
MÛVÉSZETI

FOLYÓIRAT

Ta
rt

al
om

Az UnivPécs egyetemi hírlap mûvészeti melléklete

együttmûködésben az SDP Fiatal Alkotók Egyesületével

Fõszerkesztõ: MMeesstteerr  ZZoollttáánn

Irodalmi szerkesztõ: BBaalloogghh  RRoobbeerrtt

Mûvészeti szerkesztõ: SSoommooggyyii  EEsszztteerr

Tördelõszerkesztõ: WWéébbeerr  TTaammááss

Szerkesztõség: UUnniivvPPééccss  ––  FFoorrmmaa

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. Tel.: 72/501-500 (2122, 2144)

E-mail: forma@marketing.pte.hu

Nyomda: START Kht. Nyírségi Nyomda Üzeme, Nyíregyháza

Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

Megjelenik 12.000 példányban

HU ISSN 1586-1767

Áldozó Krisztián: Fáradtan szoktam ezen mosolyogni
Loschitz Ferenc: A hajanal vendége, Egy öregúr a telefonból, Teljes évszakok, A part

22..  OOLLDDAALL
Mészáros Márk: gondoltam már rá, áram-kör, emlék

33..  OOLLDDAALL
Halmai Róbert: Homokszemcsék, A vadászható állatok, Tréningnadrág, Kellemes
föveny, Mama otthon

44..  OOLLDDAALL
Halmai Tamás: Fák, Könyvek, Napút, Gnózis

55..  OOLLDDAALL
Kovács Orsolya: Varázscipellõk, 
Plótár Noémi: mond-ó-ka, mindennapi szexusok

66..  OOLLDDAALL
Gettó Ferenc: Madárinfluenza
Pernecker Dávid: templomsorok, örömlány

77..  OOLLDDAALL
Ritter György: Antikpixelek – Zack Snyder: Frank Miller's 300

88..  OOLLDDAALL

Impresszum 

III. évf. 2. szám – 2007. május 7. 

Ma a költészet szó hallatán még a verebek is
szétrebbennek! Nem kell egyéb, mint néhány
rossz vers eredeti kézirata, és nyugállományba
vonulhatnak a madárijesztõk, féregirtók, de
még a duguláselhárítók is! 

Hatvanegynéhány fõs közönség (és két tévé-
kamera) elõtt szerepeltek az Ifjúsági Ház nagy-
termében az újjáalakult Pécsi Fiatal Írók Alko-
tókörének felolvasói, akik a legkedvesebb köl-
tõjük egy versével, illetve saját szövegeikkel
ünnepelték meg József Attila születésnapját, a
költészet napját, április 11-ét. Senkinek sem
kellett feszengenie, sem költõknek, sem a kö-
zönségnek. Voltak ígéretes alkotások, moderá-
tor, mikrofon, hangosítás (van aki életében elõ-
ször szerepelt színpadon, s hol vörösödött,
hol sápadt) laptop, projektor (így az éppen fel-
olvasott mûvet el is lehetett olvasni), sok-sok
József Attila kép és kéziratfotó, a szövegeket
emészteni segítõ Vaga-Yaga (Bogádi Alíz és
Takáts Eszter) zenélt. Bizonyára akadt néhány

holtpont, de inkább nevetés és a feszült csend-
ben figyelõ tekintetek jellemezték az estet, s
talán az az állítás is helyes, hogy nemcsak a
költõk, hanem a közönség is elégedetten me-
hetett haza. 

A Forma mostani száma ünnepi különszám-
ként is olvasható, hiszen a költészet napján tar-
tott felolvasóest anyagából egy bõvebb össze-
állítás készült. Az irodalmi szövegeket Zack
Snyder 300 címû filmjérõl szóló esszé követi.

Kedves Olvasó, a 2007-es tavaszi szemeszter
utolsó Formáját olvasod, legközelebb õsszel
találkozhatsz az újsággal. Az egyetem üteme-
sen fejlõdõ online megjelenésének köszönhe-
tõen fél év múlva a Forma a világhálón is elér-
hetõ lesz. A hagyományos papírváltozat mel-
lett a digitális megjelenés új utakat és lehetõ-
ségeket teremt mindannyiunk számára. Addig
is sikeres vizsgaidõszakot és olvasmányokban
gazdag, kellemes nyarat kíván a 

FORMA Szerkesztõsége!

ÁLDOZÓ Krisztián

Sárbogárd 19:51 

Szeretkeztél már vonatvécében?
Én nem, de megtenném veled, ha hagynád.
A melltartódat az alagútban venném le, a 

Bugyidat meg egy állomáson. 
(Féltelek, nehogy eless.)

Kinyitnám az ablakot, mert azt kérted, gyújtsak rá
(Te szereted az ilyen nemtörõdöm filmes kliséket, én

Viszont félek, hogy büdös lesz a füsttõl, vagy, hogy észrevesznek.)
Aktus közben rezzenéstelen arccal merednék ki a szürkületbe, s figyelném,

Hogy remeg el mellettünk az idõ, meg a fák. (Te odalennél ezért a nézésemért,
Engem viszont ez érdekelne a legkevésbé.)

Elgondolkoznék rajta, hogy iszom még egy sört a büfékocsiban, s elhatározásra
Jutva egyre vadabb lökésekkel préselném neked a testemet.

(Spiritusz – gondolnád. Szalon – gondolnám én.)
Észrevétlenül rálépnék a lehúzópedálra, hogy észrevedd, milyen gyorsan tûnnek el a

Sínfokok a lefolyó végén, hogy megértsd, miért hagylak el, ha leszállunk.

