenda et al.: i. m. 135. p. 
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Pierre Lauffer

Curaçao

Hol sziklák állnak,
Míg ellát a szem,

Konokul, rendíthetetlen,
Megvetéssel
Fordulnak,
S néznek le

A lábaiknál végtelen
Dicsőítésbe forduló

Hullámtörésre,

Hol kaktuszok állnak,
Miken a passzátszél

Lágy dalokat énekel,
Melyek felszállva
Büszkén viselik
Múló korok nyomát,
S ahol szüntelen perzseli a nap

Hőn szeretett
Földem vetődéseit,

Zörög és meghajlik
Minden fa

A sós szelekben,
S minden gally
Könnyítő esőért
Kiált,

Hol a trupiálok29 dallamos 
Éneke kelt

Munkára,

Hol az ugaron
Letekint a nap, s megmosolyogja,

Ahogy robotolunk
Szamarainkkal,
Gürcölünk
Minden erőnkkel,

S vak bizalommal hajtjuk termőre
E tikkadt földet,

Hogy üdvös eleséget teremjen,

Hol alázatra nevelt
Atyám,

S emelt fővel járni,
Mi megtanított
A tisztes életet
Kutatni,

Kenyeret, munkát, nyugalmat,
S semmi egyebet,

Az ég kékje alatt, egy szigeten,

Hol a történelem
A múló századok nyomán

Egyetértést formált,
S békét ragyogtatott fel
Mindenkiben,
S a menny egy darabja

Szállt le, s telepedett 
Közénk,

ITT VAN HÁT OTTHONOM:
 CURAÇAO.

(1944)

29 A fehérszárnyú trupiál (Icterusicterus) a verébalkatúak rendjébe (Passeriformes) és a csirögefélék csa-
ládjába (Icteridae) tartozó madár, melynek elterjedési területe Aruba, Bonaire, Curaçao, Kolumbia, 
Puerto Rico, Trinidad és Tobago, az Amerikai Virgin-szigetek és az Egyesült Államok. 
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Anyanyelvem
Nyelvem 
Szükségből,
Kalandorok lelkéből született,
Rabszolgák ajkain formálódva,
S erőre lelve 
Dajkák meséiben. 

Olthatatlan bátorsága
– születése kegyetlen jele – 
Szájfékét levetette,
S az élni vágyás ereje
A porból 
Viták fergetegébe emelte. 

Éneke tüzes,
S ezerszínű könnyűsége. 
Birokra kelhetek veled
Szavainak játékával,
S szerethetek, ahogy tetszik 
Lendületével, ritmusával. 
Kreol nyelvemen,
Miriádnyi hangjával

Bánat, s öröm rejtezve,
S érzés kimondatlan
Nem marad. 

   (1962)

Nydia Ecury

Szerelem 
a csendben
Titkaink
csendjében
szótlan verseid éneke
erősödik egyre…
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Titkaink 
csendjében
félrehúzódik
szívem,
hogy helyet adjon száz galambnak,
száz fehér galambnak…

Titkaink 
csendjében
folyóvá duzzad vérem,
s medréből kilépve
elárasztja
fájdalmát a napoknak,
éveknek,
s századoknak
az idők végezetéig, ámen. 

   (1984)

Lucille Berry-Haseth

Identitás
Nem…
Nem anyaföldem
ismerős igézete
mondatja velem,
hogy otthon
vagyok.

Anyanyelvem 
bátor,
s dallamos lüktetése
a fülben,
s az ajkakon.

A papiamento nyelv
tiszta lényege révén,
mit belélegzünk,
lehetek
örökre
teljesen
önmagam. 

   (1990)
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Tico Croes

X
Száraz levelek hangja
karcolja, s dörzsöli az éjszakát
belemetszve a nagy, derűs hold
selyemárnyékába. 

Téged kutatnak szemeim 
tárt karokkal,
míg a walishali30 gyökerei
átdöfik illatos mellkasom,  
s vérem gyötrő lüktetése közepette 
egybeszövik szálaik.

Fájdalom emészti a levegőt szerelmedért.  
Szerelmedért kiáltás hallatszik az egekből,
s gyémántfény záporozik. 
Szívem, s testem egy fehér
öltés bánatát fedi fel,
mi hímezni vágyik egy selyem keszkenőt. 

Szomjazó ajkaidon 
hervadt füstszavak fakadnak 
s szilánkká tört érzéseket vonszolnak
a végtelen kristályéjszakába. 

Nyílvessző-csillag ereszkedik
a szerelemillatú ágyra,
hol két test ágazik el
a szenvedély lombsátra alatt,
hogy együtt hajózzanak, s hemperedjenek 
a nevető hold úsztatta éjjeli lángba.

    (1996)

30 A walishali (Crotonflavens) a krotonok nemzetségébe, a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családjába tar-
tozó Mexikóban, a Karib-térségben és Venezuelában elterjedt növény, amely Arubán és Curaçaón is 
megtalálható, és amelynek gyógyító erőt tulajdonítanak. 
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Carel de Haseth

Hajnal
mikor az első napsugarak
áttörik a sötétet,
rémült szél illan,
s nyugtalan szellővel permetezi a füvet 

ébrednek egyenként a kecskék,
s a sűrű bozót felé veszik az irányt
jajszavuk – éhes panasz – 
visszhangzik a távoli dombokon
az ágyból kikelek,
hogy száradjon a rémálom verítéke,
s közben az ablakban énekében gúnyolja
halálfélelmem
a trópusi gezerigó…

    (1985)
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KIÁLTVÁNY

Mi,
Kanada magyarjai,
követeljük,
hogy a francia legyen Kanada
második nyelve!

(S angol,
természetesen,
a harmadik...)

  Robert Zend
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Interjú Natalie Zenddel

Zend Róbert verseiben nagy hangsúlyt kap a magyarországi-kanadai kettős otthon. Ahogy 
egyik versében írja: Budapest is my homeland / Toronto is my home / In Toronto I am 
nostalgic for Budapest / In Budapest I am nostalgic for Toronto / Everywhere else I am 
nostalgic for my nostalgia. (Budapest a szülőföldem / Torontó az otthonom / Torontóban 
Budapest iránt érzek nosztalgiát / Budapesten Torontó iránt érzek nosztalgiát / Mindenhol 
máshol a nosztalgiám iránt érzek nosztalgiát)  A magánéletben ez mennyire volt meghatározó?

Mindössze tizenkét éves voltam, amikor édesapám meghalt több mint harminc évvel 
ezelőtt, ezért minden válaszom a sok évvel ezelőtti gyermekkori önmagam benyomásain 
alapul. Úgy érzem, hogy egyszerre érzem magam otthon és nem otthon mindkét helyen, 
amely meghatározta belső életét. Budapesten nőtt fel és töltötte ifjú felnőttkorát, de a 
városhoz soha nem tudott igazán visszatérni, mert az időközben megváltozott. Toron-
tóban, ahol élete második felét töltötte, erős honvágya volt Budapest után és mindig úgy 
érezte, ő más – a nyelve, a kultúrája és a világlátása miatt.

Miután elhagyta Magyarországot 1956-ban, nem volt olyan hely, amellyel száz száza-
lékban azonosulni tudott volna, és mégis mindkét hely valamilyen módon „otthon” volt. 
Képtelen volt arra, hogy végül kialakítsa új önazonosságát, úgy hiszem, végül kitágította 
az egész emberi fajhoz való tartozás érzését.      

