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A Vár Ucca Műhely mostani számában 
Párizsi graffi tik láthatók



Centauri 

Jákob botja 
(részlet)

Belátom: nincs kitüntetett helyem a kikötőben, túlbecsültem a fontos-
ságom. Előfordul. Ez történt Ina Coolbirth-szel is. A távozásom csak egy 
hír a sok közül, s nem is a leginkább hiteles. Ahogy Invalid mondta:

– Összevissza pofázol, Jack, mint mindig, aztán szépen visszajössz. 
Iszol, rabolsz tovább, épp úgy, ahogy eddig tetted.

Talán ezért is kellett odébbállnom. Ha ott maradok, még a végén igazat 
adok neki. Szóval elfogadom: mások számára valószínűtlen a szakításom. 
Miért is gondolnák igaznak? Sosem láttak senkit, aki kitört volna a ki-
kötőből. Itt, bármilyen mozgalmas is az élet, nincsenek csodák. Átsze-
gődsz egyik hajóról a másikra. Egy ideig a Sea Gullban iszol, aztán meg az 
Empty Flaskben. Egyik este te versz meg valakit, másik este téged vernek 
össze. Minden órában történik valami, mégsem változik semmi. Mindig 
akadnak új hajók, s kikötnek olyanok is, amelyek erre járnak harminc éve. 
Akik itt élnek, el nem képzelhetik, hogy a kikötőn túl is van élet. Fogal-
muk nincs a tiszta ágyról. Flora Wellmant, az anyámat joggal szidhatom, 
ám itt a többség az anyját sem ismeri. Olyan a kikötő, mint valami rohadt 
nagy lelencház egy rakás toprongyos, vég nélkül bunyózó gyerekkel. A 
többség olvasni sem tud, én meg Melville-re hivatkozom? Nem látom, 
hogy ennél jóval fontosabb hírek tucatjai jönnek-mennek a dokkban? 
Szerdán – pedig végül egy órát sem töltöttem a többiekkel – az alábbiakat 
hallottam, csak hogy lásd, miféle hírekkel kell versenyeznem. Kezdjük egy 
olyannal, ami engem is érint.

Visszatért a Francia, közismertebb nevén a Coyote, aki máskülönben 
egy átlagos csempész, egy kisstílű tolvaj, s nem is lenne érdekes, ha nem 
volna őrült, és nem esküdött volna fel a halálomra. A visszatérése egészen 
bizonyos, mivel az első útja a törzshelyemre vezetett. Heinold még a sört 
sem adta ki, máris fi gyelmeztetett:

– Jobban teszed, Jack, ha egy ideig máshol iszol. Itt a láda whisky, ahogy 
kérted, igyátok meg gyorsan, de aztán hanyagold az utcát. Ha kell, adok 
piát hitelbe, vidd haza, bánom is én, csak ne nyüzsögj.

Mivel a Francia csak egy snapszot kért, nyilván nem inni jött. Engem 
keresett, ez világos, s nem nyugszik, míg rám nem talál. Jó, elismerem, 
van oka rá, nem mintha átvágtam volna vagy ilyesmi. Igaz, vettem tőle 
egy hajót, elég régen, és az is igaz, hogy a hajóval együtt az ágyasa, a már 
említett Mia is nálam maradt, de ez nem az én saram, Mia döntött így. 
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Olyan ez, mint amikor az elárverezett hajón marad minden cucc, még a 
raktérben élő macska is. Persze egy lány más, a helyzet mégis ugyanaz, ha-
bár ezt nem látja be senki, Coyote a legkevésbé, a cimborákat pedig csak 
az érdekli, sor kerül-e találkozásunkra, s ha igen, ki húzza a rövidebbet.

Másik, kevésbé a személyemet érintő hír: Egy brisbane-i gazfi ckó, bi-
zonyos Rob Burnett miatt a halőrség két napig járőrözik a szorosban, 
vagyis ha valaki lopott osztrigát akar kivinni az öbölből, érdemes várni 
pár napot. Akkor is, ha az osztrigát baromi nehéz frissen tartani ebben 
a hőségben. Ezt a fülest egyébként én szereztem jó apámtól még kedden 
és Foster Cityben, a Central Lake-nél adtam tovább egy tízesért, ám a hír 
csak most ért el az East Side-ig. Apám ugyanis jó ideje rendőrtiszt. Erre 
mondják: a sors iróniája. Így viszont az egyik legtájékozottabb ember va-
gyok a környéken. Olyanok is keresik a társaságomat, akik máskülönben 
gondolkodás nélkül hátba szúrnának. Sokszor még San Joséból is beug-
ranak páran némi információért, bár a Dumbarton Bridge-től délre eső 
terület már kívül esik apám látókörén. Ez a füles a régi Jacknek aranyat 
ért volna, és csak a legjobb barátoknak adta volna tovább.

Azt is hallottam, hogy állítólag elsüllyedt a richmondi Long Harpoon. 
Egy ámbráscet süllyesztette el a Kerguelen és Croset sziget között, de 
ez talán csak amolyan szóbeszéd, amely a Mocha Dick eset óta minden 
évben partot ér. Többször is találkoztunk ilyen históriákkal, más kérdés, 
hogy hátborzongató ezt épp a Long Harpoonról hallani, hisz az nem egy 
sosem látott teaszkúner, én meg kis híján elszegődtem rá annak idején. A 
legjobban fi zető hajó az öbölben, kegyetlen sok cetolajjal tér vissza min-
dig, a legénysége pedig elszánt és kőkemény. Épp ezért üt szíven a hír – és 
épp ezért kételkedem is benne. 

Az az igazság, hogy néha oly szeszélyesen terjednek a hírek, mint a 
cunami hullámai. Ahol azt várnád, hogy pusztító tarajt vet majd, nem 
érezni semmit, ahol meg biztonságos távolságban tudod magad, felborítja 
a csónakot. Előfordul, hogy egy friszkói esetről a tizenöt mérföldre eső 
Vallejóban senki sem tud, Los Angelesben vagy Jacksonville-ben azonban 
erről beszél mindenki. Sőt annak is fültanúja voltam nemegyszer, hogy 
ugyanaz a hír több hullámban érte el az East Side-ot.

Két éve például a Marina-jachtkikötőnél népes fókavadász fl otta pihent. 
Hat gyönyörű hajó horgonyzott ott bő két hétig. A legénység azzal hen-
cegett, hogy átkeltek az Északnyugati átjárón. Állítólag a Hudson-öböl-
ből indultak, és másfél éves bolyongás után a Bering-szorosnál jutottak 
ki a Csendes-óceánra. A vége felé már azt sem tudták, hol járnak. Azt is 
rebesgették, hogy rábukkantak a legendás felfedező, a rég eltűnt Franklin 
maradványaira. Mindez persze igencsak kétséges, de nem csak ezzel kel-
tettek feltűnést. A dán berzerkerekből verbuvált társulat csónakokkal járt 
a part mentén kocsmáról kocsmára, de csak ott ittak, ahol jószerivel ki-
szállniuk sem kellett. Egy nap féltucatnyi helyen is megfordultak. Több-
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ször láttam, amint az ablakunk alatt danolva, kurjongatva felfelé eveznek, 
majd órákkal később még részegebben megint lefelé. Jártukban-keltük-
ben úgy terjesztették a legkülönfélébb híreket, mint a ragályokat. Tőlük 
tudtuk meg azt is, hogy egy hajó bő két éve behatolt az átjáróba, s azóta 
is fogságban tartja a jég. Fél évvel később hasonló beszámolót hallottunk 
egy indiántól, még később matanuskai vidraprém-kereskedők beszéltek 
egy, a Mackenzie torkolatában veszteglő laposfenekűről. Mondani se 
kell, ez volt a téma az Első és Utolsóban azon a héten.

– Három hajó az átjáróban? Mi a frászt keresnek ott? – kérdezte Hei-
nold, holott csak fi atal korában hajózott, és akkor is csak a kaliforniai 
partok mentén, Tijuanánál messzebb egyszer sem jutott, azt azonban ő is 
tudta, hogy az Északnyugati átjáró voltaképp nem létezik. Aki azt állítja, 
hogy ott járt, mondhatná azt is: lakatlan szigetre lelt a Holdon.  

 Így aztán felettébb csodálkoztunk, de hamar világos lett, hogy a külön-
böző hírek ugyanarról a bárkáról szólnak, s attól függően, hogy a hírnök 
honnan jött – Matanuskából vagy a Csucsk-hegységből –, a hír hamarabb 
vagy később ért ide. Egy hajó tehát valóban behatolt a magas észak la-
birintusába, s ha egynek sikerült, akkor talán a dánok is igazat mondanak. 
Volt közöttük egy mokány, nálam is alacsonyabb, angolul alig értő, Sven 
nevezetű fi gura, akit igen ronda fagyási sérülések csúfítottak el, hiányzott 
három ujja, s az arcát is megtépte a fagy, azt gondoltam, talán épp az át-
járóban járt pórul.

Szokatlanul szép idő volt azokban a hetekben, már kora hajnalban is 
meleg áramlott Nevada felől, ködnek hírét sem hallottuk. Ritkaság az, 
hogyha rágyújtasz, a tenger felé száll a füst. És ahogy a részeg dánok át-
adták magukat a melegnek, ahogy szép sorjában kifeküdtek a zsákokra – 
egy zsák, egy dán – s órákig sütkéreztek, akár a kőszóráson a fókák, vagy 
mint a gazdag kereskedők kölykei a Cliff House alatti parton csíkos für-
dőruhában, nem gondolhattam másra: ezek tényleg az átjáróból jönnek. 
Ezért szívják magukba az összes napsugarat, ezért szedegetik össze úgy 
a meleg legkisebb morzsáit is, akár a galambok az utolsó búzaszemeket. 
És szerintem erre gondoltak mások is, még a kő gazdag Belzberg is, aki 
épp akkoriban építtetett libanoni cédrusból gabonaraktárt a jachtállástól 
északra, hogy esőben is rakodhassanak. Mert hát az idő pénz. A közelben 
horgonyzó dánok nem szaroztak, a félkész raktárból kipakolták a zsáko-
kat, és kifeküdtek a napra. Belzberg attól is a falra mászott, ha csak ránéz-
tünk a raktárra, ám akkor szó nélkül tűrt. Talán mert benne is tiszteletet, 
félelmet – megkockáztatom: részvétet – ébresztett a dánok fagyossága. 
Az is igaz, hogy amilyen ordenáré, félelmetes társulat volt ez a berzerker 
csapat, olyan illedelmességgel hordták vissza a zsákokat a napfürdő vé-
gén. Ritkaság az ilyen. Efféle idill és béke a dokkban.

Voltaképp bajos eldönteni, hogy amiről szerdán az Első és Utolsó-
ban egy Új-Kaledóniából érkező kripli, egy öreg hajóács beszélt, az egy 
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évekkel korábbi eset visszhangja csupán vagy a Long Harpoon valóban 
elsüllyedt.

Sok fantomtörténet kering, majdnem annyi, ahány sirály az Alame-
da-móló fölött, s ha a beszélgetők mindnyájan hallották már, gyakran 
pontosítják egymást. Ritkán vita is kialakul, ám jóval gyakoribb, hogy 
újabb és újabb részleteket vitatnak meg, míg végül a bizonytalan eset oly 
valóságossá formálódik, mintha tegnap történt volna, s maguk a szemta-
núk beszélnék el. Azt hiszed, hogy a képzelet csiszolgatja ezeket a törté-
neteket? Akkor hogyan lehetséges, hogy egy-egy sztori összerakása San 
Franciscóban, New Bedfordban, New Yorkban és Yokohamában éppúgy 
megtörténik, mint a Hudson-öböl vagy a Hokkaidó környéki szigetek el-
hagyatott bungalóiban? Nehéz megfejteni, miért oly fontos az óceáni tör-
téneteknél minden részlet. A part az efféle rigorózusságot nem ismeri. Ha 
az egyik szomszéd a másiknak egy harmadikkal üzen, az egy órán belül 
félreértés forrása lesz. Ha csak tíz lépést távolodom a víztől, a kimondott 
szó már a negyedét sem éri.

Ahol minden változik, ahol a szem nem találhat biztos pontot, alattad 
a tenger, fölötted az ég, ott pokoli fontos minden közös emlék, máskü-
lönben még átitat az érzés, hogy nincs fogódzó és ebbe hamar beleőrülsz. 
Tartani az irányt az óceánon egészen más, mint a szárazon, szögpercnyi 
eltérés és sosem érsz célba, és ha egyszer az életed múlik a pontosságon, 
egy hajó balsorsáról sem fecseghetsz bármit. Kerülje meg a történet a 
Földet százszor, kereknek és pontosnak kell maradnia, hogy a végtelenek 
közé vetett, védtelen matróz megőrizhesse emberi formáját.

Végül még egy hír: a Királynő – vagyis Mia – egy holland hajón a Jóre-
ménység foka felé vette az irányt, és én, mint érintett, bár hallgatok róla, 
az okát is tudom: vele már a múlt héten közöltem, hogy szakítok a tengeri 
élettel, és mivel ő is a tengerhez, a múlthoz köt, bármily jó is hozzám, vele 
is szakítok. Talán nem is a holland hajóval, hanem a Franciával ment el, 
már csak azért is, hogy bosszút álljon rajtam. Akkor viszont aligha keres 
engem Coyote!

A fontos hírek mellett persze sok apróságot hallani még. Például Hei-
noldtól tudom, hogy utoljára találkoztunk Gooddal ezen a héten. Gya-
potot hajóztak be hétfőn, háromszor annyit, mint szokásos, s ezzel egy 
időben olcsó fehér rum is érkezett Lolo bárkájába, vagyis Good a követ-
kező napokban szakadatlanul dolgozik, illetve vedel, felváltva a kettőt, s 
ilyenkor se ideje, se ereje elvergődni az Első és Utolsóig. Ilyenkor még a 
fehér asszonyokat is hanyagolja. Ez viszont már abba a kategóriába tarto-
zik, mint a szakításom híre. Voltaképp senkit sem érdekel. 

Most már értem ezt. Hisz már engem sem érdekel igazán, mi a helyzet 
a Long Harpoonnal. Néhány nap, és hűlt helyem. Nem állítom, hogy a 
Miáról és a Coyote-ról kapott hír nem nyugtalanított, ám semmi sem vál-
tott ki belőlem olyan érdeklődést, mint az, amiről inkább csak suttogtak. 
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E szerint Potti új hajót szerzett, nem tudni miként, de állítólag valami 
pompás, nagy hajót. Amint a Morton híre a fülembe jut, a Hendrik Point-
nál töltött éjszakáról is megfeledkezem, kizárólag az foglalkoztat, milyen 
lehet az a hajó? Amúgy is épp elkelne egy látványos búcsúlépés, amivel 
útjára bocsátom a régi Jacket. Kínálkozhat-e erre a Morton felbukkaná-
sánál jobb alkalom? Tegnap tehát nem volt más dolgom, mint megkeresni 
Nelsont, és a kikötőben elsőként meggyőződni arról, hogy a hír igaz, a 
hajó létezik, s a neve valóban Morton. 

Potti a legjobb cimborám volt. Nemcsak a pohár mellett, hanem az 
egész San Francisco öbölben. Evésben és ivásban – főként ivásban – épp-
úgy megállta a helyét, mint a verekedések során. Nem volt akkora pékla-
pátja, mint fogadott apjának, Bigclaw-nak, de ahogy Heini mondta:

– Potti egy két lábon járó szigony.
Jobb kezén a középső ujj másfélszer hosszabb volt a többinél, ezért a 

bütyök kiállt az ökléből. Úgy ütött, akár a csákány. Közös barátunk, a 
hopi Good szerint az ilyen rendellenesség jel. Good – indián nevén Apo-
vini – egyébként rakodómunkás, mivel a többi hopival ellentétben nem 
bírja a magasságot, s ezért nem dolgozhat építkezéseken. Hajón sem, 
mert kiszédül az árbockosárból. Ritka indián az ilyen. Még ha mesztic 
volna! Ha nincs meló, sűrűn látogatja a törzshelyünket, és szentül hisz 
Pottiban. Abban, hogy sámán. A varázslók hat ujjal születnek, és bár Pot-
tinak csak öt jutott, kétségtelen, hogy a jobb kéz középsője felért kettővel 
is. Good logikája szerint ez is mágikus képesség jele. Bár az ő logikájával 
jobb vigyázni, kedves fi ckó, de nem túl okos, bármiről van szó, csak bólo-
gat és mosolyog, ha pedig megszólal, általában annyit mond:

– Jó. Nagyon jó.
Néha álló este ezt ismételgeti, minél többet iszik, annál sűrűbben.
Ha nagyritkán ennél is messzebbre megy, mágikus magyarázatokkal áll 

elő. Szó se róla, a kocsmákban és a fedélzeteken is sokat hallani babo-
nákról, minden hajónak és tengerésznek megvannak a maga démonai, 
ám Good hiedelemvilága a legbabonásabbnak is erős. Az ilyen túlvilági 
lényekkel telezsúfolt képzelet leginkább a nőket vonzza, bár elég bajos el-
dönteni, hogy Good fehér női mit zabálnak rajta. Ez a mágikus világlátás, 
ez a törzsi sötétség vonzza őket vagy inkább a klasszikus arcél, a napbar-
nított, szaténsima bőr?

Leginkább talán a tökéletes naivitás. A jómódú úrinő akaratlanul is 
azt a lehetőséget keresi Goodban, hogy kénye-kedve szerint ronthasson 
meg egy gyereket. Úgy szeretkezhet egy jó kötésű hopival, mintha szűz 
sihederrel szeretkezne, Good ugyanis minden létező helyzetben kívülálló 
és ártatlan marad. Szellemek között él, számára a mi sápadt valóságunk 
csupán álom. Mindent csodál, gyermekként érdekli minden, és neki való-
ban minden „jó, nagyon jó”, az úrinők ágybéli kedvtelései főként. Good 
fejében nincs különbség egy fehér nő teste és egy belga waffel között, 
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számára voltaképp egyik sem létezik, vagy csak mint percnyi kuriózum, 
így hát gondolkodás nélkül kóstolja mindkettőt. A pálinkán túl ez a kettő 
a gyöngéje: úgy falja a süteményt, mint más a pucér asszonyt, a nőt viszont 
úgy kóstolja, mintha desszert volna, mellbimbója pedig mazsola.

Ha józanul gondolok Goodra, be kell ismernem: a középosztálybeli 
asszonyok amúgy is vonzódnak a magunkfajtánkhoz. A proliktól – bányá-
szoktól, rakodómunkásoktól, fűtőktől – tartózkodnak, viszont a tengeré-
szek és kalandorok nagyon is csábítják őket, főként a kiéhezett, vad és 
kíváncsi, falkában járó matrózfi úk.

Az övéik, férjeik és felmenőik sápadtak és okoskodók. Vallásuk van 
csak, esetleg némi hitük. Hitviláguk azonban egyáltalán nincs. A babo-
nákat kifejezetten lenézik, s ezzel lenézik saját asszonyaik többségét is, 
mert nincs az asszonynál babonásabb lény. A tengeri ember is otthonosan 
mozog a hiedelmek között, akár az asszonyok. Talán ezért keresi titkon 
a pallérozott nő a darabos tengerész társaságát. Ha pedig valaki képes 
összekötni a két babonakört, az valószínűleg Good. Az indiánok hite híd 
a matróz és az asszony babonasága között. Természetes, hogy lopott órák 
során épül ez a híd, hisz a babonákat félelmek hívják életre, a félelmek 
pedig kéjvágyat fi alnak. Nem véletlen, hogy háború idején szexelünk a 
legtöbbet. Békeidőben az asszonyok megközelíthetetlenek, bezzeg hábo-
rúban! – többet bujálkodnak az első évben, mint az aranykor tíz éve alatt 
összesen. Sok nő vágyik rá, hogy megmenthesse a férfi t, de ez csak ritkán 
adatik meg. Háborúban viszont tucatjával mentheti meg, s cselekedheti a 
jót: etetheti, itathatja, ápolhatja, befogadhatja, és jót cselekedhet vele az 
ágyban is.  

A városi nőnek a háború izgalmát hozzuk el, ezért oly engedékenyek. 
Igazuk is van! Háborúban állunk, és a hátországban partra szállva meg-
menthetők és szerethetők vagyunk. A békekötés pedig, hála istennek, 
esélytelen. A tenger, míg világ a világ, ezrével küldi a part mentén élő 
irgalmas asszony archetípusának a háborúban álló, megfáradt férfi  arc-
hetípusát, de ugyanígy hord a tenger a partra kagylót és csigát, rákollót 
és csónakdeszkát, s megmentésünk aktusa sem több annál, mint amikor a 
parton szedett csigaházakból nyakbavalót fűznek. 

Az óceán számára az ember jelentéktelen és ügyetlen állat, aki ott ke-
res valamit, ahol semmi keresnivalója. Az óceán a szeszélyt, a hatalmat, 
vagyis kizárólag önmagát szereti, az embert sosem szívlelte. Mióta Noé 
bárkája megfeneklett az Araráton, az óceán másra nem is vágyik, csak egy 
újabb özönvízre, és mindent megtesz, hogy egy polgárháború iszonyatát 
zúdítsa ránk.

Vagy azt hiszed, hogy nem félek az óceánon?
Amint az asszonyok is félnek az élet kiszámíthatatlanságától, nem ke-

vésbé, mint saját természetük dagályaitól. Persze ez nem jelenti azt, hogy 
a tengerész asszonytermészetű. Az asszony többnyire kerüli, míg a ten-
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gerész gyakran keresi a félelmet. Természetes, hogy az asszony fut a saját 
természete elől, hisz az hasonlít a tengeréhez. Folytonos változásban van, 
hol csöndes és álmosító, hol meg az életünkre tör, s még testében és kedé-
lyében is éppúgy változik, akár tizenkét óránként a tengerszint. Apályok 
és dagályok végtelen sora tartja hullámzásban mindkettőt, a tengert és 
a nőt. A nőben valami nálánál nagyobb erő munkálkodik, a férfi  viszont 
szilárd, akár a part, amely a tengert, a női természetet öleli. A férfi  azt 
szeretné talán, hogy ha változik is, miatta változzon a nő, de bárhogy kí-
vánja ezt a férfi , a nő az elkövetkező ötezer évben is csak a Hold szeretője 
marad.

Nem állítom, hogy Good nőies. Varkocsba font, hollófekete haja és fi -
nom vonásai ellenére sem, ám mégis: lágyságában, változékonyságában és 
ítéleteiben is van valami, ami kétségkívül az. Magától értetődő dolgokat 
okkult érvekkel véd, s nem kell csodálkozni azon sem, ha ugyanazt a má-
sik napon nagyon hasonló érvekkel inkább támadja már.

Good számára – már ha beszél – vitatható, hogy mi járjuk az utakat 
vagy az utak járnak minket. Hol egyetért velünk, hol meg nem. Viszont fi -
karcnyit sem változtat azon a véleményén, hogy a hosszú ujj égi jel, s ezért 
Potti előbb-utóbb sámán lesz. Nem számít, hogy Potti mit gondol, s az 
sem, hogy ha nem épp bunyóról van szó, oly gyámoltalan, akár egy gyerek.

A Horseshoe Bay felé ereszkedtem le a Hendrik Pointról úgy kilenc 
óra felé, és felkéredzkedtem a Kis Pelikán nevű vitorlásra. A türkizkék 
egyárbocos rájára horgászott az áramlatban éjjel, s amikor leértem, a ka-
pitány épp végzett a zsigereléssel. Középkorú, gyanakvó ember volt, ko-
rábban nem láttam. A tatba ültetett, és fél szemmel végig engem mustrált. 
Gondoltam is, ha így tart tőlem, minek vett fel?

Jó fogása volt. Egy legalább tíz font súlyú rája feküdt a padozaton, s 
nem győztem csodálkozni, hogy milyen szívós állat: kizsigerelve fekszik 
a hajó alján, kitépve gyomra, kopoltyúja, szíve, ennek ellenére még min-
dig csap egyet-egyet. Aztán a part látványa kötött le, s elfogott a búcsú 
melankóliája. Talán ezt látta rajtam a kapitány, amikor megnyugodott és 
bejelentette:

– Kerülnénk egy kicsit, ha nem bánja.
Kikötött az Alcatraznál, úgy negyven lábra a parttól, és horgokat ve-

tett a vízbe. Megfordult bennem, hogy a rájáért szép pénzt adnak, s ha 
most ezt a jó embert, amint háttal nekem a zsinegeket fi gyeli, belökném 
a vízbe, gyorsan kereket oldhatnék, eladhatnám a ráját, elpasszolnám a 
Kis Pelikánt is, és akkor könnyebben törleszthetek a kínaiaknak, ma még 
ez belefér, az öreg meg kiúszik a szigetre. De ekkor megérzett valamit és 
felhúzta a zsinegeket. 

– Nincs itt most hal – mondta, és sietve a kikötő felé fordította a hajót.
Gatyára vetkőztem, átbújtam a korlát alatt, és a vízbe lógattam a rém 

piszkos ruhákat. A vitorlás a Howard Street végénél rakott partra, fel-
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ugrottam az első vicinálisra, de hiába, a Christian és Dublore sarkán le-
robbant, így aztán kutyagolhattam az Első és Utolsóig. Épp csak ajtót 
nyitottam, Heinold rám támadt.

– Jack, miért keresed a bajt? Nem megmondtam, hogy ne itt igyál?
Aztán a többiekhez fordult:
– Ehhez mit szóltok? Ennek teljesen elment az esze?
Fáradt voltam, hirtelen azt sem tudtam, mivel védekezzem.
– Nem azt mondtad tegnap, hogy végeztél az ivással? Hát akkor minek 

jöttél ide? Guríts le valamit, a vendégem vagy, csak aztán húzz el innen, 
de hamar!

Talán tényleg iszok egyet, ha az asztalon tornyosuló fenékhálók mögül 
nem kiált fel Invalid:

– Hé, Jack, ennyi volt?
– Pottit keresem.
Némi hezitálás után Heinold a raktárba vezetett.
– Na, idefi gyelj! Ne támaszd itt nekem úgy a pultot, mintha minden 

rendben lenne. Pottit keresed? Oké. Akkor várj a raktárban. Mihelyst 
megérkezik, szólok, de ha kidugod az orrod, mielőtt érted jövök, eskü-
szöm, én baszom szét azt a hülye fejed.

– Jól van, csigavér.
– Felfogtad, mit mondtam?… Vackold el magad, és amíg nem szólok, 

horpassz – azzal rám zárta a raktárt.
Nem is alakulhatott volna szerencsésebben a nap. A Hendrik Pointon 

töltött éjszaka után kiszállt belőlem az erő, a raktár homályánál nem es-
hetett volna semmi jobban. A whiskys ládák afrikjából puha derékaljat 
formáztam, kipecáztam egy üveget is, fél óra se kellett, és benyakaltam. 
Gondoltam, hozzáíratom a többihez.

Fel sem ébredek aznap, ha két óra felé Heinold nem rúg a csizmámba:
– Kelj fel, Jack! Sötétedés előtt az erődhöz kell érned.
Rosszul ébredtem, fáradtabb voltam, mint elalvás előtt, nem érdekelt a 

hajó, nem érdekelt Potti, befordultam a sarokba, ám Heinold újra és újra 
belém rúgott, végül a karomnál fogva felrángatott.

– Na, indulás! Elég ebből. Gyerünk, kifelé, Jack, ki innen!
Mint kiderült, dél körül Pottival is jártak nálam, de hiába ébresztgettek. 

Potti továbbállt, de meghagyta, hogy kora délután indítsanak útnak.
A sötét raktár után szédített a napfény, nem láttam többet, mint egy 

vakond, csak tapogatóztam lefelé a dombról, és ha váratlanul Coyote állt 
volna elém, azt sem tudtam volna, ki az. Csak álltam volna bambán, ad-
dig-addig, míg kést nem ránt.

Négy körül roskadtam az erőd tövébe, pontosan oda, ahol egy nappal 
korábban átúsztam a szorost. Kegyetlenül tűzött a nap, a víz világoszöld 
volt, és ezer apró hullám fodrozta, a szemközti partvonal beleveszett a 
ragyogásba. A szemem majd kisült, émelyegtem, ölni tudtam volna egy 
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jéghideg gyömbérsörért. Bedőltem az erőd árnyékába, hátha ott jobb lesz, 
ám öt perc sem telt el, egy őr kővel dobált a falról. Épp fölöttünk járt a 
Nap, s ahogy felnéztem, szinte megvakított.

– Gyere le, te állat! – mire az őr, szó nélkül rám fogta a puskát.
Mit tehettem? Áttámolyogtam a Presidio keleti felére, ahol vagy ötven 

sárkányeregető gyerek visongott. Mintha ezúttal a fülemet szabdalná öt-
ven tőr. Mire újabb árnyékot találtam, elmúlt a fáradtság, ám még mindig 
inkább visszamentem volna a raktárba, inkább, minthogy a napok óta tar-
tó bolyongást egy csónakázással tetézzem. Nyilvánvaló volt, hogy a hajó 
nincs a közelben, mert akkor Potti nem az erődhöz hív. Haragudtam rá. 
Nagyon. Jól tudta, hogy gyűlölöm a várakozást.

Hat is elmúlt, mire feltűnt azzal a kényelmes, kétpárevezős csónak-
kal, amit annak idején Rockaway alatt találtunk. Nagy vihar volt, amely 
végigsöpört a csendes-óceáni szigetvilágon, érintette Japán északi ré-
szét, Hokkaidón falvakat tarolt le, és a kaliforniai partokat is elárasz-
totta. Gondolhattuk volna, hogy a csónakot ez a vihar tépte le a csó-
nakláncról, talán Hawaiion. Nem helyből származott, az egyszer biztos. 
Mívesebb darab volt, mint a kaliforniai csónakok, s jól látszott, hogy 
hónapokig bukdácsolt, míg végül Rockaway szikláin fennakadt. Egészen 
addig felhőtlen derűvel gyűjtöttük a tarisznyarákot és a garnélát ton-
halcsalinak, emlékszem, bizakodó és színjózan voltam, ám a csónakhoz 
közelítve visszatért a fejfájásom, és a kattogás is elkezdődött, holott ez 
sosem fordul elő vízközelben. Baljós előérzetem támadt, ugyanakkor 
úgy vonzott a csónak, akár a mágnes. Közelebb merészkedve világos-
sá vált, hogy nem vihar tépte el a parttól. Az orrfedélre támaszkodva, 
szakadt rongyban csontváz feküdt, a másik végében pedig, a lóca alatt 
hófehér koponya billegett golyó ütötte lukkal a homlokán. A csónak 
evezőit kifaragták, nyilván azzal szigonyoztak halat és tartották távol a 
cápákat. Horgot, üvegeket, hálót, edényt nem találtunk. Se egy térkép, 
se egy iránytű, csak egy ósdi navigációs eszköz, egy Jákob-bot kandi-
kált ki a csontváz zubbonyából. Első ránézésre legfeljebb sétapálcának 
volt alkalmas. A méréshez használt, behajtható keresztlécek a botba si-
multak, a nikotinsárga csontmarkolatba süllyesztett rézgomb megnyo-
másával azonban kipattantak. Egy másik pöcök segítségével pedig jó 
arasznyi penge ugrott ki a bot végéből. Az egész Jákob-bot igen ellen-
álló, gazdagon erezett fából, talán mahagóniból készült, súlyos volt és 
szilárd, elegáns és viharvert, harcra akár penge nélkül is megfelelt. El 
is határoztam, ha mást nem is, de a botot megtartom, a csónak amúgy 
sem adott más hasznavehetőt. Hablécei fehérlettek a sirályszartól, a 
csontokat pedig a Nap marta hófehérre. Az oldalpalánkok kívül-belül 
kiszálkásodtak, az orrdeszkákat bolyhosra mosta a víz, az aljában ujjnyi 
vastagon állt a só. Talán nem először vetődött partra, csak épp a korábbi 
helyeken nem találtak rá, aztán egy újabb vihar megint a vízre lökte. Ki 
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tudja, hány zátonyt járt meg? A szikkadt fába szinte beleégtek a borda-
csavarok, a guanó és a halmaradványok bűze átitatta még a lapátokat is, 
ott is hagytuk volna, főként a két hulla miatt, ha nem látjuk rögtön, hogy 
kivételesen stabil, ellenálló csónak került az utunkba, nekünk pedig ak-
kortájt igencsak nagy szükségünk volt egy remekbe szabott csónakra.

– Mi legyen ezekkel? – kérdezte Potti. – Evezzünk be és hajítsuk őket 
a vízbe?

– Ha te lennél ez – mutattam a csontvázra –, azt akarnád, hogy csak 
úgy, mint a kutyát, a tengerbe lökjenek?

– Nekem mindegy volna. Felőlem bicskanyeleket is faraghatnak belő-
lem.

– Én meg azt mondom, pórul járunk, ha rosszul bánunk velük.
– Akkor hagyjuk itt az egész hóbelevancot a francba.
– Attól még bajt hoznak ránk. Mi találtunk rájuk, nekünk kell őket 

nyugalomba segíteni.
– Hát, Jack, ezek már nagyon nyugton vannak…
– Potti, ez nem vicc. Rejtsük el a csónakot, aztán hozzunk ásót.
– Ásót? Minek?
– Jó, elég lesz egy kisebb gödör is, de a lényeg az, hogy tisztességesen 

eltemessük őket, és akkor nyugodtan használhatjuk a csónakot.
– De, Jack, azt sem tudjuk, kik ezek!
– Már hogyne tudnánk! Ő itt – mutattam a csónakorrban heverő csont-

vázra – a nagy Cápa.
– Cápa?
– Ja, Cápa. Hallottál már róla?
– Jack, jól vagy?
– Azért hívták így, mert soha senki nem kapott horogra annyi cápát, 

mint ő, és persze a létező legnagyobbat is ő fogta 1878 decemberében Los 
Angeles mellett. Többet nyomott a dög ezerkétszáz fontnál, szóval Cápa 
nem akárki, valójában egy kurva nagy cápaállkapocs kéne a sírjára, de 
akkora, ami alatt két ember kényelmesen elfér.

Potti faarccal bámult rám, ám aztán azt kérdezte:
– És kié a koponya? Vagy a Cápának két feje volt?
– Nem rossz ötlet, szép is volna! De sajnos a helyzet ennél egyszerűbb. 

A koponya Gyöngyös George koponyája. Ő volt minden idők legjobb 
gyöngyhalásza, ha nem tudnád. Valójában indonéz bennszülött, konkré-
tan Vanuatu szigetéről való, onnét került át egy bálnavadászhajón San 
Cristobálra, ahol Cápa felvette csónakmesternek, ám mivel hamar meg-
barátkoztak, nevet is adott neki. Cápa hívta őt először George-nak, aztán 
mikor kiderült, hogy George lemerül akár hetvenlábnyira is, s egy teljes 
órát bír a víz alatt, míg a világ legdrágább igazgyöngyeit hozza fel, már 
Gyöngyös George-nak nevezte. Látod, Potti? George fekete ember volt, 
és most pont olyan fehér a koponyája, akár Cápáé.
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– Malária végzett velük?
– Aligha. Ez a két ember sosem volt beteg. Se kölyökkorukban, se ké-

sőbb. Ha betegség miatt kerülnek vízre, rövid időn belül meghalnak. De 
látod? Hónapokat töltöttek a csónakban. Nézd, hogy kifényesedett alat-
tuk a csónakdeszka! Még a fekhelyük nyoma is kivehető az aljban. Nem, 
Potti, ez a két pali nem volt beteg.

– Lázadás?
– Azt sem hiszem. Ki mert volna Cápára támadni? Egyébként is meg-

válogatta az embereit.
– Hajótörés?
– Az már valószínűbb.
– És hová lett Gyöngyös George többi csontja?
– Talán egyezséget kötöttek, hogy aki hamarabb gyengül le, azt a másik 

megeszi.
– De Jack, Cápa nem tudott kifogni egy rohadt dögöt, hogy ne haljanak 

éhen? Szép kis cápavadász az ilyen!
– Potti, te tényleg nem tudod, hogy ha csak cápahúst eszel, meghalsz?
– Ez komoly?
– Tudod, hogyan végeznek ki Mexikóban? Bekasztliznak egy tágas, 

szép szobába és napjában ötször illatos pulykasültet kapsz.
– És?
– Mivel csak pulykát ehetsz, pár hét után megfájdulnak az izmaid, mint-

ha csak izomláz lenne, ám idővel a fájdalom átjárja a csontod is, és végül 
térden állva könyörögsz, csak küldjenek végre golyót a fejedbe.

– És akkor lepuffantanak.
– Dehogy! Épp az a lényeg, hogy továbbra is pulykasülttel etetnek, te 

meg választhatsz: pulykahús vagy éhhalál. Bármelyiket választod is, hete-
kig kínlódsz. Pulykahússal akár fél évet is.

– Én bizony nem ennék egy falatot sem!
– Azt te csak hiszed! Az éhség nagy úr. Akkor is a kurva pulykát zabál-

nád, ha már tudod, ennél rosszabbat nem is tehetsz.
– Hogy mekkora rohadékok a mexikóiak! – kiáltotta Potti. – Szóval 

ezek itt ketten a végén már állatira kínlódtak.
– Igen, hacsak nem ettek még valami mást.
– Mondjuk, Cápa megette Gyöngyös George-ot.
– Úgy valahogy.
– Beszarás. Jó, temessük el őket.
Potti utálta a ceremóniákat, mégsem ellenkezett, amikor Cápa és 

Gyöngyös George csontjait felvittük a dombtetőre. Rockawaytől másfél 
mérföldre, délre, kis magaslat töri meg a partvonalat. Jókora sziklák öve-
zik, a teteje kopár, mindössze pár alacsony bokrot zörget ott a forró szél. 
Az első ötletem az volt, hogy a legmagasabb ponton temessük el őket, 
ám aztán szemet szúrt egy tengerre néző sziklakibúvás, ami Pedro Point 
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felől nézve férfi fejnek látszott. Gondoltam, Cápa és Gyöngyös George ott 
lesznek a legjobb helyen, a fej alakú szikla alatt.

– Te csak menj fel, és áss gödröt a szikla tövében, a többi az én dolgom. 
Gondolj arra, hogy mostantól miénk a legjobb csónak – mondtam Pottinak.

Pár héttel később Cápa és Gyöngyös George csónakját helyrepofoz-
tuk. Gyökérkefével lesikáltuk róla a sirályszart, leráspolyoztuk a szálkás 
részeket, vászonnal átcsiszoltuk az egészet, hetekig mostuk, szárítottuk 
a tűző napon, s végül ragyogó türkizkékre festettük. Akkortájt mázol-
ták kékre az Oakland csatorna kikötésre használt tönkjeit, ahogy mi 
mondtuk: bikáit, a festéket Manó, a megcsonkított dokkmester bódéjá-
ban tárolták. Tartottunk Manótól, mivel levágták az orrát, s ettől nem is 
annyira manóra, mint inkább egy rosszindulatú kandisznóra hasonlított. 
Állítólag Coyote bánt el így vele, mondván: „Ne üsse bele mindenbe az 
orrát”. Szóval tartottunk Manótól, de mivel a bódéja könnyű, faszerke-
zetű tákolmány volt, nagy levegőt vettünk, és egy este pár mozdulattal 
feltörtük. Ezért lett a vízben kecses és gyors, a partra vonva viszont kissé 
ormótlan csónak pont olyan kék, mint az Oakland csatorna bikái. El is 
neveztük Kék Fókának.

Nos, Potti ezzel a csónakkal érkezett az öböl felől, ebből azt is tudtam, 
hogy a nyílt tengerre megyünk. Ha valamit cseppet sem kívántam csütör-
tök délután, az a csónakázás volt.

– Miért nem a Zenebonával megyünk? – kérdeztem.
– Jobb, ha most nem keltünk feltűnést. Jól vagy?
– Úgy nézek ki?
– Oké… Mutatok valamit.
– A hajót? Hallottam róla.
– Majd meglátod.
– Szóval a hajót.
– Mondom: majd meglátod. Gyere, pattanj be!
Potti nem az a könnyen lelkesülő típus, zavart is ez néha. Amikor a 

bőrünk alatt is pénz volt, mint például ez év őszén, ő akkor is csak a fejét 
csóválta. Most viszont ragyogott. Annak ellenére, hogy pár napja csúnyán 
összeverték a kínaiak, elszántabbnak tűnt, mint bármikor. Már ő is tudta, 
hogy az útjaink elválnak, nyilván ez volt az első, amit Heinoldéktól hal-
lott, és afelől sem volt kétségem, hogy páran – például Bigclaw és Invalid 
– nem mulasztották el megjegyezni: „Mégis mekkora fasz ez a Jack, hogy 
épp neked nem szól! Hát milyen barát az ilyen?”

Én pedig tudtam, hogy Potti aligha kaphat ennél rosszabb hírt. Meg az-
tán – mint oly sokszor – most is felhúzhatta volna magát, hogy mindent a 
kocsmában kell megtudnia. Mégsem tűnt ingerültnek, bár jó ideig éppúgy 
fürkésztem őt, mint délelőtt a Kis Pelikán kapitánya engem. Attól tartot-
tam, hogy a nyílt vízen kibújik a szög a zsákból, és ott, ahol senki sem lát, 
rám támad, leüt az evezővel, aztán kilök a Fókából. Pont, amikor legtöbb 
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a cápa. De talán csak a fáradtság miatt gondoltam ezt, mert Potti oly lel-
kes volt, mintha úgy tudná, holnap az öböl minden köve osztrigává válik. 
Gyanítottam már, hogy nem egyszerűen a Mortonról van szó. Ha mégis, 
akkor az a hajó fölülmúl minden várakozást.

Először megesett rajta a szívem, aztán átragadt rám a lelkesültsége és 
visszatértek a régi érzések is. Ha tudnád, hányszor szálltunk így, ilyen iz-
gatottan vízre régen! Épp így siklottunk akkor is, épp ilyen ragyogó idő-
ben, amikor a Zenebonáért mentünk.

Bár szétvetette a bizakodás, Potti szokatlanul hallgatag volt. Ezzel per-
sze nem mondtam semmit. Potti ugyanis általában sokat fecseg.

– Most pedig bepakoljuk a batyut, és vízre szállunk – mondta sokszor, 
majd bepakolta a batyut, és vízre szállt. Végül annyit tett még hozzá:

– Így, ni.
Gyakran csodálkoztam azon, hogy sosem áll be a szája. Nemegyszer 

egész nap szándékosan hallgattam, lássuk, mi történik. Ne hidd, hogy 
zavarta.

– Vizet forralunk, lehúzunk egy rumot, aztán megkérdezzük Jacktől, 
hogyan aludt – és vizet forralt, lehúzott egy felest, végül valóban odafor-
dult hozzám:

– Na és hogy aludtál, Jack?
Eleinte szórakoztatott ez, de mikor azzal állt elő, hogy hajózzunk 

együtt, megrémültem. Felettébb idegesítő, ha a társunk folyton beszél, 
legalább annyira, mint a Webster úti ház kattogása. A hajózásban épp az a 
jó, hogy csak a hullámokat hallom, szélcsendben még azt sem. A csöndes 
ringatózást kedvelem, amikor csak a kötélzet recseg, csak a vitorla pasko-
lódik halkan. Pottival minderről le kellett volna mondanom.

Heinold is óvott a közösködéstől.
– Ne tedd tönkre az életedet egy félnótással. Ha magad mellé veszed, 

nem szabadulsz tőle. Ott döngicsél majd a fejed körül még álmodban is, 
és tudod, Jack, mi lesz a legszarabb? Nem csaphatod le, mint a legyet. Ne 
csodálkozz, ha végül a hajódon a saját pajtásod ver össze. 

Igaz, dumált, ha kellett, ha nem, és forrófejű volt, de nem haszontalan. 
Sosem hajózott vele senki, épp azért, mert félnótásnak hitték, bár valójá-
ban nem volt az. Mielőtt kifutottunk volna, azt mondta:

– Most pedig megfeszítjük a fővitorlát, és kikanyarodunk az öbölre – de 
mire a mondat végére ért, végzett is. Ha Potti nagy hajóra került volna, 
kétszer annyit kap, mint bárki más.

Annak idején, mivel a Zenebonán nem volt árbockosár és felsőkereszt-
rúd sem, pár napra hozzánk szegődött Good is. Különösen szórakoztató 
volt Pottit és Goodot hallgatni a fedélközből.

– Miszlikbe vágom, és megpirítom a húst – s hallom a forró serpenyő-
ben felsistergő húst.

– Jó, nagyon jó – válaszolja erre Good.
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– Két napja nincs szél, Jack meg baszik mindenre. Megint csak olvas, de 
mindjárt lemegyek hozzá, és megkérdezem: mondd, Jack, téged tényleg 
nem érdekel, hogyan jutunk el Pittsburgbe?

– Jó, nagyon jó.
Lerakom Melville-t, Mia ölébe hajtom a fejem, felnézek, egy perc múl-

va valóban megjelenik Potti, és azt kérdezi:
– Mondd, Jack, téged tényleg nem érdekel, hogyan jutunk el Pittsburgbe?
– Tényleg nem.
– Jó, nagyon jó – mondja Good. 
És ez így ment hónapokig. Végül épp olyanná vált az egész, akár a víz 

csobogása, a hajólánc zörgése vagy a palló ütemes nyikorgása. 
Ám néha bőbeszédűsége ellenére is elcsöndesült. Ha bal lábbal kelt fel. 

Kilépett a kabinajtón, arcába csapott a szél, mire annyit mondott csak:
– Bazd meg.
Máskor a napfény csillant a vízről a szemébe, csak egy pillanatra, mint-

ha fi atal gésa kacsintana rá. Engem az efféle csillogás vidámmá tesz, ám 
ha bal lábbal kelt, Potti erre is csak azt mondta:

– Bazd meg.
Ha meg igazán rossz kedve volt, mindent lekurvázott. Nem nyílik a 

konzerv? „Kurva!” Elakad az osztrigakeret? „Kurva!” Megfordul a ked-
vező szél? „Kurva!” Átrepül a fejünk fölött egy sirály? „Kurva!” Érted? 
Egy sirály. Szólok neki: hagyná már ezt abba, mert kurva idegesítő. Mi 
erre a válasz?

– Kurva!
Ilyenkor jobb volt békén hagyni. Igen, voltak jó és rossz napjai, de azt 

el kell ismerni, hogy nap közben nem váltott hangulatot, s így sokkal köny-
nyebb volt vele, mint azokkal, akik az egyik pillanatban tündökölnek, akár 
égen a csillag, a másikban pedig köd száll le rájuk.

Potti ezúttal békésnek tűnt. El is határoztam, hogy én nem evezek. Ha 
szétveri a fejem, akkor sem. Rosszul voltam, és egyébként is, pár napja 
akkora szálkát kapott be a hüvelykujjam, hogy azóta is sajog.

Potti úgy helyezkedett, hogy hozzáférjek az első párhoz, ám én a háta 
mögé ültem.

– Elég messzire kell menni – mondta Potti csöndesen.
– Gondolom.
– És nemsokára szürkül.
– Jöttél volna hamarabb.
– Azért ha ketten lapátolnánk, gyorsabb lenne.
– Ma nem vagyok vagány – mondtam Pottinak, mint mindig, ha elő-

ző nap lerészegedtem vagy összevertek. És láss csodát, nem győzködött 
tovább, még csak ki sem köpött a vízre, egyszerűen csak vállat rándított, 
és megragadta az evezőt, míg én a karomat a vízbe lógatva elterültem a 
Fóka farán.



