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GondolaTok menyhei József:  

Túl az árnyékomon című 

könyvéről

Immár a sokadik könyvével lép az olvasók elé Menyhei József� 
A kecskeméti mezőgazdász, író, közéleti személyiség eddigi epi-
kus és lírai művei olvashatóak nyomtatott, de digitalizált formá-
ban is a Magyar Elektronikus Könyvtárban�

Aki kezébe veszi e műveket, rögtön gondolkodni kezdhet, 
mely műfajba is sorolhatóak e művek, rokoníthatóak-e a hazai 
irodalomtörténet valamely műfaji és szellemi hagyományához?

E kérdésre egyértelmű igennel válaszolhatunk� Sokak őrzik 
még az 1930-as évtized rendkívül gazdag népi irodalmi irányza-
tai hagyományai emlékét, értékeit� A népi irányzat számos mű-
fajban nyilvánult meg: regényekben, szociográfiákban, valamint 
a kettő műfaj ötvözetében�

Menyhei József eddigi munkássága, alkotómunkája egyér-
telműen ennek az irányzatnak a része, szerves folytatása, közel 
nyolc év távlatából� Műfaji értelemben pedig e két műfaj, vagyis a 
regény és a szociográfia ötvözete� Az író fantáziája, meseszövése 
rendkívül érdekfeszítő szellemes, az olvasó nehezen tudja abba-
hagyni a lapozást, mert várja a történések pozitív kifutását, mely 
nem minden esetben hoz boldog befejezést�
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A másik műfajra utalva, a mű minden sorában ott lüktetnek 
a magyar vidék, a magyar paraszti sors, a paraszti lét a szocio-
gráfiai értelemben megközelíthető, megragadható mozzanatai, 
megnyilvánulásai� E tekintetben, itt nem feltétlenül kell a regény, 
a novellisztikus elemek történéseit, meseszövését felidézni, azt az 
olvasó úgyis végig fogja követni, minden bizonnyal csak rövid 
kihagyásokkal a könyv olvasmányossága miatt� E vonatkozásban 
még az is lényeg- telen, hogyan is hívják a szereplőket, vagy, hogy 
konkrétan a magyar Alföld mely településén zajlódhatnak a re-
gény történései� A lényeg a magyar paraszti sors örök küzdelme, 
erőfeszítése� Folyamatos erőfeszítés, küzdelem, létharc� Ebben az 
értelemben a mű rokonítható a nyolc évtizeddel ezelőtti irodal-
mi előzményekkel, bár le kell szögeznünk, hogy a rendszerváltás 
utáni folyamatokat, sorsokat, életutakat elemzi, mutatja be�

Miről is szólnak e gondolatok? A rendszerváltás körüli, az azt 
követő felbuzdulásról, reményekről, optimizmusról� Az útkere-
sésről, a munkáról, az erőfeszítésekről� A csekély eredményről, 
örömről, sikerről� A sokkal több meghiúsult vágyról, erőfeszítés-
ről, a folyamatos nekifutásokról, melyeknek egy része kudarc-
cal végződött� Mikor az egyik szereplő Sinka Istvántól a Fekete 
bojtár vallomásait olvassa, a vidéki sors metafizikai üzenetére is 
gondolhatunk� Természetesen nem kizárólag a parasztság, de az 
értelmiség, talán az egész magyarság sorsát fejezik ki a követ-
kező páratlanul szellemes és tartalmas gondolatok: „Csatai-féle 
naiv csókák, akik a szakmájuktól a fejüket sem tudták felemelni,  
azt hitték, hogy a jogállamban visszakapják a szabadságukat és 
a védelmüket� Emberi lépték szerint fognak élni, emberi módon 
és erre a jogrendszer szolgál majd az állam keretei között� Aztán 
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a különböző neo felfogások szerinti berendezkedés szép lassan 
kezdte szoktatni, hogy egy szárnycsapást sem tehet a csóka, ha 
erről nem szól rendelet, nem támogatja törvény, vagy határozat�”

Mindenki számára csak javasolni lehet, vegye kézbe, olvassa e 
könyvet� Szellemileg, lelkileg épülni fog tőle, más lesz a rálátása 
a világra�

Dr. Károlyfalvi József
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zsolT a Tóra menT

Verőfényes őszi délutánon, mikor már a nap csak a szépségét 
nyújtja: Zsolt magához vette a tizenhatost, a töltényövet, a bőrta-
risznyáját meg az összes szükséges holmit, hogy elinduljon a tóra� 
Jó korán nekikészülődött, hogy legyen ideje szemlélődni�

- A kocsit a puszta szélén hagyta, nem akart vele tovább baj-
lódni, örült, hogy egy kis időre megszabadulhat tőle� Megindult 
a halom felé, aztán óvatosan átsettenkedett a rozoga fahídon, me-
lyet már rég nem javítgat senki� A pásztor a gulyával átgázoltat a 
tocsogós vízen, rajta kívül meg nem igen jár már itt más� A puszta 
elnéptelenedett, csak a gépek jelennek meg időnként egy kis láto-
gatásra és rövid idő alatt betakarítja velük az ember a szénát, amit 
azelőtt napestig tartó izzadsággal tehetett meg�

- Zsolt a rókasziget felé tartott, ahol akácos, füzes csoporto-
suláson bakcsók, selyemgém és szürke gém kolóniák fészkeltek, 
jól meghúzódva a táj szívében� Tavasszal járt itt utoljára� Akkor 
fedezett fel két függőcinege fészket, melyeket lehajló fűzágakhoz 
háncsszálakkal szőttek gondos építőik� A mestermunkát seho-
gyan sem találta meg, így hát tudomásul kellett vennie, hogy a 
fészkek hiányoznak� Nyomokat nem talált már, de úgy sejtette, 
hogy emberi kezek ludasok a dologban� Látott lakásokba dísz-
ként behurcolt fészkeket, melyeket tulajdonosaik, mint a termé-
szetimádat hívságának serénykedő képviselői mutogattak� 

- Elindult a nyúlgát felé, ahol keskeny csapás jelezte, hogy 
időnként jár erre valaki� A nád jóval magasabb volt, mint ő, és 
vállmagasságban összeborult előtte, így folyvást terelnie kellett 
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a buja növényzetet� Vagy negyven méterre talált egy kitaposott 
lőállást, de ahogy meglátta, hogy a csapás tovább folytatódik ő is 
tovább ment rajta� Tizenöt – húsz lépésnyire talált még négy ál-
lást� Az utolsóban még egy rossz hordó is hevert, ami alkalmasint 
a kifogott halaknak, vagy ülő alkalmatosságnak szolgálhatott�

- Leült a hordóra, letámasztotta a fegyvert, a zsebébe nyúlt és 
előhúzott egy szál cigarettát� Rágyújtott� Szeretett a szabadban 
dohányozni, mert itt nem maradt utána fullasztó a levegő, mint 
otthoni kis szobájában� A családjára gondolt, akiktől már jó ideje 
távol maradt, mert elszólította a munkája� 

Nézte a vizet, a vízből kibukkanó ezüstösen csillanó halakat, 
hallgatta a csobbanásaikat és arra gondolt, hogy mikor is fogja 
végre azt csinálni, amit nagyon szeretne� Tele volt tervekkel, ami-
ket még nem adott fel, de valahogy még nem jöttek össze a dol-
gok� Kis fekete epizódok jutottak eszébe és úgy érezte, hogy még 
idejében rájött arra, hogy a vállára nehezedő gondok felhígultak 
és befedik, mint valami rejtelmes inkubátor, melynek ködös fosz-
lányai kirekesztik a tisztánlátás jogától� Vannak dolgok, amiket 
az embernek magában kell elintéznie, hogy sikerüljön megtisz-
tulni a tegnapoktól és megújulva léphessen a holnapba� 

- Terjedelmes halastó vette körül, amibe artézi kutak táplálták 
a vizet, ,bár egyik-másik már kiadta a lelkét és éppen hogy csak 
csordogált belőle az enyhén gázos lágy víz� A gondolataiból egy 
bölömbika hangja hívta vissza, akinek ki tudja milyen közölniva-
lója akadt rejtett, magányos pihenőhelyéről�

A tőkésrécék hangja viszont sehonnan sem hallatszott, pedig 
itt fészkelőként is előfordultak� Bár hallott róla, hogy a nyáron 
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csapatostól hullottak el a kolerától, mégis úgy döntött, hogy ezen 
a helyen próbálkozik� Nem messze egy etetőoszlop, mintha hir-
telen megnyúlt volna: egy szürke gém telepedett rá és mint egy 
jól megfaragott szobor, karcsú, hosszú testével folytatását adta a 
vízből kiálló tárgynak� Zsolt sajnálta, hogy nincsen nála látcső� 
Csodálta ezt a mozdulatlanságot a gémeknél� Hosszú idő telt el 
még madara pózt változtatott: mereven előrenyújtott nyakát válla 
közé húzta� Ahogyan a nap távozni készült, úgy elevenedett a 
határ� 

A közelben egy fácánkakas rikácsolva verte a nádat, aztán több 
más társa is bekapcsolódott a riadt társalgásba� Róka jár a közel-
ben – gondolta Zsolt� A szürke gém is felemelkedett az oszlopról 
és kimért szárnycsapásokkal, nyakát behúzva elevezett a távolba� 
Alkonyodott� Zsolt várta a récéket, de úgy látszik az átvonulók 
is kikerülték ezt a helyet� Hanem a gépek nagy egymás utánban 
szállingóztak a Tisza vonala felé a „Szeri” puszta irányába� Az 
egyik nagyokat károgva a feje fölött haladt, mikor eldördült a 
puska� A gém hátracsapta a fejét, mely hosszú nyakával a hátára 
csuklott, lábait felkapva, összerogyva gombócként hullt alá� 

Sosem lőtt még gémet, nem is vágyott rá, sőt szégyellte is vol-
na mások előtt� A halastavon azonban lőtték őket: ahogyan a gé-
mek ritkították a halat, a halászok úgy gyérítették a gémet� Az 
idők viszont változnak, és amit megengedhettünk magunknak 
tegnap, ma meg holnap erőlködnünk kell a megóvásáért�

Zsolt érezte, hogy kíváncsisága piszkálta fel ösztöneit, meg 
talán a récehiány, amiről mélyen érezte, hogy csak indok� 
Mikor megtalálta a gémet, lelkiismeret-furdalással vette kézbe 
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a törékeny, pazar felépítésű testet� A madár lábán az ornitológia 
85-ös gyűrűje jelezte, hogy nem először van kézben� Zsolt érezte, 
hogy ezt a napot nem a nyári füllesztő, aszályos víznélküli hőség 
rontotta el és nem is a következménye, hanem ő okozta magának, 
mint már annyi mindent az életben�

Elindult ki a rét felé� Időnként nagyokat csobbant a víz - nagy 
fickándozás még a pézsmavárak környékén – gondolta és átvágott 
egy zsombékoson, ahonnan a nedves puha rétre ért� Elég köny-
nyen megtalálta a halőrök régi kunyhóját, ahol éjszakára tanyát 
akart verni� Mikor elkészítette szálláshelyét, még sokáig gondol-
kodott arról, akit szeretett, jó lett volna összebújni vele, érezni a 
melegét, elűzni ezt a nyomorult magányt� Aztán a vadásztársaira 
gondolt, akikkel holnap találkozni fog és már előre őrült nekik� 
Még érezte a víz mocsaras szagát, mellyel keveredett a dús nö-
vényzet illata� Enyhén fújdogált a szellő, mozgott a nádas, apró 
zörejjel verődtek össze a még zöld levelek� Erőt sejtve magában, 
susogó, mámoros hangján mesélt a világnak, szomorkásan dalolt 
neki, aztán elaludt� 
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szepi

Az öt pajkos rókakölyök a kotorék közelében már a csetlés-bot-
láson réges-régen túllépve, hancúrozva virtuskodott, hempereg-
ve játszott� A nagy rókavárat, melyet anyjuk egy homokbánya 
susnyós zugában szakszerű furfanggal épített ki, el kellett hagy-
niuk, mert egy elvadult kutyafalka szemet vetett rájuk� Az ősi 
kutya-róka viszony sok jóra nem vezethetett, hovatovább rend-
szeres ostrom alatt álltak� A homokba vájt mély és hosszú járatok 
megvédték az öt kis róka komát, melyek addig a külvilágból csak 
a velük élő bolhákat ismerték, no meg az anyjuk által behozott 
táplálékokat� Egyre kevesebb fejadag jutott az öt kis rókatestvér-
nek, pedig Csala mama időről időre eltűnt, és pockot, ürgét, fog-
lyot meg nyúlfiakat hozott a hajlékba� 

A kis rókafiak azonban gyorsan nőttek, és nagy fogásokat 
kellett nekik összebűvészkedni: nyulat, fácánt, tyúkot, kacsát, 
pulykát, libát� A vonszalékok szagát a kóbor ebek megérezték� 
Falkástól követték, és a vörös, hosszú farkú Csala mamának a 
fokozott és szüntelen éberség mellett a szerencsével is szövetkez-
ni kellett, hogy épségben hazaérjen� A rókavárnak több lejárata 
volt, és hosszú, kacskaringós út vezetett a kivájt üreghez, ahol 
az öt kis koma várta: Finnyás, Bolhás, Lompos, Szepi és Torkos� 
Éjfél után, de még hajnal előtt, mikor a környék erdőin és mezőin 
megnyugszik és elalél minden, Csala mama, a figyelmes róka 
koma arra a veszélyes elhatározásra jutott, hogy egy elhagyott ko-
torékba átköltözteti a családot, hogy megszabadulhasson a kóbor 
kutyák csaholásaitól� Szerényebb helyre költöztek� A nagy tágas 
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rókavár kényelmét el kellett felejteniük, de a sűrű vegyes erdő 
csalitosa mélyén nagyobb biztonságot remélhettek, mint amit a 
homokbánya nyújthatott nekik� Csala mama egyenként hurcolta 
át a kölyköket az elhagyott kotorékba� 

Felgyorsult szívveréssel és fürge lábakkal hordta fogai között 
a jól megmarkolt kis nyöszörgő rókabundákat� Nem volt egyszerű 
elhelyezkedni a régen lakatlan lyukban, ahol idegen és ismeret-
len szagokat éreztek, meg az elhagyottság pusztítását� Még so-
káig álmodtak az otthagyott várról, a tágas, otthonos fészekről� 
Csala mama viszont megkönnyebbült és végignézett a kölykö-
kön� Bolhás, aki mindég vakaródzott, Finnyás, akinek sokszor 
kiesett a szájából a falat, Lompos, a dús, hosszú farkú, Szepi, a 
félénk és Torkos, a falánk összebújva szundikáltak és álmodoz-
tak� Torkos néha megnyalta a száját, Szepinek meg a lábai moz-
golódtak, akárcsak Bolhásnak� Lompos felnyögött, Finnyás meg 
tüsszentett néha-néha� 

Csala, a róka anyuka nem sokáig gyönyörködhetett a kicsinye-
iben, mert az új otthonon is volt mit igazítania, de legfőképpen 
élelem után kellett néznie, és az idő is közeledni látszott a hajnal 
felé� Óvatosan kilépett a járatból, és gyorsan tájékozódva már lép-
kedett is át az őznyomra, ahol kevésbé zizeg az avar� Aztán su-
hanva megindult a hosszú vitorlájával, azaz a gyönyörű farkával, 
mely jól kiegyensúlyozta a száguldás közben, ahogy haladt a falu 
közeli tanyák felé� A tanyák felé, mert a falu valahogy mintha 
az utóbbi időben csendesebb lett volna� Az udvarok tágasabbak 
lettek, díszfákat ültettek az ott lakók, meg elfüvesítették az ud-
vart� Baromfiudvar is csak ritkásan akadt itt-ott� Hol voltak már 
azok az idők, mikor minden háznál kukorékolt a kakas, másutt 
gágogtak a libák, hápogtak a kacsák és cserregtek a gyöngyösök� 
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Itt-ott bégetett már csak egy-egy bárány, mekegett egy kecske, fel-
nyerített egy ló és az istálló falai között felbőgött egy-egy tehén, 
hogy hozzák már azt a szénát, mert már épp itt van az ideje, üres 
a gyomra, és a tejet is le kellene adnia� Szóval változtak az idők, 
és ezt a Csala mama rendre megpróbálta követni� Már kiskorában 
is csalafintának hívták az agyaskodásai miatt, de később csakúgy 
egyszerűen Csalának becézte a rókatársadalom� Jó nagy vadász-
körzetet is hasított ki magának, ahogy a meglett korba lépett és 
elismerés övezte őt a furfangjai miatt� Meg is futtatta a falusiakat 
jó néhányszor, mert egy pillanat alatt kiismerte magát a házak 
rejtekében, és az elkényeztetett kutyáktól sem remegtek meg a 
lábai, miközben már a szájában volt a rántanivaló csirke� Miután 
kiugrott a góré mögötti széjjelségben, máris tudta a lyukat, ahol 
menekülhet, és miután a kerítésen túl volt, behozhatatlan előnyt 
szerzett, azaz meglépett� 

Ezt a megélhetési tolvajlást profi módon űzte, de úgy ám, hogy 
azt tanítani lehetett volna a rókaakadémián� Újabban tehát sok 
volt Csalának a mindennapi üresjárat, és be kellett látnia, hogy a 
régi vágású trükkös csalafintaságok kiüresednek� A higgadt, fel-
derítő terepjárást időt rablónak gondolta, de nem spórolhatta meg 
tovább, mert Bolhás, Finnyás, Torkos, Szepi és Lompos igénye nap 
mint nap nőttön-nőtt� A kis hegyes orrú, figyelmes kosztosok 
szüntelenül tudomására hozták apró vágyaikat� Az érzelmeik ki-
fejeződtek minden mozdulatban: a nézésükben, szuszogásukban, 
nyöszörgésükben, és azok a fejtartások, egyetértő ujjongások ada-
golták az ambíciókat Csalának, erőt öntöttek belé meg kitartást és 
bátorságot a nehézségek során� 

Rókamódon csillogó szemekkel nézte a kölykök fejlődését, és 
annyi erőt kapott a szeretettől, hogy sosem fáradt el, és egyre 
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vakmerőbb lett a felelősségtől� A kibővített, felújított kotorék ba-
rátságos otthonná vált, és az előtte lévő odvas fa körül már tessék: 
pajkoskodtak is a rókafiókák� Egymással húztak ujjat, és mikor 
már tomboltak, Csala gyengéden közbelépett� Ilyenkor az ösztö-
nök és az érzelmek rögtön úrrá lettek rajtuk� Szepi szipogott, ha 
kapott egy kis maflást, Finnyás a száját húzta el, Torkos felhor-
kantott, Lompos behúzta a farkát, Bolhás meg lelapult a fűbe�

Az öt testvér a mindennapi kis jelenetek mellett gyorsan cse-
peredett, és már vagánykodó süldő rókák lettek, mikor is egy nap 
hiába várták napestig Csalát, az anyjukat� Lementek a kotorék-
ba, aztán feljöttek, egymásra néztek számtalanszor, aztán megint 
magukba szálltak… Érezték, hogy sorsuk válságosra fordult, bár 
még reménykedtek, de a gyomruk bizony üresen korgott� 

Rigó Ricsitől hallottak arról, hogy Róka Rudi az apjuk, de a 
recsegően raccsoló Szarka Robi olyanokat skandált róla, hogy az 
apai ősük vegetáriánus lett, és a szederbokrok között lapult, míg 
nem az áfonyaszedők száműzték a környékről őt� Sosem látták 
tehát� Így hát most a csonka család még kurtább lett, és az öt árva 
még csak szürkés, alig vörös süldő róka a testvérségben még egy 
éjszakát összebújva együtt töltött a második otthonuk kotoréká-
nak mélyén, melyben nem sok alvás volt, de annál több merengés 
a múltról, az együtt eltöltött napok felértékelődött eseményeiről� 
Az állatok közé tartozván, ők nem szavakkal és mondatokkal ját-
szadoztak a gondolataik között, mint ahogy hallották Csalától, 
hogy a rettegett ellenségük azt teszi, hanem jelekkel, vakkantá-
sokkal, nyöszörgésekkel, de főképp testbeszéddel közvetítették 
mondanivalójukat, amit érzelmeik tápláltak és a lelkük sugallt, 
amiről ők maguk még jottányit sem tudtak, csak az ösztöneik 
szerint mozgolódtak és bátorították egymást� Az emlékképekből 
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rakosgatták össze, amiket ez ideig átéltek, meg amiket Csala su-
gallt nekik, hogy hol is a helyük ebben az édenben, amibe bele-
születtek� Annyit már tudtak, hogy sok a csábítás és ez ellen csak 
a bölcsességük óvhatja meg őket� 

Egy leheletnyi közös szusszantásos alvás után összekapták 
magukat, és feljöttek a lyukból, ki az odvas fa körüli részre, ahol 
minden kérdés nélkül már ömlött is rájuk az információ� A leg-
nagyobb fecsegő, Szarka Robi igencsak keverte a mondanivaló-
ját� Cserrent itt, ugrott egyet, egyik ágról a másikra – cserrent 
ott, billegett fent, billegett lent, miközben cserregett és cserregett� 
Mondanivalójához Rigó Ricsi fűzött hozzá unos-untalan rövid 
rikkantásokat száguldásai közben� A hangzattan összegzését 
Kopács Árpád kopogta le a maga módján, az odvas ágakon, mi-
szerint Csala rajtavesztett, és ők bizony így árvaságba kerültek 
– kiterítették� 

– Árvák vagytok, árvák vagytok – recsegte a szarka�
– Induljatok, induljatok! – rikkantott a rigó�
– Egy, kettő – egy, kettő – kopogta a harkály, és ahogy elindul-

tak, a búbos banka föléjük röpült pillangózva és cikázva jelezte, 
hogy egyesével, egyesével – és mire átjött a térből az impulzus, 
máris tudták, hogy használni kell az észt� 

Egymásra néztek, és egy pillantással búcsút vettek a gyerek-
kortól, a múlttól� Érezték, hogy itt, az édenben a veszélyek között 
öröklött róka-ravaszsággal maradhatnak csak fent a természet 
színpadán�

Torkos már be is vette magát a sűrűbe, aztán többiek is, csak 
Szepi állt még tanácstalanul a rét szélén, és az odvas fára visz-
sza-visszanézett, de Szarka Robi újból ráreccsentett:
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– Az erdőbe, az erdőbe, az erdőbe…! – és röpködött tovább 
ágról-ágra� 

Szepi már szipogni is elfelejtett, aztán ő is összeszedte magát, 
és egy nagy ugrással eltűnt a bodzabokrok között� A kölyköknek 
minden idegen volt, de öröklött ismereteik segítették őket� Az 
ösztön, az ösztön hajtotta őket, és gyomruk korgása űzte őket 
tovább és tovább… Az apró bogarakat is megtalálták, lárvákat, 
bogyókat fogyasztottak, aztán találtak tojást, de még zöldfülűek 
voltak, és először még a kis nyúl is átverte őket, hoppon marad-
tak� Szétszóródva is hasonló tapasztalásaik uralták őket� Torkos 
hosszú vándorlás után nádast érzett a közelben és arra tartott� 
Rengeteg csemegére számított ott, hanem hogy odaérjen, át kel-
lett kelnie egy betonúton� Az árokban meglapulva nézte riadtan a 
száguldó protéziseket, amikről még ösztöneiben sem érzett sem-
mit és csak a csodálkozott és a félelem szántotta az idegeit� Mikor 
nagy nehezen elszánta magát az átkelésre, a túloldalon átszaladt 
rajta a kerék� Csak egy ismeretlen gonoszság száguldott és már 
nem is érzett semmit� Felkenődött az útra, és máris fentről nézte 
a vadászmezőket, még a bőrét is látta kisimítva a betonon� Már 
nem volt éhes, a testét szinte kipréselték a gumipapucsok� 

Ha ott lett volna Rigó Ricsi vagy Szarka Robi, és a fülébe cse-
vegték volna, hogy átkelő, átkelő, balra nézz, jobbra nézz, ne to-
pogj, ugorj, ugorj! – de hát nem voltak, és itt a vége: egy balsze-
rencsés napon beteljesedett� 

Szepi az erdő környékén elbogarászgatott� Talált gyíkot, poc-
kot, és evett sombogyókat is meg szedret� Ismerkedett és nem 
sietett� Nem szerette az ismeretlent, nem volt oktatója, vezetője, 
tanítója� 
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Közben Bolhás, Finnyás és Lompos, akik szintén külön utakon 
indultak, de a Nemtudom-erdő vadváltói úgy keresztezték egy-
mást, hogy összetalálkoztak� Úgy éltek eddig ők is, mint Szepi, 
de már nagyon fényezték a fogukat a jobb a falatok után� Először 
még egy sündisznó is csúffá tette őket� Égett a lábuk a sok tüs-
kétől, és ráadásul Sün Artúr is megmenekült, kinek a passzív 
védekezése ez esetben bevált�

 A három kölyök most már, ahogy kiértek a Nemtudom-
erdőből, együtt sétafikált tovább a tanyák felé és igyekeztek min-
dig fedezékben maradni� Egyenként eddig semmire sem mentek� 
Nekik még fényezniük kellett a fogaikat, nem lehettek vegetáriá-
nusok� Most úgy okoskodtak, hogy összetartanak, hátha nagyobb 
szerencséjük lesz� A gyöngyösök hangoskodása még az erdő fái-
ról is visszaverődött, szinte visszhangzott a tér� Megindultak hát 
a hangok irányába, és amikor megpillantották a tanyát, mind-
hárman meglapultak, figyelni kezdték a terepet� Bolhás már iz-
gett-mozgott, hajtotta az éhség meg a természete� 

– Körülnézek… – mondta a másik kettőnek, és azzal lapítva, 
majdnem kúszva megindult egy karám felé a tanya irányába� 

A karám melletti kerítésnél hússzagot érzett� Dél elmúlt már, 
forrón tűzött a nap a nyár kellős közepén� Legyek dongtak a ka-
rám ágas fájánál, és egyre jobban érezte a hús szagát, ahogy egy 
kicsit is mozdult a levegő� Körülnézett, de a közelben nem volt 
mozgolódás, megindult hát kúszva a célja felé, és amikor meglátta 
a jó nagydarab húst a legyekkel, felegyenesedett, és rávetette ma-
gát� Bolhás testében megállt az ütő, a rácsapódó csapda éles fogú 
íve épp a tarkójára csapott, ugyanakkor széttörte a két mellső 
lábában a csontot� 
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Ezt már nem érezte, mert eltört a csigolyacsontja, és innentől 
ő már nem érzett semmit� A szemei sem a felhőkre meredtek, 
hanem a rozsdás vas és a föld felé fordult a kis ábrázata� 

Finnyás és Lompos még jó ideig vártak, de tudták, hogy baj 
van, mert hallották a vas kattanását� Meg aztán nem sok idő múl-
va ugattak a kutyák, és jött a mindentudó kétlábú, aki diadalit-
tasan és hangosan beszélt a négylábúinak, miközben kivette a 
csapdából Bolhás gyarló testét, aki addigra már kilehelte lelkét� 

A testvérek, Finnyás és Lompos még jó ideig lapultak, aztán 
visszavonultak a Nemtudom-erdő védelmébe, amely erdő persze 
mindent tudott, de nem adta könnyen a történeteket� Meg kellett 
tanulniuk olvasni a jelenségeiből, amire még a két süldő róka 
képtelennek mutatkozott� Együtt kóboroltak még néhány napig, 
és mikor az éhséget elütötték, könnyű csemegékkel elséremorál-
tak, mint akik ráérnek� Tulajdonképpen persze, hogy ráértek, csak 
hogy árván maradtak és az egy másik dimenzió� Megszűnt a ró-
luk való gondoskodás és elmaradt az ellátásuk� Kiszolgáltatott 
földönfutóvá váltak, és már szembesülniük kellett Bolhás halá-
lával� Azt persze nem tudták, hogy Torkos és Szepi merre jár, 
vagy él-e, hal-e, mert a fenekükön volt még a tojáshéj� Hiányosak 
voltak az ismereteik és nem voltak kapcsolataik Szarka Robin, 
Rigó Ricsin, Fakopáncson és a Kontyos Bankán kívül� A legtöbb 
erdő- és mezőlakó meg futott előlük� Mit hogy futott? Menekült, 
ahogy tudott, hogy elkerüljék az éles rókafogakat� 