Mesélt Önnek az 1956-os eseményekről?

Igen, bár nem emlékszem sok részletre abból, amit mesélt nekem. De emlékszem egy 
történetre. A forradalom alatt nővérem, Anikó, aki nyolc hónapos volt, egy bölcsőben 
aludt a lakásukban. A Bródy Sándor utca 9. szám alatt laktak, a harmadik emeleten. 
Apámnak hirtelen rossz érzése támadt, ezért átvitte őt egy másik szobába. Néhány perccel 
később egy robbanás betörte a szoba ablakát, ahol korábban a nővérem feküdt és eltalálta 
a bölcsőt. Meghalt volna, ha nincs apámnak ez a megérzése.

Első felesége, Gábori Ibi később elmondta nekem, hogy édesapám nem egyszerűen 
csak egyik áldozata volt az elbukott forradalomnak, hanem aktív szereplője is. Sok barátja 
író volt és szerkesztő (például Vadász György és Kass János karikaturisták; Gergely Márta, 
a Pajtás szerkesztője és Kun Anna, az Úttörő szerkesztője), akik egymásközt a rendszer 
ellen beszéltek. A forradalom idején édesapám jó barátjával, Kőműves Maurer Lászlóval 
és másokkal propaganda-szórólapokat írt és osztogatott, amelyek arra szólították fel az 
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embereket, hogy álljanak ellen a szovjet-kommunista rezsimnek. Amikor elmenekült 
Budapestről, már sorra tartóztatták le az embereket, és munkatársa, Laci, 18 hónapot 
töltött börtönben. A szabadságharcban való részvétele nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy az emigráció mellett döntött.

Torontóban számos magyar barátja volt, akik hozzáhasonlóan a forradalom után 
emigráltak. Néhányan megírták a tapasztalataikat, ezért úgy nőttem fel, hogy hallottam 
is, olvastam is az 1956-os eseményekről. Egyike ezeknek a barátainak Ibi új férje, Gábori 
György volt, akinek az életrajza, When Evils Were Most Free (Amikor elszabadult a gonosz) 
részletesen beszámol mind a nácik, mind a kommunisták alatt szerzett drámai tapasz-
talatairól. Egy másik Kopácsi Sándor volt, aki Budapest rendőrfőnöke volt 1956-ban, 
és akinek a forradalomról szóló történetét, In the Name of the Working Class (A munká-
sosztály nevében), a család közeli barátai, Daniel and Judy Stoffman fordították le. Faludy 
György szintén édesapám társasági és irodalmi köreihez tartozott.  

   
Íróként milyen volt Zend Róbert fogadtatása Kanadában? Mennyire fogadta be az ottani 
irodalmi/művészeti élet?

Számos ismert kanadai író és művész nagyra becsülte, akikkel a CBC Ideas produceri 
munkája során és a kanadai irodalmi körökben találkozott. Ide olyan emberek tartoztak, 
mint az irodalomkritikus Northrop Frye, a filmkészítő Norman McLaren, az író és szer-
kesztő Barry Callaghan, az újságíró Robert Fulford, a költő bill bissett, a Four Horsemen 
hangköltészeti kollektíva tagjai: Paul Dutton, Steve McCaffery, Rafael Barreto-Rivera és 
Bp Nichol, az író és színész Tom Gallant, a költő és szerkesztő Arlene Lampert, az író 
és színész P. K. Page, a festő William Ronald, az irodalmi gyűjtő, fordító és szerkesztő 
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John Robert Colombo, a művész Aiko Suzuki, valamint költőtársai: Robert Sward és 
Robert Priest.

Törzsvendég volt Torontó költészeti olvasószínhelyein, különösen az 1970-es évek 
végén, az 1980-as évek elején. Munkája segített meghatározni Torontó popkultúra- 
művészeti képét és Torontó inkulturációjának katalizátora volt, hogy azzá a kozmo-
polita művészeti centrummá váljon, amivé vált. Publikált több kanadai magazinban 
és antológiában, köztük a kanadai-magyar írók, a The Sound of Time (Az idő hangja) 
(Canadian-Hungarian Authors’ Association, 1974) című antológiában. Számos írását 
sugározta a CBC Radio. Részt vett több írókurzuson, ahol olyan fiatalabb írókat karolt 
fel és ösztönzött, mint például Susan Swan.

Mégis, miközben sok független író és művész felismerte tehetségét, géniuszának egye-
diségét, nem tett szert szélesebb ismertségre, amelyet más kanadai írók elértek, mondjuk 
például Leonard Cohen, Margaret Atwood vagy Robertson Davies. Ennek egyik oka 
munkájának kísérleti és avantgárd természete volt. Az olyan műfajoknak, mint például 
a konkrét költészet és a hangköltészet kisebb a rajongótáboruk. A multimediális oevre, 
mint az Oab behatárolhatatlan természete, vagy a szokatlan „novella”, mint a Nicolette, 
szintén megnehezítette, hogy munkáját szélesebb közönségnek adja el. 

Egy másik akadály, különösen az 1970-es és az 1980-as években, amikor igazán önma-
gára talált mint angol nyelvű író, bevándorlói státusza volt. Akkoriban a külföldön született 
írók, nekem úgy tűnik, meglehetősen marginálisan voltak jelen az irodalmi színtéren. 
Azt gondolom, hogy számos akadállyal szembesültek volna – az angol nyelvhasználat 
relatív hiányától az új hazában való megélhetés megteremtésének gazdasági kihívásán 
keresztül a kanadai olvasók szemében stílusuk és témájuk idegenségéig. A támogatás 
például fordítójától, John Robert Colombótól (aki számos más kelet-európai költőt is 
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lefordított); az Exile Literary Quaterlytől, amely multikulturálisan különböző írók pub-
likálására fókuszál, valamint a „multikulturális” íróknak nyújtott állami segélyek fontos 
szerepet játszottak abban, hogy sikerült betörnie a kanadai irodalmi színtérre.

Tudta tartani a kapcsolatot a Magyarországon maradt barátokkal, rokonokkal? 

Igen, bár tizenegy évbe telt, mire vissza tudott térni Magyarországra – először 1967-ben –,  
barátaival és családjával levelezést folytatott és több alkalommal meglátogatta őket (1970, 
1980, 1981...). Köztük Gábor Miklós színészt, Karinthy Ferenc írót, Devecseri Gábor 
költőt, írót, a görög irodalom fordítóját és sok más régi barátot csakúgy, mint számos 
unokatestvérét és másod unokatestvérét. 

Jelenleg mennyire él a kanadai irodalmi köztudatban Robert Zend írói munkássága?  
Úgy tudom, Torontóban egy köz viseli a nevét és a Kanadai Irodalmi Lexikon is jegyzi.

Az, hogy bekerült néhány, a kanadai középiskolai irodalomórákon használt antológiába, 
némiképp életben tartotta költészetét néhány angoltanár és diák szívében az elmúlt 
évtizedek során. Sok idézete gyorsan terjed az interneten. Hogy úgy mondjam, a mun-
kássága nem eléggé ismert ma, még irodalmi körökben sem. Sok éven át publikációi csak 
hiányosan voltak elérhetőek, néhány már nem is kapható. Mi több, mivel ő egy sokoldalú, 
multimediális alkotó volt – nemcsak verseket és történeteket, hanem hangköltészeti 
alkotásokat, konkrét verseket, betűképeket és kollázsokat is készített –, a nyomtatott 
könyvek nem mutathatnák meg a teljes valóságot.