Tolnai Ottó

Drapp simléderem
(két részlet)

----- a  városba (szabadkára) menet
jutka mellett gubbasztva az autóban
hosszú hamvas 
szilvakék köpenyében láttam 
a radanováci darálós nénit
maroknyi hajában friss volt a dauer
és egy pillanatra macskáit is láttam
(vagy tíz van)
a tengeri aranyhullámain lebegni
nemrég még micisapkákat is árult
egy pepitát egy feketét 
valamint  egy drappot fel is próbáltam
jóllehet már belepte őket 
a dara pora
a drappot végül meg is vettem
a darálós néni azt mondta
rajtam kívül senki sem vásárolt még
darálójában micisapkát 
ha a világ dolgai felől kérdeznek
mindig a radanováci darálós néninél
hamvas szilvakék köpenyénél
illetve a drapp micisapkánál kötök ki 
macskái közben beugrálnak a hajónkba
ripsz-ropszra összefogdossák a patkányokat
 
------ omiši hajóskapitányunk 
a fi ával és a lányával 
akik szintén a hajón dolgoztak
minden vasárnap misére ment
olykor  a hajó szakácsnője is
vele tartott
kizárólag csak a vasárnapi mise idejére 
hagyták el a hajót
azokat a miséket
visen silbán és például  primoštenben 
kezemben forgatva drapp simléderem
én is végig térdepeltem velük



K. Kabai Lóránt

semmi különös,

nincs társaság, 
csak a saját, gondoló agyam, 
nem fogok kiborulni ezen sem, 
nincs meleg, mit őrizni kellene, 
fény sem, mit rejteni,
a hajó elment, és a busz, villamos is,
a reménytelenség voltaképp 
meglepően logikus dolog, 
a nullával való osztást pedig, 
nagy szamár, megoldottam; 
sőt konkrétan semmi sincs, 
nincs gáz.
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где же ваши руки, суки?

„fáj a fejem, fáj a
faszom, ez még alliterál
is, baszod alássan” — 

hozza elő valahonnan
hátulról az erdélyi
szlenget a kolléga, 

miszerint szarik ő bele
az egészbe, mert már
nem érdekli, lódít ugyan,

de ez legyen a
legnagyobb bűne,
nyomora tökéletes, 

túlcsorduló, felemlít
egykor kisiklott
párbeszédet („»jó arc 

vagy!« »hja, egy
kudarc…«”), ám más
miatt érzi egyre inkább 

olybá feltűnni, hogy
egyik hét olyan, mint a
másik, mert semmi nem 

történik, ami viszont
mégis, azt nem is
érintheti, értenie 

végképp feleslegesnek
mondható, kérdései
lennének, a világ így ér 
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véget, de belealázkodik,
nem bummal, csak nyü-
szítéssel; mitől lett vajon 

beteg, mi történt, hol a
kéz — motyog csupán
immár, arizona bayről is.

és tényleg nincs nyelv,
csak nyelvhasználat. 



Orcsik Roland

Jeremiás-kivonatok

Éjszaka volt, azt hiszem,
éppen lefekvéshez készülődtem, amikor
belelapoztam a könyvbe és nem olyan-é 
az én igém, mint a tűz, azt mondja az Űr, 
mint a sziklazúzó pöröly, nem mondom, 
nem én, vissza kellett volna 
jönnöm korábban, azért ímé én 
a prófétákra támadok,
azt mondja az Űr, a kik az én beszédeimet
ellopják egyik a másikától, a macskaszemeket 
a bicikliről, a boltból a pástétomot, 
de később ímé én a prófétákra támadok,
azt mondja az Űr, a kik felemelik
nyelvöket és azt mondják:
az Úr mondja! 
meg akartalak győzni, holott gőzöm sincs,
vettem inkább rozslisztet, kenyeret sütök,
nem kávézom, hanem zöld teát ímé, én 
a prófétákra támadok,
idegesítenek a pattanások a homlokomon
a kik hazug álmokat prófétálnak,
azt mondja az Űr, és beszélik azokat,
levetkőztünk, irány a fürdőszoba,
megint hajat akartál mosni, nem engedtem,
kiabáltam, majd szégyelltem 
magam, és megcsalják az én népemet az ő 
hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem 
küldtem őket, bekapcsoltam a rádiót, 
a bartókot kerestem sem nem parancsoltam nékik, 
és használni sem használtak e népnek, 
neked meg mi a fasz bajod van azt mondja 
az Űr: belefűrészeltek a próféta koponyájába,
megoperálták és örökkévaló szégyent és örökkévaló
apa, villámlik az ég, nézd csak
gyalázatot hozok ti reátok,  
nincs hangja, hallod, nincs hang 
a mely felejthetetlen.  



Sopotnik Zoltán

Bólya Péter/fi lm/veréb/ilyen

1.
Mert az ilyen embert félreteszik, állítják, akár a törött, depressziós 

bútort, amire kényelmetlen árnyékokat ragasztott a családi emlékezet. 
A családot tetszés szerint ki lehet tágítani e versben. Lehordják a kuka 
mellé, hiába nincs lomtalanítás, leviszik minden időben, vértelen nyár-
ban, önző őszben, zavaros télben, tavasszal sohasem, tavasszal miért nem, 
ki tudja. És jönnek a kidobottbútor-táncoltatók, hangosak, és távcsővel 
fi gyelik, mikor raknak ki valami használhatót a mindig ideges fejjel ki-be 
mászkáló lakók. És amikor látják, hogy az ilyen embert kiteszik a dög-
szagú konténer mellé. Már mennek is, lecsapnak, kicsit megtépik, hogy 
valóban használható-e. Kérdeznek tőle ezt-azt, például, hogy milyen bőr-
rel van borítva, hogy elég vastag-e. És ő a legjobb tudása szerint válaszol, 
mert a ki- és félreállításról fogalma sincs. Még a bűzt sem bűznek érzi, 
még az ütést sem ütésnek, csak áll a horkoló szélben, és azt hiszi, egy vi-
lágvégi parlament előterében várakoztatják lomha politikusok.

2.
A doktor urat kiröhögik a szomszédok: a sápadt kisgazdák, a bágyadt 

szocialisták, a többiekről nem is beszélve. Letagadják, ha jön a postás, 
„hát a doktor úr már rég elköltözött”, a vízóra-leolvasót a másik házba 
küldik el, és ha véletlenül egy taxitársaságtól kocsit rendel magának, azon-
nal nyílik a földszinten egy ajtó, és kiderül, hogy téves a rendelés. Valamit 
nem tudnak megbocsátani neki. Valamit kitépett belőlük a történelem és 
a doktorba ültette át. Érzik, már nem kapják vissza, semmi esélyük, hiába 
az éjszakai csöngetések, zaklatások levélben, telefonon. Attól a hiánytól 
kopnak a bútoraik, csúfulnak el a gyerekek, rohad le a falról a nagyapa 
kalapos fotója. Erőset koppan az a kalap a parkettán, állandóan hallják 
azt a koppanást, mígnem beáll a szívük ritmusára. Nincs kegyelem.

3.
Egy festményen a Morál kérges szemű állatait eteti a doktor. Egy pol-

gári lakás főfalán van kitűzve, festője ismeretlen, színei fakulnak. Néha 
kiharapnak a képből: a múltkor két írót ettek becsületessé. Jutalmuk si-
mogatás, remény.



Hász Róbert

Visszahívás
(részlet)

Oldalára fordult, tágra nyílt szemekkel meredt az ébresztőóra vörös 
számjegyeire. Korán volt, túlságosan korán a felkeléshez. És sötét. Melege 
lett, a pizsamaing hozzátapadt hátához. Magzati pózba húzta föl a térdeit 
a paplan alatt, kicsinek, nagyon jelentéktelennek érezte magát. Félt meg-
érteni a hangot. Félt a zajtól, ami a hangot kísérte, félt, hogy újra visszatér, 
dobolva, dübörögve a fülében, akár egy irdatlan gőzkalapács, amely ritmi-
kusan lecsap az üllőre, két gyors ütés, egy erős és egy gyengébb, mintha 
a kalapács visszapattanna és újra leesne, fém a fémnek, acél az acélnak; 
felemelkedik, lecsap-visszapattan, felemelkedik, lecsap-visszapattan. Tam-
dam, tam-dam, tam-dam, tam-dam. Elviselhetetlenül hangos csattogás, 
odabenn, a fejében. Aztán jött a hang, ha egyáltalán hang volt az, vagy 
inkább egy gondolat, egy kristálytiszta, kőből faragott gondolat, tömörebb 
és egyértelműbb minden emberi nyelvnél. Rövid és kérlelhetetlen. Hivata-
los, közönyös. Ellentmondást nem tűrő. Ízlelgetni kezdte  a szó jelentését: 
közönyös. Kereste a lényegét. Nem inkább közömbös? Közömbös, közöm-
bös, ez lenne a megfelelő szó? Mi a különbség? Van különbség? Közönyös, 
közömbös. Nem, nem volt közömbös. Vagy szenvtelen? Szenvtelen lett 
volna? Inkább érzelemmentes. Mint egy hivatalos közlemény. Kötelesség-
tudó, precíz, sallangmentes. Amikor hallotta, megértette szükségességét. 
Természetességét. Elkerülhetetlenségét. Ami magában hordozta kiszol-
gáltatottságának, jelentéktelenségének felismerését. Az igazság pillanata 
volt ez. A leleplezésé. Mint amikor a tolvajra munka közben rágyújtják 
a villanyt. Csak már nem emlékszik, miért, miért érezte így, mi volt az, 
amitől természetes volt ez az érzés, akkor, ott? Pontosan hol is ott? És mi-
kor akkor? Olyan hangos volt a dübörgés, hogyan hallhatott meg mellette 
bármit is? De hol dübörgött és hol szólalt meg a hang?

Az ébresztőóra láthatatlan előlapjába mintha késsel karcolták volna 
bele az izzó számokat. A számok helyén a sötétség vászna vékony csíkok-
ban fölfeslett, és a szakadáson átszivárgó fény 3:17-et mutatott.

Majd a vörös fényszálak egyike 7-esből 8-asba fordult. 3:18. Mi történt 
3:00-kor? Vagy 3:11-kor? És 2:55-kor? Esetleg 2:03-kor? Akkor történt? 
Ha a felesége mellette feküdt volna, felébreszti az asszonyt, egészen biz-
tosan, és megkérdezi tőle, hallotta-e ő is a hangot? A hangot meg a zajt. 
Hiszen olyan erős volt… szinte elviselhetetlen. A felesége nyilván letor-
kolja, amiért hülyeségek miatt felveri álmából. És ő megnyugodott volna, 
megnyugodott volna attól, hogy valaki közli vele, hülyeségeket beszél. 
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A hangon és a kristálytiszta gondolaton kívül volt még valami más is, va-
lami homályos és nyirkos, ami körülvette, ott, azon a helyen, ahova került, 
ami magába zárta, akár egy burok, amely megszűrte a fényt, és halványró-
zsaszínbe öltöztette a gyökérszerű nyúlványokat, a vékonyakat, vastago-
kat, melyek körbe fogták, szerteágaztak körülötte, akár az emberi testet 
behálózó érrendszer, s fogva tartották ott lenn – vajon lenn? Vagy belül, 
vagy mélyen, és ezek a nyúlványok, gyökerek vagy erek pulzáltak körü-
lötte, s mindezt nem találta félelmetesnek, hanem, mint a hangot, ami-
nek ritmusára az erek lüktettek, magától valónak, ésszerűnek. Nyersnek, 
eredendőnek, ugyanakkor biztonságosnak. Félni már azután kezdett, hogy 
felébredt, amikor tudatára ébredt saját magának a paplan alatt. A minden-
napi élet ösztöne erős, uralkodni akar. Megpróbálja elterelni a fi gyelmét 
az álomról, amiről közben tudja, hogy nem álom volt, több annál, és az 
aznapi teendőire gondol, a felkelésre, a forró kávéra, amit majd zuhanyo-
zás előtt megiszik, aztán a fürdésre, a borotválkozásra, a készülődésre, a 
munkába indulásra. Megvan itt a rend, a dolgok menete felülkerekedik az 
éjszakán, ha majd megvirrad, s az óra számlapján a vörös pálcikák meg-
lódulnak. Ha behunyná a szemét, talán visszaaludna. De megáll a tudo-
mány, a szembehunyásnál. Ehelyett újra meg újra megpróbálja felidézni a 
hangot, ami felülírta a dübörgést, s visszahozta őt ide, előráncigálta abból 
a nyákos, puha derengésből, az izgő-mozgó gyökerek öleléséből, szabályo-
san kilódítva őt a jelenvalóba, vissza az ágyába. A hang, akár egy agyonját-
szott sláger refrénje, szüntelenül ismétlődik a fejében.

De akárhogyan forgatja is magában, s igyekszik hangulattá redukálni 
a tartalmat, kisebbítve annak jelentőségét, kerülni a nyelvi formákat, a 
hang üzenetének állandó ismételgetése folytán a lényeg végül szavakba 
sűrűsödik, s ha veszít is valami többletjelentést a nyelvbe gyömöszölés 
révén, a döbbenete éppen ebből ered, az üzenet lényegéből, nem a hangu-
latából, még csak nem is a zajból, a gőzkalapácsszerű dübörgésből, mert 
az üzenet azt mondta, közömbösen vagy közönyösen, saját vagy valaki 
más hangján, egészen közelről, mintha a füléhez hajolva mondaná, hogy 
mindent elveszek tőled.

Ha már az éjszaka rendhagyó módon telik, a reggel sem lehet szok-
ványos. A fürdőszobába menet lábfeje beleakadt a futószőnyeg peremé-
be, elvesztette egyensúlyát, hirtelen refl exmozdulattal, amellyel az em-
ber ilyenkor mindenhez nyúl, ami elérhető és kapaszkodásra alkalmas, 
megragadta az állólámpát, majd azt magával rántva átbukott a fotelon. A 
puha, szivaccsal bélelt karfa szerencsére tompította az ütést, mikor fél ol-
dalára dőlve fennakadt a terjedelmes ülőalkalmatosságon. Mindeközben 
felemelt kezében az állólámpa rúdjával egyensúlyozott, nehogy a leve-
sestál formájú lámpatestet nekicsapja a falnak. Átkozott tárgyak. De ha 
már a kezében volt, fölkapcsolta. Fölkecmergett a fotelból, a fénycsóvával 
egy pillanatra körbekaszabolta a szobát, a fehér falakat, a hiányos szek-
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rénysort, a magányos könyvespolcot a sarokban. Visszaállította a lámpát a 
helyére, megkereste a papucsát, amely közben becsúszott a fotel alá, majd 
szaporán kicsoszogott a mosdóba. Megállt a kagyló fölött, s félig hunyt 
szemmel megkönnyebbült. Hosszan, hangosan. A konyhába érve jött rá, 
hogy fázik. Lefekvés előtt mindig leveszi a fűtést, nem szeret melegben 
aludni, igaz, hidegben kelni sem. Feloldhatatlan ellentmondás. Kipillant 
az ablakon. A harmadik emelet magasságából jól elláthatna egészen a 
kiserdőig, túl a szántáson, ahova gyakran tévednek ki a fák közül kisebb 
őzcsapatok ilyenkor ősz táján, hogy a szántókon elhullatott terményma-
radékokat begyűjtsék. Reggelente látni szokta a kóborló, böngésző őze-
ket. Néhány fős csoportokban bóklásznak a mezőn, de sosem távolodnak 
el messzire az erdő szélétől. Fejük állandóan jár, mintha bólogatnának, 
patáikkal a földet kapargatják növényi maradványok után kutatva. S va-
lamelyikük mindig fi gyel, tekintete folyamatosan körbepásztázza a tájat. 
Most azonban olyan sűrű köd fogadja odakint, hogy már a közvetlenül 
a tömbház tövében húzódó rövid kiskertparcellák vége is feloldódott a 
tejfehér sűrűségben. Semmi szántóföld, semmi erdő. Harminc lépésre 
korlátozódott a látható világ. A sárgabarackfa éppen a láthatóság határán 
állt, fekete, meggörbült törzse torzóban maradt, csupasz, karmos ágainak 
túloldala a fehérség martalékává lett. A köd, mint egy visszataszító, tola-
kodó lény valamelyik harmadrangú sci-fi  fi lmből, nedves foltokat, lecsor-
gó nyálcsíkokat hagyott az ablaküveg külső felén. 

Visszakapcsolja a fűtést, egyelőre csak a konyhában. A konvektor kat-
tan, belobban a gáz. A kávéfőzőbe vizet tölt. Mialatt a sárga fi lterpapírt 
szétnyitja, eligazgatja a gépben, újra eszébe jut éjszakai élménye. Rutinos 
mozdulatai elbizonytalanodnak. Mintha egy láthatatlan kéz telepedne 
karjára, mialatt a kávét belekanalazza a tartályba, lecsukja a kávéfőző fe-
delét, s az indítógomb felé nyúl, és ez a kéz éppen csak fi noman, önsúlyá-
val húzná vissza, lassítaná, arra kényszerítve, hogy megossza energiáit és 
fi gyelmét a külső világban végrehajtott mozdulatai és a gondolatai között. 

Leül, és miközben a kávéfőző bugyborékolva kotyog mellette, végzi a 
dolgát, füstszerű gőzfelhőket pöffent ki magából, kezét állára támasztja, 
és a kinti, átláthatatlan páralepelbe fúrja tekintetét. Csak arra tudott gon-
dolni, hogy ez a nap is már az ördögé…



Lanczkor Gábor

Delhi/ Mussoorie

Delhibe készülünk, meghívásra. Ijesztő a magyar intézményi hátteret 
biztosító intézet hivatalnokainak lelketlensége, lassúsága és szellemi im-
potenciája. Közvetlen közelről szemlélni az államigazgatás hipertrófi ásan 
túltenyészett csökevényeit.

Irodalmi est Pozsonyban. A csallóközi utak mellett diófasorok, a határ-
tól egészen a főváros külső kerületéig, megszakítás nélkül, hatvan-hetven 
kilométer hosszan.

Utazás Delhibe. Az apaság egyik meghökkentő hozadéka, hogy ha a 
kicsik jól vannak, zörejtelen az alapjáratom. Képtelen vagyok ülve aludni. 
A Whiplash című jazzfi lmet választom a nagy választékból. Nézhető. Alig 
érdekelnek már fi lmek. Mintha az ezredfordulóig radikálisan túlnyerte 
volna magát ez a médium, a mozi. És azóta folyamatos hátrálásban lenne. 
Ez a hatodik indiai utam. Krisztivel együtt a negyedik, a gyerekekkel az 
első. 2010-ben jártunk itt utoljára, közben megírtam a Folyamistent. 

A légkondicionált terek után meglegyint India fűszeres hajnali káosza. 
Barátnőnk, Margit vár bennünket egy sofőrrel. Szállást a magyar intézet-
ben kapunk; Raj-korabeli villa Új-Delhi központi sugárútján, a Janpath-on.

Rögtön első este fogadás a svájci nagykövetség erődített kertjében. 
Sötét teniszpálya, kivilágított úszómedence. Báránysült kakukkfüves új-
krumplival. Perec. Csúcsminőségű tömények. A jelenlevők között helyi 
entellektüelek, Delhiben székelő európai kulturális intézmények vezetői, 
diplomaták és az írók-költők, akikkel másnap felolvasok az Instituto Cer-
vantesben.

A németek társaságában a menekültválság ürügyén persze gyorsan 
Orbánra és szavazóira terelődik a szó. Igyekszem minél higgadtabban és 
árnyaltabban fogalmazni. Nem könnyű. Ilyen rossz híre még sose volt Eu-
rópában a harmadik magyar köztársaságnak.

A United Coffee House-ban a hagyományos ebédünk a megérkezés 
utáni napon. Immár négyesben.

Long Night of Literatures, monstre irodalmi est a spanyol kultúrintézet-
ben. A szennyesen kanyargó utca neve Hanuman Road; nem messze áll a 
majomisten szentélye, amely már akkor is állt, amikor a Connaught Place 
és környéke még vadállatok lakta bozótos erdőség volt. A bazárok mellett 
fölhúzott modern fehér épület körül szögesdrót kerítés. Nyolc különböző 
nemzetiségű író olvas föl hat csoportnak, akik teremről teremre járnak 
az intézetben (egy-egy csoportban nagyjából húsz fő). A Goya süket háza 
című ciklust recitálom angolul, vetített képekkel, a versek között rövid 
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improvizációkkal egy mollos szájharmonikán, majd lezárásképpen egy 
hagyományos dúroson. A közönségben nyugatiak és indiaiak vegyesen.

Egy középkorú indiai író, aki DAAD-ösztöndíjjal járta meg Berlint, ar-
ról beszél, hogy Európában mennyire meghökkentette a történelem erős 
befolyása a mindennapokra. Indiában ma nagyjából annyi a 35 év alattiak 
száma, mint a rohamosan öregedő Európa teljes lakossága. Azt mondja, 
hogy míg az európaiak jelentős részében ma is eleven emlékként (avagy 
továbbörökített családi traumaként) él a második világháború, addig a 
szubkontinens fi atal lakossága az álmok és a jövendő világában honos.

A magyar intézet szemrevalóan elvadult, hatalmas kertje. Papagájcsa-
pat ébreszti föl a teraszon alvó lányomat. Páva röppen föl a magas falra. A 
telek nyugati oldalán egy magára hagyott, salakos teniszpálya. A Janpath 
volt a britek idején a Queensway. Éjjel és hétvégén csak mi vagyunk a rop-
pant épületben, amely a hívságos 1-es házszámot viseli – egy Sobha Singh 
nevű szikh úr építette, aki az új főváros egyik fő kivitelezője volt (lovaggá 
is ütötték). 

Egy kőhajításnyira van az egykori Birla-rezidencia, amelynek kertjében 
Gandhit meggyilkolták. Január volt és hajnal. Imádkozni indult. Itt az ud-
varon biztosan hallani lehetett a lövéseket.

Megint be kell látnom, hogy minimálisan sem vagyok képes azonosulni 
a plakátokon reprodukált Magyarország-, vagyis inkább Budapest-kép-
pel, a Lánchíd–Parlament/Lánchíd–Vár/Halászbástya–Mátyás-templom 
vizuális öndefi níciójával. Az én országomban nincsen semmi reprezenta-
tív. Mindaz, ami annak tűnik, hamisítvány vagy giccs, vagy – ami a legrosz-
szabb – refl ektálatlan önparódia.

A félbevágott vulkánkúp, a Hegyestű.
Mióta itt vagyunk (öt napja), Mirának kinőtt a legelső két fogacskája.
Est az indiai irodalmi akadémián. Felolvasok, aztán a magyar költészeti 

tradícióról és a magam szabad páros metrumjairól, azok kevéssé nyilván-
való indiai gyökereiről (Weöres Dzsajadéva-fordítása) beszélek egy hosz-
szú, mandula formájú asztal egyik csúcsánál ülve. Az ülés berekesztése 
után további félórás eszmecsere egy maroknyi íróval-költővel. Címcserék. 
Aztán Margit kocsijával átköltözünk New Delhiből északra, az egyetemi 
campusra. 

Apai örömök. Lulu a korából is fakadó nyitottsággal, félelem nélkül 
felel Indiára.

A fellépéseim utáni beszélgetések egyik visszatérő megállapítása, néha 
nyíltan, néha jelzésszerűen, hogy a költészetem (így a Goya-ciklus) mint-
ha pusztán a negatív energiák szublimálásából táplálkozna. A művelt 
indiaiak számára ez (nem kizárólagos jellemzőjeként az európai magas-
kultúrának) markánsan európai jelenség. A feleségem fuvolázását (J. S. 
Bach, C. P. E. Bach, Bartók stb.) felszabadultan élik meg; bár maga a 
zenei nyelv tökéletesen idegen számukra.



28 VÁR UCCA MŰHELY 50.

Okkersárga darazsak. Olyanok, mint a kecskedarazsak, de egész halvá-
nyak a csíkjaik, és az egész testük okkersárga.

Majnu-ka-tilla, a hatvanas években létesült tibeti kolónia. Az őrült for-
galommal zúgó, hatsávos Ring Roadról szűk sikátorok nyílnak, amelyek 
hasonlóan szűk sikátorok szövevényében folytatódnak. Stílustalan tégla- 
és betonépületek kusza halmaza; váratlan középkori és még váratlanabb 
hegyvidéki atmoszféra. A zsebkendőnyi főtéren buddhista szentély. A ne-
gyed hosszúkás, akár egy orsó: az egyik girbe-gurba köz végén fölvillan 
a lassan hömpölygő folyó, Jamuna. Akár egy látomás; zöldségeskertek a 
magas, füves parton.

Felolvasások és előadások a Delhi- és az Ambedkar Egyetemeken. Az 
előbbit még a britek alapították, a campus is ebből az időből való. Az 
utóbbi alig néhány éves (ugyancsak állami) intézmény – Old Delhi egyik 
legsűrűbb részén, a Kashmere Gate közelében fészkelte be magát egy 
régi mogul udvarházba és a körülötte álló tágas, hangárszerű épületek-
be. Míg a Delhi Egyetem egy hagyományos bölcsészkar képzetét kelti, 
amit csupán az állandósult ventilátorzümmögés és a hátsó folyosók piszka 
különböztet meg egy európai tanszéktől, addig az Ambedkar campusa 
inkább egy squatra emlékeztet, mint felsőoktatási intézményre. A falakon 
grafi ttik – liberális elvekről és a hozzá kapcsolódó életvitel imperatívuszá-
ról, leszbikus büszkeségről, baudelaire-i bódulatról, az indiai-pakisztáni 
konfl iktus rendezésének szükségességéről. 

Utazás Mussoorie-ba. Az expressz reggel háromnegyed hétkor indul 
New Delhiből, és hat órával később fut be Dehradunba, Uttaranchal tar-
tomány székhelyére. Aratásra váró cukornádültetvények a zöldellő síksá-
gon. Talpfákból összerótt bádogtetejű viskó. Téglából rakott vakolatlan 
városok. Persze, szemét. Korongokban száradó tehénlepények. Harid-
warnál, a szent városnál föltűnnek a Himalája első vonulatai, és kiürül a 
vagon; itt ért ki a Gangesz a síkságra, a korábbi utazások alkalmával mi 
is sokszor szálltunk ki itt. Dehradunból még egy bő órát taxizunk fölfelé 
a szerpentineken. Mussoorie kétezer méteres magasságban fekszik. Egy-
szer már jártam itt, tizennégy éve.

Késő este a szállodai szoba erkélyén. Mintha repülőgépről nézném, 
csillámlanak a kiszélesedő völgytorokban Dehradun fényei.

Másnap kora reggel (és a következő napon is) túlhangosított, recsegő 
kántálás tölti be a hegyoldalt. 

Kérdésemre kiderül, hogy a Bhagavad-Gítát mondják föl napokon ke-
resztül. 

Délelőtt a város északi oldalán jártunk. Egy rövid időre teljesen kitisz-
tult az ég, és a három-négyezres csúcsok mögött föltűntek a Magas-Hima-
lája jeges vonulatai.

Egy gyümölcsárus fantasztikusan fi nom, apró keze, ahogy vásárlás után 
újrarendezte az almáit.
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Az erkélyen a mi bodobácsainkhoz hasonló bogarak; a hátuk kicsit 
szögletesebb, a kitinjük pirosa meg mintha kifakult volna, akár a napszítta 
műanyag szék, amin tanyáztak.

A koszos kis dhabában, ahol több alkalommal reggeliztünk és vacso-
ráztunk már, ma este nyílt rokonszenvvel méregettük egymást a szom-
széd asztalnál ülő férfi val, egy megbecsülhetetlen korú, barázdált arcú, kis 
termetű hordárral. Mosoly bujkált a szája szegletében, mely akkor sem 
hervadt le teljesen, amikor a széke mellett heverő kötélcsomóra és zsák-
vászonra mutatott, mint mestersége címerére. Egyetlen szó sem hangzott 
el közöttünk. Amikor megitta a teáját, és menni készült, komor megille-
tődöttséggel búcsúztunk egymástól, mint akik kölcsönösen átérzik a má-
sik életpályájának jelentőségét.

Látogatás Surkhanda Devi hegytetőre épült templomában (2800 méter 
körül), ami a környék legszentebb pontja. Meg sem kísérlem lejegyezni 
az istennő, e földre hullott meteorit történetét. Hellén, árja, sumér vagy 
magán-, ugyanarról hivatott beszélni mindegyik mitológia – a csillagokkal 
együtt lélegző emberiségről, aztán a tűrőképesség határáig, vagy azon túl 
visszatartott lélegzetről. 

Lulu első hajvágása (háromévesen, négy hónaposan és tizenkét napo-
san, a szállodai szobában, a franciaágyon).

Úti olvasmány: Bolaño, The Insufferable Gaucho; Delhiben vettem.
Vissza a síkságra.
Az új Delhi. A Rajpath (eredeti nevén: Kingsway) sugárútjától lefelé az 

egybefüggő zöldterületek sűrűsödése benső domborzatként működik az 
érzékeny utazóban. Egy rejtőzködő hegység lankái. A száz éve fölhúzott 
birodalmi fővárost gúny és önirónia nélkül birtokolta el a világ legnépe-
sebb köztársasága. A paloták hátában ehhez képest is naiv (jellegzetesen 
északi-indiai lepusztultsággal tüntető) mellékutcák. Páva gubbaszt a mo-
hos saroképület tetején. A Rajpath, a beépítetlenül hagyott, parkosított 
fölvonulási útvonal alvégén túl ott a Purana Qila, a régi erőd – az újdo-
nat acélszerkezetekkel megbolondított kompasztű eredeti tartószöge. A 
százéves városszövet fölfeslései a magasépületekkel. 

Álom üledéke. Nagy, üdezöld kertek. Szélesen elterülő, földszintes fe-
hér bungalow-k. Tornácukat karcsú-görögös oszlopok tartják.

Itthon szinte végig esett ebben a négy hétben; most is szakad.



Csepregi János 

Varsó

Varsó III.

Varsóban tavasszal mindig fúj a szél
hűvös és száraz homokot hoz
ki tudja honnan

nem tudod mennyi kell még
mennyi homok és idő
hogy egy új város szülessen
hogy a régi emlékét végleg eltemesse

a zsírban ázó pirog 
az ízetlen vodka fölött
a tengerre gondolsz

a tengerre gondolni jó
pedig sosem jártál még annyira északon
hiába tervezgettétek éveken át

a tengerre gondolsz

megint

kitalált eseményeket rekonstruálsz
elképzeled újra meg újra
ahogy annak idején

hamis nosztalgiával mérgezed magad

ezért ülsz ki nap nap után a teraszra
ezért nem törődsz a fájó füleddel

szereted hallani ahogy fúj
szereted érezni ahogy a szemcsék 
csikordulnak a fogaid között
ahogy felsértik arcodon a bőrt
ettől minden valóságosnak tűnik
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előtted évszázados épületek kontúrjai
egy kosztümös fi lmhez sem elég
ami megmaradt

turisták felhők árnyéka a macskakövön

mögötted beton alá temetett emlékezet
százezrek hallgatása

Varsó IV.

Varsóban minden szabályos
sok-sok derékszögek szabdalta tér
fal- ablak- és házkísérletek

szorgos kezek által elhozott 
örök élettől mentes feltámadás
a fájdalom eltemetésére tett precíz 
mérnöki kísérlet

Varsóban hatalmas utak vesznek a végtelenbe
széles járdák várják a sétára indulókat
de nem indul sétára senki
még ennyi év után sem

túl nagy
túl tágas
hogy élettel 
hogy új élettel
lehessen megtölteni

Varsó geometrikus ima a Mindenhatóhoz
a harangok hangját a síkságon messzire fújja a szél
de válasz nem érkezik

mégsem zavar a csend
szereted ezt a rettenetes sorsú országot
ahogy körülölel ez a nem létező város
az élni akarásával
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néha már úgy érzed 
ez az Isten halálára adható egyetlen 
becsületes emberi válasz

háromszázhét hektár
három méter magas fal
szögesdrót korona
olyan távoli és mégis jelenvaló

Polin

jiddisül Lengyelország
héberül itt megpihenhetsz



Murányi Zita 

macskák 2.
 
elképzelni milyen lehet az a másik világ
ahol csillagok hűtik a szád
és holdsugarak gerendái
színezüsttel
bélelik ki a homlokod 
mögötti tágas éjszakát
 
a takaró alatt az a kócos búb
ahová éjente bújnak a macskák
torkukban a lázas dorombolás
míg mellső végtagjaikkal
a kitöltetlen űrt is fölpolcozzák
 
az a 39 fok ami felfűti 
négy lábuk közt az oszthatatlan sötétséget 
talán téged is égetni kezd
pazarlása e természetes testhőnek
a törékeny szőrcsomók végén 
ezüst színű karmukat nézed
amivel álmukban darabolják föl 
a végtelent
 
elalvás előtt hagyod
hogy mellkasodhoz simuljanak míg
az égtől alacsonyabbra pofozzák a holdat
és ezüstös színe lesz a plafonnak
körbetapogatod azokat a forró tappancsokat
amivel az esték hűvös arcába karmolnak.
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a tavaszi utcákon...
eső csattog
minden felhőszájon zajukat mossák
el a kopogások a tavaszi utcákon
hogy újra vízért sóhajtson a gyökér
ahogy fölhevült törzsű fák 
hajolnak meg a szárazságtól
valaki hidat görbítsen az éjszakákból
hízik az éj és kövérek a csillagok
mostanra már a hold is eldurranhatott
mint azon a forró augusztuson
az égen a nap nyit ablakot 
és vörös fényt szivárog a sugarakon
hintázó alkony ahol zölden sajog a májusi lomb
s gallyhoz koccan a
levélkolomp széllé változom és
átsüvítek magatehetetlen hiányodon
mielőtt megnyugszom.

 tavasz 14.
 
ide teszem a vihar szaggatta eget
a szürke fenségről 
néhány szél tépte felleget
a bomló szürke selymet
amin az esők
fehér boglyai égnek
töredékét a cinkék lázas
tavaszi énekének
 
most mintha
fáradtabb lenne a lárma
az úr dicsőségére
zúg a késő
áprilisi zsolozsma
és porba csüng a fák zöld karja
gallyak húrjait hajlítani 
lombsuhogásba
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mintha a teremtéssel citerázna
ide teszek egy darabka 
istent hogy ezt a szeles áprilisi 
reggelt megváltsa.

 
április 4.
 
felhők zúgását hallgatom 
mélyükön minden esőcsepp rokon
ma az ég játszik az áprilisi húrokon
izzik a nap és a köré feszített sugarakon
eszeveszett muzsika szól 
a szívben egy megfáradt gyerekkor
 
majd később ha kopogás játszik az aszfalton
mint egy őrült cimbalom
melléüt és dallamot bont
meggörbed a beton és púpot növeszt 
a hajlott hátú tavaszi dallamvonalakon
sárga folt araszol a csuromvizes égbolton
este megtámaszkodik a korhadó 
áprilisi sugarakon nézem a napot 
lépteim megfeleződve sehová sem jutok
 
amikor a házak fölött a hajnal mint
egy izzó lobbanó zsinór fölszikrázik
az éjszaka tenyerében a vörös téglapor
csillagokat bont és a semmibe markol
őszebb tűzzel ég mint a vénséges hold
a szívben ez a csöndesen duruzsoló mámor
mint egy folytathatatlan gyerekkor.
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csak a hely
 
csak a hely volt rossz meg az idő
mi voltunk jó helyen meg az
éjszaka hogy a holdra sötét
leplét terítve minden konkrétumot
elrejtsen leszakadt tetőcserepekkel labdázott
a szél és a távolból tűzijáték zaja
hallatszott már megint ünnepelnek
valahol gondoltad és az ég eléd dobott egy
fényes csillagot
 
vörös masnik bomlottak a
szikrázó petárdákból legalábbis
harminc éve így volt apa nyakában az az
átkozott augusztus amikor szt. istván
tiszteletére az éjszaka is a föld ölébe
csimpaszkodhatott az út hazafele a jéghideg keze
amit menet közben áztatott sörbe 
az a szag és hogy majdnem
agyonnyomtak az emberek 
 
az nem lehet hogy
véletlenül meglöktek mondtad apának 
míg megmarkolta a vállad
hogy a hangos szivárvány maradékából 
valamit rád teríthessen fölétek hajolt az este 
vagy inkább annak is csak a töredéke lehetett
 
mint a hold olyan sárga 
az a tenyér és te az augusztusi éjszaka
izzadságszagából egyedül az alkoholét érezted
úgy állt fölötted ez a mai éjszaka is
mint a megfáradt lehelet hogy a csillagok
fényéveinél is fáradtabb legyen
nem értetted miért a múltból vesz kenetet.



Triceps

A Miki Majszli apoteózisa
Komikus kockák, amiken halálig fogjátok röhögni magatokat

Amikor Sigourney, a klón, és Winona, az android a kétezerfogú Ide-
gennel való leszámolás után megérkeznek anyabolygójuk, a Terra légköré-
be, s megpillantják annak éteri fényeit, még nem tudják, hogy űrkapszulá-
jukban a legveszélyesebb, legkegyetlenebb és leglegyőzhetetlenebb ször-
nyet hurcolják magukkal. A hajó frizsiderében ugyanis, egy 200 grammos, 
látszólag bontatlan, szintetikus mogyoróval töltött Mars csokiszeletben, 
csomagolásnak álcázott képregény lapjai között ravaszul megbújva, ott 
rágcsál ALIEN IV: a Miki Egér!

A mit sem sejtő emberi faj gyanútlanul fogadja őket, és kezdetét veszi 
a végső leszámolás: egerek, emberek, ufók, Plútó kutyák élethalálharca... 
J. J. Jeunet, egyike a szerencsés túlélőknek, hetven év múlva, 1997-ben 

Redža: Alien IV (1995)



38 VÁR UCCA MŰHELY 50.

Feltámad a Halál (Alien Resurrection) címen fi lmre viszi a szörnyű vészt: 
emlékeztetőül, hogy nem szabad elbíznunk magunkat. Daj, Redža, ne za-
jebavaj! Alles ist gut.

Vlagyimir Iljics Lenin szomorú. Ül Szentpéterváron a 193. számú ma-
gánzárkában, miközben odakünn stagnál a világforradalom. Szervezni 
kellene a harmincezer fős munkássztrájkot, ő meg csak itt rejszol. Befújta 
a szél ezt az egeret is, valami amerikai drónspion, csak agitál és megrág-
ja a szalonnát. Микки segíteni próbál a bolsevik fantasztán, de töri az 
oroszt. Fekete kruhbol gyurni tintarnicat, feher mlekoval irni ukazt – cincog-
ja neki. Sietni kell, mindjárt jön a hároméves száműzetés, telelés-nyaralás 
Шушенское faluban, a „szibériai Riviérán”…

Oscar Zárate: Lenin kezdőknek (1895/1979)
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Ezerkilencszáz-huszonhétben szétnéz Mickey Mouse a Földön, és látá, 
hogy Charles Lindbergh a Spirit of St. Louis nevű gépén 33 órája száll 
magányosan az Atlanti-óceán fölött, hogy Csang Kaj-sek véres polgárhá-
borút ví Kínában, ahol is egyszerre három kormány van hatalmon, hogy 
Joszif Sztálin leszámol ellenfeleivel, és Lev Trockijt Alma-Atába száműzi, 
aki ott halászik, hogy mintegy 350 000 évvel ezelőtt élt előember csontjai-
ra bukkannak Pekingben, hogy Yehudi Menuhin, a Párizsban koncertező 
tízéves hegedűművész Edouard Lalo Spanyol szimfóniáját játssza, és a si-
ker óriási, hogy a magyarok felállítják Kossuth Lajos szobrát a Parlament 
előtt, hogy az ámerikaiak New Yorkban bemutatják A jazzénekes című 
hangosfi lmet, az elsőt a világon, és látá, látá bizony, hogy ez jó. Jó kis 
hely ez: az Identifi kálatlan Röpülő Egerek szűz terra incognitája, ahol még 
minden megtörténhet...

Alakot ölteni – rothadt ügy. Mert milyen legyen a bevándorló, ha kí-
nai, peremvidéki, vagy űrszörnyrágcsáló savas vérrel, meg ilyesmi. Nem 
lehet belőle bonviván, donjuan, mi a faustot akartok? Legyen kétlábú, 
zoomorf humanoid – ez az emberállatrémek világában kevésbé feltűnő. 
Örökké tágra nyitott refl ektorszemek, elasztikus propellerfülek, fülig érő 
száj, széles, fogatlan mosoly. A teste, öltözéke, mint a hároméves korban 

Walt Disney & Ub Iwerks: Ős-Miki randit kér (1928)
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megrekedt háromszáz éves idiótáké. Fogadja örökbe a jó öreg Dűzni 
apó. Legyenek barátai Felix, a Macska, és Oswald, a Nyúl. Legyen a neve 
Mortimer, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi, vízuma 
négyévente hosszabbítandó.

Andy Warhol: Dupla Miki Mouse (1981)

Mickey Mouse Club (Fox Dome Theater, Ocean Park, 1930)
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Legyen bátor, attraktív, találékony, álmodozó, játékos. Ne legyen gyön-
ge a szíve, de legyen lelke, mondják rá, hogy: „lelke van”. Legyen, ha kell, 
vakmerő és pökhendi, mint egy kényúr; ha kell, mulatságos és fi lozofi -
kus, mint bolond a kényúr udvarában. Legyen magányos cowboy, kettős 
ügynök, három testőr, legyen egyszerre négy! Kobaltkék-Chaplin, Kobalt-
kék-Monroe, Kobaltkék-Warhola, Kobaltkék-Dean. Lepjen meg bennün-
ket, és lepje meg saját magát. Lepjen meg magával bennünket: az első 
képregényfüzetek nyomában kitör a kalandtörténetláz. Mickey csillag a 
’40-es évek végéig: olyan, amilyennek az amerikaiak magukat elképzelik, 
optimizmusuk és álmaik megtestesítője. Egy New York-i gyerekklubban 
háromdimenziós szemüveggel olvassák a comicstörténeteket.

Mit tudok én? Semmit. Született százmilliárd kisegér, jártak iskolába, 
ledöntötték a falakat, lett belőlük nagyegér, jártak a pszichológushoz, 
felépítették a falakat. Csillagrendszerek, rendezett pázsitok urai lettek. 
Nem ették meg egymást, nem ették meg a szomszédot. Nem erőszakolták 
meg egymást, nem erőszakolták meg a szomszédot. Nem ölték meg egy-
mást, nem ölték meg a szomszédot. Nem ismerték Freudot. Várjuk, hogy 
jöjjön Freud – mondták. Várlak benneteket – mondta Freud.

Gary Baseman: Disneyland balról jobbra (1996 körül)
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Ez gyermekkorom egere, ahogyan mi neveztük: a Miki Majszli. Hét-
nyolc éves lehetek, ősz van megint, nagyapámék morzsolják a kukoricát. 
Hogy ne lábatlankodjak, feladatot kapok: nekem kell összefogdosnom a 
góréból menekülő szürke egereket. Kiugranak az aranysárga csövek kö-
zül, és vakon rohannak a veteményeskert irányába. Lecsapom őket puszta 
kézzel, amelyik túléli, az egy ötliteres dunsztosüvegbe kerül. Mind keve-
sebb merészkedik elő, végül a góré is kiürül. Megemelem a padló egyik 
poros deszkáját, és alatta száz miki lapul. Semmi idő alatt szétspriccelnek, 
csak egyet sikerül elcsípnem, az meg belemar az ujjamba. Lekötözöm a 
dunsztos száját, és elmegyek aludni. Az egerek eszelősen ugrálnak egy-
máson, fölfelé. Másnapra valamennyi megfullad.

Kérek anyámtól, aki a kórház orr-fül-gégészeti műtőjében dolgozik, 
egy üveg étert, amivel a betegeket altatják. Belerakom a legszebb egeret, 
a többit a macskák elé szórom. A kétdecis, vastag falú, gumidugós üveget 
biztos helyre rejtem, és elfelejtem. Húsz év múlva megtalálom. Az éter 
fele elpárolgott, olajos sárgává sűrűsödött, de a majszli még mindig benne 
van. Összetöpörödött, mint a megszületetlen embriók, de rendületlenül 
néz kifelé. Így. 

Katsuya Ise: Miki Egér (1996 körül)
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Miki mester, a festőművész, önmagát festi, ahogyan lelki szemeivel lát-
ja. Belelát a vesékbe: a sajátjába, és a fajáéba is. Lényeget ábrázol, érzéki 
formában. Mimézist és katarzist kínál. Hirtelen minden kiderül, ami be-
borult. Természetfeletti fény önti el a műtermet, az arányok eltolódnak, 
az aranymetszet deformálódik, a perspektíva a végtelenbe csúszik. Isme-
retlen dimenziók tárulnak fel: a vászonról a karatebilder ALIEN XXI 
provokatívan és vágyakozva más komédiák irányába tekint. Szar színű.

A Kacsa Palit nézi. Röhögnek egymásra. Humanoid nem látható. Egy-
másra röhögnek.

John S. Fawcett: Dubuffet egere (1995 körül)

Jonason: Miki a múzeumban (1995 körül)



44 VÁR UCCA MŰHELY 50.

Nem szopom bë azt a kva egeret, picsanéni, kukuríkú! A kacsapöcse sok-
kal faszább ízű! – nyilatkozta Bada Dada, az akadémikus festő. „ismerek 
egy nagy lókötőt / csinált már pár meghökkentőt / letakarta fazekait / és meg-
főzte kacsa palit / kacsa pali kacsa pali ne főlj meg ne főlj meg / kacsa pali 
kacsa pali ne halj meg ne halj meg / ó rettenetes ó szörnyűség ó nyolcvanas 
évek / igen igen igen kacsa pali több mint 50 éves / kacsa pali te nagy lókötő 
ó / igen igen igen kacsa pali te vagy a nagy lókötő ó / te mesebeli rajzos tollas 
jószág / milyen nagy lókötő vagy te / és milyen paradoxon ez / szörnyűség ez / 
te huncut mókázó hős / ez elgondolkodtató / hát ez borzasztó…”

Kommentár nélkül, a nyolcvanas évekből. Nincs börtönfal, sem ablak, 
csak a mirákulumként fényeskedő ablakrácsok. Isten új szemmel néz 
ránk? Új szemmel néz be ránk?

Kint, a házakon, a kerítéseken, a metrókocsikon megjelenik a szó-
rópisztollyal festett, túlhangsúlyozott nemi szervvel büszkélkedő (merev 
faxú) Mister Mickey, kíméletlenül jelezve az „ártatlanság” és az „ártal-
matlanság” végét.

