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“

“

vezérvers
Szőcs Géza
A dudás
A dudás munka után,
estefelé, fáradtan megjön.
Tépett és piszkos és füstös
meg véres.
Szájából feltör a mother-tej íze,
mother-nyelv, csipogás,
tatárjárás, kísértet-
#járás, nyelvjárás tölti meg a száját.
– Ma is – az asszonyka kérdi tőle.
– Ma is – bólint kimerülten a dudás.
És hozzáteszi:
Szeretnék életnagyságú lenni.
Lótuszt szeretnék vacsorára.
Paradisumut házoá.
Fürössz meg. Nézz rám. Hull a hó.
Fürössz meg. Love me. Lave-moi.

folytatás a 3. oldalon

Bukta Imre festészete igen zavarba-
ejtő képet tár elénk a vidékről. Nap-
fényes napokon a porban fuldoklik, 
füstös, nyirkos őszökön pedig a sár-
ban csúszkál mindaz, amit életnek 
ismerünk. A jelen képei ezek – nem 

siratják a múltat és nem is áltatnak 
idillibb jövővel. Nézi őket az em-
ber, nem érti, mitől tud szép lenni 
a limlomokkal telehordott hátsó 
udvar, az autóroncs tetején uga-
tó kutya, a delelő marhák kérődző 

nyugalma a villanyoszlopok és le-
tarolt erdők közelében, a kocsmák 
tipikus vendégeinek testtartása és 
a sok nagyon is földi probléma. Aki 
nem ismeri a vidéket, nagyvárosi 
galériákban, képzőművészeti albu-
mokban csodálkozhat rá, milyen 
az a világ, amelyről hinni akarja, 
hogy csak szorgos-dolgos nénik, 
bácsik lakják, akik népviseletben 
járnak és népdalokat énekelnek 
örömükben, bánatukban, virágot 
gondoznak és háziállatot, időnként 

lekuporodnak egy-egy aluljáró kö-
zelébe és aprópénzért csokrokat és 
házi tojást árulnak az ökotudatos új 
generációknak. Aki lakja is a vidé-
ket, tudja, hogy gyökeret vert ott is 
a civilizációs magány, hiába csupán 
az infrastrukturális fejlesztések hiá-
nya miatt sóhajtoznak. De itt mégis 
megtapasztalható az egyszerűség 
kegyelme, amely magában hor-
dozza az életszerű élet lehetőségét 
is – talán ezért van az, hogy Bukta 
Imre művei mégsem letargiát köz-

vetítenek, mégsem a nihil képes 
krónikáját festik, hanem árnyala-
tokat, átmeneteket, helyzeteket, je-
lenségeket ragadnak meg, melyek 
a szépségen és groteszkségen túl is 
mindenekelőtt érdekesek és igazak. 

Igény nem volt rá, de hiányzott
Amíg leparkolunk a festő háza 
előtt, egy asszony biciklizik el mel-
lettünk, a kormányán tele bevá-
sárlószatyor himbálózik, szemer-
kél az eső. 

Festmény, cefre és tyúkkert a műteremből Bonczidai Éva

portré

Mezőszemere egy kis Heves megyei falu. Nincs ott semmi külö-
nös, mégis igen sajátos helyet foglal el a magyar kultúra tér-
képén. Ugyanis Bukta Imre Munkácsy Mihály-díjas érdemes 
művész szülőfaluja. Itt gyökerezik az a képi világ, amely meg-
határozza a Bukta Imre festészete által láthatóvá vált „másik 
Magyarország” arcát. 
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BUKTA IMRE képzőművészt  arra 
kértük, hogy a munkáiból válogas-
son egy olyan sorozatot, amelyet 
önéletrajzként is értelmezhetünk. 
Ezzel illusztráltuk az ünnepi lap-
számunkat.

 1. Falusi tapéta (színes tus, tempe-
ra papíron, 73 × 102 cm, 1986)
 2. Mezőgazdasági gép (fa, fém, 
magassága 55 cm, 1977)
 3. Egy darab ősz (ventilátor, avar, 
üveg, magassága 200 cm, 1980)
 4. Kényelemhelyzet-keresés ele-
vátoron (akciófotó, 1976)
 5. Vidéki vasárnap (ezüst zse-
latinnyomat, 70 × 90 cm, 2003)
 6. Föld alatti szarvas (1976)
 7. Romantika eladó (olaj, vászon, 
110 × 130 cm, 2016)
 8. Veletek és magzatotokkal (fali 
installáció, hossza 10 m, 2002)
 9. Komposzt (olaj, vászon,
90 × 120 cm, 2013)
10. Hommage à Beuys (hűtőszek-
rény, szalonna, faszánkók,
85 × 55 × 65 cm, 1995)
11. Tehéntrágya mint médium
(akciófotó, 1976)
12. Kukoricamorzsoló (fa, fém, 
magassága 200 cm, 1987)
13. Apám repül, anyám repül
(fa, műanyag, fém, muskátli,
magassága 50 cm, 2004)

Ünnep – kétéves az Előretolt Helyőrség – 100. lapszám
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Hogy miként jelentek meg életünkben a 
mesteremberek, és a cirkó elromlása után 
miért csak egy héttel szállnak ki, az embe-
riség kultúrtörténetének egy olyan dimen-
ziója, mely sokak érdeklődésére számot 
tarthat. Ássuk hát elő az eredetmítoszt a 
balladai homályból.

Kezdetben volt a barlang. Vagy az éden-
kert. Ki így hiszi, ki úgy. Ábel úgy, hogy 
kezdetben volt az édenkert, aztán az „Alma-
fa-gate”, végül a jól megérdemelt barlang. A 
barlang, minden lakás őstípusa, a minimális 
komfortot biztosította: volt bejárata. (Egy 
jó ingatlanügynök extraként számítaná fel, 
hogy ugyanakkor kijáratként is használha-
tó.) Természet adta oldalfalai és mennyezete 
azt a célt szolgálták (sikerrel), hogy megvéd-
jék ősszüléinket a szélsőséges hőingadozá-
soktól. Mivel leginkább hegyi környezetben 
fordult elő, egyben nyaralónak is minősült, 
de ezt a megnevezést csak később fedezték 
fel (bár a nyár már akkor is megvolt). Kar-
bantartását a férfimunkák közé sorolták, s 
mivel ez kezdetben valóban nem jelentett 
különösebb kihívást, a hímek könnyed fe-
lelőtlenséggel vették tudomásul. Ekkor még 
nem sejthették, hogy mivé fajul mindez pár 
millió év elteltével. Mert hát a barlang, az 
ugye adott volt a maga méreteivel és inf-
rastruktúrájával, nem méricskélte senki 
a négyzetmétereket, a felszereltséget, s az 
ősasszony hiába is nyafogott volna, hogy 
„Drágám, költözzünk egy nagyobba és ké-
nyelmesebbe!”. Mindenki ugyanabban a 
légtérben élt, titkok nélkül, az ősembernek 
például eszébe sem jutott gipszkarton fa-
lakkal leválasztani a sziklaüreg egyik vagy 
másik részét azért, hogy a csemetéknek is 
legyen intim életterük. Afféle többgenerá-
ciós lak volt (tömegszállás), amelyben egész 
nemzetségek húzhatták meg magukat gond-
talanul egészen addig, míg meg nem jelent 
a nyílásban a korábban kilakoltatott medve 
vagy egy-egy hajléktalan kardfogú tigris.

És ez így idilli helyzet volt, generációs és 
egyéb válaszfalak nélkül, szünet nélkül folyt 
a közösségépítés, napjaink pszichológusa 
ilyenről álmodik éjjelente, mielőtt elindul-
nának a villamosok. Az idill akkor kezdett 
megáporodni, amikor egy olümposzi lóti-
futi, egy bizonyos Prométheusz (állítólag az 
ő nevéből származik a „promóció” kifejezés) 
átcsempészte nekünk a határon a tüzet, 
azzal a feltétellel, hogy megőrizzük és min-
dig önzetlenül megosztjuk egymás között. 
Hát perszehogy. (Kutatók szerint napjaink-
ban jobbára a dohányos társaságok őrzik 
még e hagyományt, már csak ők értik az 
„Adsz egy tüzet?” kérdés mélyebb, ősi jelen-
tésrétegét.) Minden pozitív hozadéka elle-
nére a tűz végzetes vágányra állította a férfi-

nem addig igencsak leányálomszerű sorsát. 
A tűzzel együtt robbant be ugyanis ősembe-
rünk életébe a kényelem fogalma. Kiderült 
például, hogy a meleg nem csupán a nyári 
idény fényűzése, hanem a decemberi hófú-
vásos napok velejárója is lehet, feltéve, hogy 
elegendő rőzsét gyűjt össze az ember. Azaz a 
férfi. (Székelyföldön például az „ember” ma 
is kizárólag férfiút jelent. „Hazajött-e az em-
béred? – kérdi a székely menyecske a szom-
szédasszonytól. – Nem-e? Akkor fuss-sza át 
egy kávéra s egy kicsi pletyóra!”) A gondta-
lan élet ezzel elillant, de ne legyünk igazság-
talanok, s említsük meg, hogy ekkor vette 
kezdetét ama másik folyamat is, amelynek 
a végén a karcagi birkapörkölt áll. 

Közismert, hogy a kényelemre olyan 
könnyű rászokni, mint a kávézásra vagy a 
dohányzásra, s olyan nehéz leszokni róla, 
mint a kettőről együttvéve. Csakhogy a 
kényelem van ám annyira igényes jószág, 
hogy elvárja: valamit tegyenek is érte. És 
hát az otthon (vö. tűzhely) kényelméért való 
felelősség egyértelműen és guanószerűen a 
férfivállakra kezdett lerakódni. A történet a 
„Fázom, Ádám!”-mal indult több millió éve, 
s mára jutottunk el a „Mikor lesz már szú-
nyoghálónk, Ábel?!”, ill. „Hetek óta csepeg a 
csap, Ábel!” fázisig. 

Érdekes lenne végigjárni a barlangtól a 
tízemeletes panelig vezető kultúrtörténeti 
ívet, de egyrészt nem vagyunk ipari alpinis-
ták, másrészt a fizika megakadályoz ben-
nünket: nincs rá tér és idő. Így mindössze 
jelezzük, hogy az emberiség történetén 
végigtekintve jobbára a házat, az istállót, a 
kerítést, aztán a tárolót, kerti lakot, nyara-
lót, garázst bütykölő, építő-javítgató szo-
morú férfiakat láthatunk, akik a szívük mé-
lyén inkább csatákban véreznének el, mint 
cserepezés közben alábukva a tetőről. Nem 
kétséges, hogy ez konjunktúrát teremtett a 
háborúcsinálóknak, hiszen mindig akadt, 
aki hadba szálljon a végeérhetetlen tataro-
zások elől. (Vö. „Hej! ha én is, én is köztetek 
mehetnék” – sóvárog Miklós is az „aranyos 
leventék” után, amikor besokall a ház körüli 
teendőktől.) Ezért találunk csak férfiakat (és 
lovakat) a régi seregekben. 

Hanem az már úgy van, mióta világ a vi-
lág, hogy szemesnek áll a világ. Mialatt a 
többség fejét lehajtva, megadóan baktatott 
a sors és az asszony által kijelölt ösvényen, 
férfiak egy élelmes csoportja felfedezte a 
történetben a nagy lehetőséget, hogy meg-
csinálja a maga szerencséjét. És ösztöneit 
legyűrve elkezdte kiképezni magát lakás-
szerviz-témakörben. Így születtek meg a 
villany-, víz- és gázszerelők, a polcfelfúrók, 
redőnyösök, rovarirtók, hogy az olyan na-
gyobb kasztokat, mint az asztalosok, laka-

tosok vagy kőművesek, már ne is említsük. 
Valószínűleg ez utóbbiak „szabad” csoport-
ja ármánykodta ki, hogy senki ne értsen 
mindenhez, csupán a nagy kirakós egyetlen 
kockájához, mert így többen és sokkal töb-
bet kereshetnek az ügyön. Meg rajtunk. Pe-
dig ugye kézenfekvő lenne, hogy a kihívott 
vízszerelő a gázcsapot is megszerelje (nem 
mindegy, mi jön rajta?), de erről szó sem 
lehet, mert az úgymond „külön szakma”. A 
gázszerelő meg kikéri magának, hogy ő a 
gázkazánhoz is értene, mert az „külön szak-
ma”. E sok külön szakmáért persze mindig 
ugyanúgy forinttal fizetünk. (Legutóbb 
sem fogadták el Ábeltől a német márkát.) 
A mesterembereknek kifizetett pénzeknek 
egy közös jellemzőjük van: a sok. 

