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Miklóssal rejtélyes körülMények között isMerkedtünk 
össze, valaMikor a kétezres évek elején. neM tudoM, 
Minek köszönhető, de valahogyan összeházasodtunk, 
és évekig együtt éltünk, viszonylagos boldogságban. 
a viszonylagos boldogság viszont olyan, hogy könnyen 
úszik át viszonylagos boldogtalanságba, viszonyunk 
MegroMlott, tarthatatlan lett a házassági állapot, 
aMit a tisztelt bíróság annak rendje és Módja 
szerint fel is bontott. v. Miklóst azután évekig neM 
is láttaM. 2047 deceMberében viszont elolvastaM egy 
életútinterjút vele, Melyben felfedezteM, hogy ihlető 
házasságunk éveiről egy szót seM ejtett.  

a bosszú gondolata ekkor férkőzött a szíveMbe. 
Már régóta izgatott a tökéletes gyilkosság 
gondolata, logikus volt tehát, hogy elMéleteMet 
v. Miklós szeMélyén teszteleM. sajnos, az elv 
neM vált be a gyakorlatban, lelepleződteM, de ő 
Már kétségbevonhatatlanul halott. így viszont 
elérteM, aMit akartaM: se ő, se a rokonai, barátai, 
isMerősei, volt feleségei neM fogják elfeledni, 
hozzáM Milyen szálak fűzték. lehet, hogy fura ez 
az én száMból, de béke poraira.

karafiáth orsolya



eMlékszeM váli Miklósra. keresztül lőt te 
a kezé t egy légpisz tollyal. tíz, vagy tizenegy 
éves lehe tet t. csak a harMadik felvé tel 
sikerült, Mert egyfolytában röhögött. 

röntgenes



váli Miklós visszanyúlt az ősponthoz.
papírképeke t csinál. 
egybefüggő, feke te lapokat.
a kép valahol Mögöt te van. 
Miklós valaMit talált...
de Mivel évek óta neM beszél, 
neM tudjuk Mit.
de ő tudja.

alföldi róbert



Mr. Miklos válit egy hé tig lát taM vendégül birtokoMon, 
fogatot küldteM érte az álloMásra. elsőként charlotte 
nevű kétéves arab kancáMat MutattaM Meg neki. ez egy 
rendkívüli képességű állat volt, bár bokában kissé 
gyenge. 
tavasztól egy rándulása  Miatt igen óvatosan kezeltük, 
ügyelnünk kellett a fokozatos terhelés beállításra. 
ehhez igen jó tanácsokat kaptaM o’henry barátoMtól, 

akinek a szoMszéd Majorságban nagyobb Ménje van, ő 
kéréseMre gyakran ve t te a fáradságot szeMügyre venni 
ezt az állatot. charlotte Mellé külön lovászfiút kellett 
fogadnoM, aki valóban a  legnagyobb körültekintéssel 
kezdte Meg az edzéseket.  akkor Még szép reMényekkel az 
őszi derbyre.

henry o’connor



ültünk egyszer a parton, 
néztük a vízben a rönköt:
hogy lebeg lassan a súly, hogy viszi-nyúzza az ár, 
és te, barátoM, az ábrát ott karcoltad a porba:
egyszerű volt, de reMek, lendületes, csupa tűz.
„legjobb MűveM ez, íMe” - Mondtad a képre Mutatva,
„Mert csak a perc az igaz, és csak a pillanat él.”
jött is a szél Meg a hulláM, és letörölte a táblád -
neM Maradt seMMi seM ott, seMMi a sík fövenyen.
sírtaM – s te, láM, Mosolyogtál: „elvégezve a MunkáM.”
hogy sirat Most a világ – Míg odatúl Mosolyogsz.

szabó t. anna



azt tudoM konkrétan, hogy Magas. erre az a nő hívja föl 
Mindig a figyelMeMet („nézd, Milyen szép Magas, a váli 
fia. állítólag tehetséges”), akivel együt t élek, aMi igen 
szerencsés döntésnek bizonyult, akkor régen, aMikor váli 
Miklós Még neM élt. Most, hogy Megint neM él… neM, ez 
hülyeség, egy döntés elég. ha aránytalan is ez az állandó 
váliMiklósozás, neM zavar.
Mást róla e sötét órán a legjobb szándékkal se tudok 
Mondani. a legrosszabbnak Még volnának esélyei. a nő Már 
neM Mondja, hogy Maga s, azt Mondja: „állítólag sikeres 
képzőMűvész volt”.