„Megszolitott a sztriten Minnie dugtam egy reten fi atal! Idosebb hatal-
mas farka etkezesi orult! Belle kedvtelesi celu altal eroszakolt nevezett 
szarazon! Pluto nyugtam egy pubban! Szoke nagy mell szereti a kakas 
így jon a eger! Tele cumiz comic a Walt! Donald nagy csocs dildo legko-
zelebb a vegbelnyilas the Pete srac! Nagyon kemeny! Nene megkurtam 
egy kacsa reszeg! Tini hottie szoptam altal leltarba a lyukak! Szoke Goofy 
gigantikus megdontotte a perverz! Oreg kurva szilikon roppantul karton! 
Nosebb legkozelebbi giga cicik egyre szar vadul! Duck kap egy jo lecke 
huvelyi! Keeper Museum razta meg ket nyu komik! Modernseg est Mic-
key es barataival!” Greetings from Mouse Heaven (A Guided Tour)

Keith Haring: Nincs címe (1981)
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André Saraiva: Mickey (2012)

Triceps: Fiatal magyarok (1998)
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„Fiatal magyarok rázzák az utcát / Budapest remeg, és maguk se’ tudják, 
/ hogy ezt a remegést melyikük hozta, / a külvárosból a belvárosba...” Nyolc-
vankettő, Európa Kiadó, hja. Kicsit komolyabban kellene venni ezt a dol-
got a plüssegerekkel, mert a kölyök bőgve jött haza az oviból, és ha nem 
kapja meg a legújabbat, még punker lesz belőle. A plüss különben remek 
anyag – lehet simizni, nyomogatni, gyömszlizni, gyűjti a port és a morzsá-
kat, nem fogja sem a csokikrém, sem a vörösbor, és nyugodtan fejbe lehet 
vele vágni a kisöcsit, nem szakad be a koponyája. Azután, ha kitesszük a 
kukára, valaki biztosan ellopja. Vagy ha nem, plüssgalerik randalíroznak 
az utcákon.

Ha a szerző felakasztja magát, teremtményei szabadok lesznek. Elol-
vassák a búcsúlevelét, tiszteletben tartják a végrendeletét, elosztják a va-
gyonát, áldják az emlékét. Kezdetét veszi a Stabilitás Kora. Ha ez csak 
álmában történik meg vele, az nagy baj. Akkor, ébredés után, újra meg 
kell tennie.

Aleksandar Zograf: Hipnogogikus vízió (1995)



Makai Máté

Országúton 

Hosszúnak még egy kosármeccsen verték ki a fogait, pontosabban az 
ellenfél játékosa az arcába a vágta a labdát, mire az elülső négy foga ki-
esett. Emlékszem, ott ültünk a Pufi val meg Gáborral a meccsen. Hosszú 
egyből az arcához kapott, Pufi  meg felpattant, hogy bosszút álljon, én vi-
szont visszahúztam a padra, „ez nem a mi dolgunk”, mondtam, „ne legyél 
te is az a fajta paraszt, aki berohan a pályára”. Hosszút végül lecserélték, 
és minden folyt tovább. Aztán a szájsebész öntött neki új fogakat. Hete-
kig pösze volt, míg megérkeztek az újak és beragasztották őket, és még 
utána is jó ideig fojt a nyála, így aztán állandóan cuppogott, meg köpkö-
dött, ami idegesítő volt, de egy idő után abbahagyta. Aztán egyszer csak 
megtorpant a fonyódi strandon a vízben, és elkiáltotta magát, hogy „állj”, 
„álljatok meg”, mondja széttett karokkal, mi pedig megálltunk, és néztük 
hatalmas, hosszúkás karjait, ahogy körbeérnek a horizonton, „kiefett”, 
mondja, és már tudtuk, hogy kezdődik elölről a cuppogás. Másnap ké-
szült elutazni Barcelonába, nagy volt a baj.

Hosszú állítólag a szülei válása után őrült meg, körülbelül húszévesen. 
Bár én sosem nevezném őrültnek. Elmentek közösen házat nézni, amibe 
majd ő költözne az apjával, erre aztán bepipult. De akkor én még alig is-
mertem, „akkor még nem voltál a barátom”, mondta ő is mindig röhögve, 
aztán egyik nyáron, azt hiszem, egy évvel gimi után, meglebegtette előttem 
a fonyódi nyaraló kulcsát. „Még beférsz a Mantába, jössz”, kérdezte, és ez 
volt az árnyéka és az álma, egy ’86-os Manta, méregzöld alapszín, középen 
két fekete csíkkal hosszában. Utólag elmesélte, hogy évekig tépelődött 
ezen. Hogy a csíkok fehérek legyenek-e vagy feketék. Fekete festék volt 
a boltban. És ezzel a Mantával húzott fel aztán Berlinbe, mikor befejezte 
a főiskolát, ahol egy évig dolgozott bárpultosként, és ahol az összes léte-
ző tudatmódosító anyagot kipróbálta. Ezzel utazott át Krakkóba a lengyel 
csaj után, akivel még Berlinben jöttek össze, és ezzel kompozott át Do-
verbe is, hogy egészen Edinboroughig előzgesse a „langyi brit sofőröket”, 
ahogy ő nevezte őket. Aztán egy nyári délelőttön váratlanul rám bízta, 
kérte, hogy takarjam le, „csak csajozni mehetsz vele”, mondta, és rám ka-
csintott, „de hosszabb útra, meg a teszkóba menet ne használd”, tette még 
hozzá röhögve, aztán elrepült Egyiptomba szörfözni. Rám bízta az álmait, 
a múltját, én pedig néztem, ahogy magába szippantja őt a forró nyári por-
felhő. Járta körül a bolygót, körbe és körbe újra. Néha azt képzeltem, hogy 
ő maga Héliosz, aki felhúzza a napot az égre, majd alázuhan betépve.
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Hatan utaztunk le azon a nyáron a Mantával, amikor „barátok lettünk”, 
végig az autópályán, ahol, hiába mondtam neki, hogy ha száznegyvennél 
gyorsabban megy, én kiszállok, ő százhatvannal repesztett. De mondjuk 
a Velencei-tónál, egy leejtőn százhetvennel is hajtott. Aztán öt kilomé-
terrel a cél előtt a fejébe vette, hogy meg akar állni, mert még nem „tud 
odaérni”. „Csináljuk máshogy”, mondta, „mindig ugyan az van, hogy le-
érünk, és szalonnát sütünk és annyit iszunk, hogy utána már semmi erőnk 
nem marad másnapra, csináljuk most máshogy”, mondta még egyszer, 
úgyhogy máshogy csináltuk. Meglátott egy helyet a hetvenesről, és egy ha-
talmas mészfal tövében, az út szélén letette az autót. Majd anélkül, hogy 
megvárt volna minket, kiszállt, átsétált az úton, aztán megállt, és nézte 
az északi part dombjait, hosszan, és tudom: talán bőgni szeretett volna, 
mert ő ilyen volt, mert az északi partot jobban szerette. Évekig mondo-
gatta, újra meg újra elismételt poénja volt, hogy csak azért szereti a déli 
partot, mert onnan láthatja az északit, de biztos voltam benne, hogy az 
északi part neki fontosabb mindennél, talán még a Mantánál is fontosabb. 
Később megtudtam, hogy azért, mert félt, hogy elfelejti, milyen ott. „Mi 
bajod van”, kérdeztem tőle, amint átértem az út túloldalára, „jó helyen 
lesz itt a kocsi”, tettem még hozzá kérdőn. „Ott születtem”, válaszolta 
kisebb szünet után, én pedig sóhajtottam, és elindultam vissza a kocsi-
hoz, hogy jelezzem a többieknek, maradunk. Hosszú pedig leült a padra, 
elővett egy zacskó dohányt és egy cigipapíros dobozt, rajta a felirat: THE 
ORIGINAL ROLL.

„Mesélj Egyiptomról”, mondtam neki. Erre ő sodort magának egy ci-
git, meggyújtotta, hátradöntötte a fejét, és a hatalmas karjait szétterítve a 
padon beszélni kezdett: „Hát, tudod, egy hónapig semmit sem csináltam.” 
És ahogy mesélt, végig arra gondoltam, hogy nála jobb és izgalmasabb 
könyvet senki nem tudna írni, és azt is tudtam, hogy soha nem fogja meg-
írni, mert Hosszú az a fajta ember, aki ott van, ahol éppen van, nagyon 
is ott, de olyan, aki ezt képtelen elmesélni igazán, leírni, vagy megírni, és 
nem csak azért, mert alig szusszan egyet, alig jön haza pár hónapra, hogy 
megsimogassa a Mantát, már megy is tovább, hanem mert ő nem az a faj-
ta, aki ezt megírja. „Meg kéne ezeket írnod”, mondtam neki többször is, 
„megírom”, válaszolta mindig.

Míg a padon ültünk, megállt egy rendőrautó a ’70-es szélén, „ez a ma-
guk kocsija”, kérdezte aztán az egyik rendőr, Hosszú pedig odakiáltotta, 
hogy „nem”, majd vigyorogva fordult vissza az északi part felé, és talán 
már arra gondolt, hogy házat és szőlőt vesz a Szent György-hegyen. A 
két rendőr szó nélkül tovább indult, ami elég valószínűtlennek tűnt, de 
aztán hamar elfelejtettük. Hosszú pedig mesélt tovább, elmondta, hogy 
egy Tabita nevű lány kezét három hónap után megkérte, de aztán hazajött 
és nem hívta fel többet. „Szeretnék azért egy házat”, mondta aztán, mire 
veszettül röhögni kezdett mindenki, és ez volt a végszó, ezután már nem 
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hangzott el több történet, nem gondolkodtunk semmin, nem merengtünk 
az északi parton, hanem csak ott voltunk, ahol voltunk. Két óra alatt be-
rúgtunk padnál, majd mindenki beszállt az autóba, üvöltözve, kurjongat-
va, a nevetéstől őrjöngve, és mert én elkéstem, és mert úgy gondolták, 
hogy jó móka lenne, ha nem engednének beszállni, nem is engedtek, ezért 
a motorháztetőre felpattanva, a Manta orrán utazva részeg kapitányként 
irányítottam az autót végig a hátralévő öt kilométeren, ordítva, kiáltozva, 
levegő után kapkodva. Tudtam, hogy nem fogok leesni, a részegek maga-
biztos, érző tudásával.

„Ne movduljon fenki”, mondta Hosszú a fonyódi strandon állva, „ki-
efett a fogam”, és azonnal, egyetlen szó nélkül alámerültünk a vízben nya-
kig, és tapogattuk kézzel, tapogattuk lábbal az iszapos talajt, és kúsztunk 
körbe-körbe négykézláb, vízből kilógó fejjel, és mindenki röhögni akart, de 
senki sem mert, és senki nem is tudott, mert akkor beleivott volna a koszos 
vízbe. És kutattunk Hosszú fogai után, aki képtelen volt neki állni, kétségbe 
volt esve, és csak állt mozdulatlanul a vízben, bámulta az északi part még 
pislákoló fényeit a déli parti éjszakában. Gábor meg Nóri mellettük pár 
méterrel keféltek a vízben. „Te meg mi a fenét bámulsz”, kiáltott rám Pufi , 
„ne most bambulj, légyszi, inkább segíts”. Én pedig letoltam a fürdőgatyám 
és a tóba hugyoztam, így egyszerre avattam szentté és gyaláztam meg, mint 
életem során megannyiszor. „Menj a francba”, hallottam még Pufi  dünnyö-
gését, de már semmire nem volt erőm, alámerültem a vízben, mert az még 
melegebb volt, mert fáztam, mert nem akartam, hogy lássanak. 

„Kairóban találkoztam egy öreg faszival”, mesélte Hosszú, „sétáltam 
egy bazársoron, és nézett, már messziről kiszúrt, és ahogy elhaladtam 
mellette, megbámult mereven, anélkül, hogy pislogott volna, és először 
arra gondoltam, hogy persze, mert fehér vagyok, mint a kő, de ennyire 
nem lehet, arra gondoltam, hogy azért ez túlzás volna, pusztán ezért. Ezen 
gondolkodtam, ahogy elhagytam a bazárt, aztán bementem egy boltba. 
Venni akartam magamnak egy sört, és akkor eszembe jutott, hogy ve-
szek kettőt, megkínálom az öreget, nehogy már megátkozzon, vagy nem 
tudom, úgyhogy levettem még egyet a pultról, kifi zettem, és elindultam 
vissza a faszihoz, aki akkor csukott szemmel ült, fejét a napnak fordítva. 
Ezen kiakadtam, érted, minek napozik egy amúgy is csokibarna, egyipto-
mi hajléktalan, minek, de aztán megveregettem a vállát, és rám emelte 
azt a rettenetes tekintetét, szóval, hogy mély volt, átható, meg valahogy 
tiszta. Mert féltem, hogy büdös lesz, de nem volt büdös. Jellegzetes szaga 
volt, de nem zavart. Kínáltam a sörrel, de nem fogadta el, viszont felállt és 
intett, hogy kövessem.” Hosszú ekkor szünetet tartott, beleszívott a cigi-
jébe, én pedig arra gondoltam, hogy valami hatalmas titkot készül éppen 
megosztani, az aranycsinálás titkát, hogy egy bazársoron rálelt a bölcsek 
kövére, egy anyagra, amitől a végtelenségig tágíthatjuk a tudásunkat, de 
aztán folytatta. „Úgyhogy követtem, és közben néztem, érted, csontsovány 
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volt, rövid szakálla volt, és nagyon vékony volt, és tipikus fazon, és aztán 
egyszer mellém állt és a vállamra tette a kezét, megállított, mondott ne-
kem valamit, vagy mellkasomra tette a kezét, már nem is emlékszem, de 
mindegy, és akkor bement egy házba, vagy boltba, a fene tudja, mi volt az. 
És arra gondoltam, hogy talán mégsem olyan csóró a fazon, mert kijött egy 
zacskóval, amibe egy halom levél volt belepréselve.” Megint beleszívott a 
cigibe, majd folytatta. „Elfogott az érzés, hogy valami nagy dolog fog tör-
ténni, hogy a megtudom a mindenség titkát, vagy csak be fogunk tépni, és 
majom módjára ugrálunk majd a fákon, de ehelyett leültünk a padra és a 
kezembe nyomta a leveleket, khat, azt mondta, hogy khat, én pedig utá-
noztam, hogy kat, ő pedig kijavított, a fejét rázva, és erősen megnyomva 
azt a ’h’ betűt, hogy k-hat. És akkor elkezdtük rágni azt a szart, és pár perc 
múlva felálltunk, mutatta, hogy menni kell, és akkor szépen körbekísért a 
városban, helyeket mutatott meg házakat, és a levél, éreztem, hogy kicsit 
felpörget, és rágtuk egész nap, féltem, hogy kirohadnak a fogaim, annyira 
marta az ínyemet, aztán egyszer csak elálmosodtunk és elaludtunk, ő egy 
fa árnyékában, én meg pár méterrel arrébb egy padon. És tessék, ennyi”, 
fejezte be Hosszú, „mi az hogy, ennyi”, kérdeztem tőle, teljesen felzaklat-
va. „Hát, hogy ennyi, ilyen az egész, az utazás, hogy várom a titkot, aztán 
csak annyi a vége, hogy ott vagyok és kész, semmi titok, és varázslat, mit 
mondjak még”, válaszolta Hosszú. Elcsendesedtem, próbáltam mérlegel-
ni, hogy mire gondol, hogy ez most neki csalódás, vagy csak a valóság, 
aztán arra jutottam, hogy ő ilyen fajta ember, hogy ő az a fajta, aki nem 
egy titok megismeréseként éli meg az utazást, mert neki az út bejárása a 
legkevésbé sem belül van, hanem nagyon is kívül, hogy nem valamiféle 
meglelt varázslat, hanem csak történet, hogy megnézte a várost és kész. 
Arra gondoltam, nekem kellett volna utaznom, nem neki, mert nem tud 
vele mit kezdeni. De ez mindig így van.

„Tessék”, kérdezte Hosszú nyakig merülve a vízben, „csak annyi, hogy 
nekem kéne utaznom, nem neked, te szemét fasz”, ordítottam neki, és 
közben röhögtem, és láttam, de talán csak reménykedtem, hogy ő is rö-
hög, míg nyakig gázol a trutyiban. Elindultam vissza házhoz, és jöttek a 
többiek is, jött Gábor is meg Nóri, és Pufi , és nem lett meg a Hosszú mű-
fogsora. Így aztán hajnalban bepattant a Mantába, de még előtte odaadta 
nekünk a nyaraló kulcsát, és alig egy óra alvás után nekiindult, mint egy 
dunántúli szélvész, kezdődik megint a tánc, jutott eszembe egy mondat. 
Azazhogy indult volna, de még kipattant a kocsiból, és a kezembe nyomta 
a zacskó dohányát, és a cigipapírt, rajta a felirattal: THE ORIGINAL 
ROLL. Fogalmam sincs, hogy ezt miért csinálta. Talán nyomot akart 
hagyni. Ha csak a legkisebbet, legjelentéktelenebbet, akkor is. Aztán be-
pattant a kocsiba, és elhúzott haza, hogy a fogorvossal, dupla pénzért, 
fele annyi idő alatt megcsináltassa az új fogsort. Majd tovább, nyugatnak, 
Barcelonába. Azon a nyáron mindenki Barcelonába utazott. 
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Nyugat felé néztem. Az én szememben Hosszú aligha tűnt őrültnek, 
inkább szabad volt, valóban szabad. Aki felperzseli a világot, akit a világ 
felperzsel.

Távcső a múltba

A lakásban furcsa, üres hangulat terpeszkedett, mozdulatlanul uralko-
dott. Mintha meghalt volna valaki. Libériusz vékony madzagokat, dró-
tokat, szárítóköteleket feszített ki a nappalijában, éppen olyan barnás, 
szürkés, félhomályban, melyet utoljára csak gyerekkorom nyarain láttam 
egy vidéki kertváros nyári szüneti délelőttjein.

Egy pisztoly hevert a földön. Törtem a fejem, hogy ezúttal mire ké-
szülhet ez az őrült. Talán éppen ezt a hatást akarta elérni, és ez is csak 
egy újabb színjáték része, hogy aztán izgulhassak, sőt: nyomozzak utána. 
Gyűlöltem őt, de nem bírtam leállni, így ismét belementem a játszmába. 

Otthagytam a lakást, kimentem az utcára, majd a temető irányába tar-
tottam, mellette feküdt a gimink.

Úgy jártam ott, akár egy idegen. Egy egész világot hoztam magammal 
oda, a mindenség legjobb helyére. Öt sor bordós-barnás színű padsor a 
lelátónak, ugyanolyan színű, lerángatott, megdőlt kosárgyűrűk, félig le-
szakadt láncokkal, és a mediterrán-fehér, sípcsontgyötrő betonplacc. A 
tornacsarnok oldala: zarándokfal, a szünetben kiszökő dohányos gimise-
ké, a visszajáró füveseké, meg azé, aki csak úgy rádobálna, vagy egyérin-
tőzne, mert még csak egyedül van, mert már lejött fél háromkor, hiába 
mondta neki az anyja, hogy még nem lesz kint senki a melegben, még 
fecókát sem engedik ki, „minek pörgök annyira”, jövök rá én is, mikor 
izzadt seggemen ülök, és két tenyeremen támaszkodom a szúrós aszfal-
ton. És erre a kőkemény támaszra éppen csak átfogható gyermekcsuklóm 
felnőtt korára is emlékszik majd: a dögunalom és izgalom határán töltött 
délutáni fetrengésekre. 

Eggyel odébb, és kicsit feljebb a pálya, aminek közepét kettétépte egy 
fűgerinc, a sajátos tektonika két végén pedig a legelkeserítőbb dolgok a 
világon, a háló nélküli kapufák, rajtuk használaton kívüli megpöndörített 
szegecsek, melyek most csak a bőr felszakítására alkalmasak. De hátha 
majd a fecó elhozza a saját hálóját, amit lopott valahonnan, mert ugye 
mégis az a lényeg, mert a kapu bárhol lehet, a gól bárhová becsapódhat, de 
ahogy egy csavarás mértani pontossággal végigszalad a kifeszített hálón: 
hát azért van az élet. A kapuk mögött a pálya szélén, a labda megtartását 
szolgáló négy méter magas drótkerítések még tartanak, melyektől végül-
is olyan hangulatos volt mindig: mintha egy csapat lennénk saját, igazi 
pályával. Az egész területet, a hatalmas udvart elzáró cölöpöket mögötte 
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már kiszedték egy háromméteres szakaszon, mert mindegy volt, hogy ott 
vannak-e vagy sem, mert így nem okoz sérülést. Gondnoki bölcsesség ez, 
és most olyan, mintha nem is akarna senki sem jönni, talán háló sem volt 
soha azon a szomorú kapufán. Egy pálya: feltöltve saját idővel.

„A távcső, melyet nemrégiben feltaláltak”, mondta legutóbb Libéri-
usz, „már olyan hatékony, olyan mértékű nagyításra képes, hogy lényegé-
ben a múltba láthatunk vele”. Később azonban pontosított. Azt állította, 
hogy történetéhségben szenvedünk, hogy csak az időfelfogásunk miatt 
van szükségünk rá, hogy „rendes” történeteket meséljünk, hogy a ren-
des történetek legfeljebb a koponyánkban léteznek, azért találjuk ki és 
rendszerezzük őket, hogy egyáltalán megérthessünk valamit. Arra kért, 
úgy képzeljem el az egészet, hogy közben eltekintek az idő és a valóság li-
neáris elképzelésétől. Fogadjam el, hogy talán sosem értjük meg az idő új 
fogalmát, hogy szerinte ennek a történetmesélés az oka, a sajnálatos tény, 
hogy a gyerekek füzetből tanulnak, hogy mindig tárgyakként tekintenek 
a tanulandóra, és mert képtelenek az oktatás tanár-diák, előadó-hallgató 
viszonyából kifolyólag érdemben bevonódni abba, amibe be kell vonódni-
uk. Biztosított róla ugyanakkor Libériusz, hogy ha elmerülök a történeté-
ben, és elfogadom, hogy sokkal inkább a tér végtelen lehetőségei variálják 
az összefüggéseket, akkor szórakoztató látványban lesz részem. Vagyis: 
megértem, amit mond.

„A távcsővel minden bizonnyal az univerzum korábbi állapotaiba nyer-
hetünk betekintést. A hagyományos felfogás szerint így valóban mond-
hatjuk, hogy a múltba tekintünk, de ez a múlt, az idő, ahogy te gondolod, 
valójában egy térben görbülő számegyenes, hullámzó, tekeredő magába 
forduló szalag. Hisz tudod.” „Ennyiben talán sokkal helyesebb”, foglalta 
össze aztán Libériusz, „ha úgy gondolkodunk, hogy minden, ami történik, 
az egyszerre történik, mert térben áthelyezhetők a dolgok, az egymás-
utániság pedig csak egy adott pontból állapítható meg.” Tehát nem csak 
a tér, hanem az idő, a történet is relatív. „Így”, folytatta, „a tér eddigi fo-
galmát is meg kell döntenünk, mert azt eddig valami olyanként gondoltuk 
el, ami az időtől különböző. Ennyiben a térnek általában kell jellemeznie 
mindent, ami pedig már nem feleltethető meg a tér fi zikai fogalmának. 
Az időt csakis a megfi gyelő hozza létre. Érted, ugye”, kérdezte végül. Én 
pedig azt hiszem, hogy értettem.

„És mi van, ha én megpróbálnék”, fűztem aztán hozzá, „oda pillantani, 
ahol nincsen semmi.” Libériusz pedig sóhajtott, „úgy érzem további ma-
gyarázattal kell, hogy szolgáljak”.

Mindeközben a hátam mögött, déli irányban, a temetővel ellentétes 
oldalon egy régebbi változat rövid jelenete játszódott: a völgyben, a még 
murvás úton, a kényelmesen beszánkózható domboldalak között két gye-
rek tapossa végtelen erővel a bicajt. Miután felérnek a házhoz, ahol az 
elsőnek érkező lakik, körbehugyozzák a tujákat a ház előtt, bent nyilván 
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bodzaszörpöt kérnek. „A világ legszebb járdáinak környéke ez”, gondol-
tam magamban, „és erről csak én tudok”. Arról viszont senki, hogy az 
ároknak, amit a srácok egyszer megkerültek, valóban volt-e valaha sze-
repe, munkája, megtelt-e vízzel akár egyszer is, vagy csak annyira volt 
hivatott, hogy a téli fagyáskor lehetetlenné tegye a domboldal felől lecsú-
szó, a padkán átugrató, ezt követően pedig az árokban landoló szánkó-
zó kölyköknek a dombtetőre való visszajutást. Talán ez volna az első és 
egyetlen árokszobor. Mi lehet benne, az út alatt a kanálisban? Egy-két 
labda, falevelek, ijesztő formájú szemetek, elhasznált kerékabroncs és ko-
ton, csikkek, és kilőtt pisztolygolyók: játéktemető ez. Látszik, hogy az alig 
tízméteres lyuk közepéig senki nem mert soha bemenni. Én is csak álma-
imban láttam el odáig, hogy aztán egy merev fordulással és verejtékező 
háttal elmeneküljek onnan. Mindeközben valahol, valamikor eldördült 
egy pisztoly, visszhangja cikázva menekült a zöldövezet sorházai között.

Odébb álltam, mert ezúttal sem mertem bemenni. Az árok: egy gye-
rekkor végbélnyílása. Elindultam vissza Libériusz lakása felé. „Nem baj”, 
mondtam magamban, „ha a múlt egy része mindig homályban marad, 
több marad későbbre”. 

Bosszantott, hogy Libériusz egyenes válasz helyett mindig bevon a kí-
sérleteibe, azt akarja, hogy a részese legyek, ahelyett, hogy elmondaná, 
amire kíváncsi vagyok. Mert egyedül van, mert őt már senki nem hallgatja 
meg, senki sem kíváncsi rá, így aztán átverésekhez kell folyamodnia, húz-
za az időt, túlbeszél, szórakozik, baszogatja az embereket, mint ahogy en-
gem is. Úgy döntöttem, ha nem akar válaszolni, demonstrálni, bizonyítani 
kerek perec, akkor elküldöm a francba, és többet nem keresem. 

„Menj, és keress hidakat, gyalogolj át rajtuk”, javasolta nemrég Libéri-
usz, „állj meg középen, fi gyeld a vizet. Először az érkező, majd a távolodó 
oldalon. Keresd meg a pontot, ahol a patak a folyóba torkollik. Menj fel a 
felüljáróra, fi gyeld, kövesd a sávokat, fi gyeld meg a kereszteződések rend-
szerét, tekinteteddel kövesd a kanyarodó autókat, mérlegeld a lehetősé-
geit, élvezd ki a térgeometriában megbúvó variációkat”, mondta Libéri-
usz. „Arra gondolsz”, próbáltam megfejteni az ismétlődő rejtvényt, „hogy 
amerre nem tudunk menni, ott nincsen semmi,” kérdeztem, „mint ha csak 
azt mondanád, hogyha nincs ember, nincs senki a világban, legalábbis an-
nak egy pontján, akkor nincs világ sem.” „Nem teljesen”, válaszolta Li-
bériusz. „Talán úgy véled, hogy ahol hiány van, ott tényleg nincs semmi”, 
kérdezte, „miért akarnál akkor oda pillantani, miért tudunk mégis beszél-
ni róla”, kérdezte végül. Megvontam a vállamat, majd megígértem, hogy 
követem a tanácsát. De ekkorra már túlságosan össze voltam zavarodva: 
eltévedtem ellentmondások útvesztőjében. 

Ahogy sétáltam, követtem a kanálisokat, át az egyik hídon, vissza egy 
másikon, megálltam középen, és fi gyeltem az egyik irányt, majd hátrafor-
dultam, és a másikat is megnéztem, haladtam tovább, lent a parton a víz 
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mellett, fölfelé, a folyás irányában, és egy ponton még a vízbe is beleáll-
tam, háttal a partnak, szemben vele, ültem és feküdtem az árok mellett, 
volt, hogy víz is volt benne, belenyúltam, megmostam az arcomat, hever-
tem, száradtam, és újra mosakodtam, ittam belőle, majd vissza fölfelé, 
egészen Libériusz házáig, és végül düh fogott el, hogy a bolondját járatja 
velem, készül valamire, és csak el akar csalni valahová. Egy pillanatra úgy 
tűnt, mégis biztosan tudtam, hogy nem álmodom.

Mikor újra benyitottam a házba, ahogy mindig: kopogás nélkül, nem 
találtam őt. Madzagokkal, drótokkal és szárítókötelekkel átszaggatva állt 
a nappali légtere: egy indokolatlan fészek. A revolver a hálók szövedé-
ke alatt hevert, ezúttal a dohányzóasztalon. Meleg volt, enyhe égett szag 
érződött, Libériusz sehol. Felmagasodtam, majd körbetekintettem a fej-
magasságban kereszteződő, mereven kifeszített fonalak döbbenetes rend-
szerében. Arra gondoltam, Libériusz őrült, arra gondoltam, zseniális. Ki 
más tehetne rendet a káoszban, ha nem ő?  Úgy tűnt, egy furcsa tripen 
veszek részt, melyet nem vegyi anyagok vezetnek, melynek sajátos józan-
ságát nem Libériusz újabb tablettakísérlete alapozza meg, hanem egy át-
láthatatlanul és rendszertelenül szerveződő térjáték. De mi van akkor, ha 
váratlanul bogár kerül a gépezetbe?

Egy újabb ugrás, váratlanul a semmiből: akár a fák közül oldalt bevil-
lanó napfény vonaton, akár egy oldalpillantás vezetés közben. Egyszerre 
elképzelni mindent, telet és nyarat, őszt és tavaszt, napsütést és vihart. „A 
vihar előtti fényviszonyok nyáron”, jutott eszembe hirtelen, „az a kedvenc 
időszakom.” „De hát miért”, kérdezte Libériusz, „pontosan tudod, hogy 
mi fog olyankor történni. Fúj, dörög, zuhog, villámlik, majd jön egy ma-
gával ragadó tisztaság.” De a vihartól fél az ember, várja, és fél tőle, talán 
valamiféle ősi hiedelem, a génjeinkben hordozott kettősség miatt, ami az 
embert a vihar felé irányítja. Talán annak a több ezer éves érzésnek az 
emléke, melyet akkor érzett az előember, mikor a villámló, mennydörgő 
égbolt elől végre menedékbe húzódhatott, egy barlangba, melynek nyí-
lásától aztán már biztonságban, a megmenekülés érzésétől áthatva gyö-
nyörködött a világ fenséges erőiben.

Az ősember furcsa perverziójára emlékezem Libériusz nappalijában, 
ahol egyre több a madzag, a szárítókötél és a drót, párhuzamosak és me-
rőlegesek egymásra, különböző magasságokban, eltérő irányokban, de 
mindig nyílegyenesen a két pont közötti feszítettség eredményképp, ide-
iglenes szögeket zárnak be. Már tudom, mert eldöntöttem: itt hagyom őt 
örökre, „nem csinálom tovább”, írtam fel egy szelet papírra, amit otthagy-
tam az asztalon, a pisztoly alá csúsztatva, „isten veled Libériusz”, szólt az 
utolsó mondat, miközben a búcsú legnagyobb szomorúságát éreztem.

„A padokon alszom”, jutott eszembe ötletszerűen. A pálya nappal 
felvett hője majd meleget sugároz éjjel, s legalább kipróbálhatom, amit 
mindig is akartam, hogy kint lehessek, hogy fi gyeljem az éjszakát, az anya-
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gias csöndben rezgő környezetet. Ahogy a szélben kissé lengedeznek a 
gyűrűkön a láncok, melyekhez fogható megoldást még sehol máshol nem 
láttam. Addig kell ezt megtennem, míg le nem cserélik a palánkokat, a 
rozsdásodó tartóállványt, és lefestik a kapukat, és pótolják a kerítést, 
amíg újra le nem betonozzák az egészet, míg a drótkerítést, a szétcsúszott 
pályatektonikát be nem foltozzák, és végül át nem nevezik megint ezt az 
épületet, ahogy egyszer már megtették. Talán ha itt elalszom, nagyszerűt 
fogok álmodni, esetleg az éj közepén linda is megérkezik, és ideül mel-
lém, talán rágyújt, vagy a hajamba túr, vagy dob egyet a labdával, de az is 
igen valószínű, hogy megjelenik a gondnok és elküld a francba, talán meg-
találnak az egykoron leszakadt visszajáró szmókerek szellemei, jönnek és 
beszélnek majd, beköltöznek az agyamba. 

A félelmet, a reménytelenséget, hogy talán nem történik semmi, gyor-
san elhessegettem. Történnie kell. Elfeküdtem a padon, és jól sejtettem: 
még meleg volt, kemény, de otthonos. Erősen felhős volt az ég.

Álmomban, emlékszem, zenévé változtam, a huszadik századi állapot 
egy jól körülhatárolható pontjával egyesültem, rátaláltam, egy hangot 
sem hallottam belőle, nem volt ének, nem volt énekes, nem szólt a gitár, 
és a pszichedelikus szintetizátor, sem szuggesztív ritmusszekció, nem volt 
harcos az idő peremén, csakis a színek, de azoknak is csak emlékei, a kép-
nek a látványa és ismerete, sárga, kék, zöld és magenta, sisakkal a fején, 
pallossal a kezében az együgyű űrlovag, készen rá, hogy megugorja a ha-
sadékot, peremtől peremig, hogy megszüntesse önmagát. 

Pár órával később felriadtam. Csendesen esegetett az eső, mégsem vol-
tam csurom vizes. Tökéletes mozdulatlanságával uralkodott a nyugodt, 
csillagtalan éjszaka. Puha felhők úsztak ez égen. Aztán megmozdult va-
lami, egyre erősödött, előtört valahonnan, egy másik, külső mélységből 
a gondolat: hogy Libériusz már minden bizonnyal halott. És én fogom 
megölni őt.

Reklám

Csakis méltósággal lehet viselni az utcán uralkodó félelmet. De mind-
ezt aligha lehet elkerülni. Woody Allen szerint például az élet nyolcvan 
százaléka puszta önmenedzsment. Akár balfék vagy, akár sikersztori az 
életed. Ilyen kimenni egyszer.

Mikor elhagyom a lakást késő délután, napi több óra bogarászás után, 
váratlanul ér a sok valószínű irány. Még több, mint amennyit el tudnék 
képzelni. Ennek persze az is az oka, hogy egy körtéren lakom. Kilépek a 
lépcsőházból, átsétálok a zebrán, és már ott is állok középen, szédelegve 
a lehetőségektől. Négy irányból érkezik a villamos, és halad tovább négy 
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másik tetszőleges irányba, közöttük, váltakozva és rugózva a város északi 
és déli, keleti és nyugati felét összekötő buszok.

A legjobb ilyenkor lehajtott fejjel közlekedni vagy zenét hallgatni. Mert 
ilyenkor már valódi erővel hat rám minden, amit elképzeltem, éppen úgy, 
és pontosan úgy, mindössze azzal a különbséggel, hogy a tét ezúttal va-
lódi, minden elszívott ciginek jelentősége van, ha valami történik, annak 
beláthatatlan, de biztos a következménye. Jósolni persze senki sem mer. 
Aki igen, az hazudik, vagy túlzottan sokat gondol magáról.

Dani mondogatta állandóan, „elutasítom a valóságot, behelyettesítem 
a sajátommal,” majd western csizmát húzott, és azt képzelte, hogy félvér 
pisztolyos hős egy felelőtlenül véres dealer-maffi a-pucérnők sztoriban. 
Hiába mondtam neki, hogy az alternatívra törekvés már régen nem alter 
dolog, és hogy ugyan van ebben valami fajta életerő, azért ennél kreatí-
vabb is lehetne. Dani a könnyebb utat választotta.

„Szerintem nincsen nő idehaza, akinek bejönne a csizmád, öregem, túl 
kicsi ország ez ahhoz,” böktem ki egyszer, mikor már több hete ismertük 
egymást, és nem éreztem cikinek, ha megszólom az ízlését.

„Nem tudhatod.”
„Ha eljársz valami spéci klubba, legfeljebb akkor.”
„Egyszer felszedtem egy nőt a tánciskolában,” győzködött.
„Nyilván te voltál a Travolta. És mi szólt, Shadows,” kérdeztem, és 

hecceltem tovább Danit, aki felpattant a füstös fotelből, újragumizta a 
copfját, majd szalutált, és lelépett. Azt hiszem még sosem láttam ennyire 
mesterkélt elköszönést.

Két perc múlva aztán visszajött, mondván csak cigizni ment, és egy fris-
sen csapolt korsót tartott a kezében.

Előadta, hogy gyűlöli a krimiket, mert szerinte a legeslegkönnyebb 
műfaj, legyen szó könyvről, vagy akár fi lmekről, mert hogy szerinte túl-
ságosan is olcsó, és éppen az benne a kiszámítható, hogy van benne egy 
kiszámíthatatlan fordulat, és hogy neki éppen ebből fakad a lehető legvé-
resebb, szinte giccsesen horrorisztikus attrakciókhoz és kultúrához való 
vonzódása. De meg vagyok róla győződve, hogy csak hőzöng és képtelen 
kiállni magáért, ha ne adj’ isten úgy alakul a helyzet.

Az egyik nap például a volt osztálytársam apja meglátott a buszmegál-
lóban, aztán bevitt a belvárosba, és a villamosmegállónál majdnem elgá-
zolt egy szélsőségesen öltözött szoftpunk fi gurát. A fi ú megállt a vezető 
ülés melletti ablaknál és elkezdett ordibálni Feribával, aki közben lete-
kerte az ablakot, hátha érdemes, és fi gyelt. A fi ú meg ordított, hogy mit 
képzel a szaros kocsijával, meg a sok pénzével, hogy csak terpeszkedik és 
lenéz mindenkit, és hogy mekkora szemétláda, majd egyszer csak elakadt, 
mint egy rossz kazetta. Pár másodpercig attól féltem, Feribá érte nyúl és 
nyakon vágja, de aztán csak röhögött egyet, feltekerte az ablakot, majd 
elhajtott.
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„Nagyon készül a lázadásra,” jegyeztem meg ezt követően, de az öreg 
csak megrázta a fejét, majd kirakott egy körforgalom bejáratánál. Jó öt 
perccel később jöttem rá, hogy minden bizonnyal a halálfélelem tört rá 
a punkfi úra, mással aligha lehet magyarázni ezt a végtelenül blőd ordíto-
zást. Én viszont hajlamos vagyok villámgyorsan megítélni minden embert. 
Ezért nem vagyok túlzottan jó vita- és beszélgetőpartner. Hacsak nem 
valami víz partján, vagy egy nyugtató hatású akvárium előtt ücsörgünk.

„Szerintem csakis a kriminek van létjogosultsága, mert a leginkább 
kendőzetlenül mutatja be az embernek a legjellemzőbb tulajdonságát, 
hogy vágyik a rejtélyre, meg az izgalomra, de valójában iszonyú gyáva, és 
ha helyzet van, akkor azt kívánja, bárcsak ne lenne helyzet.”

„Semmi valóságos nincs benne,” válaszolta Dani, „nem képes ledönte-
ni határokat, ezért nevetséges.”

„És te le tudod dönteni a határokat,” kérdeztem tőle, miközben jól 
tudtam, hogy a jelmezzel határos öltözéke maga volt a túlvilág. És azt 
hiszem még egy dobrót is vett magának,  meg slidegyűrűt, hogy majd ő 
lesz a vadkelet szörfrockkirálya, bíborvörös, narancs és bordó-sárga föld-
alatti, latinos késdobálókban, ahol kedvére alakíthatja Antonio legjobb 
karaktereit.

„Naná,” bökte ki.
„Az a helyzet, hogy nekem éppen elég a mindennapok irritációja,” foly-

tattam, és arra gondoltam, mikor egyszer sajnálatos módon hallgattam 
egy barátomra, Janira, és beszálltam az unokatestvére kocsijába, mond-
ván együtt megyünk szokásos a kedd esti villanyfényes meccsünkre, a srác 
pedig kitalálta, hogy az észak-budai hegyeket inkább a kertek alól közelíti 
meg, így aztán vadul fékezve és kanyarogva hajtott fel egyik dombról a 
másikra, a szemközti sávot sokszor levágva az ideális ív kedvéért. Nem 
tudtam eldönteni, hogy a gyorsulás vagy lassulás fájt-e jobban, remegtem 
és féltem, élesben ment a dolog. Örömmel vettem volna, ha ez egészen 
egy szemhunyásnyival áteshetnék, de ez csak alibi lett volna. Élnem kel-
lett akkor és ott. 

Aztán a srác egyszer csak felkiáltott, hogy „basszameg,” és az egyik 
kanyar után félrehúzódott, kiszállt a kocsiból és pipiskedve nézegette a 
fenekét a visszapillantó tükörben, Jani ezalatt fetrengve röhögött, én pe-
dig oda sem néztem, csak fogtam a fejem.

„Adok gatyát, csak menjünk,” mondtam, abban reménykedve, hogy 
nem akarja megduplázni az utat és a sebességet a váratlan esemény mi-
att. Jani vigasztalhatatlanul csapkodta a térdét, én pedig arra gondoltam, 
sajátos szinkronicitás, egy csodálatos, önműködő szimbolika uralja a vilá-
got, és nagy kedvem lett volna hozzá, hogy ezt meg is osszam a srácokkal. 
De annak nem ott volt a helye, ennyi biztos.

„Nem tartod valószínűnek, hogy a halálfélelem hiányát kellene a kri-
minek betöltenie, mert a mi kis szervezett munkamegosztásunkban már 



58 VÁR UCCA MŰHELY 50.

nem tudjuk kihívni a valódi, húsvér dolgokat,” kérdeztem Danitól, ami-
kor éppen a tripla tizenhetest célozta a darts-tábla előtt.

„De,” mondta, majd dobott egy szimplát, és mocskosul káromkodott, 
mert hiába számított a krikett bajnokának, nem az volt az ő napja. Dühből 
odavágta az utolsó rakétát, majd odasétált a Kelet-Európa utolsó zenedo-
bozához, és számot kért egy százasért. Gunz. Pokoli giccs, de végül is jó.

„Elutasítom,” mondta, mikor visszatért, és lehuppant egy bőrfotelba.
Karaj, a kivénhedt esztergályos-kocsmatöltelék, akinek napról-napra 

kevesebb haja volt, rágyújtott egy szofi ra, hanyagul kivette a szájából, fújt, 
majd eltalálta, amit el kellett találnia, a dupla tizenkilencest, ezzel kilé-
pett a játékból és kikért egy újabb Kőbányait hitelbe.

„Majd neked így kihullik, ha mindig a Karajjal játszol. Ez nem a te ligád, 
Danó,” piszkáltam egy kicsit, mire Dani elhúzta a száját.

Tomi haverom lépett be az ajtón, de azzal a lendülettel meg is fordult, 
amint meglátta Karajt, mert a Karaj nővére a műhely tulajdonosa, egyben 
Tomi főnöke, Tomi pedig már egy hete lógott, és csak otthon meg a Duna-
parton spanglizgatott. Ennyit a megbeszélt találkozóról. Dani rám emelte 
eszelős, horrorokon iskolázott tekintetét. Jobbnak láttam, ha én beszélek.

„Tudod, egyszer kaptam két-három mafl ást az állomáson,” mondtam, 
„mert a szél kifordította a sálamat és éppen arra járt két bőrfejű ultra, és 
majdnem betörték az orromat, aztán odaadtam a sálamat, mondtam, biz-
tos ez kell nektek, erre ledobtam eléjük a földre, mire a srácok helyesel-
tek, aztán odébb álltak. Nem voltam képes visszaütni, mert nem fogtam 
fel, hogy mindez megtörténik. Felültem a vonatra, és még mindig nem 
tudtam hol vagyok, órákig tartott ez az állapot. Semmi értelme nem volt,” 
példálóztam Daninak.

Az igazság persze az volt, hogy a bőgést próbáltam visszatartani, szeret-
tem volna visszapörgetni a szalagot, és jól térden rúgni mindkettőt, aztán 
visszapörgetni újból, és még egyszer, hogy átéljék ők is a sokkot, nem is a 
fájdalmat, csak a sokkot. Térden rúgtam őket százszor és ezerszer, ahogy 
fél órával később a barátnőm anyja tanácsolta, hogy minden álmukból 
felriadjanak, ha csak ökölbe mer szorulni a kezük. 

„Emlékszem,” válaszolta Dani, „szerintem amúgy simán elbánhattál 
volna velük, elég széles a hátad, meg jók az adottságaid.”

„Nem egészen. Azazhogy éppen erről van szó. Esélyem nem volt, el-
ment az áram, kakukk, érted, ugye,” kérdeztem, „még csak nem is maj-
réztam, egyszerűen nem volt készen rá.”

„Az a baj, hogy ők agresszívak, míg te nem, hiába vagy izompacsirta. 
Ők a szarban nőttek fel, te meg főtt ételt ettél minden nap, ennyi.”

„Igazad van,” mondtam, és elismertem, hogy Dani talán tényleg kap-
csolt volna. De az is lehet, hogy nem.

Arra azért kíváncsi lettem volna, miért hagyta abba a tánciskolát, sze-
rettem volna megbántani, és beszólni neki, kicsit feszegetni azokat az em-
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legetett határokat, hogy utánajárni és beiratkozni egy tánciskolába meny-
nyire ciki és divatjamúlt, hogy mennyire kínosan direkt módja a hobbivá-
lasztásnak, és hogy ez látszik is a képeken, amiket mutatott, az átizzadt 
ingű, legénybajszos srácokon és oxfordcipős lányokon, hogy nem a tánc a 
fontos, hanem a táncóra, meg a szomorúság, a magány, a valahová tarto-
zás igénye. Mégis minek így utánamenni a dolgoknak? 

Én persze könnyen beszéltem. Világéletemben a legjobb akartam lenni 
valamiben, bármibe kezdtem is bele, és ez megkönnyítette a helyzetemet. 
Éppen ezért mindig egy furcsa idegbetegnek számítottam. De mégis mi 
lenne ma valóságosabb, és mi hordozna ma nagyobb tétet annál, minthogy 
valaki programozó és naphosszat utasításokat talál ki és ír elő, és jegyez le 
egy szimbolikus különnyelven? A következmények a valóságosak, mert az 
emberek kicsinálnak, utánad mennek és lejáratnak, rossz híredet keltik, 
bemocskolnak, elhagynak, vagy egyszerűen nem vesznek rólad tudomást. 

Bárcsak beszólhattam volna Daninak, hogy ennél már csak a főzőtan-
folyam lenne kellemetlenebb, de hiába játszotta örökké a közép-amerikai 
macsót, képtelen voltam megbántani. Dani a gimis szerelmem nővérének 
volt az évfolyamtársa és a haverja, titokban pedig végtelenül bele volt zúg-
va a lányba, emiatt lett jóban a barátnőmmel is, tapogatózott, igyekezett 
valami infót kicsikarni belőle. A barátnőm hozta őt magával, aztán végül 
itt hagyta nekem, hogy dartsozzak vele.

Kicsit azért irigyeltem is, hogy milyen könnyen azonosult egy teljesen 
idegen mitológiával, amit csakis fi lmekből ismerhetett meg.

„És szerinted van annak létjogosultsága, hogy veszettül rajongok az 
észak-amerikai blueszenéért,” kérdeztem tőle, 

„Az ég világon semmi, és ugyanakkor persze, nagyon is,” válaszolta sej-
telmesen. Én pedig szerettem volna elmerülni a témában, de aznap már 
nem akartam tovább rombolni a Daniel Le Grande szép reményeit, ezért 
angolosan vettem a dzsekimet, felhúztam a sörömet, majd odébb álltam.

A szemem sarkából láttam, hogy Dani elismerően biccentett.
A buszomat lekésve botorkáltam az aszfalton, egy lehangolóan csendes 

négysávoson, amit csakis a zene villanyozhatott fel, és az, ha egész egysze-
rűen csak fogom magam és elengedek mindent.