Bátorító, hogy az elmúlt néhány évben újjáéledt az érdeklődés írásai és vizuális 
művészete iránt. Camille Martin költő és kollázsművész akadémiai prezentációi és 16 
blogbejegyzése Robert Zendről is ezt bizonyítják. Egy másik nagy fejlemény a www.
robertzend.ca weboldal elkészítése volt 2014-ben. Köszönhetően a weboldalnak, most 
már minden kiadott műve és néhány korábban ki nem adott munkája is bárki számára 
elérhető a világon, akinek van internet-hozzáférése. Több felkérést kapunk, mint valaha 
a halála óta eltelt időszakban, hogy adjuk ki és állítsuk ki műveit. Az, hogy nemrég róla 
neveztek el egy közt, bátorító elismerése volt a kanadai irodalmi és művészeti élethez 
való hozzájárulásának. 

(Fordította: Burza Patrícia Kármen)
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John Robert Colombo

Előszó
Robert Zend Daymares1 című posztumusz kötetéhez

I.

Amikor Robert Zend tájékoztatott róla, hogy Argentínába repül, hogy interjút készítsen 
Jorge Luis Borgesszel, megkérdezte, hogy mit kérdeznék a nagy argentin írótól, ha én 
beszélnék vele. Azt válaszoltam: „Kérdezd meg, mi jut eszébe, amikor Kanadára gondol.”

„Mi jut eszébe, amikor Kanadára gondol?” – kérdezte Borgest egy héttel később, 
zsúfolt dolgozószobájában ülve Buenos Aires-i lakásában.

Borges egy pillanatra elgondolkodott, aztán válaszolt: „Kanada olyan messze van,  
hogy talán nem is létezik.”

II. 

Szeretettel emlékezem Robert Zendre. 
Az érzés egyre gyengédebbé vált az elmúlt öt év során. Nemsokára talán el fogja érni 

a gyengédség legmagasabb fokát. Az érzés bizonyára mélyebb, mint volt, míg Robert 
életben volt... idegesen életben, bosszantóan életben, őrjöngően életben, ingerlően élet-
ben. Robertnek volt egy szokása, felvillanyozta vagy galvanizálta az embereket. Ritkán 
hagyta őket közömbösen. Most nem emlékszem, hogy szeretettel gondoskodtam-e róla 
akkor, de szeretettel gondozom emlékét most.

Együtt dolgoztunk néhány hónapig egyhuzamban, két alkalommal, az első két köny-
vén. Elhatároztam, hogy eljátszom az ember és a kézirat bábaasszonyának szerepét. 
Ő azt választotta, hogy az artista szerepét játssza a versek és történetek változatainak 
megszülésében, amelyeket mi alakítottunk és dolgoztunk bele a könyvekben szereplő 
formákba. Bőven voltak viták és nézetletérések, nevetéssel és a világ bonyolultságának 
vidám próbatételeivel párosítva.

Számos bosszantó szokása volt. Ritkán érkezett időben, néha viszont hívatlanul 
betoppant. De volt legalább ennyi megnyerő szokása is. Rajongott a saját munkájáért, 
ami érthető, de mások munkájáért is. A számára új íróknál, formáknál mindig felfedezett 
valamit. Olyan kijelentéseket tett, mint például: „Végre megismertem Atlantisz elveszett 
kontinensének titkát!”

1 Lidércnyomások
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A teste elfoglalta a helyét a térben és az időben, amelyen mindannyian osztozunk, 
de töprengő elméje és különösen az ő lelkes képzelete olyannak tűnt számomra, mintha 
valami más bolygón volna az otthona. Ez a bolygó, ha röviden kifejthetem ezt, eléggé 
különbözik a mi Földbolygónktól. Robert bolygója, Zendia, szabálytalan pályán mozog 
egy sor nap körül, amelyek képesek egyszerre világítani és nem világítani. Az évszakok 
ezen a furcsa bolygón tarthatnak egy percig vagy egy évezredig. Zendia valamelyik távoli 
naprendszerben található, amelynek lehet vagy nem lehet neve vagy száma. Lehet vagy 
nem lehet egyidejűleg létező a Földbolygóval.

III.

A magyar születésű atomtudós, Szilárd Leó, egyszer az univerzumbéli földönkívüli élet 
létezésének lehetőségéről beszélgetett kollégájával, Enrico Fermivel.

Szilárd kifejtette a véleményét, hogy földönkívüli élet valóban lehetséges. „Ha ez így 
van’ – válaszolt Fermi – „hogy lehet, hogy az idegenek még nem érkeztek meg a Földre? 
Hol vannak?”

„Ők már köztünk vannak” – válaszolta Szilárd –, „de ők magukat magyaroknak hívják.”

IV.

Robertnek annyi témája és stílusa volt, ahány nyila Szent Sebestyénnek. Robert intuíciója 
az új ötletek kitalálásában versengett Marshall McLuhan elméjével. Teljesen egyedüli 
módon kifejlesztette a konkrét költészetet, mindenekelőtt a betűképeknek nevezett 
változatosságot. Kicsit megsértődött, amikor megmutattam neki Emmett Williams 
konkrét költészeti antológiáját Xisto, Gomringer és mások elbűvölő munkáival. Végül 
különösebb megerőltetés nélkül magáévá tette a stílust és elkezdte gyártani a konkrét 
verseket és effekteket, amelyek egyedülálló módon a sajátjai voltak.

Megismertettem őt Borges munkáival, röviddel azután, hogy felfedezte a borgesi 
módszert. (Néhány történet, amelyet ebben a stílusban írt, először ebben a kötetben 
kerül publikálásra.) Robert számára ez szerelem volt első látásra. Elolvasta az argentin 
mester tömör és drámai történeteit, verseit, és válaszul rájuk, dolgozni kezdett. Eke elé 
fogta Pegazust és jellegzetes, új műveket alkotott ebben a stílusban.

Robert számos műfajban alkotott. Sok tekintetben önmagát „egyemberes rene-
szánsz”-nak látta. Az egyik munkája a „talált” stílusú produkció volt: hétköznapi dolgokat 
használt, például vécépapír-gurigákat vagy automobil tömítéseket, hogy szórakoztató és 
néha humoros objektumokat alkosson. (Filctollal képeket rajzolt és spirálkölteményeket 
írt ilyen gurigák tucatjaira. Automobil tömítéseket használt sablonként, hogy attraktív 
és különös illusztrációkat készítsen egyik könyvébe.) Darabokat komponált zongorára. 
Forgatókönyveket írt és filmeket készített. Költeményeket és drámákat fordított szabadon 
magyarról. Egy számítógépes szakemberrel együtt még az angol ábécét is újratervezte, 
egyedi sajátosságokkal ruházta fel a hagyományos betűformákat, az egész ábécét közelebb 
hozva a szív óhajához.
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V. 

A huszonhat mű, amely ebben a gyűjteményben található, Robert angol nyelvű írásai-
ból származik. A kéziratot Janine Zend készítette elő, Natalie nevű lányuk segítségével. 
Néhány költeményt is tartalmaz, de zömében a gyűjteményt prózájának szenteltük.