Hirtelen nagy dirrel-dúrral fergeteges felhők tornyosultak fe-
lettük, és a cikázó villámok elől egy bodzabokor alá húzódtak� 
Fülüket, farkukat behúzták félelmükben az öblös dörgések alatt, 
aztán ömlött az égi áldás rájuk, és bodzabokor ide, bodzabokor 
oda, csuromvízre áztak� 
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Aztán mikor a vihar elmúlt, csend telepedett a tájra meg sötét� 
Rájuk tört az éhség, de annyira, hogy minden megfontolás nél-
kül megindultak a tanya irányába� Lapulva, kúszva, csúszva és 
nagyon iparkodva� Közben újra megeredt az eső, és az ösztöneik 
sugallták, hogy most nem kell tartaniuk sem az okos kétlábútól, 
sem a kutyáiktól� 

Villámgyorsan felfedezték a tyúkólat, melynek tárva nyitva 
állt az ajtaja és bent sötét volt és csend� Lompos ment elöl, de a 
küszöbön már ott állt mellette Finnyás, és maguk sem hittek a 
valóságnak, még végül is csak szembesültek a ténnyel: a tyúkok, 
kakasok sokasága szerteszét heverve, élettelenül hevert az ólban� 
Finnyás érezte a vér szagát� A sarokban még kacsák totyogtak, a 
libák meg lógó fejjel pihegtek� 

– Mesélt erről Csala – emlékszel? Ilyet csak a görény művel! 
– de mondhatott, amit akart, Finnyás rácsapott egy totyogó ka-
csára és erősödő állkapcsával kipróbálta, mire képes� Roppant a 
csigolyacsontja, és Kacsa Kázmért már vonszolta is az ajtó felé� 
Lompos egészen elképedt, hogy testvére így megtáltosodott, és 
nekibuzdulva elkapta az egyik lógónyakú libát, amelyik nem 
szusszant többet, mert az éhség vasmarka már átölelte, és evvel 
Lompos is megindult a kijárat felé� 

Gőgös Gúnár nagy fogásnak bizonyult, de Lompos kitartó-
an húzta, vitte, ahogyan csak bírta� Nem idegeskedtek, mert az 
áztató eső védelme alatt nem kellett kapkodniuk� Jó ideig ezek 
után nem kellett kockáztatniuk a testvéreknek és zsákmány után 
kajtatni� Pihenőhelyükön ez esetben közösen, együtt óvták az 
éléskamrájukat� 

Jó idő eltelt, mire újra eszükbe jutott a tanyán dúló bőség, és 
egy álomképpel elindultak hódító útjukra egy durván szeles 
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éjszaka közepén� Bátran poroszkáltak, de azért érzékszerveikkel 
mindent figyeltek, hogy bele ne fussanak valami kellemetlenség-
be� Egy kis rést kerestek a kerítés végtelennek tűnő szövött drót-
ján� Aztán mégis csak a nagykapunál mutatkozott az a rés, amin 
Lompos úgy látta, át lehet szivárogni� Finnyás viszont inkább a 
kerítés alatti gyors árokkaparást látta praktikusnak és biztonsá-
gosabbnak, végül is a Finnyás-féle átjárón bújtak át az udvarba, 
de rajta vesztettek, mert a baromfiknál zárt ajtókat találtak� Az 
eredménytelen kalandjukból csak a szárnyasok szagát vihették 
magukkal emlékeztetőül meg a kutyák riasztó jellegzetes szagvi-
lágát� További tervek hiányában: mit volt mit tenni, visszavonulót 
fújtak maguknak, és egykedvűen ballagtak a hátországukba, a 
puszta peremén az erdő felé�

Teltek-múltak a napok, és ha csak a tanyára is gondoltak, már 
beindult a nyálképződésük addig-addig, hogy veszélyérzetüket 
félretéve a vakmerőség lovára szálltak� Már közel voltak a kerí-
téshez és maguk előtt látták a sok kapirgáló csirkét, a már pihenő 
kacsát és a vízben dagonyázó libát� Csak a lyukacsos drót válasz-
totta őket el a mennyországtól� Lompos és Finnyás, a két süldő 
róka egymásra nézett és egy pillanat alatt döntöttek: Finnyás a 
kerítés alatti átjárót választotta, Lompos meg a kapu rése felé vet-
te az irányt� A kakasok rögtön riasztottak, ahogy észrevették a 
két ősellenséget� Rókából egy is sok a baromfiudvarban, nem-
hogy kettő� Kakas Tóni először azt hitte, a szeme is káprázik, mert 
ilyen még a mesében sem történhet meg, de ahogy rázendítet-
tek a gyöngyös pupákok és a kappanhangú kakashercegek, meg 
ahogy eszeveszett szárnycsapásokkal igyekeztek az ólba a libák, 
leesett neki a valóság� De mozogni kellett ám, de nagyon, mert a 
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hegyes orrú ravaszdiak már szorították a rikács-népséget a sarok 
felé ugrálva, kapadozva� 

A tanyaablakból már kiabált a kétlábú, azaz a gazda, aki szá-
mon tartott mindent napnyugtáig meg még azután is� Finnyás 
még ügyetlenkedett, pedig már tele volt az udvar tollal, de Lompos 
szájában már ott vergődött egy gyöngykakas� Közben ordibálva 
szaladt a gazda, mellette a kutyák, és jött a feleség meg még má-
sik két szomszéd, akik éppen ott koccintgattak a főzőüst mellett a 
barackpálinkával� Kivágódott a kisajtó, és a tolvajok: uzsgyi, ott-
hagyva mindent menekülőre fogták a dolgot és érezték, hogy itt 
nagy szerencsére lesz szükség� Lompos a kerítés sarka felé rohant, 
és ugrott egyenesen fel a vastag támfán, ahol alacsonyabbnak 
látszott a háló, de ott valami drót az útját állta, a nyaka köré szo-
rult egy huzal, és egyre inkább szorította� Bevadultan küzdött a 
bovdenzsinórral, amely már fojtogatni kezdte� Most már, ha nem 
mozdult is, szorította a huzal� Teljes erejével lendületet vett, és 
ekkor elszállt a remény a torkából a kiszoruló levegővel együtt� 
Az utolsókat rúgta a hurokcsapda szorításában� 

Közben Finnyás beszaladt a juhhodály ajtajának résén a félho-
mályba� A nyáron lakatlan hodályban nem tehetett mást, megbújt 
az összevisszaságok között, az ott készletezett faoszlopok mögött� 
Kővé dermedt, sóbálvánnyá vált félelmében, ott a hodály félelme-
tes nagy terében� 

Aztán világosodni kezdett, ahogy a gazda kinyitotta az ajtót, 
és először berohantak a kutyák, nyomukban meg két ember vas-
villákkal� Az ebek vastagon érezték a rókaszagot és csaholtak, 
főleg egy ponton, a faoszlopok előtt� Pásztorkutyák voltak, nem 
vadászebek, de az orruk nagyon érzékeny volt� Finnyást körül-
vették a falak, az oszlopok, a kutyák, és jött a két vasvillás meg a 
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gazda egy pöröllyel a kezében� Már ott volt a gazdaasszony is, és 
nagyon szidalmazta őt, a tolvajt, a gyilkost, a pusztítót, miközben 
egy lapáttal hadonászott� Finnyás a levegővételt is visszafogta és 
úgy lapult, mintha elnyelte volna a föld, de a kutyák egyre csak 
ott csaholtak körülötte� Az emberek pakolni, rámolni kezdték a 
fát, mikor az egyik felfedezte vöröslő szőrét� 

Finnyás nem tudta mihez fogjon, csak lapult tovább és ré-
mülten nézett előre, mintha megbénult volna és csak a kiabálást 
hallotta: róka! róka! Aztán tomboló percek után a négyágú villa 
átdöfte a testét, de még élt, mikor a villa nyelét felemelték, és 
diadallal felmutatták tehetetlen fiatal testét� Aztán már a földön 
lesújtott fejére a pöröly és kilehelte a lelkét� 

A tanya felett kis bárányfelhő szélére ült a két vattakönnyű 
rókalélek, és onnan nézték, ahogy az emberek futkorásztak, mint 
az ügyefogyottak� Lompos fejét csak akkor vették ki a hurokból, 
miután lesújtottak rá, pedig már régen nem volt benne élet� A 
gyöngykakassal vergődtek még egy csöppet, nézegették, nézeget-
ték, aztán megfogták az élettelen lábát, és a két rókával együtt az 
égetőbe vitték� Rőzsét hoztak még alulra, felülre, és meggyújtot-
ták a tüzet� A bárányfelhő nem mozdult még jó ideig a tanya fölül, 
két árva lélek figyelte még jó sokáig az emberek magabiztosnak 
tűnő, fölényes viselkedését, akik valószínűleg anekdotákat is me-
sélhettek egymásnak, mert időnként nagyokat nevettek�

– Vége a bestiáknak�
– Ezekből sem lesz már hóhér – mondogatták közben�
– Együtt sülnek a gyönggyel – jegyezte meg a gazda, és megi-

gazította a tüzet� 
Időközben a Nemtudom-erdőben Szepi már jól kiismerte ma-

gát, és az erdő lakói is megismerték őt� Befogadta a táj és otthont 
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adott neki� Barátokra tett szert és ismerte már azokat is, akik nem 
szerették, meg akik félték� Megerősödött és megedződött a hét-
próbás erdőtáborokban� Megtudta, hogy apjuk, Róka Rudi de-
hogy is lett vegetáriánus, hanem jobb vadászmezőkre húzódott, 
a nádasokon túlra� Aztán értesült Torkos balesetéről, Bolhás ret-
tenetéről, Lompos és Finnyás kínjairól, és megtudta azt is, hogy a 
zöldkalapos terítette le Csalát, az anyját a kétcsövűvel� Nem bírta 
lebeszélni kíváncsiskodásáról sem Szarka Robi, Rigó Ricsi, sem a 
Kontyos Banka, de még a bölcs Uhu sem, hogy meg ne látogassa 
azt a tanyát a mezőszélen, a Nyakvágónál, pedig még az egeré-
szölyv is óvta ettől, aki a magasból mindent lát� 

Napokig figyelte takarásból a tanya életét, és mikor úgy lát-
ta, hogy az ott lakók valamiért eltávoztak, Szepi egy sugallatra, 
ösztönösen bevette magát a lakatlan hodály rumlijába� Csak bú-
vóhelyre gondolt, és még ő sem hitte, hogy egy üzemi konyhára 
érkezik� Idejárt a tyúkok egy része tojni, lett tojás bőven, meg pi-
pihús is� A tanya titokzatos lakója lett, és csak a nyomokra kellett 
figyelnie, hogy ne árulkodjanak� 

Jól felerősödött, mikor is egyszer csak felkerekedett és elin-
dult, hogy megkeresse a szíve választottját, a Csillagszeműt, aki-
től mindig ellágyult a szíve, ha összetalálkoztak� Innentől indult 
Szepi és a Csillagszemű nemzetségének új története, de az már 
az úton túli nádasokban zajlott, arra, amerre Szepi féltestvérei is 
éltek, a Róka Rudi-féle náddepón túl, a mocsárszélen, amerre a 
pézsmák is építették a váraikat� 

Nem is járt többet a tanyák felé, befogadta őt a természet rend-
je, a rókacsalád meg betölthette a szanitéc szerepét, jóformán csak 
a gyengélkedők, a törött lábú, sánta, béna és az ügyetlen áldoza-
tok kerültek az étlapjukra� 
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Szepi gondoskodása mindenre kiterjedt, ha nemzetsége jólé-
téről volt szó� Néha még – ha bárányfelhőket látott fent az égen 
– eszébe jutottak testvérei, a régi család viszontagságos sorsa, de 
aztán ránézett a kölykeire, és azonnal feltöltődött erővel, ambíció-
val, hogy az új nemzetség története vidámabb fordulatot vegyen�

Feltámadt a szél, és a suhogó nádas kis szigetén a rókacsalád 
békésen elszenderült, szunyókálva álmodoztak, csak Szepi tá-
maszkodott még a két mellső lábán, pedig már fátyolosak voltak 
a szemei� Aztán ő is elaludt, és a suhogó nádas őrizte mindannyi-
juk álmait� Fentről az egerészölyv észrevette őket, és vitte a hírt 
az erdő felé a bandának, akik még mindig szerették a régiekről 
szóló új híreket� Így volt kerek a világ, számon tartották egymást 
a puszták és erdők lakói, minthogy tudomást szereztek a küzdel-
mekről és a kiérdemelt békés pihenésről is� 

Szepi gondosan nevelte a kölyköket, meg az utána követke-
zőket is� Hosszú-hosszú időre otthonukká vált a nádas, mely 
búvóhelyet és élelmet is egyaránt nyújtott a róka nemzetségnek� 
Ahogy hírlett, azért a többi generációnak is akadt kalandja bőven, 
sosem unatkoztak� Főként akkor kellett szemfülesnek lenniük, 
mikor a vadászok a gyepalján már előre ittak a róka bőrére, ám 
Szarka Robi rokonai riasztottak, a puskások nagy bosszúságára� 
Folyt hát az idegek kötélhúzása az idők végtelenségéig, tanyán, 
erdőn és nádason egyaránt� 
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a semmi áGán

Idegen volt minden körülötte és bizonytalanul rótta az utat, 
majd egyszer csak felgyorsultak a léptei� Egy templom felé igye-
kezett, egy pont felé, ahol kapaszkodót remélt, bár magát sem 
értette, mert nem is igen emlékezett rá, hogy mikor is volt ilyen 
falak között utoljára� Ahogy haladt a lépcsők felé, már észre sem 
vette az embereket, akik az előbb még szinte kitértek előle, mikor 
tájékozódni próbált és kérdéseket tett volna fel� Hirtelen irányt 
váltottak, ahogy megszólalt, és a szemkontaktusig is alig jutot-
tak el� Néha végignézett magán, hogy felfogja, mitől lett ő ilyen 
kívülálló, akivel szóba sem állnak az utcán, persze az itteni szo-
kásokból semmit sem ismert és a nyelvtudása is katasztrófa volt� 
Másutt is járt már így, és nyüzsgő belvárosi utcasoron is észrevet-
ték rajta az idegent, a keletről jöttet, ami árad belőle� EU-konform, 
kompatibilitás meg ehhez hasonló szavak jutottak eszébe néha, 
hogy erősítse magabiztos kóválygását� Régebben az Adrián rög-
tön magára talált, és könnyen szerzett barátokat is, de itt nyuga-
tabbra és északabbra átnéztek rajta� Hát igen, otthon meg, ha nem 
milliárdos, kutyába sem vették már az új idők puccos nagykutyái, 
a földönfutók meg a celebek máglyájába estek, aztán rájuk ron-
tott a mulatós, a fesztiválok meg a gasztro-utak� Nyugatabbra jött 
hát, megunta az otthoni hivatalok csűrcsavaros szórakoztatását 
is, ahol eljátszották a szakértői távolságtartást� Igaz, túl sok min-
dennel foglalkozott, és már ez maga bukta volt, meg egyébként 
is miért nem állt be jobb körökbe strómannak? Na mindegy, túl 
volt rajta� A szociális piacgazdaság kilincsét fogta már, mikor 
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átgondolta, hogy először talán kopogtatni illene� Most azonban 
csak ment felfelé a lépcsőn, és az ajtó felé tartott, amin ritkásan, 
de inkább csak kifelé jöttek az emberek� Átlépte a küszöböt, és a 
szenteltvíztartót kereste� Felnézett a falakra és a sujtásos freskók 
helyett csak fehér falakat látott� Középen a mennyezetről belógott 
egy kovácsoltvas csillár, de nem világítottak rajta az izzók, csak 
úgy matt feketén megtörte a fehérséget� Minden olyan egyszerű-
nek és tisztának tűnt� 

Érdekes módon nem hiányolta a képeket, de a szobrokat sem� 
A mennyezeti freskó helyett is a fehér egyszerűség sugárzott� Az 
oltár szinte puritán volt és csak egy barna színű fakereszt ár-
válkodott a falon kifejezően, és korpusz nélkül is mély hatással 
volt rá� Az ablakokon beszűrődő fény játéka lenyűgözte, ahogy 
szinte sugárkévékben tartotta sakkban a túloldal ablakai mentén 
rejtőzködő homályt� A szűrt fény csóvájában vette észre a falon 
jó magasan a Luther-rózsát, mely mint egy ékszer csillogott a 
fehér falon, fekete márványlapon, aranyozott kontúrokkal� Még 
egyszer körülnézett, és egy mélyet lélegzett, lehajtotta a fejét, be-
csukta a szemét, emlékek kísértették� – Bűnös vagy! … Hányszor 
vétkeztél? … Ne hazudj! … Most is hazudsz! … Nyisd ki a szíved! 
– érkeztek mélységes mélyről a gyóntatószék papjának erőszakos 
megjegyzései� Mint gyerek szinte nem is tudta, hogyan semmi-
süljön meg, mert bármit tett is, a lelki kínok emlékeztették, hogy 
még bizony mindig él és vergődik egy kalitkában, melynek néha 
megcsikordulnak a száraz deszkái a feszengő lábai alatt� Ezért 
rosszabbul már csak akkor érezte magát, mikor az iskolában a 
nagy hatalmú óraadó az etikaórákon a pad szélére ült, és szorí-
totta egyre bentebb és bentebb, még nem az izzadt kezét érezte 
a combján, de se bentebb csúszni már nem tudott, se ordítani 
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nem bírt, mert szinte lebénult és torkára akadt a szó� Fulladozott, 
aztán kitört fuldoklásba, ahogy már levegőt sem vett félelmében 
a hatalom prése alatt�

– Neked még sokat kell magyaráznom – mondta az óraadó, 
ahogy felállt a padról� – Hozzatok egy pohár vizet, valószínű, 
lázas is – mondta, csakúgy maga elé a tanár, ő meg csak nézett 
előre az asztallapra, ahol a vinyettás, frissen csomagolt kék mun-
kafüzetén megfolyt a kezéről csöpögő izzadság� 

A gyóntatószékben ugyanúgy ömlött róla a veríték, miköz-
ben már azt hallotta, mint felsőbb parancsot, hogy hányféle imát 
hányszor mondjon fel, és legközelebb szedje össze magát és fi-
gyeljen oda, mert újabbnál újabb bűnökbe fog esni� Nem is tudta, 
hogy most megmozdulhat-e, és csak nézte a földet, aztán össze-
szedte magát, bátorságot merített, és a sekrestye rácsába nézett, 
de gyóntatójának csak épp a kontúrját látta, közben patakzott róla 
a víz a szorongástól�

– Tárd ki a szíved és légy alázatos, most pedig menj, és mondd 
el az imákat, melyeket felsoroltam neked!

Ahogy becsukta maga mögött a nyikorgó ajtót, rögtön az utol-
só padsorba térdepelt engesztelődésre� Az üdvözlégy ismétlésénél 
tartott, mikor megszólalt a háta mögött a gyóntatója� 

– Nem csalunk ám, csak kitartóan, fiacskám! Megértetted? – 
dörmögte halkan a pap, miközben lassan lépkedve tovahaladt� 

Az azt követő vasárnapokon mindent felvállalt, mindent kita-
lált, csak nehogy templomba kelljen mennie� Óriási szerencsének 
tartotta, mikor az apja új albérletet szerzett, és elköltöztek� Egy jó 
darabig nem is lépte át a templom küszöbét, csak a nagy ünnep-
körök alkalmával, mikor az egész család vonult, és bizony hál’ 
Istennek, a templomok városában volt választék� Megszabadult a 
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romlott tanártól is, és így fiatalon még gyorsan kihagy az emlé-
kezet, főképp a keserű dolgokat igyekszik hanyagolni, míg nem 
újra szítják a tüzet� 

A családi sírboltban az őseik között pihent egy karmelita szer-
zetes, akinek a száraz csontjain még egyben volt a reverenda és 
a kezei között sértetlen volt a biblia� Akkor látta, mikor a temetőt 
illetékesek beáldozták, felszámolták a temetőjüket, és mikor le-
ment a sírba, hogy összegyűjtse a csontokat� Porból lettünk, és 
porrá leszünk, ismételgette, mikor az összerogyott csontvázra 
ráporlott a maradék szövet meg a biblia, aztán egy másik keresz-
tény vallás temetőjében megváltott sírhely mélyébe helyezték a 
maradványokat, melyek szellemei azóta az új helyen kísértenek 
és honosodnak� 

– Itt se kutatnak már az utódok régészei – jegyezte meg az 
egyik darukezelő, amikor már a szállítóeszközre pakolták a sír-
köveket, márványokat, a kovácsoltvas kriptakerítéseket meg a be-
tonkemény téglákat és kereszteket� 

– Bűnös az egyház – mondta valaki, miközben megrendülve 
álltak a szétcincált sír előtt�

– Nem lett volna szabad eddig jutni – jegyezte meg valaki más�
– Süllyedés, ugye süllyedést akart mondani? Ez a rombolás a 

kultúránk rombolása, és mi tagadás, szégyenszemre közreműkö-
dik benne az egyház is – tette hozzá valaki�

– „Megint panasz, hát már megint panasz� / És akiről szó van, 
mindig csak pap az” – mondta erre élcelődően egy piarista tanár, 
aki rokonféle volt és ott téblábolt a megbontott sír peremén� 

– Ez egy Petőfi-idézet volt – mondta röviden� Mert, ugye, köny-
nyű valakire követ dobni – tette még hozzá, aztán elhallgatott�
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Az új sírhelyen friss sírhalmot hordtak össze a régi halot-
taknak, és még sokáig kijárt ápolgatni, mire a kiültetett hedera 
meggyökeresedett� 

– Vajon mi lehet most a családi sírok körül? – jutott eszébe 
ott, a svájci evangélikus templom békés csöndjében, ahol kezdett 
megnyugodni, hiába szakadtak rá a múlt fájdalmai� 

Sok mindent elvesztett már, de a halottaihoz ragaszkodott, és 
azt vette észre, hogy egyre többet beszél hozzájuk� Szüksége is 
volt rá, mert ők nyújtották a kapaszkodót, adták neki az életerőt�

Legutóbb megdöbbenve látta, hogy az otthoni sír mellől el-
tűnt az árnyékot adó hárs, kipusztult a Salamon-pecsétje meg 
az árnyékliliom, de agonizált már a borostyán is� Rögtön bevil-
lant, hogy kutasson a fénykedvelők után, most meg a falak között 
nézte még a nap sugarainak mértani pásztáit, és egyáltalán nem 
érezte magát bűnösnek, mint ahogy éreztették vele már az élet-
ben jó néhányszor� Ahogy a fehér falak közötti csendben némán 
meditált, mintha erősödni érezte volna a lelkét, és ráérzett, hogy 
eddig bizony a semmi ágán próbált fészket rakni, és az üres tér-
ben hogyan is talált volna kapaszkodót? Nyelvén voltak már a 
barátok nevei, és már maga előtt látta a rokonai arcát, melyeket 
az ártatlannak tűnő ködös nézetek elhomályosítottak, és elma-
radni látszottak eddig, mint az út menti fák a száguldásban� Nem 
kereste az okokat meg az önigazolást sem a sikertelen epizódok 
végtelenében� Az elcsendesedés után tévedéseinek súlya alatt lép-
kedett lefelé a lépcsőn, közben azon gondolkozott, hogy ez csak 
a szavakkal történő játék-e a rossz, a jó, a csúf, a szép, az igaz és 
hazug között, vagy egyáltalán az életben többre is képes lesz-e 
még az ismeretlen jövő végtelenében� 
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Az előtte fekvő téren jövő-menő emberek közé már jobb han-
gulatban érkezett, és komótosan lépkedett tovább� Egy gyerek 
ordított és húzta az anyja kezét a fagylaltárusító pult felé� A többi-
ek meg csak úgy hétköznapi módon cipelték a mindennapok lát-
hatatlan terheit, és látszólag gondtalanul iparkodtak céljaik felé�

A lépcső aljánál megállt� A gyerekről a régi idők téli fagyija 
jutott az eszébe meg a krumplicukor, a nápolyi meg a pezsgőpor, 
melyet tenyérből is nyaltak� Aztán felrémlettek az oktalan vere-
kedések, az erőpróbák a bátorsághoz� Szükségük volt ekkor erre, 
és bizony most is úgy érezte, elszántnak kell lennie egy másik 
ország mindennapjaiban is� A falak közötti emlékképeket nem 
tekintette kihívásnak, csak az emberi gyengeség gonoszkodása-
inak� Akárhogy is, időnként elkapta a honvágy meg a nosztal-
gia, de a hazatéréshez nem volt még bátorsága, csak ahhoz, hogy 
szembesüljön a helyzetével� Elfogadta tehát, hogy mindennek el-
jön az ideje, és elindult a folyó felé a híd irányába� 

A gondolatait próbálgatta mederbe terelni, és kereste magában 
az átjárhatóságot a bűnök és erények, szeretet és megvetés ügyei 
között, és mire leért a vízhez, a fehérlő tarajos fodrok sodrása 
folyvást ismételte: csak a szívedre, a szívedre hallgass! Felvett egy 
kavicsot, amit elkacsáztatott a vízen, aztán elnézte a sirályokat, 
melyek játszi könnyedséggel kísértek egy sétahajót és a levegőben 
kapdosták el a nekik dobált ételdarabokat� Ott a vízparton érezte 
meg a dimenziókat meg az önbizalomhiányt, amitől átnézhetnek 
rajta, a jöttmenten� 

– No, vágjunk bele! – határozta el, és ezen a régóta várt sza-
badnapján elindult egy bowling club felé, hogy elvegyüljön a 
sodrásban�
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papa

A papa keze a borotválkozás közben hirtelen megállt a levegő-
ben, benne a habos lehúzóval, és belenézett a tükörből visszanéző 
szemeibe� A zöldeskék szeme mintha szürkére változott volna� 
Körös-körül, de főleg a járomcsont felé lefutó mélyülő barázdák 
egymásra vetették az árnyékot, amit a mosdó feletti tükör ger-
jesztett tovább� Homlokán vízszintes árkok futottak, haja ezüst-
ben tükröződött és sas orra kiemelkedett a habos arc kontúrjai 
közül� Az öregség jegyeit hordozta már, de a szembogara még 
mindig tele volt élettel, és ahogy hülyéskedve fintorokat vágott, a 
tekintete is vidámnak tűnt� Gondolatai a saját műsorai közben is a 
gyerekek meg az unokák körül forogtak� Most meg ebédre várta 
őket, nem is akárhonnan� A fővárosból, vagyis hát annak luxus 
pereméről� Ahogy erre gondolt, már meg is mozdult a keze, hogy 
lehúzza a maradék habot� 

Ahogy letette a borotvát, még egyszer mélyen a tükörbe né-
zett, lemosta az arcát, aztán szárazra törölte� A homlokán végig-
húzta az ujjait a halánték felé többször is, mintha csak masszí-
rozta volna� Jóérzés fogta el, és hogy fokozza, leakasztott egy 
száraz törölközőt, hogy végigdörzsölje vele a csupasz testét� A 
kellemes borzongás végigfutott a feje búbjától a lábujjáig� Ilyen 
apróságokban lelte már az örömét, meg ráébredt, hogy a közérzet 
nem elhanyagolható� A fürdőszoba ablakán kilesve látta, hogy 
a melléképület kéményéből pipázik a füst, amiből rögtön tudta, 
hogy Etusék már szorgoskodtak a nyári konyhában� Iparkodott 
tehát ő is bekapcsolódni a készülődésbe, és élénken húzta magára 
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a szabadidőruhát, majd a szobák felé indult, hogy glédába rakja a 
széjjelséget� Ahogy jóváhagyta a rendet, és becsukta maga mögött 
az ajtót, tekintetével átfésülte az udvar síkját� Makulátlannak tűnt 
változatlanul, amit napok óta alakított� 