Ki szeret unatkozni? 
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2007. május 7.2

LOSCHITZ Ferenc

Egy öregúr 
a telefonból
A már-már letett telefonból
még átszûrõdõ félszavak, 
ahogy a kagyló préseli ki
a mondatot, a hangokat, 
egy torokszorító nyöszörgés
után az üres levegõ
áthallása, ahogy elõtör
a láz, a vágy, a gõz, a hõ. 
Vonal végén valaki testét
átfonja a hideg öregség, 
azt súgja most a telefonba,
ellentmondásos híreket.
A félés lepkéi kiszállnak,
mire a Semmi bent reked, 
hogy érdes tüdejét kifossza,
kinyomja a híg levegõt.
Valaki hív a telefonból,
rám támad, félszavak között. 
S ha nem hinném, hogy újra támad,
nyugodtan hívhatnám apámnak.

A part 
A bárkából kibontott szögek, ferde lécek
új hátterében sávos, fehér villafal.
Pezsdül a ritka pázsit, heves légkanyar
fordul az udvarba. Az útról bejön, érzed. 
Tolong a szél és a tenger emléke össze:
ez a vízmoraj. Leomolva: zuhatag.
A bárka süllyedt. Lent, a mélység volt a vad,
a széles, égboltnyi táj lubickolt fölötte. 
Már a nedves fákat támaszthatod neki
a villafalnak. Ha voltak más õrei
a túlélésnek, õk voltak azok, dacolva. 
Most a nagy, lecsupaszított virágfejek,
felhõk, sovány jegenyék sora átlebeg
újra fölötted – léted filmjében a kocka. 

Teljes évszakok 
Hogy a színtiszta sajnálat kitessék,
mert hanyag õsz – klasszikus idõk! –
borongja be a réginek hitt estét,
elõbb éreztem a súrlófényt, elõbb 
a ballon alá betûzõ verõfényt,
mint a levélhullató fák neszét:
teljes évszakok súlyával önként
a mediterrán flaszteren az ég. 
Nincs könnyû nyár, csak elviselhetõen
egyszerû: nap süt, fénylik és ragyog.
Szikrázó burok az égbolt fölöttem,
alább falomb és én magam vagyok. 

A hajnal 
vendége 
A tûznek látom pirosságait,
lángos telihold kövérjén a sárgát.
Más hajnal ez. Perc percre eltelik.
Alszanak a sápadt körúti lámpák. 
Fölkel. Fölizzik. Aranysárga fény
húzódik rá a szánalmas tetõkre.
Mintha egy film, még így az elején,
az éji mozik vásznáról lejönne. 
Vendége vagyok, idegen, nehéz
emlékeimmel vagyok messzirõl jött.
De úgy fia, mint egésznek a rész,
mennynek az angyal, pokolnak az ördög. 
Kéménybõl füstszál csonka csíkjai
szállnak, lomha felhõkön karmolászva.
Az eget nehéz megmozdítani,
hosszan kifeszül selymes, tiszta vászna.

ÁLDOZÓ Krisztián

Fáradtan szoktam 
ezen mosolyogni 

Nagy hiányzásokról kéne most írni, miértekrõl,
Alagútvégekrõl, érzésekrõl, hogy anya nincs este

Az ágyában. Anya máshol alszik. A teste
Ott van, csak a lelkét vitte el, tudom, mert 

Reggelente nem süppedt a huzat a mellkasa
Alatt. Én se otthon alszom, általában nálad,

Pedig tudom, nem húzod ki miattam az ágyat.
Persze nem is tudnád. Kicsi a szoba. Kicsi a hely,

Kicsi vagy te is, csak én vagyok nagy. 
Anya

Azt mondta jobban szeretett amíg kicsi voltam,
Azt mondta abban biztonság van, meg addig sok

Közös jövõ van a gyerekben amíg kicsi, pontosabban
Nem mondta, de cigizett közben, és alig fújt ki

Füstöt a száján, amikor ezt gondolta. Belekarcolta
Magába nikotinnal, és ha így tett biztosan kátránnyal

Ragasztotta oda valahova. Én is így ragasztom
Magamban összevissza, hogy szeretlek. Most értem

Csak meg anyát, most, amikor érzem, hogy nagy vagyok,
És nem férünk el ketten a szobádban. Az én hibám.

De legalább tudom mire fogni. 
Alattam se nyomódik ám be a huzat, de ha megnézed 

a padlószõnyeged reggelente látnod kell, 
hogy másfele állnak a sörték, mint este, mert én elfeküdtem. 

Bár inkább mégse nézd meg, mert
Akkor félni fogsz,

És forgolódsz, és én szeretem nézni, amikor nyugodtan alszol.
Illetve elgondolni, hogy milyen, mert ugye én nem vagyok ott.