Számtalanszor gondoltam arra, mikor éppen olyanom volt, hogy „most 
bizony látni fogják rajtam a depressziót, a bánatot, az őszt,” aztán sosem 
voltam rá képes, mert ennyire nem voltam romantikus. Hiába éltettem 
magam az önsajnálat mítoszával, soha senki nem sajnált meg, mert végül 
nem is hagytam magamat. Ellentétes világokban jártam, egyik pillanatban 
tompán visszaomlott a tudattalan szürke panteonja, a másikban, talán a 
híres kokain lehet ilyen: a világ és a legbelső, legszemélyesebb legendáim 
ura voltam, és fogalmam nem volt, hol és mennyi az igazság, hogy elébe 
kell-e menni a dolgoknak, vagy inkább elengedni az egészet. 
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Hinni vagy akarni. Huszonhét éves voltam – nekünk az volt a krisztusi 
kor, hiába nem volt igazán mi ellen lázadni, mert a világ és annak egy-
re feltűnőbb milyensége belső lázadásra ingerelt. Az adózás kérdései, a 
fűtés, és akkor sorolhatnám. Szerettem volna kocsit venni például, ösz-
szeköltözni a barátnőmmel. Addigi életem csúcsa volt, mikor a Dunaka-
nyar szerpentinjein kocsikázhattam apám autójával és a nővel, a térdére 
tettem a kezem és az eszem ágában nem volt gyorsan hajtani. Giccses 
rockhimnuszok szóltak, opálos és valószerűtlen volt minden a napszem-
üveg mögött. Imádtam, a mai napig imádok lassan vezetni. A nyugalom 
jele. De elmúlt ez az érzés, pontosabban direkt kerülöm, hogy később is 
meglegyen. Beosztom ezt is, mint mindent. Ez meg talán a halmozódó 
bölcsességé.

Dani szerint egyik barátnője krisnás lett, és három évig élt együtt egy 
fi ckóval, akivel ezalatt egyszer sem feküdt le. Erre gondoltam, hogy ez 
olyan, mint nekem a blues, míg a visegrádi kanyonkocsikázás, és hogy tök-
mindegy minden, azt csinálok, amit akarok. És Daninak megint igaza van. 

„Gyerekkoromban egyszer elhánytam magam egy autóversenyzős vi-
deójátéktól, és hiába erősködtem anyámnak, hogy fájt előtte a hasam, ő 
meg volt róla győződve, hogy az bizony a játéktól volt, és onnantól fogva 
pontosan beosztotta, hogy mennyit játszhatok, és megtiltotta apámnak, 
hogy saját gépet vegyen nekem, de szerencsére ez nem sokáig maradha-
tott így.”

„Mi történt,” kérdezte Dani.
„Kiselejtezett céges gépek, a szokásos. Így mindig leesett valami. Jobb 

volt, mint kidobni. Valami hasonló történhetett az öcsémmel, mikor még 
alig pár hónaposan ölemben fekve nézte a tévét, aztán egyszer csak kitört 
belőle a zokogás, éppen amikor egy zöldre maszkírozott nő jelent meg, és 
arcpakolást reklámozott.”

„Értem, mire célzol,” mondta Dani.
„És ugye,” folytattam, „ezzel az autósjátékkal bonyolultabb a helyzet, 

mert sokszor éppen olyan sóvárgás fog el utána, mint a házunktól nem 
messze található sportpálya után, a színei, a kanyarok, a bukkanók, a va-
lósága hiányérzetet kelt bennem, és arra ingerel, hogy újra meg újra visz-
szatérjek hozzá.”

„Éppen annyira virtuális csak, mint a gyerekkorod,” tette hozzá Dani. 
És azt hiszem rátapintott a lényegre. Mert addigra már világossá vált, 
hogy egy kábszeres rutinjával fordulok a gyerekkorom képei és helyei 
után, abban bízva, hogy az élménytől valamihez közelebb jutok, míg való-
jában csak a hentesmunkát végzem el. Igyekszem elrendezni a dolgokat, 
megdolgozni az emlékekért.

Arra gondoltam, kiterítem a lapjaimat. 
„Valahol azt hiszem, hogy jogos a viselkedésed, Deniel.”
„Miről beszélsz?”
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„Az öltözködésed, a megrögzött szándékod, hogy karakterré változz, 
hogy akik látnak, azok kitaláljanak téged, és higgyenek benned.”

„Most egyszerűen csak meg akarsz bántani.”
„Éppen hogy igazat adok neked. Szerintem egyszerű az üzenete a csiz-

mádnak, meg a copfodnak: nincs történet a világban,” böktem ki a tétel-
mondatot, mire Dani felállt, majd a jobb kezének ujjait végig húzta ma-
jom módjára előretolt állán, spanyolul káromkodott, majd megigazította 
dzsekijét, és ott hagyott. Erős, utolsó mozdulatok.

Meg voltam döbbenve tőle, hogy igazam volt. Mert igen, provokálni 
akartam, az erős jelmez és viselet alatt, amiről jól tudtam, hogy ott van: 
az ürességet.

Én is elindultam, sétáltam hazafelé, és éppen egy játszótér mellett ha-
ladtam el. Bármelyik lehetett volna az ország bármely pontjáról. Nem 
tudtam még, hogy mi véd meg bennünket az utcától. Dani csak két évvel 
volt nálam idősebb, de már évek óta készen állt rá, hordta, sőt viselte az 
imidzsét, amit lenéztem, mégis irigy voltam rá. Mert világéletemben nem 
tartoztam sehová, nem is akartam, és ezt szerettem hangsúlyozni. Féltem 
tőle, és belterjesnek találtam a klubokat, meg a csoportokat. Mert ha egy 
csoporthoz tartozol, az mindig megelőzi a híredet, akármibe is kezdj bele, 
bárhová is mész. Rettegtem az előítéletektől

Írtam például egy naplót, aminek Ceruza volt a neve, és a legeslegelső 
bejegyzésemben megindokoltam, hogy miért jobb ceruzával írni, mint tol-
lal. Abban bíztam, hogy ez kifejezi majd a változékonyságra való hajlamo-
mat, hogy ebben valamifajta érettség tükröződik.

Már otthon voltam, amikor felhívtam Danit, hogy másnap jön-e. Azt 
mondta, hogy igen, és hogy agyonver krikettben.

„Nyuszi vagy hozzá,” mondtam, majd lefeküdtem aludni. 

 



Petrik Iván 

A ház visszafoglalása

Először a tető

Engedelmes darabokat vágok ki a felhőfagyos égből 
Megfordítom lecsukló zománckék lapjait
és felragasztom a cseréptető hátoldalára Hatalmas, 
padlásnyi táskába söpröm a maradék fényszilánkokat 
Mikroszkopikus tűzhányókat, lebomló körömkoszt 
hagynak maguk után Egyszervolt remények
képtelen tartományait, fuldokló örvényeit A felfordított 
bárka csak ebben a konok sötétben adja ki
megroppant vázát Izzanak fehér gerendái, s az időtlenül 
érző idegvégződéseibe belepiszkálhatok
Lerugdosom a megszáradt felhők penészes darabjait
a mennybolt új, oszlopos előcsarnokából, 
de engedékenyen visszahelyezem tünékeny pókhálóit 
Minden félősen csillanó szálat pontosan 
a korábbi helyére Megteszem 

azt a keveset, amire egyáltalán képes vagyok
Kifeszítem a gyönge húrokat,
amelyek összekötik itt és most a darabjaira hulló világot 
Szándékaimban biztos vagyok, ezért engedelmeskednek 
Nem érzem viszont a fénypecsétes háló súlyát, 
ezért engedik közel magukhoz azt a másik 
világot, ahonnan én jövök Megnyugvást kereső
kóbor remeték értek el egykor a tudat borzongó 
folyójának révéhez így Kanálisok hamuszürke, felhős vizéből 
fodros rongydarabokat vágtak ki Felragasztották 
a visszafordított tető borítására A szövet hasadásának 
irányában mozdult el észrevétlenül 
a lehetetlenig lassított mulandóság
tapintható szerkezete



63

Legelőször a tető

A sárborítás sebeit próbálgatom a deszkázaton
A megroppant szarufát az egykori nyitott tűzhely
hűlt helyén, ahol más nem tartja, csak egy szédülő 
emlék Egyetlen hideg, sápadt testnek 
koporsókulccsal lezárt kamrájából kellene 
elszabadulnia, mint ahogy sohasem fog, 
hiszen úgy megtagadhatná tőlem, hogy itt legyek
Összetartozásunk ennyiben még egyszerű kényszer 
Visszacsomózom a holt spárgákat a kivirágzott 
szögekre, hátha ez segít,

visszaakasztom a morzsolt, hullafog-sárga 
kukoricaszemekkel félig megtöltött zsákot
Jó volna ismerni minden elrejtett árnyékot, 
de még arra sincs bátorságom, hogy megtudjam, 
hogyan kerültek ide Hangnem nélküli 
zenéjük ellepi a boltozat legfelső régióit, 
ahol nap mint nap járok, és porvirágaik megülnek
minden csendköz terebélyes támfalán
Kitárom a létra fölé fektetett vastag ajtót,
vízfolyásra emlékeztető matató zajok 
szivárognak egyre lejjebb Első akkordok 
a véget nem érő katatón egyszeregyből 
Négy napja nem láttuk az eget, 
és úgy rémlik, ennek sem lesz vége sosem 
Madár alakú karcolások az ónszürke üstfedőn
Alászorult a szél, ahogy ide dobták fölénk
Napok óta csurog róla a gyöngyöző, puha víz
Mindenhol rést talál 
Így nyer bizonyítást, hogy a sár 
a legemberibb anyag Nem elég színlelni
a beletörődést, hogy belőle formáltak engem is
Csodálnom kell pusztító egyértelműségét,
ragaszkodó érdektelenségét magabízón, 
reménykedve, ellenségesen, fürkészőn, 
csalódottan, reménykedve, mindig reménykedve, 
örömmel, szégyenlősen, fáradtan,
reménykedve, üresen,
várakozón,
reménykedve
üresen
reménykedve
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Pontosan illeszkedhetne

A kúpcserepek megrogytak
Szédítő magasságban az egymásnak feszülő
szarufák logikus rendszerében
Holnapra létrát ígérek a süppedő 
csendben vegetáló világnak
Árnyékok hínárhalmainak, koszból
szövődő rombunkereknek, kábító bűzök
folytonosan sebet ejtő
mérgezett tőreinek, amint éppen húzzák
ki őket felismerhetetlen tárgyak felfakadt 
roncsaiból Szennyes rozsdaverejték és 
remegés Átszerkesztem 
ezt az évszázados geometriát

A tudást hozzá kölcsönbe, az időmet 
ajándékba kapom S amit én 
magam hoztam, már nem találom 
Talán azért, hogy megértsem, 
nincs, 
nem lehet soha semmim
Semmi, ami megtartana
egyetlen helyen
Semmi, ami kizárólag az enyém
Van rá egy napom, 
egy órám, vagy csak egyetlen 
percem is a zajgó őrületek 
gyilkos osonásában,
amikor végre közel leszek hozzá,
és megtántorodom 
Légvárfalaim sosem próbált sáncrendszerét
kipörgeti sarkam alól a kénfl itteres 

csillaghuzat Vihar veri
ki a bádog szellőzőfedelet A tűzfal
kétujjnyi rést hagyva elhajlik 
a következő özönvíz elől
Látni vélem egy repedés
tektonikus futását az ujjam hegyéig
és a mérgező nedvesség barna foltjainak
pimasz terjedését a gerenda rostjai közt
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Nem egy nap, 
nem egy óra, nem egyetlen perc
hiányzik majd, hogy eldöntsem,
mivel teszem mindezt jóvá

Mindennél kevesebb

Rombolok Egy élet, egy másik 
élet munkáját teszem semmivé
józan elszánással Utolsó csikordulását hallgatom
egy végleg lehangolódott hangszernek
Gőzölög a gázvezeték kilógó tüdeje a külső falon
Mintha fojtott füsttel égne a ház,
a tömésfalakban feszülő iszonyú paralízis
Így akar hivalkodni egykori erejével,
a tűzvész felidézett, ártani képtelen piszkos leheletével
A leszerelt konvektor megadó, szégyenkező

tehetetlenséggel kerüli tekintetem 
Üres csövek tekerednek köré A hideggel kell
megküzdeni, és, értsd meg, nem vagy elég jó Nincs
kímélet Sem a hidegben, sem az ítéletben
Dönteni kellett Különben nem lesz 
mentség Jön a tél Megroskad a telelésre
dőlt erdő körülöttünk A mázsás hó
jegesedve összetapad méter magasan az ablak előtt, 
s eltünteti itt, a hegy tetején a kocsik útját 
A bősz hideg rabigába veri a víz csepegését (az eresz 
némább a pince mély üregénél) A szenelőben parazsat fullaszt, 
a poharat, amelybe bor csordult, velem egyidős,
szétrepeszti a fagy Dönteni kellett

Kéménylyuk tátong a konyha falán, 
küklopszé volt nem is oly rég a fekete szem 
Roskatag kémény tartja magát valahol fent
Mintha csak nekem őrizte volna magát az utolsó, 
a legutolsó pillanatig 
Kezd bizalommá egyszerűsödni az összes felfedezés
Elveszti ellenségeimet is mind
Gyere Boreas, ülj az ajtóm elé



Barlog Károly

I Got You Babe
ad notam Sonny & Cher

Hiába mondták neked, a biztosítási ügynököknek nincs lelkük, te mégis 
vakon hitted, hogy ez más lesz. Állsz a körfolyosón, ötvenkét éves férfi , 
elvált, három lánygyermek édesapja, egy harminchét négyzetméteres 
Rottenbiller utcai bérlemény lakója. Már szinte semmid sincsen, így csak 
abban bízhatsz, ha esetleg elüt egy autó, vagy a fejedre zuhan egy méretes 
betontábla, miközben elsétálsz egy építkezés előtt, szóval, hogy akkor a 
lányaid meggazdagodnak. Hogy majd az emberek azt mondhatják rólad, 
link alak volt, de azért a lányai jövőjéről mégis gondoskodott.

Eszedbe jut ennek a keserű gondoskodásnak az első napja, amikor 
Erzsi, a feleséged kitett a csepeli lakásból. Csak néhány inget tudtál ki-
menekíteni, meg a kis Renault Clio kulcsait. Végigpörgetted a mobilod 
telefonkönyvét, felhívtál néhány kollégát, de egyikük sem bizonyult se-
gítőkésznek. Mégis mit vársz tőlem péntek este, Tibi? – kérdezte tőled 
az alig harmincéves irodatársad. Jó kérdés – motyogtad a készülékbe –, 
tulajdonképpen semmit. Én már semmit sem várok az emberektől.

Az éjszakát a kocsi hátsó ülésén töltötted, a Simon Bolivar sétányhoz 
közeli parkolóban. Reggel arra ébredtél, hogy a sportpályán pontos, cik-
likus ütemben pattog egy kosárlabda, majd végül a palánknak csapódik. 
Aztán ismét pattog négyet-ötöt, majd újra dörren a palánk. Ebben a za-
katolásban valami mélységes nyugalmat éreztél. Megnyugvással töltött el, 
hogy minden megy a maga rendje szerint. A gravitáció ugyanúgy vonzza 
a labdát, mint korábban, és a gyűrűhöz érve ugyanaz a centrifugális erő 
dolgozik a labdában, amely minden alkalommal.

A következő pillanatban azonban valami nem odaillő zörej zavart meg 
a gondolkodásban, mintha szándékosan akarná valaki megakadályozni 
azt, hogy a kilátástalannak tűnő körülmények között is meglásd az élet 
szebbik oldalát. Harsány piros körmök kocogtatták meg ismét az ablak-
üveget. Komoly erőfeszítések árán tudtál csak felülni a kabátokból és pu-
lóverekből rögtönzött vackodban. Nem való már egy ilyen törődött test-
nek a kocsik hátsó ülésén éjszakázni – mormoltad magad elé, miközben 
kitörölted a csipát a szemedből, majd szemügyre vetted a piros körmök 
tulajdonosát. Korban hozzád illő, ápolt hölgy – így határozná meg őt a 
társkereső hirdetések egyszerre nevetséges és keserű nyelvezete. Vörö-
ses haj, mélyvörös rúzs, mindenből pont annyi, amennyi kell, talán csak 
a púdert túlozta el egy kicsit, ami ebben a korban megbocsátható. A száj 
mosolyog, de a szemekben megcsillan valami túlvilági szomorúság, olyas-
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fajta, ami azonnal felkelti az ember fi gyelmét. Olyan, mint egy megoldás-
ra váró rejtély, hajtja a nyomozót ismeretlen világok felé.

Kelényi Olga, pénzügyi referens – nyújtotta feléd a kezét, miután kiká-
szálódtál a kocsiból. Szabados Tibor, tegnap este óta hajléktalan – mutat-
koztál be te is. Ettől egy kicsit hátrahőkölt, kereste a nyelvi kapaszkodó-
kat, de az is lehet, hogy egy új nyelvet, ami ebben a helyzetben működ-
het, ami teljességgel más, mint amit napi rutinnal használ. Közben meg 
a pályán egyre csak pattogott a kosárlabda, jelezve a rohamtempóban 
múló időt, és egyre inkább zavarta Olgát, hogy nem találja a megfelelő 
szavakat. De végül elmosolyodott, és azt mondta: eredetileg a kedvező 
lakásbiztosítási feltételeinkre szerettem volna felhívni a fi gyelmét, de cé-
günk járműbiztosításban is élen jár… Harsányan felnevettél, a kosárlab-
da rákontrázott korábbi ritmusára. Azt hittem, a biztosítási ügynökök is 
tiszteletben tartják a hétvége szentségét, hogy ilyenkor ők is shoppingol-
nak, a hétköznapi gyakorlattal ellentétben vesznek, nem pedig eladnak 
– mondtad végigmérve őt. Tudja, ez egy olyan szakma, amely a balesetek-
hez hasonlóan nem ismeri a hétvége fogalmát – válaszolt Kelényi Olga, 
immáron visszazökkenve szerepébe. – Mondja, kérem, azt egy lakástűz-
nek, hogy „bocsánat, hétvége van, nekem most épp nem megfelelő”, vagy 
a maga példájánál maradva… Értem, értem – vágtál közbe –, de most 
tegyük ezt félre! Ha valóban segíteni szeretne nekem, inkább azt mondja 
meg, ismer-e valakit, akinek van egy kiadó lakása? Éppenséggel ismerek, 
a sógornőm, pontosabban az ex-sógornőm lakása kiadó – mondta erre 
ő, és még fel sem fogtad igazán, hogy mi történik veled, máris magatok 
mögött hagytátok a Simon Bolivar sétányt, a pattogó kosárlabdát, és ro-
bogott a kis Renault Clio Pest felé. Miközben a visszapillantó tükrökben a 
napfény táncolt, a Sláger Rádióból az I Got You Babe szólt. Kelényi Olga 
mély átéléssel ingatta fejét a dal ritmusára, te pedig úgy érezted, mintha 
újra huszonéves lennél, az a szombat pedig egy harminc évvel korábbi 
szombat lenne. Azzal az apró különbséggel, persze, hogy huszonévesen, 
gyári munkások gyerekeként még csak álmodni sem mertél arról, hogy 
egyszer majd autód lehet, na és bankkártyád, rajta a család teljes megta-
karításával. Hülye ez az Erzsi – gondoltad –, lapátra tett, mégis nálad ma-
radt minden, pénz, paripa, fegyver, egy új élet nélkülözhetetlen kellékei. 

Miközben átrobogtatok a Kvassay hídon, akkor vetted csak észre, hogy 
Kelényi Olga profi lja pontosan olyan, mint a hatvanas évekbeli Cheré, 
mintha épp az I Got You Babe klipjéből lépett volna elő. Eszedbe jutott, 
hogy miért is ne lehetnél akkor te Sonny Bono, és miért ne csilloghatna 
így az ötvenen túl a szemedben boldogság?

A lakás messze felülmúlta az elképzeléseidet. A stílusosan összeválo-
gatott szürkéskék és mandulabarna bútorok valami szokatlan teljesség ér-
zetét keltették. Mintha életedben először akkor és ott tapasztaltad volna 
meg, hogy mit jelent az „otthon”. Akkor és ott jöttél rá, hogy Erzsi talán 
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sohasem is törekedett arra, hogy megteremtse a család számára az ott-
honképzetet, az otthonosság érzését; egyszerűen csak élt bele a világba, 
céltalanul.

Amíg leszaladtál pénzért a közeli automatához, Olga és az exsógornő 
leltárt készítettek a lakásban található gépekről és bútorokról. És miután 
a kedves főbérlő odébbállt, te örömödben kötöttél Kelényi Olgánál egy 
életbiztosítást. Azt már nehéz lenne megmondani, hogy ez ébreszthette-e 
fel benne a már végleg elillanni készülődő vágyat, de nem sokkal később 
mélyről jövő, zsigeri sóhajok töltötték meg a harminchét négyzetméteres 
lakást. 

A biztosítási ügynököknek nincs lelkük, jutott eszedbe, amikor Olga 
először a mellkasodra hajtotta a fejét, és aztán ez a mondat visszhangzott 
a fejedben minden újabb megkötött biztosítás, minden egyes díszbaszás 
után. Ám némileg megnyugtatott ilyenkor a gondolat, hogy a különböző 
élet-, továbbá vadkár-, rágcsálókár- és egyéb biztosításoknak köszönhető-
en te is és a Renault-od is teljes biztonságban van. Arról meg már nem is 
beszélve, hogy Kelényi Olga piszkosul jó volt az ágyban. 

Aztán Olga látogatásai ritkulni kezdtek, végül teljesen elmaradtak. Ha 
hívtad őt telefonon, rendre az üzenetrögzítő válaszolt. Te pedig hiába da-
dogtad sírva, hogy szerelmes vagy belé, hiába kérlelted, hogy kössetek egy 
újabb biztosítást, sohasem hívott vissza. 

Állsz a körfolyosón, a harmadik emeleten, bambulsz a bérház belső 
udvarának pepitakövére. Néha elcsoszog egy-egy lakó átellenben. Bic-
centesz, ők visszaintenek, ebből tudod, hogy jó helyen vagy. A napok egy-
formán eseménytelenek. Csak akkor pezsdülsz fel némileg, ha a sistergő 
rádióban felcsendül az a sláger, amely Sonnyt és Chert világhírűvé tette. 
Olyankor Kelényi Olgára gondolsz, és néha arra, hogy mennyivel köny-
nyebb lenne minden, ha leomlana alattad ez az átkozott körfolyosó, vagy 
szánalomból meglazulnának a korlátot rögzítő csavarok.  



Berka Attila

Mindenki ember

Kérem, a lehető legalaposabban kötözzenek meg, mert ha fölébredek 
közben, jobb, ha mindenki menekül, amerre lát.

Tudom, hogy szelíd, türelmes embernek ismernek, akinek nemcsak a 
szakmai kompetenciája megkérdőjelezhetetlen, hanem a humánuma is 
legendás, a mélyben, a szegycsontomtól a gyomromig azonban olyan láva 
fortyog, amivel gyakorlatilag képtelenség bármit is kezdeni.

Habár szinte születésemtől – talán fogantatásomtól – fogva tudósnak, 
kutatónak készültem, a történelem igen korán némi átmeneti pályamó-
dosításra kényszerített. Természetesen hálás vagyok a sorsnak, hogy aktív 
résztvevője lehettem annak a hősi korszaknak, amikor a nemzet, a haza 
üdve minden egyéni ambíciót magába olvasztott, amikor a dicső harc 
olyan volt számunkra, mint a levegővétel.

Ifjúkoromtól kezdve zsigeri forradalmár voltam, aztán partizán, igazi 
gerilla, sőt terrorista; már-már uralhatatlan refl exek működtek és mű-
ködnek bennem. Talán nem véletlen, hogy immár csak én élek az akkori 
szemtanúk közül. Az, hogy alig néhányan tartottak ki közös elveink és 
céljaink mellett, sőt a többségük végül kimondottan szembefordult velem, 
durvábban fogalmazva, hogy árulók lettek, összességében nem változtat a 
tényen, hogy a mi generációnkat nagyon más fából faragták.

Persze az részben menti a maiakat, a puhaságukat, a gyengeségüket, 
hogy a meg nem alkuvó harccal, szenvedés és nélkülözés által kivívott 
győzelmet követően vezetésemmel a békés építkezés, irányításommal a 
tudományos kutatás oly sikeresnek bizonyult, hogy a mai, szabadon és ön-
feledten élhető világban már nincsenek is rákényszerítve, hogy legalább 
annyira összetett személyiségek legyenek, mint mi voltunk.

Tény azonban, hogy némiképp problematikusnak érzem ezt az állapo-
tot, valamit ezzel kapcsolatban ki kell találnom, hogy teljes egészében, 
sőt, inkább százhúsz százalékban biztosítottnak lássam a jövőt.

Tudom, hogy ismert dolgokról beszélek, hiszen nincs ma olyan ember, 
aki az iskolában a történelemórákon ne tanult volna a szükséges meny-
nyiségben és ideig ezekről a dolgokról és rólam, de egy kis frissítés soha 
nem árt.

Attól a pillanattól fogva, hogy a maszkot az arcomra teszik, olyan fe-
szült leszek, hogy a legkisebb hiba is végzetes lehet – akár mindannyiunk 
számára. Ilyen esetekben szigorúan tilos engem nyugtatgatni, mert attól 
csak még dühösebbé, még kiszámíthatatlanabbá válok, aminek szörnyű 
komplikációk is lehetnek a következményei.



70 VÁR UCCA MŰHELY 50.

Aggódásra nincs okom, hiszen a négyszemközti, egyéni elbeszélgeté-
sek során meggyőződhettem a szakembergárda megfelelő emberi tulaj-
donságairól. Korábban volt lehetőségem megtapasztalni rokon, barát 
és harcostárs bukását szélsőséges, életveszélyes helyzetekben. Gyenge 
jellemüknek, gyávaságuknak köszönhetően nem tudtak túllépni egyéni 
érdekeiken, képtelenek voltak felnőni az adott feladathoz. Nem egyszer 
fordult elő, hogy nem az ellenség, hanem mi magunk voltunk kénytelenek 
megbüntetni őket – akár statárium keretein belül.

Mondhatnánk, hogy szerencsére ilyen helyzet most elképzelhetetlen.  
Csakhogy ez nem szerencse kérdése. Sokan áldozták életüket azért, hogy 
ebben a világban élhessünk, ahol természetes a béke, a nyugalom, a za-
vartalan építkezés, ahol belátható a jövő. Amíg élek, ez így is marad.

Sikeres harcom eredménye kutatómunkám, aminek pedig csúcsa ez 
az eljárás, aminek kivételesen, életemben először én is alávetem magam. 
Őszintén szólva soha nem gondoltam, hogy egyszer nekem is szükségem 
lehet rá, de most, hogy az orvosom, aki a lehető legkiválóbb orvos az egész 
világon, azt javasolta, hogy tegyem meg, amit – nekem köszönhetően – az 
emberiség rajtam kívüli része kisebb-nagyobb rendszerességgel megtesz, 
úgy döntöttem, megfogadom a tanácsot.

A lakosság zöme számára nem véletlenül kötelező a szűrés. Az egysze-
rű, hétköznapi emberek nehezen igazodnak el az életben, a mindennapi 
erőfeszítések,  konfl iktusok könnyen felőrlik a szellemüket-lelküket. A 
mentori iskolát is azért alapítottam, hogy a megfelelően kiképzett szak-
emberek egyénre szabottan, nemre, korra és munkára való tekintettel 
legyenek képesek megállapítani a szűrések mennyiségi, gyakorisági szük-
ségességét.

Már gyermekkori álmom is az emberiség jobbá és boldogabbá téte-
le volt. Később, a vészterhes időkben az álomból cél lett. Amikor pedig 
győztünk, azonnal belevágtam a megvalósításba.

Időt és energiát nem sajnálva törtem egyre magasabbra, vágtam az ös-
vényt a boldog jövő irányába, és most, amikor nem hogy látszik a fény, 
hanem szinte belevakulunk a ragyogásba, elérkezett a pillanat, hogy hat-
vanévnyi töretlen harc és munka feszültségétől, lelki és szellemi terhétől 
szabaduljak meg, mert most már talán megtehetem.

Mindent jól előkészítettem, felépítettem a visszatérést: végigcsináltam 
a hiperintenzív tréninget, a főbb mentális csomópontokat háromszoros 
biztonsággal jelöltem be, az emlék- és tudatstabilizációt a lehető legala-
posabban végeztem el.

Az eljárásért és a szakemberekért tűzbe tenném a kezem, a kétely 
mégis megjelenik bennem. Tényleg teljesen biztonságos? És hatvanévnyi 
feszültségem és stresszem nélkül ugyanaz maradok? Nem sérül a szemé-
lyiségem?
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És nem lehet, hogy azok a kellemetlen fi gurák, akikből egy-kettő min-
dig felbukkan itt-ott, hogy ostobaságukkal megzavarják a jövő nyugodt 
építését, be tudtak férkőzni a szűrők közé is?

Be kell vallanom, meglep a bizonytalanságom. Hallottam ezt-azt a kö-
telező szűrések előtti fegyelmezési problémákról, a rendzavarásokról, de 
a szűrésekkel kapcsolatban kifogás, panasz eddig nem érkezett hivatalo-
san, pedig a lehetőség minden állampolgár számára adott.

Úgyhogy el is hessegetem ezeket a butaságokat. Így is elég baj, hogy a 
lábadozás három nap. Hetvenkét órát vesztegetek el, pedig mennyi teen-
dő vár rám, mennyi feladat!

De hát én is csak ember vagyok.



Császár László

aprócseprő mutogató

az ember pirkadatkor olykor 
arra ébred mellkasán ül 
egy amorf lény olykor szép 
máskor pedig maga a rút

néma ő
szava nincs 
fura jelbeszéddel kommunikál
több-kevesebb sikerrel

valljuk be nem érti őt senki sem

sejtelmes
nem tudni mit akar 
talán mindössze 
félkegyelmű szerzetes
szeretetet keres 
megbízható borzongást
mutogat előre 
meg hátra is
mint egy reneszánsz 
némileg fogyatékos
közlekedési közrendőr

jobbkéz felől emlékeztet az ejnye
meg nemkülönben bezzeg múltra
balról meg próféciákról igyekszik 
hadonászni meg arról is
hogy az élet harc
szakadatlan végtelen
kegyetlen

bár mindez csak sejtés 
hiszen nem beszél
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lehet zenebohóc próféta 
akár az álom pásztora is
kivénhedt falkavezér 
aki igyekszik nyelv alá 
gyömöszölni valami 
tudatmódosítót 
ostyát vagy sípot 
mérget  netán
szégyenlős szégyenletes
hamis arkánumot

jótékony manó 
vagy jutalomjátékra
visszatérő nyugdíjas 
lehiggadt  boszorkány
lenne szeme olyan igéző
de nincs csak két üres üreg

állítja teljhatalma van 
pedig hiába a pávatánc 
mintha ő lenne a mindenható 

napfelkelte után kiderül 
nincsen neki semmiféle jogköre
végül az ember 
aznap is feltámad
többé és kevésbé

de mindig fürgébb nála
megelőzi az emberi
pirkadást a piciny 
képlékeny alak

az első kávé 
és cigaretta előtt
vizslatja arcodat
némán lemondóan biccent

elillan hirtelen
egészen másnapig
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nagymanipulátor

basszus
mondta jóska

majdnem szent
de mégsem az

te engemet 
manipulálsz

akurvaéletbe

ne hökkenj meg
drága jóska

így megy ez
barátom

még ha szeret is
mesterkedik

én mondom

lehet ez szerelem
gyűlölet
közöny jele is

a végén 
úgyis kiderül

amikor az ember
bütykös nagylábujján
fi tyegő dögcédulán 
felvillan a jel

ki voltál

kiderül
ha kiterítenek

kilóg majd 
az a rettentő
dögcédula 
a lepedő alól
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persze akkor sem 
derül fény semmire

mert azon a kis
cetlin nem áll

nem is fér el
semmi

szóval meglátjuk 
majd

kijön az a nagy
manipulátor

szerelem

a temetésedre 
vagy inkább
mégsem
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vég

megtért a konda
a nyáj

bebocsátásra vár
disznó
marha
szamár
bárány

üres a pajta
a jászol

sehol a kisded
üres a lóca is 

a gazdának hűlt helye
döngölt földön
bélsárral elegy szalma

a halál döglegyei
köröznek dongva
a szánalmas tehetetlen
légyfogó légterében

a pitvarban részeg
gőgtől hatalomtól
ittas haramiák
bitorló banditák
tivornyáznak dühödten 

nincsenek eltűntek
a bölcsek
a jókirályok
másutt hűsölnek

nézi a pusztítást
disznó
marha
szamár
bárány
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fürkészik egymást
a másik szemében
keresik
a ki nem mondott tüzet

az utat
kiutat
a labirintus vészkijáratát
titkos alagutat

kérdi a szamár a bárányt
mit kezdjünk a hiánnyal
ezzel az űrrel
felesleges tudással
semmire se jó szeretettel

önmagunkkal

szemétdombra valóval

papundeklipetri

a nők tudnak
valamit

igazán 
szívből 
gyűlölni
van mit
vagy csak úgy 
zsigerből
kényszerből
szükségeltetik
éltető
momentum
talán szeretni is
jobban
féktelen szaporodás
pindurka érzelem
hitvány borzongás
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vagy valami 
egészen más
de miért 
egy darab papundekliről
jut ez az eszembe
volt egy költő
40 kiló hús 
csont
poézis
 
talán
éreztem valós súlyát
vittem ölben
kacskaringós amszterdami
lépcsőkön
delíriumban
tuszkoltam
nyögve létrán
felfelé
feljutunk így talán
valahová
ha mennybe nem is
legalább a padlásszobába
lábadozott ott 
vagy két napig
az a több mázsa
millió tálentum 
bevarrva egy picinyke testbe
angyal ápolta őt
nem volt láthatatlan
szárnya sűrűn
szelíden rebbent

neve is volt

Maya

a költő
feltámadt később
eltűnt a kurvanegyed
dzsungelében
az angyal riadót fújt
én találtam meg
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az öregtemplom 
szomszédságában
egy kerthelyiségben
kezében gigászi
vodka
rejtőt olvasott
boldogan
mesélte
a szomszéd kocsmában 
átnyúlt egy kurva 
az asztal alatt
megfogta a farkát
mondta
picinyem

ugye

milyen kevés 
elég a boldogsághoz
valóban
boldognak látszott akkor
de vegyünk egy másik
nemes anyagot

a papundeklit
a papundekli szép
beleültem akkor
egy autónak látszó tárgyba
amit a negyven kiló tálentum
ajándékozott nekem
kardántengely nem volt benne
közölte utólag  velem
egy szakértő

dugattyú meg talán
jártam egy ideig
ezzel a papundeklivel
aztán azt mondta 
megunt engem
ő is
de mást sem kíván
ledőlt ott a parkolóban
először a kerekeit lopták el
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aztán a kormányt
az  üléseket
végül mindent
szerettem volna belőle valami
sajátos emlékművet
papundeklipetri
mauzóleumot
nem lett ez sem
elhamvadt valahol
talán ott
ahol átbucskázott
fején
 
közakarattá
töpörödött
a papundekli
önkény
és  frakkban feszít
büszkén
gőgösen
a semmi
mindent megoldó
kormányosnak
kikiáltott
lepukkant bérsofőr
a magasító
díszpárnákról
lábacskája
a pedálokig
le sem ér
egy 
hátborzongató

trabantszürke
rettentő
exkluzív

trabant
volánja mögül
fi gyel
és vár
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aureolák

baszdmegmarcsi

te mindent tudsz 
mindenről
tudod az életről
mondta jóska

mondd már meg
mi a szarnak jöttünk a világra

azért, hogy megtanuljunk
szenvedni?

hát azért rohadtul 
nem volt érdemes

baszdmeg 
marika

nem 
nem nagyon 
nagyon nem volt érdemes

marika arca sokszor
felszántott termőföld
mélyenszántott

ki tudja mi
termett rajta

talán semmi

mária láncdohányos
támaszkodik ő is a bádogpulthoz

beszélni már nemigen

egy mondatot azért 
kibocsát a száján
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minden olyan 
rettentő drága
mondja

tudom
félfüllel hallottam
három hónapja 
nem törleszti hitelét
a kisboltban

aztán mélyenszántott mária
és ifjú kigyúrt józsef
kilépnek a tesókocsma 
ajtaján

együtt vagy külön
nem számít

nézem a fogast

a francba

az aureolájukat meg
nem itt felejtették

most vihetem utánuk

ki tudja
hova



Poborai Örs

Információ 

Este lett.
Adj valamit, amivel dolgozhatok,
kézbesítsd nekem a sötétből.
Most olyan távolinak tűnik.
Komplikált vagy,
nehezen olvasható.
Ha sokáig szorongatlak,
savassá válsz.
Éppen hogy lélegzem,
veszélyessé tettem a helyzetet.
És tudom a titkaid,
a múltból.
Információk, csak összezavarnak,
de már a levegőben vannak.
Nem fordulhatsz vissza.
A nevemen gondolkodsz,
tudom, hogy érdekel,
de számíthatok rád?
Mint a szétpattant lövedék szilánkjai,
égetsz. Gyors vagy.
Tudom a neved.

Sötétedés után

Titáneső, ami visszatart.
Újramesélem.
Le vagyok nyűgözve ettől,
Egy doboz, ha a széleihez érek,
megvág.
Jobbra rohanok,
és balra.
Mi marad, és ki vagy te?
Ami kimondatlan,
ismétlődni fog, örökké.
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Árboc

Az éjszaka után,
a sötét után,
az élet után,
van étvágyam a szerelemre.
A nevetés úszik,
és a varázslatok…
Elhajózunk, még ma.
Maradj, a lehetőség vár.
És ha maradnál?
Talán elveszítenék még valakit.
Maradj még!
Egy másik órában, ha maradnál..
Talán megint veszítek.
A sötét után, kell a fény,
de nem az egyszerű.
Ha maradsz még, megmutatom,
Egy óra és elhajózunk,

Széria SS4430

Nagy lépcsők. Leszakadnak. 
Fel egy toronyba.
Hatalmas ház, egy ajtó sincs nyitva. 
Aztán az enyém. Szobor.
Szabadka, vásár, egy nő. 
Pénzt váltottam, megdicsért, 
Virágot akartam vinni neki, de eltűnt.
Furcsa, valahogy más. Koncert a pincében. 
csak én voltam ott. Fontos. 
Földhöz vágott gitárok.
Iskola. Pénz. Ajtó. Elvittek minket.
Visszaadhatom a pénzt, amit múltkor adott uzsonnára.
Barokk kastély, csigalépcső, pókháló.
Festmények, Mr. Sumner,
találkozunk még.
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Zaj 

Mellettem áll,
és székkel bökdösi
a bordám.
Elárultál.
Ott ültem Istennel szemben,
Az asztalon a közös titkos terveink,
szétszórva.
És sírt.
Ahogy kiléptem,
tudtam, hogy ez a vég,
De te megmentettél.
Kinyúltál a szoláriumból,
és szíven szúrtál,
egy szemüvegkerettel.

Az állandó

Nyári zápor/utazás
Kétszer akkora fényesség van,
mint tegnap volt
Emberek. Tábortűz. Vonatok.
Utazás.
Csónak a napban
Fantomok, akiket látni szoktam
Megállok, hogy gyorsabban indulhassak 
Újra
Verseny vagy
Kísértő arc
Hideg vér
Elvesztem az időt,
mert ebben az ősi városban élek
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Mint egy dal

Tartsd erősen a mikrofont,
ez a te dalod.
Elhozom neked.
Harcolunk, hogy szótlanok
maradhassunk.
Szavak, amiket be kell lélegeznem.
Hogy bőrszíjak, 
vagy vasláncok,
nem számít.
Hiába mondom, ha itt vagyunk…
És itt vagyunk. Mi leszünk, akik 
megteszik.
Magunk ellen küzdünk, ahelyett,
hogy egymás ellen küzdenénk.
És a harangok.
Semmi sem maradt.
Semmit sem adtunk, semmit
nem veszíthetünk.
A generációnk névtelen marad.
Készen állok az indulásra.



KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Az égi vérebek hangjai

A kiadótól második kötetével jelentkező Szilasi László regénye vissza-
emlékező narratíván keresztül ugrik vissza időben az események bemuta-
tásához. Két térre és időre osztja a történetet, az osztálytalálkozóéra és 
az utca világára. Szilasi stílusa közvetlen emberi beszéd. Kertelés nélkül, 
szabadon és szabadosan adja át a lényeget. Leíró részei, kifejező, részle-
tes és szókimondó soraiban a végletekig elmenő higgadtság, természe-
tesség van. Szilasi László szagoskönyve megteremti a lehetőséget ennek 
a bemutatott világnak az érzékelésére, értelmezésére, közvetlenül érzett 
és értett jelenére. Szilasi az egyre inkább jellemzőt, az arányaiban növek-
vőt fogalmazza meg. A szereplők a szociális, társadalmi realizmust jele-
nítik meg, jelképezik. Sorsuk, mindennapjaik viszontagságai, és a szerző 
által szavakkal, képiséggel erősen alátámasztott vizuális helyzetjelentés 
az elsődleges szempont, az elsődleges élmény meghatározása.  A direkció 
megteremtése Szilasi célja, az olvasó lehető legközelebb hozása ezekhez 
az emberekhez, ehhez az élettérhez. Ennek a direkt vonalnak mentén 
adódnak a szexuális események, az egészségügyi, higiéniai állapot érzék-
letes, gyomorszorító részletei, a gyilkosságon túl. Szilasi rendezi a karak-
tereket, kiegyensúlyozza, a hajléktalanokat a fi zikai határok alól a fi zi-
kai határok fölé emeli, és változtatja alakjukat pozitív hősökké, tartással 
és erővel rendelkező jellemekké: „hirtelen elöntött a dolgok és a lények 
egyedisége fölött érzett megrendülés. Olyan volt, mintha rend lenne a 
világban, mint ahogy az is van.” (254). 

A narrátor tökéletlen, átlagos személy, Kanadából hazatelepült magyar. 
Szeged a központi helyszín, itt éled fel a történet, az „érett” és tapasztalt 
hajléktalanok életével, társaságával. Elbeszélése, valamint a Szilasi által 
megszólaltatott többi szereplő formálja, cselekszi meg a mindennapok 
eseményeit. A különböző életkorok, nemek által szerveződött csapat, a 
nyolc ember, akik nap mint nap a megélhetésért, túlélésért, az életért, 
létért magáért küzdenek. Változó sikerrel és lehetőségekkel. Vállalva a 
megaláztatást. A külvilághoz való viszonyuk egy idő után átlátszó burkot, 
falat emel a csapat és a „civil” külvilág közé. Az élethez való feltétlen 
ragaszkodás, a megszokás, tanulás, az önvédelem pszichikai és szellemi 
oldala erősödik, kőkeménnyé alakul. A tagok közötti hierarchia megma-
rad. Megosztoznak italon, ételen, mindegyiküknek külön helye van, ahol 
életteret alakítottak ki maguknak. A hierarchia a nő és férfi  viszonyában, 
az idősebb és fi atalabb, erősebb és gyengébb között áll fenn. Szerelmen, 
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pénzen osztoznak, mások italon, cigarettán, kérve, nem kérve, kitérve a 
másik esetleges indulatától. Íratlan szabályok szerint élnek, a társada-
lomból kirekesztetten. A segélycsomagok, ruhákkal tömött segélyládák, 
hajléktalanszállók, szociális helyszínek, ahol tisztálkodni, rendbe szedni 
magukat van lehetőség, biztosítják számukra az emberibb körülmények 
megteremtését. Magántulajdonukat néhány tárgy képezi, kis dobozok, 
egy-egy bőröndnyi holmi. Az utcazenélés, koldulás aprópénzért, a prosti-
túció beépülő lehetősége, kényszere sem marad el. Az érzelemmentesség, 
kiégettség, valamint az abszolutizálódott rezisztencia, a fi zikai és lelki el-
lenállás, beburkolózás kitanult és gyakorolt útjai nyilvánulnak meg a so-
rokban. A különböző használati tárgyak, mint a kicsi fém alkatrészekből, 
gombostű, fémdobozka segítségével összeépített hangszer vagy a fém te-
ásdobozból, hajgumiból, sok ragasztóanyagból és plexidarabokból épített 
fényképezőgép a mindennapok használati tárgyainak speciális típusai, 
személyes alkotások, funkciójuknak megfelelő, de valamivel gyengébben 
működő mása (akárcsak ők maguk, az ember valamivel gyengébben műkö-
dő másai). Szilasi kisebb technikaórai bemutatóként elemzi és mutatja be 
ezeket a precíz darabokat. Tárgyi tulajdonukhoz ragaszkodnak.  

Szilasi általános leíró stílusa gondos részletességgel ábrázol, teszi le-
hetővé a lehető legközelebbi betekintést ezeknek az embereknek a köz-
vetlen környezetébe. Szinte megérinthető a közelség. A szagok, az ürítés 
vagy táplálkozás gusztustalan, de realista ábrázolása ezáltal az emberi vo-
násokat élesíti ki. Az embertelen helyzetbe kerülők biológiai szükségle-
tei, napi ellátottsága, a higiénia hiánya a megpróbáltatások, egészségügyi 
hátrányosság mind kontrasztot alkot az életért való folyamatos küzdelem-
mel. Mindennek ellenére „ezen a módon is lehet élni.” (293). A kilátásta-
lanság és a megváltoztathatatlan sorshelyzettel párhuzamosan alakulnak 
ki a gondolatok. Összetartásuk, szoros összetartozásuk, barátságuk, mely 
inkább önvédelmi kapcsolattartásnak mondható, nem merül ki a rend-
szertelen, részleges találkozásokban. Minden nap együtt vannak, együtt 
vonulnak Szeged utcáin és zugaiban. Egymásból élnek, egymást tartják 
felszínen. Aki egyedül marad, maga is süllyedni kezd. A beivódó, rögzülő 
élethelyzetből akadhat kiút, de vannak, akik számára már nem. Ebben a 
világban az önállóság, önállósodás nem engedhető meg. 