Meglátott még néhány szerszámot, és elindult, hogy betegye 
őket az üres fészer homályába, mert így lesz fogadóképes a fel-
gereblyézett udvar� Két háza volt egymás mellett a soron� A má-
sik porta is kiglancolva, de árván páváskodott kiüresedve az élet 
csetlés-botlásaitól� A papa viszont már arra gondolt, hogy nem-
sokára felborítja a csendet és a rendet a vendégek önfeledt ricsa-
ja� A várakozás nyugtató feszültségével lépett be a nyári konyha 
jó illatú párájába, ahol Etus a barátnőjével lázasan sütött-főzött, 
mintha most pótolnának be valamilyen elvesztegetett, kihagyott 
alkalmat a szürke hétköznapok mindent elnyelő, egyhangú, te-
rebélyes szoknyája alatt� Az aprósütemények, pogácsák, stanglik 
már a tepsikben meg tálcákon hűltek a túrós és mákos kalácsok 
mellett� Az asszonyok már a húsokat szeletelték, a fűszereket, 
zöldségeket készletezték, meg a savanyúkáposzta-leveleket simí-
tották és válogatták az esti töltött káposztához� 

– Bizony, már régen volt, mikor együtt volt a család – jutott 
eszébe a dal a papának, és derült arccal, huncut tekintettel kezd-
te ugratni az asszonyokat, hogy serkentse a hangulatot, mikor 
kiment közéjük a konyhába� Előcsempészte a barackpálinká-
ját meg választéknak egy kis diólikőrt, ami vetélkedett akár az 
Unicummal is� Etusnak kesernyés barna sört bontott, ami már 
több éve maguk készítettek� Pár percre ellazultak, aztán ki-ki 
folytatta a dolgait a jól összeszokott gyakorlat szerint� Nem újí-
tottak ütre-hatra, inkább a hagyomány biztonságát melengették a 
tűzön – kemencében, tűzhelyen – egyaránt� A papa helyére tette 
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az italokat, és felment a lakásba, hogy üzemképesen helyen le-
gyen minden� A videót is kipróbálta, mert azt remélte, hogy a 
gyerekek hoznak majd látnivalót a nagyvilág dolgaiból� Miután a 
lakást jóváhagyta, egy pillanatra megállt az ablak előtt, és kiné-
zett a fenyőfára, melyen időnként a szomszéd verébraj nyert pilla-
natnyi búvóhelyet a riasztó veszélyek elől� Az ápolt udvaron még 
minden zöld volt, nem égette ki a növényeket a legújabb kori nyár 
tikkasztó, negyven-negyvenöt fokos melege, és még a közelgő ősz 
sem érlelte be teljesen a vegetáció terméseit� 

Az ablakból még éppen rálátott az új szerzeményére, amit 
meglepetésnek tartogatott a világlátott családjának� Ki is lépdelt 
a ház falai közül, és beindította a páraképzést a kapubejáró előtt�

– Ez lesz ám a fogadás – gondolta huncutul, és már előre látta, 
ahogy az unokák les-fel randalíroznak a járdán� Aztán eszébe 
jutott, hogy Bendegúz már nagyocska, és talán már kezébe le-
hetne adni a légpuskát� Elindult hát, hogy előkészítse, és tompa 
végű lőszert válogasson össze hozzá� A szerszámosban felfrissít-
ve mindent előkészített� Voltak itt vadászemlékei a régi felszere-
léséből meg néhány trófea is� A lakást nem szerette zsúfolni ilyen 
emlékekkel� A tág teret szerette, a természetet és a végtelent� A 
lakásban az övéi voltak fontosak meg a pihenés és a könyvek� 
Öregségére így is sok mindent összehalmozott, és ahogy telt az 
idő, egyre több mindenről azt hitte, hogy fontos� Nyaranta, de 
tavasszal meg ősszel is nagytakarításkor revánsot tartott, mint a 
katonaságnál régen� Apránként mindent kipakolt, és számba vet-
te a holmit� Ilyenkor kemény elhatározástól nekibuzdulva selejte-
zésbe fogott� Mikor közeledett az értékelés pillanata, időről-idő-
re megingott, hogy ezt meg azt azért mégiscsak őrizni kellene 
tovább, mert hát ki tudja, hátha mégiscsak rászorul még, de ha 
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mégsem, az emlék és a család gondolatait rendszeresen latolgatta, 
hogy ki mire tarthat még igényt� Az ingatlanai meg külön becs-
ben voltak számon tartva� – Álmában sem gondolta volna, hogy 
egykor a saját erdőit járja, és a nádasaiban géppel vágják és kötik 
a kévéket� Még emlékezett, ahogy gyerekkorában egy fenyvesben 
gyűjtötte a tobozt a fák közötti szűrt homályban, és ahogy felné-
zett volna a nap állását szemlélni, majd beleszédült a nyiladék 
szédítő magasságába� Akkor leült a zsákjára, körbenézett abban a 
kincsestárban, amit az erdő jelentett neki, és arra gondolt, hogyha 
egy ilyen erdeje lehetne, biztosan egy faházban lakna a tisztáson 
a gyepaljhoz közel, ahonnan szemmel tartana mindent, és mások 
is tisztelnék őt, köszönnének, és mennének az úton tovább� 

Akkor még nem tudta, hogy csak egy pillanat az élet, és csak 
a nehéz percekkel lassul le az idő, amikor érezzük a fájdalmat 
vagy a terhet, mert lám, az a kisgyerek, aki fillérekért gyűjtötte a 
tobozt, mára erdőbirtokos lett, és ahogy most emlékezik, mintha 
tegnap történt volna minden, egy hasonló hétvégi merengésen� 
Most meg? Gazdagnak érezte magát� Nem gondolta volna a múlt-
ban, hogy mindez megtörténhet vele, hogy mindez lehetséges 
történet lesz�

A várakozás perceiben addig járkált, jött-ment, hogy minden a 
helyén van-e, míg egyszer csak megállt az Audi, és persze, hogy 
éppen akkor a másik házában igazgatta az apróságokat, aminek 
semmi jelentősége nem volt azon kívül, hogy levezette a várako-
zás feszültségét� A fél világot bejárt család bevonulása a párásító 
kapun meglepetést okozva olyan elégedett amerikai mosolyt csalt 
ki a fia arcára, a menye meg ámulva összecsapta a kezét:

 – Ez nem igaz! – mondta meglepetésében, ahogy továbblépett 
a járda két oldalán virágzó leanderek között� 
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Bendegúz meg oda-vissza kezdett szaladgálni a sűrített pá-
ra-klíma íve alatt� A papa lépései addigra határozottá váltak, 
hogy mielőbb átölelhesse a világot látott családját, akiket már 
csak a komputer képernyőjén látott jó ideje� Szinte kölcsönösen 
felmondták az ábécét, keresve a szavakat, de a csendes ölelkezés 
fejezte ki töményen az összetorlódott érzelmeiket� Mióta Csabát a 
multi cég végigutaztatta a világon, egy év is eltelt, hogy láthassák 
néha egymást, többnyire karácsony-tájt, de amikor keleten éltek, 
ez is kiszámíthatatlanná vált� – Magához ölelte Csabát, őt meg 
átkarolta Petra, miközben Bendegúz szaladgált les-föl a járdán, de 
méregette a papát, és figyelte az ölelkezést� Egyszer csak megtett 
egy félfordulatot, belendült, és mintegy gyalogkakukk, nagy se-
bességgel bevágódott a többiek közé� Befurakodott a papa mellé, 
felnézett rá, egyenesen a szemébe, és dicsekedve elhadarta: 

– Testvérem lesz – tudtad? 
Kari papa meg zavarában, a túlcsorduló érzelmek között, lé-

gies, könnyű káoszt teremtett� Olyan kellemesen borzongatót, 
olyan simogatni valót, ami az egyéniségéből fakadt� Ettől lett dí-
szpolgár is a diplomatikus bölcs mosolyától meg attól, hogy nem 
szószátyárkodott� 

– De ha már itt tartunk, megerősítjük a hírt, papa – mondta 
szerényen Petra, közben ünneprontó módon megszólalt a mobil 
a papa zsebében� Mikor kinyomta a készüléket, szűkszavúan kö-
zölte, hogy a többiek késni fognak� 

– Akkor: szabadfoglalkozás – mondta Csaba� 
– Azért jobban teszed, ha beköszöntök Etuséknak a konyhába, 

mert, tudod, most ő a protokollfőnök�
– Na, gyere – csapott közben papa Bendegúz vállára –, belő-

jük a légpuskát, aztán elszórakozhatsz kedvedre, ha gondolod� 
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A nyári szín gerendái mellől előkerült a puska, és a papa lőszer 
után nézett� 

– Az állataid merre vannak? – kérdezte Bendegúz�
– Miért kérdezed?
– Hát, csak úgy – tárta szét a kezeit az unoka�
– Most nincsenek állataim, tudod, de madarak bőven látogat-

ják a kertet meg macskák, a verebekkel meg nem is bírok� Az 
aranyvessző virágait mind lerugdossák, és már beköltöztek a 
szarufák végeihez is� Nem győzöm utánuk takarítani a járdát – 
mondta a papa�

– Te nagyon szegény vagy akkor – mondta Bendegúz� 
– Úgy gondolod? – kérdezte a papa�
– Úgy gondolom – mondta a gyerek�
– Miből gondolod ezt? – kérdezősködött a papa�
– Tudod, apa amerre jár… a sivatagban is vannak állatok� 

Odaszállítja a takarmányt� Ott gazdag kalifák vannak� A többiek 
meg szegények� Tudod, felettük hiába szállnak a madarak, attól 
még szegények� Neked is csak madaraid vannak, papa� 

– Igen ám, de itt vagytok nekem ti! – mondta nevetve papa, és 
az unoka vállára tette a mára időnként sajgó, kissé gyulladt kezét� 

– Mi nem itt élünk, papa – nézett fel rá Bendegúz�
– De most már hazaköltöztök, nem?
– De nem ide, papa�
– Nem ide, nem ide… Az már nem távolság� Gondoltok egyet, 

és már itt teremtek, mint a mesében� Ma már ez nem álom�
– Szeretek apával menni meg anyával is� Láttad a kocsinkat? 

Gyere, megmutatom – aztán kimentek a kapuhoz megnézi a 
prémium-kocsit�
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– Gyere, kinyitjuk a kaput, és szólhatsz apának, hogy beállhat-
tok – Bendegúz fürgén intézkedett� Végigrohant a járdán az apjá-
ék felé, a konyha irányába, és ahogy belépett, rögtön le is verte a 
piskótatésztát az asztalsarkáról� Nagyobb baj nem történt, és még 
így is ő lett a konyhában a sztár� 

Etus a kezébe adott egy szelet zserbót, mondván, hogy a gye-
rek úgysem iszik aperitifet� Ezzel szinte megelőzte Petra nehez-
telését, aki nem jó szemmel nézte a torkoskodást� Aztán beálltak 
az udvarba a fészer alá, majd megérkezett a család többi tagja is 
a találkozóra� Testvérek és unokatestvérek, feleségek és persze a 
papa hallgatták egymás történeteit, és jókat nevettek, csodálkoz-
tak, és néha ámuldoztak a történéseken� Olyanokon, mint mikor 
Öcsiék Mexikóba repültek, és különböző okok miatt, először be-
járatták velük Európa különböző reptereit, és már azt sem tudták, 
hol alszanak� Mikor meg már célba értek, kiszúrták őket mint 
ágrólszakadtakat a teljes átvizsgálásra, és hol spanyol, hol portu-
gál nyelven nógatták őket tovább� Pőrére csupaszították, mint egy 
kopasztóban a libát� Aztán tovább lökték, és elébe dobták a ruhát� 
– Isten hozta! – a nagy szabadság-fétist elnyomta az uralkodói 
malőr, mely alatt egy darabig mint terroristagyanús kokaincsem-
pészt lökdösték szobában, folyóson egyaránt – mesélte Csaba test-
vére az élményt� Aztán folytatta azzal, hogy tulajdonképpen le-
maradtak az esemény lényegéről, amiért is átszelték a fél világot� 

– Milyen élményről? – kérdezte a papa�
– Tudod, hogy én lettem volna a keresztapa, és el sem hiszed, 

utána még elvesztek az irataim is – mondta nevetve Öcsi a rá jel-
lemző könnyed felfogásban�

Másnap, mikor már üres lett a ház, a papa eléggé fáradtan 
bement a nappaliba, és kinyújtózott a pamlagon� Még a gyerekek 
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képe lebegett a szemei tükréből, aztán lecsukódtak a szempillái, 
és elaludt� 

Arra ébredt, hogy éjszaka van, és az álmaiban futott egy ki-
etlen vidéken, majd emberek jöttek vele szembe, és mind azt or-
dítozták neki, hogy: Szegény vagy… szegény vagy… Hiába futsz, 
szegény vagy… 

Kiment a mosdóba, és helyrepofozta egy kicsit magát, még a 
tarkóját is hideg vízzel paskolgatta� 

– A tudatalatti! – gondolta, és máris beugrott Bendegúz szöve-
ge� – Szegény vagy, papa…

Még aznap végiglapozta a hirdetéseket a lapokban, és moz-
gósította az ismerőseit� Első körben a szomszéd faluból hozott 
három pulykát, és még azon a héten betelepítette a kacsákat, és 
leszállították neki a tyúkokat, kakasokat� Gyöngyöst keresett még 
meg libát, de a páva beszerzését elhalasztotta� Elhatározta, hogy 
épít egy puccos pávaházat� Papíron már húzta a vonalakat, ter-
vezett� Mikor meghozatta a malacokat, vett egy kecskét, és az 
utánfutó beállított egy tehénnel� 

Etus előállt, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud tovább 
takarítani járni, máskülönben meg már szakorvoshoz van beu-
talója� Kari papa tisztában volt a kihátrálások okával� Nem ne-
heztelt, és magában belátta azt is, hogy az allűrjeivel nem hogy 
gazdagabb nem lett, hanem cselédet csinált magából, de azzal 
vigasztalódott, hogy amikor meghozzák a két pónit, már nem 
kell szégyenkeznie Bendegúz előtt� Aztán, amikor már naponta 
kellett foglalkoznia a lovakkal, nevelni kellett a kutyákat, etetni, 
és trágyázni a süldők alól, összeszedni a tojásokat, megszüntetni 
az örök ribilliót a baromfi körül, majd ellátni a kérődzőket, akkor 
már a kezét fáslizni kellett, a lábait meg kenegetni� Segítséget 
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ilyen tallabille munkához nem remélhetett, de azt tudta, hogy 
az állatok nem lesznek leírva, maradnak� A háztartás pukkant le 
először, és a folyosó lett a legelhanyagoltabb a házban, ahogy tel-
tek a napok� A konyhában halomban állt a mosatlan, porosodtak 
a szobák, és az ágy bevetetlen maradt, a ruhák meg a székeken 
halmozódtak� Ritkán járt már ki az erdőkbe, amit több helyen is 
megloptak már, a nádasra meg rá sem nézett� 

Este fáradtan lehevert, és azon gondolkozott, hogy tulajdon-
képpen mi a is gazdagság, és hol kezdődik a szegénység� 

Várta Bendegúzt, várta a szünidőt, amit majd nála tölt az uno-
kája, és egy mondattal elintézik, hogy nem kell szégyenkezniük, 
és várják majd a többieket is� Hirdetést adott fel, és mozgósította 
ismerőseit, hogy háztartási munkára keres dolgozót� A rögtön 
jelentkezőkkel megértette, hogy nem barátnőt keres a szabadide-
jéhez, hanem háztartásvezető mindenest� Hazafelé belépett még a 
boltba farhátat venni a bernáthegyieknek, amiket az előző napon 
szállított haza� Ahogy hazaért, már a kocsi hangjára pezsdült az 
élet az udvaron� Ugattak, szűköltek a kutyák, a libák gágogva 
riasztottak, és a többiek is izegtek-mozogtak, hangoskodtak, csat-
lakozva a kánonhoz� 

A papa először a nagy tarka újoncoknak osztotta a nyers far-
hátat, aztán ahogy derült arccal végignézett a gazdasági udvaron, 
érezni kezdte magában is az erőt� Mikor minden megnyugodott 
körülötte, és az elégedettség csendje ült az udvarra, bement a ház-
ba, a tükörbe nézett, és úgy döntött, megborotválkozik, merthogy 
várni kell a jelentkezőket, és az unokáira gondolt, akiknek a table-
ten váltakozva jelentek meg az arcképei� Már a kávét főzte, mikor 
megcsörrent a telefonja� Csaba hangja hallatszott, de a szakadozó 
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vonal hektikus lüktetéséből alig értette a szavakat� Le és fel jár-
kált, hogy a kedvező térerő pozíciójába tévedjen� 

Nagy nehezen megértette: 
– Kijevben vagyunk, apa� Majd jelentkezünk� Bendegúz mondja, 

hogy majd megnézi az állatokat� Jól vagy, apa? – kérdezte még Csaba� 
– Persze, hogy jól – mondta a papa –, ahogy szoktam – foly-

tatta még bizonytalanul, miközben észlelte, hogy valami miatt 
megszakadt a vonal� – Jól nézünk ki… – mondta a macskájának, 
és megsimogatta, mikor letette a készüléket� – Ti maradtok nekem 
– mondta, és kinézett az ablakon� 

Tudta már, hogy a földet sem hanyagolhatja tovább� Az élet 
neki ott kezdődött, és a folytatást sem remélhette másként� A 
természet az otthona, a megélhetése� A nap, a szél, a harmat 
és az eső az éltetői� Az őshumusz az ereje, a homok a közege a 
mindennapjainak� 

Az elemek és a hely, melyet mások csak forgácsnak vesz-
nek, neki az a fészke� A család is el-eltűnik ebben a nagy utaz-
gatásban, az újabbnál újabb történésekben� Már-már hitte, hogy 
hazatalálnak, és lám, már megint elvitte őket a repülő� Így hát 
Bendegúznak se lett maradása, és az ábrándok foszlani kezdtek, 
mert hát hogy is gondolkoznak ők majd el szegénységről és a 
gazdagságról� Elveszett a diskura�

A papa fejében még egy ideig forogtak a gondolatok, miköz-
ben már az erdő felé haladt, de az életvitel már magával ragadta 
a mindennapok küzdelmes viadalára, aminek sosincs vége, ami 
folyton hoz valami újat, és a szavak, amik a végét vagy az elejét 
jelzik valaminek, csak szavak a sodró folyamatban, az örvénylő 
folytonosságban, ahol az érzelmek adnak csak újabb és újabb im-
pulzusokat a mindennapok újdonságának�
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Kint a tájon, az erdőben a fűrész hangja felé haladt, és már 
lázasan égett benne az indulat a tolvajokkal való találkozásra, 
így hát nem hallotta már a levelek zizegését, sem az avar csör-
gését a léptei alatt, csak haladt tovább a cserjésen keresztül, mint 
egy csataló, akinek nincs veszítenivalója, és nem forgatta fejében 
az esélyeket� Már a sorsnak kellett igazgatnia körülötte a dol-
gok kimenetelét, amit csak az utóbbi napokban ismert fel igazán� 
Közben ráérzett, hogy felelőtlenség magával szemben, hogy csak 
egy bot van a kezében, de kis idő múlva kiderült, hogy elég az is, 
ha csak rátámaszkodni kell, mert az osztatlan közösben csak az 
egyik társa próbálkozott előnyhöz jutni, kivel aztán lefolytatta az 
eszmecserét a szegénységről és gazdagságról úgy, hogy csak úgy 
zengett az erdő körülötte, pedig hát bölcs akart maradni� De hát 
az érzelmek… az érzelmek felülírtak pillanatnyilag mindent… 

Ha Bendegúz itt állt volna mellette, csak annyit szólt volna: 
– Látod, nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka – és jót ne-

vettek volna mindannyian ezen a kis fusis balfogáson� Higgadtan 
kezelte volna az ügyet, mert az érzelmek nem szabadultak volna 
el a végletek felé, csak támaszt nyújtottak volna, hogy újra erős 
legyen, mint régen, mikor még párbeszédben állt az álmaival� 

Vagyis hát hitt is benne, mert az álmai még mindig követték, 
és nem voltak tekintettel a korára, de ő már időnként megingott, 
hogy mit is kezdhet velük úgy, hogy ne süljön fel, és tükörbe is 
tudjon nézni� Később aztán arra érzett, hogy minden fehér körü-
lötte, és egy arc néz rá némán, keresve a szavakat� 

– Jó kezekben van – mondta neki a fehér köpenyes ápolónő, 
és most már biztos volt benne, hogy ápolónő, mert észrevette, 
hogy mellette egy állványon csöpög az infúzió, de szinte máris 
lecsukódtak a szemei, és nem tudta, hogy most jön vagy megy a 
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mennyország felé, de könnyűnek érezte magát, és előtte lebegett 
egy papír, egy behívó a seregbe, de meghallotta Csaba hangját, 
hogy nem kell bevonulnia� – Apa, már csak zsoldos hadsereg van 
– hallotta a távolból fia hangját… egy tenyér simult végig a hom-
lokán, és a kezét is megigazította az ápolónő� 

– Jól van, jól, van… megnyugtattál… – mondta távolra a fiá-
nak, és újra kinyitotta a szemét, nézte az angyalt, aki mellette állt� 

– Nem kell bevonulnom – mondta� 
– Hát persze, hogy nem – mondta az angyal, miközben a gör-

gővel finomított a csepegésen� 
Aztán az egyik kezét újra a papa homlokára tette, a másikkal 

meg mérte a pulzusát� 
– Hallottam, hogy sok a dolga, de most vegye úgy, hogy sza-

badságon van – nézett rá a nő megnyugtatóan, mire a papa meg-
érintette a kezét a csuklóján� 

– Hogy érzi magát? – kérdezte még a nő�
– Bizonytalanul… Hol vagyok?
– Bízzon bennünk, az a legfontosabb… Meg magában is – tette 

hozzá az asszony�
– Hát persze, mit is tehetnénk mást? – nézett a papa az ápolójá-

ra meg az őt körülvevő ürességre, a mozdulatlan, statikus falakra, 
a külvilágra nyíló ablakokra, aztán a tekintete a ráfigyelő szem-
párra csúszott, és átjárta a testét a melegség érzése, miközben már 
titkon hálás volt egy eddig számára ismeretlen lénynek, egy őrző 
angyalnak, aki csak fogta a csuklóját és mellette állt� 

– Tudja, előny lett volna, ha régebben is jobban hallgatok az 
álmaimra, és nem csak játszadozom a lehetőségekkel� Így hát 
maradjunk abban, hogy maga is itt egy álom – mondta még a 
papa az asszony szemébe nézve, mintha udvarolna, mint régen, 
de még mindig nem tudta, hogy hogyan viszonyuljon a jövőjéhez�
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– Pihenjen még egy kicsit – mondta az ápolónő, miután nyug-
tázta, hogy a férfi összefüggően beszél�

– Jó – mondta a papa igen röviden és engedelmesen, aztán 
alig hogy álomba merült, már is úszott fent a fellegek között az 
ággyal, mellette az őrzőangyalával� 

Miközben itt-ott lemaradtak a barátok, az ismerősök, azok is, 
akiket régen nem látott meg azok is, akikkel a közelmúltban ta-
lálkozott� Távolodtak a családtagok, egyre kisebbek lettek, csak 
Bendegúz tartotta a formáját a két bernáthegyivel, de aztán ők is 
beleolvadtak a fehér hegyekbe, mintha elnyelte volna őket a hó, 
egy új fizikai törvény, melynek farvízén ő mint akrobata haladt 
tovább, és a távolban egy nagy kék karikát látott önmagában fo-
rogni, mint mikor töltődik egy program, mielőtt a színre lépne� 

A hangjegyek elmosódtak, és egy fuvallatban szállt át a zene, 
elnyelődve a szépségben, és már együtt, a szavakkal karonfogva 
suhantak a távoli csillagképek felé, elcsendesedve, nyomtalanul 
és hangtalanul, a mérhetetlen dimenziók határtalan vidéke felé, 
a titkok birodalmába, ahol a gyarló vágyak is szétzuhantak az 
önzés hulló csillagai sodrásában az álmok világába, és már nem 
érezte a gravitációs bonyodalmakat, melyek a gondolatait is lefé-
kezték� Rábízta magát az ismeretlenre, és lelkének súlytalansága 
szinte megrészegítette a határtalanság érzésével, ahova csak egy 
hang követte halkan: – Papa… Papa… – vélte hallani Bendegúz 
hangját, aki a lovakat hajtotta a horizonton� Nézte volna a lát-
ványt a végtelenségig, de az őrangyala fogta még a kezét, hűtötte 
a homlokát, óvta és felügyelt rá� – Fent, a Liszt Ferenc Repülőtér 
pályája felé süllyedő gépen Bendegúz tapadt az üléshez, várva a 
leszállást, mert igyekezett volna már a papa birodalmában lefoly-
tatni a diskurát� 
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muki

Az utcák szürkék voltak, nem esett, de a nap sem bírt átszű-
rődni a makacs felhők között� Az asszony fogta a fiai kezét, akik 
már – javában az ősznek – bakancsaikkal kopogtak a járdán� 
Kellett ilyenkor egy pár nap, hogy puhuljon a lábbeli bőre, és haj-
lékony legyen a talp� Hol az egyik, hol a másik gyerek nézett fel 
néha az anyjára, kérdezett valamit, aztán az egyik botlott egyet� 

– Hasra esel öcsém – mondta Laci a testvérének� 
Az öcskös nem szólt semmit, csak összeszorította a száját� 

Bosszantotta, hogy rögtön rajta kapja a bátyja� Törték néha egy-
más orra alá a borsot, de ha úgy adódott, kiálltak egymás vé-
delmére� Dúlt a grundon a bandaháború, meg időnként szemé-
lyes ügyek is terhelték a mindennapjaikat� Rendszeresen fociztak 
kiskapura a téren, és hát persze, hogy megjelentek idegen csibé-
szek is� Sokakat ismertek, és a kibékíthetetlen összeférhetetlen-
ség – mint a regényekben – örökös ellenségeskedésbe torkollott 
némelyiküknél� Ilyenkor inuk szakadtáig védték egymást és a 
becsületet� A testvérség kötelezte őket erre, és dolguk végeztével 
arra is, hogy időnként ismét egymással is ujjat húzzanak� Persze 
mindez csak addig tartott, míg a szülők valamelyike nem volt a 
láthatáron� 

Most az anyjuk kezét fogták, és csak elejtett szavakkal tettek 
egymásnak megjegyzéseket� 

– Fiúk, fiúk – szólalt meg az anyjuk, még mielőtt kialakult a 
szópárbaj közöttük�
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– Én egy szót sem szóltam – mondta Jósti, a kisebbik, akin 
talán egy számmal nagyobb volt a viharkabát, de lehet, hogy ket-
tővel is� Fején svájcisapka volt, melyet kiheréltek� A középen lévő 
csücsköt kivágták a hosszú szünetben, azóta is keresik, ki lehetett 
a csibész� A testvérének, Lacinak a kopottas kabát pont méretes-
nek tűnt, de talán az ujja kissé rövidebb volt már a kelleténél� 
Kezdte kinőni a gyerek, de lehet, hogy a pulóver vette fel a mé-
retet� Fején micisapka, hasonló, mint az apjának volt, amit az ős 
csak kényszerből tett fel, mert egyébként kalapban szeretett járni� 
Egyszer el is vesztette, és bár nem kereste, a fiúk megtalálták az 
utcai kút mellett, ahol megtámaszkodott egy percre megpihenni, 
keresve az egyensúlyát� Akkor többet ivott a kelleténél, emésztet-
te magát� A nagyreményű világutazóból először börtönviseltet, 
majd földönfutót csináltak� Az anyjukból meg, a szép Marikából, 
űzött menedékkeresőt, kétségbeesett könnyekkel, amik alig apad-
tak alább, mikor már a temetőcsősz mégiscsak befogadta a két 
apróságával meg a fonott kosarával a karján, amibe az összes 
megmaradt vagyonuk volt belezsugorítva� Aztán túlélve a teme-
tő kísértéseit, egy másik városban próbálkoztak új élettel, egy 
albérlettel és a két gyerekkel� Itt az apjuk tudását használni akar-
ták, a feleségét meg kihasználták� Már kora reggel, munka előtt 
a szocialista sajtót kellett felolvasnia� Így hát a gyerekeknek is 
gyorsan kellett nőni, akik az apjukat és az anyjukat csak munká-
ba menni látták, este meg az ezer bajra hazajönni� Amikor az öreg 
felakasztotta a smicit a fogasra, mindig leporolta, megsimogatta 
a kalapját, ami felette volt egy polcon, aztán szépen, finoman visz-
szatette a helyére, mert ebben nem volt tanácsos járni, mivel az 
olyan arisztokratikusnak tűnt a mindennapokban� 
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A két gyerek sem tudta, hogy merre lehet most az apjuk� 
Mentek a város központja felé, amerre az asszony érzékeny ideg-
rendszere ösztönszerűen hajtotta őket� A Laci gyerek belerúgott 
egy kavicsba, mintha egy foci lett volna, a Jósti meg a bakancs 
sarkával próbált szikráztatni, de a papucsszegek már le voltak 
kopva a bőrig� Innentől a sarokvasat is már csak egy szög fog-
ta� Addig próbálkozott, míg végül az is lehullott a lábbeli sar-
káról� Az anyjuk ezért már régen elmarasztalta volna, de most 
csak előrenézett, fogta a fiai kezét, szedte a lábát és ment a tö-
meg felé, mintha vonzotta volna egy mágneses tér, a város fő-
tere� A főtéren álló obeliszknél zsúfolódott össze a nép� Először 
lazán, aztán egyre sűrűsödve kezdett megtelni a központ, végig 
a Nagytemplomig meg az áruházig és a színház felőli utcákból 
egyre csak jöttek és jöttek� A malom környékén is csak a lovas 
kocsik maradtak, mindenki bentebb, bentebb húzódott a vörös 
csillagos szovjet emlékmű felé� 

Az asszony a két gyerekkel a Nagytemplom felé iparkodott� 
Ott a bejáró előtti lépcsők magasságából többet lehetett érzékelni 
a környezetből� Látták, hogy létrákon másznak felfelé emberek a 
szerszámokkal, és a csillagot próbálják ledönteni� A létrák össze 
voltak kötözve, és voltak, akik felfelé kúsztak, néhányan meg le-
felé lépkedtek� A felszerelést húzták, meg tolták fölfelé, az eszkö-
zöket, amivel megbonthatják az emlékművet, hogy ledönthessék 
a csillagot� 

Akkor már észrevétlenül és csendben besűrűsödött a tö-
meg, csend lett� A feszültség pillanatában megdőlt a grániton 
a fém talpazat, és elmozdult a vörös csillag a merőlegesből� A 
létrákon ismét mozgás támadt� A lángvágó kábeleit igazgatták a 
közreműködők�
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Az asszony a kezeit a fiúk vállán pihentette, hogy érezze a 
valóságukat, és hogy kifejezze az együvé tartozást� Futkostak 
az agyában a gondolatok� A veszélyérzete már kifinomult volt� 
Lehajolt a gyerekeihez, és csak annyit mondott:

– Menjünk fiúk – és újra fogta a kezüket, és a templom oldalát 
követve lépkedtek kifelé a tömegből, melynek akkorra megjött 
a hangja, de csak annyit hallott örökké ismételni, hogy „rusz-
kik haza!”� Mentek a Don-kanyarnak nevezett utcarészen, kifelé 
a városból a homokbányák felé� Egy Csepel teherautó vezetője 
lassított mellettük� Rezegtek a lemezek a motorháztetőn, ahogy 
járt a motor� 

– A Dunaföldvári út felé jó irányba megyek? – kérdezte a sofőr, 
aki szimpatikusnak mutatkozott� 

– Dunaföldvárra megy? – kérdezte az asszony�
– Soltra – mondta a sofőr�
– Ezt a két gyereket nem vinné el a kerekegyházi elágazásig? 