De szórjunk hamut a fejünkre: mi is hi-
básak vagyunk azért, mert elkényelmesed-
tünk. „Drágám, folyik a vécé” – mondja 
az asszony. (Pedig nem a vécé folyik, ha-
nem a víz.) „Majd a mester megcsinálja” 
– válaszoljuk a tévéből. Apropó, mester! 
Ezt a megnevezést régen csak olyan neves 
emberekre használták, mint Platón vagy 
Arisztotelész, akik a világegyetem dolgait 
fürkészték, az élet (és nem a dugulás) okát 
és célját keresték, ilyesmi. Nem is szólva Jé-
zusról, aki az evangéliumot hirdette, s akit 
isteni bölcsességéért szólítottak Mesternek 
a tanítványai, nem azért, mert korábban 
ácsként dolgozott. Ám hogy, hogy nem, a 
„mester” megszólítás mégis átszármazott 
e csoportra, s ma már különleges alázattal 
ejtjük ki, pláne, ha maga a szaki is jelen van. 
S a fűtés sem működik. A gázkazánok mo- 
gorva Arisztotelésze pedig nekilát, szétszed, 
hümmög, s felállítja a kórismét: hőcserélő. 
Aztán reszel, kopácsol, törölget, Ábel a keze 
alá adja a szikét, vattát, tamponokat. Vég-
ső diagnózis: negyvenezer forint. Ebben a 
kiszállási díj is benne van. (Nyilván azért, 
mert autóval jött. Ha biciklivel jönne, akkor 
leszállási díj lenne.) S este már megint nincs 
fűtés. Nem folytatom...

Hogy a mesteremberek miként vették át 
észrevétlenül a hatalmat hétköznapjaink 
fölött, hosszú és bonyolult történet. Szét-
szálazásában ismét a fizika akadályoz meg 
bennünket. Csak annyit jegyeznénk meg, 
hogy a lakberendezés- és -felszerelés-gyár-
tók szolid tercelésével történt, hiszen csu-
pa olyasmivel vesznek körül bennünket, 
aminek a működését nem értjük. (Mint 
Ábel nagybácsijának anyósa, aki a hatva-
nas években sütés közben odaszólt a vejé-
nek, hogy kérdezze meg a rádiótól a pontos 
időt.) Legutóbb aztán – amikor a kölykök 
már az ötödik hősugárzót rontották el – 
Ábelben felhorgadt az önérzet. No, majd 

ő megjavítja. Már a szétszedés sem ment 
könnyen. Végül sikerült. Bízott benne, hogy 
azonnal meglátja a hibát. De nem. Pont úgy 
nézett ki, mintha működne. Csak hát nem. 
„Direkt úgy csinálják, hogy ne látszódjon!” 
– dühöngött Ábel.

És ezt használják ki álnok módon a 
mesteremberek. De Isten őrizzen attól, 
hogy lincshangulatot akarjak kelteni elle-
nük! (Hiszen bármikor elromolhat a cirkó.) 
Fogadjuk el, mint az élet rendjét. Már a régi 
időkben is így ment ez, hiszen Ábel a Regélő 
című, kétszáz év előtti pesti folyóirat egyik 
1838. évi számában az alábbi történetre 
bukkant:  

„Egy utazó hercegnek udvarmestere N. 
városon keresztül utaztában kovácsot s ke-
rékgyártót hívatott, hogy az úti kocsikat 
vizsgálják meg. Minthogy ezek a legszoro-
sabb fürkészés után sem találtak valami iga-
zítandóra, s tőlük még is számadást kértek, 
a következő árjegyzéket nyújták be:

Árjegyzék három kocsi megvizsgálásáért
1. Kocsi alá búvásért – 12 krajcár
2. Ugyanazért hátulról előre – 24 krajcár
3. Eközben két fő koppintásért – 6 kr.
4. Egy szegre ütésért – 12 kr.
5. Emellett egyszeri ujj megütésért – 6 kr.
6. Pálinkáért – 12 kr.
7. Borravaló egy személyre 24 kr. – 48 kr.
Minthogy a hercegnek még ily árjegyzék 

sohasem nyújtatott be, kétszerezve paran-
csolá az összeget kifizetni.” 

Mi csupán annyit tennénk hozzá mind-
ehhez, hogy a folyóiratnak a borítón feltün-
tetett ára amúgy 12 krajcár volt, tehát egy 
szegre ütés árának felelt meg. Nyilván, ha 
fején találta. Mert ha nem, az csak 6 krajcárt 
ért...

S hogy napjainkban milyen a helyzet? 
Még rosszabb. A mesteremberek ma már 
úgy védekeznek az alacsony árak ellen, hogy 
kevesen vannak. Bár az is lehet, titkos kon-
szenzus van közöttük, hogy minden hívásra 
azt válaszolják: „leghamarabb egy hét múl-
va”. De az egy hétre se vegyünk mérget. Ábel 
nagybácsija például megkereste egy kályhás 
ismerősét, hogy cserépkályhát rakasson. 

– Melyik nap tudnál eljönni, hogy fel-
rakd? – kérdezte a mestert. 

– Hétfőn – válaszolta az gondolkodás 
nélkül. 

De a nagybácsi tapasztalt ember volt. 
– Né, Matyi, egy olyan napot mondj, ami-

kor tudsz is jönni! 
– Szerdán. 
Látható tehát, hogy a mesterembereknek 

sok rossz tulajdonságuk van: drágásak, ön-
teltek, megbízhatatlanok. De van egy ezek-
nél rosszabb is: nélkülözhetetlenek.

Főszerkesztő: Szentmártoni János (Kárpát-medence)  Lapigazgató: Demeter Szilárd  Szerkesztőség: Ágoston Szász Katalin (gyerekirodalom), Bonczidai Éva (felelős szerkesztő, 
Oláh János-ösztöndíjas), Farkas Wellmann Endre (vers), Nagy Koppány Zsolt (novella, tárca)  Tördelés, grafikai szerkesztés: Leczo Bence, Mohácsi László Árpád  Olvasószerkesztés, 
korrektúra: Farkas Orsolya, Kis Petronella, Nádai László  Készült a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Előretolt Helyőrség Íróakadémia programja gondozásában. 
A melléklet támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma

E-mail: szerkesztoseg@kmtg.hu, postacím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12., III. emelet 21.

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT.

tárca
MESTEREMBEREK IDEJE Lakatos Mihály

Mezőgazdasági gép (fa, fém, magassága 55 cm, 1977)

Kocsmában (olaj, vászon, 110 × 150 cm, 2004)
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Mintha rögtön egy Bukta Imre- 
képbe lépnénk ki az autóból. A ka-
pun belül egy kutya vakkant, de pár 
másodperc múlva már két házőrző 
járőrözik farkcsóválva, láthatóan 
szeretik a vendégeket. Galuska és 
Szeplős – mutatja be őket Bukta 
Imre.

Egy takaros házba érkezünk, 
először a házigazda által tervezett 
kemencére csodálkozhatunk rá, és 
arra, hogy ebben a szerethetően ek-
lektikus helyiségben milyen magá-
tól értetődően megfér a hagyomá-
nyos és a modern. Képek nincsenek 
a falon? – kérdem is tréfálkozva: 
nem szeretik a Bukta-festményeket 
vagy nem ismernek jó képzőmű-
vészeket? „Nem is tudom, miért 
nincs. De ezen a falon talán majd 
lesz egy” – méri fel a házigazda 
a lehetőségeket olyan szemmel, 
mintha ő is először lépett volna be.

Amíg kávézunk, Kónya Réka is 
csatlakozik hozzánk. A Mezősze-
merei Civil Egyesületről kérde-
zem, mely jövőre húszéves lesz. 
Bukta Imrével együtt ő a motor-
ja ennek a sokrétű tevékenységet 
folytató szervezetnek. Céljuk, hogy 
segítsenek jobb hellyé tenni ezt a 
falut – az elhanyagolt köztereken 
szobrot vagy padot helyeznek el, 
művésztelepet szerveznek, ahova a 
pályakezdők mellett a kortárs kép-
zőművészet nagyjai is rendszere-
sen ellátogatnak, újságot szerkesz-
tenek. „A lapban az értékmegőrzés 
is fontos szerephez jut az aktuális 
helyi hírekről való beszámolók 
mellett. Igény nem volt rá, de ami-
kor nem jelent meg, hiányzott ne-
kik. Pénz nincs rá, évente egyszer, 
karácsony környékén szerkesztünk 
egy számot. Ötszáz példányban je-
lenik meg, 16 oldal, és minden csa-
ládhoz eljuttatunk egyet ajándék-
ba. Ilyenkor év végén ez amolyan 
visszatekintés is az esztendőre” 
– mondja Kónya Réka. Amikor a 
motivációiról faggatom, a peda-
gógusi tapasztalataira hivatkozik, 
hogy már kezdő tanárként, amikor 
nem a legjobb osztályokkal foglal-
kozhatott, megtanulta, ha egy-két 
gyerek érdeklődik, már megéri 
alaposan készülni és jó órát tarta-
ni, és ugyanígy van az egyesülettel 
is: akad pár ember, aki tenni akar 
a faluért, és ennek meg is lesz az 
eredménye.

És mindezt hogy fogadják? „Ami-
kor – a falusiak nyelvén szólva – el-
kezdtem »pattogni«, akkor elindult 
a szóbeszéd, hogy mit művelhettem 
Szentendrén, ha nem maradhatok 
ott, mert senki sem olyan hülye, 
hogy csak úgy egy ilyen faluba visz-
szajöjjön. Ha valaki csinál valamit, 
abba belekötnek. Ha nem csinál, 
sóhajtoznak, hogy itt nincs semmi” 
– jegyzi meg Bukta Imre. Mint rá-
mutat, a valós szembenézéshez sem 
ragaszkodnak túlzottan a falubeli-
ek. „Egyszer riporterekkel sétáltam 

a faluban, kijött egy néni, látta, 
hogy a kísérőim nem szemereiek, 
és elkezdte mondani nekik: jaj, csi-
náljanak végre valamit, mennyi itt 
a patkány, a lakatlan, gondozatlan 
ház, borzasztó ez az egész. Aztán 
amikor megtudta, hogy újságírók, 
felszólította őket, hogy írjanak vég-
re valami szépet a faluról” – idézi 
fel a festő.

„A Népújság is azt írja,
Imre nem hiába művész”
A helyiek tavaly kezdtek igazán ér-
deklődni a művésztelep iránt, ezért 
nyílt napot tartottak, hogy a falu-
beliek is megnézhessék, miket al-
kotnak itt a vendégek. Bukta Imre- 
kiállítás viszont még sosem volt 
Mezőszemerén, de az is kiderült, a 
művész már-már megszokta, hogy 
itt nem számít a művészete. A szü-
lei sem igazán értették, hogy ő mit 
csinál. „Édesapámat nem érdekelte, 
csak hogy az udvar fel legyen seper-
ve, a malacok meg legyenek etetve. 
Édesanyám ugyan hiú volt velem 
kapcsolatban, de őt sem érdekelte, 
mit csinálok. 1980-ban a Párizsi 
Biennálén állítottam ki, az itt nem 
verte ki a biztosítékot, de bezzeg az 
már számított, amikor az egri Gár-
donyi Géza Színház előterében a 
megyei tárlaton szerepeltem, kap-
tam egy díjat és megírta a Népújság. 
Akkor ment a szomszédba, hogy a 
Népújság is azt írja, Imre nem hiá-
ba művész. De 1978-ban az első 
önálló kiállításom Budapesten, a 
Stúdió Galériában volt – szálkázott, 
vonalkázott, kissé absztrakt rajzo-
kat állítottam ki, és szobrokat, a fik-
tív gépeket. Apám, aki munkásem-
ber volt, annyira meg volt illetődve 
a helyzettől, hogy amikor bejött, le-
vette a sapkáját, mintha templomba 
lépett volna be” – idézte fel. 

