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Huxley: Szép, új világ
Zömök, szürke épület, mindössze harmincnégy emeletes. Majd még egy, és még egy. Innen 
tudja az ember, hogy a Nyugati pályaudvar felől elhagyta Pestet, és Újpest környékén jár. 
Megint túl meleg van. December van, és az ember pólóban ücsöröghet a túlzsúfolt vagon-
ban. S még ha a lovagi erény élne és megpróbálná átadni a helyét, se lenne érdemes. Még 
felállni se lehet ugyanis. A kalauz szürke tekintettel végigméri a tömeget, majd sztoikus 
nyugalommal az ajtónak dől, közvetlenül a „Ne támaszkodj az ajtónak” felirat mellé. 

   Körben a tömeg zsizseg. Papíron sziszegnek a tollak, valaki a telefonjába vagy a dikta-
fonjába mondja fel ötletei. Sőt akad olyan is, aki csak csacsog, de egy készülék azt is rögzíti, 
nehogy egy szó is elvesszen egy lehetséges történetből. 

   Ebben a zajban kellett hazautaznia Hevesvári Bencének, aki éppen szemüvegét hom-
lokára tolva sajgó szemeit dörzsölgette. Kemény napja volt a munkahelyén. Ugyanis ő 
nem kisebb személyiség, mint egy olvasó. Igen, ez az elsőre furcsának tűnő foglalkozás 
nem olyan rég keletkezett. Talán Bence születése előtti kulturális puccs készítette elő, ami 
kijelentette, hogy mindenkiben van tehetség, és ezt felszínre is kell hoznia. Így fordult ki 
a világ a megszokott tengelyéből, és változtak meg az arányok az írók javára az olvasók 
ellenében. De legalább előkészítette Bence munkalehetőségét, ami nem kevés fizetéssel 
járt, mondjuk nem eléggel, hogy saját kocsival járjon. Legalább szórakoztató volt. Olvasott 
is egy–két igen ígéretes írást is, de be kell látni voltak pocsékok is. Valakinek jobban áll 
ugyanis a bírói talár vagy a malteros lapát. 

   Amint így utazott, egyre nehezebben bírta elviselni a nyüzsgő tömeget. Akárhogy 
próbált szabadulni munkahelyéről, csak írók, költők, alkotók tudták körülvenni. Már alig 
várta, hogy hazaérjen otthona nyugalmába, és egy kis tévézéssel vagy zenehallgatással ürítse 
ki a fejét. Minekutána ez előbbi nem segített, látva, hogy ott is irodalmi estet tartanak, felra-
kott a bakelitlejátszóra egy régi lemezt. Végre valami túlharsogta fejében zajló történeteket, 
és el tudott aludni. 

   Másnap monoton kattogott a lejátszó. A lemez a végére ért. Bence pedig felkelt, és 
elindult a munkába. Ugyanaz a szörnyű sziszegés a papíron, a laptopok kattogása, a sok írói 
sustorgás a telefonba vagy a diktafonba. Bedugta a fülét, hogy ne hallja. De hazafelére már 
lemerült a mobilja. 

Nem kell mondanom, mit hallott Bence egész vonatúton. Persze, hogy az írók csacsogását. 
A metrón, a villamoson, az aluljárón, a felüljárón, a boltban, még az eladó is írt egy könyvet, 
persze, ezt Bence már kívülről fújja. Az eladás mestersége, írta ez meg ez. Lassan már az se 
számít, ki másol le kit, mintha csak Bencét akarná foglalkoztatni mindenki.

Ez így ment nap–nap után, mígnem a cégnél beteget jelentettek, és mások olvasmányát 
is Bencének kellett elolvasnia. Este kötött is egy csomót, hogy végez magával, de előbb egy 
búcsúlevelet kezdett legépelni. Gyomorgörccsel a hasában kezdett neki.

„Eldobom az életem, nem vár rám semmi. Utam itt véget ért. Megyek, tovább eresszetek…”
   De akárhogy akarta, nem ért a végére, nem tudta abbahagyni, végül már nem is akarta. 

Annyit olvasott már, hogy a szavak csak ömlöttek ki az ujjai alól, és újabb és újabb oldalakat 
halmozott fel. Végül eldöntötte, hogy ő is író lesz.

Dezső Kata

Tundrán a tüzek

Előszó
II.
Nézd, a nyírfa ágaiba kaptál,
-évszak épül, váz a légmozgásra,-
ügyetlenebb voltál most a vártnál,
a számvetést hagytad utoljára.

Lent a kertben ma is újra látlak,
-nálunk minden vak, egyszínű sötét,-
málnabokor, rajta körben árnyak,
beleállsz, hogy ne láthassak mögéd,

és elrebeged száraz, meleg átkát
ennek az elképzelt nyári képnek,
mire végső irányát bevárnád,
a színről a szereplők lelépnek.