– kérdezte gyorsan az asszony, mert érezte, itt az alkalom� A kér-
dés ösztönösen tört fel belőle, szinte vibrált a hangja és mintha 
berekedt volna� Egy idegennek ilyen kérdést feltenni, hogy nem 
vinné-e el a két gyereket… Azt a két gyereket, akikért jobban 
aggódott, mint az életéért� Akikkel átjutott már sok-sok próbaté-
telen, és mint mindig, most is egymás kezét fogták, ha baj volt� 

Lacika és Jósti érzékelték a főtéren a tömeget, de az érzékeiket 
akkor járta át a közeledő baj, mikor a közönség felzúgott, felhö-
rdült, ahogy megbillent fent a magasban a vörös csillag, és érez-
ték, ahogy az anyjuk szorítása a kezükön erősödött� Az anyjuk 
érzékeny idegszálai már ráálltak, már fókuszálták, és összegzően 
szállították az előrevetített lehetséges drámát, ami már csírájá-
ban is vákuumszerűen szippantotta magába egyenként az egyént, 
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hogy egy nagy örvényben egyesítse őket, mint népet� Az asszony 
átélte már a háborút� Ismerte a nélkülözést meg a lóhús édeskés 
ízét, mikor Pesten nem volt már ennivaló, és némi kekszmorzsa is 
csemegévé terült szét a szájban� Ismerte a kilakoltatást, a földön-
futást és a kegyelemkenyeret gyerekkel a hóna alatt� Még emléke-
zett a laktanyákra, ahova begyűjtötték a ruszkik a mosodába, és a 
félelem bénító görcse még mindig ott bujkált a lábikrájában, és a 
nyomás a szívén szorongatva őrizte az események eszenciáját� A 
bajban ezerszer is elmondta az üdvözlégy Máriát� Csakúgy jöttek 
a szavak egymás után, mint most is, ahogy csengtek a fülében: 

– Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján, 
Ámen� 

A nyugodtabb óráiban próbálta a bűneit számba venni, és nem 
csak a sekrestyében elmondani a bocsánatos dolgait, de nem ta-
lálta meg az egyensúlyt az élet felállított aránypárjaiban� A ke-
resztet hordta tehát a nyakában mementóként, hogy a gonoszság 
örökmozgó� Ha nem láncon csüngött volna az emlékeztető, a lel-
két marta volna szét a rejtély, és miként cseperedtek volna fel a 
gyermekei, akiket óvott a széltől is, miközben ő viharban forgoló-
dott� – És tessék – ismét ott topogott, kérve egy idegent, hogy biz-
tosabb helyre vitesse a testvéreket, mert már érezte, hogy közeleg 
a vihar szele� Idegrendszerében a ráérzés vibráló húrjai között 
rezegtek még a német motorosok zaja, az amerikai bombázások 
és az orosz lövegek ismétlődő csapásai, a Sztálin-orgonák lüktető 
fényei előtt� Fülében még zúgott a szirénák vinnyogása, és emlék-
képe volt még a bolondul futó csetlés-botlásairól a pincék mélye 
felé, a sötét függönyök mögötti halálvárásokról, a nyomasztó ki-
szolgáltatottság telítettségéről� 
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Mintegy villámló fájdalom, úgy járta át a felismerés, hogy itt 
az alkalom, és a fennmaradás ösztönmenekülés-kényszerével ka-
paszkodott a sofőr tekintetébe a válaszra várva�

– Tíz-tizenöt kilométer? – kérdezte a sofőr�
– A tizenegyes kilométert ismerik a fiúk, így van? – nézett a 

kölykökre� 
– Hát persze, mondta Laci, Jósti meg a zsebeit tapogatta, mi-

közben a sofőr nyitotta az ajtót� Az „ugrás, fiúk!”-ra felkapasz-
kodott a két gyerek a rezgő fülke puha ülésére, és már indult is 
velük a jármű, ők meg integettek a mamának, akitől igen gyorsan 
elválni kényszerültek�

– A tanyára, fiúk – hallotta még az anyja szavait Jósti, miköz-
ben az ülésen kuporogva megtalálta a csúzli gumiját is a zsebé-
ben� – Na, végre! – gondolta, és ő nem az utat nézte, hanem az 
ágas nyílásába erősítette a tejgumit, hogy összeálljon a parittya� 
A kabát másik zsebében volt egy marék kavics, és arra gondolt, 
hogy a bejáró mellett szokott lenni szarkafészek, majd ott kipró-
bálja, hogy hord a műszer� A város szélén a kocsi lassítani kezdett� 
Két idős integetett az út mellett kétségbeesetten� 

– Nem jött a buszunk, nem jött a buszunk – mondták kánon-
ban egymás szavába vágva� 

– Hátraültök, fiúk? – kérdezte a sofőr� 
– Hát, persze – mondta Laci, és mint idősebb, már pattant is ki, 

és mászott fel a platóra, Jósti meg a nyomában, és a kabin mögött 
lekuporogtak az összehajtott ponyvára� 

A városközpont sűrű sokasága után kihalt periféria mentén 
haladtak� A két gyereknek ez nem volt feltűnő, természetesnek 
tűnt minden, de némi gyanú mégiscsak keringett körülöttük� 
Már a két öreg igyekezete sem volt mindennapi, a megjelenő 
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kerékpárosokon is látszott az út szélén, hogy igencsak iparkod-
nak céljaik felé, és a gyalogosok erre-arra észrevétlenül felszí-
vódtak, valahogy gyorsan nyomuk veszett� Csattogott a Csepel a 
kövesúton, melyet még a németek építettek a múltban, melyen a 
megtört betonkockákat bitumennal öntötték ki azóta� 

A két gyerek a fülke mögül leste a környező világot; a tovatű-
nő útszéli fákat, az elmaradt városszéli homokbánya környékén 
növő olajbokrokat és a megjelenő kétszintes művelésű gyalog-
szőlők egymást váltó parcelláit� Csúzlikkal játszadoztak, mikor 
a rázkódó Csepel hangjába belevegyült dübörgés a szívükig ha-
tolt� Egy vasmordály haladt el mellettük, és amikor a teherautó 
oldaldeszkái láttatni engedték, a szájuk is tátva maradt, ahogy 
nézték, hogy a város felé egy ágyúcső mered� Aztán a következő 
és a következő haladt tovább, és egy pillanatra a motorok és a 
lánctalpak dübörgését sem hallották az ágyúcsövek látványának 
döbbenetétől� 

A két gyerek ösztönös óvatossággal emelkedett térdre a pony-
váról, ahol ültek, és közel csúsztak a teherautó platóján az oldal-
deszkákhoz� Jósti kilesett a kabin fölött előre a csatazajon keresz-
tül, egészen a távoli látótávolságig, ahol csak tankok és tankok 
követték egymást a végtelenségig� 

– Nézd… – lökte oldalba Lacit, és nem szólt többet az ámulat-
tól, meg amúgy sem hallatszott volna a hangja az óriási földin-
dulásban, mert már a rázkódó teherautó zörgését sem hallották, 
amin kapaszkodtak� 

Laci szája tátva maradt, ahogy a szeme rámeredt a vasször-
nyek dübörgő-csattogó folyamára� A hirtelen feldolgozhatatlan 
látványra kővé meredt a fiatal testben a szufla� Két kézzel szo-
rította a teherautó oldalán a deszkát, amely rezonált, de ő ebből 
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semmit nem érzett� Jósti szája összepréselődött, fogai összekoc-
cantak a szájban, arcizmai megfeszültek és szemeit a félelem és 
dac egyszerre köröztette a félelmetes, nyikorgó, csattogó, dübörgő 
földindulásban� Aztán a sapkát jó erősen a fejére húzta, mert rög-
tön úgy érezte, hogy mindent védenie kell, ami csak hozzá tarto-
zik� Laci az ámulatból nem tért még magához, mindkét kezével 
szorította az oldaldeszkát, és továbbra sem bírta még feldolgozni 
azt a hatalmas erőt, mely minden jelenésében tarolta még a kép-
zeletet is� Egy zabszemet sem lehetett volna feldugni egyik gye-
reknél sem, a fülkében meg a két öreg egymásba kapaszkodott, a 
sofőr meg a kormányba, és amennyire lehetett, csak előre nézett 
és tartotta a járművét az úton� 

– Minek kellett nekem még ezeket is felvennem?! – gondolta, 
ahogy látta a két öreget maga mellett, a gyerekekre meg gondolni 
sem mert, hogy mi lehet velük hátul a platón� Úgy képzelte, hogy 
a tizenegyes kilométerkőnél leteszi a gyerekeket, és a két öreget 
hazaviszi� De hát leteheti-e a két gyereket ilyen körülmények kö-
zött? – vetődött fel benne, és kereste még tovább a lehetőségeket, 
miközben nem is sejtette, hogy a két gyerek már hátul a fülke 
mögül kavicsokkal csúzlizza a tankokat� Többször is rátekintett 
az öregekre, és be kellett látnia, hogy a bizonytalanra nem bízhat-
ja magát� Az útvonalat kell tartania, és már szinte vizet csavart 
a kormányból, a lábai meg örökös készenlétben a gáz és a kup-
lung körül meredeztek� A harckocsik látványától pánikba esett� 
A zajtól meg még inkább begőzölt, és a kereszteződésig adott ma-
gának haladékot a döntésre a hogyan továbbról� A tizenegyes 
kilométerkő környékén, az elágazás előtti pihenőnél erőszakot 
vett magán, és megállt� Kinyitotta a zörgős lemezajtót, kilépett, 
és felállt a lépcsőn� 
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– Azt hiszem, beviszlek benneteket a tanyára – szólt a fiúknak, 
akik az oldaldeszka mögött lapulva, csúzlival a kezük között fi-
gyelték a megszállást� – Ugrás a fülkébe, majd összepréselődünk 
– mondta a sofőr� 

De közben Jósti újratöltötte a parittyáját, és már lőtt is az egyik 
vasszörnyre, amiről kis kattanással pattant le a kavics, de ő ezt 
erős visszhangzó kongásnak vélte felerősödni a spontán harcmű-
veletben� Erre a sofőr szó nélkül visszalépett a fülkébe, egy pilla-
natra végigfutott a szeme az úton, ahol a végtelen mennyiségben 
is csak a megszálló tankokat látta� 

– Itt forduljon jobbra és balra, a harmadik bejáró a tanyához 
vezet! – ordította be a nyitott ablakon Laci� 

A pilóta rálépett a pedálokra, visszakaptatott az útra, és az el-
ágazásig fel sem emelte már a tekintetét, csak az előtte futó betont 
nézte� Az elágazásnál felszabadultan tekerte jobbra a kormányt, 
és erős gázfröccsel megugrasztotta a lóerőket� A második bejáró 
után Laci már verte a fülke tetejét és előre kiabált:

– A következőnél balra! – mondta, mire a sofőr a nyitott ablak-
ból kidugta a kezét jelezve, hogy vette az adást� 

A platón Jósti most már felállva nekitámaszkodott a fülke 
hátuljának és csak nézte, nézte a most már mögöttük elhaladó 
végtelen ágyúcsövet, a lánctalpas szörnyeket� Egyszer már látott 
lánctalpakat, mikor a nagypapa gyümölcsös alá mélyforgatta a 
talajt� Ők meg szaladtak a gép után a barázdában, mintegy fu-
tóárokban, de az még a békés időkben volt, mikor még szinte 
fürödtek az új élményekben, ismerkedtek a világgal� A világgal, 
amivel most is ismerkedtek, és amelyik a gonosz a gyilkos arcát 
fordította feléjük ezen a késő őszi, egyébként is szomorkás na-
pon� És hogy békés idők voltak-e azok a barázdában szaladgálós 
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napok? – most értette még meg gyerekfejjel, hogy miért is hall-
gatta a nagypapa éjszakánként a Szabad Európa Rádiót, zavarva 
a nyugalmukat, faragva magából is a nappalra tartogatott erőt� A 
nagypapa… Bizony, a nagypapa a bejáró végén, aki most is ott 
állt a nagykapu előtt és várta, hogy ugyan kifélék közelednek a 
tanyájuk felé� 

Ugyanígy kezdődött ez másfél évtizede is, mikor lelőtték a 
kutyáit, feldúlták a fészkét, őt meg falhoz állították, mint burzsuj-
gyanús személyt, mert megtalálták a kukoricakúp alatt a motor-
kerékpárját, amit azonnal el is vittek� Ám ebben az esetben csak 
egy kifakult Csepel teherautó zörgött a tanyagazda előtt, kellő 
távolságból lelassulva, mintha elfogyott volna belőle az erő, aztán 
leállt az autó és a motorja is�

– Nagyapám! – kiáltotta a platóról Jósti, Lacival szinte egy idő-
ben, és már pattantak is le a platóról, hogy elmeséljék az úton tör-
ténteket� Közben a kinyitott kapun kiporoszkált a Muki szamár, 
és hátulról igen szemfülesen leemelte a nagypapa kalapját� 

– Muki! A mindenedet! – mondta a nagypapa, miközben a sza-
már futott egy kört, szájában a kalappal, aztán a gazdája elé állt, 
és átnyújtotta az imént elcsent holmit� – Na, jól van, hagyj békén, 
hát nem látod, hogy kik vannak itt?!

– Muki, Muki! – kiabált Jósti, ahogy átölelte a nagypapát, aztán 
megpaskolta a szamár lapockáját, a másik kezével meg simított 
egyet a hosszú fülén� Muki barátságosan ránézett a gyerekre, és 
odafordult oldalazva felé� 

– Na, jó, járjunk egyet! – mondta Jósti, és az öregapja segített 
neki felülni a szamár hátára� Muki megindult vele keresztül az 
udvaron, a góré mögötti szalmakazal felé, gyors apró léptekkel, 
szamár mérték szerinti dinamikával� Rázkódott Jósti a hátán, 
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mint kosárban a krumpli, mikor rázzák le róla a homokot� Elég 
volt fennmaradni a vékony szamárháton� Aztán mikor a szalma-
kazalhoz értek, a szamár gerince először pontyháttá púposodott, 
és már a gyerek repült is le róla, aztán az állat előreugrott még, 
majd mindkét lábbal hátra kirúgott, és visszanézett, hogy hova 
lett az utasa� Az utas ugyan előre tudta a történéseket, mégis 
mindannyiszor, mikor ezt csinálták, meglepődött, hogy a szalma 
között találja magát�

– Teremtette! Nem szégyelled magad? – szólt a szamárnak, 
aki már akkorra vele szemben állt és barátságosan felé fordította 
hosszú füleit� A kitanult, dörzsölt állat nem szemezett sokáig, ol-
dalra fordult, és türelmesen várt� 

Innentől aztán rapszodikus volt a játék, mert némelykor ott-
hagyta, és eltűnt, mint szamár a ködben, máskor meg türelme-
sen várakozott, és még néhányszor eljátszották a rodeót� Ilyenkor 
már csak a kazal körül futott egyet, és már röpült is az utasa, de 
ezt csak vele csinálta így a kazalnál, akárcsak az anyja, a gyerek 
anyukájával annak idején� Mást rögtön ledobott már ott, ahol csak 
próbálkoztak vele� Most azonban a gyerek még egyszer megpas-
kolta a szamár nyakát, végighúzta a tenyerét az állat homlokán, 
és odaszólt neki: 

– Mennem kell, most nem lehet� Gyere! – mondta Mukinak 
Jósti, és elindult vissza, keresztül az udvaron, a szamár meg utá-
na ballagott� 

A tanya lakói láthatóan el voltak foglalva pakolással, rámolás-
sal meg az állatok terelésével az ólak felé� 

– Hozd a lóistállóba! – szólt a gyerekhez Pali bácsi, aki már 
ilyenkor ősszel a városban szokott lenni a családjával, de most 
még történetesen kint rekedt a sok tennivalóra való tekintettel� 
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Miska bácsi a teheneket kötözte be egy másik épületbe� Marcsa 
meg a baromfikat, főként a pulykákat terelte be az ólba� 

– Csókolom – szólt oda a mamának a gyerek� – Megyek segí-
teni – mondta, mert látta, hogy a nagymama a galambkifutókat 
akarja lereteszelni� 

– Gyere, drágám, gyere! – mondta, és megvárta, hogy a gyerek 
odaszaladjon hozzá� Közben ő is megindult az unoka felé meg-
lepetésében� Teljesen váratlanul érte, hogy az unokája itt rohan-
gál az udvaron ebben a veszélyes időben� A férjét fürkészte még, 
hogy kikövetkeztesse a gesztusaiból a helyzetet� Megszeretgette 
az unokát, közben már faggatta, hogy miként került ide� Aztán 
szép lassan mindent megtudott, miközben már mentek be a 
konyhába, hogy tegyenek a tűzre� A nagypapa meg Lacitól tudta 
meg a városi eseményeket� A bevonulás a Duna felől nem volt 
ismeretlen előtte, mert már az előőrsök a közeli erdőben ásták a 
bunkereket, és több ízben is felkeresték nélkülözhetetlen dolgo-
kért, például vizet meg alkalmasint szeszt és dohányt kerestek� 
A nagypapa rendszeresen hallgatta az akkumulátoros rádióját, 
de itt a helyi viszonyok bizonyultak perdöntőnek, az ösztönei 
meg már a szerzett tapasztalatokkal egészen jól kiegészítették 
egymást� A családot ért személyi és anyagi veszteségek emberöl-
tőn keresztül hol földbe döngölték, hol meg földönfutóvá tették 
őket� Az örök újrakezdés dacára szenvedő vesztesnek billogozták, 
melyet a nagypapa méltósággal viselt és jól kezelt a ráérzéseivel, 
melyet a közvetlen környezete is belékódolt� Szóval a nagypapa 
így vagy úgy, de mindent követni tudott, és eligazodott, de a fá-
ziskésések azért feladták neki is a leckét� Ezzel együtt iránytűje 
volt a határnak, és legyengült szervezete ellenére is meghatáro-
zó személyisége, szinte foszforeszkált az átláthatatlan viszonyok 
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között is� Most például az állatok idő előtti beterelése a védelmi 
stratégia része lett, hogy a puszta látványuk se okozzon kihívó és 
elhalaszthatatlan vágyakozást az orosz katonák között� Ismerte 
már a dolgok pszichológiáját� A hazáján kívül a katona máskülön-
ben is sok mindenre képes� Úgyhogy rövid időn belül az udvar 
elcsendesedett, a két gyerek meg a sparhelt mellett a macskákkal 
játszadozott, meg a csókával beszélgettek és lesték, hogy a madár 
milyen fényességgel fog eltűnni mindjárt� Csoki, ami fénylett, azt 
mind összegyűjtötte magának, és sok fontos dolog is megtalálha-
tó volt a gyűjteményében�

Ezt havi rendszerességgel felszámolták, de ha nagyon hiány-
zott valami, akkor túrtak rajta egyet, és ha meglett a tárgy, nyugi 
volt, ha nem, akkor következett a nagytakarítás� Kulcsok, laka-
tok, evőeszközök, fényes nikkelezett láncok között néha karóra 
is hevert, netán gyűrű, nyaklánc vagy fülbevaló is meglapult a 
Csoki-féle gyűjteményben� A tanyán Muki és Csoki képviselte a 
szerzett jogok kivívásának befolyásos kultúráját, melyhez minden 
elképzelhető trükköt felhasználtak� Figyelmük sosem lankadt, 
bár néha látszólag bóbiskoltak is, és szemük le-lecsukódott, de 
egy pillanat műve volt, hogy akciózzanak� Így esett meg többször 
is, hogy mikor a nagypapa a lovakkal elindult a városba, és a 
nagykapukat gondosan becsukták maguk mögött, Muki pillana-
tokon belül fogaival levette a kapuvasat, kireteszelte a zárat, és 
már nyitotta is a kapuszárnyat, amin Csoki már billegve karaty-
tyolt és mondta a közlendőit� A lovas kocsi még a kövesútig sem 
ért, Muki már közvetlenül a kocsi mögött ballagott, Csoki meg 
a kocsi tengelyén utaztatta magát� A nagyobb baj az volt, hogy 
a tárva-nyitva hagyott kapun kimentek a baromfik meg a ser-
tések is, meg minden jószág, ami nem volt lekötve, vagy éppen 
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az ólakba zárva� Így a két bajkeverő akcióit időnként követhette 
kisebb-nagyobb kár, ami természetesen okozott egy kis ribilliót a 
messziről csendesnek tűnő gazdaságban� 

Ezen az október végi őszi napon Csoki a gang párkányára 
szállt, és szemezett Mukival, aki közelebb lépett a hírvivőjéhez, 
de ahogy a madár szárnyával meglegyintette az orrát, vissza-
húzódott, és a nagykapu felé ment, ahol a nagypapa mérlegel-
te a két öreggel, hogy mekkora a rizikója a további utazásnak� 
Marasztalta is őket, de tudta, hogy ebben a korban már ragasz-
kodik az ember a saját megszokott ágyához, és most ő sem tudta 
volna megmondani, hogy a lét hol biztonságos� Most, hogy az 
erdőt is megszállják, új helyzet állt elő a környéken� Mivel a sofőr-
nek mindenképpen tovább kellett mennie, végül is úgy döntöttek, 
hogy azt a hozzávetőlegesen öt-hat kilométert le tudják küzdeni� 
A gazda a sofőrt féltette jobban, akinek át kell majd mennie a solti 
Duna-hídon�

– Ebben a helyzetben a Duna nagy akadály, egyébként is kes-
keny a híd� Hogy ezek honnan jönnek, nem tudom, de látja, hogy 
ellepnek mindent – jegyezte meg, és széttárta a kezeit� – Mit te-
gyünk? – tette hozzá� – Nincs jobb ötletem – mondta� 

– Indulnom kell – szólt a sofőr, és rácsukta utasaira a fülke 
ajtaját�

A két öreg a fülkében szorongott már, a két ember meg a kocsi 
mellett egymás szemébe nézett� Mindketten tudták, hogy a sors 
megkerülhetetlen, és most olyan idők jöttek, hogy nekik előre 
kell menni, időben, térben helytállni, percről percre, saját belátá-
suk szerint kell megállni vagy szaporázni a lépéseiket� A gazda 
becsukta a nagykaput, ahogy az udvarban megfordult a Csepel, 
és kihajtott a bekötőútra� Szemeivel követte a teherautót, időnként 
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meg az erdő felé nézett, ahol tudta, hogy már ássák a bunke-
reket és ácsolják a kivágott fából az oldalaikat, mennyezeteiket� 
Három napja nem aludt már, szinte pillanatokra hunyta csak be 
a szemét� A Szabad Európa Rádió fortyogó, szörtyögő, agyonra 
zavart adásaiban próbált tájékozódni, és a magyar rádióból szét-
szórt drámai percek kimondhatatlanul felcsigázták� Asztmás volt 
és szívbeteg� Többször is megfeküdt már� Volt úgy, hogy felvette 
az utolsó kenetet, de mindannyiszor talpra tudott állni� Maradni 
tudott a tanyán, óvni, amit csak lehet, és vigyázni az itt lévő em-
berekre, most meg hatványozottan fel kellett támadnia az unokák 
okán is� Feledni kellett a megbélyegzéseket, hogy örök bűnbak-
nak állították be, és ha megmaradt túlélőnek, az is csak azért volt, 
hogy kihasználják, hasznot húzzanak belőle, mint egy igásállat-
ból� Megint jöttek, ismételte önmagában, ahogy még kinézett az 
erdő felé, és még hallotta a lánctalpasok dübörgésének moraját 
az út felől� Negyvennégyben is így volt ez� Beköltöztek a tanyába 
is, felszedték a padlót, azzal tüzeltek a szobában, aztán évekbe 
telt, hogy kiirtsa a gerendákból a poloskákat� Élősködők, parazi-
ták minden mennyiségben� Akkor megúszták élve� Átvészelték a 
drámai időket, és most felnézett az égre, aztán lehunyta a szemét, 
hogy fohászkodjon a Szűzanyához is� 