Ma már több művész is vásárolt 
házat Mezőszemerén – igazából 
nem egyértelmű, hogy ez a falu 
tényleg ennyire festői vagy inspira-
tív közeg lehet, vagy csupán Bukta 
Imre vonzáskörzeteként vált ennyi-
re érdekessé.

A szemerei 
hamuban sült pogácsa
Bukta Imre autodidakta művész-
ként indult, többféle kétkezi mun-
kát végzett, de már tizenévesen 
művésztelepet szervezett Bernáthy 
Sándorral. Később a Vajda Lajos 
Stúdió művészeivel való megismer-
kedése is meghatározóvá vált, bár 
mint mondja, művészként mind-
végig „a szemerei hamuban sült 
pogácsából” élt. Zsebkasza-készlet, 
Munkás–paraszt bicska, Élvefo-
gó – csak néhány furcsaság, amely 
nemcsak egy adott kontextusban 
értelmezhető fricskaként maradt 
meg, hanem a szimbóluma is lett 
egy korszaknak.

Már ismert és elismert művész-
ként diplomázott Pécsett, majd 

habilitált a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetemen. Az egri Eszter-
házy Károly Egyetem és a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem oktató-
ja. „Iskolatagadóként kezdtem, de 
fontosnak tartom a tanulást. A pá-
lyakezdőknél is elengedhetetlen, 
hogy a rengeteg információ kö-
zött megtalálják a helyes irányt, 
és tisztázzák azt is, mi nem illik 
az alkatukhoz. A filozofikus hoz-
záállás elsajátításában próbálom 
őket segíteni. Nem az előadásokra, 
hanem a személyes konzultációra 
helyezem a hangsúlyt, vagy vitás 
kérdéseket vetek fel továbbgondo-
lásra, mint például a politika és a 
művészet kapcsolata, vagy hogy mi 
az értelme az aktivista művészet-
nek” – mondja, mikor a tanári ars 
poeticájáról kérdezem. Hozzáte-
szi, őt nem érdekli az aktivizmus, 
mert nem olyan alkat. Tudatosan 
nem politizál, és amióta a 2012-es 
műcsarnokbeli kiállításakor két tűz 
közé került, még óvatosabb. Úgy 
véli, egy művész előtt csapda, hogy 
zászlóra tűzhetik és lobogtathatják. 
„A műcsarnokbeli kiállításom is 
példázza. Egyik oldalról támadtak, 
hogy a magyar vidék nem ilyen, 
ilyen képeket nem lehet festeni, a 
másik oldal meg tapsikolt, hú, vég-
re, hogy megmondták. Engem meg 
teljesen felőrölt ez az állapot. Hi-
szen nem politizálok, nem kritizá-
lok, hanem alkotok. Az más, hogy 
ebbe ki mit akar belelátni. Meg kell 
tanulni nem félreérthetően fogal-
mazni – talán ez az egyetlen kiút” 
– mutat rá. 

Előre az alkotói folyamat is be-
láthatatlan. „Azokat a képeket, 
amiket megálmodtam, soha nem 
tudom elkészíteni. Munka közben 
mindig más irányt vesznek. Sok 
munkát átfestettem. Van egy ilyen 
önarcképem is: rengetegszer neki-
futottam, most épp egy fülön ülő 
angyal támaszkodik a szemüvegem 
szárára – de nincs kész. A műcsar-
nokbeli kiállítás után nagyon rossz 
állapotba kerültem, pszichiátrián 
voltam három hétig, és ezt az az-
utáni időszakban próbáltam meg-
festeni. Még nem tudom, milyen 
lesz, ha valaha kész lesz” – jegyzi 
meg.

„Fiatal kacsák visszavonulnak
a bokszaikba etetés után” 
Átsétálunk az udvaron álló nád-
tetős házikóba – ez a műterem. 
Rengeteg fény van itt, és egy külön 
világ: az asztalon lefóliázott festék 
a palettaként használt felületen, 
nyomatékként egy többkilós ka-
lapácsfej is van a festőeszközök és 

egyéb kacatok közelében, meg egy 
kosár dió, mely a beszélgetés köz-
ben beszökött Galuska örömére le 
is borul. A gerendákba vert szöge-
ken friss festmények száradnak, a 
polcon élükre állítva a régebbiek, 
a fal mellett pedig gondosan lezárt 
műanyag hordók sorakoznak – a 
festőművész épp pálinkafőzésre és 
kiállításra is készül. 

A polcon a sok képzőművészeti 
témájú könyv között szembetűnik 
Larousse Agricole illusztrált en-
ciklopédiáinak több kötete, néhány 
helyen kis papírfecnik lógnak ki 
könyvjelző gyanánt. (Mégiscsak 
mezőgazdasági művészetként érde-
mes tekinteni Bukta Imre festésze-
tére?) Már maga a festő sem emlék-
szik, mi mindent jelölt meg évekkel 
ezelőtt a vaskos könyvekben, de 
készségesen megmutatja, nézzük 
meg együtt. „Nem tudok franciául, 
de ide beírtam magyarul is, mi lát-
ható a képen: fiatal kacsák vissza-
vonulnak a bokszaikba etetés után. 
Erről a nyolcvanas években szita-
nyomatokat készítettem, egyetlen 
ember vette meg: Makovecz Imre. 
Azt mondta, ez annyira szimboli-
kus, velünk is ez történik, megetet-
nek bennünket, és visszamegyünk 
a bokszainkba – benne van az egész 
szocializmus” – idézi fel.

A szomszédos asztalon egy 
makett is feltűnik. Mint kiderül, 
egy sajátos vidékfejlesztési ötletet 
prezentál. „Réka vett egy tyúklexi-
kont, és kiderült, hogy ezek a szár-
nyasok baromi érdekesek és szépek. 
Ugyanakkor azon is gondolkodtam, 
hogy egy olyan elmaradott vidé-
ket, mint a miénk, mivel lehetne 
kirángatni az érdektelenségből. 
Elképzeltem egy baromfiállatker-
tet, ilyen Európában nincs, és nem 
tudják az emberek, hányféle tyúk 
és kakas van. A Kárpát-medencei 
tyúkok hagyományos néprajzi tyúk- 
ólakban élnének, a »nemzetközi« 
tyúkok pedig képzőművészek ál-
tal épített szobrok üregében. Te-
hát nemcsak egy tyúktelep, hanem 
ugyanakkor egy szoborpark is len-
ne szabadidőparkkal, állatsimoga-
tóval, közösségi terekkel, büfével, 
gyerekfoglalkoztató és jeles napok-
hoz kapcsolódó programokkal” – 
összegezte a valóban egyedi víziót. 
A makettet korábban bemutatta az 
önkormányzatnak, amely vevő is 
volt rá, de nem sikerült támogatást 
szerezniük. A művész szerint 130 
millióból lehetne mindezt megva-
lósítani. 

Egy kutatótanár ezt az ötletet is 
pozitív példaként hozta fel egyik vi-
dékfejlesztésről tartott előadásában. 

Ő mutatott rá, hogy vidéken a pol-
gármesterek általában úgy spekulál-
nak: először csináljuk meg a járdát, 
az utat foldozzuk be, és majd utána 
gondolkozzunk nagy horderejű dol-
gokban. Holott ez egy téves gondol-
kodás – ért egyet a kutatóval Bukta 
Imre is –, hiszen ha egyszer meg-
valósítanának egy nagyobb dolgot, 
ami máshol nincs, akkor felvirá-
gozna a környék, nemcsak a járda 
lenne kijavítva, hanem az oda veze-
tő út is, mert egyik fejlesztés maga 
után vonná a többit. „Mindenki 
nagyon jó ötletnek tartja – idáig ju-
tottunk. Sok ötletem van, de való-
színűleg immár maradok a bolond 
művész kategóriában” – jegyzi meg 
nevetve.

„Mintha egy időkapszulát 
nyitnék ki”
„Üljenek le, és mutatok friss képe-
ket” – mondja nekünk, miközben 
mesélni kezdi, hogy egyre többen 
vesznek házat Szemerén, külföl-
diek és a CSOK-nak köszönhetően 
a roma családok is teremthetnek 
itt otthont maguknak, így a sok 
lakatlan ház lassan benépesül. 
Az elszármazottak közül sokan őt 
kérték, hogy mutassa meg a poten-
ciális vevőknek az eladásra szánt, 
egykori otthonokat. „Amikor ki-
nyitok egy-egy ilyen ajtót, mintha 
évtizedeket ugranék vissza az idő-
ben: ott vannak a bútorok, a tár-
gyak, a fotók, az apró semmiségek, 
melyek fontosak voltak azoknak, 
akik valamikor itt éltek – mint-
ha egy időkapszulát nyitnék ki. 
Így döbbentem rá, hogy épp eltű-
nik valami. Ezt most én látom így 
utoljára. Hamarosan új lakók jön-
nek, egy másik kultúra, egy másik 
tárgyi világ lép az előző helyére. 
És ez rendben van, nem szomo-
rúságot érzek, csak hogy most ezt 
kell megmutatnom” – meséli, mi-
közben egy képet emel a festőáll-
ványra. Sajátos enteriőr ez, mint 
ahogy sajátosak a tájképei is: látni 
engedik, hogy épp felfeslenek azok 
a szálak, amelyek egykor összekö-
tötték a vidék és az ember sorsát. 
Az ember nyomot hagy, majd em-
lékké fényesül – a tér megnyílik, 
valami külső, szúrós ragyogás öm-
lik be. De van itt kisgyermek-szü-
letésnap, ahol a családtagok a tele-
fonjaikon válogatják a jól sikerült 
fotókat, van polgárőrönarckép, 
kivágott fa, ácsorgók, akiket jól 
ismerünk Bukta Imre képeiről és 
a szomszédból is. Bukta Imre nem 
ítélkezik, nem riogat, csak meg-
mutatja azt a változást, mely a vi-
lág sajátja.

portré

Bukta Imre a legújabb képeivel

folytatás a 1. oldalról

Fotó: Éberling András

Fotó: Éberling András
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László megnyomta a szinte teljesen 
lekopott hetes szám mellett feketél-
lő gombot a liftben, de az önműkö-
dő ajtó nem mozdult. Másodszor is 
megnyomta, de továbbra sem moz-
dult. Kiszállt belőle, és nekivágott a 
lépcsőknek. A lépcsősorokat közép-
tájon pihenővel szakították meg, 
László a harmadikon rágyújtott. Bö-
fögött, a levegőbe szaglászott, majd 
továbbment. Mire felért a hetedikre, 
elfogyott a cigaretta. Csöndben nyi-
totta ki a lakásajtót. Két lánya és a 
felesége tévét nézett. 

Nem köszönt senki senkinek. 
László elővette a telefonját, és a 

jegyzetek között vezetett naplójába 
felírta: „Uristen, mijen csunyák.” 
Bement a fürdőszobába, vizelt, ke-
zet nem mosott. Aztán a kisszobába 
ment, ott aludtak a feleségével, meg 
Lizivel, a kövérebbik, pattanásos 
lánnyal, ő persze külön ágyban. Alet-
táé volt a nappali, akkor is tévézett, 
ha nem akart. 

Felvette a pizsamáját, megrázkó-
dott a szagától. Gyorsan lefeküdt, de 
alig két perc múlva fel kellett ülnie, 
annyira forgott vele az ágy. Sokáig 
nézett ki az ablakon. A szomszéd tíz-
emeletes ház kevés ablakában égett 
világosság, inkább a tévék fénye vil-
lódzott. László megpöccintette az 
ablakot, de rögtön vissza is csukta: 
odakinn is meleg volt és büdös. 