Illetve ott is vagyok, meg nem is. Fáradtan szoktam ezen mosolyogni.
Nem a te hibád. Örököltem. Elõbb-utóbb elkezded te is.
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2007. május 7. 3
MÉSZÁROS Márk

gondoltam már rá 
gondoltam már rá, hogy
az ûrben lakjak,
hogy esténként  
megsimogatnám a holdat. 
(láttam egy képen: olyan
a felszíne messzirõl, mint egy 
megkarcolt filmszalag.)  
meg gondoltam arra is,
hogy nem jönnék többé
vissza a földre,
csak úsznék az ûrben,
körbe-körbe, 
mint egy ûrhajó leváló darabja,
ami többé már nem esik a földre vissza. 
olyanok is jártak a fejemben,
hogy jó lenne csillaghálóban aludni
nem úgy, mint amiben 
hányódik holmi 
partra vont hal, 
inkább feküdnék csak benne,
mellettem a holddal. 
talán leszállnék a felszínére,
és csillagtojást sütnék rajt' reggelente. 
a maradékot szétszórnám az égre,
és megnézném, a sárgája beleragad-e 
a nagy feketeségbe. 
lehet, hogy elindulnék a tejúton, 
hogy lássam végre, van-e az égnek vége,
s ha van, az út végén vajon leesnék-e? 
ha leesnék,
lenne-e ott egy isten, hogy aki arra jár, 
az ölébe essen,
vagy tartana az út tovább a végtelenbe? 
ilyenekre gondolok idõnként, 
például hazafele, 
éjjel vagy mondjuk fürdéskor, kádban ülve,  
mikor tisztán kivehetõ, hogy
a vízben tükrözõdõ mosdószivacs, 
a hold összekarcolt fele.

emlék  
a zavart bizonytalanság, mint 
„talán igaz sem volt” – emlék ködlik.
az újdonság ereje beteg galambbá
gyengül. a rutin elemészti a többit.
meg kéne írni mindent, amíg nem késõ,
amikre azóta kosz, szél, esõ…
bejárni a tereket, ahol jártam már, 
újrarakni a köveket, mikor a múlt,
mint a tû, belém áll. emlékszem: 
szûk zakó, nyakkendõ, csokor, 
kierõszakolt elsõ csók és az elsõ berúgás. 
a „bármi lehet” súlya.
mindig féltem, hogy mi lesz.
jön-e majd valami másabb annál,
minthogy este lekapcsolja a villanyt anya, és a 
nyomasztó ezer részlettel összezár a szoba, 
már nem érdekelnek.  
nem is félek, mert mindebbõl rutin lett. 
a múlt a zsebemben hül, vacog. 
az emlékeim emléke vagyok. 

áram-kör 
amint lehet egymásba kapcsolódunk,
mint az elvágott vezeték szálai.
ügyes mûszerészkezünk összesodor 
minket, már nem probléma újrakezdeni.
ezermester vált belõlünk a rutin évei alatt.
ha itt vagy pécsett lecsupasztasz, 
s én egy kicsit megforrasztalak. 
mindezt úgy tesszük, mintha nem ismernénk
a régi trükköket, a fércelt szálak összeérnek,
s az áram feszül és futja a szokásos köröket. 
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2007. május 7.4
HALMAI Róbert

Homokszemcsék
Abban a városban nem ittam meg

egy korty sört sem 
nem mintha érdekelt volna 

kendõzetlen undorod 
a csehók dohos áporodott 

penészes leheletétõl 
de a folyóparton a nádas mellett 

algaszaggal hínárral takaróztunk
az éjszaka reggelre nyálkával 

lepte be ruháinkat 
ahol feküdtünk ott hevertek körben 

gönceink eldobált béklyók       
és míg te homokszemcsés 

ragacsos nadrágodat 
fél lábon ugrálva anyázva 

erõltetted magadra 
éva combjai jutottak eszembe 

már megint – sziszegted 
és az járt a fejemben hogy jól esne 

most egy korsó sör 
de nem volt már idõnk. 

Tréningnadrág
amikor az a rojtos tréningnadrág 
hirtelen lecsúszott derekadról 
és te szokatlanul ijedten elkaptad tekinteted 
próbáltál az ablakon csak mintegy kibámulni 
míg sután nyúltál a madzag után 
mintha ott akkor a kiengedõ gumi 
mindent felfedett volna korábbi éveket 
más férfiak szemérmét akik egykor 
az én helyemen izzadtak ebben az ágyban 
akkor egy pillanatra máshogy láttalak téged is 
combjaid merevnek tûntek 
mint téli estéken a járdán az aszfalt 
öled geometriai idomnak tetszett 
(egyenlõ szárú háromszög) 
zavartan matató kézfejed pedig 
a titkosított múlt bizonyítékának 
és akárhogy próbálom ma 
hivatalos magyarázat egy van 
a tréningnadrágok ilyenek

A vadászható állatok
A vadászható állatok 
száma megfogyatkozott. 
Inkább piacra megyünk. 
Kerül krumpli és karfiol. 
nem, répa nem kell, 
van otthon – mert otthonunk 
is van. Egy üveg savanyúság még. 
És ha már itt vagyunk: 
kannás bor, cigaretta. 
Késõbb levest fõzöl – a gõzben 
gyöngyözõ homlokod bámulom. 
Egy csepp szédülve lezuhan. 
Vasárnapi ebéd. Szeretkezés.  
Szépen sorban. Végül melleidet 
figyelem. Ezeket a kiismerhetetlen, 
szemérmetlen, furcsa állatokat.

Kellemes föveny
„Egész lényem megfeszült, és görcsösen

szorongattam  kezemben a revolvert.” 
(Albert C.) 

Mindegy, hogy a napfénytõl, 
vagy a szemembe szóródott 
homoktól homályosul-e látásom. 
A fontos a megfigyelés szándéka. 

Így, ha versemben a parton fekszem, 
mellettem a sziklához csapkodja 
tenyerét a tenger – az felsérti, 
tehát tajtékot ver. Úgy tûnik, 

nem az elgondolkodtatás, csak 
a szándéktalan heverészés 
helye minden költõi kép. 
Kellemes föveny a metafora. 

Mintha fegyvert tartanék 
halántékához, érzéketlen, 
kimért hûvösséggel fogadom 
a váratlanul érkezõ valóságot: 

olyan könnyû meghúzni 
a ravaszt, mint amilyen egyszerû 
egy megfelelõ hasonlatot 
találni a gyilkosságra.