Az érzelem, szerelem a ragaszkodásnak és a célelvűségnek egy érzelmi 
alapokon álló kezdetleges fajtája csak, vagy az anyagi szempontból fel-
emelkedés lehetősége, mely nem távolítja el a tagokat egymástól és a csa-
pattól. Törvényen, társadalmon kívüliek, ők és a dolgok mégsem változnak 
anarchikussá. Tiszteletben tartják egymás személyét, tárgyait, kialakult, 
kialakított fi zikai és lelki, elkülönített, lezárt, izolált tereit. Az emberi és 
állati életvitel a történetben összemosódik. Szilasi érzékelteti, hogy ezek 
a szereplők hogyan változnak át, alakulnak, lényegülnek át, távolodnak 
az ember fogalmának jelentéstartalmától, hogyan lesznek valami más-
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sá. Mindenféle degradáló jelzővel illetett „halovány, áttetsző lények[ké], 
töredékes, üreges személyiségmaradványok[ká]” (253), de már elveszett 
emberi mivolttal. A totális elszigetelődés egy ponton túl bekövetkezik, az 
ember szinte láthatatlanná válik, mások közönyébe süpped. (290–291). A 
fi zikai léten túl egy megfoghatatlan világ létezése válik valós térré, elérhető 
közeggé. Szilasi a drogok által vizionált képeket szürreális színdarabként 
jeleníti meg (266–273), részletezi a látomásokat, a módosult tudat által 
képzett képeket, történéseket, melynek ideje, színem formája, tere van, 
ugyanúgy, mint a valós környezetben. Ezt folytatólagosan, a tárgyi-anyagi 
világtól való eltávolodással is magyarázza a szerző: „legkedvesebb dolga-
inkat igazából nem vásároljuk vagy találjuk, hanem a lélek belső fényéből 
születnek. Az hozza őket létre. Nélküle nem léteznek.” (181). Szilasi oly-
kor fi lozofi kus hangneme opponálja a totális alkoholizmus, tudatmódosult, 
drogos állapotot, lebutulást, lepusztulást. Humora vitathatatlan, és alkal-
mazkodó. Magyar lélektani jellemzőként, az író ezt a létmódot, biológiai 
élvehalást, „állva rohadást” összekapcsolja a humorral, a felvázolt dialógu-
sokban, gondolatkifejtésekben, eseményekben elraktározva, a karakterek 
megnyilvánulásaiban. A humor a végletekig tűrt, abszurd, büntető jellegű 
embertelen szituációkban és helyzetekben jelentkezik leghatékonyabban 
és a legspontánabb módon. „Egyedül haldoklott… egy magányos rekesz-
ben, temérdek szétrohadt paplan alatt, a saját szarában, húgyában, véré-
ben és okádékában… Már csak ivott meg dohányzott. Miért, mit csinál-
jon?! Erobikozzon?!” (277). A szereplők ugratják egymást, mint az éretlen 
kamaszok, képesek olykor nevetni (Foghorn Péter őrjöngő nevetésének 
minősége, típusa más, amikor a halott Anna meztelen testére talál és tartja 
azt egy ideig). Szilasi a legalacsonyabb pontokat köti össze felemelő, fele-
melkedő pontokkal. A legalacsonyabb pontok olykor azonban stagnálnak, 
majd ezeken a pontokon túl történik meg Szilasi végső megoldása, a sejtett, 
várt, de végeredményben magától bekövetkező halál. Közben a háttérsze-
replő Tisza, mint a szótlan sötét angyal, konstans jelenlétével, rendületle-
nül visz valami szuggesztívet, fontosat, rejtelmeset, mocskosat… 

Barták Gábor meggyilkolása és Anna halála más jellegű halál. Az ön-
gyilkosság általánosságban és kizárt alapon nem merül fel, még ötlet-
szerűen sem, a gyilkosság kérdése igen. A másikon való megkönyörülés, 
egyfajta eutanázia („autoeutanázia” is van a szerző által használt szóval 
élve) lehetősége áll fenn ebben a lehetőségben. Illetve a cselekvések meg-
tételének szinte abszolutisztikus szabadsága, következmények nélkülisé-
ge. „Mögéje léptem annak a disznónak… és beledöftem a bal szemébe 
az osztrigakésemet. Jól megforgattam a vaskos pengét az agyában… már 
folyt belőle velő, a vér, a szar, meg a húgy… aztán az ólomkristály gyertya-
tartónak én törtem le a talpát, meg a csonkját is én nyomtam bele a szem-
gödörbe… Addig ütöttem ököllel a kiálló végét, míg azt nem éreztem, 
hogy a hegye elérte végre odabent a koponya hátsó falát.” (301)
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Befejezésképpen Szilasi magyarázó funkciót alkalmaz. Filmbeillő, hap-
py end-szerű végső levezetése ellenpontozza a korábbi események kegyet-
len és embertelen képiségét. A szerző az elbeszélőt visszahelyezi a kelle-
mes, nyugodt családi környezetébe. Friss, meleg étel, ital, bőség, tiszta ágy 
várja, otthonkép jelenik meg, általános, átlagos életmód és életkép jellem-
zőjeként. Szilasi relativizmusának jelentősége, viszonyító magatartása, ösz-
szehasonlítása a létszituációk között ezen a ponton érezhető a leginkább. 

Szilasi László szövege önmagáért beszélő, karakteres regény. A fi zikai 
valóságtartalom és a szellemi, tudati szürrealizmus beszédes kettősséget 
teremt, meseként, szinte hihetetlen, legendaszerű, virtuálisan megrende-
zett, történetként életperiódusba foglalva. A jelenben elbeszéltek végére 
a szereplők egy része, valamint a megesett dolgok, cselekmények, élmé-
nyek emlékké, semmivé lettek, mintha jelenvalóságuk, látványuk, megta-
pasztalásuk soha nem történt volna meg. „Az idő, a tér meg az események 
gerezdekre tagolódtak, mint egy mandarin. Alig maradt belőlük néhány, 
a többi héjastul elrohadt… Nem hiszem…, hogy a többi nem volt fontos. 
Hogy az elveszett időpontok, helyszínek, epizódok épp azért vesztek vol-
na el, mert akkor sem számítottak igazán.” (293)

(Szilasi László: A harmadik híd, Magvető, Budapest, 2014)

Hörcher Eszter
 

Megfelezendő hamvak

Mármint Gorkij hamvai. Temetésekor özvegye telefonált Sztálinnak, 
hogy a hamvai felét temessék a Kreml falába, a másik felét hadd kapja 
meg ő. Sztálin nem is válaszolt, csak lecsapta a kagylót. 

Ez a jelenet játszódik le Spiró György új regényében, a Diavolinában. 
És mivel Spirótól megszoktuk, hogy alapos kutatás előzi meg a művek 
megírását, és ahol csak lehetséges, a valóságot írja, elképzelhető, hogy ez 
a beszélgetés valóban megtörtént. A huszadik, és most már kijelenthetjük, 
a huszonegyedik században minden megtörténhet(ett), és mindennek az 
ellenkezője is. Ma már azt látjuk, halljuk, olvassuk, hogy fi atal nők nem 
csak hogy telefonálnak hasonló szintű kérésekkel véreskezű diktátorok-
nak, hanem derekukra erősített bombákkal lépnek be hozzájuk hasonló 
fi atalok közé, és ott robbantják fel saját magukat és őket.

A Diavolina narrációja különösen érdekes. Valamikor, de 1953 előtt, 
de a háború után a regény címében megnevezett szereplő, akinek neve 
olaszul boszorkányt, boszit jelent, de az olaszban ennek a szónak csak a 
töve létezik, a kicsinyítő képzőt Gorkij fi a illeszti hozzá; tehát Diavolina 
összetalálkozik egykori asszonyával, akinél cseléd volt, a moszkvai Művész 
Színház egykor ünnepelt sztárjával, és ennek a felkavaró élménynek a ha-
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tására úgy dönt, leírja élete történetét. A regény végén pedig papírra veti 
a beszélgetésüket. Ravasz, zseniális megoldás: így a cselekmény eleve két 
hangon szólal meg: döntő részét Diavolina meséli el, az ő értékrendjét, 
véleményét olvassuk, azt látjuk, amit ő látott, azt a gondolatot halljuk, amit 
ő gondolt, de több évtizeddel korábbi gondolatokat, eseményeket idéz fel, 
tehát lehet bennük bizonytalanság; majd a végén kettőjük emlékei szólal-
nak meg. És az egész fölött ott a nagy kérdés: a szöveg értékrendje meny-
nyiben egyezik a mindentudó narrátoréval vagy, ahogy általában az olvasó 
véli, az íróéval. Az olvasó gondolkodásra ítéltetett. Annál is inkább, mivel 
jól érezhető, hogy az előző kérdésre a helyes válasz: nem. Nem azonos az 
értékrend. Aki ismeri Spiró több művét vagy akár a HVG-nek írott Gorkij, 
az utcanév című publicisztikáját, az látja, hogy sok mindenben eltér Dia-
volina és az író látásmódja. Elég, ha csak azt emelem ki, hogy a házvezető-
nő lesújtó véleményt mond a Klim Szamgin élete (eredetileg Negyven év) 
című regényről, melyet szerinte Gorkij Sztálin kedvére írt, míg Spiró az öt 
legnagyobb regény egyikének tartja a világirodalomban. 

Diavolina nő, okos nő, és ezt a női látásmódot (mert van ilyen, remé-
lem lesz is) az író következetesen érvényesíti is a regényben. Lényeges 
dolgokat meglát, felismeri a férfi alakoskodást, az álságos taktikázást, és 
észreveszi mindazt, amire egy nő felfi gyelhet. Nem csupán azt látja meg, 
hogy miben mesterkedik egy másik nő, hanem arra is felfi gyel, hogy an-
nak szőrös a lába; érzékeli a rendet és a rendetlenséget, az öltözködési 
szokásokat, holott nagyon szegény családba született. Tudja, látja, milyen 
esendő Gorkij, mégis beleszeret, ő lesz az utolsó szerelme, emlékének 
őrzője. Az archívumának nem, mert arról nem tudjuk meg, hol van, illetve 
megvan-e egyáltalán. És szerelmes Gorkijba, ezért elfogult tanúja is éle-
tének. Egyébként egykor a színésznő, Marija Fjodorovna is szeretője volt 
az írónak, később is vele, illetve nála lakott.

Sok szereplőt mozgat a regény, illetve kisregény, mely Spiró korábbi mű-
veihez képest rövidebb terjedelmű. Nem túl könnyű ezeket a szereplőket 
követni, valami okból a magyar olvasónak mintha nehezebb lenne az orosz 
neveket megjegyezni, holott jelentős részük történelmi személyiség, de a 
többiek is éltek. A cselekmény középpontjában persze Gorkij és Sztálin küz-
delme áll. Gorkij világosan látja a bolsevizmus természetét, gyűlöletesnek 
is tartja. Ír ellene, és világhíre megóvja attól, hogy a többiekhez hasonlóan 
őt is kivégezzék. A regény végén megtudjuk, hogy már csak Sztálin él azok 
közül, akik úgy húsz évvel korábban jelentős, illetve befolyásos személyek 
voltak, de csupán Gorkij és Gorkij fi a halt meg természetes halállal. (Van ab-
ban valami magától értetődő, hogy máig tartja magát a legenda, hogy Gor-
kijt Sztálin megmérgeztette. Nem, viszont elzárta a világtól.) Gorkij először 
Capriban élt, majd Lenin Sorrentóba küldi, Sztálin viszont visszakényszeríti 
Oroszországba. Legyen szem előtt, fölhasználható, és legalább nem Musso-
lini gondoskodik róla, hanem a Cseka, a politikai rendőrség.
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Gorkij már 1917-ben látja, milyen tömeggyilkos rendszer készülődik, 
olvassuk is a véleményét. Diavolina ezért meg is lepődik, mikor az író zo-
kogni kezd a kivégzéseket hallván, hiszen „a gyilkosok arról ismerszenek 
meg, hogy gyilkolnak”. „Jól ismerte Lenint, mégis képes volt újra és újra 
csalódni benne”. (31.) Sztálinnal afféle macska-egér játék folyik, ahol az 
egér is elér eredményeket. Az adatok szerint Gorkij több mint kétszáz 
embert mentett meg, köztük egy hercegi párt is. Ők voltak az egyedüli-
ek, akik a Romanov-családból megmenekültek. Ennek ára volt, Gorkij 
a hírével és több írásával kvázi legitimálta a rendszert. A táborokról azt 
írta, hogy nem táborok, akik ott dolgoznak, nem rabok. Diavolina szerint 
ő írta Makarenko híres, szörnyű pedagógiai hőskölteményét is. Világhírű, 
tekintélyes írók látogatták meg, vagy éppen ott voltak a temetésén is. Mi-
kor elolvasta a Zinovjevtől kapott Mein Kampfot, „kétségbeesett. Nem 
mintha nem tudta volna, kik azok a nácik, és mit akarnak, eltelt már fél év 
a hatalomra kerülésük óta. Attól esett kétségbe, hogy Sztálin ki fog egyez-
ni Hitlerrel, és ez a Szovjetunió végét jelenti”. (158) Kettős érzés, kettős 
élet, még a meggyőződés is kettős. Nem véletlenül kerül a regénybe, hogy 
még a porait is ketté kellene osztani, a fele a kommunista panteon falába 
kerülne, de a másik fele nem, az az emberé. Ilyenek a művei is: megírja a 
világirodalmi remekeit, Az Artamonovokat és a Jegor Bulicsov és a töb-
bieket, a Klim Szamgin életét (bár ez utóbbi ma már nem könnyen olvas-
ható, beszerezni sem egyszerű), és megírja Az anya című „irányregényt”, 
melyből nemzedékek voltak kénytelenek tanulni a „szocialista realizmus” 
hősiességét és hazugságát, unalmát. Megírja az Időszerűtlen gondolato-
kat – a címben talán Nietzschére való utalást is sejthetünk, mely csak a 
rendszerváltozás után jelenhet meg,  és megírja A Szovjetunióban című 
cikksorozatát, mellyel mintegy bejelenti csatlakozását a rendszerhez, hol-
ott azt vallja, hogy „a kommunizmus a kicsinyes bosszúállóké, a tehetség-
telenek diktatúrája” (32). Embereket ment meg, ugyanakkor legitimálja 
a tömeggyilkos rendszert a világ szemében.  De a lényeg: óriási író volt. 
Még ha ezt Diavolina nem is mindig ismeri el. De egy író esetében csak a 
nagy művek számítanak; feltéve hogy vannak.

Ezt a kettősséget írja meg Spiró pontos, szinte desztillált tömörségű 
prózában. Maga a szerkesztés is roppant nehézségeket jelenthetett, hi-
szen mondatról mondatra fi gyelni kellett arra, mi az, amit Diavolina 
megláthat, tudhat, ismerhet. Hogyan kelti életre az elfogult, de okos nő a 
század egyik legellentmondásosabb sorsú nagyíróját, aki végül mégis csak 
felmentést kapott az utókortól, hiszen „aki egy embert megment, az a vi-
lágot menti meg.” Ebből a szemszögből nézve igaza van Nagy Márta Júli-
ának, aki szerint Spiró Apokrif Gorkij-monográfi át írt, melyben a korszak 
vezető politikusai csupán mellékszereplők. (Főbe is lövik őket, miután ők 
lövettek főbe másokat, ijesztő a névsor a regény végén). Megjelennek a 
kor jelentős írói is, jó részük (Korolenko, Platonov) sorsa tragikus.
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A regény kapott eddig óvatos dicséreteket és egy szinte minősíthetetlen 
hangnemű, durva támadást.  Megítélésem szerint bravúros szerkezete, 
tömör nyelvezete és komplex látásmódja alapján Spiró legjobb regényei 
közé tartozik. Nem fogott ki rajta az orosz író. 

(Spiró György: Diavolina, Magvető, 2015)
Brassai Zoltán

Hiperrealisztikus és mitikus 

Ez a két jelző jutott eszembe Sándor Zoltán Térdről a világ című  kötete 
novelláit olvasva, még ha – első látszatra  – két egymásnak teljesen ellent-
mondó fogalomról van is szó; egyrészt a valóságnak történő  megfeleltetés 
eljárásáról,  másrészt egy vele ellentétes mágikus-mitikus világ narratív 
utánképzéséről. És gondolom, nem én vagyok az egyetlen  olvasó, akinek 
Sándor Zoltán hőseiről, a lecsúszott, munkanélküli, szegénységben ten-
gődő, a társadalmi szokásrend vagy a végzet által „térdre kényszerített”  
emberek sorstörténeteiről Gelléri Andor Endre novelláinak „mágikus 
realizmusa” jutott eszébe.  E sorsokban ugyanis a társadalmi igazságta-
lanság következményei mellett jól érzékelhetően fatalisztikus, sorsszerű 
erők mozgását érezzük a babonás világérzékeléstől, a beteljesülő sorson 
át a metaforikus képzetek működéséig. 

A szimmetrikusan négy fejezetre osztott tizenkét novella sorrendje is 
tükröz egyfajta kronologikus rendet: a múlt történéseire refl ektáló elbe-
széléstől a központi fejezetek jelen eseményeire kérdező novelláinak so-
rán át haladunk a jövő képzeteit felvonultató szövegekig. A fejezetcímek is 
utalnak erre a tagoltságra; a múltban és a következményeiben is „önmagát 
kereső” ember dilemmáira vonatkozik az első fejezet címe (Önmagát ke-
reste benne), a jelen   kisszerűségét fejezi ki a Mint a szétszerelt bicikli, érték-
viszonyainak felbomlását és szereplőinek talajtalanságát A tények szubjek-
tív megítélése fejezetcím. Konkrét argumentum („kiüresedés”) utal a jövő 
perspektívátlanságára a záró fejezet címében: Saját kiüresedése felé halad.

A novellacímek nem kevésbé emelik ki (grammatikai értelemben is: pl. 
az igenevek használata révén) a biblikus tartalmakra és motívumokra, a 
végzetszerűség működésére ráhangolódó elbeszélői szólamok jelenlétét 
az egyes szövegvilágokban. Az  „életre ítélve”, az „adósság”, a  „bűnhő-
dés”, a „bajtárs”, a „kortárs”, a „világ”, a „natúr paradicsom”, az „új jövő” 
képzetei ugyancsak a sorsszerű, a  véletlen, vagy az ironikus  jelenlétét 
mutatják a megjelenített világ működésében.

Bűnhődés című novellája – nemcsak a címazonosság, hanem az ábrá-
zolt világ és (elbeszélő-)hősének kettős, valaha a bornírt erőszak szol-
gálatában állott, majd e múltbeli szerepe miatt lelkiismereti válságát élő 
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(bűnhődő) személyisége révén is – nagy mértékben rokonítható Végel 
László regényével (sőt: regényeivel, hiszen a Neoplanta is magában foglal 
ilyen szólamokat). A várost, ahol az erősen redukált cselekmény – egy 
vak férfi  és a kíséretét önkéntes munkában vállaló kidobóember sétája és 
társalgása – zajlik, nem nevezi meg az elbeszélő, mint ahogy más novel-
lák esetében sem kapunk ilyen konkrét információkat a történések terét 
illetően, ugyanakkor olyan argumentumai vannak az elbeszélésnek (a leg-
újabb balkáni háborúkra és következményeire való utalások, a szereplők 
neveinek különböző etnikumokat jelölő szerepe, épületek és objektumok 
elhelyezése a történetben etc.), amelyek körülhatárolják a lehetséges 
térbeli kiterjedéseket, miközben beszédformák, nyelvi és hangulati ele-
mek is egyértelműen térségünk, a Vajdaság tágabb határait lokalizálják. 
Ugyanakkor elmondható, hogy az elbeszélt történetek többsége (pl. a 
Bűnhődés) a konfl iktusok terhelte Balkán, illetve Kelet-Közép-Európa 
bármelyik szegletében lejátszódhattak/-hatnak.

Fontos szerepet játszik Sándor Zoltán novelláiban a fatalisztikus vé-
letlen, illetve a múlt válságainak jelent determináló hatása. A Életre ítélve 
című novella egyetemista lány hősének –  aki lelkiismereti kérdésben  for-
dul a falusi gyóntatópaphoz tanácsért (szülje-e meg titkolt, üzleti jellegű 
viszonyából fogant gyermekét, kockáztatva ezáltal szerelmi kapcsolatát) 
– sorsában az édesanya hajdani története ismétlődik; a pap, aki ismeri a 
történetüket, nem fedi fel ugyan az azonosságot, de az utalásokból ki-
tetszik, a lányt saját anyjának (azaz önnön világrajövetelének) példájával 
igyekszik eltántontorítani a világi és egyházi törvények szerint is erkölcsi 
aggályokat teremtő téves döntéstől: lebeszélni a magzatelhajtás vállalá-
sáról. Az elbeszélő a Bűnhődés című novellában sem közli egyértelműen, 
a képszerű utalásokból (pl. a közös sétát követően hazatérő férfi  tekin-
tete a múltját tükröző két fényképre téved: az egyiken a volt feleségével, 
a másikon pedig kollégáival, egy rohamrendőr osztag tagjaként látható) 
azonban leszűrhető az a jelentés, miszerint a vak férfi  kíséretét és szóra-
koztatását vállaló kidobóember, s az a rohamrendőr, aki egy rendszerelle-
nes tüntetésen úgy megverte az akkor még egyetemista fi atalembert, hogy 
az elveszítette a szeme világát – egy és ugyanaz a személy. 

A Térdről a világ egyszerre közvetíti felénk címadó novellaként a kö-
tetegész legfőbb metaforikus jelentéseit (a körülmények általt „térdre 
kényszerített”, lecsúszott, számkivetett emberek történeteit), az elbeszé-
lés perspektívájának „alulnézeté”-t, illetve utal a megalázott, kiszolgálta-
tott helyzetben levő ember testi pozitúrájára, a könyörgés és imádkozás 
kényszerű vagy adekvát testhelyzetére.  Valóban a könyv legkomplexebb 
szövege, legsikerültebb novellája. Többértelmű utalásaival, elhallgatott je-
lentéseivel, illetve kihagyásos narrációjával a titkok, a rejtélyes összefüggé-
sek, homályos kapcsolatok szövetét adja – nem tudjuk, csak sejtjük, hogy 
a társadalmi státus nélkülivé, számkivetetté vált férfi  sorsában valamilyen 
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(háborús?) (bűn)cselekményben való érintettség traumája, a gazdasági ki-
szolgáltatottság (szó esik valamiféle gyárról, amit elmaradt bérükért perel-
nek egykori munkásai), a társadalmi igazságtalanság, a humánum hiánya, 
illetve az emberi gonoszság is szerepet játszik. Nem tudjuk biztosan, de az 
utalásokból sejtjük, hogy a nagymama, aki a családjával a temetőbe láto-
gat, s ott a véletlen összehozza a temetőkertben (a sírokra kitett) élelemre 
„vadászó” férfi val, ugyanaz az asszony, aki kihasználja az Alexnek neve-
zett, kiszolgáltatott ember helyzetét, s akinek ablaka alatt az éjszakánként 
bebocsátásért könyörög, s elutasítást tapasztalva szitkozódik.

Visszatérő motívuma Sándor Zoltán novelláinak az árulás, a megté-
vesztés és a cserbenhagyás (pl. a legjobb barátok feladása) miatt érzett 
bűntudat (A három bajtárs), a bűncselekmény vagy bűnös cselekedetek 
miatti vezeklés vagy áldozattá válás (Felnőni a kortársakhoz), illetve az 
összezavarodott lélek, a megbomlott elme indukálta érthetetlen vagy el-
borzasztó tettek (Tiszta művészet). A leghorrorisztikusabb történet min-
denképpen a Vasemberek orgiája, amelyben egy, az őt ért traumák nyomán 
(szeretetlenségben töltötte gyermekkorát, elvesztette a családját, munká-
ját és a vagyonát) megháborodott férfi  (sorozatgyilkos?) a felesége kriti-
ka által elutasított (nem eléggé plasztikus, életszerűtlen!) novelláját kelti 
életre: áldozatát a fémesztergályos műhely gépei (préshenger, eszterga-
pad, csiszológép, fúrógép) elé vetve kínozza halálra. 

A lelki kiüresedés, az emberi kapcsolatok felszínessé válása és a művészi 
öncélúság tartalmai képezik a jelenből a jövő perspektíváit értékelő no-
vellák tárgyát (Jelenetek egy kiállításról, Natúr paradicsom), szövegszervező 
szólamait. A Jelenetek egy kiállításról szereplői pl. a művészi elmélyültség, 
az irodalmiság látszatát, a valódi műértés illúzióját keltve valójában ért-
hetetlen, jelentés nélküli, ún. öngeneráló szövegeket mantráznak, miköz-
ben a közönségük is úgy tesz, mintha pontosan értené és dekódolná az 
elhangzottakat. A Natúr paradicsom című novella női főszeplője munka-
helyi pozíciójában, főnökként, családanyaként és feleségként is egyaránt 
szerepet játszik; hazudik elhivatottságát, a gyerekei iránt érzett szeretetét, 
illetve a férje iránti szexuális vágyát illetően is, pl. a szenvedély legforróbb 
pillanataiban elhangzó felkiáltása („Tedd... tedd belém a húst!) olcsó por-
nófi lmekben szokványos imitációként hat. Nem véletlen, hogy magára ma-
radva gondolataival – feltehetően az üresség és a kielégítetlenség miatti 
csalódottságában – erőteljes zokogásban tör ki. Egy – bizonyára a közeli 
elmegyógyintézetből szökött – rejtélyes idegennek a jövő társadalmi ka-
tasztrófáit vízionáló próféciái, kényszerképzetei zavarják meg az egyéb-
ként is ingatag lelkületű asszony életét a Szép új jövő című –  Irlamaier 
jóslataira, illetve a Huxley-regényre egyaránt utaló – novellában.

A könyv „legbácskaibb” és -realisztikusabb története az Adósság. Egy 
idős férfi  néz szembe a hétköznapok megpróbáltatásaival, a pénztelen-
séggel, a felesége betegsége okozta nehézségekkel, a nélkülözéssel. Egy, 
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a térségünkben mindennapos történet hétköznapi jelenetekkel: a nyug-
díja késik és kevés, tartozása miatt az áramszolgáltató lekapcsolja náluk 
az áramot, a boltban már nem kap hitelt, barátja már képtelen tovább 
kölcsönözni, míg végül csak a helyzetét kihasználó dölyfös újgazdag vál-
lalkozó nyújt – rendkívül megalázó feltételekkel – kölcsönt. Befi zetésé-
vel   lekési a határidőket, aznap már semmiképp sem kapcsolják vissza 
az áramot, ezért a kényszerből levágott csirkék (utolsó élelmiszertartalé-
kaik) húsa is tönkremegy a kiolvadt fagyasztóban.  Igen plasztikusan hat 
a történetbeli csirkevágás jelenete. A tápszer hiányában kényszervágásra 
ítélt, ezáltal még zsenge korukban áldozattá váló csirkék miatt a férfi  igazi 
bűntudatot érez, amit tetéz a beteg feleséget megkímélendő titkolózás, a 
valóságot elfedő hazudozás önvádja. Ebben a helyzetben szinte babonás/
misztikus jelentésűvé válik a kiolvadt fagyasztóból csöpögő véres húslé tó-
csa látványa, az egyenletes ritmusban csöpögő vér hangja, illetve az a ritu-
álé, amelynek kíséretében korábban a férfi  elásta a szerencsétlen csirkék 
fejét – még véletlenül sem engedve meg, hogy a kiéhezett házőrző lakmá-
rozzék belőlük. Nem hinném, hogy van olyan olvasó, aki ennek kapcsán 
nem Spiró György drámájára asszociál. 

2014-ben az Életjel Kiadónál napvilágot látott Fordul a szél című no-
velláskötetével együtt Sándor Zoltán Térdről a világ című új könyve a 
vajdasági magyar irodalomnak a kanonizált „fősodor”-tól eltérő, de igen 
sikeres irányát képviseli.

(Sándor Zoltán: Térdről a világ. zEtna, Zenta, 2015)
Bence Erika

Ez nem a pokol, ez egészen emberi

Vannak szerzők, akik könyörtelenül behúzzák az olvasót a maguk te-
remtette világba, rabul ejtik, képesek elhitetni vele, hogy a világ olyan, 
amilyennek ők látják, ábrázolják, érzékeltetik. Az olvasó pedig kénytelen 
elfogadni, mert nem tehet mást. Szvoren Edina is ilyen alkotó. Eddig há-
rom novelláskötete keltett nagy érdeklődést, 2010-ben a Pertu, 2012-ben 
a Nincs, és ne is legyen (mindkettő a Palatinusnál jelent meg), az idei, 
a 2015-ös, Az ország legjobb hóhéra című pedig a Magvetőnél. Réz Pál 
már akkor felhívta a fi gyelmet ezekre a különös látásmódról tanúskodó 
írásokra, amikor azok még csak itt-ott jelentek meg a Jelenkor, a Holmi, 
a Látó című folyóiratokban. Azóta a szerző elnyerte az Európai Unió Iro-
dalmi Díját is, és alkotásainak jelentős volt a kritikai visszhangja.

A kortárs magyar irodalom ugyancsak bővelkedik nyomasztóvilág-
kép-ábrázolásokban, Bodor Ádámtól kezdve Krasznahorkain át Kru-
sovszky Dénesig (de másokat is említhetnénk), mégis a francia Michel 
Houellebecq Elemi részecskék című regényének riasztó emberképe 
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idéződik fel bennünk, miközben Szvoren Edina novelláit próbáljuk ér-
telmezni, megemészteni. E regénye végén a francia szerző ad még egy 
esélyt, lehetőséget az eltorzult emberi fajnak önmaga meghaladására.

Szvoren is drasztikusan belenyúl korunk érzékekkel megtapasztalható, 
már-már animális szintre süllyedt Szodoma és Gomora-állapotába, és ér-
zékletesen leképezi azt. A testiség mikromozzanataival (szagok, testned-
vek) és erős szenzitivitással érzékelteti viszonyulását (undor, együttérzés, 
kétségbeesés, szánalom) az ember kiszolgáltatottságához mint létállapot-
hoz. „Elfogadom, hogy egyesek számára az életösztön valójában botrány-
tól – valami kozmikus megszégyenüléstől – való félelem”, írja a Csonka, 
jól sikerült című novellájában, és lehetőség szerint védelmébe veszi az 
embert, Sartre híres mondását („a pokol: a Másik”) ekképp módosítva: 
„[e]zek emberi gesztusok, ez nem a pokol”. Szvoren írásait lapozgatva a 
pszichoanalitikus Jung is eszünkbe juthat, aki szerint „jobban meg kell ér-
tenünk az emberi természetet, mert az egyetlen valóban létező veszély az 
ember maga”. Szvoren mindhárom kötetében arra a problémára keres és 
ad magyarázatot, hús-vér bizonyítást, hogy (Pál apostol szavaival) az em-
ber „a belső embere” szerint gyönyörködik a jóban, ám magát mégis képes 
rabul adni a bűn törvényének, mely „megvan tagjaiban”. Ez az abszurd 
helyzet, az emberi létezésnek ez az ambivalenciája nála feloldhatatlan 
problémák gyökere, torzulások sorozatának okozója. A negatív következ-
ményeket (mentális sérülések, elidegenedés, kommunikációs szakadékok, 
szexuális abúzus, a hétköznapok abszurditása) Szvoren koherensen jelení-
ti meg, ha úgy tetszik, monomániásan löki bele hőseit egy-egy kiszolgálta-
tott helyzetbe. Néha ironizál rajtuk, olykor groteszk megoldási kísérletre 
kényszeríti őket, holott tudja, hogy az ember önrefl exiója gyakran téves, 
hogy ha önmaga felett ítélkezik, az csak tragédiát szülhet, szadomazochiz-
mushoz vezethet (Trifánné, kedves; Csonka, jól sikerült), vagy gyilkosság, 
öngyilkosság lesz a vége (Szegény mókusarcú Decsi, A Hoy Trane-fúróto-
rony); minimum félresiklott, megkeseredett élet (Aloé vera). 

Szvoren szerint az ember – önmaga – nem képes betölteni (mondjuk 
így) eredeti, teremtésbeli funkcióját. Nála „a szeretet szánalom”. Már a 
Pertuban azt írja, hogy „[n]em létezel, ha nem gyűlölsz”. A szeretet hiá-
nya (legfőbb okként) minden traumatikus eset mélyén megtalálható.

A három kötet tematikailag, ábrázolásmód alapján szemléletileg össze-
kapcsolható, a részesemények (fragmentum jellegük ellenére) egyazon 
irányba mutatnak. Kisebb-nagyobb eltérések a szerkezet, a narráció és a 
prózapoétika  esetében tapasztalhatóak.

A Pertu Így élünk című elbeszélésében (a harmadik kötet tematikai elő-
revetítéseként) az iskolaudvarról a börtönre látunk, az emberi törvények 
végrehajtásának színterére. „Isten legyen halott” (47), „az ember dolga a 
büntetés, ha Isten hallgat” (51), olvashatjuk ott, s ez a motívum később 
új megjelenítést nyer Az ország legjobb hóhéra című novellában. Károlyi 
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Csaba a Pertu kapcsán ezt írta: „[b]aj van a teremtéssel. Istenkáromló elbe-
szélések ezek. Szinte kiáltanak […] valamiféle megváltás után, de az aztán 
sehol sincs”. (És, 2010. jún. 18.) Hogy is lehetne, amikor Szvorennél már 
egy ártatlan metafora is így hangzik: „[r]etikülöm a kerek márványasztal 
közepén, cipzárjából itt-ott kitört a fogazat. Szája torz – emberi – mosolyra 
áll”. (87) Ez a torzság emberi torzóvá fog merevülni az abszurd megjelení-
tések során. Például a Járni lehet a tetején című novella főhőse (épp ember 
voltából fakadó félelmei miatt) képes elhinni, hogy egy tenyészkos termé-
kenyítette meg, és „vemhességéről” árulkodó hasát simogatva ezt suttogja: 
„[u]gye nem ember lesz”. (75) Szvoren megengedő gesztusának köszönhe-
tően prózapoétikájának a humor és a groteszk már majdnem attribútuma 
lesz, a személyiségrajz és a hangulatteremtés egyik fontos eszköze.

Az új kötet már szerkezetében is vérbeli, érett novellistáról tanúskodik. 
A korábbi kötetek hosszabb lélegzetű elbeszéléseit felváltják a rövid, feszes-
re komponált darabok, melyek hitelesítik a zenei alapképzettségű Szvoren 
Edinát is. Nem lényegtelen, hogy a 29 novellából a gyermek nézőpontúakat 
betereli a Kinderszenen (utalás Schumann 1838-as Gyermekjelenetek című 
zeneművére) gyűjtőszó alá; ezek az alkotások a szerteágazó gyermeki szem-
léletmódot követik, akárcsak az említett zenedarab. A szerző, a kötet szer-
kesztőjével, Turi Tímeával együtt erre a hat pillérre osztja szét a más, a fel-
nőtt narrációban zajló eseményeket. Az egyes írások belső felépítése hason-
ló a korábbiakhoz: a cselekmény ezekben is in medias res módon indul, de a 
narrátor, a főszereplő személyét, nemét, korát, foglalkozását sokáig homály 
fedi. A Kionkáék című írás esetében a teljes valóság csak a történet legvégén 
derül ki, megrázó erővel. Ellenben több esetben előfordul, hogy a nemek 
tisztázatlanok maradnak, így a párkapcsolat is (Dolgos ujjaid, Kafarnaumi 
csoda), eligazítást csak egy megjegyzésből nyerünk: „[ő]k ketten valamiféle 
szerelmi kiszolgáltatottságban éltek” (122); itt a nőszerelemre utal. Huszár 
Tamara a második kötet kapcsán megjegyezte (kortarsonline, 2013. novem-
ber), hogy ez a sejtetős, rejtjeles módszer erény is, de veszélyeket is rejthet. 
Az elbizonytalanítás kiüresedett játékká, rítussá válhat, nem beszélve arról, 
hogy ilyen változatban a szöveg bizonyos nyelvekre szinte lefordíthatatlan.

Mindemellett a novellák belső szerkesztése terén Szvoren nagymestere 
az éles képváltásoknak, a nagytotál jelenetek (egy kerti összejövetel leírá-
sa, egy varroda szürke hétköznapjainak pillanatképei, kórházi miliőrajz) 
mellé gyors, szaggatott váltásokkal beilleszt lelki-szomatikus pillanatokat, 
kistotálokkal ráközelít az elemi részletekre: egy bulémiás lány fóliába te-
kert mumifi kált testére a Maruzsálem című írásban, vagy egy megalázott 
lányanyára, aki „úgy tartja kezében a gyermekét, mint egy vekni kenye-
ret” (Kionkáék), vagy egy villámgyors lezajlású homoszexuális aktusra a 
Hoy Trane-fúrótorony című novella esetében.

Szvoren – a vele készített interjúkban – rendre elmondja, hogy ő rend-
kívül zárt családban nőtt fel, ahol az érzékelés, a megfi gyelés felfokozott 
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volt, az elfojtás, a traumatizált helyzetek nemkülönben. A családi és egyéb 
mikroközösségek áporodott miliőjét árasztják a bennük vergődő sérült 
személyiségek is. S bár az új kötet narratívája sokkal változatosabb az elő-
zőnél, abban még sincs különbség, hogy a sokféle karakterben megbúvó el-
beszélő fi gyelme az esendő emberi problémákra fókuszáljon. Ezáltal foly-
ton megsérti azt az elvet, hogy „a titkokat ne lesd meg”, így hőseit mentális 
defektusok terhelik, cselekedetüket a félelem, az agresszió irányítja. Ritka 
az a pillanat, amikor a valóságról egyértelműen elhangzik, hogy „a talicska 
az talicska” (és nem a kert végében guggoló női alak), valamint az, hogy „a 
félelem pedig félelem”. (73) A szereplők sok esetben mások helytelen vé-
leményének elszenvedői: „[e]lkeserít, hogy munkatársaim rám vonatkozó 
észrevételei rendszerint pontosak, a következtetéseik mégis helytelenek” 
(11); így valódi konfl iktus nélkül is bekerített lelki csatatér az élet.

Az eltorzult emberi kapcsolatok (szétesett családok, élettársi viszo-
nyok) között vergődő antihősök zöme fogyatékkal élő: süket, vak, nagyot-
halló; vagy testi-lelki bajjal küzdenek, meddőséggel, bulémiával, a másság 
kérdésével. Fikciós életterük ebben a kötetben sok esetben a múlt szá-
zadra emlékeztető kulisszák közé tevődik át: poros varrodai műhelybe, 
üzemi kultúrterembe, lámpabúra-készítő kisiparosok világába; de akár a 
múltban, akár a jelenben (falun vagy városban) játszódik a cselekmény, a 
szereplők között áthidalhatatlan lelki, kommunikációs szakadék tátong. 
A szerző szerint ez az emberi faj természetes létállapota. Talán épp ezért 
meghökkentő, paradox és abszurd a címadó novella, hiszen a hóhér mint 
szakma már 25 éve nem létezik hazánkban, a novellabeli szereplő azonban 
naponta bejár a munkahelyére, és minden vonatkozásban, családi életé-
ben is feddhetetlen életet él. Ő az egyedüli ép lélek az egész kötetben. Ez 
mindenképpen jelzés értékű, és az is, hogy ezzel az írással zárul a kötet.

Az egyik legdrámaibb írás pedig, s talán a legszemélyesebb a Munka-
néven ember című, mely az elidegenedés megrendítő, vérfagyasztó ábrá-
zolása.

Szvorennél a mondatok nagyon ütősek, rendkívül pontosak; a karakte-
rábrázolás elsősorban cselekedetekkel, gesztusokkal történik. Párbeszéd-
del alig találkozunk, verbális kommunikáció szinte nem is létezik, a belső 
monológok elsődlegesen önrefl exióról árulkodnak. Egy interjúban Szvo-
ren azt vallotta, hogy „...az én irodalmi motivációm nagyrészt a beszéddel 
kapcsolatos gátlásaimból táplálkozik”. (Népszabadság, 2015. szept. 19.) 
Ismét a gyermekkori tapasztalatok bújnak meg a háttérben. A rendkívül 
zárt világban nem működnek épen a szavak, az édesanya csak Desnya 
lehet, a fogalomból kihátrált a tartalom, s vele az érzés is. Már a korábbi 
kötetben a Bábel tornya című jelképes elbeszélésben világossá vált, hogy 
a szereplők nem egy nyelven beszélnek, bennük összezavarodtak a fo-
galmakat megjelölő szavak, s a titkokat nem tudják megfejteni. Nem ér-
tik egymást. Ez a verbális zűrzavar mondatja a Csonka, jól sikerült című 
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novellában is anya–lánya viszonylatában a lánnyal: „[a]mikor valamiért 
okom támad azt remélni, hogy a kapcsolatunk élettel töltődik fel, anyám 
tapintatlansága hamarosan visszalök abba a száj és szem nélküli világba, 
ahova születésem óta tartozom, és ahol csak vakogni lehet”. (26) Ezt a 
hangutánzó szót másutt a tűzre feltett edényre, egy tárgyi eszközre hasz-
nálta. A szó tehát leértékelődött, eljött a süketek és némák ideje, a jel-
beszéd, a gesztusok, az érintés, a testiség, a testbeszéd, az ösztön intimi-
tásának kora; az animális lét. Lelki-szomatikus paradoxon például az is, 
hogy egy lány az öccsével képtelen telefonbeszélgetést folytatni, ha végül 
mégis felhívja, rögtön ki is nyomja a telefont, és a süket falnak beszél. Az 
A. úr és A. kisasszony című novellában a szavak alkotóelemeikre esnek 
szét, majd átalakulnak más, értelmetlen szavakká. Több esetben a szerep-
lők kimondják, hogy szerettek volna mondani valamit, de nem találták a 
szavakat. Az Aloé vera című írásban a férj–feleség közötti kommunikáció 
hiánya okozza az asszony identitászavarát, lelki leépülését.

Mivel a novellabeli karakterek többsége traumatizált, mentálisan ter-
helt, önmagába zárt, ezért érzelmi, gondolati elfojtásra van berendezked-
ve, így verbális kapcsolatteremtésre alkalmatlan. Emiatt lehetséges az, 
hogy Szvorennél az ábrázolásban kiemelkedő szerephez jut a metakom-
munikáció. Nevezetesen a mikromozdulatok, a mimika, a gesztusok, a 
cselekedetek, a tapintás, még a sóhajtás is. Szinte az egyetlen működőké-
pes kommunikációs forma, mellyel éppúgy jellemez személyiséget, mint 
helyzeteket, önismereti zavarokat, érzelmeket, indulatokat. A kötetben a 
legbrutálisabb metakommunikációs cselekvési forma: az öngyilkosság és 
a gyilkosság is jelen van, szinte indoklás nélkül, az eltorzult emberi létezés 
természetes hozadékaként.

S bár Szvoren nyomasztó világot jelenít meg, és következetesen a bol-
dogtalanságról ír, mégsem riasztja el az olvasót. Vonzerejét prózapoétiká-
jának egyedisége adja. Az ötletszilánkokból, törmelékekből egybegyűjtött 
életanyag elegendő fi kciós lehetőséget nyújt, és az új kötetben a rövid, 
sűrített, lepárolt forma megemeli a novellista alkotói hitelét. Itt valóban a 
legkisebb elem is hatalmas terheket cipel. A legjobb írások a szerző kiváló 
atmoszférateremtő képességéről vallanak, néhány mondattal egy egész 
emberi sorsot tár elénk, még ha azt jéghideg iróniával (Tárnaszentelés, 
Fölszámolás), vagy épp örkényi groteszkkel (Anyánk teleszkópos élete, A 
hétfői lány című írás záróképe) teszi is. A mikrorealista szövegekben ta-
lálható éles váltások az általánosnak és a konkrétnak ütköztetése a fi gye-
lem fenntartását, a gondolat folytonos kontrollra késztetését szolgálják.

Természetesen a kötetbe bekerültek gyengébb írások is, így az Oltás, 
a Miért nyerítenek a gyerekek, a Limanova tér, de még a Szegény mó-
kus arcú Decsi is, melyek elolvasása után hiányérzetünk támad, mivel az 
emberi viselkedésformák itt kissé öncélúan értelmetlenek, a befejezésük 
is erőtlen, elmarad a másutt oly erős csattanós befejezés, a katarzis. De 
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így vagyunk a szerző által preferált szentenciaszerű mondatokkal is, ezek 
helyenként közhelyesek, banálisak. Nem feltétlenül igaz az, hogy aki nem 
tud tisztán énekelni, annak szennyes a lelkiismerete. Sőt, ennek a fordí-
tottja is valóság lehet.

Akik eddig hiányolták Szvoren prózájából a közéleti témát, azok itt ab-
ból is kaphatnak ízelítőt, például a szóvegyüléssel megalkotott Maruzsá-
lem című novellában olvashatnak a szektakérdésről, másutt a főváros és 
vidék eltérő életviteléről. Valójában persze minden kétségbeejtő emberi 
eset társadalmi problémát is érint.

A feszesre szabott mondatokban olykor föl-fölbukkannak díszítő ele-
mek is, így a szinesztéziás jelzős cím: Ida néni hegedűszín haja; gyakoriak 
a metaforák és a hasonlatok, de megtalálhatóak a régies szakzsargon sza-
vai is. Ezek a korfestést, a hangulatteremtést szolgálják, a környezetrajz 
eszközei. Ilyenek például a rézprofi l, a göngyöleg, a rakodórámpa, a voni-
ga, a plektrum, toketa, josi, az anyagkalkulátor, és még hosszasan sorol-
hatnánk. Némelyik szó nem kis fejtörést is okoz, így az olvasó kénytelen 
hosszabban elidőzni a szövegnél. De vannak „ritka szép” nevek is, elég, 
ha átfutjuk a tartalomjegyzékben a címeket. Mintha nem is magyar nyelv-
területen lennénk, mintha bárhol, bárkiről szólhatnának ezek az írások. 
Való igaz, hiszen egyetemes emberi kérdéseket, létkérdéseket feszeget-
nek. Az ember abszurd létállapotát ábrázolják, s az ember kettős termé-
szetéből fakadóan a tragikus, katartikus helyzeteket Szvoren alkalman-
ként a groteszk segítségével próbálja oldani, jelezvén, hogy annál sokkal 
bonyolultabb ez a kérdés, mint gondolnánk. A könyv borítóján látható 
Szvoren László: Önarckép című intarziája, mely a kötet gondolatiságá-
nak jelképes összefoglalója: az önmagát a világtól elzáró, zárt személyiség 
egy kis résen át kiles a világra, érzékeivel fi gyel, tekintetével letapogatja 
a kifürkészhetetlen titkokat. Hallgat, de mintha (a novellák szerzőjével 
együtt) azt mondaná: „ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg”.

Kíváncsian várjuk Szvoren Edina újabb írásait, vajon milyen irányba 
tud elmozdulni ez a rövidpróza, mely már szinte mindent elmondott az 
emberről. De csak szinte.

(Szvoren Edina: A világ legjobb hóhéra, Magvető, 2015)
Mosonyi Kata

Inkább giccs, mint művészet

Mindenki Dragomán György új regényét várta az elmúlt években, hi-
szen korábbi kötete, A fehér király olyan jól sikerült, hogy joggal gondol-
tuk: a következő legalább olyan ütős, vagy még jobb lesz. Én is vártam, 
mert A fehér király nekem is nagyon tetszett, kiválóan megírt regénynek 
tartom, amely novellafüzérként is olvasható, egy kisfi ú hangján tömören, 
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keményen és hitelesen ragadja meg a nyolcvanas évek romániai levegőjét, 
miközben önmagán túlmutató, stilizált, pokoli világot teremt.

Amikor végül a Máglya megjelent, csupa jót olvastam róla, nemcsak az 
olvasók, de a kritikusok is lelkendeztek, így aztán nem látszott túl nagy 
merészségnek, hogy újságíróként egy online portálon – tekintetbe véve a 
közönség általános tetszését és a pozitív kritikai visszhangot – megválasz-
szam egy évértékelő cikkben az év könyvének.

Csak miután olvasni kezdtem, csodálkoztam el, mekkorát tévedtem. 
Óriási felelősség kijelenteni egy regényről, hogy az év könyve, és legfel-
jebb az menthet fel, hogy tényleg minden jel arra mutatott: A fehér ki-
rályhoz hasonló, vagy még annál is nagyobb horderejű regény született. 
Magamban kerestem a hibákat olvasás közben, de egy idő után be kellett 
látnom, hogy ez a regény nem az a regény, amire vártam.

Valahol, valamikor már olvastam egy részletet a könyvből, és akkor úgy 
látszott, erős szöveg lesz. Ha jól emlékszem, a Földcsontja fejezet volt 
az. Ez a szöveg önmagában tényleg jó, de amikor az egész szöveget a ke-
zemben tartottam, rádöbbentem, hogy a regény egésze egyáltalán nem 
hasonlít arra, amit korábban olvastam.