Visszafeküdt, de érezte, ez nem 
fog menni. 

A kocsmában húsz percig állt 
kézállásban, ő tartotta a rekordot. 
Este címvédés volt, nem lehetett hü-
lyéskedni. Kézállásban is meg tudta 
inni a tengeralattjárót (vagy ahogy 
a barátai mondják: búvárt), ez volt 
a specialitása. A barátai őrjöngtek a 
hetedik után. László elmosolyodott, 
és egy keveset a szőnyegre hányt. A 
többivel még idejében kiért a fürdő-
szobába. 

Hallatszott, hogy alul (vagy felül) 
is hányik valaki. A másik hamarabb 
végzett, elégedett vízcsobogás jelez-
te, hogy újra a régi a gyomor. László 
kikémlelt, de családja nem fordult 
feléje. Visszaosont a szobába. Már 
nem forgott semmi, nyugodtan fe-
küdt a hátán. 

Talán el is szenderedett. 
A felesége érkezett. Lizi még nézte 

a tévét. Vagyis szomorúan babrálta 

a telefonját: a Facebookot bámul-
ta, amin pedig manapság már csak 
megfáradt öregasszonyok szkrolloz-
nak cicás videókat, politikai műso-
rokat, recepteket és jézusos képe-
ket. (Meg persze búsképű elhagyott 
szerelmesek, akik exük feltöltött 
képeinek és posztjainak mániákus 
vizsgálatával keresnek kétségbeeset-
ten valami magyarázatot, hogy miért 
kerültek lapátra.)

– Azt hiszem, beszélnünk kell. 
– Nem szeretnék. 
– De muszáj. Alettának pénz kell. 
– Nincs. Mire? 
– Kell és kész. 
– Nincs. Hagyjál már. 
– Soha nem akarsz beszélgetni 

velem. 
– Nem. 
– Miért? 
– Mert folyton csak baszogatsz. 
– Nem igaz. 
– De. Elmondod, milyen szemét 

vagyok, aztán bőgsz. 
– Nem igaz! Micsoda szemét vagy, 

hogy ezt mondod! – Az asszony szi-
pogni kezdett. 

– Erről beszélek. 
– Mi van? Mi van, bazmeg? 
– Hagyjuk. 
– Nem! Miért nem beszélgetsz 

velem? 
– Csak.
– De miért nem? 
– Mert olyan veled beszélgetni, 

mint egy tál zsíros lével. 
– Dögölj meg. 
– Te is. 
László nyitott szemmel feküdt. Át-

ölelte a feleségét. 
– Nem szopsz le? 
Az asszony ellökte a kezét. 
– Akkor hát aludj jól, drágám. 
Mély álomba zuhant. Reggel új 

napot nyitott a jegyzetek között, és 
beírta: „Állom. Üllök a mezön és 
gondolkozok: hány joravalo derék 
középkoru szomoru férfi senyved 
rusnya lányokal, undok, utállatos fe-
leségel a hetedik emeleten, 2 szobás 
lakásban. Mégse lessz öngyilkos egy 
se. És ölni ölt már valaki közüllük? 
Alig páran. Hanem élnek továb. Ez 
az igazi tragédija. Ami nem kiroban, 
hanem végiglapangja az életet.”

Ellenőrizte, hogy kifogástalanul 
működik-e a számkóddal felütött 
ujjlenyomat-olvasó. Szeretettel nézte 

a készüléket. Feloldotta a billentyű- 
zárt és beírta: „Minden örömöm te 
vagy.” 

Reggeli nem volt, de talált egy 
neszkávét a kredenc hátsó részében. 
Aletta jött. 

– Kell kétezer forint.
– Nincs. 
– Akkor mit csináljak, bazmeg. 
– Nem tudom. Bazmeg. Az isten 

pénze nem elég. 
Aletta elment. Lizi a fürdőszobá-

ban sírt. 
Az asszony a cipőjét húzta, és mi-

előtt kiment volna az ajtón, a szoba 
közepére rúgta László cipőjét. 

– Máskor tedd a helyére! 
– Tudod, Lizi – magyarázta Lász-

ló az ajtón keresztül –, volt, amikor 
megtettem volna. De asszem, akkor 
is itt tartanánk. 

Lizi nem válaszolt. 
– Baszki, vasárnap is cukiztunk a 

Tesco-soron… Te kettőt is ettél kré-
mesből! 

– De az ott van a hentes mellett, 
apu… Ugyanazok a legyek járják, 
mint a húst! 

– Még jó, hogy vettem kólát, az 
levitte a bajt – mondta László epé-
sen. – Különben is lopod a cigimet. 
Dohányos ember soha nem csö-
mörlik meg. 

Lizi nem válaszolt. 
László úgy döntött, majd az iskolá-

ban vizel és fogat mos. Volt egy régi 
jegye, azt sokadszorra is kilyukasz-
totta a Nagyvárad téren. 

– Annyian mennek most ott le 
a hülye felújítás miatt, hogy úgy-
sem tudnak rendesen ellenőrizni 
– mondta Miklós, a kollégája, és 
László igazat adott neki. 

A Nyugatinál még időben meghal-
lotta, hogy a kijáratnál ellenőrzést 
végeznek, ezért gyorsan visszalépett 
a metrókocsiba. Kiment Újpest-köz-
pontig, majd visszajött. Addigra el-
mentek az ellenőrök, fel tudott emel-
kedni a napsütötte utcára. 

Megkezdődött az első órája. Infor-
matikát tanított és rajzot, néha mate-
kot helyettesített. „Egyikböl sem él-
nék mega pijacon”, írta be egyszer a 
telefonjába, majd megrészegedett. A 
tizenegyedikes Blanka az arcába tol-
ta a mellét, mikor kijött megbeszélni 
a javítót. László az ajtó felé sandított, 
látta, hogy megmoccan egy telefon. 

– Nem lehet, Blanka. Múlt héten 
kellett volna. 

– De tanár úr… – nyafogta Blanka, 
és közelebb mocorgott. László érezte 
az illatát, megszédült. 

– Sajnálom, majd ősszel. 
– Nyomorult vén fasz. 
– Hülye kis kurva. 
Hosszú nap volt, sok órával, mégis 

ő ért haza elsőként. Nem volt éhes, 
a menzán evett. Mikor nem fogyott 
el az étel, kaptak a tanárok is. (Kivé-
ve, ha darabszámos volt a hús; azzal 
nem tudtak jófejkedni a konyhások.) 
Letette a két üveg vodkát és a tíz sört 
az asztalra. Elővett egy doboz ciga-
rettát is. Rágyújtott, köhögött. 

„Érdekes, jegyezte fel a telefonjá-
ba. Nem esik jol, pedig mégis mijen 
jol esik.” Kijelölte az összes naplóbe-
jegyzést, és elküldte e-mailben saját 
magának. Benyúlt Aletta fiókjába, vi-
szolyogva kivette a naplóját, és a hát-
só lapra felírta a jelszavát: mokus162. 
„Ha megtaláljátok, jo, ha nem, ugyis”, 
lőtt még utána az előző e-mailnek. A 
vodka lassan fogyott, a cigaretta még 
lassabban. Egy idő után papírt vett 
elő, felírta rá: „Hányan élltek még 
ugy, mind én:”, és számolni kezdett. 
Ezer rovátkánál abbahagyta, már alig 
látszott a papír fehérje. 

Lehajtott fejjel ült, kinn besö-
tétedett, de még mindig nem jött 
haza senki. 

Körülnézett a csöpp lakásban, 
nincs-e valami üzenet. Nem volt. 

Aztán kivette a táskájából a köte-
let. Tétován állt – csak a vodkát húz-
ta meg –, majd elindult a lakásban, 
és kereste, hova lehetne felkötni. 
Nem talált semmit. Vagyis a kis- 
szobában leszakította a csillárt, ami-
kor ellenőrizni akarta, elég feszes-e. 
Eltette a kötelet, és megitta az első 
üveg vodka utolsó kortyát. Elővette 
a konyhakést, felbontotta a második 
üveget, rágyújtott, majd homályos 
tekintettel, de elszántan a bal csukló-
jára nézett. Nyiszitelni kezdte a bőrt, 
de a kés nem vitte. Kereste egy ide-
ig a fenőkövet, de nem találta sehol. 
Pedig még a teraszon is megnézte. 

Elkezdett felmászni a terasz 
korlátjára, de megtántorodott, és 
majdnem kizuhant. Halálsápadtan 
rogyott le a kellemesen hűvös beton-
ra, majd a virágcserépbe hányt. Be-
ment, meghúzta a vodkát és elszívta 
a megmaradt cigarettákat. Egyiket a 
másik után. Kétszer hányt még. 

Tíz körül zörgött a zár. Egyszerre 
érkeztek mindhárman. Megkövült 
arccal szimatolták a levegőt, az asz-
szonyt a gutaütés kerülgette: csak 
hápogott, mert nem jöttek szavak 
a szájára. Felkattintotta a villanyt. 
László a konyhában kézállt, és éppen 
megivott egy tengeralattjárót (vagy 
ahogy a barátai mondják: búvárt). 

MI LAKIK A SZÍVBEN Nagy Koppány Zsolt

Ágoston Szász Katalin (1996) irodalomszervező, kulturális újságíró 
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő
Demeter Szilárd (1976) író, rockzenész, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
főigazgatója 
Farkas Wellmann Endre (1975) József Attila-díjas költő, író, 
műfordító, szerkesztő 
Kántor Mihály (1974) szakíró 
Lakatos Mihály (1964) író, költő
Leczo Bence (1996) író 
Nagy Koppány Zsolt (1978) József Attila-díjas író, műfordító, 
szerkesztő
Sinkó Adrienn (1980) költő, író 
Sohonyai Edit (1970) író 
Szente Anita (1995) író
Szentmártoni János (1975) József Attila-díjas költő, író,
a Magyar Írószövetség elnöke
Szőcs Géza (1953) Kossuth-díjas költő, író 

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Kocsmai zsánerkép (olaj, vászon, 100 × 130 cm, 2005)

Zuhanyozó disznó (fém, műanyag, víz, 250 × 300 × 250 cm, 1990)
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Sinkó Adrienn

Advent
Történt a múlt évezredben, 
amikor még nem cikáztak 
fényfüzérek házereszen
novembertől, s a Csendes éj 
csak szenteste csendült fel a 
lemezről (s nem üvöltötte 
unásig a boltok fala).
Az apró, színes fénypöttyök 
is csak egyet jelenthettek 
a nagyszobák ablakában: 
azt, hogy ide már „megjöttek”.
Hímzőfonalas dobozban 
s diafilmeken kereste 
a színeket sok-sok sötét,
végeláthatatlan este…

A hokedlin dió roppan, 
nagyapám a kalapáccsal 
hajol rá, százfelé pottyan 
héja tejszagú konyhánkban.
Nagyanyám pucolja, vágja;
jut a cinkéknek, s nekem is: 
csillapodjon szívem vágya 
a karácsonyi kalácsra.
Pislákoló villanykörte
hint árnyékot körbe-körbe…
Egyszer csak kettő koccanás 
az ablakon. Összenézünk.
A szomszéd? Vagy ki lehet más?
Húzd el… nyisd ki…! Sehol senki!

„A karácsonyi angyalok!
Itt repkednek a közelben” –
suttogom, s két arc mosolyog
vissza, cinkos biztatással, 
éltetve a reménysugárt:
„bekopogtak, tehát vannak”,
s jön a Kisjézus is mindjárt…
Bizonyossággá vált nekem 
egy életre az a kis nesz;
hallhatóvá tette, ami 
látható itt soha nem lesz.
S megújult hittel szomjaztam 
a csodát – legyen az bármi…

Felnőttként csak születendő 
gyermekemet tudtam olyan
Eget-Földet átölelő, 
csendes szeretettel várni.   

