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Villám cikáz szeméből, düh fergeteg, hogy 

dörög, a melle úgy veri, kint kong, mert

bent rekedt, az emberben a kín.

Meg-megcsapdázták itt egymást a magya-

rok. Mindenki acsarog,

lazulnak a csavarok, rozsda eszi törésre, 

pattan szilánk.

Nem érted, mi? Nem. Baszok rá. De azt 

értsd meg:

Nem eshetsz hiába ugyanazon hibába, 

folyton.

Akkor lángra kapsz, lángra kapsz.

Nem eshetsz hiába ugyanazon hibába, 

folyton.

Abból máglya vagy, máglya vagy.

Nem eshetsz hiába, ugyanazon hibába, 

folyton.

Majd hamu az, csak hamu az.

Fényszennyezés. Jutalom a fejedre.

Értem már, rám metsz Ré ég, erre ér,

remeg; hogy hozd a várát vérednek, 

kiutakra.

Ezért jöttél. Ezért jöttél a világra.

Oltsad szomjad fénnyel, révbe érni 

készülj.

Lehet az műfény, vagy a napé, de az ár-

nyék; az árnyék a hiány varázslata, ahogy

formákat önt, ölt, öl-el magába, hidegség a 

láza, lávamozgása vágy, és ha szélvibrált

víziókat szít, legyél, nemhiába, figyelő tár-

sasága, csak a rá szánt idő az ára, bár míg

drágakővé sűrűsödik életek mehetnek rá-

ja, tágas tájait járva át.

TENGL ER GERGELY

HALSZÁJOPTIKA
2018. június 27. – július 20.

A Halszájoptika kezdetben mindössze egy blog volt, aminek lényegét 

az alkotta, hogy fotókat és a fotók által inspirált rövid szövegeket 

publikáltak. A csoportot ketten alapították, a fotós-író-zenész Varga 

Imre és egy volt újságíró, Haynal Ákos. Hamarosan azonban újabb 

alkotótársak, fotográfusok és írók csatlakoztak hosszabb-rövidebb 

időre a bloghoz. Az elmúlt négy évben közel 800 posztot publikál-

tak, nagyjából negyven közreműködővel. A blog indulását követően 

hamarosan élőben is megjelentek. 

A B L A K

Én titkom. Nem tudja senki, hogy rád gon-

dolva milyen rezgés indul el bennem, s kí-

gyózik ágyékomtól a fejem búbjáig, majd 

vissza. Én titkom, hogy míg a szokásos ru-

tinnal közlekedek nappal, alig várom, hogy 

munka után hazaérjek, és a nyitott ablak-

ban ülve csillapítsam mérhetetlen szomja-

mat. Ott ülök minden este héttől éjfélig, és 

ezek az alkalmak a teljes kiszáradástól 

mentenek meg. A szemközti házat lesem, 

hátha otthon vagy. Lent a parkban, lenge in-

gekben, szoknyákban, áttetsző ruhákban 

sétálnak nők és férfiak. Most jó, sóhajtoz-

nak megkönnyebbülten a mélyzölden suso-

gó fák, az egyre hűsebb égbolt alatt. Míg ők 

a könnyű hold, és a gyéren elhelyezett utca-

lámpák fényében lassan párologják ki a forró-

ságot, az ablakomban hideg cseppek reme-

gik körül a borosüveg nyakát. Úgy képzelem, 

ahogy kifújom a dohányfüstöt, az átkanya-

rog hozzád. Senki nem tud rólad. Én titkom, 

hogy nem hívlak, és így nem is küldhetlek el. 

Ismertem valakit, aki ugyanilyen szomorú 

volt, belém költözött, és azóta minden éjjel 

elringatom. Komoly munka. Vagy én voltam 

az, és csak magamat ringatom? Én titkom, 

hogy nem tudom, elbírnám-e a te szomorú-

ságodat is. Talán árulás ez. Vagy az volna 

árulás, ha megszólítanálak? Én titkom, hogy 

hiányzol. Nem ismersz, és eldöntöttem, hogy 

ez így is marad. Én titkom. Én titkom. Én 

igen nagy titkom.