Mama otthon
mama otthon van
mama fõz mosogat
mama vár ránk

a radiátor mellett ücsörög
felgombolyítja a csendet

mama sálat köt
néha kesztyût pulóvert

mama papára gondol
már egy hete csak
papa alszik

mama az ablakhoz lép
mama fél

szemében tükrözõdik
a járdaszegély

mama tányért rak elénk
túl sokat merít

mama nem eszik velünk
mama az életérõl mesél

mint aki bemagolt valamit
mamának kisujjában az egész

mama tévét néz
mama elalszik

rodrigóról álmodik
angelináról

mama a pampán lovagol
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HALMAI Tamás 

Fák
Marsai Ágnesnek

A fák fölfele függve állnak,
élnek a kétszeres magasban,
a lenti ég a fenti napban,
a menny az alsó sugarakban 
kettõzõdik, aztán kiárad,
a függõleges lét szikárabb
formáiban is ugyanaz van,
mint a kerek gyümölcsben lassan
kerekedõ testetlen napban,
a fák fölfele függve állnak,
istene van minden platánnak,
a lent, a fönt s a köztes árnyak
három világa lakhatatlan
törzsükben lakik egy alakban,
a lassú élet titka abban
áramlik mélyen, s meg-megárad,
a lét súlyosabb áramának
igézetében múlhatatlan
idejû imádságban állnak,
magába kulcsolt kéz az ágak
bonyolult rendje a magasban,
s minden egyesben magasabb van,
kiragyog belõlük a lágyabb
létezés fénye, égi hajlam,
kertben, erdõben mire várnak,
az épülés erõi járnak
testükön át, míg mozdulatlan
nõnek a  lenti lombok, ágak
a földmélyi mennyboltozatban,
s gyökerek fent, a térnél tágabb
világot nyitva a világnak,
fenti mélyben, lenti magasban,
függõleges fények a napban,
a fák fölfele függve állnak,
fent is és lent is koronásak,
a kétszeres határtalanban
puszta létük királyi távlat, 
bennük a mélyben is magas van,
kertben, erdõben mire várnak,
világló törzsek, köztes árnyak.

Könyvek
A könyvek az éjszakát várják.
Amikor alszik a gazda,
és nem zavarja tekintet az idõt.
Akkor fölkelnek. Egymást bátorítva
merészkednek a fénytelen ágyig,
s az alvó arca fölé hajolva
igyekeznek kibetûzni a vonásokat.
A hunyt szem révületét,
a mosolytalan száj vonalát.
A ráncokat a bõrön és a húsban.
És megolvassák a vállak ívét,
a szétszórt tagok fáradtságát,
a test elhelyezkedését az álomban.
A kiolvasott alvó sorsáról
reggelre mindent tudnak.
Bölcsességük ellen védekezni
a gazda hiába próbál olvasással.

Napút
Napra forog, rózsás az ablak,
ott a terek sugarasabbak
kívül, belül, fent, lent, középen,
ott az idõk állnak a fényben,
koszorúban és koronában
rendezõdik el erõ, áram,
Mithras, Apollón, Sol Invictus,
Visnu, Buddha, Ozirisz, Krisztus,
dicsfény övezi, gloriola
az Egyet, mintha minden volna
magában, s teljes, mint az egymás,
keletelve a székesegyház,
benedikció farkasfényben,
kopt igék a gótikus égen,
úrmutató s mandorla fénylik
a világ mind a hét végéig
hét ágra tûzõ kegyelemben,
logosz, spiritus, szív és szellem
fénylik, s a bölcs gondot viselvén
napkorongot visel a mellén,
fivérünk, Hermész Triszmegisztosz
csodálta õselv, Jézus Krisztus
hirdette ünnep, áldó s áldott
fényistenek, napúton járók

térnek meg itt, színaranymetszõk,
az építést épülve kezdõk,
s kantáta lesz gregoriánból,
az én elég, az ének lángol,
mennyi sugár, nincs híja egy sem
a többszólamú szeretetben.

Gnózis
Atlantisz nincs, Ithaka messze,
Patmosz helyén lakatlan sziklák,
bort töltenek a serlegekbe
mégis, és mint a vért, megisszák,
a ciklusokra osztott végzet
bennük ér körbe s érik sorssá,
az áldozástól megigézett
maga az áldó világosság,
a gondolat fényekbõl épül,
a szeretet angyali mérnök,
hogy a kezdet megnyíljon végül,
és meg ne haljanak az élõk,
árnyéktalan anyag a hullám
teste, testetlen árny a létben,
léte sejtelem csak a lustán
kezdõdõ, könnyû ébredésben,
elõbb a madár és a pásztor,
a misztérium és a tornyok,
a magas ég, a földi távol,
elõbb a bölcs, a szent, a boldog,
de már az Egy rezgése áthat
mindent, mi volt és ami lesz még,
a szárnyak nélkül alászálltak
így öltik fel a semmi testét,
így költöznek a csillagokba,
hol Orpheusból Szent Ferenc lesz,
a közönyöshöz igazodva
hasonulnak a kegyelemhez,
abból a fénybõl jönni fog majd,
aztán itt lesz az abból eljött,
megmutatni a másik oldalt,
ami ugyanez, csak közelrõl,
elmondani, hogy semmit nem tud,
mert a semmit nem lehet tudni,
mert a tudás semmi, ha eljut
magába a tudáson túli,
egységbe tér középen akkor
a mértékben szent egykedvûség,
minden arccal azonos arcból
sugározni a lét derûjét.
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Az idei év országunk életében a változások éve volt.
Számos városban, kisebb településen sor került a köz-
mûvelõdési épületek, a közlekedési centrumok átala-
kítására, többek között a csanádpalotai buszpályaud-
var felújítására is. Az odalátogató utasokat számos, az
épületen kívül elhelyezett, kényelmes, fémbõl készült
pad, valamint egy kibõvített váróterem, egy büfé és
egy nyilvános WC várja, melyhez Kasztner Ödön, a pá-
lyaudvar igazgatója egy igen kedves, kissé halláskáro-
sult, hatvanas éveiben járó WC-s nénit is „mellékelt”.