A legelső érzésem a Máglyával kapcsolatban az volt, hogy nem elég 
sűrű, nem elég ütős szöveg, és túl könnyen felkínálja, megadja magát a 
története. Akár egy súlytalan szerelmi kaland, nem kell megküzdenem 
érte, nem kell gondolkodnom rajta. Egy kamaszlány a rendszerváltás 
után, egy meg nem nevezett, de nyilvánvalóan beazonosítható országban 
és helyszínen. Nem szükséges tudnunk, hogy hol, a regény enélkül is mű-
ködhetne. Valahogy mégsem működik. Túl világosan és egyértelműen raj-
zolták meg a történetet: egy lány fejlődéstörténetén keresztül birkózunk a 
múlt súlyos árnyaival és keressük, próbáljuk kivívni a belső szabadságun-
kat, küzdünk a szüleink, elődeink ránk rakott-rakódott traumáival. Több 
helyen le is írták, hogy a rendszerváltás regénye – de ezt a kijelentést a 
könyv olyan túlzott egyértelműséggel illusztrálja, hogy szinte már vártam, 
amint az egyik bekezdésben a kislány is kimondja.  

Sajnos a történet mellett a nyelv és a hangnem sem tartogat nagy kihívá-
sokat. Túlságosan könnyű olvasni, nem nyújt intellektuális izgalmakat, bár 
ezt az elején még betudtam a kislányhang természetének. Úgy gondoltam, a 
szerző következetesen igyekszik megteremteni egy aránylag átlátható, élő-
beszédszerű nyelvet. Csakhogy ez a hang túlzottan komoly, sőt patetikus és 
emelkedett, és van benne valami durván szónokias vonás. Émelyegtem az 
ünnepélyességétől. Miközben erről a kislányról nem tudom elhinni, hogy 
ilyen magasztosan fogalmaz és azt sem, hogy néhol felnőtt nézőpontból, 
szinte mindentudó elbeszélőként lát, láttat és ír le dolgokat. Nem érzem a 
hangnemében azt a természetességet, amelyet A fehér király hősében.

Ahogy haladtam előre a fejezetekben, leginkább azon bosszankodtam, 
hogy minden a helyén van. Dragomán óraműpontossággal működő tör-
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ténetet írt, semmit sem bízott a véletlenre. Épp ezért nem a világteremtő 
erő, hanem a csikorgó írói megszerkesztettség látszik rajta. Egy történet, 
ahol nincs helye a meglepetésnek, amely pedig minden komplex mű saját-
ja. Túlságosan kiszámítható a cselekmény minden eleme, akár egy holy-
woodi fi lmben. Mindezt tetézi a nagymama alakja, aki a hasonló regények-
ből és fi lmekből ismerős mágikus nagyszülők rokona, sőt prototípusa.

Számomra az is problémás, ahogy a regényben a mágia felbukkan. So-
kan írták, mondták, hogy a máglya cím előhívja az olvasóban a mágia fo-
galmát. Ami talán így van, talán nem, ez nem feltétlenül érvényes minden 
befogadóra. Mindenesetre az a mágia, amit a könyvben találtam, nekem 
sokkal inkább a spiritualitás vagy az ezotéria kifejezésmódjával mutat ro-
konságot, semmint a mágia összetett, autentikus ábrázolásával.  

A Máglya regényvilágában minden túl tipikusan, hibátlan kompozíci-
óban épül egymásra. Sehol egy disszonancia, amely kibillentené a kiszá-
mított prózai áradást és elvinne minket a valóságábrázolás, vagy a mágia 
valóban kiismerhetetlen, álomszerű mezőire. Néha ez a hangnembeli 
harmónia már-már olyan közismert, népszerű szerzők stílusára emlékez-
tetett, akiket nem is tekintek jelentős írónak. Arra gondolok, amikor min-
den annyira ismerős és otthonos, minden motívum és cselekményelem 
olyan pontosan a helyére kerül, szinte tálcán kínálva az olvasói elvárások 
beteljesülését, hogy már inkább csak giccs, mint művészet. Én magam 
ilyesmivel futólag Coelho és Wass Albert szövegeiben találkoztam.  

Ráadásul Dragomán óriásit markol a könyvben. Túl nagyot és sokat. 
Nemcsak a rendszerváltás világát ragadja meg, de az időben visszalépve 
három generáció sorstragédiájával terheli meg a szöveget. Szerintem a re-
gény ezt a terhet nem bírta el. Akár a szülők, akár a nagymama sorsának 
ábrázolását nézem, nem illeszkednek szervesen a szövegbe. Legkevésbé 
a nagymama emlékezései sikerültek, mert ezek nem a kislány emlékein 
átszűrve jelennek meg, hanem önálló szövegként, idegen szigetként kilóg-
nak a regényből, és néha szinte ízléstelenül dagályosak.

Persze, vannak nagyon jó részek a könyvben, amelyek tetszettek, néhány 
oldal erejéig újra és újra felcsillan A fehér királyból ismerős tiszta, könyör-
telen hang. Nem mondanám mindenestül rossz regénynek, hiszen Drago-
mán patikamérlegen „megcsinálta” a szöveget és akadnak szép pillanatai. 
De ami egyrészről elismerésre méltó, másrészről hiányérzetet kelt. Annyira 
meg lett csinálva ez a könyv, hogy pont a természetessége veszett el.

Túlírt, hosszúra szabott, terjengős regénynek tartom tehát Dragomán 
új könyvét, amely többnyire hamis hangon szólal meg. És bevallom, nem 
értem ezt a széles körű sikert. Illetve... Talán pont ennek az egyöntetű 
sikernek kellett volna már kezdettől fogva gyanúsnak lennie. 

(Dragomán György: Máglya, Magvető Kiadó, 2014)
Novics János



Rita Malhotra

a tajmahal éjszaka

egy kavarás egy mozdítás, gyönge rándítás 
szárny verdes belül
egy hangjegy, egy dallam, szimfónia
szerelem ekhója belül
én a múlttal tartok
történelemtől teljesíti be
a szerelem dühödt pulzálását
versenyt fut a múlttal
lüktetően magabiztos
hold nyalta márvány
a motívummágia
többes színeket fröcsköl
gondolatok vásznára
vágy lebeg újból
szem észleli a mosolygó csillagokat
eksztázis könnye vegyül
arany ezüst zuhannyal
szótlan csodálja az idő
amint ezüst szárnyú szerelemmadarak
szállnak az extázis éles csúcsaira
alkony száll le félénken mosolyogva
szerelemtől elhagyott párát emelve
rázkódjon meg a sugárzó harmat
betemetett emlékek hektárjain
végtelen határait hágom át 
a becézett szenvedélynek
amint a halál folytatja ünneplését
élet, szerelem folyamatosságának.
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hitetlenség

ama nehéz elfojtás krátere
minden zajt elnyel
menthetetlen düh tanúskodik
a terjedő tűzről
verseim szavannáján
kétségbeesett szemek lesik 
a magát elkülönítő
a következő mészárlást
a sorok közt mely nem elég
enyhíteni éhét
az előretolt csöndnek
égesse bár porrá 
álmait
a kitelt jövendőnek.

a lélek fölfedezi örökkévalóságát

gondolatfolyamokban
az elme túlretusált felületté lesz
szavak alakjában, formáiban foglyul ejtve
vagy máris eljegyezve öntudatában
a kinyilvánítatlannak, hátulsónak
de
mikor a természettel járok
elmém ama mámorító birodalommal lelkesül
mely épp hogy csak túl nem csordul
nem hagy helyet a címkézés mentális
szokásának
szabadság nyugalmas hulláma söpör át rajtam
nyugalom visszhangoz szélkacajt
csöndsikoly eksztázisa
a roppant magashegység kegyelmében
fehérség mennyei robbanása
napcsókolta csúcsok vetnek beszédes színeket
elme szeme járja be
a lenyűgözött vásznat
hadd idomuljon a művészet paramétereihez
a természettel közös séta a megmérhetetlenben
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folytatódik, kékség végtelen ernyője
aki az égbe bámul megannyi
fi lozófi ai zátonyhoz kapcsolódhatik
a létezés néma magja
románcra talál
csak róni e sorokat és 
fejet hajtani az elemek előtt
föld, víz, levegő, tűz és tér
szimbólumai születésnek, újjászületésnek, élet- s halálnak
nosztalgia és vígság
metaforikus utazásán a szerelemnek
a lélek fölfedezi önnön örökkévalóságát.

vásznon

fekete vásznon
nagyobb és mélyebb
mint geometrikus súlya
lány gyújtja meg a csillagokat
egyenként
fény és sötét csapásai
sokkal többször keresztezik egymást
mint az idő és a tér
a fölfénylett vásznon
horizont
törött darabjait illeszti össze
elzárni a vakmerő napot 
több sebet ne marjon
föld húsába
a vásznon
a lány 
önfelfedező utazásában
szerelem távoli színein keresztül
sötétséget fröcsköl
sokdimenziós árnyalatokban
a sötétség most úgy tűnik föl
mint fényforrás
a lány hajóra száll
az abszolút felé
keresve a mokshát
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a nap késni fog ezen a reggelen

gyere, fossz ki
fojts óceánfenekű vágyakozásba
passziód szolgájává tégy
fedd föl labirintusom alléit
érintéseid mágiarebegésével
lámpást gyújts minden utcasarkon
hadd szőjön mesét az éj
pihegő égbolt lesi 
ahogy beburkolóznak a csillagok
az irigység színeibe,
amint a sötétség ujjai
szent hajtásokban, mélységekben időznek el
úton a szentséges szentélyhez
tumultuózus vihar
titáni fölhorgadás szeizmikus szenvedély
csókok közt kóstolgatjuk
édeni kert ízét
mint komoly, fölkantározatlan testek
szinkronban mozgunk
mridangam gyönyör csapásai
az éj kilobbantja magát
próbálván eltéríteni
ajkak kicsapó tüzét
salakba hullnak a csillagok
idő időz nehézkedik
szédült ég legeli tovább
a jóllakatlan vágy rétjét
ma reggel, megint késni fog a napkorong.
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krizantémok

bennünket a szabálykönyv
nevelt föl
szerelmet varázsolt elénk lányok
erkölcstelen, hűtlen,
álarcos, fertőző
álmok kerültek rejtekébe
a megfeszülő határoknak
lényünk megmaradt törpe-,
bonsaiszerűnek
képtelen elérni a hátországába
de egy dacos-vad pillanat
viharos akaratot szabadított el
az önkifejezését
én követtem a szerelem csapását
sötét horizontot tapogatva
egy holdfényfoltig
az összezavart éjszakában –
az éjszakában mely tanúja volt
a szerelem bensőbb táncának
az érzékek zártkörű 
ünnepének
lélek, elme és test között
a hajnal első lépteire
kitéptem mind az oldalakat
a normák könyvéből
papírvirágokat hajtogattam belőlük
átváltoztak ma reggel
arany-narancsszín krizantémokká.
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bindi 1

kasztjel a homlokon
mennyegzői kötöttség béklyója
a foglyul ejtett vágy szimbóluma,
mely értelmet igyekszik adni
a széttört egynek
vagy a jámborság pöttye inkább?
vonatkozások kusza pókhálója
mely nem látszik ki a női történetek 
mítosz és történelem
labirintusából
de vannak szemek mint az enyém
melyek a bindit büszkén villódzni látják
mint kelő napot sima kövön
cinóber magas vörös mosolya
önnön magányos pompájában 
miráid hangulatváltozáson gázol előre
mint egy gyöngéd facsemete kicsi lány
roppant lombkoronává nő
áldás istentől a szépség álcájában
a bindi beszél
én képessé teszem rá
teret észlel általam
amint kikövezem a vibráló utat
ő marad a lelke
e mai napnak

Lanczkor Gábor fordítása

1 az indiai nők homlokán díszként hordott piros pont (elsősorban a házasságuk után – a 
fordító megjegyzése)



Margaret Atwood

Mi, duplaplusz-nem-szabadok2

„Egy kalitkába zárt vörösbegy // Láttán az egek dühöngnek” – írta Wil-
liam Blake. „Igazzá tettem őt // képessé, hogy megálljon, bár szabaddá, // 
hogy bukjon” – így beszélteti az Urat John Milton (az Elveszett paradi-
csom harmadik könyvében) az emberi teremtményekről és a nekik adott 
szabad akaratról tűnődvén. „ Szabadság, ünnepnap! ünnepnap, szabad-
ság…!” – énekli Caliban A viharban, ne feledjük, részegen és különösen 
derűlátón, hogy aztán ne a szabadságot válassza, hanem egy zsarnok szol-
gálatát.

Állandóan erről folyik a szó, erről a „szabadság”-ról. De mit értünk 
alatta? 

„Nemcsak egyféle szabadság létezik,” oktatja Lydia néni a fogoly szol-
gálólányokat 1985-ös regényemben, A szolgálólány meséjében. „Van sza-
badság valamire és szabadság valamitől. Az anarchia napjaiban a valami-
re való szabadság érvényesült. Most viszont valamitől való szabadságot 
kaptatok. Ne becsüljétek alá!”

A vörösbegy biztonságosabban élhet a kalitkában: nem eszi meg a 
macska, nem repül ablaküvegnek. Annyit ehet, amennyi belefér. De nem 
szálldoshat oda, ahova akar. Feltételezhetőleg ez aggasztja annyira a 
mennyország lakóit: tiltakoznak egy szárnyakkal rendelkező élőlénytárs 
repülési lehetőségeinek korlátozása ellen. A vörösbegynek a természet-
ben lenne a helye, ahova tartozik: szabadon „valamire”, aktív módban, 
nem pedig passzívban, szabadon „valamitől”.

Nagyon is jól van ez így, ami a vörösbegyet illeti. Éljen Blake! De hogy 
néz ez ki a mi esetünkben? Nekünk melyiket kellene választanunk? A 
biztonságos kalitkát vagy a veszélyekkel teli vadont? A kényelmet, a te-
hetetlenség és az unalom érzését, vagy egy tevékeny, kockázatokkal és 
veszedelmekkel terhes életet? Ám az embert mindkettő jellemzi, mindkét 
életre vágyik, bár, és ez törvényszerű, felváltva. És néha a határok áthágá-
sának vágya bűncselekményekhez, míg a sóvárgás a biztonságos élet után 
el- és bezárkózáshoz vezet.

Minden kormány tudja jól, mennyire vágyunk egy biztonságos életre, 
ezért rájátszik félelmeinkre. Hányszor, de hányszor mondták már nekünk, 
hogy ez vagy az az új szabály, törvény bevezetése vagy titkosszolgálati ak-
ció a mi „biztonságunk” érdekében történik? Biztonságban, persze, aligha 
lehetünk: sokan halnak meg rendkívüli időjárási körülmények (tornádó, 

2 Az orwelli újbeszél nyelvtana szerint.
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áradás, hideghullám) miatt, ám ilyenkor a kormányzat inkább arra korlá-
tozza tevékenységét, hogy ujjal mutogasson, elkenje a felelősséget, kife-
jezze együttérzését vagy kinyissa a rendkívüli segélycsapot. Mások autó-
balesetben végzik, esetleg elcsúsznak a fürdőkádban, sokkal gyakrabban, 
mint ellenséges ügynökök keze által, de egy autó- vagy egy fürdőszobai 
végzetes baleset nem igazán alkalmas pánikhangulat keltésére. Az autó 
és a fürdőkád evolucionista értelemben oly kevés ideje vannak velünk, 
hogy mitologizációjuknak még alig fogtunk neki. Ha nem önmagukban 
állnak, hanem rosszindulatú embereket rendelünk hozzájuk, már sokkal 
félelmetesebbek – ha telibe trafál egy pszichopata, vagy lelő egy maffi ózó, 
miközben a kocsidban ülsz, már bizonyos súllyal bírnak, míg gyilkosság 
áldozatául esni a fürdőkádban egészen Homéroszig, Agamemnón végze-
téig vezethető vissza, nem is beszélve annak modern, tusolós változatáról 
Alfred Hitchcock Psychójában. Autók és fürdőkádak: megannyi ostoba 
tárgy, ha nincs mellette egy tomboló feleség vagy egy elmebeteg.

A hirtelen, erőszakos, megjósolhatatlan eseményektől rettegünk iga-
zán: az éhes tigris támadásától. A tegnap rettegett tigrisei a kommunisták 
voltak: az ötvenes években minden bokorban lapult egy, szólt az üzenet. 
A ma tigrisei a terroristák. Azt mondják, ezek ellen a legkülönfélébb óvin-
tézkedések szükségeltetnek. Nem mintha ostobaság volna így hozzáállni: a 
fenyegetettség valós, bizonyos szintig. Mindeközben azon kapjuk magun-
kat, hogy kérdezni kezdünk: vajon e rendkívüli gyógymóddal legyőzhető-e 
a kór? Személyes szabadságunk mekkora szeletét kell föláldoznunk, hogy 
megvédhessük magunkat azoktól, akik arra vágynak, hogy korlátozzák 
szabadságunkat leigázásunkkal vagy egyenkénti levadászásunkkal?

És vajon hatékony védekezési forma ekkora áldozatot hozni? Szabad-
ságunk kárára akár nagyobb biztonságban is érezhetjük magunkat; de 
akár duplaplusz-nem-szabadok is lehetünk, mivel átadtuk a kulcsokat a 
védelem ígéretével kecsegtetőknek, akik közben, szükségszerűen, fog-
vatartóinkká lettek. Börtön minden olyan hely, ahová akaratod ellenére 
kerültél, és nem tudsz kijunni onnan, miközben kizárólag a hatóságok jó-
indulatán múlik a sorsod, bárkik is legyenek ők. Mára egész társadalmunk 
egyetlen óriási börtön? Ha ez igaz, kik a fogvatartottak, és kik az őrök? 
És ki dönti el?

***

Az ember régóta próbálja földeríteni a határt szabadság és szolgaság, 
„kintlét” és rabság között. Réges-régen a szabadság alternatívája nem 
a bebörtönzés, hanem a halál volt. Évezredeken át vadásztunk, gyűjtö-
gettünk, nem hoztunk létre jelszavakat, sem börtönöket. A közösségen 
belül mindenki ismerte és elismerte/elfogadta a másikat, bár az idege-
neket gyanakvással fogadta. Senkit sem börtönöztek be, nem lévén erre 
alkalmas épületek. Aki fenyegetést jelentett a közösségre – például meg-
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tébolyodott, és emberhúsra vágyott –, a csoport kötelességei közé tarto-
zott megölése, míg ma a csoport kötelessége bezárni az adott személyt a 
többiek épségének megóvása érdekében. Az elzárás lehetőségét magába 
foglaló igazságszolgáltatási rendszer egy stabil, masszív architektúra függ-
vénye: senkit sem lehet tömlöcbe dugni, ha nincs tömlöcöd.

A mezőgazdaság megjelenésével lett a szabadság alternatívájá a halál 
helyett a szolgaság. Már kívánatosabbnak tűnt a csoportra fenyegetést je-
lentő személyek szolgasorba taszítása megölésüknél. Munkára foghatták 
őket, földet műveltek, felesleget termeltek, és gazdaggá tettek másokat. 
Sámsont nem taszították le egy szikla széléről, mint a fogoly trójai férfi a-
kat Homérosz eposzában. Inkább megvakították, és a szárazmalmot kel-
lett hajtania, akár egy szamárnak.

Amikor persze fölismerték, mekkora hasznot lehet húzni egy szolgából, 
a kereslet és kínálat szabályának megfelelően, hatalmas piaccá terebé-
lyesedett a szolgák adásvétele. Könnyen szolgasorban találhattad magad 
nemcsak egy vesztes háború után, hanem akkor is, ha rosszkor voltál rossz 
helyen, mondjuk rabszolgafelhajtók útjába akadtál.

A középkorban a főrangúak várakban akartak élni, és minden várhoz 
járt tömlöc is: sötét, szomorú, nyirkos, reménytelen és patkányjárta helyek, 
legalábbis a fi lmekben. A tömlöc státusz szimbólum: aki számított, annak 
volt. A legkülönfélébb célokra használhatták: boszorkányokat aszalhat-
tak bennük, amíg meg nem égették valamennyit; bűnözőket zsúfolhattak 
össze, habár gyakran kifi zetődőbbnek bizonyult csak úgy fölkötni őket; 
trónkövetelőket nyelt el, amíg el nem készült a mese hazaárulásukról, 
hogy utána lecsaphassák a fejüket. És természetesen pénzt termeltek, mi-
vel idegen nemesurakért jókora váltságdíjat lehetett követelni. Egyszerű 
üzlet: te, a tömlöc fenntartója, megkaptad a pénzt, foglyod pedig vissza- a 
szabadságát. Esetleg fordítva: te fi zettél egy távoli börtöntulajnak azért, 
hogy lakat alatt tartsa politikai ellenfeleidet.

És ez így ment évszázadokon át, amíg el nem jött a modernitás kora. A 
XIX. században szabadság és annak hiánya kezdett mai alakot ölteni. A 
„szabadság” fogalma felvilágosodás kori termék: feltehetőleg ezért küz-
döttek az amerikai telepesek, noha valószínűleg csak a briteknek fi zeten-
dő adókötelezettségtől akartak megszabadulni. A francia forradalmárok 
szabadság, egyenlőség és testvériség szentháromságát hirdették meg, s e 
nemes eszmeiségben szerepelt az arisztokráciától kapott szabadság is, ám 
hamar könnyekbe veszett az eszme, majd jöttek a tömeges kivégzések és 
Napóleon.

Ám amikor Byron meglelte magának a szabadság eszméjét, onnantól 
nem volt visszaút. A chilloni fogoly romantikusságát épp a főhős rabsága 
adja; Byron másik, ellentmondásos karaktere, Christian Fletcher a zsar-
nok Bligh kapitány ellen lázad szabadságra vágyván. És maga Byron is, töb-
bé-kevésbé, a politikai szabadságukat visszanyerni akaró görögök oldalán 
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leli halálát. Nem a „Dieu et mon droit”, hanem a „Szabadság” jelszavát 
írták föl zászlaikra a XIX. és a XX. század forradalmárai: amerikai rab-
szolgák, Dél-Amerika népei, amikor el akartak szakadni Spanyolországtól, 
oroszok, amikor fel akartak szabadulni a cári elnyomás alól, munkások, 
akiknek elegük lett a kapitalista kizsákmányolásból, nők, akik ki akartak 
törni a patriarchális rend ketrecéből, ahol jogaik egy gyermekével, kötele-
zettségeik viszont egy felnőttével vetekedtek. Végül pedig kiszabadultunk a 
náci elnyomás alól, illetve áttörtük a kommunizmus vasfüggönyét.

Szabadon írni, publikálni, beszélni: a világ számos országában e jogo-
kért még ma is folyik a harc. Mártírok akadnak bőven.

Ha oly sokan hajlandók meghalni még ma is ezen jogokért, a nyuga-
ti polgárság miért mond le ily könnyedén nehezen kivívott szabadságjo-
gairól, szinte csak egy nyikkanást hallatva? Többnyire félelemből. Amit 
sokféleképpen lehet táplálni: néha egyszerűen csak nem érkezik meg a 
fi zetésed. Amíg pontosan jön a vonat és van egy állásod, addig miért prob-
lémáznánk azon, hogy pár embert föllógattak a hüvelykujjánál fogva?

S mihelyt elharapózik az erőszak, egy másik fajta félelem üti föl a fe-
jét. A béka is addig érzi magát biztonságban a pocsolyában, amíg ki nem 
dugja a fejét, vagy túl hangosan el nem kezd brekegni. Amíg nem csinálsz 
valami „rossz”-at (képlékeny kategória!), addig nem eshet bajod.

Aztán mégis.
S mivel a szabad sajtó már nem lesz szabad többé, és a független bírósá-

gokat fölszámolják, írókat, énekeseket, művészeket földbe döngölik, nem 
marad senki, aki megvédjen minket. Egy dologgal mostanra bizonyosan 
tisztában kellene lennünk: a nem elszámoltatható, fékek és ellensúlyok 
nélküli abszolutista rendszerekben a hatalmi túlkapások rémisztő mére-
teket öltenek. E szabály alól aligha akad kivétel.

***

Mindez talán idejétmúltan hangzik. A XX. század közepét idézi a maga 
brutalitásával, diktátoraival, katonai parádéival, érdes tapintású, fenye-
gető uniformisaival. A mai nyugati kormányok állampolgár-megfi gyelé-
si módszerei sokkal kifi nomultabbak: kevesebb katonabakancs, de an-
nál több gumicsizma. Vezetőink a marhatenyésztés fázisait alkalmazzák 
ránk: füljelző, vonalkód, összeszámlálás, kiválogatás, lajstromozás. És a 
mészárszékre hajtás, természetesen.

Itt kerül a képbe a börtönrendszer (és nem sokáig tartotta magát a róla 
kialakított idealista nézet): már nem a megnevelendő bűnözők gyűjtőhe-
lye, már nem egy büntetőhely, ahol bűnbánatra kényszerítik az elítélte-
ket – mostanra egyszerű raktár, ahova bezsúfolják őket. E profi torientált 
módozata azt is jelenti, hogy bűnözőket generálni érdek, minél kevesebb 
zárka áll üresen, minél több pénzt rántunk ki az adófi zetők zsebéből a 
számlák kiegyenlítésére, annál jobb.
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Az Államokban az afroamerikai férfi ak aránytalanul magasabb szám-
ban találhatók a börtönlakosok között, míg Kanadában ugyanez igaz az 
őslakos származású fi atal férfi akra. Képtelenek lennénk bármiféle ha-
tékonyabb és, ugyanakkor, olcsóbb eszközt találni – mondjuk színvona-
lasabb oktatás és több álláslehetőség? Meglehet, éppen a hatalom ér-
dekében áll olyan körülményeket fönntartani, amelyek rémítő alakok 
előállítására és a környéken kószáltatására hivatottak, hogy mi a két sze-
münkkel győződhessünk meg e logika helyességéről: fi zess, hogy lakat 
alatt tudhasd őket.

A digitális technológia mindennél alkalmasabb arra, hogy profi térdek-
ből nevelt háziállatokként bánjanak az emberekkel. Hitelkártya nélkül, 
ami mindenütt hagy maga után digitális nyomokat, ma már szinte lehetet-
len kocsit vagy szobát bérelni, egyáltalán bevásárolni. TAJ-szám, tb-kár-
tya, jogsi, bankkártya, egy rakás jelszó. Mindannyiunknak szüksége van 
identitásra, és ez az „identitás” digitális. Minden szám és jelszó – minden 
minket körülíró, meghatározó adat – személyes szám és adat kellene, hogy 
legyen, de mostanra az is világos, digitális világunkból úgy szivárognak az 
adatok, mint rostából a liszt, internetes biztonságunk jó, ha eléri a követ-
kező hackerzseni vagy munkahelyi adathalász szintjét. A Kremlben újra 
elővették az írógépeket, és jó okuk volt rá: sokkal könnyebb kicsempészni 
egy parányi memóriakártyát bármely szigorúan őrzött objektumból, mint 
meglógni egy halom papírral.

Akkor mi a teendő? William Gibson Neurománcában a legtöbb polgár 
füljelzőt visel, akárcsak mi, de néhányan képesek úgy élni az életüket, 
hogy nincs nyomuk a radaron, nem tud róluk semmit az adminisztráció. 
Vagy törölték, vagy megváltoztatták a róluk tárolt adatokat, vagy egyál-
talán nem is rögzítettek velük kapcsolatban semmit. Ám ehhez nagyon 
agilisnek kell lenni, s vélhetőleg rendelkezni kell számos, a túléléshez 
szükséges képességgel – ez bárkire igaz, aki a megkövetelt identitás nél-
küli életet akar élni. Talán egy híd alatt; egy házban azonban semmiképp.

Többségünk dupla-plusz-nemszabadon éli életét: „szabadságunk vala-
mire” előzetesen engedélyezett, felügyelt tevékenységekhez kötődik, mi-
közben „szabadságunk valamitől” nem szabadít meg minket a legtöbb, 
életünkre veszélyes dologtól, és most ne menjünk tovább, csak a fürdő-
kádig. Megszabadultunk a vizeinkben és a levegőben terjengő mérgező 
anyagoktól? Árvizektől, aszályoktól, éhínségektől? Hibás autóktól? Té-
vedésből fölírt gyógyszereinktől, amelyek évi több százezer ember halálá-
ért felelősek? Aligha meglepő.

A helyzet persze nem olyan rossz. A technológia minden vívmánya két-
élű fegyver, és az internet, amin nyüzsögnek az adatszivárgásra alkalmas 
rések, fölgyorsította a szóáramlást. Ma könnyebb a hatalom visszaélései-
nek leleplezése; könnyebb petíciókat fogalmazni, aláírni, könnyebb pro-
testálni. Habár ez is kétélű fegyver: az általad aláírt petíció akár bizonyí-
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tékul is szolgálhat, bűnösséged igazolására, abban a perben, amit saját 
kormányod indított ellened. 

Aiszóposz egyik fabulájának főszereplői a békák. Megüzenik az iste-
neknek, hogy királyt szeretnének maguknak, mire az istenek ledobnak 
közéjük egy rönköt, ami ide-oda lebeg közöttük a víz színén, és ettől ők 
egy ideig boldogok is. Ám végül panaszkodni kezdenek, mert úgy érzik, 
királyuk túl passzív. Az istenek haragra gerjednek, és leküldik közéjük a 
gólyát, aki fölfalja az összeset.

Az a mi bajunk tehát, hogy nyugati kormányaink egyre inkább e kettő, 
a Rönkkirály és a Gólyakirály kellemetlen zagyvalékának tűnnek. Abban 
jók, hogy följogosítsák magukat az ellenünk folytatott kémkedésre, szo-
rosabb ellenőrzésünkre, miközben egyre kevésbe képesek biztosítani a 
korábban élvezett szabadság szintjét. Ügyesen fabrikálnak kémkedéssel 
kapcsolatos jogszabályokat, miközben nem különösebben erőlködnek 
azért, hogy megvédjenek minket a következményeitől, beleértve a téves 
levadászásokat is. Ki mondja meg, hogy te az vagy, aki vagy? Bárki képes 
változtatni az adatainkon.

Noha a digitális technológia világában az élet számunkra szupersima 
felületű – csak kattints, és a tiéd, bármi is legyen az –, talán itt az ideje 
visszahódítanunk azt a terrénumot, amit egyszer már elfoglaltunk ma-
gunknak. Ideje fölhúzni a sötétítőt, hazazavarni a spicliket és újraírni a 
privát szféra fogalmát. Ideje lekattanni, kitépni a kábelt, kihúzni a dugót.

Ki kezdi? Akad önként jelentkező? Aha. Gondolhattam volna. Hát, ez 
nem lesz egyszerű.

Domokos Tamás fordítása



Katharine Whitcomb

Álomtérkép  – Bécs

Most hogy senki se szeret 
az angyalok hátrahagyják az architektúrát
hogy vállam boltívét vegyék körbe
pajzsukkal vezetnek
erős karú légionáriusok módjára tartva
némelyikük a Károly-templom tetején 
elunja a merev pózokat hogy szökőkutak körül fonják
be egymás haját
míg mások szűk allékon szegődnek mellém
bökdösve az eget 

vigasztalást súgnak bérkocsik túlhajszolt lovai szellemének
hogy aztán mint fekete áramlat nyargaljon végig a gassén

most hogy senki se szeret látom kerevetek meleg bársonyán 
szunnyadnak az angyalok 
a Hawelka kávézóban és Grosser Braunert
kínálnak márványasztalok fölött
vizespoharak közt egyensúlyoznak az ezüstkanalak

Nézem amint egy tar angyal rovarokat rendez egy asszony vállán
ki tüskés lábán az Opern ringen sétál

Látom amint angyalok hatalmas Künsthaus galériák kijárat je-
leit törlik
le a lépcsőházban majd kint a nagy verandán

Most hogy senki se szeret leakasztják az angyalok mind a pom-
pás festményt
megszabadítva bennük a fákat
szalma és virágfüzérrel ékítik a gyapjúba bugyolált matrónákat
és engem

Nietzsche írta itt, „mély a világ”.
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Édes idő

Glióma nyomta anyám agyvelejét miközben mosolyogva lebegett
a köztes térben. Elképzelem, barátokkal hever a napsütötte szigeten,
rohanó folyó, arca a kezén nyugszik. Látja egy másik kibomló haját,
bozótost, nádast. Az ár ereje köveket görget, késő nyári
szél csap zajt balról, és zajt jobbról, ám ott lent a hőségben
nyugodt, emlékektől szabad mag bukkan elő, és eltűnik mindaz, mit ma-
gával hozott.

Farkas a világ. A tüzes lehelet a kulcslyukon, az ádáz fenyegetés – várjon 
még.

Fordította Horváth József

(Published with permission. Katharine Whitcomb: The Daughter’s Al-
manac, The Backwaters Press, 2015)



Zvonko Karanović

Reggeli Blues
(Jutarnji Bluz)

Óra ébreszt
felkel egy nő
a fürdőszobába megy
tusol
majd felhúzza a harisnyáját
magára ölti az ingét
a szoknyáját
a konyhába megy
még egyszer reinkarnálódik
két falat között
visszatér az életbe
két korty kávé között
két pillantás között
felhúzza a cipőjét
és sietve munkába indul
én is felkelek
kinézek az ablakon
a gyárkémény erekciójában
gyönyörködöm
várom
hogy vége legyen
a merevedésnek
utána vizelni megyek
és visszafekszem 
az ágyba 

         Fenyvesi Ottó fordítása



Dušan Radak

James Joyce tegnapelőtt részeg volt
(Džems Džojs je prekjuče bio pijan)

James Joyce tegnapelőtt részeg volt,
Mondta Tizián,
És Eugene Ionesco?
Tegnapelőtt Eugene Ionesco is részeg volt.
És Thomas Dylan?
Tegnapelőtt ő is részeg volt.
És Beckett, a Samuel?
Tegnapelőtt Beckett is részeg volt.
És Chateaubriand?
Tegnapelőtt ő is nagyon részeg volt.
Nem érdekel engem a tegnapelőtt,
Mondd mi volt tegnap,
Mondta Hacsaturján.
A tegnappal kapcsolatban semmi sem biztos,
Mondta Tizián,
Nem látod, még ma is tök részeg vagyok.

Alexander Dumas a Creamet hallgatja
(Aleksander Dim je slušao Krim) 

Alexander Dumas a Creamet hallgatta.
Taso Torkvató pedig a Status Quót.
William Butler Yeats pedig Tom Waitset.
Arisztotelész pedig a Jethro Tullt.
Vajon mit mond erre Luis Malle?
Ha valami oknál fogva Arisztotelészt
Arisztotálnak hívták volna,
Akkor biztos meghallgatja
A Pink Floydot és a Jethro Tullt.
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Eric Burdon Luis Aragont olvasott
(Eric Burdon cítao Luja Aragona)

Eric Burdon Luis Aragont olvasott.
Hát Danton, hát Danton?
Eric Clapton is Aragont olvasott.
Hát Danton, hát Danton?
És Andre Gide is olvasta Aragont.
Hát Danton, hát Danton?
Még Andre Breton is Aragont olvasott,
És a híres Cicero is Aragont olvasott,
És a ógörög Apolló is olvasta Luis Aragont. 
Hát Danton, hát Danton?
A fekete Danton
Platón Államát olvasta.
Mivel nem olvasta Aragont,
Robespierre halálra ítélte,
és pardon nélkül
lefejeztette.

Kocsma Dodge Cityben
(Salun u Dodžu)

A kocsmában
Sötét van
Mostanában
Nem pókerezik
Senki
És nem iszik
Senki sem bort
A kaubojok 
Nyugtalanul alszanak
A ranchaikon
A polgármester
Ki van borulva
És idegesen sétál
A serif 
Tehetetlenebb
Mint Kid idejében
A lakosságot valami
Félelem kerítette
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Hatalmába
De mindennek
Az oka
Egy béka
Amelyik megjelent
A szabóműhelyben
És az mondta
Artúr
Artúr
Mindenből
Elegem van
Aztán kiugrott
Az utcára
És kuruttyolni kezdett
A szabót nem
Artúrnak hívták
De ez mit sem
Számít
Másnap eltűnt
Dragan
A helyi pékmester
Néhány nappal később
Vlada
Az öreg kovácsnak
Is nyoma veszett
Mi történik itt
Kérdezik a lakók
De Dodge-ban
Senki
Sem tud
Semmit

  Fenyvesi Ottó fordítása



Ircsik Vilmos

Mindenszentek

– Most már biztos felébredt!
Idegesen pillantott apró karórájának kerek számlapjára. A fekete kis-

és nagymutató pontosan eltakarták egymást, a piros másodpercmutató 
pedig ijesztő és kérlelhetetlen gyorsasággal rohant körbe. A busz viszont 
annál lassabban vánszorog. Egy járat kimaradt, ami a menetrendről tájé-
koztató táblácska tanúsága szerint ilyenkor ünnepnapokon és munkaszü-
neti napokon fél órás veszteséget jelent. Vajon a mindenszentek ünnep-
napnak vagy munkaszüneti napnak számít-e? Hiába indult el reggel idejé-
ben, mégsem nyert vele semmit. Hiába ért oda már fél hétkor a temetőbe, 
ott is legalább fél órát kellett várakoznia, mert csak hétkor nyitották ki. 
Sosem gondolta volna, hogy egy temetőben is lehet nyitva tartási meg 
zárva tartási idő, mint valami boltban. Különösen ilyenkor.

– Hol él maga? – válaszolta a kaput nyitó férfi , amikor ezt szóvá tette 
neki. – Ilyenkor kell csak igazán bezárni.  Különben eltűnne minden, amit 
mozdítani lehet. Legfeljebb a hűlt helye maradna reggelre – tette hozzá 
nevetve, és fázósan összedörzsölte a tenyerét. Majd utána szólt:

– Viszont ma tovább vagyunk nyitva.  
A sír rendbetétele is tovább tartott a tervezettnél. A tavaszi temetés óta 

eddig csak egyszer tudott időt szakítani magának még valamikor nyáron, 
hogy leszedje a hervadt koszorúkat, virágcsokrokat, kigyomlálja a gazt, 
és egy pár rózsát tegyen a csupaszon domborodó sírhantra. A szárazon 
zörgő rózsákat, az újra kinőtt gazt most hideg, fehér dér borította, egész 
meggémberedtek az ujjai, amíg mindent rendbe rakott, és letette a kis 
koszorút meg a tizenkét szál hófehér krizantémot. Még tegnap este vett 
meg mindent a lakótelepi virágboltban, nehogy reggel kelljen bíbelődnie 
a vásárlással. Aztán meggyújtotta a mécsest. Szerencsére nem fújt a szél, 
azzal legalább nem gyűlt meg a baja. Amikor mindennel végzett, megelé-
gedetten nézett végig a kis, kerek koszorún, a mécses pirosan gömbölyö-
dő burkának oltalmában lobogó lángon, de legfőképpen a krizantémok 
fehér, kerek gömbjén, amelyek úgy festettek, mintha most bújtak volna 
elő a föld méhéből. Az anyja is mindig így tett mindenszentekkor, amíg 
odahaza élt a falujában. A koszorút persze maga kötötte, maga vágta hoz-
zá a fenyőágat, maga szedte a fenyőtobozt a házuk feletti erdőben, régi, 
lyukas fazekakban, törött cserepekben maga bujtatta, nevelte a tizenkét 
szál krizantémot, egyet-egyet az év minden hónapjára, mécses helyett pe-
dig egyszerű fehér gyertyát vett, és mindezzel már kora reggel kizarándo-
kolt a temetőbe. Először a nagyszülei, utóbb pedig már az apja sírjához is. 
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Aztán amikor többé már nem tudott egyedül meglenni, magukhoz vették 
a városba. Ennek idestova négy esztendeje. De soha nem szokott meg 
igazán náluk. Különösen ilyenkor, mindenszentek táján fogta el a nyugta-
lanság, ilyenkor sehol nem találta a helyét, fel-alá járt a lakás tömlöcében, 
és egyre csak azt hajtogatta:

– Mit keresek én itt, amikor otthon apáddal senki nem törődik? Már 
rég besüppedt a sírja, rég belepte a gaz meg a gyom. Micsoda szégyen! 
Uram isten, vajon mit szólnak hozzá az emberek? Én is úgy fogok járni, 
mint ő, tudom én azt. Majd elkapartok egy nagy temetőben, mint valami 
kutyát, aztán felém se néztek. Ő ott maradt magára holtában, én meg itt 
fogok magamra maradni.       

Amikor nagybeteg lett, megfogadtatta vele, hogy legalább minden min-
denszentekkor megadja neki a tisztességet. Legalább a tizenkét szál krizan-
témot. És az apja sírját is rendben tartja, ahogy tudja, ahogy ilyen messziről 
lehet. Abba könnyen belenyugodott, hogy melléje már úgysem kerül vissza, 
merthogy mindenkit ott kell eltemetni, ahol meghalt, a halott embert Isten 
ellen való vétek zötyögős földi utakon fuvarozni, annak más útjai vannak.

A koszorú, a mécses és legfőképpen a tizenkét szál krizantém miatt 
hagyta most egyedül a gyereket, amit persze nem szabadna. Gyereket, 
tüzet, beteget nem hagyunk magára, mondogatta mindig az anyja, és lám, 
most éppen ezt szegte meg, és éppen őmiatta. De ha már az első évben 
nem tartja meg az ígéretét, akkor hozzászokik, és később még inkább nem 
fogja megtartani. Ismeri magát. Kénytelen volt megszegni az anyja taní-
tását, hiszen hétköznap egyszerűen nem ér rá, már hét óra előtt ott kell 
lenniük az óvodában, aztán rohan dolgozni az iskolába, ahová fél nyolcra 
kell beérnie, és ahonnan csak késő délután szabadul. Akkor megint ro-
hanás az óvodába, rohanás haza, útközben vagy utána bevásárlás, otthon 
vacsorafőzés, és a kiapadhatatlan apró-cseprő dolgok elvégzése.  Ha jól 
belegondol, az egész élete ilyen csupa kell, meg muszáj, meg illik, a lehet-
re vagy a szabadra jóformán alig marad ideje. Meg különben is, a teme-
tőbe mindenszentekkor szokás elmenni, nem máskor, csakis mindenszen-
tekkor. A karácsonyt meg a húsvétot sem lehet máskor megünnepelni, 
csak karácsonykor meg húsvétkor, a születésnap helyett sem lehet egy 
alkalmasabb napot kitalálni.  A napján tartják meg a vásárt.                      

Úristen! Háromnegyed kilenc. Nem számolta, de a lakótelepig jó pár 
megálló van még hátra. Nyolc óra helyett kilencre sem lesz otthon. És 
mennyien szállnak le meg fel minden megállóban, mintha minden össze-
esküdött volna ellene. Eddig három közlekedési lámpán mentek keresztül, 
és mind a háromhoz pont piroskor értek, és legalább két percet kellett 
várni mindegyiknél. A gyerek most már biztosan felébredt. Ezt tapaszta-
latból tudja. Hét közben az óvoda miatt korán kell kelnie, mindig álmosan 
ébred, ezért ha csak teheti, tovább alszik. De most már biztosan felébredt. 
Még jó, hogy szólt a szomszédasszonynak. Kulcsot is adott neki. Ahogy ez 
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eszébe jutott, kissé megnyugodott. Tegnap este ment át hozzá, miután a 
mécsest meg a koszorút elpakolta egy táskába, aztán vizet töltött egy nagy 
vázába, és beleállította a krizantémokat. Igen, a szomszédasszonynak a lel-
kére kötötte, hogy nyolc óra tájban feltétlenül nézzen be a gyerekhez. De 
igazán azért nem lehet megbízni benne. Nagyon rendes teremtés ugyan, 
csak beteges, feledékeny, és a legtöbbször inkább ő szorul segítségre. Rá 
is szokott nézni esténként, rendszeresen bevásárol neki, mert nincs senki 
rokona, ismerőse az egy fi án kívül, az meg nemigen törődik vele, feléje se 
néz, a színét se látni néha hónapokig, pedig itt lakik valahol a környéken.

Megint az anyja jutott az eszébe. Meg az intelmei. Gyereket, tüzet, be-
teget nem hagyunk magára. És azok a szerencsétlenségek, amik elmon-
dása szerint az ilyen mulasztásokból a faluban megestek. Azelőtt inkább 
csak rémtörténeteknek tartotta őket, egy idő óta viszont hinni kezdett 
bennük. Most meg különösen. Hogy egyszer egy magára hagyott gyerek 
babszemet nyelt, ami megakadt a torkán, és megfulladt tőle. Egy másik 
meg lúgot ivott. Erre az eshetőségre is gondolt, és a tegnap esti készülődés 
közben mindent jól elrakott, elzárt, bezárt, becsukott, feltett a szekrény 
tetejére, még a mosószereket is a fürdőszobából. Most gondolataiban ku-
tatva újabb és újabb veszélyforrásokat fedezett fel. A konnektorokat. A 
gáztűzhelyt. Egyszer bevásárlás közben maga is tanúja volt egy majdnem 
rettenetesen végződő esetnek, amit most hirtelen olyan világosan vélt lát-
ni és hallani, mintha csak tegnap történt volna az egész.  A pénztár előtt 
hosszan kígyózó sor legvégén állt, amikor elölről egyszer csak kétségbe-
esett jajveszékelés és furcsán fulladozó gyereksírás hangzott fel. A sorban 
pánik tört ki, a hátul állók csak annyit hallottak, hogy orvost keresnek, 
aztán feladva a helyét, egymás hegyén-hátán mindenki előrefurakodott 
a pénztárhoz, ahol egy középkorú asszony egy karon ülő forma gyereket 
tartott fejjel lefelé, időnként óvatosan megrázta, és aprókat ütött a hátá-
ra. A gyerek visítva levegő után kapkodott, mellettük egy fi atal nő kétség-
beesetten tördelte a kezét, aztán egyszer csak ölbe kapta a kicsit, meg-
könnyebbülten magához szorította, az asszony lehajolt, felvett valamit a 
földről, átadta a fi atal nőnek, és a lelkére beszélve elindult vele kifelé.

– Micsoda anyák vannak! – adta tovább hátrafelé a hírt valaki az előbb-
re tolakodók közül. – A jegygyűrűjét adta oda játszani a gyereknek, az 
meg a szájába vette és a torkán akadt. 