Talán a legjobb szó prózájának jellemzésére a „próza” – posztmodern értelemben. 
Robert prózái nagyon hasonlóak a személyiségéhez; leleményesek és kíváncsiak, néha 
ismétlődőek és csak egyszerűen bolondosak. Stílusa angolul olyan tiszta és szókimondó, 
hogy sok esetben úgy hangzik, mintha valami más nyelvről lenne lefordítva. Nem tudom 
biztosan, hogy mi ez a másik nyelv. Az anyanyelve magyar volt, később, az élete során elsa-
játította az olaszt és az angolt. Beszélt angolja, bár folyékony, de határozottan akcentusos 
volt. Egyszer elmagyarázta nekem, hogy amikor 1956-ban elhagyta Magyarországot és 
Kanadába jött, szinte semmit sem hozott magával. Azt mondta: „Mindent elveszítettem, 
kivéve az akcentusomat.” Akár magyarul írt, akár angolul, ő valójában egy valamilyen 
harmadik nyelvben volt igazán otthon. Ez egy ezidáig meghatározatlan nyelv, amelynek 
talán sosem lesz neve vagy leírása. Talán ez egyszerűen egy ember személyiségének a 
nyelve, beállítottságának végösszege. Akár a szerző által angolul írt, akár a szerző által 
angolra fordított, akár egy a szerző és valamely angol ajkú író által közösen fordított; 
angol nyelvű művei mindig némiképp absztraktnak, kissé magyarázónak és valahol 
„lefordítottnak” hangzanak.
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Mi a természete ennek a „translator-ese” nyelvnek? Ez a lélek eszperantója, George 
Steiner álmainak nyelvközisége? Ez a Földbolygó alapvető irodalmi nyelve? Ez a „for-
dítóstílus”, amelyet még az irodalomkritikusoknak és szociológusoknak is meg kell 
vizsgálniuk? Vagy talán egyike a Rubik-civilizáció nyelveinek; talán ez egy Khu-Fu 
korszakából származó kézirat; talán az emberiség, a történelem és az archeológia előtt 
ismeretlen kontinensekről és korszakokból ered.

VI.

Utoljára akkor láttam Robertet, amikor váratlanul meglátogatott otthonomban. Megér-
kezett, jellemzően akkor, amikor leültünk vacsorázni. Nem akart csatlakozni hozzánk; 
nem akart nem csatlakozni hozzánk. Vagy evett már valamit, vagy még nem készült 
fel az evésre. Szobáról szobára kószált, Mozart Török indulóját játszotta a zongorán a 
zeneszobában (nehézkesebben és lassabban, mint ahogy Glenn Gould játszotta, sokkal 
romantikusabban és közép-európaiasabban), szétszórt néhány gépelt kéziratot a dolgo-
zószobában és átolvasott egy halom könyvtári könyvet a nappaliban. Végül csatlakozott 
hozzánk az ebédlőben. Aztán elővett egy cigarettát, hogy meggyújtsa. Mi rámutattunk 
a feliratra: Nem dohányzó. Azt mondtam neki, hogy bár a ház nemdohányzó, nálunk 
lehet, de csak a verandán. „Kellemes az idő” – mondtam –, „gyújts rá a verandán. Ezért 
hívjuk »csikknek«”. Jellemző módon Robert tiltakozott az egyezség ellen. „Én beszél-
getni is akarok veled és dohányozni is. Én mindkettőtöket akarlak, téged is és a nikotint 
is.” Ki tudna feledni egy ilyen verbális megszövegezést, egy ilyen klasszikus Zendet?  
Most nem emlékszem, milyen megállapodást kötöttünk, de beszélgettünk és Robert 
elszívta a cigarettáját. Aztán elment, elhajtott elnyűtt, öreg autóján. Elment, egy ember, 
akinek megállt a világ, hogy megszemlélhesse és megvizsgálhassa.

VII.

Amikor Borges azt mondta Robertnek, hogy Kanada olyan messze van, hogy talán nem 
is létezik, azt gondolom, azt akarta sugallni, hogy a kanadai irodalom és kultúra „kis 
krumplik” világviszonylatban. Vagy arra gondolt, hogy a létezés inkább relatív, mint 
abszolút, hogy némely dolgok „jobban” léteznek és más dolgok „kevésbé”.

Kanada „távolinak” tűnt Borgesnek, mert – eddig legalább is – keveset tett hozzá 
a világ kultúrájához, de Kanada létezik. Az ember Borges többé már nem létezik, de a 
szerző Jorge Luis Borges tovább él. Az ember Zend nem létezik többé, a mi bánatunkra, 
de Robert Zend, az író tovább él – a férfiak és nők emlékeiben, akik gazdagodtak azáltal, 
hogy ismerték, csakúgy, mint az irodalmi művekben, amelyeket az olvasóknak kínálunk 
e most megjelent, új gyűjtemény lapjain keresztül. Az értékek, amelyeket Robert Zend 
nyújt továbbra is a világnak egyáltalán nincsenek messze, hanem itt vannak közel, a 
kezünk ügyében.

(Fordította: Burza Patrícia Kármen)
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Daniel Kolos

Emlékezés Robert Zendre

Amerikában képzett, magyar születésű, kanadai egyiptológusként találkoztam Robert 
Zenddel, azt gondoltam – vagy azt hittem –, hogy ő egy komédiás. Aztán karikaturista 
lett, láncdohányos, zenész, költő, rádiós dokumentarista, és még néhány tucat egyéb 
talentum. Ez utóbbi volt az, ami összehozott bennünket. Az egyórás műsorok készítése 
a kanadai tévétársaság számára (CBC), elsősorban a sokáig futó Ideas (Gondolatok) 
című produkció tette lehetővé Zend számára, hogy beutazza a világot, interjúkat, fel-
vételeket készítsen, és olyan nagynevű írókat hozzon el a kanadai közönségnek, mint 
Octavio Paz és Pablo Neruda. Unszolt, hogy tegyem ugyanezt az ősi Egyiptom nagy 
férfiúival és asszonyaival – és az isteneivel is. Felkarolva engem, amit felfedett előttem, 
az költészetének mélysége volt.

Egész életemben verseket írtam, de senki előtt nem fedném fel őket. Még Zend előtt 
sem. Amikor egy másik barát kirángatott a szekrényből és rivaldafénybe állított, ki kellett 
békülnöm azokkal a hatásokkal, amelyeket olyan tehetséges, kreatív költők gyakoroltak 
rám, mint Zend. A halála után húsz évbe telt, mire publikálni mertem, amit tanultam tőle:

Felkarolva

Robert Zend (1929–1985) emlékére

Felkaroltál engem
és egyszer büszkén
kijelentetted a feleségemnek,
hogy te az ő mentor-sógora vagy.

A tanítványod voltam? 
Az inasod? Nem! 
Ha lovag lettél volna, 
én lettem volna az apródod. 

Mivel író voltál, költő, 
én az üres lapod voltam,
amelyen kreativitásod
palléroztad tíz éven át. 
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Néha tükör voltam, 
ami visszatükrözte bölcsességedet, 
vagy egy hangvető, ami nevetett, 
amikor próbálgattad humorodat. 

Máskor szűrő voltam, 
aki átengedte a legnagyszerűbb gondolataidat, 
de további finomításra
csapdába ejtette a durva, alaktalanokat. 

Időnként tölcsér voltam 
és belém töltötted a káoszt, 
amely felgyülemlett benned nap nap után, 
és nézted, mi folyik ki belőlem. 