Ezen az újszerû és korszerû, szemet gyönyörködte-
tõ csanádpalotai buszpályaudvar újonnan betonozott
peronján álldogált özv. Lakatos Etelka a hajnali fél ha-
tos buszra várva. Álldogált, bár szíve szerint inkább
valamelyik padon pihentette volna sajgó végtagjait,
ugyanis elõzõ este rendesen kirúgott a hámból, és ez
igencsak megviselte parkettet csaknem negyven éve
nem látott lábait. Merthogy Etelka addigi elsõ és utol-
só görbe estéjét a lakodalmán töltötte el, és ami azt
illeti, az sem volt olyan túl görbe, hiszen neki egész
este csak bazsalyogni kellet mindenkire, meg tán-
cikálni a részeg nagybácsikkal, mert hát az úgy illik az
újasszonytól. Géza meg, isten nyugossza azt a birka-
lelkit, soha nem volt valami táncos lábú. Most azon-
ban, hogy harmadik fia is betöltötte 18. életévét, Etel-
ka úgy határozott, egy este erejéig átlép az erkölcste-
lenség tisztességesen kikövezett útjára. 

A padok azonban egytõl-egyig foglaltak voltak, özv.
Lakatos Etelka pedig, neveltetésébõl adódóan úgy vél-
te, nagy faragatlanság lenne, ha csak úgy odapofát-
lankodna valaki mellé. „Idefigyelj kislányom, tanuld
meg ezt egy életre, mert nem mondom el többször:
ne sóvárogjál itten más jóléte után, örüljél annak
amid van, oszt punktum!” – visszhangoztak  fejében
megboldogult apja szavai, s lágy aláfestésként még a
tegnap esti zenének nevezett dübörgés és õrjöngés
zaját is hallani lehetett odabent. Így, bár már ingott a
lába a talaj fölött, mégis tovább gyötörte magát, míg-
nem balról a második pad hirtelen megüresedett, mi-
vel az ott helyet foglaló, császármetszéssel világra
jött Mózer Ede, sporthorgász megpillantotta egy rég
nem látott ivócimboráját, aki éppen a szemben lévõ
Tétlenkedõ nevû kocsmába igyekezett. Mózer Ede úgy
döntött, csupán baráti tisztességbõl vele tart, s ott
gyászolja majd meg hõn imádott anyósát.

Özv. Lakatos Etelka némi vívódás után végül kihasz-
nálta az adódó alkalmat, lassan odasomfordált az üres
padhoz, majd helyet foglalt. Kinyújtóztatta elgémbe-
redett lábait, melyek megszabadulva Etelka három
terhesség alatt felszedett plusz kilóinak súlyától, vég-
re nyugodtan átadhatták magukat a zsibbadás édes él-
vezetének. Nem telt bele pár perc, valaki hatalmas
lendülettel ledobta magát a pad másik oldalára, ahol
Etelka csanádi piacon vásárolt tojásai hevertek.

– Ö…elnézést fiatalember… – rebegte Etelka – a
tojásaim…

– Vazze! Mi a szar ez itt alattam? Mit ugatsz nyany-
nyer? – hõzöngött a kétes kinézetû tojásgyilkos. 

– A tojásaim. Ön ráült a tojásaimra.
– Tudod ki a faszom ült rá, biztos te raktad alám, te

vén kurva miko' nem néztem oda. Tudod te egyálta-
lán, hogy kivel beszélsz, bakker? Dj. Hiper Flesh a ki-
rály! Tudod mit jelent ez, hö? Hö? Anyád! – üvöltött
fülsértõ hangon az állva 154 cm magas, koszos edzõ-
cipõt viselõ fiatalember.

Etelka táguló pupillákkal hallgatta a következõ ge-
neráció méltó képviselõjének szónoklatát. De ezalatt
lelkének Héphaisztosza, már szította a tüzet, szemei-
bõl, mintha csak egy vulkán hamarosan bekövetkezõ
kitörését szándékozták volna megjósolni, úgy pattog-
tak ki a szikrák, vérnyomása pedig már a Jóisten abla-
kát súrolta.

– Mit néze'? Bajod van, vazze? Mingyá' pofán rúglak
te szottyadt…

De ezt a mondatot már nem sikerült befejeznie,
ugyanis Etelka egy határozott mozdulattal lekapta
jobb lábáról két hete a kínaiban vásárolt rózsaszín tû-
sarkúját, és nõies könnyedséggel belevágta azt Dj.
Hiper Flesh nyaki ütõerébe. Ezt követõen felemelte a
széttört tojásokkal teli Tescos zacskóját, és egyik lá-
bán a megmaradt tûsarkúval, másikon, pedig az est
folyamán kiszakított harisnyájával felbicegett az épp
abban a percben beérkezõ buszra.