Átmennek egy mást mutató évbe,
feltúrják kitáguló árkukat,
ki lesz majd a bűnös utóvégre:
a maradó vagy aki látogat?
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Jégvirágos udvarunkon 
átutazóban
a te oldaladon, remélem, helye lehet ennek a versnek,

Elég közel állva leolvashatod, mi maradt rám apámról,
ehhez arcommal a tükörnek állok,
más jellegű örökséggel nem büszkélkedek,
se autó és hatalmas vagyon,
se gondosan őrzött levelezések;

mi, akik itt maradtunk, múltunkat magunkba rejtjük
és nem osztjuk fel egymás között, ha rólad,
a megszokott hiányról kell beszélni,
mit is tudnánk mondani, amikor hozzád, apánk,
már csak közös felejtés köt,
illatodat, ideges szavaid állagát sem tudjuk felidézni

Apám egy gyönyörű száj mögötti férfi,
hazugságait egyből elárulja orra felé törő,
nyeregszerű felső ajkának állása,
elárulta akkor is,
mikor kocsmalépcsők és idegen férfiak előtt
elszavalt könyörgéseimből hazazavart,
jövök nemsoká, mondta,
nem jön időben, tudtuk
  
A tündérmesékben miattad nem hiszek, apám,
a jók korán halnak, a rosszak átörökítik alkatuk
sanyarúságát elhagyott nyomorultjaikra,
a te idődben az ivás, az enyémben a felejtés a legrosszabb 
szokás,
amit rokonaink ellenére elsajátítottunk

Így állunk most, apám, látod,
22 éves lettem, sokat fogytam,
arcom már nagyjából állandó,
famíliánk veszteségeit vonásokként hordja
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milyen kijátszhatatlan megoldás volt ez tőled:
elrontott életek közül mindig a megkezdetlennel,
a legrövidebbel megúszni

Nem haragszom rád, apám,
téged több volt, aki elhagyott,
rájuk szemünk színe vigyáz,
anya azt mondja, téged lát bennem,
nem tudom, kioltaná-e az érzést,
ha nem a lánya lennék,
nem is az egyetlen férfi az életében

hogy haragudnék, apám,
zajlik körülöttünk minden,
amit tizenhárom évvel ezelőtt
megálmodva adtál elénk,

Búcsúzom, apám, árnyaid vedd magad mellé,
ha megpihenni térsz,
minden fényt elnyom a föld, tudod,
a térkép a benned élők hálózatáról elveszett,
egy kérlelhetetlen férfi ökölbe szorított markában az örökség,

csak ne látnám szemeden keresztül sorsom kikerülhetetlen szakadékait,
lelkem belőled oltott hiányát

Tarcsay Zoltán

Kiderülés
Alétheia szeretett egy lépéssel a világ mögött maradni, ahonnan jól látszanak a barlang falán 
táncoló árnyékok. Igyekezett észrevétlen maradni, csapdába csalni a világ egy darabkáját, 
megfigyelni és leírni, mit művelnek a részecskék. Alétheia költő volt és tudós. Filozófus. 
Orákulum.

Már csak egy megbízható, de kissé bugyuta asszisztensre volt szüksége, aki csodálja, 
titokban szerelmes belé (de nem tudja jól titkolni), elvégzi helyette a munka unalmas 
részét, és esetleg feláldozza magát, ha kell. Jobb híján Wittgenstein töltötte be ezt a szerepet, 
aki minden igyekezete ellenére sajnos csak egy hörcsög volt, és ez gyakran hátráltatta 
asszisztensi feladatai végrehajtásában. Alétheia és Wittgenstein hosszú órákat töltöttek 
együtt nap mint nap, és roppant precizitással felügyelték világot, ezt az érzékeny és 
bonyolult kísérletet.

Sokan egyetértettek abban, hogy Alétheia hetedhét határon a legszebb huszonnégy 
vagy huszonhat éves pszichopata volt szabályos, kerek arcával, selymes fekete hajával és 
hullafehér bőrével; ártatlan volt és elesett, és főként képtelen volt megkülönböztetni a 
kényszerképzeteit a valóságtól. A zárt osztály ápolói személyzete (amely főleg férfiakból állt) 
a lábai előtt hevert. A két ügyeletes közül az egyik mindig őrködött a biztonsági szobában, 
és a kamerák képét figyelte, míg a másik Alétheia kegyeit kereste.

Alétheia már egy ideje figyelte a viselkedésüket és a szokásaikat, próbálta feltárni titkos 
mozgatórugóikat. A nevüket nem tudta, ezért adott nekik. Kerberosz mindig vicsorgott és 
folyt a nyála, legtöbbször ő ült a kamerák túloldalán, és ő nyitotta ki az ajtót a többieknek, 
például a büdös szájú Kharübdisznek; a Hárpiák, akinek a szeme olyan volt, mintha 
aki a pokol fenekéről néztek volna kifelé egy nagyon kis lyukon át. Ekhinda hozta a 
reggelit, és mindig élvezettel beleköpött (jó esetben); a női személyzet tagjai közül ő volt 
a legfélelmetesebb, mert mindig kedvesen mosolygott. Aztán persze ott volt Szkülla, róla 
inkább ne is beszéljünk.

Hétfőnként Dr. Sz. T. (vagy ahogy Alétheia híva, Oresztész) jött látogatóba. Elmeorvosnak 
adta ki magát, de Alétheia átlátott rajta: csak valami bérenc volt, akinek az a dolga, hogy itt 
tartsa ebben az Alvilágban. Jobbnak látta viszont, ha elmebetegnek tetteti magát, elvégre 
ebben állt Alétheia hatalma: mások tudatlanságában. És szerencsére mindenki rettentő 
ostoba volt.

– És hogy vannak azok a rémálmok? – kérdezte unottan Oresztész. – Legutóbb azt 
mondtad, hogy valami mitologikus tengeri szörny üldözött. Sok ilyen üldözős álmod van 
mostanában?

– Dehogyis – hazudta. Bár igaz, hogy nem álom volt. – Valami gyomorrontás lehetett.

– Majd én felállítom a diagnózist, engedelmeddel. Én vagyok az orvos, te pedig a beteg, 
vagy már megint elfelejtetted? Elmeséljem százezredszerre is a történetedet? Egyszer volt, 
hol nem volt, volt egyszer egy tizennyolc éves lány a hetedik kerületben. 