Engedelmesen szövögettem a káoszodat.
Gyakran én tettem túl rendezetté, 
mígnem megtanítottad, hogy ne féljek
a zűrzavartól, inkább játsszak vele, 

hagyjam, hadd formálja magát kreatív
disszonanciává vagy vidám
badarsággá, szavak és kifejezések
szokatlan csavarjaivá és fordulataivá. 

Egy napon észrevettem, hogy
a te elméd volt a tükör, 
és mindenki más a hangvető, 
a szűrő és a tölcsér. 

Te, a saját egyéni módodon, 
modellezted számomra a kreatív folyamatot, 
amit használni kezdhetek,
a saját szertelen képzeletemet. 

Egyiptomban voltam, amikor meghaltál
és nem volt lehetőségem megköszönni neked, 
hogy meghívtál az őrületedbe, 
vagy megmutatni neked, hogy mihez kezdtem vele. 

Megjelent Daniel Kolos: From one child to another (Egyik gyermektől a másiknak) című 
művében. (Shelbourne, Ontario, 2007: The Silicon Dispatch Box) 

(Fordította: Burza Patrícia Kármen)
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Robert Sward

Robert Zend – Emlékezés

 
[mottó]
 
Három Robert
 
Szívtől szívnek 
agytól agynak 
Roberttől Robertnek 
 
Robert Zend hívja Robert 
Swardot. Cseng. Cseng. 
„Robert, itt Robert.” 
 
„Robert?” „Itt 
Robert, Robert.” „Igen,  
Robert? Mondom: „Itt 
 
is Robert...” 

*

1983–1984
 

Eithne Black,  a CBC Radio producerének irányítása alatt megtanultam, hogyan vezessek 
le, szerkesszek meg és készítsek el egy rádióinterjút klasszikus brit-kanadai stílusban – 
magamat a háttérbe szorítva, a riporteri „én” minimális használatával – egy több százezres, 
országos közönségnek.

Miközben interjút készítettem Margaret Atwooddal, Leonard Cohennel, Al Purdyval, 
Earle Birneyvel és másokkal, megtanultam, milyen értékes, ha a riporteri „én”-t kihagyom 
a beszélgetésből, és amennyire csak lehet, a gondolatokra, a tartalomra, a személyiségre és 
az író elméjének működésére fókuszálok, szinte mindig a költő vagy a prózaíró elkészült 
könyvéből és/vagy folyamatban lévő munkájából való hangos felolvasása kíséretében.

A háttérben maradva, egy illusztris vendéget hallgatva, valóban hallgatva, feltétel 
nélkül figyelve és hallgatva, meghallgatva később a borotvapengével szerkesztett adást, 
ahogy mi akkoriban tettük, úgy éreztem, tanultam valamit a szeretetről, amit korábban 
nem tudtam. A szeretet részben, ahogy értelmeztem, feltétel nélkül figyelni egy másik 
személyre. Ez nem volt mindig könnyű, de megszerettem számos kanadai írót.
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A tanítást leszámítva, amelyet még mindig szeretek, az országosan fogható CBC Radio 
Anthology (Antológia) című műsorában dolgozni messzemenően a legjobb munka volt, 
amelyet valaha végeztem.

Torontóban, a CBC Radio stúdióiban történt, hogy az én szívélyes és jólinformált 
vezetőm, Eithne Black, izgatottan mutatott be az én „leendő testvéremnek”, a nemzetkö-
zileg ismert költőnek, a magyar származású, szellemes, cinikus, higgadt, multimediális 
művésznek, Robert Zendnek.

Szintén ott történt, köszönet a CBC-nek, hogy megismertem az én másik „leendő 
testvéremet”, a társ-előadóművészt, a brit származású énekes-dalszerzőt, a nemzetközi-
leg ismert irodalmárt, a tehetséges, sokoldalú zenészt, Robert Priestet. Természetesen 
tévedhetek. Robert úgy emlékszik, hogy egy kiadóirodában, a torontói Dreadnaught 
Pressnél találkoztunk 1983 körül.

Három Robert! Szerettünk szerepelni, azaz, egyedül, magunkban, de szintén egyként a 
költőtrióban; egy magyar, egy brit, egy amerikai, és mégis valahogy – úgy tűnt nekem –;  
három nemzetiség, három nagyon eltérő hang, mégis felismerhetően, egyedülálló módon 
kanadai. Mindent összevetve tizennégy évig éltem Kanadában (1969 és 1984 között) 
és sosem éreztem jobban otthon magam, jobban elememben, sosem éreztem magam 
„kanadaibbnak”, mint mikor egy magyar és egy brit testvérrel szerepeltem. 

A tizennégy éves, önként választott száműzetésben sokszor éreztem magam magányos-
nak, honvágyam volt az Egyesült Államok után, honvágyam volt a zene után, honvágyam 
volt a humor és a költészet után, még a bolond politikusok és bolond támogatóik után 
is... Feszítő szomorúság. Azt kérdeztem magamtól: „Mit csinálok én Kanadában?”

Tél. Tél, tél tél után... elégedetlenségem tele(i). De egy telefonhívás és egy friss, forró 
ebéd egy magyar étteremben, utána egy kávé, desszert és egy próba az új előadásunkra 
legidősebb testvéremmel, Robert Zenddel, és fiatalabb testvéremmel, Robert Priesttel, 
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és otthon voltam. Otthon. Egy hű kanadai, pro-multikulturalizmus (egy divatos kifejezés 
akkoriban), és büszke voltam! Isten óvd a Királynőt!

Az 1980-as évek elején, már Robert Zend munkájának rajongójaként írtam a követke-
zőket egy háromoldalas, háromsoros versszakokból álló, a Három Robert című versben:

 
„Volt egy nagyon kellemes délutánom, 
Miközben verseidet olvastam”, 
Jegyezte meg egyszer Margaret Trudeau  
 
Zend „A nullától az egyig” című könyvéről,
És teljesen meg tudom érteni,
Hogy ezt mondta.
 
Zend komoly dolgokat fordít 
Vicces dolgokra 
És vicces dolgokat 
 
Komoly dolgokra.
Ő szintén lefordítja magát 
Más emberekre, és
 
Más embereket magára –
És hol ér véget egyikünk és 
Hol kezdődik a másikunk?
 
És hol kezdődik Zend
És a végem hol zend
Akarom mondani, leend?

És így tovább:
 
Egy csokoládé fűnyíró? 
Egy kimeríthetetlen virág? 
Vagy egy olvasó, aki elmenekült 
 
Valami csillagközi könyvtárból? 
Rockzenész, kinek lakhelye
A Hold Egyetemén van? 

 
 

----
 

E sorokat ma este Santa Cruzban írogatom, Kaliforniában, és úgy érzem, váratlanul 
elérzékenyültem. Röviddel Robert halála után, tolva az ötvenet, egy ideges, nyugtalan, 
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éhes, alulfoglalkoztatott kanadai-amerikai emigráns melankóliával, egy orosz származású, 
francia-kanadai feleséggel és két, kanadai születésű gyerekkel; családunk vízumot igényelt 
és kapott, és visszaköltöztünk az Egyesült Államokba, ahol elfogadtam egy tanári állást 
Kaliforniában. 

Nevezzék „elodázott gyásznak”, de csak most, valamivel több mint harminc évvel 
később búsulok igazán... fogom fel igazán a veszteségem.

Kihagytam Robert temetését, kihagytam, hogy együtt legyek családjával a halála 
után; hiányzott és még mindig hiányzik Janine és lányuk, Natalie, akikhez közel éreztem 
magam; és valahogy megértettem, hogy Robert Zend, a legidősebb a Három Robert 
közül, a mi ragyogó magyar elménk, valamiféle apám, ugyanakkor testvérem és magyar 
akcentusú bölcs bátyám is volt.