Peti iskolás lett. Égkék szemében büszkeség ragyog,
hetykén lépdel reggelente, habzsolja a sok tudományt.
Aztán egy napon megverik. Két ötödikes, azt mondja,
az udvaron. Kicsit sántít.

Anya megy az iskolába. (Apa nem tud: sok a munka,
nélküle megállna a cég, és hát a multi az multi.)
A tanító sajnálja, de nem lehet ott mindenhol és
nem szakadhat harminc felé, közben még a papírmunka,
s eszközük sincs fegyelmezni… de majd szól az ötödikes
kollégának, azt ígéri.

Petit másnap megint bántják. Földre teperik, s lehúzzák
a sapkáját a vécében. Pedig abban gyűjtögette 
a bátorság-kavicsokat. Így elkésett az óráról,
és fekete pontot kapott.
 
Anya igazgatóhoz megy. (Apa nem tud. Nincs szabadság
minden apró-cseprő ügyre, mert hát a multi az multi.)
Az igazgató sajnálja, megbünteti a nagyokat,
de ki nem rúghatja őket, így is csökkent már a létszám,
még bezárják az iskolát. 

Peti hasfájással ébred. Lehorgasztott fejjel baktat.
Szeme haragoszöld tenger, félelem-örvény kavarja.

Anya pszichológust keres. Besírja magát egy helyre,
a sok sürgős eset közé. (Apa nem megy. Nincsen erre
másfél órája délelőtt, azért a multi az multi.)
A pszichológus sajnálja, de Petin nincs mit kezelni,
azt a két nagyot kellene megnevelni, de ő nem tud
innen a rendelőből az iskolában rendet tenni,
oldja meg a pedagógus.

Peti nem hajlandó kelni, otthon gubbaszt mozdulatlan.
Szeme a közöny szürkéje: fénytelen páncélja mögül
alig látszik ki a lélek.

Felserken a gyerekjólét: túl sok Peti hiányzása.
Konferenciát szerveznek iskolai erőszakról,
jön egy híres, nagy szakember, aki épp’ ebből doktorált,
őt hallgatja mindenki, kivéve apát (mert ugye a multi…),
és lesz kávé meg pogácsa…

Peti nem jár iskolába.
S tegnap óta őt keresik. 
Apa is.

Iskolatáska

Föld alatti szarvas (1976)

Térjen be hozzánk! Bennfentes

szakemberünk minden-mentes

életcsomagokkal várja!

Jobb, ha már ma kipróbálja!

Stresszmentes indulás reggel,

gyors, könnymentes gyerekekkel.

Vezetés közben trubadúr-

lírát dalol, s kint sem vadul

senki: nem dudál, nem anyáz, 

starttól célig mehet a gáz!

Feladatmentes munkahely,

főnökkel kedélyes csevej,

nincsen szomjúság, sem éhség…

Most akciós, tessék, tessék!

Nincs vizsgadrukk, nincs szorongás!

Vágyakozni? – Balga szokás!

Megalázták? – Meg se érzi!

Megsebezték? – Majd kivérzi!

Szülés fájdalommentesen?

Most megveheti, kedvesem!

A ráncok legjobb gyógyírja,

ha sírás nélkül kibírja,

erre való ez a kék szer, 

elég napjában csak kétszer!

De legjobb, ha nem is nevet:

a zöldből vegyen be felet!

Ha regisztrál ma vagy holnap, 

díjmentes tanácsokat kap.

Ne rágódjon, ne is nyeljen,

ha kérdezik, ne feleljen, 

ideje tétlenül teljen!

S ügyeljen a vérnyomásra:

ne szeressen soha másba,

csak magába. Ám ha mégis

társra vágyik, védekezzen:

szívritmusa se rezzenjen

(s csak ruhában szeretkezzen).

Kis részletekben megvehet

egy halálmentes életet!

(De ha mégsem: reklamálhat,

s visszafizetjük az árat.

Ha befárad.)

Életallergiások boltja

Romantika eladó (olaj, vászon, 110 × 130 cm, 2016)



6 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2019. november

szerkesztőségi terepasztal
ARRÓL, HOGY MIÉRT Demeter Szilárd
Képzeljünk el egy olvasót. Ennek 
az olvasónak nincsenek előítéle-
tei, előzetes ítéletből is csak annyi, 
amennyit élettapasztalata értel-
mesnek enged. Bölcs és megbocsá-
tó. Képzeletbeli barátunknak nin-
csenek napi gondjai, nem a politika 
szemüvegén keresztül olvas, renge-
teg ideje van, többek között azért, 
mert nincs állandóan becsatlakoz-
va a virtuális valóságba. Képzel-
jünk el egy olvasót, aki tudja, hogy 
evilágon tökéletes állapot nem lé-
tezik, de ebből azt a következtetést 
vonja le, hogy a világ jobbá tehető, 
és ez rajta is múlik. Szóval képzel-
jünk el egy olvasót, aki két lábbal 
áll a földön, és kíváncsi.

Na, ilyen olvasóknak könnyű la-
pot szerkeszteni. Minden lapszer-
kesztő ilyen eszményi olvasót céloz 
be, mi több, elvárja, hogy az olvasó 

ilyen és még ilyenebb legyen. Majd 
megsértődik, ha kiderül, hogy az 
olvasó is emberből van mindenfaj-
ta hétköznapi nyűggel, a földi lét 
összes nehezékével evickél a törté-
nelem sodrában.

Ezért született ez a melléklet. 
Hogy krumplihámozás közben, az 
esti hírek előtt, a fogorvosnál, vagy 
a könyvtárban lopjunk az ember-
ből lévő olvasóinknak „egy gondo-
latnyi csöndet, amíg a kivégzőosz-
tag újratölt”. A kezdet kezdetén, 
amikor ködszurkáló üzemmódban 
elindítottuk a lapunkat, erre gon-
doltam fáradt lapzártákkor: hogy 
a jövő héten, amikor a következő 
nagy levegővétel előtt behunyom a 
szemem, akkor nagy levegőt vevő, 
vagy épp kifújó olvasót látok, aki 
épp egy pillanatra behunyja a sze-
mét, és ilyenkor verset lát.

Nagy szükségünk van ilyen olva-
sókra.

Így a századik lapszámkor már 
bevallhatom: amikor kitaláltam, 
kitaláltuk ezt a mellékletet, és 
hétről hétre elő is állítottuk, elő is 
állítják a kollégáim, akkor a legön-
zőbb számításból cselekedtünk, és 
csinálják a mai napig. Az a nagy 
büdös igazság, hogy imádok olvas-
ni, szerelmes vagyok az anyanyel-
vembe. És hát Afrikában ősidők óta 
tudják, amit mi egy másik százas 
kapcsán most kezdünk (újra)felfe-
dezni: ha gyorsan akarsz haladni, 
akkor menj egyedül; de ha biztosan 
oda akarsz érni, akkor menj töb-
bedmagaddal. 

Ez a melléklet tehát csábítás, minél 
több magyart vinnénk magunkkal a 
magyar irodalom olvasói karavánjá-
ban. Biztosan oda akarunk érni.

A nagy kérdés, hogy hová. Erre 
megoldásunk nincs, javaslatom 
talán volna. A cél bemérése előfel-
tételezi a látás képességét. És mi-
vel én személy szerint nagyon jól 
érzem magam az anyanyelvi kul-

túrámban, ezért azt mondanám, 
hogy nézzünk magyar szemmel a 
világra. Mert tippem szerint aki 
magyarul néz, az Szent István sze-
mével lát. Elég jó látásmód, ezred-
éves a horizontja.

Vidéki vasárnap (ezüst zselatinnyomat, 70 × 90 cm, 2003)

SZÁZ LAP MAGÁNY Szentmártoni János
Magányos műfaj-e az irodalom? 
– tette fel idén a kérdést a III. Elő-
retolt Helyőrség Szabadegyetem 
főcíme. Persze hogy az, már ami az 
alkotás folyamatát illeti. Így vannak 
ezzel más művészeti ág képviselői 
is. De a műhely teremtő félhomá-
lyából mihelyst kilépünk a reflek-
torfénybe, vállalnunk kell az alko-
tás közösségszervező képességét is. 
Így egy-egy mű erőterében társakra 
lelhetünk, a sok-sok magány ágai 
összeérnek, adott esetben össze is 
kapaszkodhatnak. Az alkotói ma-
gány termékenyítő energiája ezáltal 

megsokszorozódik – ahogy az egyes 
művek is nemegyszer párbeszédet 
folytatnak egymással, válassza el 
őket egymástól bárhány száz év.

Magányos műfaj-e az olvasás? – 
tehetjük fel az előbbi kérdés párját. 
Persze, hogy az, már ami az olvasás 
újrateremtésének a folyamatát illeti. 
De amennyiben egy-egy jó mű törté-
nete, szereplői, érzései életre kelnek 
az olvasóban, az rádöbbenhet, hogy 
a kérdéseivel, a gondjaival, a tragé-
diáival és örömeivel egyáltalán nincs 
egyedül, hiszen valaki meg is tudja 
fogalmazni őket, s ha ez így van, fel-

tételezhető, hogy vannak, akiket egé-
szen hasonló dolgok foglalkoztatnak. 
Katartikus pillanat az ilyen, többször 
átéltem már magam is. Ilyenkor ki-
nyílik a világ, s a magány összetolt 
bútorai közé beszökik a fény.

Tíz év szerkesztői (Magyar Napló) 
és jó pár év elnöki (Magyar Írószö-
vetség) munkám során az volt a dol-
gom, hogy közösségeket szervezzek, 
igyekezzek összehangolni megany-
nyi magányt. Ezért is tettem eleget 
tavaly nyáron a megtisztelő felké-
résnek, hogy legyek az Előretolt 
Helyőrség lapcsalád Kárpát-me-

dencei főszerkesztője. Meg azért 
is vállaltam, mert missziót láttam 
benne. Az elmúlt húsz-huszonöt 
évben az irodalom elveszítette ol-
vasóinak jó részét, amikor megfe-
ledkezett róla, és a saját szakmai 
és ideológiai belügyeivel kezdett el 
foglalkozni – onnantól pedig, ami-
kortól a napi sajtóból fokozatosan 
szorultak ki a versek, novellák, tár-
cák, könyvismertetők, megint csak 
búcsút inthetett számos olvasójá-
nak a kortárs magyar irodalom.

Ezt is igyekezett korrigálni az Elő-
retolt Helyőrség száz lapszámon át, 

remélem, sikerült. Közben elindult 
az erdélyi (2018 nyarán) és a vajda-
sági (2018 októberében) melléklet 
is, helyi szerkesztőkkel és tarta-
lommal – 2020-ban pedig terveink 
szerint a felvidéki és a kárpátaljai is 
útjára indul. 

Kedves Olvasónk, bízom abban, 
hogy mostantól nem érezzük majd 
magunkat annyira egyedül a legtit-
koltabb gondjainkkal sem, hiszen 
egymásra találtunk. S hogy tovább-
ra is kedvelt vendégei lehetünk haj-
lékodnak írásainkkal. Isten éltessen 
sokáig!

A SZERKESZTÉSRŐL, AVAGY MINDEN KÖRBEÉR Ágoston Szász Katalin
Néhány hete nagyon kedveset mon-
dott az egyik szerzőm arról, hogy 
más szerkesztőkkel mindig konflik-
tus alakul ki adott disszenzusok 

körül, de a mi közös munkánkban 
sikerült ezt elkerülni. Nagyon jól-
esett, és elgondolkodtatott az alap-
elveken.

A szerkesztésnek két fő kompo-
nense van, amelyek bár nagyon 
különböző kompetenciákat igényel-
nek, hasonló súllyal esnek latba: a 
figyelem és az alkotói szemlélet. A 
figyelem talán sokkal egyértelműbb 
és gyakorlatibb feladat: a szerző 
már annyiszor javította maga is sa-
ját művét, annyiszor olvasta, olyan 
szinten ismeri belülről, hogy neki 
már nem tűnnek fel az apróságok. 
Lehet az elütés, vesszőhiba vagy 
bármilyen ritmikai, mondatritmi-
kai esetlenség, külső szem sokkal 
könnyebben kiszúrja. Ez az első lé-
pés. A második lépésnél jön képbe 
a kreativitás és nyitottság: a szer-
kesztőnek nem az a dolga, hogy az 
észrevett hibákat saját hatáskörben 
kijavítsa. Számomra ez a legszebb 
része a szöveggondozásnak, ami-
kor a szerzővel közösen keresünk 
válaszokat a felmerülő kérdésekre. 