(Szöveg: VIRÁG KRISZTINA; fénykép: NAGY ZOPÁN)



54 55

SZ É K E K

Egy pillantást vetsz rájuk és azt mondod: „Ezek ugyan-

olyanok, mit nézzek rajtuk?” A te szempontodból iga-

zad is van. Alapvetően semmi közöd hozzá. Most látod 

először őket. Ugyanolyan az alakjuk, csoportot képez-

nek. Valóban, mi nézni való volna rajtuk? De azt nem 

tudod, hogy az egyik Mamáé, a másik Ópáé, a harma-

dik az enyém. „Csak három volt?” – kérdezed. Senki 

nem jött. Nem kellett több. Látod azt a karcolást? Azt én 

csináltam 6 évesen. Bosszúból. Mert ezen ülve kellett 

magamba tömnöm a köménymagos levest. Jézus, de 

szarul főzött! Nem szabadott mondani. Nem lehetett 

nevetni, akkor sem, amikor az a hasadás lett. De nagyon 

káromkodott! A nagyapám farzsebéből kilógó bicska 

csinálta. Állandóan a keze ügyébe esett. Az ülés ott 

nagyanyám súlya alatt vált ilyen homorúvá. Nyomot 

hagytunk, beleivódtunk a bútorokba. És most, hogy itt 

felszámolódott minden, magammal viszem őket haza, 

még akkor is, ha pofákat vágsz.

(Szöveg: HAYNAL ÁKOS; fénykép: VARGA IMRE)

Ö T H U S Z O N H É T

Sosem feledem apád utolsó szívdobbaná-

sát. A mai napig a fejemben zeng az a töké-

letes csend. Nagyon jó érzés. Olyan, mint 

neked a víz alatt. Sőt: mint neked az alatt 

a víz alatt, aminek a partján napozik anyád, 

a kedvesed, a testvéred, a gyerekei és az ap-

juk, és ez nem fontossági sorrend. A csend-

re minden élő vágyik. Én is csupán ezt 

akartam. Ő is ezt akarta. Szóval lépjünk 

túl ezen az egészen, és egyezzünk ki egy 

döntetlenben. Én sem nyertem, és te sem 

vesztettél. Tudom, az én számból furán 

hangzik, hogy nézd a dolgok jó oldalát, 

hiszen nézzük a híváslistám: Pestis, Sás-

kajárás, – bár az nem az én ötletem volt –, 

Tűzvész és Vízözön – őket olcsóbb flottá-

ban hívni –, Világháború egy és Világhá-

ború kettő. Szóval tény, hogy a te szemszö-

gedből egy geci vagyok, de hidd el, hogy 

ami veled történik, az több, mint egy 

kontrollcé–kontrollvé. Persze nem vagy ki-

választott, senki sem az, még Ő sem, pedig 

neki földi helytartója is van. Te az a poca-

kos, kopaszodó, derékfájós, kicsit lusta 

srác vagy, aki az indulatait sörrel kezeli, 

a sört pedig unicummal, gyerekkorát a ju-

túbról hallgatja. Semmi gond ezzel, a fon-

tos, hogy a keresőbe mit írsz be. Én akkor, 

hajnali öthuszonhétkor apádra kerestem, 

akinek olyan volt az utolsó szívdobbaná-

sa, mint egy beszt of a hatvanas évekből. 

Egyetlen mély hangban benne volt minden, 

ami szar volt, ami pont jó, és ami csodá-

latos lesz.

(Szöveg: VARGA IMRE; fénykép: SYPORCA 

WHANDAL)
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A Szépírók Társasága május 22–23-án Erdély Miklós 90 cím-
mel fesztivált rendezett a Három Holló Rendezvényközpontban. 
A Müllner András által koordinált eseménysorozatban az ELTE 
Filmtudományi Tanszékének és a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem Intermédia Tanszékének hallgatói által az alkalomra készí-
tett kisfilmeket Erdély Álommásolatok című filmalkotása ihlette. 
Helyet kaptak a programban megzenésített Erdély-versek, Ladik 
Katalin performanszot mutatott be, és élő zenével (Takarmány-
bázis Tandem) megtekinthető volt az emblematikus szerző Vo-
natút című filmje. Hungarofuturista Erdély-olvasatok – Erdély 
Miklós művészete a hungarofuturista mozgalom retro avant gar-
dista kontextusában címmel népes művészetközi estét abszolvált 
Nemes Z. Márió szerkesztésében a hungarofuturista mozgalom, 
s az Ásványgyapot című Erdély-opusz kortárs újrafogalmazását 
Kukorelly Endre, Németh Gábor, Garaczi László, Györe Balázs, 
Csaplár Vilmos, Marno János és Sugár János írásai-előadásai 
nyújtották.