Három eltérő hang, három eltérő tehetség, három eltérő módja a mesterség megbe-
csülésének. Három eltérő módja a világban való létezésnek is: a nagyvilágban és – Isten 
tudja – a költészet kicsiny világában is.

Szeretem Robert (Z)endet. Sírok és tisztelem az embert és a munkáját, a családja iránti 
feltétlen szeretetét, a művészet iránti feltétlen szeretetét, a tehetségét és az eredményeit. 
És az önszeretetét, igen, azt is. És miért ne?

Szerettem őt akkor és szeretem őt most; az életigenlését, az életkedvét és életszere-
tetét, a cigarettáit, a kávéját, a családját, a barátságait, a saját és a mások költészete iránti 
szeretetét; és természetesen a könyveit, és ritkaságszámba menő tulajdonságát: a saját 
maga iránti feltétel nélküli szeretetét. És szintén a mások iránti szeretetét.

Hiányzik belőlem Robert mélyen gyökerező együttérzése, az ő feltétel nélküli élet-
szeretete és önszeretete. Hiányzik belőlem Robert tehetsége, messze vagyok ettől, de 
felismerem azt másokban, mint (Z)endben, mint Priestben, és – most és akkor – test-
véreim példája által ösztönözve, magamban is.

Santa Cruz, Kalifornia, 2016. augusztus 20.

(Fordította: Burza Patrícia Kármen)
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Zend is nevr th end as it
starts with zen wch inklewds
th beginning middul n end
at th same time n rime as
robert bert ro ob tern den
end zee ned is bob ob ned
den zeeee z has evree lettr
in it evree b a n nautikul zed
from th ned from th land uv
zeeez wher evreething is
continues is ar beez zeee
eeezeee zeeb zending t
 
4 robert zend
frm bill bissett
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Robert Priest

Zend-elégia 
 
Szomorúan mint egy falka négyszögletű réce 
papírlapok vándorolnak
vörös bánattal hasítva a levegőt
mert Zend olyan fiatalon távozott 
Jók lennének még sok verséhez 
azért volt hogy arcot, alakot adjon nekik 
és helyet az időben 
de sajnos keze aláhullott csendesen mint egy rózsa 
túl sokkal az ideje előtt és ezek a történetek 
amelyek sosem lesznek már 
 a csillanások melyek sosem fognak ragyogni 
felszálltak talán a mennyekbe 
ahol túl a papíron vagy az anyagon 
csak az angyalok találják meg őket 
csillagok sorai közt kapaszkodva az eső aljába 
vagy a felhő tetejébe 
bármibe hogy újra leérjenek 
az időhöz és a testhez 

barátom Zend csírázó magvakkal teli fejjel 
körben járva elromlott szívével 
csak nevetve és verseit olvasva egyenesen a végig  

erejének teljében 
a szív volt a leggyengébb 
elméje tavaszán 
télbe burkolódzott 
jött a sötétség és elvitte 
Zendet a lábánál fogva 
szegény szíve egy halott nehezék, melyet nem tudott magával cipelni 
így csak a lelkét vitte el 
nevetve és kántálva magasan házának szomorú teteje fölött 
 
csupán műveinek és szeretetének vonzását hagyva itt 
hogy egybegyűjtsön minket 
a lap fölött 

Robert Zend Daymares (Lidércnyomások) című posztumusz kötetének megjelenése alkalmából

(Fordította: Burza Patrícia Kármen)
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ZEND RÓBERT
                       utál önéletrajzot írni (mint például ezt), mert ami élete 
véletlen történéseiből nem fontos (a kalauz kilukasztotta átszállójegyét; apja kopasz 
volt; Dodge Dartot vezet, füle 6 cm hosszú), az mások számára érdektelen, ami viszont a 
dátumokon, adatokon, címeken, neveken és számokon túl maradandó, azt úgyis megírta 
(vagy fogja) verseiben, novelláiban, humoreszkjeiben, komoreszkjeiben, regényeiben. 
Úgy érzi, nem méltó a művészhez, hogy művén túl, saját hősi vagy szerencsétlen vagy 
üldözött vagy szomorú életétől meghatódva és azt szívszakajtóan megírva, apelláljon 
az olvasó szívéhez, protezsálva az embert, aki a művész mögött áll. Ha a vers lapos, a 
költő kövérsége úgysem segít; ha dagályos, hiába az aszkéta-arc; ha a költő nem költő, 
jó üzletember-volta csak kérészéletű halhatatlanságot biztosíthat a kitarhált kötetnek; 
ha a vers száraz, egy vazelinos önéletrajz nem fogja zaftossá tenni; stb. (Egyes költők 
például nem átallják harmadik személyben méltatni önmagukat, mintha csak valaki más 
írta volna életrajzukat, pedig az olvasó úgyis tudja, hogy önéletrajzot olvas.)

Zend Róbert első versét a harmadik elemiben írta számtanóra alatt, hogy ne aludjon el; 
hadd álljon itt teljes egészében: „Ki tudja ezt, ki tudja azt / Ki tud örömet vagy tavaszt? /  
Ki tud hideget, meleget? / Ki tud sokat vagy eleget? // Ember a sorsnak nem ura! / 
Takarja nagy-nagy kék bura, / A végtelen, amelyben él... / Míg elsodorja őt a szél. // - - -  
Minden amit azóta írt, csak a sorok ismétlése, kibővítése, részletezése vagy cifrázása.

Hazája Budapest, otthona Torontó, vallása agnosztikus humanizmus, anyanyelve 
magyar, apanyelve angol, honossága kozmopolita, elmeállapota skizofrén, kora gyerme-
teg, foglalkozása játszani. Állandó honvágy kínozza: kommunizmusban a kapitalizmus 
után, kapitalizmusban a demokrácia után, Budapesten Pécs után, Torontóban Budapest 
után, Budapesten és Torontóban Bécs, Párisz, Los Angeles, Tangier, Montreál és Szar-
vas után, felnőtt korában az ifjúsága után, házasságában elveszett poligámiája után, élt 
életében megéletlen életei után.

Nyelvészeti és irodalmi tanulmányait (magyar-német-olasz-orosz-finn) Pécsett és 
Pesten végezte, kedvenc egyetemi tanárának, Kardos Tibornak kedvenc tanítványa 
volt; 1953-ban kapott oklevelet a Pázmány Péter Tudományegyetemen; 1969-ben 
Master of Arts diplomát a Torontói Egyetemen, az olasz kormány meghívására Firen-
zében folytatta doktorátusához szükséges tanulmányait, de tézisét már nem írta meg.  
Hogy miért? Lásd alább.