A szöveg a szerzőé, ezt mindig tisz-
teletben kell tartani, nem szabad 
ráerőszakolni javaslatainkat. De ha 
szerencsésen alakul a műhelymun-
ka és megtaláljuk a közös hangot, 
inspirálhatjuk megoldásokra. Így 
lesz a szerkesztés alkotófolyamat.

Rendszeresen megjelenő rovat 
szerkesztésénél pedig egy harma-
dik képesség igénye is felmerül: az 
előrelátásé, a rovat képének és tar-
talmának megálmodásáé. Ez talán 
a legnehezebb. Azt szeretném, ha a 
Hamuban sült pogácsa gyerekiro-
dalmi rovat minél sokoldalúbb len-
ne, minél szélesebb olvasóközönség 
számára válna érdekessé.

Az a gyönyörű a gyerekirodalom-
ban, hogy nem csak gyerekeknek 
szól. Az elmúlt években a könyvpiac 
nagyon erőteljesen szét akarta vá-
lasztani a gyerekirodalmat és a fel-
nőttirodalmat, ebben a törekvésben 

valószínűleg több tényező is közre-
játszott – a közgazdaságtan bugyrai 
veszélyesek és kifürkészhetetlenek. 
Csakhogy az irodalom nem a dol-
gok felosztásáról és csoportosítá-
sáról szól, hanem épp ellenkezőleg: 
az irodalomban minden körbeér. 
Vagyis az irodalom maga ér kör-
be mindent. Természetes, hogy a 
minőségi gyerekirodalomnak saját 
speciális nyelvezete és terjedelme 
van, de szimbólumkincsében nem 
tér el az úgynevezett felnőttiroda-
lomtól. Ugyanazok az érző és értő 
lények vagyunk, akik gyermekeink, 
és akik magunk is egyszer voltunk, 
ők pedig ugyanazt a tudást hordoz-
zák magukban, ami számunkra már 
kinyílt, és ami nemsokára bennük 
is kivirágzik. A rovatom titkos és 
dédelgetett célja valahol az is, hogy 
megtaláljuk magunkban ezt az értő 
érzékenységet.

ÍGY KÉSZÜL A LAP ÉS A BÖLCS ÖREGASSZONY Bonczidai Éva
Emlékszem arra, amikor ez a lap 
még csak egy konyhaasztalnál fel-
vetett ötlet volt. Hogy vissza kel-
lene csempészni az irodalmat az 
újságokba. Aztán soroltuk, jegy-
zeteltük, hogy miket és kiket kell 
mindenképp megmutatni, kikre 
és mire számíthatunk. Ma sem tu-
dom, hogy bármelyik ilyen beszél-
getés burkolt állásinterjú volt vagy 
sem, csak hogy mennyire megle-
pődtem, amikor Demeter Szilárd 
egyértelművé tette, hogy számít 
rám ebben a munkában. Nem egy 
rovatot bízott rám, hanem egy 
egész furcsa feladatkört: „Te leszel 
a lap lelke.” (A Helyőrség teremtés-

mítosza bizony ilyen kinyilatkozta-
tásokból áll.)

Hogy mit csinál a lélek? Lelkese-
dik. Ilyen egyszerű. 

Ezért van az, hogy csak olyan té-
máról írunk, ami érdekel minket. 
És az írja, aki örömmel ássa bele 
magát a témába, és van róla mon-
danivalója. Ez talán nem tűnik nagy 
eredménynek, de annyi kiégett 
hírlapírót és szerkesztőt látok nap 
mint nap, hogy tudom, mekko-
ra áldás, hogy mi száz lapszámot 
tele tudtunk írni azzal, amiről úgy 
érezzük, fontos szót ejteni. És any-
nyi mondanivalónk van még! Annyi 
tanulnivalónk van még! Annyi min-

dent szeretnénk még felépíteni erre 
az alapra!

És annyi mindenért van okunk 
hálásnak lenni.

Mindenekelőtt az Olvasóink fi-
gyelméért. A levelekért, a köszöne-
tekért és a megfontolásra méltó kor-
holásokért is. De kiemelt pillanat az 
is, amikor az író, akiben a kezdetek-
től hittünk, nekem dedikálja az első 
novelláskötete első példányát. Az 
is, amikor egy közönségtalálkozón 
személyesen is megismerhetjük azo-
kat, akik a verseik, történeteik által 
jelen vannak a lapunkban. Megtud-
ni, hogy van, akinek akkor született 
a gyermeke, amikor vezérvers lett a 

műve, és ez is az ünnep részévé vált. 
Megtudni, hogy összegyűjtik és elte-
szik emlékbe a lapszámainkat, vagy 
hogy egy-egy barát rendszeresen el-
küldi nekik, mert ahol ők laknak, ott 
esetleg nem kapható.

De hálásak lehetünk azoknak is, 
akik kritikusan vagy cinikusan kö-
vették a lapunk indulását. Hiszen 
volt kinek bizonyítani, hogy értéket 
közvetítünk, és következetesen kép-
viselünk egy világnézetet.

Sokat tanultam, sokat örültem, 
olykor csalódtam is. (Bizony, így 
készül a bölcs öregasszony.) Az évek 
során láttak a kollégáim elpityered-
ni, bosszankodni, nagy levegőt ven-

ni és jóízűen nevetni is. Mert ebben 
a csapatban lehet emberarcúnak 
maradni, hiszen itt mindenki a 
teljes életével van jelen, amikor ír, 
szerkeszt és segít felépíteni, meg-
erősíteni az újabb lapszámot. 

A képekért is hálás vagyok. Mert 
hétről hétre megmutathatjuk a 
képzőművészetünk gazdagságát – 
ráadásul egy sajátos játékban: kap-
csolódási pontokat kell felmutat-
nunk az adott képi világ és az adott 
írói, költői univerzum között. Sa-
játos asszociációs játék ez – olykor 
humoros, olykor megrázó, olykor 
egyértelmű, olykor igen személyes. 
De mindhez közünk van.

Udvar (olaj, vászon, 100 × 140 cm, 2005)
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szerkesztőségi terepasztal
HÉTSZÁZHARMINC NAP VERS Farkas Wellmann Endre
Nem vagyok nagy barátja a számok-
nak, de ha évforduló van, önkén-
telenül is számolgat az ember. Az 
a statisztika engem is fárasztana, 
hogy hány kortárs, hány klasszikus 
és hány debütáló szerző neve jelent 
meg a versoldalon, így ezt a felmé-
rést nem végeztem el, azt viszont 
tudom, sok példa akadt arra, hogy e 
nem túl hosszú létezésünk óta voltak 
olyan kezdők, akiktől a későbbiek-
ben már címoldalas verseket tud-
tunk közölni. Ez azért fontos, mert 
olyan lap vagyunk, amelyikben nem 
vezércikk van, hanem vezérvers, ami 
által hétről hétre próbáljuk megszó-

lítani az olvasót. Ha ezt a fejlődést 
nézem, már önmagában eredmény. 
Ha innen nézzük, és ez a századik 
lapszámunk, akkor azt jelenti, hogy 
épp száz alkalommal szólítottuk 
meg ily módon is Önöket, akik hű-
séges olvasóink voltak az elmúlt két 
évben. Százszor jelezte egy-egy vers, 
hogy érdemes figyelni a minket kö-
rülvevő szépségre, fogékonynak 
maradni a gondolkodás szabadsága 
iránt, figyelmesnek lenni a velünk 
történő hétköznapokkal szemben, 
és helyet adni az életünkben annak a 
látásmódnak, amit csak a művészet 
adhat meg bármelyikünknek.

Utóbbi mondat természetesen 
érvényes az ötödik oldalra is, ahol 
mindig a versrovatot találták, de 
érvényes azokra az oldalakra is, 
amelyek időszakosan az Önök al-
kotásait, az olvasói verseket tar-
talmazták. Ha azt mondom, hogy 
büszke vagyok a versrovatra, akkor 
azt is mondom, hogy büszke vagyok 
az olvasóinkra is, akik rendszeresen 
beküldött írásaikkal folyamatosan 
visszaigazolják, hogy Magyarország 
egy versszerető közeg, ahol fontos 
az anyanyelv, az identitás, és olyan 
ország, ahol fogékonyak a szépségre 
az emberek.

De hát a teljes Előretolt Helyőr-
ségnek épp ez volt a célja: vissza-
adni az olvasóknak azt, ami régen 
kikopott a napi sajtóból: az iroda-
lommal való találkozás rendszeres 
lehetőségét. Ezen belül pedig ki-
emelten a versekkel való közelsé-
get, hiszen mint tudjuk, mindenki 
ír verset. Vagy írt, vagy fog. Sok-
szor nem az a tét, hogy milyen is 
az a vers, hogy mit mondana róla 
a „szakma”, hanem sokkal inkább 
az, hogy mit mond el rólunk, belő-
lünk egy-egy szöveg. Mi, magyarok 
pedig ilyenek vagyunk: valahogy 
genetikusan szeretjük a verseket, 

velünk született sajátosságunk, 
hogy képekbe, rímekbe rögzítsük 
a velünk történő fontos dolgokat, 
ahogyan az is, hogy ezt másoknak 
felmutassuk.

Egy ilyen lap küldetése, pon-
tosabban egy ilyen lap versrova-
tának a küldetése pedig az, hogy 
próbáljon valamiféle egyensúlyt 
teremteni a rengeteg szöveg kö-
zött, hitet adjon az olvasónak és a 
szerzőnek, megtalálja a szakmai- 
ság és a műélvezet metszéspont-
jait.

Azokat a verseket, amelyeket hét-
ről hétre az Önök kezébe ad.

KEDDEKRŐL ÉS KEDD ESTÉKRŐL Leczo Bence
Két éve aligha gondoltam volna, 
hogy egyszer tördelőként fogok 
dolgozni. Korábban a komáromi 
egyetemi lapot tördeltem ugyan – 
visszatekintve borzasztó minőség-
ben –, de nem volt életcélom az, 
hogy ezt csináljam. Aztán mégis. 

Izgalmakkal és fejlődéssel teli 
két év volt. A tördelők élete nem 
csak játék és mese – nehéz volt 
belerázódni. Sok idegtépő pillana-
tot éltem meg, míg hozzászoktam 
a lap méretéhez, míg jó lett az ol-
dalegyensúly, satöbbi. De azt kell 
mondanom, megérte. Szeretem lát-
ni, ahogy egybeáll az oldal, a kusza 
sorok hasábok lesznek, egyszóval 
minden a helyére kerül. Ez a legsze-
rencsésebb forgatókönyv, ahogy az 
életben is. Persze van, hogy éjjelez-
ni kell miatta, ugyanis a lap igényli 
a törődést, nem lehet mímelt oda-
adással átrohanni fölötte. Az ilyen 
bánásmódot megbosszulja. A már 
betördelt anyagon történő változ-
tatások, netán az oldal teljes át-

rendezése elősegítették a fejlődést 
– habár akkor teljesen máshogy 
gondoltam. 