Az országban történõ változások ellenére az erõsza-
kos cselekedetek mennyisége egyre nõ, melyet az Or-
szágos Rendvédelmi Szolgálat minden erejével igyek-
szik megfékezni. Ebbõl adódóan, nemrég röviddel az
utolsó gyilkosság elkövetése után letartóztatták a
csanádpalotai rémet, polgári nevén özv. Lakatos
Etelka leszázalékolt nyugdíjast, aki saját bevallása
szerint hirtelen indíttatásból emberölést követett el
összesen 57 alkalommal. A vádlott arra hivatkozott,
hogy mélységesen megdöbbentette a mai fiatalság
polgárpukkasztó viselkedése, az udvariatlanság és a
durvaság magas foka. A mértéktelen alkoholfogyasz-
tás, a tudatmódosító szerek végnélküli használata, a
perverzió, a tiszteletlenség, az igénytelenség, a fel-
színes életvitel és az istenkáromló szitkozódás. Az
ítéletet holnap hozzák meg. 

PLÓTÁR Noémi

mond-ó-ka
egy kávé
két cigaretta
három dugás
az is csak havonta
hiába, a napi
négy üveg pia
öt papírgalacsin
hat kósza gondolat
hét év a pokolban
retúrjegyed van
nyolc ránc a homlokon
kilenc zálogcédula
tíz napod van míg
agyadban egy ér elpattan
addig jöhet még
egy kávé
két cigaretta 

mindennapi 
szexusok
vedd elõ
most 
akarom
látni
szagolni
kézbe venni
érezni
hogy megszokjam
izgulsz?
én is…
nagyobb mint gondoltam
rohadt gázszámla   

KOVÁCS Orsolya

Varázscipellõk
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2007. május 7. 7
GETTÓ Ferenc

Madárinfluenza
1.   
Nem tudom, hogy kezdõdött ezekkel a csibékkel.
Ledaráltuk mindet. Kész, nincs tovább csibék.
Ledaráltuk õket a picsába. Kicsit rossz volt. Kicsit.
Az asszony hozta a darálót. Kétfajtát. A nagyot, 

meg a kicsit. Ez mákdaráló. (Ezzel csak egyet lehet
egyszerre). A másik egy húsdaráló. Azzal akár,
kettõt, hármat akár négyet is. Nem akartam élve.
Eleinte. De amikor megfogtam a kezembe azt a kis… 

verdesõ, meg szuszogó izét, hát elfogott egy borzongós
érzés, hogy megszorítom, vagy ilyesmi. Aztán én forgattam, 
az asszony meg túrta lefelé. Mindig is verklin 

szerettem volna játszani. Na ez olyan volt. Teljesen.
Mint egy szakadozott verklidallam. Ilyen kis ropihang.
Meg ilyen kis ficergések. Pont mint a Für Elise.    

2.
Van egy kis falu itt Baranyában. Furcsák ott az emberek. 
Mindenki papírt hajtogat. Origami állatokkal rakják tele
az ólakat. Van origami disznó nagy, több méteres papírból.
Hajtogatják a csibéket, a kakast is.  Sima  A4-es  lapokból. 
A verandán papírmacska. Nem hittem el. Telehajtogatták
az egész keltetõgépet. Szépen kirakják õket reggel a napra.
Meg kapirgálni a fûre meg az árokba, aztán este, mielõtt
besötétedik, összeszedik. Nem rossz udvar. Tiszta merev. 
Csak, ha egy kis szél jön Bükkösd felõl, akkor mocorognak.
Úgy tûnik, mintha billegnének. Ebédkor kirakják a gõzölgõ
húslevest, hát látom, hogy csupa ázott fecni úszkál benne. 
Bár most hallottam, hogy  széjjel égett az egész falu a vérbe.
Meg is írta a Dunántúli Napló. Szó szerint így volt írva: 
Felelõtlenül égve hagyták az infralámpát a csibekeltetõben.    

PERNECKER Dávid

templomsorok
firkálmány magányos sejtfalon
gyorsbüfé üres szemgödörben
hajhagyma bûzlik a fejplatón
járvány-sétányon diszkóláz
méhek szállnak mellkasból
idegpályán stoppos botlik
orrpolipok kergetnek fülkagylót
ínszalagot nyes a polgármester
estivesét olvas retinafénynél
díler árul örökítõ anyagot
borsóka bomlik a gyomorban
sípcsonton játszik már Pán
csarnokvíz forr a medencében
tüdõkapu elõtt komor verõerek
féregnyúlvány fitymállik középen
a Kapilláris elszalad pár hajszálér
a szerelõ aorta-pumpát ragad
eltipor apró szembogarat
üvegtesten átbújó szivárványhártya
zsírban oldódó nyomelem, szerelem
kulcscsont fordul a zárban, nyílik a szív
ajkak közt kis fogrománc
végbél

örömlány
itt-ott, ahol átvillantódik némi neon és por
a füstüveg feszület hánykolódó láttatásában
bonyolódik tõlünk-belénk egy félénk fiatalság
kéjhörögve s fahéj-nyálat köszörülve, vakon
pingál esetlen lányt szaros lábnyomban szenderegve
ki barázda-karámban õrli könnyek cseppjeit
valami erjesztett cefre félatomnyi tudatává
megköpködve múlt-lángot, hogy hulljon hamvakra
se-szavakra és savakra bomlik a horizont zakó-árnyának
oly kedvesen arcra élvezett párezer pimpós pénze
rongyruháknak tépett kéje jajdul kóbor mellbimbóra
maximum fél óra, alul vérzõ, veszett erotika
törlõdik a napi betevõ-kivevõ narancsbõrös szoknyájára

*
– Viszlát, drága fiatalember! –
strici-zaj ránt a foghíjas lehelet-verembe vissza
a jövedelem-fókuszt tereli újabb életpofon-útra

**
egy menet az olcsóbb szerelemért
üres zsebet csókoló balfasz reményért
csak még egy menet az igazi életért
csak még egy.
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A lelkes filmrajongók szemébe bizonyára az csal leggyorsabban
(öröm)könnyeket, ha egy mûfaj megújul. Na nem biztos, hogy a leg-
újabb, az ókori thermopülai csatát feldolgozó 300 címû eposz is ezt
teszi. De talán mégis, mármint az ókori témájú filmekkel, amelyet
nevezzünk jobb híján antikfilmeknek. 