Megvetette a lábát még a kapu előtt, miközben két kezével 
fogta a kerítéslécet, s megint csak az erdőt vizslatta� Az asszonya 
még nem tudta, hogy mi következik, ugyanúgy, mint a tanyán 
élők egyike sem� Egyelőre megtartotta magában azt a súlyos in-
formációt, hogy innen bármit vihetnek szükség esetén, és vinni 
is fognak, csak még a mértékét nem ismeri� Cserében elhozhatják 
a bunkerektől a moslékot� Pompás ötlet – gondolta, és szeméből 
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kicsordultak a könnyek, aztán összeszedte magát, és elindult be, 
hogy a ház népével szót váltson az elkövetkezendő időkről, és a 
két gyereknek megsimogassa a kis buksi fejét� 

– Lajcsikám – hallotta a nagymama hangját, ahogy egy kis 
csalással újította az unokák keresztneveit, és így csak egyszer 
kellett szólni, hogy jöjjenek a dianás cukorért, amit ez idáig jól 
rejtegetett a lisztes dobozok között� A sparheltra Marcsa rakta a 
gallyakat, Pali bácsi meg szívta a pipáját és hallgatta Miska bá-
csi monológját a háborúskodás ama daliás pillanatairól, mikor a 
román katona úgy rúgta tökön, hogy összeesett, és még egyszer 
ráduplázott, ahelyett, hogy a szuronyát használta volna� 

– Egy gyereked csak lett – mondta Pali bácsi, miután szívott 
egyet a pipán� 

– Lett, de milyen… – legyintett�
– Azt az asszonytól is örökölhette�
– Az, hogy élhetetlen, a fatökűségnek köszönhető – erősködött 

Miska bácsi, és káromkodva szidta az akkori ellenség katonáját� – 
Jobb lett volna, ha belém bassza a szuronyát… – mondta még, és 
sodorni kezdett egy szivart a lepke cigarettapapírból�

– Nocsak, nocsak…! Gyerekek is vannak ám, a szentségit ma-
gának, kardoskodott a tűzhely mellől Marcsa, miközben a bög-
rékbe a teát kanalazta� 

– Mi lesz ebből, asszonyom? – kérdezte még Mariska nénit a 
tűzhely mellől�

– Mire gondolsz?
– Hát a katonákra, ott a Rácz néni tanyája felé�
– Kérdezd meg a Jóska bátyádat, mi nem értünk ehhez – 

mondta Mariska néni, a nagymama, miközben már dagasztotta a 
lisztet, amiből az unokák okán kalácsot akart sütni minden áron�
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– Igaza van, nem miránk tartozik – mondta Marcsa, és tovább-
ra is a tűzhely körül pakolászott�

– Inkább arról beszéljen, hogy látta-e a szamarat, hogy mit 
csinált délelőtt! – kérdezte Pali bácsi az öreg Miskát�

– Annyit láttam, hogy maga keresztelte, de piszkosul egy hosz-
szú bottal, vagyis hát inkább rúdnak nézett ki�

– Hát igen, mert most már úgy néz ki, hogy ő akar lenni a 
hallja kend� 

– Hallja kend a szamár? – csodálkozott az öreg Miska�
– Már a birkákat nyúzta, de előtte már láttam, hogy az anya-

kocának is többször megharapta a nyakát, ám az visszatámadott�
– De a Jóstit milyen lágyan hajította bele a szalmába, azt nem 

látták, ugye? 
– Az már hagyomány a Balogh-tanyán – szólt Pali bácsi� – Az 

anyukák ugyanezt csinálták, komiszkodni mindig csak mással…
– És a sok bosszantás, amit Csokival kiagyalnak – szólt közbe 

Marcsa�
– Milyen bosszantásról beszélsz? – kérdezte Pali bácsi�
– Nyáron is, mikor fürödtem a kádban, Muki elcsente a ruhá-

mat, Csoki meg a hajcsatomat�
– Én meg legeltettem a teheneket, és ebből semmit sem láttam 

– sajnálkozott az öreg Miska�
– Maga vén kujon – szólt vissza neki Marcsa�
– Vén kujon? – nézett maga elé az öreg Miska� 
– Mi lenne más? Maga fél herével is gyereket csinál�
– Csak egyet, Marcsa, csak egyet, így hát neked nem kell 

beijedni�
– Beijedni? El van maga tévedve, hallja-e? 
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– Maga mondta, hogy milyen kemények a csöcsei – kuncogott 
fel emlékeztetőül a Laci gyerek, aztán jót nevettek mindannyian�

– Szólj a Jóska bátyádnak, hogy jöjjön, kész a pirítós is, és 
mindjárt kisül a kalács – oldotta fel a témát a nagymama, aki az 
éléskamra készletét a végsőkig apasztotta, mert már nem igen 
bízott a holnapokban, de a hite mégis csak tartotta benne a lelket, 
az ő egyszerű hite, ami anyáról gyerekre szállt, és remélte, hogy 
most ő is szinte hidegvérrel árasztja a nyugalmat a környezetére� 

A sarokban, a fogas mögött, a suba árnyékában közben Jósti a 
csúzliját gumizta át u-szögesre� Laci meg az előszobába ment sze-
relni valamit, és dobozokat pakolgatott� Jobbnak látta azt folytat-
ni, mint a nagyok között hallgatni a diskurát� Egyébként is nyo-
masztotta már ez a nap a maga történéseivel, de le akarta reagálni 
a maga módján� Úgy gondolta, hogy a nagy túlerőt majd elijeszti a 
környékről� Tudta, hogy a nagyapja hol tárolja a karbidot, amivel 
gondolatai szerint majd óriási robbanásokat fog produkálni� Már 
tapasztaltabbnak érezte magát a tanyasiaknál, akik ugyan állan-
dóan maguk körül forgolódtak valamilyen szerszámmal a ke-
zükben, és láthatóan mindig kitaláltak valami cifra meglepetést 
az állatoknak, akik pedig az ő eszükön próbáltak túljárni ebben 
az állandó körforgásban, ahol még a tojótyúk is tartani akarta a 
maga pozícióját és ragaszkodott a megszokott tojóládájához� 

– Gazduram! – kiabált Marcsa – a Mariska néni üzeni, hogy 
tessék jönni, kész a pirítós meg kisült a kalács�

– Kalács? – kérdezte meglepetten Jóska bácsi�
– A kalács hát! Az asszonyommal mindent összekotortunk, és 

bedagasztottuk az utolsó gramm lisztet is, még mielőtt elérné a 
pusztulat�

– A pusztulat… – ismételte a szót a gazda�
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– Ezek úgy is kisöpörnek innen mindent – mondta Marcsa, mi-
közben az erdő felé biccentett a fejével, mert a két keze többnyire 
a csípőjén pihent, ha nem ügyködött valamit� 

– A bort biztos mind elviszik a tisztek – mondta csakúgy maga 
elé a gazda�

– Az asszonyom semmit sem lát biztonságban, és itt a két uno-
ka is� Különösképp a Jósti imádja a kakaót kaláccsal�

– Még kakaóport is találtatok? – lepődött meg a gazda� 
– Maga tudja a legjobban, hogy mindenből volt tartalék, a sót 

meg maga őrzi leginkább, nem? – csattant fel Marcsa, miközben 
fél szeme az erdő felé nézett�

 Aztán bementek a korai vacsorához, és az asztalnál hallgatták 
a két gyerek regényes élménybeszámolóját várostól a tanyáig ve-
zető történésekről� Gerjesztették az eseményeket� 

– Tizenkét éve vitték el a motort a szárkúp alól, gazdám – szó-
lalt meg a csendben Pali bácsi�

– Akkor bizony burzsuj voltál – szólt közbe Mariska néni, a 
nagymama� 

– A Jóisten mentett meg a kivégzéstől� A mai napig köszönöm 
a Szentlélek Úristennek az életet – tette hozzá, és megcsordultak 
a könnycseppek a szeméből� 

Ezt látva a nagypapa felállt az asztaltól:
 – Egyetek még – mondta, és bement a szobába, hogy meg-

hallgassa a Szabad Európa Rádiót, amivel egy percre sem tudott 
betelni� Szabadulni akart már a nyomasztó hazugságoktól, a 
kényszerektől és az éterből érkező remény megvillanását várta 
szakadatlan� 
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A konyhában meg Jósti – miután jól bekakaózott – erősködött, 
hogy ő bizony a Mukival kimegy az erdőbe a moslékért, főleg, 
hogy megtudta, hogy ez a Papa reszortja�

– Nem lesz ez így jó, asszonyom – mondta Marcsa a Mariska 
néninek, mikor már mosogattak, a Miska bácsiék meg már rég 
a cigarettát sodorták meg a pipát tömték a hátsó épületben� – A 
kisgyereket nem kellene kiengedni az erdőhöz – mondta még rö-
viden Marcsa� 

– Jóska bátyád majd tudja, hogy mit csinál – zárta rövidre a 
témát a nagymama�

A Jóska bácsi meg szinte le sem csukta a szemét egész éjszaka, 
hasonlóan az előző napokhoz, mert a rádióra tapadva próbálta 
kiszűrni az állandóan zavart csatorna vinnyogó, fütyülő káoszá-
ból a szavakat, amiből következtetni próbált a maguk helyzetére� 
Néha el-elbóbiskolt, miközben meg a múlt működött az impulzu-
saival, és csak úgy darálta, hogy ugyanaz a svindli söpör rajtuk 
végig keletről, nyugatról egyaránt váltakozva, mint egy oxigén-
szegény lélegzet, mellyel csak fuldokolni lehet� 

Ilyenkor, ahogy felérzett, az asztmáját a kéznél lévő bogyói-
val csillapította� Mint szokott, most is kiment az előszobába el-
szívni egy asztma-cigarettát, hogy lenyugtassa magát, és hogy 
elnyomja a stresszt� A zseblámpa fényénél látta, hogy dobozok 
vannak felhalmozva az asztal végénél, meg néhány üveget is lá-
tott a sarokban� 

Aztán eszébe jutott, hogy itt vannak az unokák, biztosan ők 
játszanak jobb híján azzal, ami a kezükbe akad� Latolgatta, hogy 
Jóstit kiviszi magával, ha annyira ragaszkodik ehhez a gyerek� 
Különben is az ő barátja, hadd hajtsa a gyerek a szamarat� Ahogy 
kiismerte a parancsnokot, a felől nem aggódott, hogy a gyereknek 
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baja esik� A százados szigorú rendet tartott� Ami kellett, kivitték 
a tanyából, de most nem dúltak fel mindent, és nem fosztották 
ki, mint tizenkét éve, amikor még falhoz is állították, és mindent 
elvittek� Most rengeteg konzervük volt, még hoztak a tanyába is, 
viszont a bort vitték korlátlanul� Bármennyit ittak, is a parancs-
nok és az emberei, nem tudta kihúzni belőlük, hogy mit akarnak 
itt, mire rendezkednek be, hogy bunkereket építenek� A tanyá-
ból kivitték az összes ásót, lapátot, csákányt, fűrészt meg fejszét, 
és még a gyalogsági ásókkal is ásták a gödröket, készítették a 
bunkereket� 

A meglepetést az okozta, hogyha ezek itt berendezkednek a 
bunkerekbe, hova vonul a rengeteg tank a város felé, ha meg vo-
nulnak, akkor ezek mit akarnak itt� Hiába próbált beszélgetni, tel-
jes hírzárlat volt, csak az evés, ivás lehetett téma a parancsnokkal� 
A legénység szó nélkül dolgozott, és csak szuszogást meg néha 
egy-egy köhögést lehetett hallani� Most a rádióból kiszűrődött 
hangok forradalomról beszéltek meg rendkívüli helyzetről� A 
szabad rádió szinte csak Magyarországról és a Szuezi-csatornáról 
öntötte a híreket� Itt, a tanya mellett bunkert építenek az oroszok, 
de a közutakon meg egyvégtében csak vonulnak a tankok� Itt 
most nem bántják még őket, de tudta, hogy nagy a baj� Egyébként 
is a vérében volt a veszélyérzet, a rokonai egy része a háborúk-
ban veszett el, egy része kivándorolt a csonkított, kivéreztetett 
hazából, más részét kitelepítették, miközben átjártak itt németek, 
franciák, románok, szerbek, oroszok, és bombáztak az amerikai 
repülők� Egy emberöltő alatt két világháború, és most innen a 
tanyáról nem lehetett tudni, hogy mi is készülődik� A háború 
után épphogy talpra álltak, jöttek a belvizes évek, amikor éppen, 
hogy csak a tanya maradt meg, mint egy sziget� Aztán előírták, 
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mit termeljenek, és ahogy előtte elmosott mindent a víz, most a 
beszolgáltatás lett a módi meg a padláslesöprés� – Töprengett ma-
gában a gazda, miközben kapott már levegőt, hatott a gyógyszer, 
keserű mosoly futott végig az arcán, ahogy megkönnyebbülten 
lélegzett� Az járt már a fejében, hogy az unokák jöttére a felesége 
mindent összesöpört, és kalácsot is sütött, de ezzel kimerült a 
készlet� A pince is kiürül a napokban, ha még egyszer bejön a pa-
rancsnok� Hanem egyelőre úgy néz ki, az állatait békén hagyják, 
és már ez is valami�

Másnap héjába sült krumplit kaptak reggelire a gyerekek, és 
egészen megtelt az asztal, mikor a nagymama kihozta a kamrából 
a túrót, és pucolta a vöröshagymát, de nem álltak neki még enni, 
kiszaladtak az udvarra, Jósti a lóistálló felé futott, de a kútnál 
már meg is állt, mert Muki már ott ivott, Csoki meg a kútágason 
ült� Laci a szerszámos kócerájban keresett magának kincseket� 
A két gyerek biztonságban érezte magát a tanyán a nagyapjuk 
mellett, mintha ő egy rendezője lenne az eseményeknek, és úgy 
fognak alakulni a dolgok, hogy nekik jó legyen� Szinte már el is 
felejtették a városi forrongást és a teherautóval szemben felvonuló 
áradatot, amivel a platóról incselkedtek� Úgy érezték, otthon van-
nak, és az otthon szent dolog, ahol ők védelmet élveznek minden 
baj ellenében� 

Mikor mindenki végzett a munkájával, együtt ültek az asztal-
hoz� Addig a nagymama vastagon bebugyolálta a krumplit, hogy 
melegen tartsa� Marcsa valahonnan egy üveg savanyúsággal állt 
elő, és elővette Miska bácsi fiókjából az augusztusi száraz pogá-
csát, amely egy jó nagy papírzacskóban, a sublótban lapult� Úgy 
gondolta, hogy a savanyúság mellé elrágcsálják a tartalékot� Miska 
bácsi fórhant készletnek nevezte az összegyűjtött maradékot, mert 
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végigkísérte életét a nincstől való félelem� Egyszer csak belépett a 
nagypapa, egyik kezében a büdös sajttal, olyan pálpusztai félével, 
a hóna alatt meg egy egész száraz sajt lapult� 

– Jól élünk, ugye? – mondta mosolyogva, és a nagymamával 
tiszta piros kockás konyharuhára rakták a reggelihez valót� Pali 
bácsi tarisznyájából mindenki meglepetésére előkerült egy jó te-
nyérnyi füstölt szalonna, amit még a városról hozott, és ez ideig 
jól rejtegetett� Mire minden összeállt, megtelt az asztal, és mikor 
reggeliztek, vázolták a napi teendőiket� A nagypapa elmondta, 
hogy miből készítsenek a lovaknak pácot, tisztázták, hogy a szár-
at hogyan kell beosztani, és hogy délelőtt szecskázni is kellene 
meg heredarát zúzni a moslékhoz, amit az erdőről hoznak be a 
ruszkiktól�

– Kijöhetsz velem, Jósti – mondta az unokájának a nagypapa� 
– A Mukival megyünk? – kérdezte a gyerek�
– Ha úgy gondolod, legyen, de akkor segítesz befogni, ugye? 
Jósti meg már fel is pattant az asztaltól, köszönte a reggelit, de 

már indulni is akart az udvar felé, ám a nagypapa lecsillapította, 
hogy eszegessen csak még, mert sosem nő fel� Máskülönben meg 
van még idő az indulásig, különben is az üres hordókat fel kell 
rakni a kocsira, az asszonyoknak meg össze kell készíteni a tojást, 
amit a parancsnoknak ki kell vinni�

– Lehet, hogy bejön borért is – jegyezte meg a nagymama�
– Remélem nem, különben nem sokára üres lesz a pince� Már 

a vámot isszák ki – mondta� 
– A tuskókból nem lehetne behozni? – kérdezte Pali bácsi�
– Majd kipuhatolom, hányadán állunk – mondta a nagypapa� 

– A szálfák mennek a bunkerekhez, amúgy meg tüzelnek ám 
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veszettül a tábori konyhánál – mondta, miközben rágogatta még 
a sajtot�

– Ez nem a saját lábán jött az asztalra, gazdám – mondta 
Marcsa, utalva arra, hogy a Jóska bácsi az érett sajtokat szereti, 
köztük a kukacosat is�

– Itt most csak maradékok vannak aranyoskám, de látom, 
hogy ti is gondoltatok a holnapokra – mutatott az asztalon lévő 
választékra�

– Hát, még ha maga azt tudná, hogy mi van még a Miska bácsi 
fiókjaiban – nevette el magát a lány�

– Ni csak, ni csak – mérgelődött Miska bácsi, hogy a lány 
lebuktatja� 

– Na, csapjunk a lovak közé! – mondta a nagypapa, ahogy 
látta, hogy befejezték mindannyian az evést� 

– Azt mondta a nagyapám, hogy a Mukival megyünk, nem? – 
csodálkozott Jósti�

– Persze, hogy vele megyünk – nyugtatta meg a gyereket a 
nagypapa� – Ez csak egy szólás, ami a nyelvemen van, tudod – 
magyarázta a gyereknek�

– Mik a hírek? – kérdezte aggódva a nagymama, ahogy kimen-
tek a többiek� 

– Harcok vannak Pesten, és már tankok járják az utcákat�
– Nem volt elég az áldozatból… – mondta letörten a nagymama�
– És a fiatalok… gyorsan felnőttek a fiatalok – mondta akadoz-

va nagypapa, miközben az unokáit nézte az ablakon keresztül, 
akik szaladtak a lóistálló felé, hogy megelőzzék a Pali bácsit� – A 
szabad világ mellettünk áll, azt mondja a hírek után a Szabad 
Európa Rádió – tette hozzá, miközben már azon gondolkodott, 
hogy melyik kocsiba is fogják be a Mukit, mert a laptika kicsi lesz 
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kettőjüknek meg a hordóknak is, de a szamár erejéhez kellene 
igazítani a dolgokat� 

– Hallottam, mit mondott a miniszterelnök – mondta nem 
tágítva a nagymama� – Megtámadták az országot, megtámadták 
Magyarországot, de azt nem értem, hogy ezek közben itt is voltak 
– mondta még bizonytalanul� 

– Hát, igen – sóhajtott fel a nagypapa, de most újabb kétezer 
tankról van szó�

Uramisten, azt sem tudjuk, mi van a városban, mi van a 
gyerekekkel�

– Imádkozz! Nekünk itt a helyünk, itt van dolgunk, ezt a da-
rab földet is őrizzük, ameddig és ahogy lehet, és itt vannak az 
unokák� 

– Ne vidd magaddal a Jóstit – mondta a nagymama�
– Mellettem lesz – válaszolt nyugodtan a nagypapa, aztán ki-

öntötte a lámpákba az utolsó cseppig a petróleumot� Kiment az 
udvarra és elkiáltotta magát� 

– Jósti! Gyere velem! – Az unoka egy pillanat alatt kivágódott 
a lóistálló ajtaján, mintha a falnak is füle lett volna, és futott a 
nagyapja felé� 

– Gyere, fiam, bezsírozzuk a kocsitengelyeket, ne nyikorogja-
nak, mert a Muki érzékeny ám az ilyenekre� 

A góré mögötti színben az ekék mellett volt egy kis négyke-
rekű� Elpakolták a körülötte lévő kacatokat, és megpróbálták meg-
emelni, de kissé nehéznek bizonyult�

 – Hát ezért nem vesszük elő a hévért – mondta a nagypapa� 
– Eridj, szólj a Miska bácsiéknak, jöjjenek kocsitengelyt zsírozni, 
addig én meg elbabrálok az ötödik kerékkel – és azonnal hozzá 
is látott a munkához�
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Rövidesen üzembe helyezték a kocsit, és felszerszámozva oda-
vezették Mukit, majd rudat cseréltek még, amolyan szamár-mé-
retűre, és már akasztották is a hámfákra a kötélistrángokat� Jósti 
fogta kezében a gyeplőt, a nagyapja meg fogta az üres hordókat, 
hogy ne zörögjenek, mert Muki a zörejtől megbokrosodott volna, 
ám így is nagyon iparkodott� 

– Lassíts, lassíts, lépés, lépés… – szólt a nagypapa, ahogy az 
erdőhöz közeledtek� 

– Nagy a jövés-menés – morogta –, nem is tudom… De már 
vissza nem fordulhatunk�

Jósti is látta, hogy futkorásznak az orosz katonák, és nemhogy 
a bunkerekben rejtőzködnének, hanem mintha onnan pakolnák 
kifelé a holmit� Nem is tudta hirtelen, hogy most mitévő legyen, 
Mukiról viszont tudta, hogy nem könnyű vele manőverezni, így 
inkább csak a lépést tartotta tovább� Ahogy közelebb értek az 
erdő széléhez, és elláttak a nyiladék irányába, tisztán látszott már, 
hogy teherautókra pakolják a holmit, közben az őrbódéból kilépő 
katona megállította őket, és kis idő múlva megjelent az írnok, aki 
mondani akart valamit, de ahogy a szamár mellett elhaladt, és 
kezével a szamár füléhez nyúlt, Muki odakapott felé, a két fülét 
hátra szegezte, és leemelte a katona fejéről a sapkát� Az megállt 
egy pillanatra, majd csizmával lendületből lágyékon rúgta a sza-
marat és sűrű szitkozódások között fegyverért nyúlt, de aztán 
meggondolta magát, és ismét a szamárba rúgott� Ekkor a nagypa-
pa elengedte a hordókat, és ahogy azok egymáshoz koccantak, a 
szamár szüggyel fordított a kocsirúdon és már fordultak is vissza 
nagy ívben a tanya felé� 
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– Add a szárat neki, fiam – mondta a nagypapa –, hadd fusson, 
majd ahogy zörögtek a hordók, Muki már dicsőséges vágtába 
csapott át, ahogy csak az inai bírták� 

Jósti meg a nagypapa erősen kapaszkodtak a kocsin, hogy egy-
általán fennmaradjanak, és ekkor egy hangos durranás Mukit a 
célegyenesben szinte beröpítette a nyitva hagyott kapu felé a ta-
nya udvarába, ahol Laci a kútgyűrű mögött pakolászott valamit, 
és futott ő is be a szín alá, a szerszámos sarok felé� 

A szamaras kocsi a szín sarkába beleakadt, és bár Jósti két kéz-
zel húzta a gyeplőt és fékezte a szamarat, mégis leestek a kocsiról 
a nagypapával együtt, és még gurultak néhány métert a porban, 
mígnem fennakadtak a limlomok között� Senki nem jött utánuk 
a tanya felé� A tanya lakói – Miska bácsi, Pali bácsi, Marcsa meg 
a nagymama – fojtott lélegzettel figyelték az eseményeket, ahogy 
észlelték, hogy feszültség van a levegőben� Pali bácsi a kapu felé 
iparkodott, és figyelte az oroszokat, de úgy nézett ki, hogy azok 
elvonulóban vannak, és a tanya felől már mozgást észlelni nem 
lehetett� Becsukta a kaput, és még egy darabig figyelte a környé-
ket� Ezt olyan csodának tartotta, mint ahogy a tatárok kivonultak 
annak idején a magyar földről� Miska bácsi kifogta a szamarat a 
kocsi elől, leszerszámozta, és szabadon engedte az udvaron, de az 
fogta magát, és bement az istállóba a lovak közé� 

Jósti homlokán már nőtt a púp, ahol beverte a homlokát a 
szüretről otthagyott kármentőbe� A nagypapát Marcsa és a gaz-
daasszony istápolta, leporolták a ruhájáról a port� Semmi baja 
nem esett, és inkább ő indult meg elsőnek a Lacika felé, hogy mi 
történt vele, mert úgy látta, hogy bent a sarokban valamiért ku-
porodik a kacatok mellett�



– 74 –

– A kiskésedet! – mondta nagypapa a gyereknek, mikor észre-
vette, hogy a karbidos doboz van az unoka mellett� 

Ősszel mindig karbidágyúval tartották távol a szőlőtől a sere-
gélyeket, meg már nyáron is a cseresznye és a meggy érése idején 
is riasztani kellett a madarakat, menteni a menthetőt� 

– Drága kisfiam – ölelte át a gyereket –, tudod, hogy ezzel ránk 
hozhattad volna az oroszokat? – simogatta meg a gyerek okos kis 
fejét� 

Miest rájött, hogy az Istent kísértette, rögtön izzadni kezdett 
még a feje búbja is� 

– Na, azt a dobozt szépen zárjuk csak le, kisfiam, és jó száraz 
helyre a papa majd elteszi� Jó? Majd eljön az ideje, mikor segítesz 
nekem ebben, mondjuk már a cseresznyeéréskor is� Mit szólsz 
hozzá? – kérdezte, de a Lacika még nem válaszolt�

 Aztán mégiscsak kinyögte egy kis idő múlva, hogy jó, és átö-
lelte a nagypapa derekát� 

– Na! – szólt a nagypapa a többiek felé, mostantól felváltva 
figyeljük a terepet, főleg a bejárót és az erdő környékét – mondta 
főként a két férfinak, Pali bácsinak meg az öreg Miskának� – Ti 
meg – szólt a két gyerekhez – a kerítésnél menjetek körbe-körbe, 
és figyeljétek a határt� Ha láttok valakit, azonnal szóljatok�

– Megyek, meghallgatom a rádiót – mondta még a két 
asszonynak� 

Odabent az akkumulátoros rádió csak recsegett, ropogott, se-
hogy sem tudta már szóra bírni, mert az akku is megadta magát� 
A városba hordta feltölteni, de az most az utóbbi napokban nem 
működött� Tehetetlenségében végig ellenőrizte még a lámpákat, 
zseblámpákat� Egyet külön kikészített a sublótra, hogy a gye-
rekeknek megmutatja� A katonai zseblámpa üvegét különböző 
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színre lehetett váltani, hogy jelzéseket lehessen adni, de így a szo-
bában is hatásosan működött� Aztán kiment az istállók felé, leel-
lenőrizni a viharlámpákat, még a harisnyalámpát is felpumpálta� 

– Semmi? – kérdezte a Pali bácsiékat� 
– Semmi� Úgy néz ki, hogy elhúzták az irhájukat – mondta az 

öreg� 
A két gyerek meg a Miska bácsi mellett volt, aki a fedeles pipá-

jával piszmogott� A nagymama meg Marcsa meglepetésre készül-
tek a nagy ijedséget követően� A gazdaasszony a dugihelyről elő-
vett némi lisztet, Marcsa meg hozta a krumplit a szalma alól, és 
gombóc készítéséhez fogtak� Odatették a krumplit főzni� A nagy-
mama még elővarázsolta a lekvárt, a prézlit, de talált még mákot 
is a nudlihoz, amiből a gyerekek betegre szokták enni magukat� 

– A Lacikát szemmel kell tartani – mondta a nagymama 
Marcsának� – Emlékszel, mikor a cséplésnél is eldugta a vasvillát 
a kévék közé, és alig találtuk meg� 

– Azt is megúsztuk – mondta röviden Marcsa� – Okos kiskö-
lyök az, hát hogy néha bajt is csinál, hát istenem… 

– Nem tudom, meddig nem lesz iskola – meditált a nagyma-
ma, forradalom van… Mi lesz itt még? – mondta csakúgy maga 
elé� 

– Tüzelő sincs a városban – tette hozzá Marcsa�
Már javában ették mindannyian a gombócokat, mikor ugattak 

a kutyák� Mind a három férfi kiment� 
– Ti maradjatok – szólt a gyerekeknek a nagypapa� Egy fiatal 

nő és egy férfi állt a kapu előtt�
– Révész vagyok, Jóska bátyám – szólt a férfi a nagypapa felé�
– Te vagy, Attila? – lepődött meg a nagypapa�
– Ő meg a menyasszonyom – mutatta be Attila Zsuzsát� 
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Jelként hatott, ahogy nyitotta a nagypapa a kaput� A nap is 
kibújt a felhők közül, és átölelte a határt a fény� 

– Gyertek bentebb, drágáim – mondta a nagypapa, miközben 
azért rászólt a kutyákra is, bár azok már a hangsúlyokból tudták, 
hogy barátok jöttek� 

A nagypapa bemutatta Pali bácsit meg Miska bácsit, aki még 
a pipáját szorongatta� Mariska néni felismerte Attilát, Zsuzsát 
meg egyből befogadta családtagnak� Leültette őket az asztalhoz 
az unokák mellé, és rakta elébük a tiszta tányérokat, evőkanala-
kat� Marcsa addig melegítette az ételt a tűzhelyen� Attila, ahogy 
mindenki elhelyezkedett elnézést kért, hogy üres kézzel állítottak 
be, aztán belekezdett a pesti történetbe� Mesélt az október hu-
szonharmadikai tüntetésről, ahol az egyetemista társaival vitték 
a címeres zászlót, egészen a lyukas zászló történetéig� Mesélt a 
géppuska-sorozatokról és a hősi halottak látványáról, a lelki trau-
máról és a feltámadásról� Vázolta a harcokat a Corvin közben és 
a Széna téren, aztán elmesélte, hogy Zsuzsa sebesülteket ápolt, ő 
meg röplapot sokszorosított és élelmiszert osztott� 

– Még a szovjetek is megszeppenve nézték először a demonst-
rációt – mondta, de most az intervencióval elkezdődött a forra-
dalom vérbefojtása… – és megakadt a hangja� Csend borult a 
konyhára� 

– Mi elmegyünk innen, Mariska néni, Jóska bácsi… lehet, 
hogy megértesz bennünket, ezzel a hátizsákkal indultunk el, és 
míg bírja a két lábunk meg a szerencse is velünk lesz, reméljük, 
átjutunk a határon� Beköszönni jöttünk, mert lehet, hogy jó ideig 
nem fogjuk egymást látni� Az a tervünk, hogy Pécs felé tartunk, 
és ha tudunk, még elköszönünk a Baloghoktól, Csontosoktól, 
Losoncziaktól, Révészektől� Persze csak néhányuktól, közben 
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tájékozódunk még, de a szándékunk végleges� Magunkban most 
lezártuk ezt az epizódot�

– Savanyú ez a szőlő, de ha süti még egy ideig a nap, majdcsak 
becukrosodik

– tette hozzá csendesen Jóska bácsi� 
– Mit mondhatnánk, inkább mondjátok, mit csomagoljak nek-

tek, drágáim? – kérdezte Mariska néni�
– A poggyászunk praktikus� Átrágtuk már párszor, hogy 

mi lehet a szütyőben� A mosolyokat és a biztatásokat visszük, 
Mariska néni� A Zsuzsi arcát meg kérem, jegyezzék meg, ő lesz a 
feleségem� Ehhez aztán kívánjanak bőséggel minden jót nekünk� 
Ha csendesednek az idők, egymásra találunk, ugye Jóska bátyám 
– mondta a fiatalember, majd folytatta� – Mi most Kerekegyháza 
felől jöttünk, de mit javasol? Kecskemét vagy Dunaföldvár felé 
vegyük az irányt?