Hébe-hóba cikkeket is írtam a 
lapba, amelyek megalkotása köz-
ben korábban még nem hallott dol-
gokról olvastam, és írtam is le. És 
azt hiszem, ez a lényeg, ez a pasz-
szió, ebben van a kraft: felkutatni 
az elfeledett embereket, sorsokat 
a Kárpát-medencében. A nemzet 
szerencsétlenségére – és az újság-
író szerencséjére – rengeteg ilyen 
van. Már csak Magyarországon is, 
ahol a szocializmus alatt rengeteg 
mű tűnt el a süllyesztőben, vagy 
csak épp nem fedezte fel az olvasó-
közönség, vagy nem kanonizálták. 
És akkor nem is beszéltünk az el-
csatolt területekről, ahol mindezen 
tényezők mellett a többségi nem-
zet nyilvánvaló elnyomása is érvé-
nyesült. Előfordul, hogy az ember 
nagyon várja egy-egy dicstelenül 
elfeledett, de példás életet élő sze-
mély születésének vagy halálának 

évfordulóját. Amint megjelenik a 
cikk róla, megkönnyebbülünk, és 
úgy érezzük, helyre került egy a vi-
lág darabjai közül. 

A kedd este új fogalom lett az 
utóbbi másfél évben. Előtte egy ál-
mos, hétköznapi este volt, amikor 
rendszerint semmi nem történik: az 
ember várja a hétvégét, a hétfő már 
elmúlt, a péntek még odébb van. 
Azonban a lapzárta és a tördelés ked-
den történik, ami után visszaérkezik 
a korrektúrázott anyag szerdán, ez-
után kerül nyomdába. Azonban ez-
zel a lap készítésének folyamatában 
egy lyuk keletkezik: a kedd este. Az 
utóbbi időben kissé szórványosan 
ugyan, de korábban rendszerint a 
lap leadása után az egyik, szerkesz-
tőséghez közeli kocsmában gyűltünk 
össze változó létszámban, hogy kissé 
megpihenjünk, abbahagyjuk a szak-
mázást, és más dolgokról beszélges-
sünk. Egy olyan kollektíva alakult 
ki a szerkesztőségben, amit nagyon 
gyakran irigylek magamtól – már ha 

létezik ilyen jelenség. A párás pince-
helyiség dohos, fülledt, de valahogy 
mégis könnyed illata összeforrt a 
kedd fogalmával. 

Ez a hármas jellemzi leginkább 
az elmúlt két évet. Én pedig hálás 

vagyok, hogy a részese lehettem. 
Volt ellenszél, azonban csitult, a 
szerkesztőségbe érkező levelek 
pedig megnyugtatják a néha fel-
törő aggályokat: van értelme ezt 
csinálni. 

NEMES ÉLVEZET Nagy Koppány Zsolt
Számomra ez a két év intellektuális 
kalandokkal teli szépséges időszak 
volt. Legalább két évtizede kacér-
kodtam ugyanis az irodalmifolyó-
irat-szerkesztéssel, mielőtt itt el-
kezdhettem a munkát – többször 
közel is kerültem hozzá, részem is 
volt benne, de hol a nyakasságom 
miatt, hol pedig a körülmények 
folytán (mert a körülmények sunyi 
természetéhez tartozik, hogy ala-
kulnak és változnak) nem tartott 
sokáig az élvezet. (Mert élvezet ez, 
még ha nemes, felelősségteljes és 
fegyelmezett élvezet is.) Így aztán – 
természetesen nem feltétlenül csak 

ezért – könyvszerkesztőként dol-
goztam számos kiadónál, és írtam 
(önfeledt mámorban) a saját novel-
láimat, regényeimet. 

Két évvel ezelőtt olyan volt tehát 
elkezdeni ezt a munkát, mint a rév- 
be érés. Lehet, nem is baj, hogy 
nem jött hamarabb: alázatosabb 
lettem, figyelmesebb, odaadóbb és 
gőgmentesebb ebben a húsz évben. 
(Legalábbis szeretném ezt gondolni 
magamról.) 

Mivel sokáig a vadászpuska má-
sik végén voltam, és én küldöz-
gettem az írásokat szőrösszívű 
szerkesztőknek, pontosan tudom, 

milyen a választ aggódva váró szer-
ző lelkiállapota. Olyan, amilyenre 
senkinek nincs szüksége. Igyek-
szem hát gyorsan elolvasni a szöve-
geket és válaszolni, mert senki nem 
lehet akkora tekintélyhólyag széles 
e Földön, hogy megengedhesse ma-
gának a mások megvárakoztatását. 

Alázatos is lettem ugyanakkor, 
a szöveget szerető ember. Tudom, 
milyen nehéz létrehozni valamit, a 
semmiből egy új világot teremteni, 
ugye (még ha csak intertextusok 
egymásra pakolgatásával is, mint 
valami rossz irodalmi lemezlovas). 
Ezért minden erőfeszítést nagy-

ra értékelek, és minden teremtett 
világot, még a legbénábbat is fi-
gyelmesen olvasom – miközben 
minden oldal (amikor azt érzem, 
hogy legszívesebben kitépném a 
maradék hajamat) után felhívom a 
saját magam figyelmét: lehet, téve-
dek. Lehet, hogy van olyan ember, 
akinek tetszenének e sorok. Nem 
valószínű, de elméletileg kicsikét 
talán lehetségesszerű is lehet vala-
mifélefajta ilyesmicske szempon-
tolat. 

Rengeteget tanultam, hogy ezt az 
inspiráló munkát végezhessem, és 
még többet tanultam, mióta vég-

zem. Persze, még az út elején tartok 
– magamnál például igen nehezen 
tudom érvényesíteni mindazt a 
kristálytiszta szabály- és elvárás-
tömkeleget, amit másoknál oly szi-
gorúan számon kérek. Legyen ere-
je és legyen eleje (meg főleg vége), 
legyen groteszk és legyen tragikus, 
ha már novella. (A tárcáról nem 
is beszélve.) Mindenesetre: nehéz 
szívvel írok immár ilyeneket, mióta 
látom, kiknek hogy nem sikerül – 
és főleg, mióta látom, kiknek hogy 
sikerül. És jó, ha az ember nem ír 
könnyű szívvel: az jót tesz a szöveg-
nek. 

CSAK FOLYTATNI LEHET Szente Anita
Szerkesztőségi terepasztal. Végre in-
dokolt volt a naplóírás. Végre nem 
volt lehetőség a kifogásokra. Nem 
hivatkozhattam arra, hogy minek 
írnék most, ha eddig nem. Furcsa, 
de mindig határozottan kiálltam 
amellett, hogy naplót csak folytatni 
lehet, elkezdeni nem. Nem találtam 
megfelelő pillanatot az elkezdésére. 
De így utólag tudom, hogy nem ez az 
egyetlen, amiről így gondolkodom. 

Első alkalom volt arra, hogy írás 
közben átgondoljam a napom. Nem 
az eseményeket, nem is a dönté-
seket és talán nem is a történések 
köré fűződő gondolataim. A fölös-
leges maszlagot, a vakolatot, az oda 
nem illő színeket, a kakukktojásokat 
tüntettem el. Maradt a váz, az alap, 

a megmunkálatlan anyag. A tiszta-
ság. Ebből gyúródott a ki vagyok én. 
Ebből épült a hol tartok most. Ilyen-
kor gyakran láttam hatalmasnak a 
pirinyónak tűnő változásokat, vagy 
éppen ellenkezőleg, zsugorodni kez-
dett a gombóc. Voltam dühös, büsz-
ke, aggodalmas, akaratos, motivált 
és nem egyszer hálás is. 

Aztán idegenné vált. Megjelent a 
szöveg és egy ismeretlen alak rajzo-
lódott ki a sorokból, akihez semmi 
közöm, akit nem ismerek. Akit nem 
ismerek, de szimpatikus. Szimpati-
kus a kérdéseivel együtt, a naiv gon-
dolataival, a csapongásával, a hatá-
rozott határozatlanságával. 

Az irodában ült, miközben olvasta 
a nyomtatott lapszám második olda-

lán az ismerősnek tűnő mondatokat. 
Lefotózta, átküldte a kilométerekkel 
arrébb élő közelieknek és várta a di-
cséretet. Nem a tartalomért várt gra-
tulációt. Nem kérte a szövegek elol-
vasását. A megerősítés utáni vágyért 
tette minden alkalommal.  Visszajel-
zést várt arról, hogy jó helyen van. 
Otthon van? 

Aztán átlapozta, elképzelte a szer-
zők arcát és tekintetét, akik ugyan-
abban a lapszámban publikáltak. 
Megnyitotta a táblázatot és az el-
képzelt alakok nevét felsorakoztatta. 
Később ismerőssé váltak ezek az ide-
genek. Beköltöztek a hétköznapokba 
a sosem látott arcok és az impresz-
szumban sorakozó nevek lettek a tá-
voli közeliek. 

Volt téeszudvar (olaj, vászon, 80 × 100 cm, 2019)

Falusi tapéta (színes tus, tempera papíron, 73 × 102 cm, 1986)
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12. 05. Ma megpróbáltam Gabi 
néni kedvére tenni, és szépen ír-
tam le a füzetbe a tollbamondást.

„Most lebuktál! Így is tudsz írni? 
Ilyen külalakot szeretnék látni a 
füzetedben mindig!” – ezt írta rá, 
és egy mosolygós ötöst.

Julcsi, a kishúgom mindig cumi-
zik, hogy megnyugodjon. Elkér-
tem tőle a cumit, hátha megnyug-
szom én is. Most már akkor örök 
életemben szépen kell írni?

Ma este jön a Télapó!

12. 06. Itt volt a Télapó! Nem ko-
pogott be az ablakon úgy, mint ta-
valy, mert biztosan értesült arról, 
hogy akkor frászt kaptam. Az úgy 
volt, hogy arra ébredtem, hogy 
Anya ott áll az ágyam mellett és 
szólongat, hogy valaki már régóta 
kopog az ablakomon. És nem lát-
tunk mást, csak egy sötét árnyat a 
teraszon. És akkor elkezdtem sír-
ni-sikítani, mert azt gondoltam, 
rabló. Anyu bátor volt, megnézte, 
ki az, és azt mondta, hogy nem is 
rabló, hanem a Télapó járt itt, ho-
zott nekem mindenféle ajándéko-
kat. Nem tudtam örülni neki, mert 
féltem, hogy visszajön, és megint 
rám kopog. Így is lett. Másnap, 
amikor nyugodtan játszottam a 
szobámban, csöngettek.

– Nyisd ki az ajtót, kisfiam! – 
szólt Anya.

Szaladtam kinyitni az ajtót, és 
akkorát kiáltottam, de akkorát! 
Mert ott állt az ajtóban a Mikulás! 
És egy pizzát tartott a kezében. Ő 
is nagyon megijedt, nem csak én, 
de aztán megkérdezte, tudok-e va-
lami szép verset. Én meg elbújtam 
Anyukám mögé, és onnét kiabál-
tam, hogy: „Nem!”

Anyu pénzt adott a Télapónak, 
elvette tőle a pizzát, becsukta az 
ajtót, és azt mondta nekem, hogy 
picikét gázos a viselkedésem, mert 
a télapóruhás pizzafutár most azt 
hiszi, dilinyósak vagyunk, és mi-
ért kellett ordítani? Miért-miért? 
Mert én tudom, hogy rossz fiú va-

gyok, és tegnap annyi ajándékot 
kaptam az ablakba, hogy azt gon-
doltam: visszajött, és most kapok a 
sok rosszaságomért… mert biztos 
látta azt is, amikor összekevertem 
a polcokon a termékeket a bolt-
ban…

Mostanában néha behunyom a 
szemem, és máris elém ötlik Pa-
pika, az Indián. Nem volt igazi in- 
dián a nagypapám, viszont mégis 
az volt, mert egyszer indián harci 
kiáltással kergetett végig a tópar-
ton, és minden horgász minket 
nézett. Papika cserkész volt, olyan 
parancsnokféle, aki mindenféle 
dolgokat kieszelt a többi cserkész-
nek, akik ugyanolyan öreg bácsik 
voltak, mint ő. Szóval, ha behu-
nyom a szemem és elém ötlik, ak-
kor tanácsokat szoktam kérni tőle, 
és mindig megmondja, hogy mi a 
helyes. Mondjuk a boltban, amikor 
összekevertem a polcokon a ter-
mékeket, pont nem jutott eszembe.