Budapesten a Moképnél dolgozott, majd ifjúsági újságíró lett, ő teremtette Kukkantó 
Marci alakját, a magyar 10–14 éves gyermekek népszerű hősét. Ritka bátorsággal meri 
bevallani, hogy nem hős: a forradalom alatt, míg körötte gránátok csapkodtak, ötper-
cenként rohant kisdolgozni tyúxaros életéért való félelmében. Különös büszkeséggel 
tölti el, hogy – bár a huszadik században élt – sosem ölt embert. A torontói CBC-ben 
(Canadian, Broadcasting Corporation), exkluzíve heteroszexuális hajlamai ellenére, 
elég nagy karriert futott be: 1958-ban csomagolóként kezdte, majd filmraktárossá küz-
dötte fel magát, később filmvágónak engedélyezték, végül is, 1969-ben rádiórendezővé 
választották. (Emiatt nem fejezte be doktorátusát.) Ez utóbbi minőségében, egy évtized 
alatt több mint 120 egyórás dokumentummontázst alkotott (írt, kutatott és rendezett), 
irodalmi, művészeti és tudományos témákról, 1–2–3–4 hetes sorozatokat (mindegyik 
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felért egy tézissel), melyek között a Mask, a Man and Cosmos, az Information országos, a 
The Magic World of Borges és az Atlantis, the Lost Continent világsikert aratott.

Zend Róbert abban a visszás helyzetben van, hogy amíg magyar verseinek angol 
fordításai a From Zero to One c. kötetben és az Exile c. irodalmi folyóiratban tették nevét 
(Robert Zend) ismertté Kanadában és némileg az Egyesült államokban is, addig az 
eredeti magyar kéziratok (30–40 kötet) kiadatlanul állnak dolgozószobája polcain, mely 
tény hozzájárult évekkel ezelőtti infarktusához. E helyzetnek több oka van: 1) nagy-
fokú termékenysége akadályozza művei terjesztésében, elveszi az időt néha még művei 
legépelésétől is; 2) nehéz egyszerre két nyelven írni és publikálni, ez utóbbit illetőleg a 
könnyebb ellenállás iránya döntő; 3) sosem állt még úgy anyagilag, hogy könyveit saját 
költségén ki tudta volna adni: emigráns magyar költőnek lenni tudvalevőleg költséges 
vállalkozás és Zend rossz üzletember; 4) a kiadók és szerkesztők saját elkallódott költői 
tehetségüket abban élik ki, hogy mások írásait csonkítják vagy változtatják, Zend nem 
tud megalkudni, s a hosszadalmas és terméketlen levél-vita helyett inkább megír 15 új 
verset és egy szatírát a szerkesztőről, amik természetesen mind a polcra kerülnek a többi 
mellé. A Magyar Élet, a Torontói Tükör, a Menóra, a Szivárvány, a Képes Világhíradó és az 
Irodalmi Újság hasábjain igen szórványosan közölt írásaival Zendnek sikerült az emigráns 
magyar irodalom egyik legkevésbé ismert alakjává küzdenie le magát.

Mestereinek Madáchot, Karinthyt, Borgest és Weörest tekinti. Két leánygyermeke 
van, a 23 éves Anikó ex-magyar, és a 7 éves Natalie jelenlegi francia feleségétől. Az írá-
son kívül zongorázik, rajzol, fényképez és tervez. Nemzetközi fotóversenyen második 
díjat nyert, több rajzát és karikatúráját folyóiratok közölték, alumíniumból készített 
sakk-készlete két kiállításon szerepelt. Jelenleg négy angol könyve van nyomás alatt 
(versek, novellák, esszék és egy regény).

Ezúton kér bocsánatot, hogy halála dátumával egyelőre még nem képes kiegészíteni 
jelen – egyébként átfogó – (ön)életrajzot.

       1980. június 20.
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Forradalom

Volt egyszer egy ember
Szakálla volt kender
Elnyomta a népet
A nyakára lépett
Jött akkor egy ifjú
Pelyhes állú, ajkú,
Ki a zsarnok álnok
Szívébe tőrt mártott
Ki se folyt még vére,
Ült már a helyére
S lett belőle ember
Szakálla nőtt kender

   1959

A kis patkány
Dedikálom a szakszervezet
tántoríthatatlan harcosainak, 
akiknek minden vágyuk
az, hogy az igazgatóságba
kerüljenek

A patkány jár körül
      szaglászik
      előre álló kis orra
      reszketve fintorog
az üvegfal mögé megy
előveszi valaki dossziéját
      s beléharap

Tükörben nézi néha
      s húzogatja bajuszát
      büszkén „tekintély”
rágcsálja magában ha mert büdös
      messze ívben elkerülik
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Néhány kisegér emlékszik rá
Valamikor sokat cincogott
a macskák ellen
      köréje gyűlnek
      ő nagylelkűen mosolyog 
      és arra gondol
      Milyen jó falatok lesznek ezek ha idővel
      tán ő is macska lesz

       1967. október 14.
      
(Megjelent A nullától az egyig című kötetben)

       

Gyűrű
   
   Erikának

Ha otthon lennék most nem a halálra
a magányra
a megfoghatatlanra gondolnék
      hanem Jutkára Terire Évára
      a hidegre a fára a szénre
      a rendszerre a villamosra a rádióra
      a vitára a Gyurira az újságra
          és dühös lennék
          és vágyakoznék
ide ahol a meleg lakásban
a halálra a magányra és a megfoghatatlanra gondolok
és szeretnék otthon lenni

                1968. január 25.

(Megjelent A nullától az egyig című kötetben)
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Az üzenet*
   
   Marshall McLuhannak

Hírnök jött lihegve
          földbe gyökérzett a tánc
          a palota fáklyái felizzottak
          a zaj megtorpant
          a nemesek kezében félúton
          megállt a disznócsülök
          a hadvezér az oszlop mögött
          elengedte az udvarhölgy mellét

„Nos – szólt a király izgatottan előrelépve – 
Honnan jöttél?
Ki küldött?
Mi a hír?
Válaszra vársz-e?
Szólj!”

A hírnök kifújta magát
és szomorú szemét a királyra
emelve szólt: „Fenséges Úr!
Válaszra nem várok mert
Nincs üzenet mert
Nem küldött senki csak
Szeretek szaladni”

      1967. október 14.

*Ennek a szövegnek az angol fordítását használta fel a torontói Speak művészcsoport, 
Hearsay című darabjában, amelyet az A Space művész-szövetkezeti galériában indítottak 
el és állítottak ki 1985 novemberében, Zend Róbert halála után öt hónappal. A darab 
abból állt, hogy a szöveget az Artex nevű elektronikus postahálózat felhasználásával egyik 
városból a másikba sugározták, mindegyik állomáson az illető ország nyelvére fordítva le 
azt. A világkörüli útról végleg visszatért szöveget angolra visszafordították, és az összes 
közbeeső szövegvariánsokkal együtt állították ki.
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Az elrejtett szonett

Ezt a szabadverset 
titokban írom
s amikor kész lesz, felfeszítem a padlót
hogy alárejtsem, ugyanis tegnap délben
a Diktátor parancsba adta, hogy
ezentúl az ország költőinek
kizárólag szonett-formában szabad írnia,
A Bé Bé A, A Bé Bé A, Cé Dé E, Cé Dé E rímképlettel,
hatod feles nőrím etvál togat va
ötöd jambusz szal(nő rím)tam taram,
mert ő sajnos csak rímes verset ért,
a szabadvershez süket, épp ezért
kaloda,
ismeretlenség,
az utókortól való megfosztás,
kiközösítés,
feledés,
esetleg gyehenna
vár mindenkire, ki meri a rímtelen,
szeszélyesen változó formákat használni, de én
most csak azért is azt írok, pedig ha
Azt parancsolta volna, hogy szabad-
Versben kell írni, akkor én szonettet
Írnék most, börtönében szárnyszegettet,
S azt rejteném el a padló alatt,
Hogy mint szűk cellájában néma rab
Lázadjon, vagy mint máglyán az eretnek
Lángolja távoli év-ezredeknek
Korának szégyenét, mit vad hadak,
Kik a Diktátor mögött sorakoznak,
Biztosítanak vértől csöpögő
Szuronyaikkal, hogy feltartóztassák
Az időt. Csak nevezzenek ma gaznak,
Virággá bomlok majd, ha a jövő
Egén tündöklő fényes nap, Szabadság
tovaűzi
a komor éj bénító hatalmát,
mely láncot ver a táncra,
kalodát a futásra teremtett lábra,
kényszerzubbonyt a táguló-táruló mellkasra,
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a törvénytelen törvényt
mely kockába akarja gyömöszölni az örök
lángot aminek neve lélek
      1980. június 2.