– Mindjárt gondoltam, hogy nem a gyerek húzta le – felelt rá valaki.
– Még szerencse, hogy egy ápolónő állt mögöttük. Az tudta, mit kell 

ilyenkor tenni. Különben nagy baj lehetett volna. 
– Megáll az ész! Szóval csak úgy odaadta neki. 
– Aztán majd megnézheti magát, ha nagykorában a fejére nő.
– Ezt a szemtelenséget! Álljon vissza a helyére! Mögöttem volt a sorban!
– Micsoda? Maga nem tudja, mit beszél!
– Maga nem tudja, mit beszél!
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Önkéntelenül a jegygyűrűjére pillantott. Legalább ez a veszély nem fe-
nyegeti, ez itt van az ujján. A jobb gyűrűsujján. Olyan szorosan, hogy még 
lehúzni is nehéz. A férje viszont messze van. Amióta a társával sikerült egy 
kamiont vásárolniuk és közösen fuvarozni kezdtek, szinte mindig úton van. 
Ha esik, ha fúj. Se húsvétot, se karácsonyt nem ismernek, mindenszentek-
ről meg hasonlókról nem is beszélve. Az náluk nem ünnep, de még csak 
nem is munkaszüneti nap. Most éppen Lengyelországba mentek, ez az egyik 
legjobb útvonaluk. Hosszú ideje állandó szerződésük van egy céggel oda is 
meg vissza is. Az ilyet meg kell becsülni. Oda gyümölcsöt vittek, vissza bú-
tort hoznak. Ha az ilyen ünnepnapok, meg általában a halottak szóba ke-
rülnek, a férje csak legyint, és azt mondja, hogy az élőkkel kell foglalkozni, 
nem a holtakkal. Azok nyugodjanak békében. Lát ő eleget belőlük teme-
tetlenül az országutakon meg az autópályákon. Úgy sem festenek valami 
jól. Ezért aztán, ha nagy néha otthon van és ráér, a világért sem hajlandó 
kocsiba ülni a kedvéért, hogy esetleg együtt meglátogassák az apja sírját, 
de még az ő szüleiét sem. Inkább pihen. Azt mondja, hagyja nyugton. Ve-
zet ő eleget. Neki ez a kikapcsolódás. Hogy nem kell autóba ülnie. Ezen 
néha össze is kapnak, máskülönben nem panaszkodhat rá, máskülönben jó 
ember, jó apa, kenyérre lehetne kenni. És szépen is keres, most éppen azt 
tervezik, hogy neki is vesznek valami kisebb kocsit, valami használtat, amivel 
megkönnyítheti a reggeli rohanását. Azzal vihetné és hozhatná a gyereket, 
azzal mehetne a munkahelyére, azzal mehetne bevásárolni… sőt, azzal még 
messzebbre is könnyen eljutna. Akár haza is, az üresen álló házba, ahol már 
ki tudja, mióta nem jártak. Hogy nézhet az ki! Ráadásul nem lenne kiszol-
gáltatva mindenféle nyitva meg zárva tartásnak, menetrendnek, járatkima-
radásnak, meg piros lámpának. Meg a férje rigolyáinak. Persze, előtte még 
meg kell szereznie a jogosítványt, jelentkezett is már egy ismerős oktatónál 
a tanfolyamra, és ha addig él is, elvégzi a nyáron. A vakációban egy kicsit 
több lesz az ideje, akkor egy kicsit fel tud majd lélegezni. Ösztönösen is-
mét az órájára pillantott. A kis és nagy mutató derékszöge pont a kilencet 
jelezte. Na és ha sikerül jól eladniuk a házat, amiről az anyja hallani sem 
akart, ezért egyelőre ő sem sietteti… Szóval, ha majd később sikerül jól el-
adni a házat, előbb-utóbb ebből a betonrengetegből is kiszabadulnak. Igaz, 
most még annak is örülnek, hogy hosszú albérletezés után már ötödik éve 
a sajátjukban lakhatnak. Még ha ilyen helyen is, de legalább a sajátjukban.   

Hirtelen felriadt az elkalandozásaiból. Csak nem szalasztotta el a le-
szállást? De nem. A busz éppen a hőközpont előtt állt meg, ahonnan az 
egész lakótelep a meleg vizet és a fűtést kapja. Sőt azt is tervezik, hogy a 
meleg vizet kihasználva egy élményfürdőt építenek ide. Éppen a tegnapi 
újságban olvasta, hogy egy gyereket magára hagytak a szülei egy ilyen él-
ményfürdőben, és belefulladt. Te jó ég! Mi van, ha bemegy a fürdőszobába 
és megengedi a vizet! Szóval ez még csak a hőközpont. Majd a következő-
nél kell leszállnia. Elölről hangos szóváltás hallatszik, a sofőr egy felszálló 
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utassal szólalkozhatott össze, a szófoszlányokból nem lehet érteni pon-
tosan, hogy min, szinte egy örökkévalóságnak tűnik, amíg tisztázódik a 
helyzet, és végre elindulnak gyötrelmeinek utolsó stációja felé. Most már 
mintha tűkön ült volna. Gyorsan felpattant, megnyomta a jelzőgombot, és 
a biztonság kedvéért szorosan odaállt az ajtó mellé.

A tízemeletes házak hatalmas gyufásdobozként meredtek ki előtte a 
földből. A harmadik az övék. De hiába kereste a szemével, innen még 
nem látta. Felpillantott a gyufásdobozokra, hátha felettük át tud jutni 
rajtuk a tekintetével. Még soha nem nézett így fel rájuk, még soha nem 
látta ilyen ijesztőnek őket. Mintha imbolyognának, és rá akarnának dőlni. 
Mint gyerekkorában a házuk előtt a szélben a jegenyék. Olyankor félt 
is elmenni alattuk. Mindig azt hitte róluk, hogy valahonnan a magasból, 
ahová felnyúlnak, csendben fi gyeli valaki, és most valamiért hirtelen meg-
haragudott rá. Talán mindenkit fi gyelnek csendben valahonnan a magas-
ból. Még ezen a lakótelepen is. Futni kezdett. A harmadik gyufásdoboz 
sarkától megpillantotta a lépcsőházukat. Egy mentő fehérlett előtte ké-
ken villogó lámpával. Körülötte kisebb csődület. 

– Várjanak! – kiáltotta messziről.
Mire odaért, már zihálva szedte a levegőt. Éppen becsukták a kocsi hát-

só ajtaját. A körülállók között észrevette a közvetlenül alattuk lakó nőt.
– Ki az? – kérdezte rémülten.
– Hát a maga szomszédasszonya. Azt mondják, már hajnalban lett rosz-

szul. Még jó, hogy pont eljött hozzá a fi a. Az hívta a mentőt. 
A megkönnyebbülés és a rémület egyszerre lett úrrá rajta. A lifthez 

rohant, az persze éppen fent vesztegelt valahol a tizediken.
– Gyere már, gyere már, gyere már végre! – toporzékolt. Már éppen 

azon volt, hogy gyalog indul neki a lépcsőnek, amikor odafentről biztató 
csörömpölés, dübörgés, csattogás hallatszott. De megint szinte örökké-
valóságnak érezte, amíg a hatalmas kas leérkezett, és nehézkesen kinyílt 
az ajtaja, majd ugyanolyan lassan, súlyosan bezárult mögötte, miközben 
megállás nélkül nyomkodta a nyolcas gombot. 

A cikcakkos, keskeny kulcslyukba máskor is nehezen talált bele, most 
úgy remegett a keze, hogy csak a sokadik próbálkozásra sikerült. Mielőtt 
elfordította volna a kulcsot, egy pillanatig az ajtóra tapasztotta a fülét. 
Hallgatózott. Odabent csend volt. Óvatosan benyomta az ajtót, ami azon-
ban egyszer csak elakadt valamiben, de a keskeny résen át így is be tudott 
férkőzni a szűk előszobába. Az ajtó mögött ott feküdt a gyerek összegöm-
bölyödve, mint valami hűséges házőrző. Letérdelt hozzá, végigtapogat-
ta, végigsimogatta, hogy megvan-e mindene. Aztán felvette, gyengéden 
magához ölelte, és elindult vele a szobába. A kisfi ú közben felébredt, és 
mintha egy álmában elkezdett mondatott mentett volna át az ébrenlétbe, 
könnyes arccal, szemrehányó tekintettel, azt mondta:

– Anya, hová mentél?



Faludi Ádám

A Sors Kettős Könyvelője egy csőtöréssel 
felszámolja élethátralékait  

„S az éj előtt még kőbe rovom kottajegyeit,
  Kitépett madárlelkekért, kik felsiklottak itt.” 

  (Dylan Thomas)

Nehogy azt hidd, hogy holmi saját, önjáró bölcsességek után kotorá-
szom, mondjuk az élet értelme témakörben, nincs ott semmi keresni való. 
Különösen újdonság nincs, legfeljebb személyre szabottan. Azaz, ha ma 
kezdenék a tegnapokba, más tapasztalatokkal igazítanám az egészet. Egy 
címszó a Közhelyszótárból. Hiába több az idő mögötted, a tudásod hiába 
gyarapszik, közben egyre hullatja, hullatja el a használaton kívülit, foly-
ton formál, azt gondolod, te vagy, akit annak hiszel. Csupán beszélgetek 
magammal, ahogyan szoktam. Így alakítottak az elmúlt esztendők. Magá-
nyos magánbeszélgetések magammal. Semmi kóros. Várom a beteljesí-
tőt? Fenét. Nem várok senkit és semmit.

A nap teteje már kilátszott a hegygerinc fái felett, a nyitott ablak füg-
gönye meglebbent, a kertvárosi hangok elerőtlenedve értek ide a kertre 
néző szobába. Inkább az égi és földi világ megmaradtjainak hangja hal-
latszott, olykor kutya, macska, baromfi hang vegyült a madarakéhoz, meg 
szemből, a hegy alja felől, az elzúgó vonatok hangja és a vasútállomás 
zörejei, az autópálya forgalmának zaja, amelyek nem voltak erősebbek a 
falióra ketyegésénél. 

Sokszor leülök mostanában ide, aztán nézem a hegyet. Legtöbbször 
eszembe jut, amit legutóbb, meg előtte, meg azelőtt megállapítottam; a 
függönyt ki kellene már mosni, egészen elszíneződött a portól. De mire 
visszamegyek a lakásba el is felejtem, és persze nincs is igazán a mosáshoz 
se erőm, se kedvem. Na, igen. A lakás vagy harminc méterre van ide a 
telek utca felé eső részén, de egyre hosszabb harminc méterre van. Ahány 
nappal több, annyival hosszabb ez a harminc méter. 

Ez a kerti kis ház alig változott, amióta elköltöztél innen. A kisház. Ezt 
persze nagyon jól tudod te is, de én mindig megállapítom. Kis szoba, kis 
konyha, kis fürdőszoba. Faltól falig könyvbezárt lélek és az a temérdek idő, 
egymásra nem hasonlító élet a könyvekben. Néha elviszel egy-egy kötetet, 
de azt kérted, hogy hagyjam így, ahogyan maradt. Jó kis időkapszula.

Mozaikokat rakosgatok, ha nem tudok mást. Amikor nem főzök, nem 
telefonálok, nem vagyok képes olvasni, nem vagyok kíváncsi az íméljeim-
re, se másra, akkor játszadozom. Visszaillesztem újra meg újra a helyére 
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azt, ami egyébként is a helyén volt. A mozaiklapocskákat. Megvizsgálom, 
megérintem, távolítom, közelítem őket a szememhez. Biztos ami biztost 
játszom. Azt akarom helyreállítani és megjavítani, ami működik. Azaz, a 
kisház alig változott, amióta elköltöztél innen. 

Sok könyved maradt még a polcaidon, meg a régi rádió, amelyik az 
ágyad felett volt. A varázsszemes. Be szoktam kapcsolni, meghallgatni a 
híreket, ha idelent vagyok. 

Mikor is vetted? Hetvenben? Hetvenegyben? Ki tudja? Talán a harma-
dik fi zetésedből, mert az elsőből nagyítógépet, hogy fotózhass, aztán kis-
motort részletre. A Rigát, amelyiknek kék csillagokat ragasztottál a sár-
hányójára öntapadósból. Amerika Kapitány Rigával, mondtad, aztán irány 
a cimbora a kombinált szekrénye tetején sorakozó felesüveg gyűjteménnyel, 
meg a magnójára kapcsolt kis lámpákkal, maszkokkal, imbolygó fényekkel. 
Egyidősek voltatok, hiába született néhány évvel korábban nálad. 

Te mesélted. Szeretted a szobáját, tetszett neked, sokat emlegetted. 
Csiribiri-csiribiri zabszalma, két csillag közt alszom ma – ezt az egyet adta 
elő saját gitárkísérettel, ha kedvet kapott rá. Hát ezért annyira nem voltál 
oda. Zolinak hívták? Nem tudom.

De a saját szobavilágoddal sem voltál elégedetlen, ez látszott rajtad. 
Videoton rádió a legalsó könyvespolcon, zárásig szólt a Luxembourg az 
ágyad fölött, amikor három óra alatt akartál nyolcat aludni. Régen, ré-
ges-régen. A varázsszem csíkja nekem Les Prado zenekarára táncol. Pat-
ricia és a LaPaloma. Most ez szól, meg a tyúkok kotkodálnak odaát. Les 
Prado olyan szomorkás, mint egy tengerpart ember nélkül. 

Én nem vagyok ám szomorkás, nehogy félreérts, csak egyre inkább ér-
zem azt, hogy a végjáték közeledtével kell rájönni, miként is kellett volna 
kezdeni. Úgy értem magadat. Saját magadat. Ki is vagy te minden rád 
mért hatástól függetlenül, kitérve minden idegenség, minden szabály 
lassú és hatékony férge elől. Sosem tudod meg. Nem tudsz kitérni. Ez 
lehetetlen. Meghatározottságok alakítanak, még ha te vagy a függetle-
nek függetlenje, akkor is. Nincs menedék. Megtudod egyáltalán, hogy ki 
vagy? Ha lehántod a hagyma rétegeit, mi is marad a végén? Ezt nem vi-
gasztalásképp mondom, csak rendszeresen beszélgetek magammal, mert 
mással nem lehet. Csak én hallom, de más nem. Senki. Te sem.

Ez az utolsó pillanat annyira közeli, és annyiszor közeli minden pillanat-
ban, hogy már bele is törődtem. Nem olyan régen, de beletörődtem. Se fi -
lozófi a, de csökönyösség, se a kivételességedbe vetett hit, se a példák nem 
győznek meg soha. Mi az, hogy soha? Nem hiszed el, hogy veled is megtör-
ténik majd. Titkon mégis, de inkább hajlasz arra, hogy ez nem igaz, és így 
tovább, felteszel egy Németh Lehel-lemezt, vagy abból az első kettőből va-
lamelyiket. Emlékszel még rájuk? Öreg fi ú dala, Ha úgy gondolod, Konstan-
tinápoly. Breitner János énekelt, meg az a Supraphon lemez a Mexicóval, 
és a szamba, a Me-Que, Me-Que Gustav Brom zenekarával. A többi már 



129

nem is nagyon jut eszembe, pedig jó néhány évig nem is hallgattunk mást, 
csak ezeket, mert nem volt más. Rossignol de mesamours. Igen! Ez egy 
bigin, valami ismeretlen énekessel. Együtt vettem őket a nagy Orion rádi-
óval az Állami Áruházban. Milyen fi nom illatot hoztak a szobába! Hetekig 
hallgattam miattuk. Hogy minek. Pedig kigazdálkodtam az árukat. Mindig 
megkerestem a pénzt arra, amire szükségem volt. Mondjuk – például a 
középiskolás években – leszedtem egy karkosár szilvát hajnalban, aztán 
egy vonattal korábban bementem Fehérvárra a piacra, és tanítás előtt el-
adtam. Oda jártam a közgazdaságiba. Egyszer úgy esett, hogy nem nagyon 
vitték a portékámat, de véletlenül épp akkor arra jött az osztályfőnököm 
– egy kivételesen jó lelkű tanárnő –, és kikérdezett, mi végre ücsörgök itt 
a szilváskosár mellett ilyen korai időben. Akkor éppen szilvaszezon volt. 
Szeptember körül járhatott, lassan, de annál magabiztosabban közeledett 
az első óra kezdetének ideje. Elmeséltem a tanárnőmnek, hogy miért pi-
acozok épp, hogy ruhafélékre, és más elodázhatatlan vásárolni valókra 
gyűjtök. Amikor befejeztem, rám emelte a mutatóujját: 

– Na, Lucikám, addig maradsz, amíg el nem kél az egész, és csak utána 
jössz be az iskolába. Majd én igazolom a hiányzásodat. Akkor már köze-
ledett a háború, de alig érzékeltünk belőle valamit.

Egy igen szigorú és valójában kíméletlen önvizsgálat után arra a meg-
állapításra jutottam, hogy nincs semmi különösebb hiányérzetem, ha az 
életemre gondolok. Kívülállóként állapítottam meg, nem ment könnyen, 
de sikerült. Évszázadokat éltem, nem mindig önszántamból cselekedve. 
A háború, és az utána jövő idők biztosították a hozzá valókat. Nyilván 
a korosztályom minden olyan tagjának, aki a tevékeny élethez és a tisz-
tességhez szokott. Voltak ilyenek is, de természetesen kisebbségben. Az 
igazság mindig kisebbségben van. A többség inkább elhiszi a butaságot 
– kényelemből, lustaságból, tudatlanságból? –, mert az áll hozzá köze-
lebb. Hogy is mondtad? Ha félsz a sötéttől, az ördög onnan jön majd elő. 
Nagyjából így.    

Reggel, amikor kiléptem az ajtón, hogy megetessem a kutyát, már víz-
ben állt a járda meg a garázs közötti méternyi széles terület, le egészen a 
kerti csapig. A páfrányok, margaréták, a kutya hűsölő gödre, muskátlik és 
a pincén túl a fű is. Megint eltört valahol a kertbe és a kisházba vezető víz-
cső, de nem is igazán lepett meg. Bosszúságfélét éreztem csak, mert alig fél 
éve cserélt ki az öreg egy jókora elrozsdásodott darabot odalent a csaptól 
visszafelé. Az elzáróval együtt, mert már az is mállani kezdett, de úgy lát-
szott, hogy a többi rész jó karban van, még akármeddig is bírhatja, hát nem 
gondoltam, hogy az akármeddig is olyan csalóka terjedelmű, mint a soron 
következő esztendő. Még el sem hal az újévi petárdák hangja, aztán máris 
harangozhatnak, ha valami rendkívüli nem történik, amit a hosszan tartó 
és türelemmel viselt szókapcsolattal szokás díszcsomagolásba burkolni. 
Adtam a kutyának enni, aztán felhívtam az öreget, gondoltam ő sem alszik 
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már ilyenkor, épp azért, mert öreg, meg nyáron ki bírna napkelte után ágy-
ban maradni? Nem is tudom, miért hívom öregnek, amikor pár év különb-
ség lehet csak közöttünk, igaz, az ő javára, de amikor magamra gondolok, 
előbb mindig azt a lányt látom, aki valaha voltam. Azt a vékony, fürge, 
energiával teli lányt, aki előtt annyi élet áll, hogy tán sosem tud a végére 
jutni. Persze a testem már elvesztette azt a formáját, amelyiket magamé-
nak éreztem, de beletörődtem. A csalóka terjedelmű esztendők nem csak 
a vízvezetékkel bánnak el, hanem kivétel nélkül mindennel. Pedig a cső-
rendszer elvileg nem is rozsdásodhat, mert horganyzott, aztán mégis. Sosem 
mondom magamra, hogy öreg, csak azt, hogy én. És ez az én állandó korú.
Néztem tegnap Annie Girardot-t egy fi lmből kimentett fotón, amit a ne-
ten találtam. Azt a pillanatot rögzíti ez a kép, amikor Annie Girardot 
kifröcsköl azzal a másik szép nővel a tengerből meztelenül, és gyönyörű a 
teste. A másik színésznőnek is gyönyörű a teste, és mindannyiunké az va-
lahol ott az elején, mert még olyan távoli a jövő, mintha bérelt helye len-
ne a messzeségben. Ha egy lépést teszel feléje, egy lépést távolodik. De 
ez nem igaz, ez átverés. Kétszer annyi az energiád, mint amennyi helyed 
van számára benned. Magadban. Ez okozza, ettől képződik ez a délibáb. 
Gyűjtöd a tárgyaidat, hogy minden meglegyen, ha majd eljön az ideje, 
hogy használd őket. Nem jön el az ideje. Elmegy az ideje, és csakhamar 
szorongani kezdesz, hogy miként szabadulj meg a feleslegtől. A félretett, 
hátha jó lesz még valamire mindenségedtől. Csak az egy van és a nulla. Egy 
és nulla, ez a kettő. Minden csak egyszer, aztán a semmi. Tessék válasz-
tani. Akár a számítógép. Egy rád számító gép, amelyik rád számol. Vagy 
felállsz, vagy nem. Gong vagy folytköv. 

Tépett test, a lélek szaggatott vitorláinak cafatjait lobogtató klipper. 
Annie Girardot a hatvanas években meztelenül franciául. Nem lettem 
volna soha ilyen bátor. Hogy kamerák előtt képes legyek színésznőre és 
énrám szétválasztani magamat. Szerelmet jelenítsek meg egy másik szí-
nésszel, hogy ágyba bújjak vele, kifröcsköljek a tengerből felszabadultan 
és ruhátlanul. Aztán ismételjük meg, több derítőfénnyel. Csapó! Nem 
vagyok prűd, engem így alakítottak a körülményeim. Pedig olyan szép 
voltam, hogy nem is tudtam. Nézd csak azt a képet ott! Nem is hiszem, 
hogy én vagyok. De mi is a szépség, és mit is szerethetünk egyáltalán? És 
milyen megroppant a végén Annie Girardot a halála előtti fotón, pedig 
csak néhány esztendő a különbség a két idő között. Ez is ott volt a neten, 
illusztrációként ugyanabban az írásban, ahol a másik. A tengerpartos.

Aztán most itt tornyosul előttem valami érthetetlen, amelyet majd akkor 
értek meg, amikor már nincs miért és nem marad hatalmam sem felettem, 
se a közelgő felett. Elhagy a szépség, az a kicsi minden, ami mozgatott, el-
hagy minden. Felismered a valódi valótlant. Jók ezek a Wharton-történetek, 
véletlenül bukkantam rá erre az íróra, alig egy éve. Korábban semmit nem 
tudtam róla. Nem lehetek eléggé hálás azért, hogy ilyen jó még a szemem. 
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Képes vagyok olvasni, de már nem korlátlanul. A mértéktelenség, a kizsák-
mányoló üzemmód még hozzáadja a pincér életkorát is a számlához, aztán 
majd benyújtja hamarosan. Már ott matat a konyhából kivezető lengőajtó 
mellett. „Az idő múlása legalább olyan elengedhetetlen az élethez, mint az 
étel vagy a szerelem.” Vicc; ültem sok romon, most meg a sajátomon.

Amikor még nem fárasztott annyira, mint mostanában, sokat bóklász-
tam a neten. (– A te korodban? Én bizony azt sem tudom, eszik-e vagy 
isszák az internetet, még bekapcsolni sem tudnám a számítógépet! – gon-
dolhatod!)  Ott, a neten találtam egy kedves szöveget, jót derültem rajta. 
„A kor csak akkor számít, ha sajt vagy bor vagy.” Valójában boldognak 
kell lennem, hogy az értelmem és az emlékezetem minden szabály, gya-
korlat és tapasztalat dacára frissebb és tágasabb, mint bármikor eddig. 
Csak, ahogy már mondtam, a látásom romlik. Észrevehetően és folyama-
tosan. A belső látásom növekedésének arányában. Meg hát az egész tes-
tem a folyamatos visszavonulás állapotában. Van, aki csak külsőleg léte-
zik, mert elemésztik az álmai, és van, akinek az álmai léteznek, de a testét 
élik fel. Látod, milyen bölcs lettem? És mi lenne, ha tényleg képes lennél 
látni, hogy mi minden található a határaimon belül? A gyepük mögött. A 
laboratóriumban, agyam kémiájában? Mi lenne? Az lenne, hogy jobban 
ismernél engem nálam.

Egyedül maradsz, még akkor is, ha karnyújtásnyira él tőled valaki. 
Szép dolog, megint itt vagyok, aztán hozzád beszélek. Tetszel ezen a ké-

pen. Én raktam ide a könyvek elé. Minden képen tetszenél nekem, ezen 
nincs mit csodálkozni, az anyák már csak ilyenek. Volt idő, amikor egy-
általán nem akartál ilyen lenni. Sok bánat gubbaszt körötted, azt hittem 
megroppantanak, összenyomnak a szélsőségeid. Butaságok, elfecsérelt 
idők, amelyek később kezdenek majd hiányozni. És már hiányoznak is, 
tudom. Kezdesz visszagondolni azokra a végigvedelt, idegen szabásmin-
tákra formált évekre, egyre sűrűbben megrettenve, hogy érdemes volt-e 
mindent feltenni egyetlen lapra egy olyan játszmában, amelyiknek a sza-
bályairól sejtelmed sem volt soha. Neked kellett kitalálnod őket, hogy 
legalább veszíteni szabályosan veszíts. Ne kövess senkit! Ne hasonlítsd 
magadat hozzám, ezt a hibát sokan elkövetik! És egyéb hozott anyagból 
képzett kerékvetők. Mostanában Mikszáthot, Jókait, Tömörkényt bön-
gészek. A kerékvetőről jut eszembe. De a hegyaljai ringatóról is eszem-
be juthatott volna. Sugárzó nyugalom és tiszta beszéd. Viadalittast mond 
győztes helyett, a művirág koszorút meg csináltvirág koszorúnak nevezi 
Jókai. Felül kellett bírálnom korábbi véleményemet. Felületes volt, és 
többnyire hallomásból származó minősítéseket sajátított ki. Alaptalanul 
és könnyen ítéltem. Finom kalandorok, jó mesterek ezek a divatból ki-
ment és raktárkészletként kezelt mesemondók. A gondolkodás gondolá-
ján eveznek nagyon barátságos vizeken. Tetszik? Gondolkodás gondolája. 
Vagy nagyon kimódolt?
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Szóval, a kerékvetők. Bolond voltál fi am, túl sok energia, túl sok lehe-
tőség gyűlt össze benned is. Tudod, hogy a böngészés szó honnan jön? A 
szüret után tőkéken elmaradt szőlőfürtöt hívják böngének. A megfejtés 
innen már csupán paraszthajszálnyira. Sokszor mentünk a barátnőmmel a 
környékbeli szőlőkbe szüret után böngészni a falu felé elhúzódó határba. 
A legtöbb falusi szőlőt az itteni, lankának is alig nevezhető emelkedőkre 
telepítették. Amúgy sík ez a vidék, a falu legelőn túli szélső házai már 
idelátszanak. Az igaz, hogy elég aprók. Hat kilométer mégiscsak távolság.

Úgyhogy felkerekedtünk és mentünk böngészni. Jobb ízű a talált, mint 
a tálalt otthoni. Nyulak pattantak ki félhold alakú mélyedéseikből, fácá-
nok dübörögtek fel előlünk. Annyi volt belőlük, mint Ukrajnában a tetű. 
Ez is idézet, nem én mondtam. Fekete István írja, talán a Ballagó időben. 
Nem is értem, hogyan siklott át ezen a cenzúra? Ma már ilyeneket nem 
szabad mondani, mert a rendgyárban a bérelt senkik szabályt szabály-
ra halmoznak. Jó mondat, nem? Szabályt szabályra halmoznak, és még 
életükben nem jártak emberek között, nem végeztek semmilyen valódi 
munkát. Menedzserek, pénzesek, aktagyártók, jogfacsarók, az emberi faj 
legalja. Ezt már meg nem mondom, hol olvastam, de olvastam, ami azt 
bizonyítja, hogy ezzel a véleménnyel nem vagyok egyedül. Tehát nem va-
gyok egyedül mégsem. Azért az írók csak tudnak valamit.

Szerettünk böngészni járni, csak ketten voltunk, ameddig a szem ellá-
tott. De ezek egy öregasszony elméjének játékai is lehetnek, talán nincs is 
igazam. Az előbbi csapongásaimra értem, arra, hogy mi lehet az egyedül 
kifejezés mélysége, jelentése, kiterjedése. Bevallom; fogalmam sincs róla, 
hiába fogalmazgatok ilyen fi noman kiadagolt mondatokban és egymáshoz 
illesztett szavakkal. Így nem beszél az ember, ha valóban beszél valakivel. 
De én szeretek ilyen – mondhatni aprólékos műgonddal – fogalmazgatni 
magamban. Elfoglal.  

Azt hiszem, szép most a nap színe a fényképed mellett. Régen meszel-
tünk itt, és ez minden elmúló nappal még régebben lesz. Nagyon öreg-
szem, nagyon fogy az energiám, ha csak az elmúlt hónapokat nézem, akár 
meg is rettenhetnék. Meg is rettenek, magam is alig hiszem, de így van, 
megrettenek. Megy ki belőlem minden, de megnyugtat, hogy mostanra 
ilyen lettél. Hogy így megváltoztál. És az is megnyugtat, hogy én meg 
így megmaradtam ennyi mindent érezve, látva, tapasztalva. Bejártam én 
mind a hét világot. És az évek szállnak, mint a percek, véred kiontott har-
matával irgalmazz nekünk, Jézus Herceg! Kutykurutty.  

Már legalább tizenöt éve nyugdíjas az öreg, vasakkal dolgozott világ 
életében, úgy emlékezem, hogy lakatos a szakmája, de mindenféle mun-
kákat elvállal, amolyan babrálósakat, amiért nem igazán mozdulnak szí-
vesen a mostani mesterek, mert egy zárjavítás, vagy tömítés csere, egy de-
formálódott ablak helyreigazítása nem jár több pénzzel, mint az elvégzett 
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munka. Nem lehet ködösíteni, hókuszpókuszolni – uramatyám, ki volt az 
a marha, aki ezt szerelte? hát ki kell itt mindent cserélni, talán még falbon-
tásra is szükség lesz, de úgy látom a villanyvezeték is rossz helyen fut, ez sem 
szabályos, éppen útban van, de majd én megpróbálom helyrehozni, nem lesz 
könnyű, annyi szent –, és amíg a szerszámkirakodó vásár tart, végig megy 
a porhintés, hogy legyen alapja a munkadíjnak. A szakértelemért, a szak-
kifejezések repkedéséért fi zetni kell, de egy szivárgó vízcsap körül nem 
lehet eljárni a sámántáncot, se a párzó sasok táncát, se a rókatáncot, arra 
már csak olyanok vevők, akik az Amerikából jöttem játék sérültjei. 

Valaki ajánlotta az öreget évekkel ezelőtt a boltban. Hogy jó mester, 
precíz, nem kér sokat. A szomszéd utcában lakik, gyalog tíz perc. A vécé-
tartályt javította először, meg a mosógép szűrőjét takarította ki. Aztán ami 
akadt. Mindig akadt valami. Várható és váratlan. Mint ahogyan most is.

Dalok libegnek körötted, fura dalok, amelyek néhány ütem után már 
nem azok, aminek indulnak, hanem egészen mások. Nem dalok, nem 
gesztusok, nem megnyilvánulások. Nem érdekes a szó, se a dallam, sem-
mi nem érdekes, átszűröd mindet – egy rezgőkör vagyok, mondod, átala-
kítok, átalakulok – és nevetsz. Nagyjából egyformán hasznosíthatatlan a 
szivárvány és a nevetésed. Nem is szeretné senki hasznosítani. Mutattad 
azt a Johnny Cash-felvételt. Azt a búcsúzóst. Nyugtatni akartál vele? – 
Akkor nézd meg, amikor senki más nincs ott rajtad kívül. Megfogadtam. 
Láttam a Fekete Cowboy kezét, amikor lecsukja a billentyűk fedelét. Meg 
is simogatja, miután rád nézett. Elbúcsúztatja a zongorát és a Mindensé-
get. Hurt. Ez a címe.

Emlékszel, hogy huszonkilenc forintba kerültek a Qualiton kisleme-
zek? Szerettem a popzenét. Vagy ahogyan a korombelieknek mondani 
illett; a tánczenét. A szerethető részét. Nyilván rásegítettél, meg a más 
idők is rásegítettek. A pop delelője és az én időmé nagyjából egybeesett. 
A Qualiton részesedése ebből igen csekély. Meg az alkotómunka is ébren 
tartotta az érdeklődésemet a mindennapi bevethető és kivethető iránt. 
Záray Mártával együtt jártam iskolába. Te még tudod, hogy a Záray–Vá-
mosi házaspár mit képviselt abban az elmúlt világban. Mártával együtt ját-
szottunk a kézilabdacsapatban. Akkor még nagypályás volt a kézilabda is, 
mint a futball. A polgáriban színi előadásokat tartottunk, Kakas igazgató 
úr fontosnak ítélte a színjátszást. Úgy mondta, hogy a közösség formálása 
miatt. Ő írta a darabokat. Sok bajom van az urammal, de hát ő szeret, és így 
az ember sokat eltűr, sokat elszenved. Záray Mártával ketten voltunk a zász-
lótartók – fi ú ruhában. Jobbról és balról álltunk, középen a fi úk. Apukám 
esküvői öltönye volt rajtam. Márta talán egy évvel volt idősebb nálam, de 
nem érzékeltük, mindig jóban voltunk, kedveltük egymást.

Már országosan és a határokon túl is elismert énekesnő, nagy név volt, 
amikor a reptéren megláttam. Ferihegyen. Hová is utaztam? Talán Le-
ningrádba. Gondoltam, nem zavarom, lehet, hogy már nem is emlékezik, 
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esetleg nem szeretne emlékezni, de észrevett és repült felém, hogy üdvö-
zöljön. A tranzitban megállt a magyar élet. Ki lehet az, akit Záray ilyen 
kitörő lelkesedéssel üdvözöl? Lemaradtunk valamiről?

Hetvenéves lehetett, amikor leesett a cseresznyefáról és annyira meg-
sérült, hogy kerekes székbe kényszerült. Kialakították az autójukat olyan 
módon, hogy hátulra be lehetett tenni ezt a kerekes széket, és Márta 
így a saját kocsijukkal közlekedhetett. Úgy tudom, hogy egyszer egy ka-
nyarban nekicsapódott az ajtónak, ami kinyílt és ő a kerekes székével 
együtt kizuhant az autóból. Ez aztán csak siettette testének romlását, 
és közelebb is hozta a véget. Ezt persze csak úgy hallottam. Beszélték. 
Mennyit piszkálták őket a majom miatt! Gyorsan sikeresek lettek, és jól 
éltek. Vettek egy majmot. Nemigen lehetett egybemaszálni ezt a gesztust 
a munkás-paraszt élettartalommal. De túl népszerűek voltak már ahhoz, 
hogy ne tudtak volna kijönni ebből az össztűzből, végül csendesen elenyé-
szett a majomügy. Majompóznán majomkirály majomnyelven szónokol, 
egyiké majomország, másiké majompokol. És így tovább és így tovább. 

A telefon után nagyjából egy óra múlva jött is az öreg, felmérte a hely-
zetet, aztán nekilátott kiásni az árkot. Tőle hallottam először azt, hogy 
a télre boltba kerülő üvegházi paradicsom kínjában termett gyümölcs. 
Nyelvetemült népeknek hívta sportriportereket. Volt miért kedvelni a 
szakértelmén és precizitásán túl is. Mire készen lettem az ebéddel, már 
a felén túl járt. Mondta, hogy ha őt kérdezem, akkor a teljes cserét java-
solja, mert eljárt már a csövek felett az idő, bármikor megismétlődhet 
a mostani eset, már a harmadik szakaszt találja, amelyiket kikezdett a 
rozsda. Ami azt illeti, magam is erre gondoltam, habár jobb helyet is el 
tudtam volna képzelni annak a pénznek, amibe majd ez az egész beleke-
rül. Vittem ki neki bort, meg szódát és poharat egy tálcán, legutóbb is el-
fröccsözgetett csendesen, estig betartott neki egy üveg, nyugodtan adtam. 
Mindjárt töltött is magának, a tálcát lerakta a földkupacra az árnyékba. 
Ivott pár kortyot, aztán biztatni kezdte a kutyát, hogy csak ásson nyugod-
tan, maradt még vagy tizenkét méter a végéig. A kutya a keskeny árokban 
szimatolt és kaparászott a vízvezeték körül, oldalról nem is lehetett látni, 
nyolcvan centi mélyen feküdt a cső, hogy ne fagyhasson el, a kutya meg 
nagyjából a térdemig ért csak. 

Az öreg elgondolkozva nézte, tényleg olyan formán, mint aki éppen rá-
ébredt, hogy felismeri azt a bizonyos valódi valótlant. Rábökött a gödör-
re, aztán arról kezdett beszélni, hogy sejtelme sincs, miért éppen most jut 
eszébe, évtizedek teltek el úgy, hogy nem gondolt rá, de most előbukkant, 
hát ilyen a vénülő agy, turmixot kever az emléknyomokból, a meglévő anya-
gokból összezagyvál valami kotyvalékot, felszínre hoz rég elfelejtett adalé-
kokat, nem győz az ember álmélkodni néha, mi mindenen ment keresztül. 

Most, hogy így nézem ezt az árkot, mutatott a kutya irányába az öreg, 
azok a gödrök jutnak eszembe, amiket az utak mellett kellett mélyíteni 
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meghatározott távolságokra egymástól, a háború alatt, hogy a repülők 
ellen legyen hová behúzódni. Tudja, úgy az árokparton, az árok oldalá-
ban, csak épp akkora gödröt, hogy belekuporodhasson az, akit kint ért a 
szabadban a légitámadás, mert azért a háború alatt sem állhatott meg az 
élet, volt a határban munka épp elég. Ezek a vadászgépek aztán mindenre 
lőttek, ami mozgott, nem volt kímélet, bele kellett simulni a földbe, és 
várni, amíg a motorok zaja már nem erősödik fel újra, nem fordul vissza 
a gép, mert elette a fene másfelé. Olyanok voltak ezek, akár a ragadozó 
madarak, a vércsék, vagy nem is tudom miféle baromfi rablókat mondjak. 
Kóvályogtak a városok, faluk körül, az országutak felett hárman, öten, 
aztán lecsaptak a mezei emberekre.

Emlékszem ezekre a gödrökre, válaszoltam, nagyon is emlékszem, so-
kat láttam közülük. A háború alatt jártam középiskolába, amíg lehetett, 
aztán a front elől egészen eddig, Felsőgalláig jöttünk Székesfehérvár kö-
zeléből. Itt biztonságosabbnak látszott, mint odalent. 

Na, én meg Börgöndön laktam, még negyvenötben is, élénkült meg az 
öreg, ott a reptér mellett, tudja, merre van Börgönd? Hát hogyne tud-
nám, jártam nemegyszer Börgöndön, nagyanyámék ott éltek a bodakaj-
tori vasútállomás közelében egy tanyán, Börgöndtől tán tíz kilométerre 
légvonalban. A háború alatt onnan, Bodakajtorról vonatoztam be Fehér-
várra. Nemrég még meg is találtam a vonatbérletemet. Negyvennégyes 
pecséttel. 

Képzelje, tette le poharát az öreg a tálcára, egyszer épp hazafelé bicik-
liztem, már csak pár száz méterre jártam a reptértől, amikor meghallot-
tam a motorzúgást. Eldöntöttem a biciklit az árokparton, aztán már buk-
tam is bele egy ilyen gödörbe. Csak utána mertem körülkémlelni. Látom 
ám, hogy három gyerek kerekezik még az úton, két fi ú meg egy leány, de 
meghallották, hogy jönnek a vadászok, hamarjában belökdösték a bicik-
liket a kukoricásba, és befészkelték magukat ők is egy-egy ilyen lyukba, 
de hiába siettek, egy kicsit késve lettek mozdulatlanok. Az első vonalban 
érkező vadászok megláthatták, hová húzódtak, mert zuhanni kezdtek, az-
tán már szóltak is a géppuskák, tépték ki a füvet az árokpart széléből, 
szántották a makadámút tetejét. A telefondrótok alatt húztak át, annyira 
alacsonyan repültek. Ketten voltak, de ennyivel be is érték, zúgtak tovább 
előre. Rendben is lett volna minden, de az a lány, az a hülye lány felállt, 
lobogott a színes szoknyája, meg a blúza a szélben, és nézte a távolodó va-
dászokat. Igen ám, de a második hullámban újabb gépek jöttek, az egyik 
kivált a kötelékből, és egyenesen a lány felé tartott. Nem nagyon lehetett 
hallani az újabb motorok zúgását, mert az előzőké még ott remegett a 
levegőben, egészen görcsbe rándult mindenem, előre láttam, hogy mi kö-
vetkezik. Hogy ez a lány másodpercek múlva halott, mozdulni sem bírtam 
a rémülettől. A két fi ú azonban valahogyan fi gyelmeztethette, mert hir-
telen eltűnt a gödrében, egy pillanattal azelőtt, hogy a sorozat végigverte 
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körötte a földet. Sóhajtani sem maradt időm, mert ez a mocskos disznó 
azonnal megfordult és újra támadott. Húsz-huszonöt percig próbálta el-
emészteni ezt a hülye leányt. Jaj, istenem, de hát honnan is tudhatta volna 
szegénykém, hogy minden megtébolyodott már a világban addigra. Addig 
forgott felettünk, és lőtte a sorozatait feléje ez a vadászgép, amíg talán 
beleunt a hiábavaló próbálkozásba, és elhúzott a többiek után. Ez az idő 
az örökkévalóságig tartott, nem húsz-huszonöt percig, talán még az örök-
kévalóságnál is tovább, majd kiugrott a szívem a helyéből a rémülettől és 
a félelemtől.

Ahogy belevesztek az égbe ezek a szemetek, földöntúli csend maradt 
az egész őrült lárma nyomában. Tisztán emlékezem, hogy ebben a csend-
ben egyszer csak megszólalt egy vadgalamb, akkor vettem észre, hogy a 
félelemtől bepisáltam, szinte gyerek voltam még én is, és csak akkor mer-
tem végre megmozdulni, amikor a vadgalamb már vagy ötödszörre kezdte 
újra a nótáját. Még annyit láttam, hogy a három gyerek felpattan a bicik-
lijére, aztán a kukoricás mellett a földeken elhajtanak, én is rohantam 
haza, hogy mielőbb fedél legyen a fejem felett.

Ahogy mesélni kezdte az öreg, mi bukkant eléje abból a turmixból, 
amelyiket a vízvezeték gödre kikevert az emlékeiből, és a kotyvalékból 
felszínre került adalékot letisztogatva megmutatta nekem, hogy álmél-
kodhassak, milyen dolgok eshetnek meg az emberrel, furán kezdtem 
érezni magamat. Aztán egyre furábban éreztem, ahogyan mindinkább 
bizonyossá vált, akár hatvan évvel ezelőtt is beszélhettem volna ezzel az 
öreggel, amikor még vékony voltam, fürge, energiával teli, és annyi élet 
állt előttem, amennyinek el sem tudtam képzelni, hogy egyszer majd a 
végére juthatok. Már a nyelvemen volt, hogy mondjam azt, amitől még 
meg is szédültem egy pillanatra, de rákezdett a pince oldalában a birs-
körtefán egy vadgalamb, és vitt magával a hangja világokon át, miközben 
egyetlen másodpercet nem mozdult az idő. Se előre, se hátra. Lobogott a 
szélben a szoknyám, a blúzom. Szép lány voltam nagyon, dús, gesztenye 
színű hajjal. Nagymamáék udvarán álltam este, néztem a természetelle-
nes fényeket, hallgattam a nem szűnő robajlást. Negyvennégy szeptember 
tizenharmadika. A sztálingyertyák megvilágítják a házat, istállót, górét, 
pincét, a fák lombját, pedig Fehérvár majd húsz kilométerre van ide. De 
bombázzák is Fehérvárt, még ott az udvaron is reng a föld alattam, én 
vezényelek le mindenkit a pincébe, mert mit lehet tudni? Azzal a ször-
nyűséges, pokoli találmánnyal, a mindent felégetni képes, gyakorlatilag 
elolthatatlan foszforbombával akarják térdre kényszeríteni a várost, mint 
hamarosan kiderül. Fehérvár lángol a foszfortól, a tömegével ledobott 
gyújtóbombák lángra lobbantják a várost, az oroszok ki akarják perzselni 
a németeket onnan, minden fehérvári ellenség, minden élőlény, minden 
ház, minden építmény, minden ember alkotta tárgy az. A képzelet ennek 
a pokolnak a megidézéséhez nem elég. Próbálgattam látni, milyen is egy 
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városnyi tűz, egy lángtenger, egy lángvihar. Megpróbáltam az iskolát, a 
piacteret, a templomokat, mindent lángolva látni, a föld alá bújt embere-
ket, a megégetteket elképzelni. Nem ment úgy, ahogyan érzésem szerint 
mennie kellett volna. Nem tudtam akkora szörnyűséget létrehozni ma-
gamban, mint amekkorát a beszédfoszlányok alapján kellett volna.

Annyira valószerűtlen volt az egész, annyira távoli, hogy semmi veszély-
érzet nem volt bennem. Másnap kibicikliztem az állomásra, hogy isko-
lába menjek, de az állomásfőnök azt mondta, hogy édes gyerekem, itt 
már nem jön több vonat, amint lehet, meneküljetek, menjetek Felsőgal-
lára, kéredzkedjetek fel valami autóra, akármire, csak el innen mielőbb. 
Ő mindent tudott a telefon meg a távíró révén, amelyik még működött. A 
fi a jó barátom volt, mert én inkább a fi úkkal barátkoztam, velük értettem 
meg jobban magamat, de ők is barátként kedveltek, mert hiányzott be-
lőlem a lányok majd mindegyik rossz tulajdonsága. Nem kényeskedtem, 
nem nyafogtam, nem affektáltam, szerettem ha történik valami. Dolgoz-
tam a földeken, a ház körül, általában azt szokták mondani rám, hogy 
talpraesett vagyok, hamar átlátok a szitán, gyorsan és jól döntök, ha kell. 
Az állomásfőnök fi a, a Lali, meg a barátja a Jóska azt találták ki, hogy ha 
már úgysem lehet iskolába menni, biciklizzünk el Fehérvárra, és nézzük 
meg, mi maradt belőle. Jó ötletnek gondoltuk mindhárman, nem sokat 
teketóriáztunk, nekivágtunk az útnak.

Még lángolt minden, amikor odaértünk, nem is engedtek be bennün-
ket. Az őrök a város határában elállták az utakat, mondták, hogy amilyen 
gyorsan csak tudunk, menjünk haza, mert a pokol kapuján kopogtatunk. 
Visszafordultunk, de akkor a Laliék meg azt találták ki, hogy nézzük meg 
legalább a börgöndi repteret, van is ott ismerősük, talán még egy gépbe 
is beülhetünk. Pár kilométer, és jó az út, ami oda vezet. Nem akartunk 
úgymond dolgavégezetlenül hazakullogni. Kerekeztünk szépen Börgönd 
irányába, sütött a nap, kezdtek a levelek lekéredzkedni már az ágakról, de 
még nyárias volt az idő. Mintha a normális élet múzeumában járnánk, és 
a tárlókban a régi kiszámítható világ relikviáit nézegetnénk. Az ősz talán 
épp arra várt, hogy a front eltakarodjon erről a vidékről, és csak azután 
akarta elfoglalni szokásos helyét.