Ez a filmtörténet egyik legmerevebb mûfaja. Könnyû tehát az
„újítás” szóval dobálózni, hiszen ha valaki hozzáér ehhez a témá-
hoz, az óhatatlanul ezt kísérli meg. Ugyan próbálkozások már létez-
tek az utóbbi idõkben is, de Brad Pitt lanolinos babakrémmel kezelt
popsiját a Trójában vagy Colin Farrell bundesliga-frizuráját a Nagy
Sándor, a hódítóban nehéz lenne a mûfaj radikális fordulataként ér-
telmeznünk. Ezek a filmek, a korszerû trükköket leszámítva szinte
ugyanolyanok, mint a hatvanas években. Zack Snyder 300 címû
filmje viszont (egy kicsit) más. 

Mégha politikailag inkorrekt is, talán még demagógnak is ható
megállapítás, de az antikfilm tipikusan jobboldali szócsõ és általá-
ban akkor éli reneszánszát, amikor egy ország nemzeti lelke csor-
bát szenved.

Amerikában, a demokrácia hazájában nem mindig mentek jól a
dolgok, különösen az ötvenes években, amikor a McCarthy-féle
kommunista üldöztetések miatt a hollywoodi szókimondás csorbát
szenvedett. A stúdiófõnökök jobbnak látták, ha a politikailag nem
támadható ókori témák felé nyúlnak. A „hullám” Cecil B. De Mille
Sámson és Delilah (1949) címû mûvével indult, és olyan filmek tartoz-
tak ide, mint a Ben Hur (1959), vagy Kleopátra (1963). Csakhogy a
hatvanas évek ellenkultúrájába már nem fért bele a túlzott pátosz,
ezért a mûfaj lassan elcsendesedett. Egészen a közelmúltig, amikor
is néhány producer úgy gondolta, hogy egy próba erejéig felébresz-
tenék a stílust. Az eredmény Ridley Scott Gladiátora (1999) lett. 

Az antikfilm visszatért? Egyelõre nem. A 2001. szeptember 11-ei
események kellettek ahhoz, hogy Hollywood ismét „befogja a szá-
ját”. A legyártott filmek siralmasak lettek: Trója, Arthur király, Nagy
Sándor, a hódító. Ebbe a változatos színvonalú sorba illeszkedik
Snyder 300-a is, amelyet nevezhetünk képregényes antikfilmnek is. 

Az alapötlet ugyanis Frank Miller a kilencvenes évek keményebb
stílusú képregényvonalát képviselõ azonos címû füzetéhez köthe-
tõ. Miller saját bevallása szerint az ihletet Rudolf Máté 300 Spartans
címû 1962-es filmjébõl merítette. A két mû szinte minden szem-
pontból ellentéte egymásnak. Alapszintû sztori, romantikus, nyálas,
szépen öltözött, szerelmes spártaiak és egy unalmas csata jellemzi
a szélesvásznú „alapmûvet”. A 300 Spartans túl lapos egy remakre,
de talán jó egy képregényhez.

Miller comicját a hõsiességrõl elmondható legjobb történetnek
tartja. Mivel a rajzoló ázsiója a Sin Citynek köszönhetõen az egek-
ben szökkent, várható volt, hogy a spártaiak sztorija is vászonra ke-
rül. Zack Snyder másodikfilmes ifjú iparos úgy gondolta, õt az Isten
is arra teremtette, hogy Miller rajzait filmkockára másolja. A gyors
forgatás után, az utómunka pepecselõbb volt, hiszen a film jelene-
teinek kilencven százalékában van kisebb-nagyobb digitális „kiiga-
zítás”.

A történet itt is bináris. A film elsõ néhány percében már beleke-
rülünk a mélyvízbe, kiderül, hogy a spártai kisgyerekek, ha túlélik a
taigetoszi „vizsgát”, egyedi képzésû „bölcsibe” és az agógé nevû
„oviba” járnak, ahol a fõ tananyag a túlélés és a gyilkolás. Az egyik
szorgos nebuló, Leónidasz ügyesen kombinálja a kegyetlenkedési
versenyeket és a királyi címig ível karrierje. Azonban egy üde tava-
szi napon, mikor épp csemetéjét tanítaná gyilkolászni, beállít „bé-
kés” otthonába jó pár tálib kinézetû perzsa, hogy átvegye az ural-
mat. Leónidasz bölcs primata módján feneketlen kútba taszítja a
követeket, ezzel háborúba sodorva kis országát. A harc elkerülhe-
tetlen. Ám mivel a leprás vének, az ephorok nem járulnak ehhez
hozzá, csak háromszáz kivételezett harcosával indul a dicsõség fe-
lé. Felperzselt tájak és a fára szegezett lakosság látványával szegé-
lyezett úton érkeznek a Meleg vizû források szakadéka álnevet vi-
selõ thermopülai szoroshoz, ahol gyorsan megkezdik „útjukat” a
halhatatlanságba. Snyder posztmodern filmjében nemcsak a mûfaj
kliséi egyesülnek, hanem az ürességük is. A Scott-féle Gladiátor do-
kumentum-szerû szubjektívei egyaránt keverednek a hatvanas évek
tág külsõivel. A klasszikus Herkules-filmek szteroidbombáit idézik
a kockahasú spártaiak. A 300 az a film, amely Murnau Faustjától, Ce-
cil B. DeMille Tízparancsolatán keresztül, a Wachowski fivérek Mát-
rixáig tartalmaz utalásokat. 