A protest-művészet egykori és mai értelmezhetőségéről Mélyi 
József, Roskó Gábor, Sugár János és Révész László beszélgetett; 
Erdély Miklósnak az Örley Körben és az underground képviselői 
között betöltött szerepéről pedig Bárdos Deák Ágnes, Czinki 
Ferenc, Havasréti József, Kurdy Fehér János, Rácz Péter, Tábor 
Ádám, Ungváry Rudolf és Víg Mihály.

A kétnapos Erdély-fesztivált Roskó Gábor a nagy melegben, 
az utcára tágult szaxofonszava zárta.

Május 28-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nemes Z. Márió, Sós 
Dóra és Szalai Zsolt mutatta be Szkárosi Endre Véletlenül nem 
jártam itt címmel megjelent válogatott verskötetét (Ambroo-
Book). Az esten Kenderesi Gabi, Lenkes László, Sőrés Zsolt és 
Szkárosi Endre felállásban koncertet adott a Spiritus Noister.

Június 16-án a genovai Parole spalancate fesztiválon mutatta be 
Linguae Vortex Verticalis című új projektjét a My Cat Is An 
Alien (Maurizio és Roberto Opalio) és Szkárosi Endre. 

Július 3-án, a Nyitott Műhelyben rendezték meg a korán elhunyt 
kanadai magyar költő, Zend Róbert emlékestjét, melynek kö-
zéppontjában a Tóbiás Krisztián szerkesztette Bibliai időkben 
éltünk című gyűjtemény es Zend-kötet állt. Az esten jelen volt 
a költő lánya, Natalie Zend is.

A szabadkai Klein Házban 19690827 címmel a 49 évvel ezelőtt 
alakult Bosch+Bosch Csoport munkásságát felelevenítő kiállítás 
nyílt. A megnyitón jelen volt Csernik Attila és Szombathy Bálint, 
a néhai csoport két tagja, valamint Kürti Emese, a Bosch+Bosch 
című kötet szerzője (acb Galéria, Budapest, 2016). 

A szlovákiai Érsekújváron bejegyzett Transart Communication 
multimediális rendezvény, nagyszabású nemzetközi ernyőpro-
jekttel jelölte 30 éves fennállását. Az 2018 júniusától októberig 
zajló események célkeresztjében a performanszművészet állt. 
A programot, amelyben 30 ország mintegy 100 alkotója vett részt, 
előadások mellett konferencia és szakmai műhely fűszerezte. 
A fesztivál központi eseménye egy hajó-, valamint egy vonatút 
volt budapesti, párkányi, komáromi, pozsonyi, illetve prágai, 
krakkói és varsói állomásokkal. A meghívott művészek a jármű-
veken dolgoztak, és bemutatkoztak a közönségnek.
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hiányzik a láb. Bár nem kell minden lábbeliben lábnak 

lennie. Főleg nem olyanoknak, amelyek nem is létez-

nek. Mert ez itt nem vicc, hanem komoly, mint a zuha-

nás. Ez itt nem egy zuhanás. „Kedves utasaink, biztosan 

állíthatjuk: az Air France caracasi járata minden kétsé-

get kizáróan nem zuhan, mert ez itt csak egy cipő.”

(Szöveg: MAGYARY ÁGNES; fénykép: BARBAY CSABA)

C I P Ő  N E M  C I P Ő

Ez nem egy cipő. Ez meg nem egy mondat. A mondat-

ban nincsenek szavak, és a szavak mögül hiányoznak 

a gondolatok, mivel ez nem egy nyelv, hanem egy képzel-

gés. Képzelgés márpedig nem létezik, és ezért ez csak egy 

mondat, amely üresen tátong, mint egy cipő, amelyből 