A kanyar után jártunk, az út onnan egyenesen a reptérhez vezetett, már 
látszottak az épületek, amikor meghallottuk, hogy légiriadót fújnak Fe-
hérváron. Ezzel egy időben a motorzúgást is. Már jól ismertük a repülőgé-
pek hangját akkor. Gyorsan betoltuk a bicikliket a kukoricásba, és mind-
egyikünk keresett magának egy gödröt az árok oldalában, hogy szükség 
esetén belekuporodhasson, ha netán úgy alakul. Úgy gondoltuk, megint 
Fehérvárt fogják bombázni, de tévedtünk. Vadászgépek tűntek fel nemso-
kára, nem bombázók. Igen alacsonyan repültek, biztosan a menekülőket 
keresték. Rengetegen jöttek kifelé a városból, akik túlélték a tűztenger 
tombolását.  Biztonságos helyre akartak jutni, ezeket lőtték. Laliék kiál-
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tására lettem fi gyelmes, árokba gyorsan, hallottam, és bele is kuporodtam 
rögtön a gödrömbe. Amikor elhúzott felettem a gép, kíváncsi lettem rá, 
hogy milyen felségjelet visel. Felálltam, hogy megnézzem. Román volt, a 
sárga farkáról felismertem. Disznó és persze számító módon átálltak az 
oroszokhoz a románok, aztán ilyeneket műveltek. Nem volt bennük sze-
mernyi tisztesség sem. Nagyon haragudtunk rájuk, de volt is miért. Végig 
sem futott talán bennem mindez, amikor megláttam, hogy integetnek a 
fi úk, talán kiáltoztak is, de hangjuk nem jutott el hozzám a zajban, ösz-
tönösen visszabuktam a gödrömbe. Abban a pillanatban már hullottak is 
rám a golyók szaggatta fűcsomók, a föld. Hallottam a hangjukat, éreztem 
a hátamra és a hajamra potyogó törmeléket, hallottam a telefondrótok 
alatt átsüvítő gép bömbölését, és hallhattam még vagy húsz-huszonöt per-
cen át, mert ez a gazember mindenképpen el akart engem pusztítani. Újra 
meg újra visszajött és lőtt, mintha az én életemtől függene a háború sorsa, 
vagy az ő élete. Az örökkévalóságig tartott ez a húsz-huszonöt perc, az-
tán minden elcsendesedett. Hihetetlenül nagy és mély, mindent elnémító 
csend borult fölénk, a szirénák már nem szóltak, vagy talán nem bírtam 
mást hallani, csak ezt a hangtalanságot. Nem tudom, mennyi ideig vártam 
mozdulatlanul, egy tiszta, messze hangzó vadgalamb turbékolás oldotta 
fel a görcsömet, a fi úk felé lestem, épp kezdtek felállni, nagyon rémültek 
voltunk mind a hárman. Szó nélkül szaladtunk a biciklikhez, aztán torony 
iránt haza a földeken, a Jóskának már levegő sem volt a gumijaiban, de 
hajtottunk tovább, nem számított semmi, csak mielőbb otthon legyünk. 
Kergetett maga előtt a saját félelmünk.

Ez futott át rajtam, amikor az öreg azt mondta, hogy volt ott egy hülye 
lány azon a napon, Fehérvár felperzselésének másnapján a börgöndi rep-
tér felé vezető úton, aki megismertette vele, hogy milyen rettenetes dolog 
is lehet az a bizonyos örökkévalóság. Ez a történet libbent meg az emlé-
kezetemben, akár a blúzom és a szoknyám a nyár végi szélben, miközben 
egyetlen másodpercet nem mozdult az idő se előre, se hátra.

A kiásott vízvezetékcső mellett egyszerre menekültünk el a börgöndi 
országútról a biciklijeinkkel, egyszerre értünk ide, ahol a kutya másodjára 
tudott csak kikecmeregni az árokból, jó néhány rögöt visszasodorva az 
aljára. 

– Tudja, hogy ki volt az a hülye lány ott Börgönd határában akkor? – 
kérdeztem az öregtől, de már nevettem is, mert előre láttam, milyen arcot 
vág majd, amikor azt mondom neki, hogy én.



Búzás Huba

Ciklonszemek

száz napenyészet szétfutó avartüzében
 szemek: reinkarnálódik egy kurtizán,
 de mintha mégse utcalányka lenne
 holt szeretők hasmása tündököl
 elém, topázokat találhatsz
 hasalja több lelőhelyén,
 így vetkezik az égbolt…

szoknyácskák meteorhullása éjjelente,
 avagy mikor felhőcskebugyiját
 letépdesi – nevet – magáról
 a dévaj nyári délután…
 ölelhetik a latrok 

mindössze pár potom pengő petákért,
 susol a semmi nyoszolyáján
 egy mágneses mező

Időroham

elég idős vagyok, saját apám lehetnék, megnehezültek lépteim,
 – kihűlt kedélyem? – az exit poll szerint megrokkant hibbanat:
 hol vannak már a régi popsiszemlék, az ismeretlent űző
 kedv kevélyen? a lét: torzóvá csonkult színfalak…

velem üzérkedik tömérdek tüske emlék: pillák, pöffeszkedő
 asszonycsöcsök vigalma, hja és mihaszna mítoszok kísértenek;
 e versem szomjú szarvasom, keserg még, kortyolgatunk
 mielőtt elinalna…  alagsor: dzsinnek, durca szellemek

sikamlanak felém cafatnyi pendelyekben, eszem helyén kobold:
 a jambus imamalma pereg, esőként passogat, oly megható,
 aztán a blues-riff semmibe lecseppen… tréningruhás időm
 hová rohansz ma? aligha érti óramutató
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Kínálat naplementekor

zsugor vagyok: parányi populációmban
 a pöttöm én,  a látás nézőpontja csak,
 ülök szupernehéz fekete lyukként
 söröldepultoknál miközben, vajh,
 a végtelent is fölzabálnám,
 hörpölgetem a sok spinét,
 a fény se menekülhet…

amott napszőke süt, a sorsa neki rendelt,
 bár ezt a tényt aligha mérte föl,
 bódultan  szív el pár szivárványt,
 na, majd a horizontomon
 sarongját összekapva

– míg átfutom az álláshirdetéseket –
 (negyven fok árnyék köldökében)
 zuhan felém: szia!

  
Modern óda

látóidegeink banális bénulása?
 vad vízióm: időnként önmagam vagyok,
 azaz csak némi visszatükröződés,
 erős nyomás a homlokom mögött…
 ocsúdj föl megnevezhetetlen
 és mondd, ki ez a planck-tömeg:
 fején bohém kalapja,

lazán izgága úr a kirakatüvegben,
 de légnemű se már testetlenül,
 csak óda egy elégiáért…
 na, jól kinézünk – én vagyok? –
 emez futóbolonddal

– magfúzió-kedélyű – álldogálok itt,
 lehet, hogy robbanásveszélyes…
 vele? hová tovább? 
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Hajnali meditáció

pokollyukbár, gondoszlatás egy mosodában,
nőstények lejtenek dagadtan dance-okat,
vízilovak és karcsú anakondák,
házsárt, vihánc, mézmáz, nagykép, dögöny,
egyik se kőne sezlonomra…
hacsak nem az? ring rózsafánk
farának fi ntor éhe,

bokáin gályarablánc lóg, fi tyeg, csörömpöl,
eh, idvezítenéd, avagy tovább igyunk?
pupillája aligha bőrzik,
esetleg töcskölés után
netán csöcsütközőit,

ha cirmolod – eléggé tetszöl tutajos,
ha nem akarsz, beszélni sem köll,
az kurvára nehéz

(A Vár Ucca Műhely szerkesztősége tisztelettel köszönti Búzás Hubát 
nyolcvanadik születésnapján)



Balázs Attila

Magyar Fauszt
(az ördögi színjátékból)

Gyakran mesélik emberek, hogy látták. Legsűrűbben természetesen 
Debrecenben tűnik fel, de találkoztak már vele Szegeden is, Sopronban, 
Miskolcon, Baján, Békéscsabán, Ózdon, Ondódon, Keszthelyen, hovato-
vább egy ízben Kelebián. Budapesten ugyancsak gyakori „kedves” ven-
dég. Egyesek tudni vélik, hogy a fővárosban a Bimbó utca elején rögtön 
balra található libazöld paneltömbben húzódik meg, de erre nincs szi-
lárd bizonyíték. Csak pár csipkés káposztafoszlány a lépcsőházban, eny-
nyi utalna arra, hogy ott kotyvasztaná titkos varázsitalait, gyógyleveseit a 
maga rejtett laborjában. Egyik csengőn, egyik postaládán, egyik elszórt 
levélen, drámai mozdulattal elhajított befi zetési felszólításon sincs ha-
sonló név, neki tulajdonítható álnév, persze, attól még ő valahol ott búj-
hat meg időnként. Ami viszont jelenéseinek időpontját illeti: leginkább 
úgy éjfél előtt, tizenegy és tizenkettő között szokott feltűnni valamelyik 
kihalt utcán – főleg akkor, amikor a felhők a hold elé tolulnak, a város 
hangulata megváltozik, s a harangok kondulni készülnek –, ösztövér tes-
te hosszú, sötét, malaclopóra emlékeztető kabátban, úgy vágtat felhúzott 
vállakkal, hóna alatt kerek fej káposztával. Előretolt homlokkal, lobon-
cos hajjal igyekszik valahová, mint aki se lát, se hall, annyira lefoglalják a 
saját gondolatai. Annyira befelé néz, hogy nem egyszer megbotlik, majd-
nem orra esik, de hogy közben rágógumizik-e, vagy csak varázsszavakat 
mormol rezgő ajakkal, illetve mindkettőt egyszerre teszi, azt felettébb 
nehéz lenne a bármire is őszintén megesküvők csodálatra méltó bizony-
ságával állítani, ellenben tény, hogy mozog. Ezzel együtt az egész ember 
lendületben van, ahogy az az örök életre kárhozottak esetében szinte 
kivétel nélkül megfi gyelhető. 

Ez hát a helyzet manapság a mi híres jó öreg prof. dr. Hatvani Istvá-
nunkkal, akiről itt tulajdonképpen szó van (nem nehéz kitalálni), s akiről 
az a kósza hír járja, hogy réges-rég lepaktált, szakszerű nemzetközi jogi 
kifejezéssel élve: ratifi kálta szerződését az ördöggel, ezért képtelen meg-
halni. Pontosabban egyszer már elhunyt, méghozzá súlyos eperohamban 
1786. november 16-án délután négykor a saját házában, eltemették, de 
feltámadt, pusmogják, a Sátán segedelmével, és azóta járja homályos út-
jait. Hajózik játszi könnyedséggel a józan ész és az azon túliak felségvizein 
egyaránt, mint egy jó magyar Bolygó Hollandi. Olyan eleganciával, mint-
ha a kettő között nem vargabetűzne ijesztő szakadék. Siet, mindig vala-
mi megoldatlan kérdésen töprengve, fi zikai és szellemi határokra fi ttyet 
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hányva, tárt karokkal siklik az újabbnál újabb tudományos, ugyanakkor 
misztikus, annál kevésbé politikus kalandok, felfedezések felé. (Bár a po-
litikum se teljesen kizárt.)  

További szereplők: dr. Johann Faust (az átkozott örök ellenfél), továbbá 
a szintén nagy tudású orvos kollégák, ápolók, betegek, látogatók, portások 
stb. Így például a fi atalabb nemzedék szépségét, üdeségét és pardont nem is-
merő lendületét megtestesítő lélekgyógyász: dr. Berkes Beatrix (háta mögött 
Pszyché), vagy a töretlen istenhitű Crescencia főnővér (polgári nevén Ág-
nes). Nem utolsósorban magyar történelmi hírességek egész sora, világsztá-
rok, „históriai celebek” színes csokra. Ködből jöttek és égből pottyantak. Mint 
például a Mennyek Országából nagy villanással visszavágott Nikola Tesla. 
(Megj.: a hangeffektus betörte a becsapódáshoz közeli ablakokat.) 

Helyszín: egy kis kórház a város szélén, ahol megállt az idő, s néha csak a 
vastüdők monoton fújtatása hallik, az erdőben pedig tombolnak az énekes-
madarak. 

Szélesebben „helyszín” az egész bolygónk a maga ködként gomolygó, sok-
helyütt vérgőzös, másutt frivol, akár fafej történelmével.

Cselekmény: főleg a két egymásra féltékeny polihisztor időnként kegyetlen-
ségbe hajló (szellemi) párbajozása a többiek előtt. Szó van hitről, hitetlenség-
ről, sportról, tudományról, művészetekről, fi lozófi áról, lottóról, sorsról stb., 
nem utolsósorban gyógyászatról; Ég és Föld állásáról. Szív és Ész kapcso-
latáról. Pokolról és Paradicsomkertről. Az ezek apropóján történő utazások 
kalandos cselekedetei is szórakoztató módon a művelt közönség elé tárva.

Összesítésben: természetesen a Jó győz. És megszólal az Angyalok Kara.

FÜGGÖNY, ÉGI JEL, KÁVÉ, ABALÉ, ABAFI

I. Tesla betegszobája. Valamiféle elvarázsolt repetitív zeneszerűség hal-
latszik Berkes doktornő magnójából, amelyet az ágyán ülő Tesla az ölében 
tart. A másik (üres) ágyon dr. Faust foglal helyet, miközben rágógumizik, 
fülel. Dr. Hatvani a nyitott ablaknál áll, kifelé néz. Odakint hétágra süt a 
nap, a szellő időnként meglebbenti a függönyt, pajkosan Hatvani doktor 
úr derekára tekeri, aki igyekszik kibontakozni a váratlan ölelésből. Kilép-
ni belőle, mint egy csipkés szoknyából. Dr. Faust jót mulat ezen, de nem 
szól semmit. Nikola Tesla nem veszi észre, mi történik, fi gyeli a hangokat. 
Ez így eltart egy darabig, végül Tesla elhallgattatja a magnetofont. Fölnéz.

TESLA: Ismerős?
DR. FAUST: Nagyon, mégse tudok rájönni, mi a csuda.
TESLA (dr. Hatvanihoz): És maga?
DR. HATVANI: Hasonlóképp vagyok vele, mint Johann kolléga. Ma-

rad a misztérium.
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TESLA: Várjanak, most jön az eredeti, és akkor rögtön lehullik a lepel 
a titokról.

(Körülbelül ezen a ponton szabadul meg dr. Hatvani a függönytől, amelyet 
csomóba köt, hogy valamiképp rögzítse. Tesla ismét bekapcsolja a magnót.)

DR. HATVANI (azon nyomban vágja rá): Mozart!
DR. FAUST: Kis éji zene. Eine Kleine Nachtmusik.
TESLA: Pontosan. A G-dúr szerenád.
HATVANI: És az, amit az imént hallottunk?
TESLA: Azt az éjszaka vettem fel. Ismerem, minden éjjel ez érkezik a 

világegyetem meghatározott pontjáról. Tulajdonképpen ezt sugá-
rozzák éjjel-nappal. Elsőre azt hittem, valamiféle földönkívüli ci-
vilizáció jeleit fogom. Aztán rájöttem, amint javítottam a hangon, 
hogy ez a Mennyország amúgy ismerős szignálja.

DR. FAUST: Na, ne mondja! Most hogy sikerült rögzítenie ezzel a kis 
ketyerével?

TESLA: Ó, ne tessék bántani Berkes doktornő aranyos kis munkaesz-
közét. Itt felejtette, szegényke, pedig pedáns nagyon. Igazán nem 
nagy dolog egyébként, amit tettem, csak egy kis ügyesség kell hoz-
zá, ennyi. Pár drót, csokoládépapír, ilyesmi. Két darab fémpénz, 
Berkes doktornő hajtűje, meg az éter, persze. Mert ne feledjék, 
uraim, éter van.

DR. HATVANI: Csodálatos. Azt hiszem, meddő kísérlet lenne ezen a 
ponton újabb vitát nyitni az éter fogalmáról, ellenben mit gondol, 
miért van szüksége erre a Mennynek?

TESLA: Nem tudom, de valamiért szünet nélkül mintha ezzel a hang-
gal pozícionálná magát a Mindenségben. Talán valami nagy ütkö-
zéstől tartanak, azt szeretnék elkerülni. Ami netán egy új nagy rob-
banáshoz vezetne? Ezt kívánják megakadályozni.

DR. FAUST: Ugyan már, uraim, ennél sokkal egyszerűbb a megoldás.
TESLA: Mi lenne az?
DR. FAUST: Kicsit sántít az analógia, meg talán blaszfémiának nézhe-

tik egyesek, azonban gondoljanak csak bátran a kotlós hangjára. 
Ha nem kotyogna szüntelen, az a sok kis csibe mind szerteveszne. 
Így állunk az űrben bolyongó lelkekkel is, meg a Mennyek Tornyá-
val. 

DR. HATVANI: Mondom, csodálatos. De ön, Tesla úr, ezek szerint 
emlékezhetett rá onnan is, nem?

TESLA: Elvben igen. Csak hát, elpanaszoltam már, annyi minden ösz-
szemosódott bennem.

DR. FAUST: Elmenőben majd beszólok a konyhába.
TESLA: Miért?
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DR. FAUST: Hogy tegyenek több zsályát a húsra. Kitűnő memóriajavító.
TESLA: Mióta?
DR. FAUST (miközben kiveszi a mentolos rágót a szájából, becsomagolja 

a zsebkendője csücskébe): Hogy mióta? Kérem szépen, az ógörögök 
óta. Már ők tudtak róla. Újabban a brit Journal of Pharmacology, 
Biochemistry and Behaviour című folyóirat egyik számában beszél-
tek a növény kivonatának az Alzheimer-kórra gyakorolt jótékony 
hatásáról. Komoly lap, semmi kacsa.

TESLA (kissé riadtan) Alzheimer-kórom lenne?
DR. FAUST: Miért, nem egy ritka betegség. Csak nem mindig tudjuk 

elkülöníteni az időskori elhülyüléstől, ez nehezíti orvosi dolgunkat.
TESLA: Elolvashatnám azt a cikket?
DR. FAUST: Szívest-örömest kölcsönadom.
TESLA: Angolul van? Ja, mit kérdek… Legalább egy kicsit gyakorlom 

az angolt. Teljesen elnyomta a latin. Meg a lengyel.
DR. HATVANI: Miért a lengyel?
TESLA: Jó kérdés. Odafönt nagyon divatos lett II. János Pál szent-

té avatása óta. Csaknem mindenki lengyelül beszél a közönséges 
kommunikációban.

DR. FAUST: No, látja. Dr. Hatvaninak is maradt még mit tanulnia.
DR. HATVANI: És a magyar?
TESLA: Az egy kicsit hátrébb szorult, de már feljövőben. Segítenek a 

polyák testvérek.
DR. FAUST: Hülyeség.

(Csend.)  

DR. HATVANI (Teslához, halkan, komolyan, az arcát fürkészve ösz-
szeszűkülő tekintettel): Találkozott Istennel? Látta Őt? Beszélt az 
Úrral? 

TESLA: Sajnos, ki kell ábrándítanom: még nem. Erre viszont van elő-
jegyzésem. Mondtam, hogyan állnak a dolgok odafenn. Ráadásul 
egészen másképp mérik ott az időt… is. Most nem az önök kórhá-
zára gondolok, hanem normális földi körülményekre, azt használ-
nám összehasonlítási alapul, ha egyszer számításba kezdenék, hogy 
itteni egy év ott például mennyi.

DR. FAUST: És mennyi?
TESLA: Azt mondtam, ha egyszer számolni kezdenék. Tehát még nem 

kezdtem. Bár jó ötlet itt, ebben a fene nagy földi dolgomban. Min-
denesetre a nehezén túl vagyok.

DR. FAUST: Hallottuk-láttuk, megcsinálta az ablakot.
TESLA: Jaj, rettegtem a feladattól, csak ne mondják meg a drága Eme-

renciának! 
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DR. HATVANI: Crescenciának.
TESLA: Jobban féltem ettől a létrától, mint a pokol lajtorjáján fel-

kapaszkodni. A többi gyerekjáték lesz, meglátják. Csupa nóta, ka-
cagás. Nekilátunk a beteg-teleportációt kidolgozni? Egy hét alatt 
elkészítem a szükséges terveket, eladhatjuk a mentőautókat. Tíz 
százalék az enyém.

DR. FAUST: Hm…
DR. HATVANI: Nézze, Tesla úr, rendkívül vonzó az ajánlata így, apró-

lékos kidolgozás nélkül is. Ellenben az a helyzet, hogy ilyen hord-
erejű kérdésekben nem dönthetünk egyedül. A következő héten 
jövünk össze megint mindannyian, akkor megkonzultáljuk a töb-
biekkel ezt is. Természetesen nem várjuk el, hogy ingyen csinálja.

TESLA: Világos, hogy meg kell tárgyalni. Nincs ebben semmi különös. 
Csak az ember, aki sokáig volt dologtalan, már szívesen dolgozna.

DR. FAUST: Vagy a gyermek, aki rég nem játszott, minél előbb játsza-
na.

TESLA: Így van. Gyermekkoromban összefogdostam a környék szent-
jánosbogarait, majd…

(Ebben a pillanatban önmagától bekapcsol a magnó, és szól Mozart meny-
nyei változata.)

DR. FAUST: Jé, beletenyerelt?
TESLA: Nem hiszem. De úgy látom, víz csöppent rá, attól kapott kon-

taktust. (A plafonra néz) Ott, ni!

(Szabálytalan peremű zsebkendőnyi vízfolt mutatkozik odafönn, amelynek 
közepéből időnként egy-egy dundi, rezgő vízcsepp hullik alá. Miközben dok-
tor Hatvani lekapja szemüvegét – hogy jobban lássa? –, egy árnyék suhan el 
az ablak előtt. Egyikük se veszi észre.)

DR. HATVANI: Már megint az öreg Abafi . Biztos felrúgta a lavórt.
DR. FAUST: Vagy a bilit.
TESLA: Ágytál, nem?
DR. FAUST: Kacsa, mint a történelem. Mondtuk már?
TESLA: Abafi , történelem? Uraim, Jósika Miklós regénye lebilincselt 

ifjú koromban. Mondják, Abafi  még él? Ő is itt van közöttünk, a jó 
öreg cukros bácsi! Mikor beszélhetek vele? Szeretném, ha dedikál-
na. Megmondhatják, miben szenved amúgy?

DR. FAUST: Na, ő éppen alzheimeres. 
DR. HATVANI: Jobb lesz, ha szólok a nővérnek.

(Az ajtóhoz siet, kikiabál a folyosóra.)



147

DR. HATVANI: Crescencia!

(Többszöri kiáltásra sincs válasz.)

DR. HATVANI: Ágnes! (Semmi) Megyek, megnézem, mi van.
DR. FAUST (dr. Hatvani után): Várjon, megyek én is a dolgomra!

(Mindketten el, kisvártatva a nővér be.)

NŐVÉR: Innen kiáltott valaki?
TESLA: Igen, dr. Hatvani szólította, mert csöpög a mennyezet.
NŐVÉR: Jesszus!
TESLA: Biztos az öreg Abafi .
NŐVÉR: Nem lehet igaz, most meszeltünk. (Tekintete a függönyre té-

ved) Hát, azt meg mi lelte?
TESLA: Nem én voltam.
NŐVÉR (miközben igyekszik kibogozni és kisimítani): Tudom, ez a Hat-

vani doktor urunk rossz szokása. Ez az ő mandzsettagombja pél-
dául, itt, ni! Életveszélyes a függönyökre nézve ez az ember. Nem 
lehet rábeszélni, hogy ne tekeréssze össze őket. Miként valakiket 
meg arról nem létezik leszoktatni, hogy a pizsamazsebbe gyömösz-
köljék a csikket, ugye?

(Tesla behúzza a fejét.)

TESLA: Már találtam más megoldást.
NŐVÉR (elereszti a füle mellett): Dr. Faustot meg nem lehet lebeszélni 

arról, hogy mise alatt folyvást a mennyezetet bámulja.
TESLA: Ha egyszer onnan várja az Úr érkezését.
NŐVÉR: No, de kérem… úgy, hogy az orrát piszkálja! Hallott már 

ilyet?
TESLA: Hallottam… De nem a fülét? Mindenesetre árva gyerek lehet, 

nem nevelte senki.

(Nővér legyint, el. Tesla a hátát vakarássza, aztán a homlokát. Bár nem csö-
pög rá a lé egyenest, mégis arrébb húzza az ágyat, hanyatt veti magát rajta. 
Szunyókál, aztán hirtelen felkapja és arcától eltartva felvevő üzemmódba ál-
lítja a magnót.)

TESLA: Drága Doktornő, ne vegye zokon, hogy használom a mag-
netofonját. Amikor belebeszélek, kicsit olyan, mintha magácska itt 
lenne. Nem tudom, miért van az az érzésem, hogy nem sokszor 
fogunk mi még találkozni. Remélem, önt nem éri baj, értem meg 
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már nem kár, bár azért még maradnék itt szívesen egy darabig. (Ha 
már így esett.)  Nem sok dolog történt ma, de hát minek is kellett 
volna? Voltak a doktor urak, aztán megint egy kicsit eldiskuráltunk 
jóról és rosszról, Istenről, muzsikáról, égi jelekről, földi jelekről. 
Lottóról és politikáról. Fociról meg a törpék életkilátásáról. Fő az 
egészség. Tudja, tapasztalataim után szent meggyőződésem, hogy 
fel kellene lőni az űrbe a Bartók és Mozart The Bestet, hadd hall-
gassák a Tejút bolyongó hadai is.  Zenében ők a legnagyobb zsenik 
– Bartók és Mozart, Mozart és Bartók, Wolfgang és Béla, Bélus és 
Wolfi  –, senki versenyre nem kelhet velük. Olyan szikracsóvát vető 
géniuszok, hogy kigyullad tőlük a bozót, s hanyatt-homlok mene-
kül az a sok fürge bozótharcos. Őrület, hogy mit tudtak létrehozni. 
Egész emberiségünk büszke lehet rájuk. Helyette az egyikről azt 
se tudjuk, hová kapartuk el, a másikról meg fi lmet se voltunk még 
képesek forgatni.  Egyébként elkezdett folyni a plafon, mindenki 
lázba jött, pedig az én ágyam van a szerencsétlenséghez legköze-
lebb. Hallja?

(Csend.)
 
 Érdekes, valami öreg aggfi ngot, holmi Abafi t emlegettek odafönn, 

hogy tőle ered a kalamajka, nem tudom. De ha itt a hajdanán jól 
kigyúrt, daliás-bicepszes, lóhátra termett Abafi  Olivérről van szó, 
kinek hasán a háj csúfolkodó fodrot nem vetett soha – és rémlik 
is, mintha látnám termetes növését  (néki is) –, akkor én meg arra 
lehetek büszke, hogy ilyen híres és nemes ember lakik fölöttem. 
Annyi párbaj nyertese, annyi illatos liliom hősi eltiprója, még ha 
egy kis prosztatagalibával jár is utóbb az élet. Nem tudom, isme-
ri-e a történetet, eléggé patinás, tényleg. A lényeg a lényeg, hogy 
ez a szintúgy tündöklő tehetségű férfi , aki később feleségül veszi 
majd azt a bimbózó lánykát, azt a vékonylábú, mandulaszemű Gi-
zikét, és a saját, hovatovább mindkettejük jól felfogott érdekében 
megszűnik odamondogatni annak a még duzzadtabb egójú Bá-
thory Zsigmond fejedelemnek, Abafi  – nem tagadja senki, tudott 
dolog – a maga korai éveit fergeteges dorbézolásban és züllésben 
kótyavetyélte el. Fertőben és pocsétában, aztán azonban a maga 
számára is váratlan módon hátat fordított a bűnös életnek.

(Némi krákogás, majd folyt. köv.)

 Nekem, aki hasonló módon pazaroltam a tehetségemet, szórtam 
szerte ifjonti éveimet, tettem próbára szüleimnek a bátyókám ha-
lála után végképp elvékonyult idegzetét, Olivér kolléga megmu-
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tatta, hogy az akarat csodát tehet. Igaz, ehhez hozzásegített az az 
esemény is, amely mind a mai napig könnyeket csal a szemembe, 
amikor eszembe jut. Történ egyszer ugyanis, mikor még otthon ten-
gettem el – több ízben hosszú hónapokat is akár – a kedves szüleim 
házában, hogy a szomszéd faluban nagy összegbe kártyáztam, s el-
buktam. Nem kellett volna húzni a tizenkilencre. Azt a pamacs far-
kát lógathatta a szemembe a Gonosz, hogy nem láttam, mit kell ten-
nem, pedig megvoltak az előszámításaim. Az Ördögnek így tetszett, 
így akarta, szórakozott velem a vén dögje, aki akkor is csak röhögött 
a markába. Vagy az Úr nevetett, mint aki utoljára. Vagy pusztán a 
Sors. Lucifer, Belzebub? Devil vagy Devla, mindegy. Nevethet ezen 
egyáltalán bárki jóérzésű? Akkor odahaza édesanyám a kezembe 
nyomta az össz maradék pénzt, s azt mondta, hogy most nem a bolt-
ba mégy gyertyáért, gyermekem, vagy mákért, hanem vissza ahhoz a 
kurva kártyaasztalhoz, és ezt a picit is még elkockázod. Így mondta: 
elkockázod, mert egy kockár vagy. Seggére versz mindenünknek! 
Én pedig Abafi  és édesanya segítségével, keserű könnyeim között 
rádöbbentem, hogy legyőzhetem ezt a halálos kórt... 

(Szünet. Orrfújás.)

 …mert, mert… arra gondoltam, ha Abafi  Olivérnek sikerült a le-
hetetlen, akkor nekem miért ne sikerülne? Ki ez az Abafi  végtére? 
Csak akarnom kell nekem is, bármikor abbahagyhatom ezt az ext-
rém sportot. Itt találkoztam először igazából azzal, amit Ameriká-
ban self-controlnak hívnak. Így volt. Isten látja lelkemet, nem az 
ujjamból szoptam ki. Uram látja, akit újabban egyre közelebbinek 
érzek. Mint a Doktornőt. És ja, akartam valamit még mondani a 
szentjánosbogarakról, meg egy sötéthajú, a legszebb zsidó herceg-
nők, netalán a bibliai Rebekka szépségével vetekedő földi angyal 
világító zöld szeméről, hónaljának szamócaillatáról, de majd. Pislá-
kol itt valami lámpácska. Egyszer ezt is megoldom, hogy ne kelljen 
folyton cserélni a battériákat. Kontakthiba ugyanakkor mindenkor 
fennállhat. Főleg ha előtte rálépett a pribék.

(A következő helyszín, mintha lapoznánk, dr. Faust szobája. Miként dr. Hat-
vanié, ez is az agglegények – vagy jó: rég egyedül élő férfi ak – kórházi miliőbe 
átkerült, savanykás szagú-közegű-kinézetű-hangulatú és a többi transzplan-
tátuma. A kotyogóból dől a kávé. Kicsit az oldalán is, ezért sistereg, továbbá 
ég a gumi. A rádióból most dzsessz szól. Armstrong [a földi kultúrát távo-
li csillagrendszerekben hirdető, említett űrkapszulák egyik, de mindenképp 
legrekedtebb hangú utasa {Mozart és Bartók mellett a győztes zenecsapat, 
muzsikáló fi úk élvonalában}] épp akció közben: What A Wonderful World. 
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Zöld fák, vörös rózsák, kék egek. Szivárvány íve – gyönyörű ráspolyossággal. 
A szekrény tetején dunsztosüveg, benne sárgás folyadék, abban valami dupla 
nagyságú aszalt szilvává zsugorodott szerv, vagy ilyesmi. A kétszékes asztalká-
nál ülő Dr. Hatvani tekintete, nem először, megakad rajta.)

DR. HATVANI: Ugyan miért nem dobja már ki azt a vackot? Egyálta-
lán mi is az?

DR. FAUST: Egy őskrokodil heregolyójának néztem a Nílus partján ta-
valy azon az akciós utazáson, amelyről alig jöttem vissza. Kíváncsi 
lennék, gazdáját milyen hatás érte. Esetleg a másik hová lett.

DR. HATVANI: Akkor jöhet a komolyabb téma, nem?
DR. FAUST: Minden időben, de kettő cukor most is, ugye? Meg egy 

kis tej.
DR. HATVANI: Aludttej kizárt.

(Dr. Faust csinálja, azaz készíti. Végül vígan szürcsölik az élénkítő sötét nedűt, 
miközben most nappal is látszik az ablakon át fenn az ég éjszakai vándora, a 
Hold. [Szép!] Egészen haloványan, nem sokkal az ötkarikás játékok kezdete 
előtt [micsoda ékes fogalmazás!], amelyen sokan győznek majd, viszont a 
realitás az, hogy összehasonlíthatatlanul többen maradnak alul.)

DR. HATVANI: Szóval, mit akarunk mondani?
DR. FAUST: Ma nem vagyok valahogy a topon, de megpróbálom ki-

fejezni nem csekély aggodalmamat. Annyit beszél kémekről, hogy 
végül saját maga válik gyanússá, ez a Nikola.

DR. HATVANI: Kezünket a szívünkre, mi lenne itt annyira izgalmas 
minálunk? Tárt kebellel, őszintén, a mi kis kórházunkban, a mi kis 
szűkebb pátriánkban, a fl astromprojekt? 

DR. FAUST: Cccc…
DR. HATVANI: Amelyik – hú, erre még nem is hívtuk fel a fi gyelmet! 

– egyből méri a vérnyomást, meg a cukorszintet is. Afrikában ab 
start forgalmazható. Csak az éhes szájakat nem lehet betapasztani 
véle. Made in Hell.

DR. FAUST: Meg a gazella villogó farát nem lehet…! A gepárdét meg 
meg se próbáld, ugyebár. 

(Szürcs-szürcs.)

DR. FAUST: Mondja, ha az embert meghívják egy kávéra, minek mind-
járt hátba szúrni a gazdát? Főleg ilyen ócska késsel. Szerintem va-
lamit akar ez a Miki egér, és nem is jelentéktelen erők sorakoztak 
fel mögötte. Csak nem látok a kulisszák mögé. Vagy túl a horizont 
vonalán, ahogy Drogo kapitány se. 
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DR. HATVANI: Tatárpuszta – írta Dino Buzzati. Őt én is ismerem, 
meg a Walt Disneyt is. Nos, eléggé láthatatlan erőkről lehet szó, ha 
nyilván nem is jelentéktelenek. De mit akarhatnak? Hiába pipiske-
dek. Fölülne a nyakamba esetleg, hogy jobban kilásson?

DR. FAUST: Már ottan vagyok, legfelül, mint a brémai muzsikusoknál 
a kukorékoló kiskokas.

DR. HATVANI: Kérem, kedves kolléga, rég tudom és érzem is, tisz-
tában vagyok vele, csak ne feledje, hogy az alapja ennek a maga 
módján szintén bábeli toronynak: a szamár. És ezzel nem magamat 
minősítem. Vele kell egyeztetni, ha mozdulni akarnak.

DR. FAUST: Ech! Scheisse!
DR. HATVANI: Ki kell mondania mindig? Hiába a rakás diploma?
DR. FAUST: Mitől ilyen pikírt ma, drága Hatvani kolléga? Idegesítő, 

mint Tesla fennhéjazása. Hm, nem tudom levenni a napirendről. 
Lehet mégis… hogy üzletet akar kötni ez az ember. Érdekeset szá-
munkra. Most valamiért Nikola Tesla másik énje kerekedett felül, 
s esetleg nem az van, hogy palira akar venni bennünket. Ez is egy 
ilyen rotoreffekt. Egyik pillanatban fenn, aztán a következő fázis-
ban máris lenn, követhetetlenül. De ha jól forog a tőke, miért ne 
menne mindenki bele? Nem kell megenni a…

DR. HATVANI: Jó, ezt már mondta. Hát, igen, de mi mozgatja itt ná-
lunk a nullához konvergáló tőkét? A minap sürgős infúziót kellett 
adni annak az egyetlen kis kórházi, egyben templomi egérkénknek, 
mert, jelentem, éhen akart veszni.

DR. FAUST: Nézze, a múltkor azt akarta mondani, hogy a pénz nem 
istentől való. Rendben, maradjon a meggyőződésében. De maga is 
láthatja, hogy ha a kórházi forgalmat nézzük, a pénzt isten adja és 
veszi el. A saját kedve-tempója szerint. Hol komótosan, hol sietve. 
Veszi vissza, mint az életeket. És nincs más. Mennyi az idő? Meg-
állt az órám.

(Rázza. Abban a pillanatban megkondul a harang.)

DR. HATVANI: Minden ember halálával kevesebb leszek, mert…
DR. FAUST: Jó, jó, ez már agyon lett használva.
DR. HATVANI: És mégis működik. Figyeljen csak!

(A harang, hármat kondul. Emelt mutatóujjal számolja a két férfi , aztán 
mindegyikük nekilát beállítani az óráját. Nem veszik észre, hogy a pillanatra 
bekukkantó Tesla, aki mintha mondani akarna valamit, hirtelen meggon-
dolja magát, eloson az ajtó előtt, s uzsgyi, fel a lépcsőkön, eltűnik a sötét 
kanyarban.)
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DR. FAUST: Azt mondja a bölcs: mindenkinek három halála van, le-
számítva a macskát, akinek hét. Az első, amikor elfogy a lélegze-
tünk. A második, amikor elporlik a testünk. A harmadik pedig az, 
amikor mindenki elfelejt. Oké. Elveszem a csészéket. Crescencia 
majd elmossa. Befejezte, kolléga?

DR. HATVANI: Be.
DR. FAUST: Picit megfolyt a szája szegleténél.
DR. HATVANI: Itt?
DR. FAUST: Igen.
DR. HATVANI: Köszönöm.  

(Zsebkendőt húz elő, aprót köp rá, törli magát.)

DR. HATVANI (a zsebkendő mögül): Lehet, tényleg, hogy valamiképp 
mégis ebben a teleportációban kell keresnünk a választ. Egyben a 
megoldást számunkra is.

DR. FAUST: Valamiféle titokzatos mágneses, vagy ki tudja, milyen, de: 
vonzerőben. Mindenképp. És most nem Berkes doktornő vonz-
erejére célzok.

DR. HATVANI: Ezt hogy gondolja?
DR. FAUST: Ej, ej, úgy tesz, mint aki nem hallotta, ugye? Struccpoli-

tika. Ha nyíltan nem is beszélünk róla, tudjuk, hogy itt a mi kór-
házunk környékén gyakorta történnek balesetek az angyalokkal. 
Nem egy közülük örökre el is tűnik. Mintha magába szippantotta 
volna valami láthatatlan erő. Csak egy-két toll marad árulkodó bi-
zonyítékul.

DR. HATVANI: Újabb népmese a Bermudák folklórvilágából? Fekete 
lyuk? Hátsó színészi bejárat? Éterörvény? Univerzális szippantó? 
Forgószél? Rókaodú? Szegény kis legaranyosabb rókácskánk, Vuk, 
mivel gyanúsítják! Nem tartja kicsit triviálisnak ezt a feltételezést 
az angyalok felderítő röptéről?

DR. FAUST: A felderítő bevetést ön említi, viszont lehet, hogy pont 
itt húzódik alattunk a Pokol egyik alagútja, amire felfi gyeltek az 
Égből. Mármint a benne zajló titkos aktivitásra, csak nem tudják 
rendesen, mi az. Temesvárnál kezdődik. 

DR. HATVANI: Nem Nagyszebennél?
DR. FAUST: Vízaknánál pontosan, bocs’. Mindegy, azért küldték Teslát, 

hogy fényt derítsen rá. És azért lett visszaállítva az éter mint olyan, 
mert ő azzal képes a legbiztonságosabban bánni. Abban mozog a 
legotthonosabban. Ott tud levegőt venni. Koncentrálni, ellazulni.

DR. HATVANI: Fantasztikus, miket ki tud ötölni a valóságtól elrugasz-
kodott elme. De alapjában véve többnyire ez adja a világ sava-bor-
sát, ami képtelenség elsőre.
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DR. FAUST: Esetleg közelebb kerülünk ahhoz is, mi húzódik szív és 
ész között. Nyugodjék csak bele. Akár a fő felfedezés melléktermé-
keként, de meglesz a végén. Biztos, mint ahogy itt ülök. De miféle 
csikkhalmaz ez a hamutálcában?

DR. HATVANI (ugrató hangnemben): Nem tudta? Magának tudnia 
kellene. A Sátán bagózik. Két dobozzal is elszív naponta. Ohne 
zsenír. Filter nélkül. Főleg a Munkást vagy a Caporalt kedveli. 
Előbbihez néha kicsit nehezen jut hozzá. Vastag irodalom szól róla, 
hogy viszont beleköp a mások füstölgő rózsafa pipájába. Nem hal-
lott róla?

DR. FAUST: Kettőnk közül, drága Stephanus, ön a zseni. Bevallom. 
De hármunk közül? Könnyen lehet, hogy ez a harmadik pernahaj-
der, Nicholaus testvér, ő viszi hatalmas szökkenetekkel előttünk a 
fáklyát. És az övé az Aranyérem.

DR. HATVANI: Aranyér. Nodus haemorrhoidalis.
DR. FAUST: Tanítványomnak tekintem önt, nem is kis büszkeséggel.
DR. HATVANI: Semmi komoly, csak a gyakori összezártságunk ered-

ménye. Nem tehetek róla, ami ragályos, az ragályos. De ha hibbant 
kezdek lenni én is, könyörgök, fl astrom a számra.

DR. FAUST: Méret?
DR. HATVANI: Nem tudja megítélni?
DR. FAUST: Ekkora bajusztól már nem. Mikor kezdi el pödörni? Így 

valahogy lelóg.
DR. HATVANI: Amikor a lovam lába összegabalyodik benne, vagy 

megbotlik egy gödörben. Akkor hosszabb pihenőt kell tartani. És 
akkor pödörintünk, akár egy utolsót is. És rágyújtunk egy szép nó-
tára.

DR. FAUST: Például melyikre? Hogy Debrecenbe kéne menni?
DR. HATVANI: Nem. Kiskereki betyárcsárda.
DR. FAUST: Kérem, tanítson meg rá.
DR. HATVANI: Ekkora botfüllel mire lehet jutni?
DR. FAUST: Sokra. Maga viszont majdnem süket, nem vette észre? És 

ollózza ki azokat a ronda szőröket a füléből, mert így nem juthat a 
Berkes doktornőnél messzire.

DR. HATVANI: Én? Semmit nem akarok a doktornőtől. Meg van 
rontva.

DR. FAUST: Tényleg? Maga meg háborodva.
DR. HATVANI: Vicceltem.
DR. FAUST: Remélem.
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II. Némi csikordulással nyílik, félúton zöttyen is az egykor fehér, mára 
megsárgult, itt-ott megrepedt, légypöttyös ajtó, amelyre valaki valamikor 
egy Playboy-nyuszi levakarhatatlan, mára patinát kapott matricáját ra-
gasztotta, mögüle előbukkan Nikola Tesla feje. (Ferdén, mint a csimaszt 
szemlélő kakasé.) A sajátjához hasonló szobát lát, csak egyetlen ágy van 
benne. Hosszú hajú, kampóorrú, csontvázsovány, elerőtlenedett férfi ú 
hever hanyatt rajta, meztelen karjában, kék erek gabalyában infúziós tű. 
Karvalykörmű ujjai begörbülve, néha kicsit mozdulnak. Ösztövér, szőrte-
len lábszára kilóg a takaró alól, rajta csupa régi heg. Nehézséggel veszi a 
levegőt. Tesla óvatosan odamegy, fölébe hajol, miközben a két savószínű 
szembe néz. (Előtte megkerült egy nagy nedves foltot a padlón. Nem tud-
ja, onnan-e a maró húgyszag, vagy az mindenünnen árad.)

TESLA: Abafi  úr?
ABAFI (lebiggyedő, alig rezdülő ajakkal): Krzzz, gh, klmp-klmp.
TESLA: Abafi  Olivérhez, az első skót mintára készült, igazi magyar 

történelmi regény főhőséhez van szerencsém? Mekkora öröm. 
Anyám, ha látná.

ABAFI: Gzzzzzzzzzzz, hu-hu. Prrrr… kt-kt.
TESLA: Nikola Tesla vagyok. Biztos nem tetszik ismerni.

(Az öreg a továbbiakban csak a szemét kerekíti.)

TESLA: Itt lakom, eggyel lejjebb. Pont maga alatt. Tényleg, milyen 
kivételes kegyessége a sorsnak. Tudná, mekkora tisztelője vagyok 
önnek és vitézi tetteinek. Nem vagyok valami szűz kisasszony, 
nem is voltam soha, ön mégis megmentett, ezért örök hálával tar-
tozom. Kérem, ha bármire szüksége van, ne habozzék értésemre 
adni. Megbeszéltük? Vesszen Báthory! Ott rotyogjanak Edisonnal 
együtt a forró olajban. Szarok a szerencséjükbe.

(Látszik Abafi  szemében, hogy valahol hátul, fényévekre az értelem mögött 
megmozdul valami, de már hang se jön ki.)

TESLA: Megbeszéltük, s maradjon a kettőnk titka. Látom, most el van 
foglalva, nekem is mennem kell. De felugrom majd még máskor, 
hisz felettébb kellemes a társasága, még ha kicsit szófukar is. Na, 
isten áldja!

(Tesla el, miután visszagyömöszölte az öreg lábát a takaró alá. Nem veszi 
észre, hogy Abafi  közben megpróbál felülni, de szüntelenül visszahanyatlik, 
mialatt a láb ismét előkerül, s bicikliző mozdulatokat tesz. Nikola Tesla baty-
tyog lefelé a lépcsőkön. Elhagyja a kanyart, amikor szinte a falból: sötét árny 
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válik ki, hurkot dob Tesla nyakába, s hátulról fojtogatni kezdi. Tesla próbál 
szabadulni a halálos ölelésből, de érzi, nem sok sikerrel kecsegtet a próbál-
kozás, annyira erős az illető. Lába már elemelkedett a földtől, a levegőben 
kalimpál /az övé is/, amikor a lépcsőzet aljáról éles hang hasít a levegőbe.)

NŐVÉR: Mi történik ott?!

(Crescencia, aki amúgy rosszul lát, vaksi igyekezettel próbál tekintetével át-
hatolni a homályon. Tesla érzi, hogy a szorítás enged, hovatovább teljesen 
abbamarad, a támadó meglép, pánikszerűen eltűnik valahol a kórház gyér 
alkonyi fényeket idéző labirintusában. Nem túl hangos lépcsőnyikorgással, 
de Tesla számára érzékelhető tartományban.)

TESLA (lélegzetét, hangját, egyensúlyát, életét visszanyerni igyekezvén): 
Semmi, kedves nővér. Csak megbotlottam, és majdnem lenyeltem 
a fogpiszkálót, ettől öklendeznem kellett.

NŐVÉR: Volt ott még valaki.
TESLA: Csak az ördög, ám ön azt is menekvőre tudja fogni.
NŐVÉR: Ugyan már, ki volt még ott?
TESLA: Mondom, az Ördög akart elvinni. Van egy petárdája?
NŐVÉR: Minek?
TESLA: Ha utána vágjuk, lehet, kiszalad a világból, s nem fog vissza-

térni. Kh, kh, kh…
NŐVÉR: Na, másszon már le onnan, hadd nézzem.
TESLA: Mondom, nem történt semmi. Csak rémeket láttunk. Olyanok 

meg ma már nincsenek, mint tudjuk. Csak a fantáziánk világában. 
Lugosi Bélánk is meghalt.



Benedek Miklós

kiosontál

azt hitted láthatatlan tudsz maradni
kiosontál  a kertbe
a mogyoróbokrok között egy zseblámpa fényénél
olvastad a leveleket
amelyeket a kerítés egyik résébe dugott
hogy azután boldogan visszatérj
és úgy tegyél
mintha egész éjszaka mellettem aludtál volna

Négyszemközt

Ha meghallod, nyiss ajtót.

  *
Szeretném,
de nem tudom kétszer kimondani.

  *
Azt mondtad, régóta.

Szivárvány havasán
F. A.-nak, akinek a címet és a témát köszönhetem

Anna akkor már órák óta a vonaton rázkódott
Valahonnan a macedón hegyekből érkezett
Túrabakancsán még éreztem a hó szagát
Rémült szemekkel nézett nem tudta mikor ér a végállomásra
A város nevét sem tudta csak hogy ott áll egy domb
Itt a síkságon nincs mitől félned mondtam és a kalauzok is ked-
vesek
Megkínáltam volna zsebemben volt néhány szem kökény
De ekkor már a topolyai állomás előtt lassított a szerelvény
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Elköszöntem 
Hátat fordítottam és Anna szárnyakat ragasztott rám
Könnyűszerrel szálltam ki az ajtón
Utána Szabadkáig követtem a vonatot
Néha bekopogtam az ablakon
Nem hallotta meg mélyen aludt
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