Snyder filmje nem más, mint egy száztizenhét perces meg-meg-
szakadó üres csetepaté, amelyben a stílus kivételével nincs semmi.
A gonoszok elfajzott torz alakjai, csak tovább mélyítik a jók és rosz-
szak közötti (közhelyes) szakadékot. Ahogy egyre haladunk a törté-
netben számunkra is világossá válhat, hogy jó hetven évvel ezelõtt
egy bizonyos Adolf Hitler biztos ezt választotta volna kedvenc film-
jének. A spártaiak kemény übermenschként tetszelegnek a vász-
non, akik a torzszülötteket helybõl lenézik, a normális (nem harcos,
hanem mondjuk fazekas,vagy szabó) elfoglaltságú szövetségeseiket
pedig, finoman amatõröknek titulálják (Ezt a filmben is lejátszódó
párbeszédet eredetileg Leónidasz után száz évvel késõbb élõ spár-
tai király, Agészilaosz nevéhez köti a történelem). 

A Gerard Buttler által játszott Leónidasz pszichopata, harcos
király, akinek feleségével való szeretkezését is csak lassítva
szemlélhetjük (elölrõl, hátulról stb.). Háromszáz társa kitömött
bugyival, vakon követi utasításait, így a szükséges tömeg kivéte-
lével nem jut nekik túl nagy szerep a történetben. Ez alól talán
kivétel a Vincent Regan játékával megformált Kapitány és tragi-
kus sorsú fiának Astinosnak emberséget sejtetõ kapcsolta. Vala-
mint a Michel Fassbender által életre keltett forróvérû Stelios,
aki egyáltalán nem vét hibát a harcban, nem úgy, mint királya,
aki a fináléban, csalódást okozva, sikertelenül próbálkozik a
piercinges Xerxész levadászásával. 

Nem ragozom tovább: a mellékkarakterek elsikkadnak. A
fõszerep a csatának jut, no meg persze annak a szálnak, ame-
lyet a forgatókönyvírók az emancipáció jegyében hozzáköl-
töttek a filmhez. Ez pedig nem más, mint Gorgó királyné ott-
honi csatája, amelyben elõször a kiegyezés szerepel, a szavak
erejével próbálja meg sikertelenül meggyõzni a spártai véne-
ket, hogy több katonával támogassák urának erõfeszítéseit.
Hiába, Theron a perzsa pénzektõl duzzadó intrikustól retori-
kai vereséget szenved, de Leónidasznét sem olyan fából fa-
ragták, könnyen átdöfi a gaz árulót. A véres csatákra vélhetõ-
en ráizguló férfiközönségnek, a Gorgót alakító, különleges
(szexis) ókori ruhákban megjelenõ Lena Headey nem minden-
napi látványa biztosítja a spártai szál tökéletes üresjáratában
a megfelelõ adrenalinszintet. 

Az amerikai filmekben az amúgyis sematikus nem verbális
kommunikáció itt aztán tényleg a nullára redukálódik.

Az ellenség karaktereit kár is lenne jellemezni. A perzsák kö-
zött csak egy akad, aki magán viseli a film rendszerében a hõsi-
esség és bátorság jelét, a szoros bugyit és a kockahasat. Õ nem
más, mint Xerxész, az istenkirály, vagy mifene. Na igen, ezek a
primitív jelek azért eligazítanak minket, hogy itt bizony igazi fél-
istenek csapnak össze.

A film képi világa, mint a Sin Cityben másolja a képregényét. Ma-
kettszerû épületek, irracionális festõi szépségû tájak, színpadias
mélységek, ellentmondásos metálzene és a digitális vér, amely
megállíthatatlanul folyik keresztül a vásznon. Snyder látványának
lényege, hogy jelzés-szerû, képregényes képeit hihetetlen nagy
fantáziával megáldott ötletekkel ülteti át a vászonra, rámutatva ar-
ra, hogy ez csak egy film (vagy egy képregény). A 300 még ha nem
is hoz létre mûvészi értéket, de maximálisan kitárja nekünk az ab-
lakot egy olyan elfelejtett univerzum felé, amelyet a vetítõterem-
ben kialvó fények hívnak életre. Valódi „Pop-corn-feeling” ez. 

Primitívsége ellenére is jelentõs alkotás, hiszen képeiben
nemcsak megújítja az antikfilm merev világát, hanem az ameri-
kai képregény adaptációk kiemelkedõ darabjává is válik. A ten-
gerentúlon talán a film noir óta nem volt ennyire erõs tematikai
stílus, mint a képregények vásznon való újjászületése. S a sor-
nak egyelõre nincs vége.

A szuperhõsök, korunk spártai harcosai, félistenek, akik a kö-
vetkezõ években Pókemberként, Hõsökként (tévésorozat), Fantasz-
tikus négyesként, Transformers-ként biztosítják, hogy a 2000-es
évek elsõ évtizedében az amerikai film fõ áramlata a fantázia le-
gyen.

RITTER György
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