– Dunaföldvár felől jöttek a tankok – szólt közbe a Laci gyerek�
– De ma elmentek, még az erdőből is� A Muki leemelte ám a 

ruszki csákóját – büszkélkedett Jósti�
– Tudjátok, ha a fiatalemberek előbb itt lettek volna – nézett 

a nagypapa a két gyerekre – lehet, hogy már eleve továbbállnak� 
De a tréfálkozást félre téve – folytatta a nagypapa� – Két hétig itt 
dekkolt egy osztag az erdőben, bunkereket építettek, berendez-
kedtek, majd pár napja elkezdődött az utakon a nagy vonulás, 
tankok tömkelege dübörgött, csörömpöltek a lánctalpak, és ki-
fogyhatatlannak tűntek az egycsövű szörnyek� És képzeljétek, ma 
délelőtt váratlan sietséggel kivonultak az erdőből is� 

No, ott volt egy kis affér� A Muki meg az írnok között, ami 
nem csak kínos, veszélyes is volt� Bármikor lőhetett volna, a tanya 
felől meg a Lacika karbidot durrogtatott, mint később kiderült� 
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Azt hiszem, az volt a szerencsénk, hogy már rajtuk volt a nyúlci-
pő� Hogy ti merre is menjetek? Nézzétek, én földutakon be akarok 
menni még a városba, kimerültek az akkumulátoraim, a rádió 
néma, az éterből nem jönnek a hírek� Nem tudhatom, hogy merre 
van jobbra, a szomszédok sem látnak tovább az ökreik szarvánál� 
Az útkereszteződésig elviszlek benneteket, addig, amit látunk, 
hallunk, kiokoskodjuk az útirányt, meg hát persze a ráérzésetek 
sem utolsó�

– Hát ha Pestről lecsorogtunk idáig, és betaláltunk a tanyá-
ra, biztos, hogy segít bennünket még az Isten is – mondta Attila 
bizakodva� 

– No, no, fiaim – mondta Mariska néni –, az a baj, hogy sokszor 
közénk állnak� 

– Hogy tetszik érteni? – kérdezte Zsuzsa�
– Egyszerűen, lelkem, egyszerűen� Falat húznak közénk és az 

Isten közé propagandákból�
– Ekkora túlerőhöz már az sem kell – mondta Zsuzsa 

lehangoltan�
– Tudod, kedvesem csodák mindig lesznek, és a megátalkodott 

gonoszság is térdre kényszerülhet, de ehhez kérni kell� De úgy, 
látom, ti hisztek a jövőtökben, és jobb tanácsot mi sem adhatnánk� 
– Főzök még nektek egy kávét, cikóriánk még van – vágta el a 
beszélgetés fonalát Mariska néni� 

Az emberek meg kimentek befogni a lovakat, felpokrócozni az 
üléseket, és a kocsiderekat megrakni néhány hasznos útravalóval, 
ami nem állt másból, csak pár köteg rőzséből, alatta meg egy da-
rab avas szalonna, néhány tojás, kevés túró, egy kis krumpli és 
egy kis zacskó szárazbab� 
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A nagypapa rövid idő múlva kihajtott a kocsival a nagykapun, 
az ülésen Attilával és Zsuzsával meg a kis hátizsákjukkal, ami-
ben a legfontosabb irataik lapultak meg néhány praktikus dolog 
az élethez� A lovak gyorsan szedték a lábaikat� Futott a szekér 
velük az árvaság felé, a megfoghatatlan idegenségbe, amelyhez 
vezető út még tele volt kiszámíthatatlan veszélyekkel� Mikorra 
az elágazáshoz értek, mégis csak úgy döntöttek, leszállnak, hogy 
egy kis szerencsével mielőbb a Dunántúlra jussanak� Mikor 
Attila levette a hátizsákot, és a Jóska bácsi hátranézett, kénytelen 
volt elnevetni magát� 

Muki a kocsi végénél fülelt a nagy antennáival� 
– Ugyan, nézzetek már le a tengelyre, a Csoki ott van-e – biz-

tatta nagypapa a két fiatalt� 
– Jóska bátyám, maga sosem lesz egyedül, a csókája ott ül a 

tengelyen – mondta Attila, és nem gondolta volna, hogy így, pát-
osz nélkül is lehet búcsúzkodni egy vészterhes világban, és még 
fellépett a kocsi lépcsőjére, hogy átölelje a nagypapát, mindany-
nyijuk nagypapáját, aki a zsebébe nyúlt, és Zsuzsának nyújtotta 
a színváltó zseblámpát� 

– Egymásért feleltek, vigyázz a legényre, ne hagyd elkolbá-
szolni! – szólt a lánynak, és csettintett a lovaknak az induláshoz, 
hogy ne tanácstalankodjanak tovább az útkereszteződésben�

Indultak a céljaik felé� Attila még visszanézett néhányszor és 
látta, hogyan olvad el egyre kisebbre és kisebbre a lovas kocsi a 
bakon Jóska bácsival� Jó, ha egy évben egyszer találkoztak� Volt 
úgy, hogy csak szökőévenként, mégis friss volt az egymáshoz 
fűződő viszonyuk� Az egyszerű és közvetlen kapcsolat termé-
szetszerűnek és magától értetődőnek tűnt, amit nyilván nem csak 
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a rokoni kötelék szálai tartottak össze, hanem az érzelmek finom 
fonalaira hangolódott érdeklődésük inspirált� 

Nem várakoztak, gyalogszerrel, a kis hátizsákjaikkal lépked-
tek egymás mellett Zsuzsával� A szerény poggyászaik lelkének az 
egyetemi dokumentumokat szánták, mindketten építészek voltak 
már, de Attilát olyan extrém dolgok is komolyan foglalkoztatták, 
mint a hídépítészet� Békés viszonyok között is kereste volna ez 
irányban a lehetőségeket, de most a reménytelenségben azt vette 
észre, hogy lépten-nyomon kísértik álmai� Zsuzsával egyformán 
látták a helyzetet, és mikor úgy értékelték, hogy most már életük 
a tét, és reménytelenné, tarthatatlanná váltak a körülmények, éle-
tösztönük erősebbnek bizonyult az áldozati szerepnél�

De mint kiderült, nem gondolták volna, hogy olyan súlyos el-
határozást hoztak, amit csak most kezdtek érezni igazán, hogy 
lépéseik egyre nehezebbé, ólomsúlyúakká válnak, mikor már egy 
szekér saroglyájába fészkelték magukat, és a síkság vette őket 
körül� Attila csak ennyit mondott:

 – Tudod, hogy a napfelkelték és a naplementék itt a legszeb-
bek a világon� 

– Haza csak egy van – mondta Zsuzsa, és elhallgattak�
Lassan, lassan Jóska bácsi is a város határába ért� Lassabban 

haladt, mint gondolta, mert a Muki szamár nem bírta a lovak tem-
póját felvenni� Így aztán volt ideje elgondolkozni, hogy milyen 
utcákon jusson el a gyerekek házához, és ha bajt észlel, merre is 
navigáljon� A szerény kis csomagot feltétlen le akarta szállítani a 
házhoz, és tájékozódni szeretett volna� Leginkább pedig Lacika 
és Jósti szüleit szerette volna látni, a lányát és a vejét� 

Sötétedett már, mire a házhoz értek, és ahogy a hosszú zárt 
deszkakerítés előtt megálltak� Muki még ki sem fújta magát, és 
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rázendített egy rövid torokhangú iákolással� Szinte már nyílt is 
a nagykapu, és Marika már ugrott is fel a kocsira, hogy átölelje 
édesapját� 

– Veszélyes ez a járkálás, apám, ezekben az időkben� Kécskén 
a levegőből lőtték a tömeget�

– Honnan? – kérdezte a nagypapa�
– Repülőről apám, repülőgépről! És itt a városban is röpköd-

nek a sorozatok� Laci még nem ért haza� A gyerekekkel mi van? 
– tömörítette a közlendőit a kérdéseivel a fiatalasszony� 

– A gyerekekkel most anyád van, meg hát a többiek: Marcsa, 
Pali bácsi, Miska bácsi, de most főleg, hogy rám sötétedik, pakol-
junk a kocsiról, lányom� Mindenféle apróság és rőzse van rajta� 

– A legjobbkor, már nem volt gyújtósom, bár tüzelőm se sok, 
itt most semmit sem lehet kapni� A szomszédtól is felvették a 
pénzt, de azóta is üres a szeneskamra� 

– Jól van, jól van – nyugtatta meg a lányát a nagypapa� 
Leoldom az istrángokat, és pakoljunk be, drágám! – indítványoz-
ta a nagypapa�

A rőzse bekerült a szín alá, az élelmiszer meg a házba, és talált 
még egy bödönt� 

– Nézz ide, ezt a bödön zsírt anyád a Pali bácsi családjának 
szánta, meg van címkézve�

– Na, ezt hova tegyük most? Mert tudod, ilyet rejtegetni fő-
benjáró vétek – szeppent meg Marika, bár már nehezebb időket is 
átélt a háborúban, de tudta, hogy a dolgok természetrajza hason-
lóságokat mutat� A forradalom idején meg sokan megtévednek, 
és ott is jár a szájuk, ahol nem kellene, vagy hát éppen azért… –, 
veszélyes idők ezek, tudod – mondta halkan az apjának, aki már 
máson gondolkozott� 
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– Az akkumulátorokat behoztam tölteni, nincs rádiónk, nincs 
hírünk, holnap valamikor jövök értük, de most nagyobb a bajom�

– Milyen baj apa?
– Muki nem bírta az iramot� A lovak gyorsak és ismerik az 

utat� A szamarat nem hagyhatom nálatok� A rámpa meg van még 
a Jókai utcai kútnál? Jut eszembe… – eszmélt fel a nagypapa�

– Soha nem figyeltem, de biztosan – mondta Marika�
– Kísérj el bennünket odáig – mondta az örege, aztán ahogy 

odaértek, lenyitotta a kocsioldalt� 
Mukit felvezette a platóra, és az üléshez rögzítette a kötőféket� 

Elköszöntek� Ahogy kiértek a város melletti szőlők közé, a sza-
már fennhangon jelezte a sötétségnek, hogy tudja már, hányadán 
is állnak a dolgok� 

A papát meglepte az egyébként jámbor állat hangoskodása, bár 
Muki néhanapján produkált különleges dolgokat, mint legutóbb 
az orosz katonával történt kis malőr, ami a szívbajt hozta rájuk� 
A lovakat most lépésben hajtotta, mert a kacifántos, kanyargós 
kis utakat több helyen akadály torlaszolta el, és időnként irányt 
kellett váltania, sőt egy helyen kénytelen volt visszafordulni� 

– Így vezették meg a törököt is hajdanán a rengeteg zsákutcá-
val – gondolta, de már kissé izgatott lett, mert nem látta a kibon-
takozást a tájra, sőt újra és újra visszasodródtak a város magja 
felé, ahonnan imitt-amott lövések hallatszottak� 

Több minden járt a fejében� Köztük Attila történései, amiket 
a kereszteződés felé menet mesélt� Szinte újrarendeződtek tudata 
dobogói a sötét szürkeségben – miközben tájékozódni próbált –,  
lendkerékként forogtak fejében szüntelen� Még a csörgését is 
hallani vélte a ledöntött Sztálin-szobornak, amit a csepeliek 



– 83 –

teherautóval a belváros felé vonszoltak, miközben az ávósok a 
rádiónál már a tömegbe lőttek� 

– Zűrzavar, fejetlenség, tanácstalanság – erre nem számítot-
tunk, mikor délután a békés tüntetést megkezdtük – mondta 
Attila� – Megütötte az orrunkat a puskaporszag, a szívemet a tor-
komban éreztem – folytatta� 

Az ávósok az erősítést és a lőszert mentőkkel hozatták, mi-
közben újabb sortűz dördült, és jégeső módjára kopogtak az utca 
kövén a géppisztolygolyók� Ezek éles „ping” hanggal pattantak 
fel az utcakőről, és amikor embert találtak tompa becsapódással, 
utat nyitottak a ruhán keresztül a testbe, szétroncsolni az életet� 
Egy zászlóvivő még estében is magasra tartotta a lobogót, miköz-
ben már a földre zuhant� Egy teherautón a zökkenéstől a puskák 
felugrottak a platótóról� Amikor visszaestek, koppanást már nem 
lehetett hallani, mert az egyik elsült, és egy diák előrebukott, a 
füle mellől folyt a vér� 

– Mint karszalagosra, rám néztek – mondta Attila� 
– Mit tegyünk? 
– Irány a klinika! – mondtam, de már egy hosszú orosz ha-

doszlop közeledett abból az irányból, amerre haladni kénysze-
rültünk volna – mesélte Attila, mielőtt még tovatűntek volna a 
kereszteződésnél Zsuzsával a Dunántúl felé� 

A lovak közben a nagypapával haladtak a kibontakozás felé, 
de mint egy rossz gondolattársítás, szinte beteljesedésre, egyre 
erősödő hanggal páncélosok tűntek fel velük szemben, és teljesen 
tanácstalanul a lovak csak folytatták útjukat előre, és már nem 
kívántak letérni se jobbra, se balra egy lépéssel sem� 

Mint egy rendezett filmen, a lovak élénk fülmozgással, magas 
fejállással és tanácstalanul topogó járással keresték a kibontakozás 
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lehetőségét, de mivel minden reménytelenné foszlott, és a hajtó-
szár sem sugallt már irányt, felágaskodtak, és szemükben a mene-
külésre való törekvés szándékát elnyomta már a félelem lavinája�

Közben egy kis nyiladék keletkezett a dübörgő vasmacskák 
között, és elkezdődött az a vágta, ahol a remény is gyorsan elszáll� 
A kocsi kiingott balra, és a platón Mukit a tehetetlenség belendí-
tette jobbra� Mikorra a nagypapa is kellő lábtámaszt vett, és már 
megkapaszkodott az üléstámlába, a kocsi jobbra csapódott, és a 
szamár lesodródott a platóról az ellenkező irányba, egyenesen 
a páncélosok közé� A nagypapa az üléssel együtt hátrazuhant 
a platóra, a szétszakadt kötőfék rojtjaira, miközben már Mukin 
keresztülgázoltak a harckocsik, mint egy falevélen� A dübörgés 
úgy rázkódtatta a létet, mint ahogy egy eszeveszett végítélettel 
sodródik a tudat a poklokhoz vezető lavinagörgeteggel, egy sikító 
dimenzióba, az önkívületiség tornácára� 

A kocsi előtt Betyár térdre esett, Bogár meg farával a földön 
tartotta meg a sodródástól a szétesni készülő fogatot� Se többet, 
sem kevesebbet nem szólhattak a fenn valók egy jajkiáltásnál, és 
az időt sem lehetett volna már mérni az elcsendesülésig, odáig, 
mikor már csak egy hang nélküli jelenet maradt hátra az egyen-
súlyából kibillent lovakkal, a törött kocsirúddal, a hanyatt eső 
hajtóval és a földön egy elevenen kivasalt szamárral� 

Kellett néhány pillanat, mire a nagypapa magához tért� 
Addigra már a lovak négy lábon álltak, és keresték az egyen-
súlyukat� A nagypapa először az istrángokat oldotta meg, aztán 
Mukihoz ment, és mikor meggyőződött róla, hogy kilehelte már 
a lelkét, azon kezdett töprengeni, hogy a pára állat maradékát 
hogyan tegye a kocsira, meg hát miként javítsa meg a kocsirudat, 
mely nélkül nem mehetnek tovább� 
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Mígnem jött egy ember, aki a kutyáit kereste, és volt szíves 
segíteni, hogy menetkészre szerelvényezze a szerencsétlenségbe 
lökött fogatát� 

Hazafelé a lovak továbbá lépésbe haladva, érezhetően felis-
merték a tragédiát, és a bakon a gazda is csak a lelkét ápolta a 
halott szamár és az elveszett csóka miatt� Otthon a nyitott kapu 
mellett ítéletnapig is várta volna a két öreg – a Pali bácsi meg a 
Miska bácsi –, akikkel akkor ott a sötétben eltemették Mukit az 
erdő sarkán, az elhagyott bunkerbe�

– Nézze, gazdám, ott fent a Göncöl-szekeret… annak nem tört 
el a rúdja – mutatott az egyik öreg az ég felé, és ahogy mindhár-
man felfelé néztek, csak a lovak prüszkölése zökkentette vissza 
őket a földre, ahol a tévhitek és az oktalanság ekézte őket idő-
ről-időre rendületlenül� 

A Jósti még egy darabig a Csoki történetét firtatta, és hiába 
mutogatott neki Pali bácsi az égre, hogy valószínű már ő is vala-
hol a fenti szekér felé száll, ahonnan le-lenéz rájuk… – mondta, 
hogy elterelje a figyelmet a város veszélyeiről� 

A gyerek makacsul a kéményt figyelte, hátha egyszer ott lan-
dol majd a csókájuk a tégla sarkán csacsogón, megszólítja majd, 
és a vállára száll� Jóstinak nehéz volt tudomásul vennie, hogy az 
ember ilyen könnyen, egyik pillanatról a másikra elveszítheti a 
barátait, és még sokáig kapaszkodott a reményeibe� Papírsárkányt 
épített, és engedte fel, fel a magasba, hátha észreveszi a madara, 
mert hát ügyesen felszerelte fénylő csecsebecsékkel, meg csókát 
rajzolt fel a palástra� A második gomolyag madzag után elsza-
kadt a zsineg, és amikor egyre távolabbra sodorta a mindenség 
az üzenetét, megértette az öregek mondandóját� A Muki sírjánál 
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a bunkereknél megfújta a sípját, Laci testvére meg a karbiddal 
robbantott egy sorozatot�

– Barátunk volt – mondta Jósti� 
Laci nem szólt semmit, megigazította a keresztet, Jósti meg 

elsimította még a hantot, és egy ágdarabbal a földbe kezdte írni a 
dátumot, amiben a fivére segített neki: 1956… Aztán még arrébb 
terelte a lehullott falevelet, hogy ápolt tisztáson maradjon a sír� 
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malomkorzó

A festő állványán a kifeszített vászon még csak a festéket nyel-
te, az alapot� Előtte pár méterre az óriási mélység, a gödör, mely-
nek mélyén már gépek dolgoztak� Ezen a helyen állt Kecskemét 
legnagyobb malma, ahol egész éven át őrölték, gyártották a ke-
nyérnek valót� Régebben lovas kocsikkal hordták ide a gabonát, 
meg szállították el a lisztet és a korpát� Idővel, mikor már torony-
siló is magasodott a bázis sarkában, színesedett az élet vontatók-
kal, teherautókkal, és nagy garatok nyelték el az árut, meg felvonó 
szalagok, csigák és serlegek vontatták fel a technikai haladás ré-
szeként a mindennapi kenyérnek valót� 

A közelben állt a Nagytemplom, vagyis hát az Öregtemplom, 
melynek harangzúgása szinte levezényelte a nap ritmusát� A to-
ronyóra meg biztos támpontot nyújtott a tájékozódáshoz� A körü-
lötte lévő bazalttéglával burkolt teret időről-időre szűkebbre vet-
ték a várossá válás szabói, az építészek, akik a tervezőasztalaik 
mellett vizionálták a jövő praktikumának és maradandóságának 
mindennapi élményeit� 

Buszmegálló vert tanyát a téren, mellőle meg kinőtt az 
Aranyhomok Szálloda szocreál épülete, arccal a „Lordok há-
zá”-ra, mely szintén a kor stílusának újszülöttje� Az Aranyhomok 
a város idegenforgalmi szimbólumává vált, szárnyaltatta a város 
hírét, a malom meg közben csendesen őrölte nap mint nap a bú-
zát, és adta tovább az életet, miközben a gabonaszemek fényesre 
koptatták a deszkáit, és őszbe csavarta a molnárok haját a rára-
kódott liszt pora� 



– 88 –

A malommal szemben az iparosok szecessziós otthona ez idő 
tájt a szovjet kultúrát demonstrálta, mint egy sziget, halk harcias-
sággal és szelektív csendességgel, a mindennapok ritmusába be-
olvadva, csak a katonaruhák szürkesége és a járművek mélyzöld 
színe húzta meg a korridort, lebegtetve a megérzést, hogy ez most 
nem a város otthona�

A festő körbejárta még párszor a gödröt, és így száradhatott 
a festék a vásznon, miközben ő merengett a múltról és kereste 
a megfelelő pozíciót� Azon dilemmázott, hogy csak egy lyukra 
fókuszáljon-e, melynek a mélyén már egy eszkavátor piszmogott, 
vagy adjon a témának távlatokat, és mennyire hozza összefüg-
gésbe a környezettel� Közben a látvánnyal és a múltról szóló sok 
mesével a fejében ide-oda sétálgatott és merengett az elbeszé-
léseken� Képzeletében kis emlékképeket rakosgatott össze� Az 
iparosok háza, vagyis hát az Otthon Mozi mellett a görögkeleti 
egyház épülete adta az átmenetet a háta mögött az akkori úttörő-
házzal, a Gyenes térrel és a piaristák épületcsoportjával, melyben 
akkor, egy időben állami általános iskola és egyházi gimnázium 
működött� 

A malom hatalmas kapui nyílottak ebbe az irányba, mely előtt 
sűrűn várakoztak járművek, amik vagy a búzát, a rozsot hozták, 
vagy a falból lenyitható csúszdákból eresztették zsákokba a lisz-
tet, melyet markos munkások pakoltak glédába a járműveken� 
Jórészt aztán belőlük élt a kiskocsma a Mária utca sarkán meg a 
fuvarosok falánkságából, amit a várakozások hosszú percei ger-
jesztettek a sorban állások közben� Nem messze innen, a másik 
sarkon nyílt a már maszek drinkbár, a könnyebb élet szereplő-
inek, melynek falai között esténként pezsdült az élet az éjsza-
kába nyúlóan, melynek tulajdonosa ismert színésznőnk nevéhez 
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kötődött a testvérség kapcsán, és vibrált körötte a fény a pirosló 
hajnalokig, mikor már a csend ülte meg a környéket, és a malom 
kapui is zárva voltak, mint egy várban, a biztonság hordozója-
ként� Ezt a malom melletti csendet verte fel az épület faláról visz-
szaverődő visszhang, mikor egy-egy részeg köszörülte a hangját 
a következő erőlködéshez� Ám nappal sem volt hangos a villany-
malom, így az oldalszárnyain irodák, sőt később exkluzív söröző 
is működött, a művelődési ház felőli oldalon, ahonnan már csak 
egy lépés volt a Városháza a Nagytemplom mellett� S mint a me-
sében, egyszer csak eljött egy kórtünet: a „trendi”, a szolgálatok 
kora, és az új típusú gazdaság bezörgetett az ablakon a rendszer-
váltás valóságával, aminek csak a képzelőerő szabhatott gátat, 
vagy még az sem� 

A szabadság túláradó víziója korlátlan fantáziával nyomult, és 
új városképpel hozakodott elő, ami a mezőváros életét mintegy 
fel akarta rázni a plázák víziójával, nagyvárosi szívdobbanásra�

A hullámzó hangulatban az emberek időnként feldobódtak, 
de egyik pillanatról a másikra még a tudatuk is koppant, mert 
tetszelegve mutogatta magát a félelem� A félelem a hoppon ma-
radástól, az ismeretlentől, miközben egyre nőtt a bizonytalanság 
árnyéka, melynek nem volt visszatükröződése� A lakosok között 
voltak hangosak és halkak, mindentudók és bizonytalanok, fá-
sultak és érdektelenek, és a legtöbben kíváncsiskodóan tapoga-
tóztak a jövő felé, amit a legkülönbözőbb féleképp értelmeztek a 
maguk szemszögéből� Az élet színesedett, szaporodtak a nyugati 
védjegyek a háztartásokban és az utcán a verdák használt kategó-
riái gyorsan cserélődtek népszerű autómárkák sorozataira� A fo-
gyasztás természetes igényeit tovább gerjesztették az elképesztő 
mennyiségű reklámhadjáratok, és berobbantak a mindennapokba 
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a kiskereskedelmi státuszt elért plázák, melyek a mindennapi 
igények előtt villogtak csili-vili kínálatukkal� Az árubőség túl-
csorduló áradása mindent átrendezett, és egyben eredője lett a 
szükségszerűen megjelenő városrendező szándékoknak is, mely 
a befektetői háttérkép paravánjai között megjelent látványterv 
koncepciója alapján győzedelmeskedett�

A mester még emlékezett, ahogy a Nagytemplom melletti 
udvarház körül egyre növekvő tömeg gyülekezett� Egy lány, aki 
még nemrég a molnárok bérét számolgatta, hosszú fekete stólával 
a nyakában a járdaszélén idegesen les-fel ballagott� 