esterházy pé ter



Miklósnak odaátra

a kőasztalnál ülünk, a diófa alat t. bort iszunk, ez neM 
a saját borod, ez végre finoM. azt Mondod, Mutatni akarsz 
valaMit. beMész a házba. egy Mappával jössz vissza. 
odateszed az asztalra eléM. neM Mondasz seMMit, de 
abból, ahogy elengeded a Mappát, tudoM, Mi az. tudoM, hogy 
csak azok a rajzok lehetnek, aMikről Mindenki úgy tudja, 
húsz éve eléget ted az összest. de hazudtál, Megvannak, 
húsz éve őrzöd őke t, azóta se Mertél rájuk nézni. Most 
azt akarod, hogy nézzeM Meg. kinyitod a Mappát, egyiket  a 
Másik után teszed eléM. jók. pontosak. kegyetlenek. ahogy 
nézzük a rajzokat, a boros üveg oldalán látoM tükröződni 
az arcod, és abból, ahogy a szád tartod, tudoM, hogy ha 

végignéztük, tényleg el fogod égetni a őket. 
a papírok suhognak, ahogy egyiket a Másik után teszed 
eléM, és tudoM, hogy ha felállnék, ha elfordulnék és 
elMennék, és neM néznéM Meg, aMit Mutatni akarsz, 
akkor talán Még őriznéd őket egy darabig. tudoM, 
hogy neM így lesz, végig fogjuk nézni a rajzokat, és 
te aztán el fogod égetni Mindegyiket. nézeM a papírt, 
a pontos és hideg fekete vonalakat, és tudoM, hogy 
soha az éle tben neM fogok neked Megbocsátani. soha, 
érted, soha.

dragoMán györgy



Mikica volt a legszebb gyerek. neM kenyereM 
a rajongás, de aMi igaz, az azért igaz. 
az ebédet Mindig Meget te, délután Mindig aludt, és ha 
MegkérteM, hogy ne verekedjen, Mindig abbahagyta 
a zolika püfölését. egyébként csak a zolik át verte, őt is 
csak egy rajz Miat t, aMit anyák napjára készítet t.
olyan nehéz írnoM, ne haragudjanak, de a Mikica volt 
a legjobb gyerek. 

óvónő



este, ballagtunk, a dzsungel illata, új regényén 
vitatkoztunk. és akkor jöt t ő, egyedül, velünk szeMbe. 
neM volt idő, és neM volt választásunk. gyalogsági ásó, 
elföldeltük. neM beszéltünk róla többet. a Madárról 
készült videót tévedésből törölteM.

Mclaren jr.

náhény napos pihenőt tartottunk. aMúgy is Meg akartaM 
Mutatni Miklósnak azt az ösvényt a tanganyika tó 
déli oldalán. eMlékezetes nap Maradt Mindkettőnk 
száMára, az egyetlen, aMikor tuc-tuc Madarat fészkéről 
fölröppenni lát tunk. hároMórás út, a gép vezetését 
átadtaM neki. a reptéren a land rower, aMit aztán a 
szokott helyen, egy bozótban rejtet teM el. békés kora 



kétszer randevúztaM Miklóssal. Mindkettőn elaludt. 
később azt Mondta telefonba hogy nagyon sajnálja, 
de reggel nyolckor képtelenség isMerkedni. nekeM 
akkoriban csak a reggel nyolc óra volt Megfelelő, az 
egyeteM és egyéb elfoglaltságaiM Miat t. csak később 
hallot taM, hogy Miklós rendszerint éjfél és reggel hat 
közöt t dolgozot t. ha ezt előbb tudoM, Másként alakulnak 
a dolgok. kevesebbet sírtaM volna, és neM vágatoM le 
a hajaMat.

nicole



Alföldi RóbeRt
bánáti MáRton
boRsos MARgit
böRöcz bAlázs
csillAg eMi
deRzsi-PAP álMos
dobRovitz szilviA
dobRovits AlexAndRA
dRAgoMán gyöRgy
esteRházy PéteR
gAál PéteR
hegyi bélA
JávoR KAtAlin

KARAfiáth oRsolyA
KotoRMán noRbeRt
MAczó PéteR
MAKány MáRtA
nAgy MiKlós dR.
néMeth boRbálA
nyíRségi-szAbó zsuzsi
Ruzsás MiKlós
szAbó t. AnnA
szAlAi AndRás
szilágyi csAbA
vAJdA geRgely bAlázs
váli dezső

téMAvezető: Pálfi gyöRgy
köszönet
további segítőiM A diPloMAMunKáMbAn (szintén nAgy Köszönet):

2010 MoMe