Játszottunk a húgommal a kád-
ban. Folyt a víz a csapból, és ő meg 
akarta fogni. Mutattam, hogy nem 
tudom neki odaadni, mert átfolyik 
az ujjaim között. Julcsi nagyon 
jó játszótárs ahhoz képest, hogy 
baba. Szeretem, ha kacag, mert 
szeretem, ha boldog. Ha ő boldog, 
én is az vagyok.

12. 10. Gabi néni azt mondta, hogy 
holnap mindenki oda ülhet, ahová 
csak akar. Nem lenne jó, ha Aletta 
elmenne mellőlem. Választottam 
neki a polcomról ajándékba egy 
picike lovat, odaadom neki, hát-
ha velem marad. Ha így lesz, ün-
neplek. Veszek egy fazékba hétfőt, 
megsózom keddel, belemetélem a 
szerdát, megkeverem csütörtök-
kel, összefőzöm péntekkel, bebo-
rítom szombattal és megeszem va-
sárnap.

Az osztályban mindenkinek van 
mobiltelefonja, csak nekem nincs.

12. 11. Aletta ma elült mellőlem 
a barátnője mellé. Tetszett neki a 

lovacska, és mégis. Pedig ha bána-
tos vagyok, ő az, aki megvigasztal 
és megsimogat. Olyankor azt ér-
zem, hogy velem van és megvéd. 
És most elült mellőlem, én pedig 
megint egyedül vagyok a padban.

Az osztályban mindenkinek van 
mobiltelefonja, csak nekem nincs. 
Ezen sírtam egy kicsit. Anya azt 
mondja, hogy minek egy ekkora fiú- 
nak, mint én, mobiltelefon. Főleg 
úgy, hogy mindent elhagyok.

Nem értek egyet anyukámmal. 
Nekem szükségem van mobil-
telefonra! Az osztályban is van 
legalább három gyereknek. Ja…
ööö… Hát tényleg nem mindenki-
nek, de… nekem mobiltelefon kell! 
Anya, ezt miért nem érted meg?

12. 12. Ma elmentem Apuhoz, aki 
azt mondta, hogy valami meglepe-
tés vár rám. És ki volt készítve egy 
mobiltelefon.

– Ez kié? – kérdeztem tőle.
– A tied – válaszolta.
Annyira megörültem apámnak! 

Nagyon megköszöntem neki. Az 
arcán láttam, hogy nagyon szeret. 
Megmutatta, hogyan működik, 
és mire kell vigyáznom. A kód-
ra. Mert most már kódom is van! 
1357! De ez titok. Azt mondta, 
hogy a telefont ne kapcsoljam ki, 
mert akkor nem tud felhívni.

Az nagyon ciki, ha azt játszom, 
hogy lefektetem és betakarom a 
mobiltelefonomat? Én cikinek ér-

zem, mert ez olyan kisbabás szo-
kás. Viszont szeretem.

Anya! Van egy kis bökkenő a te-
lefonommal! Apa csak hétfő, kedd, 
szerda, csütörtök, péntekre állí-
totta be az ébresztőt, reggel hétre. 
Az úgy jó? Ja, tényleg, nem akarok 
hétvégén korán kelni... Akkor jó!

Miért mondod, hogy ez a telefon-
vásárlás nem volt jó ötlet Apa részé-
ről… Anya, nem értek egyet veled!

12. 13. Milyen az a fiú, akinek mo-
biltelefonja van? Annak kemény 
az élete, mert sokat telefonál, és 
ezért fizetnie kell. És korán is kell 
kelnie, az ébresztő funkció miatt. 
Ha háromszor elrontod a kódot, 
akkor pápá mobiltelefon. Letilt a 
SIM-kártya. Mobiltelefon nélkül 
olyan voltam, aki nem kelt korán, 
és nem izgult ilyen dolgok miatt. 
Az a jobb, ha a könnyebb életet vá-
lasztjuk, és nincs mobiltelefonunk. 
Ha mutogatom a suliban a telefo-
nomat, akkor nagyképű vagyok. Az 
olyan királyos dolog, rossz. Én nem 
teszek ilyet. Anya ugyanis nem en-
gedi meg, hogy bevigyem az isko-
lába.

12. 14. Ma volt a suliban a kará-
csony. Ilyenkor előadást tartanak a 
gyerekek a betlehemezésről. A bet-
lehem az egy istálló, ahol megszü-
letett a Kisjézuska egy jászolban. 
Az anyukáját Máriának hívták, aki 
itt szült. Nem tudom, hogyan, mert 

abban az időben nem voltak orvo-
sok. Kétségtelenül nem igaz, hogy 
a Jézuska orvosokkal született. 
Nélkülük ritkán sikerül egy nőnek 
megszülni, vagyis kevés gyerek 
tudja az ilyet túlélni. És Jézuska kö-
zöttük volt! Szerintem ezt ünnepel-
jük. Jézus a megváltó. A Messiás és 
Izsaiás. Ami nem tudom, hogy mi, 
viszont énekeltünk róla. Az égből 
segít az embereknek: vigyáz rájuk, 
mert onnét, gondolom, jobban lát. 
Tavaly egész évben egy kistesóra 
vágytam, és teljesült az álmom, 
mert megszületett. Anya császárral 
szült, ami nagyon érdekes, mert a 
császár az egy régi uralkodó. El is 
képzelem, ott ül a műtőben, rubin-
tos turbánnal a fején, és azt mond-
ja az anyukámnak: – Szülj! – mire 
anyukám szül. Nem értem, ha 
anyukám hasát felvágták, az miért 
császármetszés. Vagy a császárokat 
szokták az anyák helyett metszeni? 
Ott fekszik egymás mellett Anyu és 
a császár rubintos turbánban, és a 
doktor bácsi azt találgatja, most ki-
nek vágja fel a hasát?

Ha meghalsz, akkor csak a tes-
ted hal meg, a szellemed beleszáll 
egy anyuba, és újra megszületsz. 
Gyerekkor – kifejlődőkor – fel-
nőttkor – halókor. És ez egy kerin-
gés. Olyan, mint egy óriáskerék: 
körbe-körbe forog, és a születéssel 
és halállal is pont ugyanígy megy.

Nagyon várom már a kará-
csonyt!

Kodzsima Hideo a játékipar egyik 
legismertebb alkotója, valódi au-
teur, aki szinte példátlan kreatív 
kontrollal mesél, legtöbbször mé-
lyen személyes indíttatású vagy épp 
extravagáns történetekről. Az ere-
detileg grafikusnak készülő fiatal-
embert kezdetben a művészi pálya 
létbizonytalansága tartotta vissza 
attól, hogy alkotói útra lépjen. Köz-
gazdaságot kezdett tanulni, majd 
szabadidejében magazinoknak írt 
novellákat, melyek sohasem láttak 
napvilágot, emellett barátjával a film-
készítésbe is belekóstolt. Ezután a 
nyolcvanas években feltörekvő vi-
deójáték-iparban próbált szerencsét 
mint író és tervező. Amikor a japán 
Konami Kiadó zászlaja alatt 1987-
ben elkészítette a Metal Gear című 
lopakodós akciójátékot, még senki 
sem gondolta, hogy egy új műfaj és 
vele egy ikonikus alkotó született. 

A Konaminál Kodzsima karrier-
je töretlenül ívelt felfelé, a Metal 
Gear-ből sorozat lett, mely egyre 
összetettebb módon egyre komo-
lyabb témákat kezdett érinteni. 

Háborúellenes szemlélete és a nuk-
leáris leszerelés támogatása ugyan-
úgy utat talált a játékaiba, mint a 
demokrácia sebezhetőségétől való 
félelem vagy az Egyesült Államok 
világrendőri szerepének kritikája. 
Sajnos a sorozat utolsó darabjá-
nak, a Metal Gear Solid V: Phan-
tom Painnek magas költségei miatt 
megromlott a kapcsolat Kodzsima 
és a Konami között, aki így távo-
zott a cégtől. Nem maradt sokáig 
állás nélkül, ugyanis a Sony szinte 
azonnal szerződtette, és teljes sza-
bad kezet adott neki új játékának 
megalkotásához. Így készülhetett el 
a Death Stranding, mely az év egyik 
legkülönlegesebb játékélménye lett.

Történetünk hőse Sam (a Wal-
king Dead tévésorozatból ismerős 
Normas Reedus alakításában), egy 
elképesztően bizarr – és néhány 
szóban nem is egykönnyen össze-
foglalható –, kataklizma sújtotta 
Amerika vándora. Ezt az eseményt 
valahogy úgy kell elképzelni, mint-
ha a túlvilág, a halál utáni élet hely-
színe és a Földünk összecsúszott 

volna – a játékban ezt az eseményt 
hívják Death Strandingnek (amit 
magyarul talán Halálhullámnak 
fordíthatnánk). A túlvilágot bené-
pesítő, szabad szemmel láthatatlan 
lények a PV-k, azaz a Partra Vetet-
tek, közelükben minden élet gyors 
öregedésnek indul, a nekrózis pe-
dig egy korlátozott, nukleáris rob-
banásra emlékeztető pusztításban 
teljesedik ki. Ezen jelenségek so-
rozatának köszönhetően az ország 
infrastruktúrája összeomlott, a 
népesség pedig megtizedelődött. A 
maradék lakosság egymástól elszi-
getelt, zárt városokba kényszerült, 
melyek nemigen tartják a kapcsola-
tot, az utazás közöttük pedig rend-
kívül veszélyes. 

Sam egy Bridges nevű cégnek 
dolgozik, mely gyalogos futáraival 
az elszigetelt városok között folytat 
áruszállítást, ám a vállalkozásnak 
ennél ambiciózusabb célja is van: 
összekötni az Amerikai Egyesült 
Városok államát, és újjáépíteni a 
civilizációt. Eleinte azonban Sam 
munkája – így a játékos feladata is – 

csomagok gyalogos kézbesítésében 
fog kimerülni. Ennek kivitelezése 
messze nem olyan könnyű, mint 
amilyennek hangzik: a szállítmá-
nyokat ugyanis Sam a hátán cipeli, 
így ezek összerendezése egyetlen 
csomaggá már önmagában is kihí-
vás. Hősünknek munkája közben 
úttalan utakon kell átkelnie, néhol 
mászva, futva vagy egyensúlyozva, 
a csomag elosztása pedig befolyá-
solja a mozgékonyságát, a sebessé-
gét és persze az egyensúlyérzékét. 
A zord sziklák, a sebes patakok és 
a kátránytavak mellett utunkat a 
szállítmányunkra vadászó foszto-
gatók, a PV-k által uralt övezetek, 
illetve barátságtalan túlélők is ne-
hezítik.

Ez a szokatlan játékmenet – 
mely homlokegyenest szembe-
megy mindennel, ami ma egy 
nagyköltségvetésű sikerjátéktól el-
várható – Kodzsimától a legkevés-
bé sem meglepő. A lassú, komótos 
tempó és a játékidő első, nagyjából 
20 órája, mely szinte csak a világ 
bemutatásával telik, a mai közön-

ség egy részének talán kifejezetten 
unalmas lehet. Az erőszak háttér-
be szorításával azonban Kodzsima 
olyan játékelemekre helyezhette 
a hangsúlyt, melyekre korábban 
más alkotók gondolni sem mer-
tek. Utolsó kétharmadában pe-
dig a meglepetések és fordulatok 
egész sora mellett az érzelmi tétek 
is egyre emelkednek, midőn egyre 
mélyebben megismerjük Sam lel-
két, és elhelyezzük őt a többi sze-
replő viszonyrendszerében.

A Death Stranding talán az utób-
bi idők legmegosztóbb játéka lett, 
mely a gyors adrenalinfröccsöt egy 
lassan kibontakozó világra, az alibi-
ként odavetett sztorit pedig össze-
tett szimbólumrendszerre cserélte. 
Pacifista üzenetbe csomagolva me-
sél a közösségek összetartozásáról 
és az egyéni kapcsolatok fontos-
ságáról egy olyan korban, ahol az 
emberek egyre inkább bezárkóznak 
digitális ökoszférájukba.

(Death Stranding. Platform: 
Playstation 4)
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