– Erről írjál verset, drágám! – szólt oda a sokaságból felbukka-
nó amatőr költőnek, aki a sűrűt kereste, amerre a sokaság, szépen, 
lassan, mint ahogy esik a hó, csak nőtt és nőtt� 

Kordon biztosította a félkörívet az objektum felé, és mint egy 
koszorúba font kalász toklászos szemei, úgy álltak az emberek 
egymáshoz egyre közelebb, az együvé tartozás különleges érzé-
sével, mikor is nem egy alkotást avatni jöttek itt össze, hanem 
egy rombolás szem- és fültanúi lesznek a tehetetlenség kiszol-
gáltatottságában, amiről titkon azt remélték, hogy ez a manőver 
mégis csak lehetetlen�

– Felrobbantják a malmot… – hallatszott egy mondat a nyájból�
– Nesze neked, ipartörténet! – hangzott egy válasz�
– Csak a toronysilót robbantják ma – nyugi van, ember! Ma 

már nem lehet csakúgy szőnyegbombázni, nem gondolja? – je-
gyezte meg egy optimista�

– Maga nem látta a látványtervet, vagy most jött Amazóniából? 
Itt pláza lesz, és annyi… Eltűnik a régi világ… Nem látjuk többet 
a lisztporos molnárokat, a csúszdákkal bánó segédeket, a fuva-
rosokat meg a mázsálókat� Eltűnik a gabona illata, amit eddig 
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sem vettünk észre, és akkor már az ismeretlen is hiányozni fog 
– mondta a költő mellett a kalapos civil� 

– Vajon mi lesz a gépekkel meg a simára kopott faszerkezetek-
kel? – mondta egy idős, csak úgy maga elé�

– Innen köddé válik minden, bácsi… eltűnnek a csúszdák és 
szerkezetek a tégla- és betondarabokkal, és a múlt alkotása a por-
ral együtt füstbe száll… – suttogta válaszként egy gabonás� 

– Tornyosulni fog e helyen egy üvegpalota, és a lidérceivel 
mint köd telepszik a múltra és emlékeire… – szólt jól hallhatóan 
a főmolnár�

– Nem fogják többé idefújni az északról jövő szelek az elha-
jigált szemetet a fakapu elé – szólt a rendész a szomszédjának�

– Hiányozni fog az a kis otthonos rendetlenség – fűzte hozzá 
a portás�

– Nem a tűzvész végez itt most, mint a régi századokban – 
szólt a raktáros az első sorból�

– Vége a feldolgozóiparnak – mondta egy kereskedő�
– Kilövik a zászlóshajót, a többi már gyerekjáték lesz – tette 

hozzá a főnök�
A mester hallgatta a füle mellett elhangzó mondatokat, és még 

magában dédelgette a galéria, a kiállítás, a gyűjtemény bemutató 
terveit, mely álmok csak akkor kecsegtethetnék, ha a csodák bi-
rodalmába sodródnának, és az épület mégiscsak fent maradna� 

Sajnálta a hajdan itt dolgozókat, akik most kijöttek megtapasz-
talni, hogyan repül majd az életük a tégla- és cementporral a 
mindenség felé, az örök körforgásba, hogy majd valahol beépül-
jön az öröklétbe� Nagy részüket már a munkanélküliség rozsdája 
is rágta, ami váratlan járványként terült szét köztük, és tudták, 
hogy a folyamat visszafordíthatatlan, merthogy a gépeket is már 
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az olvasztóba lökték, a megsemmisítőbe� Az öntödében már izzó 
lávaként folytak a fogaskerekek a kötényes munkások műveleti 
folyosóján� A folytonosság ábrándját is földbe döngölte az a nyo-
mulós erő, melynek gigászi természetrajzát ott, a tömegben még 
fel sem fogták� Hátrább a betonon gördeszkás suhancok meg 
mountain bike-os galerik produkálták magukat művészi attrak-
ciókkal� Néhányan leálltak, hogy mi lesz már…

– Megállt az élet? – kérdezte az egyik�
– Fűtsenek már alá! – szólt a másik�
– Már jó lenne itt egy McDonald’s, nem? – mondta egy base-

ballsapkás, aztán ügyesen átlendült az első kerékre, csavart egyet 
a bringán, és visszatornázta magát a pedálok mögé, hogy egy 
kerékre ágaskodjon� 

– Lesz Meki, de nekünk mikor lesz pályánk, apukám? – Nem 
hallom – mondta még, aztán továbbtekert�

– Basszus! Kiesett a csavar – mondta egy kesztyűs krapek, 
miközben a földön hevert� 

– Erre kell a könyökvédő, haver – mondta a mellette elhaladó�
– De térdvédőd neked sincs, kisfiam – mondta egy kockásinges, 

aki az oldalán egy fényes lánccal a földön taposta a nadrágszárát�
– Burokban születtem apukám, én nem költök ilyenekre – szólt 

vissza a kesztyűs, ahogy talpra ugrott� 
– Miattam ne fossatok – szólt még oda, közben egy padról 

elkiáltotta magát egy rapper: 
– Idő van – Itt a létem kidől ma – Omlik a fal köröttem, már 

azt hittem kidőltem� – A falban még egy denevér – röppenj onnan 
bőregér! – Okos Tóni, verd bele! – Detonátor kell ide! – Ereszd 
el már magadat! – Nyomkodd meg a gombokat! – hadarta vol-
na még, mikor egy mély, elnyújtott dörrenés szólalt meg a pokol 
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fenekéről, és megtántorodott a betonfal, mint amikor minden 
mozog� Állóképként bénára merevedett a környezet, az arcokra 
ráfagyott a pillanatnyi érzelem, és a felvett pózok kimerevedve 
időtlenek tűntek a felszálló por árnyékában� Az önmagába om-
lott toronysiló darabjai egymásra zuhanva landoltak a némuló 
mozdulatlanságra� A szürkeség pora előbb kiteljesedett a térben, 
aztán visszahullott a natúr szürkeségbe� Az üres csend, ami a 
vákuumban keletkezett, a mindenséget kísértette meg, és a moz-
dulatlanság tekintetei szinte a semmibe révedtek� Mint a ki nem 
fejlődött értelem, mely csak játszani akart szüntelen, épít és rom-
bol tetszés szerinti szertelenségével, megáll időként a semmibe 
tekintésével – úgy állt ott a tömeg, a kíváncsiságából, sajnálatából, 
nosztalgiájából és új reményeiből táplálkozó rémült tekintetével, 
mint holdkóros szerető az imádottja lábai előtt� Könnyek és döb-
benet, közöny és cinkos vidor hullámzott, egészen a balhés lük-
tetésig a kordon melletti sokadalom előtereiben�

– Ellepett a füst pora – Itt az idők ostora – Bedőlt már a ma-
lomerkély – Na, most mi lesz, molnárlegény? – szólalt meg a 
csendben a rapper maga elé, és szétnézett� Aztán gyorsan elhall-
gatott, ahogy megérezte a rendíthetetlen és feldolgozhatatlan tör-
téneti erőt, amely egy pillanatba sűrűsödött be, és hangtalanul 
oszladozva haladt a jövő felé, melyről még nem tudhatták, hogy 
mit is hoz nekik� Csak egy érzés suhant az újkor agresszív perce-
ivel a szívük felé�

A festő már egy távolabbi fához támaszkodott és vázlatokat 
rajzolt� A metamorfózis eseményeit vázolta, és parafrázisokkal 
toldotta meg a jegyzeteit, amit meg akart osztani költő barátjával, 
akiről tudta, hogy itt van valahol� 
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Miután szétoszlott a tömeg, és már csak a betonatléták dobban-
tottak gépeikkel lépcsőkre, padokra, miközben haladtak a nulla 
kilométer magaslatához, ők ketten még elnézelődtek, aztán ma-
guk mögött hagyva a törmelékhalmazt, betértek a Delikáteszbe, 
hogy beüljenek a kis kerek asztalok közé�

– Ez a jelenet már a civilizációk összecsapása� Elkezdődött� 
A folyamat irreverzibilis, és a mélységei – magasságai között mi 
csak statisztálunk, pajtás – mondta a költő� 

– Írsz róla? – kérdezte a festő�
– Tőmondatban: nem! – hangzott a válasz, és elnevették ma-

gukat� A szomszéd asztalnál tinik azon örvendeztek, hogy híreik 
szerint ideköltöztetik a mozit, és nem kell többé Muzsajra járni a 
homokbányákhoz, a francba� 

– Lesz Malom mozi? – kérdezte még valaki hitetlenkedve� 
– Mire számítottál?
– Tapsvihar, öregem – mondta valaki még az asztalnál�
– Szóval megyek Budapestre kritikát írni – mondta csak úgy 

a költő maga elé�
– És az irodalom? – kérdezte a festő�
– Nem a show-biznisz része� Éhen halok – nevette el magát, 

aztán jó habosra öntötte a sört�
– Téged sem vet fel a jólét a képeidből, úgy gondolom�
– Hát nem – nyugtázta a festő� – A kellékek árairól meg nem 

is beszélve – tette hozzá�
– Szóval lehet, hogy neked is mozdulnod kell – jegyezte meg 

a költő�
– Lehet, de ez most nem aktuális, nyomatom az iskolákat�
– A szabadiskolát?
– Meg az alapítványit, de persze vannak terveim�
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– Mik? – kíváncsiskodott a költő�
– Látod, hogy festek – nevette el magát�
– Mire vártál?
– Lórúgásra – mondta a másik, és nevettek mind a ketten az 

együgyűségen, amivel oldották magukat, miközben kortyoltak a 
sörből� 

Hazafelé a festő elképzeléseit ízlelgette magában, hogy ezt 
a legújabb kori nagyvárosiasodást miként lehetne érzékeltetni, 
vagy lehet-e egyáltalán ehhez ecsettel is hozzászólni, vagy csak 
pillanatképet kell felvillantani, de akkor ehhez elég egy jó fényké-
pezőgép is� Mivel elkötelezettnek érezte magát a felmenői révén, 
és már megcsapta a toronysiló pora, és a sokadalomból átsugár-
zott rajta az életérzés áramerőssége, mely felrázta a derengésből, 
és a lendületet kapott képzete elragadta az intuíciók világába, 
melyek ezernyi szálon, csipkeszerűen szövődtek az aranyhomok 
városának pulzusához� Úgy érezte, nem dobhatja el a témát� Fest� 
Fest, de milyen felfogásban? Ha szereti a várost, akkor ragaszkod-
nia kell a kötőanyagához, és ha ez a kötőanyag, ami a szellemet 
és a puszta létezést harmonizálja, számára még felfoghatatlan� 
Várnia kell, és a költő mondata csengett vissza fülébe: a kreátorok 
globális mozgalma indította a hóbortos alternatív trendek mérnö-
ki mixelését, melynek súlypontja az aktív fogyasztás� 

A mindennapi élet interakciója a születendő színterek jelen-
ségeként terült szét emlékében karéjosan, mint eső után a tócsa� 
Fáradt volt már, és továbbengedte ezt a témát a holnapokba, hadd 
rendeződjenek még a szavak, a gondolatok és a képek� Miközben 
a mindennapokban nem is annyira az épített környezetet, hanem 
inkább az embereket méregette, akik megtöltik élettel a várost, 
akiktől Kecskemét lett ez a mét, és akkor kezdte kapizsgálni, 
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hogy a kötőanyag maga az e tájon élő emberi lét� Az események 
– a nyugodt tempóból kilépve – felgyorsultak, mint olvadás után 
patakokban a víz, és amikor a Petőfi utcán a fűrészfogas házsort 
elhagyva a művelődési ház felé vette az irányt, a Szórakaténusz és 
a Patika Múzeum mellett elhaladva végtelen űrt érzett maga kö-
rül, és ahogy továbbment, egy vándorlegény bátorságával egyszer 
csak előtte tátongott egy óriási gödör a letarolt épületek helyén� 
Eltűntek az olyan kis szexepilek, mint a régi kádfürdős ház, aho-
vá még jártak fürödni, mert akkor még hol voltak a fürdőszobák, 
mikor jószerével utcai kutak voltak� 

Hűlt helye lett a régi színkörnek, ahol még Petőfi is játszott� 
És mivel lassan félévszázada nincsenek már konflisok, a Malom 
Pláza alatt, a gödörben épül majd a mélygarázs, a leendő labirin-
tus alján a digitalizált, okos kocsiknak� Az építészek a kor várát 
készültek tető alá hozni� Harmonizálni a betont, az üveget, a síkot 
és az ívet, az ég felé törő magasságot és alant a mélységet� 

A festő ekkor még az üres mélységgel találkozott� A gödör-
rel… És ahogy körülnézett, lendületből elindult haza a felszere-
léséért� Át sem nézte a már elkészített vázlatait, hónalja alá vágta 
az állványt meg a kifeszített vásznat, vállára vette az ecsettel, 
festékkel teli táskáját, és körbejárt az űr peremén, hogy hol is talál 
megfelelő pozíciót� A gödör…

– Nincs miről ábrándozni – gondolta –, nincs tovább… Meg 
kell festeni a gödröt, melynek az alján, a mélyben ott pihentek 
már a hatalmas gépek, a technika célszerszámai� Felállította hát 
az állványt, és elkezdte a művet először is az arányok felmérésé-
vel� – Ekkora a mintagödröt ritkán lát ember – gondolta, és mé-
regette a rétegeket� Felül a város hordaléka, a töltések, lentebb 
meg a geológiai szelvények a jellemző homokkal, helyenként 
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agyaggal, az uralkodó sárga szín tónusaival� A Gódorgón, azaz a 
kiskörúton zavartalanul csordogált a forgalom� A népek szünte-
len mozgásban voltak� 

De mit is csináltak volna erre mást, a műveleti terület közelé-
ben a gödör peremén?

– Festegetünk, festegetünk? – szólalt meg a mester mögött egy 
hang, ami annyira ismerős volt, hogy rögtön rá is kérdezett� 

– A kritikusok szabadon járkálhatnak ilyen veszélyes helye-
ken, nagyuram – és hátra sem nézett, csak megjegyezte még: – 
Hogy állunk az alternatívákkal, a minap kihagytuk a művészte-
lepi lét inspirációit, pajtás� 

– Nem sokára indul a vonatom, kísérj ki az állomásra! A res-
tiben bedobunk egy elmenőt, segíts érzékeny búcsút venni a 
városunktól!

– Nem akarsz visszajönni? – kérdezte a festő�
– Tudod, ha egy órára elmegyek, én már akkor is búcsúzko-

dom – mondta a költő�
– Akárcsak Pessoá, aki mindig készülődött, de soha nem hagy-

ta el a városát – mondta még a festő, de közben már csomagolták 
a felszerelést� 

– A soha el nem utazás előestéjén… Emlékszem még, mikor 
ezt játszotta az Imrus…

– Hol van az már…? Szétrebbentünk, mint a galambok, mikor 
közéjük csap a héja – mondta a költő� 

– Legyünk harcosabbak, no gyere, betesszük a cuccost a kávé-
zóba – mondta a festő, és elindultak az Otthon mozi felé� 

– Ne nézz vissza, gyere! Én már hallom, hogy zakatol a vonat 
– hülyéskedett a festő az ajtónál, mikor már jöttek kifelé� 

– Biztos, hogy nem? – szólt még rájuk a pultos csaj�
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– Na jó, legyen egy bélelt kávé még�
– Mire gondolt? – kérdezte a költőt a lány�
– Egyszerűen kávé rummal és annyi – mondta a költő, aki még-

iscsak megingott a múltba révedéssel, aztán átvágtak a könyvtár 
felé, ahol már kisebb csoportok álltak, várták a nyitást� Néhányan, 
padok híján a lépcsőre ültek, és pihentették fájós lábaikat� A kis 
SZTK előtt vágtak át a piac felé� 

– Emlékszem még, mikor itt volt az első műtétem – mondta 
a költő� A doki azt mondta, hogy leveszi a dunsztkötést a ke-
zemről, aztán azon kaptam, hogy már a körmömet feszegeti a 
hüvelykujjamról�

– Amilyen jó kölykök voltatok – nevette el magát a festő, aki 
már érezte a kávéban az elegyített rum hatását� 

– Galambházat építettünk a padláson, és akkor csúszott meg 
cserép, mikor már lendületben volt a kalapács – emlékezett visz-
sza a költő, és máris a piac előtt lépkedtek, aztán átvágtak a nagy 
nyüzsi elől a Nagykőrösi utca felé az Ázsiai áruháznál�

– Emlékszel még a Mackóra? – kérdezte a festő, ahogy a bank-
épület felé nézett a saroknál�

– Jól összeverődtünk a kerthelyiségben a szúnyog-zümmögős 
estéken� Tudod, akkor még tényleg el tudtam képzelni, hogy író 
leszek� Szerettem mindent és mindenkit, ami körbe vett, és na-
gyon érdekeltek a történetek� 

– Én a meséknél leragadtam, azokat mindig színesebbnek lát-
tam – mondta a festő�

– Elég színes volt a Gyenes cukrászda is a csajokkal� Akkor 
írtam a Pulykapipi című novellámat� 

– Az áruházban még mindig, mintha a zongora hangja 
kísértene�
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– Na, én meg tudod, hol vagyok így? Az állatkertnél, mikor 
még a Műkertbe jártunk ki bulizni, és beterítette a kotta a tájat� 
Akkor már mindegy volt, és a művésztelepen is csináltuk a bulit 
tovább� Ha akkor ott bekerítenek, most mi lennénk a ketrecben 
és kísértenénk�

Már a Zöldfánál jártak, és átvágtak az Állomás téren a mú-
zeum felé, és azon elmélkedtek, hogyha itt átépítenek majd min-
dent – az intermoduális pályaudvar érdekében –, ahol felüljárók 
és mozgólépcsők szelik majd át a teret, mi marad a parkból, ahol 
a múltban a május elsejéket tartották, léggömbök, sörök és virslik 
között� Ábrándoztak, hogy legalább egy szép Múzeumkert nyíl-
hatna ki az épület és a szobrok vonzásában� Az idő szaladt, és a 
restiben az ital mellé már csak csipszet kértek, mert indulni kel-
lett a vágányok felé, és már hallották is a hangszóróból a lüktető 
jelzéseket: „Kérjük utasainkat, tessék vigyázni, vonat érkezik a 
második vágányon Szeged felől”, és a többit már a két barát elen-
gedte a füle mellett� Búcsúzkodtak, és nem osztották egymásnak 
az észt, csak a megértő érzelmek húrján játszották el a jövőbe 
vetett hitük pár szavas dalait� Aztán a festő a zsebéből elővett egy 
kis csinos noteszt, és átnyújtotta a barátjának� Ebbe már jegyzet-
elheted is a kritikáidat� 

– Ebbe a szép noteszbe? Csak virágnyelven apukám, virág-
nyelven! – mondta még, és elindult vele a vonat a fővárosba� 

A festő átsétált a várótermen, ahonnan legújabban hiányoztak 
a padok� Igen furcsának találta az üresen kongó csarnokot, ahol 
ezek szerint nekitámasztja magát az utas a semminek� Bár any-
nyi minden változott az utóbbi időkben az állomásokon is, hogy 
könnyen napirendre térhetet ilyen kis semmiségen� 
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Odakint átsétált a buszmegálló mellett a parkba, és a Rákóczi 
út felé vezető sétányon ballagott tovább� Könnyedén lépkedett, rá-
ért nézelődni� A felszerelése a kávézóban várta� A Víztorony szin-
te vonzotta a tekintetét, melynek a tetején már egy gombostű sem 
fért volna el az antennáktól, a palástja meg dugig volt hirdeté-
sekkel� Az öreg vasbetonváznak legalább maradt még funkciója, 
mert a vízügynél már kimustrálták� A festő most vette csak észre, 
hogy hiányzik a régi focipálya széléről a kastélyépület� Idejártak 
hajdanán korcsolyázni télen a kosárlabda-pályára� Bent főtt az 
ital, és a teázóból nyílt annak idején a stúdió, ahonnan lejátszot-
ták az akkor divatos számokat, az Elvis-t meg a hazai Németh 
Lehel puccos kis számait� Később meg már hódított a rock & roll 
és tekergett a twist az örökzöldek mellett, amire párosan rótták a 
nagy bemutatkozó köröket� A focipálya salakján is hasították a je-
get és a jégkorongot is próbálgatták� Barátságok szövődtek, de sű-
rűn belefutottak a rivalizálásba is� A festőnek új volt, hogy már a 
pálya falai is felszívódtak, lényegében már csak az üres városi te-
lek maradt, aminek beépítési tervei már biztosan munkaasztalon 
voltak, vagy még a fiókban lapultak városfejlesztési célokkal� A 
gyalogátkelőnél áttért a Rákóczi útra, és a régi-régi Dióhéj mellől 
a Városi Mozi klasszikus és praktikus épülete felidézte a sorokat, 
ahogy várták anno a vasárnap délelőtti kétforintos matinékat� 
A főműsorok előtt a kötelező híradóknál javában fészkelődtek a 
suttogó szerelmesek és összebújtak, az ibolyások meg úgy fogták 
egymás kezét, mintha a szívük is egy vérkörre dolgozott volna� 
A festő ment tovább, nem akarta nézni sokáig az üres, elhagyott 
épületet, mely annyi örömnek adott helyet egykor� A parkoló mel-
letti saroknál meg már a biztosító dizájnos épülete hivalkodott a 
Zöldért irodaháza helyén� Szemben a másik oldalon a közismert 
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Pálma cukrászda új utakra lépett, nyomulós fogyasztókat tobo-
rozva, és fentebb már megszűnt a csokibolt, mely használt ruha 
kereskedés lett, utána meg átalakult Művész cukrászdává� 

Megfáradt a vadászbolt gazdája is, bezárt� Minden átalakult� 
És a festő már nem bámészkodhatott kirakatokban, mert kö-
rös-körül az áruházaknál is telitáblás hirdetések ostromolták az 
üvegfalak mögül� Az élet mindenütt már a belső terekben zajlott, 
klímás, zenedobozos dizájnok között� Ahol csak lehetett, bankok 
nyíltak� 

No, persze, a bíróság épülete azért maradt a régi, a belbecs 
meg a szakmára tartozott meg a páciensekre� Hiányzott a gril-
lező meg a tejbár� A Helvéciából meg új néven maradt egy kis 
étterem meg talponálló borozó� – Bement egy szuszmiszra, kért 
tonikot ginnel, amiről lebeszélték, és helyette két deci sárfehért 
adtak� Ott hallotta, hogy átszabják majd az utat, a Rákóczi utat, 
és a tervekről még nem lehet tudni, hogyan szabják át az éle-
tet, mert ma már sokan akarnak a megmondók közé kerülni� 
Nézte szemközt a Technika Házát, ahol konferenciákból és szó-
rakozásból egyaránt kivette egykor a részét� Mellette meg üre-
sen tátongott a hajdani Szigma üzletsor� A Cifrapalota mellett 
elhaladva a Tóth Menyhért-kiállítás jutott az eszébe� Az örökös 
metamorfózisok sora, a tevefán, a szervesen egybeforrt emberál-
latok és az élőlényekre áradó örökös szeretet� A fehér izzás szin-
tézise� Vajon ő most mit kezdene ezzel a gödörrel? Lehet, hogy a 
Földanyát keverné az élet fehérre dagadó karjaival, és kitudja, ki-
nél mire képes az intuíció� – Mint ahogy az átjárónál Amerigo Tot 
Mikrokozmosz a makrokozmoszban című szobrán elgondolko-
zott� Aztán az Újkollégium előtti térről felnézett a Nagytemplom 
monumentális alakjára, és a magasban lévő tornácon az emberek 
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körülbelül ugyanakkorának tűntek, mint amikor lefelé nézett a 
gödör fenekére… Mikrokozmosz a makrokozmoszban… 

Az ember egyre több mindenre képes, és olyan gondolata tá-
madt, hogy neki a gödörben a jövőt kell meglátnia, és arról kell, 
hogy szóljon a festmény� A csodákról, a hitről és a méltóságról� 
Átszűrődött rajta, hogy az a kis séta, az emlékezés a múltra, végül 
is az emberekről szólt� 

Az ember a falakat is úgy építi, és a tornyokat is úgy faragja, 
hogy az róla szóljon, meg a képzeletéről, és benne lesz a szeretete, 
mint ahogy már önmagában, az utcákon való séta is a szeretetről 
szól, ami ugyan néha lehet hogy hiánycikk, de már a következő 
sarkon találkozhatsz vele� Képzelete szárnyakba szökött, és azt 
sem bánta volna, ha éppen akkor ott van egy helikopter� Fentről 
is elnézte volna még egy kicsit az ide-oda igyekvő embereket a 
mosolygó épületek között is, amik ugyan néha tévelyegtek az 
uralkodó irányzatok között� Lehettek csúnyácskák is, dölyfösek 
is, de lehettek csalogatók, vonzók, ámulatba ejtők, amiket elné-
zegethetsz egy darabig, mert együtt élsz velük, és akár szeret-
heted is őket, mint otthonodat� Sokkal szebb városokat is látott 
már, mondjuk folyókkal, hidakkal, hegyekkel, de ezeket az alföldi 
embereket különösképpen szerette, akik itt vették körül, és úgy 
alakult, hogy ez a város az igazi otthona lett házakkal, terekkel, 
utcakövekkel, és remélte, hogy az újjáépítés során csak olyan lép-
tékkel változik, amilyen mértékben egy ember is változni képes� 
Lüktetett az utcákon az élet, csordogált a forgalom, iparkodva 
igyekezett mindenki a célja felé� A téren meg turisták sétálgat-
tak fényképezgetve, videózva az épített örökségeket, és egyszer 
csak megszólalt a nagyharang, melynek mély, öblös torokhangja 
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végigzengett a tereken, ki a pusztákig, hirdetve az idő múlásában 
a pillanatot, melyhez hozzáállíthatjuk a mutatóinkat� 

A mester ment tovább a városközpont terein, ahol nem kellett 
észrevennie a csodát, mert körös-körül az sugárzott a tornyok 
városából� Van Gogh átfordításából jutott az eszébe a bontásról, 
amerre igyekezett: „Ha igazán szereted a városodat, mindenhol 
megtalálod benne a szépet”� – Hát csak így, a gondolataival át-
vágott az Evangélikus templom egyszerű csodája előtt, és az ár-
kádok között áthaladva iparkodott tovább a felszereléséért� Már 
a malomkorzó felé szálltak a gondolatai a város galambjaival, 
amik fent köröztek és a képzeletei a mélység és magasság közötti 
térben húzták az erővonalakat az alkotás helyszíne felé� Az élet 
lüktetett körülötte� A gépkocsik sűrű egymásutánban követték 
egymást, és a buszok is közibük vegyültek� 

A gödör széléről hordták még a földet a teherautók és a döm-
perek� Lent, a mélyben meg mintha szinteztek volna már a mér-
nökök, de ahogy elég sokan lent voltak, lázas mozgás volt, az 
biztos� 

A mester a csendes oldalon felállította az állványát, kibontotta 
a felszerelést és már nem kellett neki meditálni� Lázasan nekilá-
tott folytatni a művét� Finom vonalakat húzott, az ecset miközben 
mindig keverte is a színeket az árnyalataikkal, ahogy keveredett 
előtte a látvány: a képzelet és az álom a jövő felé a vizuális térben�

– Lyukra játszunk vagy gödörre, művészkém? – kérdezte egy 
odaszegődő jövevény, aki régi ismerős volt, sőt majdnem barát� 
Csak hát az idő, vagyis hát az idő múlása, ami nem tűnik el csak 
úgy nyomtalanul, és a festő az átmárványozódott arcon nem látta 
meg azonnal, hogy ő a látó, aki annak idején mindig tudta a tutit�
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– „Boldogok, akik észreveszik a szépet olyan helyeken is, ahol 
mások semmit sem látnak” – nézett a vászonra, aztán a gödörbe 
ez a rég nem látott barát, miközben vállon veregette a kortársát� 

– „Minden szép, csak úgy kell tudni nézni” – mondta volna 
Pissarro ajánlásnak – hangzott a válasz a távoli hangú öreg barát 
felé, akit valójában Kalmár Palinak hívtak� 

– Téged merről fújt a szél ide? – kérdezte a mester, miközben 
húzta a talajszelvények árnyalatait, melyben az idők végtelene 
rejtőzködött�

– Kell neked egy Hollywood Multiplex popcornos zacskóval, 
Cappy vagy cola szívószállal, McDonald’s, esetleg KFC – ember?!