Levél valakinek (58)
Te nem tudod
(maga nem tudja)
(Ön nem tudja)
de mikor huszonnégy évvel ezelőtt
elmentem onnan
s a habok összecsaptak egy pillanatra
fejem helye felett,
a következő pillanatban
te (maga, Ön)
támadtál helyettem.
Azóta te bitorlod helyeimet
te sétálsz a körúton helyettem
te szeretkezel a nőimmel,
te írod könyveimet,
te beszélsz a rádióban a tévében
te ülsz a kávéházban
a színházban a koncerten
te lettél a barátom legjobb barátja helyettem
te éltél (és talán haltál meg is)
helyettem
te (ti maga maguk Ön Önök)
légy átkozott
és köszönöm szépen

      1980. november 5.

Levél valakinek (59)
Ha otthonmaradtam volna
és elváltam volna
téged vettelek volna feleségül
tőled született volna gyermekem
te viseltél volna gondot rám
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te veszekedtél volna velem
Most
hogy otthon voltam látogatóban
lehet hogy egyszer vagy ötször
vagy tízszer is elmentél mellettem az utcán
lehet hogy rám néztél
lehet hogy rám se néztél
lehet hogy vidéken élsz
lehet hogy már elváltunk volna
lehet hogy mert nem vettelek el
   közben kivándoroltál külföldre
   és más felesége vagy
lehet hogy ha otthonmaradtam volna
most boldogan ülnék melletted
egy pesti lakásban
te horgolnál és meg verset írnék
arról hogy ha kivándoroltam volna
huszonnégy évvel ezelőtt
akkor most ki lenne a feleségem
akit nem ismernék
próbálnám elképzelni mindenféle alakban
élve és halva
elválva és özvegyen
nagyon izgatna kiléte-miléte
annak a nőnek
aki most fent a hálószobában
alszik és akit jól ismerek
mert nem volna
hanem van
csak lehetett volna volna
szakasztott ugyanúgy mint ahogy akkor
te sem volnál
hanem lennél

     1980. november 5.
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Kis sírás az egyetem téren

Éppen le akartunk lépni a járdáról, kislányom és én,
mikor az eső, mint billentyűkre a művész keze, lecsapott
s az Esz-moll ég egy perc alatt G-dúrba modulált.
Az úttesten nők, férfiak, öregek, gyerekek szaladva
igyekeztek az eresz alá. Mi is behúzódtunk.
Minden kristálytiszta lett: frissen-fürdetett símabőrű angyalok
gömbölyödtek a tér túloldalán álló százéves lakóház homlokzatán,
csillogó fekete lett a járda, éles kontúrok tükröződtek
a zuhogó esőszálaktól verdesett friss pocsolyákban,
első díjat nyert fényes fekete-fehér fotóvá vált az  utca,
nyalkán szikrázott az új híd, karcsú két íve fölött a  szobor
élesen emlékezett Szent Gellértre, üveggé varázsolódtak a villák a hegyen.
Minden kristálytiszta lett bennem is: hirtelen tükrévé lettem a tájnak
„Nézz körül, Anikó – látod ezt – nézd, ez egy város – 
nézd a hepehupás út százéves kövezetét és nézd a  síneket –
a mosolygó koboldokat a házon – nézd, ez a város – 
látod itt éltem én itt voltam gyerek itt voltam fiatal – 
nézd a fekete járdát – ugye nem érted – nézd, ez a  város
az én városom – nézd a cipelő asszonyt, a bácsit esőkabátban,
ernyőtlen, záporral dacoló fiatalokat, a villamost,  ahogy döcögve tovanyikorog
ez az én városom – nézd a híd büszke ívét és fölötte
a szent szobrot – ugye nem érted...” Anikó nézte a  várost
és nem értette, de hogy hangom elcsuklott és az arcomon is megeredő
könny-esőre nézett és ziháló mellemre és sírásban eltorzul
boldog, felszabadult, nevető szemeimre, melyek némán tovább beszéltek,
hirtelen megértette, hozzám simult, nyelt és rám nézett: „Így szereted?”

December 3. 
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Augusztus – október – december 

1.
Tudod, magyarázza Cini, széthajtva a gallyakat,
amint a kertek alatti ösvényről az országútra kilépünk,
apám nem tudott bekerülni a nemzetközi irodalom
vérkeringésébe, nem tudott és már sose fog,
tudom, pár írását lefordították utólag, de az nem ugyanaz,
nincs ott a múltban, nem hat a mára, nála kisebbeknek sikerült,
kis ország nagy írója volt és marad már, nem a nagyvilágé.

2. 
Az az érzésem, hogy mindez csak üres ígéret 
– mondja telefonon John, a kiadó igazgatója – 
Kanadának kellesz, nekünk itt érdekes vagy,
új szín a soknemzetiségű csokorban,
otthon nem kellesz, de ne törődj vele,
mit számít egy tízmilliós kis ország.

 3. 
Az egyik beszélgetés augusztusban volt, októberben a másik,
decemberben ideglabirintusaimban egymásra találtak,
itt élek a nagyvilágban és minden vágyam az, hogy egy kis ország
irodalmának vérkeringésébe bekerüljek.

  December 7.
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Haza

Tudtam, hogy valahol ezer kilométerekre innen
a Duna-parti lépcsőkön ülök és Ágival csókolózom
és a Népszínház utcai lakásban Öcsivel vitatkozom
és a budai szerkesztőségben cikket diktálok
és a Révai utcai lakásban verseket olvasok
és a Verpeléti úton Szilviával sétálok
és az Üllői úton iskolatáskám lóbálom
és a Ferenc körúti gangon Tomival játszom
és a Bakáts téri elemi udvarán futballozom
és a Lövölde téren anyukám tolja a kocsimat.

Elmentem, hogy megkeressem magam,
de nem találtam sem a Duna-parton,
sem a Népszínház utcában, sem Budán,
sem a Belvárosban, sem a Lágymányoson,
sem a Franzstadtban, sem a Városligetben,
Öcsi, Ibolya is Amerikába ment,
Szilvia Ázsiába, Gyuri Ausztráliába,
Pétert, Tomit és anyukámat a háború tovafújta,
Ági biztosan él, de nem tudom, hol.

Visszajöttem hát Torontóba
és itt újra csókolózom Ágival a Duna-parton,
újra vitatkozom Öcsivel a Népszínház utcában,
újra cikket diktálok Ibolyának Budán,
újra andalgok Szilviával a Verpeléti úton,
újra megyek iskolába az Üllői úton,
újra játszom Tomival a franzstandti gangon,
újra szaladgálok a Bakáts téri iskolaudvaron,
újra kacagok anyukámra a gyermekkocsimból...

Igen, már ez a hazám.

Március 31. 
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