– Nem rólunk van itt már szó, az ilyen keményfejűekről, mint 
te is� 

– De azért emlékszel még a Városi meg az Árpád mozikra, 
amikre ráverték a lakatot, ugye? – nosztalgiázott a látó�

– Majd megszokod, mint annak idején is barátkozni kellett az 
Aranyhomok Szállodával, ami a kor követelményei szerint kizu-
hant a tervező asztalról a főtérre – válaszolt a festő�

– Az építőművészek… 
– A mérnök dolgozik direkt megrendelésre, a művésznek ön-

magával is mérkőznie kell� Ráadásul várost építeni kentaurnye-
rítés� Már nem látod a Nagytemplomot a sugárútról, mert a rádi-
uszon a fűrészfogak beintenek�

– Ez a játéka egy városnak, mester, a titokzatosság… A para-
vánépületek körül is egyszer csak kiszabadult Ybl Miklós ékszer-
doboza, homlokán a Luther-rózsával� 

– Fellélegzett az iparosok otthona is – visszahullt a város ölé-
be� Most meg úgy néz ki, nem látod a gödörtől – nevette el magát 
a látó�
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– Nézz a varázsgömbbe, ember! Különben a látványtervet volt 
idő szokni� Tele volt vele a padlás� 

– Na, jó, tudom, hogy ma az abszurdra vetülnek a vágyak� De 
mégis a közbizalom légterében egy pláza, egy divatcenter hogy 
fér össze a város szívével? 

– Generálni kell a fogyasztást� Neked nem kell ecsetelni, 
hogy mit jelentettek a vásárok, csak most koncentráltan terítik 
szét a mindennapokra és a mindenkikre a mínusz emelttől a 
bárányfelhőkig�

– Szóval: plusz-mínusz Malom Pláza vagy Pláza Malom?
– Új civilizációs domb emelkedik majd itt a globális 

magasságokba�
– Magasságokba… Ha lenézel, most gödör van…
– „Sem magasság, sem mélység nem rettent” – ez volt a győz-

tes jelige egykor� 
– A Lechner Ödön-féle pályaműre gondolsz� A Városháza! – 

kapcsolt kapásból a látó�
– Stílusba öntötték a formanyelvet rendesen� Egy évszázad 

múltán is ámulattal nézed, és nem unod meg� Rendíthetetlenül 
áll, mint egy játékos bölcsesség a Kiskunságban� Terhes ügyeid 
is feloldódnak már az árkádok alatt� Keserű pillanataidat szét-
bombázzák a városi harangok, a harangjáték meg csillapítja a lel-
ki hullámveréseidet� Giling-galang – szólnak a soktornyú város 
harangjai, mint a mesék csodájában� Mintha ünnep lenne, mikor 
erre tévedsz, vagy erre vezet az utad� Mintha óriások vigyáznák 
a lépteidet, és összeszeded magad, mintha felnőnél a magasla-
tok közé, mintha részese lennél mások életének is, mert átjár egy 
erő… egy óvó, vigyázó érzés a hétköznapokon is, a küzdés min-
dennapjaiban – szőtte a szót a mester�
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– A küzdést helyettesítheted a biznisz és show világával – 
mondta a kortárs, mert a mai város lényege a szemfényvesztés, 
a banktól a szimulátorig, és nincs lehetetlen� Ember! Érted? Ma 
malom, aztán gödör… és holnap már mozgólépcsőn suhansz az 
új malom előterében át a pláza világába�

– Látom felnőni az új generációt… Látom az új vágyakat… Új 
képzelgés virul a papírdobozos ételek és a szívószálak világában� 
Télen is mérik a fagyit, nyáron is hűsölhetsz a klímák ernyője 
alatt, miközben műhó hull alá a manikűrös akvárium előteréből 
és halacskák csinosítják lábadon a körmeidet – élezte a fantáziát 
a mester, és elnevette magát� – De hát te voltál a szavak mestere, 
hékás! Miket beszélek itt? – mondta, és hátralépett, ránézett a 
vászonra, és amit látott, nem tetszett belőle semmi:

– Mára befejezve� Pakoljunk, segíts! Menjünk innen! Elég… 
Mára elég… – mondta tőmondatokban, és ahogy csomagoltak, 
elkezdett beszélni a város régi-régi nagy határáról, amikor még 
ménesei voltak és egy csődör elvezette a kolóniát Alpáron keresz-
tül, le, egészen Pusztaszerig, a Jászság határából�

– Ma az ölebeket vezetgetik a lakásból a térre – hülyéskedett 
a kortárs� 

– Szűkül a határ – nő a város – mondta a mester, csak úgy ma-
gának, mintha szeretett volna valamit megérteni� – Egy barátom, 
akit te is ismersz, a Csörsz, az imént ment el a fővárosba, én meg 
kimegyek a pusztába, rám fér egy kis megvilágosodás, mert most 
mintha eltévedtem volna� Mondhatnám azt is, hogy pauzát tartok 
és újragondolom a témát� Nagy idők jönnek, amire nem készül-
tem még fel – monda, és akkor ott úgy érezte, mintha egy időben 
pusztulna és épülne a város, de ő mintha nem látná szinkron-
ban az erővonalakat az elfogultságtól� Már a térséget látta – kint 
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a határban, az örökké formálódó táj monumentális nagyvona-
lúságra vágyott és egy nagy lélegzetre, hogy kifújja magából a 
szorongásait – szárnyaljon a képzelete a mélység és a magasság 
között� Küzdött a feladattal, az urbanizáció új léptékeivel� Ezzel a 
kivonulásával csak egy lépést akart megtenni hátra a rálátás mi-
att, hogy ráérezzen ennek a nagy mezővárosnak, Kecskemétnek 
a lehetőségeire, hogy miként keveredik a hóbort és a szükségsze-
rűség dimenzióival az alkotás nagyvonalúsága és a célzott meg-
fontoltság� A horizont távlataival és az Alföld határtalanságával a 
város új erőtérbe látszik emelkedni� 

A koncepciók futószalagon szállítják a látványterveket, és csak 
remélni lehet, hogy követői lesznek a nagyérdemű múltnak, hogy 
természetes festménnyé váljanak, akár a város szívében is�

Mindezt persze csak remélni merte és szívből kívánta, mert az 
új szövegkörnyezet szószátyárkodása mutatványokra emlékeztet-
te, és tartott tőle, hogy nehogy új trükköktől csábuljon el a lakók 
higgadt önbecsülése� Múltja kötelezi ezt a helyet, hogy tartalmas 
hátteréből nem engedve, az otthon levegője járja át házait, tereit 
és még az utcáit is� Az utcáit is, ahol nemrég még a múlt egy 
darabját próbálták volna megmenteni, a malmot, mikor is nagy 
dobozokba gyűjtötték össze a tiltakozás szelvényeit, amit aztán, 
akár múzeumba is elhelyezhettek volna a királyi érdektelenség-
től� A mester a város határában átérezte, hogy körülötte szinte 
tágul a tér, és fejéből az aggódó gondolatokat kifújta a környéken 
kószáló szél� Tekintetét a határból a városra szegezte, és próbálta 
vizionálni a XXI� századot, amiben már az Agora Garden projekt 
lüktetett, amiről azt képzelte, hogyha az ide épülne fel, a volt 
mezővárosnak, akár emblémája is lehetne a természetben mara-
dás ökopoliszával – függőkertjeivel, ahol díszítőmodulok között 
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megférnek a barackfák, indákon lógnak a szőlőfürtök, piroslanak 
a paradicsomok, kora tavaszon meg virágzanak a meggy- és cse-
resznyefák� Az élet és a megmaradás lehetséges jelképévé tor-
nyosuló épület festményként káprázna a város szívében, mint a 
múlt egy kis darabjának hordozója, mert már is itt az idő, hogy 
függőkert kösse össze az ősiséget az új látomásokkal� A mester 
képzetében, mint ahogy kavarogtak, úgy társultak is a színek, 
melyeket látomáskánt nyelt el a tér mint ahogy bent a városban 
a gödör nyelte be az alapokat a malomkorzó aknájában a statikai 
tervek szerinti alkalmazásban� Végül kiteljesedett és összeállt, 
miként a mondásban is, a cseppben ott a tenger; megfér egymás 
mellett kicsi és nagy, a múlt és a jelen, mélység és magasság, a 
szivárvány minden színe, amit nem tudott volna megfogalmazni, 
de már úgy érezte, hogy érzékeltetni igen, és elindult vissza az 
emberi alkotás közösségi terébe, a városba, amit egyedivé kecs-
kemétiesen raktak össze az évszázadok� 
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holló a hollónak

A csóka forgolódott az ágyban� A pulzusa magasan vert to-
vábbra is, hiába ütötte az óra az éjfélt� Egyik oldaláról a másikra 
fordult� Próbált elszenderülni háton, majd hason fekve� Felhúzta 
a lábait, majd kinyújtotta, a kezei meg kapaszkodót kerestek 
volna, akár az agyában forgolódó gondolatok� Csak terjeszkedő, 
érthetetlen módon tornyosulva burjánzó, jogállami kereteken 
túlcsorduló, törvényekre ólmot kötő iszaptengerbe süllyedő lel-
ki fenekezők közötti fuldoklás stressz-örvénye polipszörnyként 
szedte szét az agyát� Gondolt tényekre, emberekre, papírokra, 
dossziékra, levelekre, okmányokra, végzésekre, hivatalokra, tör-
vényességi felülvizsgálatokra és az egyre komiszabb hatóság 
mögé bújó csókos Móricz rokonokra� A panamázó oligarchák od-
vából lecsurgó kisszerű szélhámosság krónikus hitványságát úgy 
érezte már, az emésztők sem nyelik el� Felkelt, és kinyitotta az 
ablakot, de még mindig fuldoklott az ügyrendi oxigénhiánytól� 
Ahogy az oxigénre gondolt, felhúzta a redőnyt, és mély légzések-
kel próbált kiegyenlítődni� Pattant a dobhártya, és megszűnt a 
félelmetes zúgás, amitől el eddig sehogy nem tudott szabadulni� 
Jógalégzésekkel tárulkozott fel a gúzs igájából a telihold finom 
derűje alatt� Érezte már idegennek és hidegnek a holdat, mely 
ilyenkor uralta a környezetet meg az egész égboltot, de ezen a 
testét hervasztó éjszakán mintha barátjává szegődött volna� A 
csontot is meg kell emésztenem – gondolt közben képletesen az 
elvont vagy művi akadályokra� Le kell nyelni a békát� Be kell lát-
ni, hogy ő itt kispont és ennyi� Mint kis tulajdonos csak élni akar, 
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és elvárná a békét, pedig már háborút indítottak ellene fajankók� 
Tehát már célponttá is vált, akit már is lehet cincálni, aztán elbi-
zonytalanítani, büntetni, és az új beszédstílussal besokkoltatni� 
Megérezte már, hogy ha nem lép, áldozattá válik, mint ahogy már 
is háló szövődik köré, láthatatlanul, alattomosan, cselszövéssel és 
gyorsan� 

Ha megjön az étvágy, ráéreznek a boszorkányság ízére, és las-
san élvezettel fogják vágáséretten terelni a kasza elé� Emberöltő 
alatt kihal a reflex, alél az ösztön, a képesség szertefoszlik, az 
akarat felszívódik, és a ledermedt lélek beteggé sorvad� Beteggé 
– ismételte önmagában a félelmetes szót� Vajon a félelem ter-
mészetes ösztönből fakad, vagy már a betegség jeléről van szó� 
A betegség jeléről� Merthogy úgy gondolta, hogy a társadalmi 
együttélést nem kellene, hogy a félelem uralja el vagy akárcsak 
a megaláztatás csúsztatásai� Az elmúlt nap reggelén megjelent 
a vér is� Bármely kis sebesüléssel, de megjelent� A semmiből 
keletkezett� A butaságból, a gőgből, a rátartiságból, a hatalom-
vágy által gerjesztett őrület préselte már ki a test nedvét, ahogy 
elszabadultak az indulatok� Csírájában jelent meg a háború, az 
események erőszakos folytatása� Megfellebbezhetetlen ideiglenes 
végzést adott ki a hatóság saját előny szerzésére, hatalom fitogta-
tására� Vágatta a fákat, elháríthatatlan életveszélyre hivatkozva a 
nyár kellős közepén� Folyamatosan el is szállították a megszerzett 
zsákmányt� A zsákmányt� Tanyavédelmi kocsi szállítja a hatósági 
rönköt a külterületről� Mindent lehet� Itt ez a természetes, és hall-
gat a puszta� Elnyel mindent a táj, és csak a nap a hold és a csil-
lagok könnyezhetik fentről némán a teremtmények mindennapi 
bukását� A rönk meg haladt a falu felé az újraelosztás diadalára� 
A csóka ránézett még egyszer a holdra, és visszafeküdt az ágyára� 
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Pihenni kellene� Erőt kellene gyűjteni a holnapokra, de csak for-
golódik tovább� Erős szervezete van� Még nem kapott agyvérzést, 
aztán meg is nyugtatja magát, hogy az események csak a min-
dennapos edzés részei� Ezen a tájon ez a megszokott� Az embert 
időnként letámadják, az meg tűri, vagy belebolondul� Így vitték 
el hajdanán a lovat, a kocsit, a földet, de az embert is, nemhogy a 
fát� Mi az kis tüzelő, meg egyébként is mit keres, hogy néz már 
ki az út mellett a közönséges akác� Már ránézni is kihívás, mert 
van, legjobb, ha nincs� 

Nem őshonos, de tüzelni még jó, tűnés a szemek elől, logi-
ka szerint irtani kell� Irtani� Túl sok van már másnak, még el 
kell venni, persze nem az erőstől, hanem a védtelennek tűnőtől� 
Először csak körbe kell csaholni� Felmérni az erőviszonyokat, és 
váratlanul lerohanni� Persze a felőrlés taktikája sem kutya� Nem 
kell lelkizni� Kutyába se kell nézni a csókát� Ha nincs fája, akkor 
meg rosszul nő a fű, magos és virágzik meg zöld� Miért zöld? Ha 
kék lenne, beleolvadhatna a mennybolt égi misztikus színeibe� A 
visszaverődés viszonyai mennyivel barátságosabbak lennének� 
Egészségesebb lenne, tehát holnaptól legyen kék a zöld, keresni 
kell hozzá törvényt, vagy módosítani kell� Már így is sokat pihent 
a törvénygyár� Már majdnem nyugalom van� Mi az, hogy nyuga-
lom van… Még majd kitalál valamit a csóka� Le kell foglalni vég-
re, sok a szabadidő� Kipihent� Éjszaka sem alszik� Más bestresz-
szel, ez meg éjszaka is agyal� Hogy-hogy zöld a fű? Válaszoljon! 
Nem hallja, katona?! Futás! Irány az egyenes igazodás, az égalja… 
Már csuromvizes volt a csóka ágyneműje, ahogy magához tért 
az álomba zuhanásból� Ahogy felkelt, pár lépés után már fázott� 
Rázta a hideg, lerángatta magáról a csuromvizes pizsamát, és ki-
nyitotta a csapot� Folyt a víz és dörzsölte magát az aznapi életre� 
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A nyűgös éjszakán aludt is meg nem is, a kusza rémálmai 
legyengítették, elszívták az erőt� A foszlányos és zavaros emlék-
képek felidézésére a hideg újólag végigfutott már a végtagjain is� 
Elővett egy cigarettát, rágyújtott, és csak utána vett fel egy inget� 
Erős kávét készített fel, közben ránézett a pálinkásüvegre, de nem 
nyúlt hozzá� Elnyomta a csikket, ránézett a kávéfőzőre, és a sze-
me újra rásiklott az üvegre� A hatósági végzés a hamuzó mellett 
volt az asztalon� Előhúzott egy másik szivart� Kettévágta� Nem 
szóródott belőle semmi� – Lehet, hogy nem is dohányból van – 
gondolta� A nemzeti dohányboltban ez a legolcsóbb� Gyerekként 
is szívtak mindent – gondolta, és a szeme már ismét az üvegre 
siklott, aztán megint elfoglalta magát a rágyújtással� Több adag 
kávét megivott egymás után, és többször is rágyújtott a fél szál 
cigarettákból�  

Közönséges és nagyadag élvezeti cikkel nyomorította magát, 
keresve a megoldásokat� Bár tudta, hogy a kis gipsz jakaboknak, 
a latocskai zénóknak, a jóska-pistáknak – szóval az ilyen csókák-
nak, mint ő, nem sok szerencséjük akad az életben, sőt arról szól a 
történet, hogy el-elszórakoztatják, de közben rángatják lefelé róla 
a gatyát� Eszébe jutott a karambol, ahol az úton a sérült nő, aki 
kirepült a járműből, a gyerekeihez akart menni, akik kissé odébb 
feküdtek az aszfalton, és ahányszor csak fel akart állni, újra és 
újra visszazuhant és koppant egyet a feje a kövön, de csak távol-
ról nézhette őket, és nem tudta magához ölelni az ártatlanokat, 
akik megadóan és mozdulatlanul révültek az anyjuk felé� 

A csókának ez a metaforisztikus érzelmi hangulata durvának 
tűnt, de mégis csak így érezte magát az örök tehetetlenségben, 
ahova szüntelenül visszalökték ostoba és buta tisztátalan kezek� 
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– Felállni! Felállni! – ismételte magában a szót, és már engedte 
is a nyakára a hideg vizet, dörzsölte magába a bőrén keresztül is 
az ébredés erejét� Nagyokat lélegzett, és amikor már úgy érezte, 
hogy élettel telik, a tarkóját verette még a zuhanyrózsából su-
gárzó vízzel� – Bassza meg! – szólalt meg hangosan, és elzárta 
a vizet, mert erről jutott eszébe a hír, a vízről, a kútról, hogy 
terelni fogják őket egy regisztráció felé, egy új nyilvántartásba, 
egy sor költséges kötelezettséggel� Mi jön még? A tanyája iroda 
lett� Kódszámok, helyrajzi számok, regisztrációs számok, értel-
mezések, szövegmagyarázatok, újabbnál újabb jelek, ikonok, el-
lenőrizhetetlen intézkedések, határozatok, csipek, krotáliák, mű-
holdas jelek, cövekek, cölöpök, GPS-jelek és hologramok között 
feszülő, mindent ellepő kóros elmebaj, mint sűrű köd telepedett 
otthonába, és már-már krónikusan az agyába� Lenyomta a csapot� 
Nyakába vágta a törülközőt, és egyenesen az üveg felé indult, 
hogy beolajozza gondolatai csikorgó fájdalmát� Pinkód nélkül ki-
rántotta a dugót az üveg nyakából, és nyelt egyet az ötvenegy fo-
kosból� – Fertőtlenít – gondolta� Testet, lelket, gondolatot� Tele volt 
zárványokkal, pakkokkal, az áttétes társadalmi kórok alattomos 
mérgeitől� Ez a korty viszont hatott� 

A bizsergés végigszalad kezén, lábán, és kioldódtak a fejében 
is a fékek, de a községi jegyző végzésének megfellebbezhetet-
len ideiglenes intézkedése továbbra is nyomasztotta� Beleégett az 
agyába, de beleült a lelkébe is az iktatószámos billog, mely jelezte, 
hogy a hatalom játékszere ő csupán, a társaival együtt� Labanc-
módon elvitték az út menti fákat, és papíron meglebegtették még a 
költségáthárítást is, elháríthatatlan károkra és személyiségi jogok 
elháríthatatlan sérelmére, elháríthatatlan veszélyekre hivatkozva� 
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 Az éjszakai rémálmok nyomását már szaggatta felfelé az öt-
venegy fokos, de a csóka visszanyomta az üveg nyakába a dugót� 
Visszavonhatatlanul� 

– Merre tovább, katona? – derengett fel benne az éjszakai álom, 
amibe beleizzadt az összegyűrt lepedőn a keresztbeálló takaró 
alatt� – A zuhany, a zuhany – ismételgette, és újra megnyitotta 
a csapot, mintha a lelkét is megtisztíthatná nagy sebtében a hit-
ványság sarától, amit rápakoltak, és most már lemosta a lefolyóba 
azt is, amit a kutakról hallott� 

– Minden az ő érdekében történik – rémlett fel a szabvány-
szöveg a gondoskodás álnok dumájából� A tét a bőrére ment� 
Kifizethetetlen költségek sorjáztak a zsebeiben� Pedig hát őt akar-
ják menteni, egészségben tartani, vigyázni rá, óvni harmattól, 
naptól, esőtől, de leginkább kimondatlanul saját magától� Ezt hív-
juk szabadságnak a mai mainstream szerint, vagyis hát szabad-
ságjognak, melynek törvényei ezresével is sok tucatban tornyo-
sulnak az emberi elme szerint már-már felfoghatatlanul� Mankó 
nélkül nincs tovább� A mai ápolónő az informatikus� A pusztában 
is már erre kel fel a nap� 

 A csóka, miután lehűtötte magát, futott bokros teendői után� 
Menet közben kötötte csokorba az aznapi zarándokláshoz tarto-
zó igét� Nehezen tudott így azonosulni a környezetével, holott e 
nélkül nincs gazdaság� Lélektelen elvárásoktól előbb vagy utóbb 
csak sorvadni lehet� Nehezen viseli ezt a természet, ahol az ösz-
tönt is átitatják az érzelmek� Persze, ma már a kihívás a giganti-
kus rt�-k a kft�-k, ahol számok és függvények adják ki a tutit� 

Itt már digitálisan és online megy a futószalagra az áru az 
ivarsejtektől a gyors füstölésig és a távvezérelt munkagéptől a gén 
sodratú harapni valóig� 
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A csóka tehát reggel ellátta az állatokat, ahogy illik, de semmi 
plusz, mert sebtében már iparkodott az aktáihoz, hogy mielőbb 
le tudja a szaporodni látszó nyűgöt, hogy maga mögött tudja egy-
szer a sorjázó ügyeit, reménykedve egy későbbi, majdani eljöven-
dő idillben, ahol a körforgásban olajozottan haladnak a dolgok� 
A rendőrségi papírokat rendezve külön dossziézta a birkalopás 
eredménytelenül lezárt ügyeit és a fegyvertartási kérelem adat-
lapjait� Aztán belemarkolt a biztosítási aktákba, és a táskájába tet-
te, hátha marad még ideje néhány dolgot intézni a délelőtt során� 
A városban mindig a parkolóval kezdődött a gond� Most meg 
kocsit cserélt, maga sem tudta pontosan, hogy melyik díjszabásba 
tartozik a járgány, bár sejtette, hogy duplázódnak a terhei a kocsi 
raktere miatt� Ára van az univerzális szándékoknak� Egy marék 
apróval tömte ki az egyik zsebét� A másikba tette a maroktele-
font, és még ott volt a garmada igazolvány, kártyák, jogosítvány 
és a kocsi-papírok� A hordozótáskákat, amit olykor vállra vetve 
is hordtak, nem díjazta, mert egyszer már meglovasítottak egy 
ilyet, aztán jól leharcolta magát, mire pótolni tudta a pakli kártyás 
adathalmazt meg az eldugdosott pinkódokat� 

Már az úton haladt, mikor percről percre sötétedett az ég, és a 
feltámadt szél már korbácsolta is a hulló csapadékot, amit a szél-
védő lapátjai alig győztek lesöpörni az üvegről� A nyomvonalon 
pillanatok alatt összefolyt a víz, és a kijárt nyomvályú úgy megtelt, 
hogy alig lehetett az úton tartani az autót� A csóka megközölte 
hát a vizes árkokat, de sem az út közepét, sem a széleit nem látta, 
mert már réges-rég lekopott az útjelző festék, az útszéli jelzőka-
roknak meg már rég nyoma sem volt� Az árokpartig a vápákból 
csak a felcsapódó víz jutott el, amitől a szemközt közlekedők egy 
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pillanatra vakon vezettek� Persze, a kamionok nem lassítottak, 
hasítottak tovább, mert nekik időre ketyegett az óra�

Pörgésről szólt az élet, így hát a csóka tenyere izzadni kezdett 
a kormányon, és a szemei kocsányig meredtek a fürdető felé, és 
próbált ráérezni a vakon vezetés pillanataira� Megkönnyebbült, 
ahogy a megyeszékhelyre ért, és felvette a városi tempót, miköz-
ben elvonultak a felhők, és már csak szitált az eső� Mellékutcát 
keresett, de a díjzóna fogságába esett, így hát addig körözött és 
forgolódott, hogy legalább közel legyen a rendőrségi épülethez, 
a parkolóóra elérhetősége miatt� Az épület hátsó bejáratához vo-
nult, ahol sötét váróból kellett majd továbbjutnia egy még sö-
tétebb folyosó felé� A portán eligazították, így hát a szobaszám 
ismeretével ment tovább a zárt folyosó felé, a lépcsőn, a gyenge 
világításban� Elég sokan várakoztak már, de nem volt tömeg� 

– Szerencsém van – gondolta, és vonult tovább a 12-es felé� 
– Nem egy szerencseszám – gondolta, de aztán lehiggadt, hogy 
a folyosón még ülőhely is volt� Köszönt, és leült az egykedvűek 
közé, ahol közös tüzet fújtak� Kimeríthetetlen téma a fegyver, és 
titokzatos ügyek lengik körül, ami a dolgok természetéből adó-
dik� Várt és a múltat bontogatta magában, melyből megannyi em-
lék kacsintott vissza, és neki csak válogatni kellett, hogy melyik-
nél is időzzön el, melyik is volt kedvesebb neki� Erdők, mezők, 
szántók, kutyák és vadak képei vonultak, no és persze a puskák 
és emberek emlékképei kavarodtak, melyből unaloműzőnek sze-
melgetett néhányat, hogy teljen az idő� A fegyelmezettség pilla-
natait elemezgette, mely nélkülözhetetlen, ha már nálad van egy 
fegyver� Aztán azt kezdte el elemezgetni, hogy akarnok megnyil-
vánulásokra meddig válasz a fegyelem� Valamilyen formában a 
közelmúlt eseményei miatt a fegyelem tárgykörére asszociált� Hát 
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igen, kihúzták nála a gyufát a hatóság emberei, és ő elvesztette 
az önuralmát� Higgadtnak és fegyelmezettnek kellett volna ma-
radnia� Az érzelmi megnyilvánulások kényes szituációkban fölé-
nyessé teszik a számításból élőket, hát még a hatalmon lévőket�

– Maga mire vár? – kérdezte közben egy előtte elhaladó civil 
ruhás dolgozó�

– Fegyvertartásira�
– Adja ide a papírjait! – mondta a rangjelzés nélküli női ügyin-

téző, és ahogy átlépte a küszöböt, behúzta maga mögött az ajtót�
– Milyen fegyver? – kérdezte egy várakozó�
– Vadászfegyver – válaszolt�
– Levizsgázott? – kérdezte az�
– Már régen, csak most újra aktivizálok – mondta, közben nyílt 

az ajtó és szólították: Vastag Norbert�
– Csak az egyik vizsgapapír kell, a rendszerváltás utáni, a ka-

marai tagság, az orvosi meg a pszichológia�
– A lajstromban kell, hogy legyek�
– Milyen lajstromban? – kérdezte az ügyintéző�
– Volt már több fegyverem – mondta� 
– Itt nincs nyilvántartásban, de ha állítja, mi megnézhetjük – 

mondta a nő�
Aztán újra várt egy félórát, mire szóltak hozzá és közölték, 

hogy ő bizony itt soha nem szerepelt, és fegyvere sem volt nyil-
vántartásban, viszont a pszichológus és a háziorvos ez irányú 
eljárási rendje rögzíti a TAJ-szám nélkülözését� 

– Tehát, most önnek az a teendője, hogy hozzon egy másik 
orvosi igazolást, amin ez a szám nem szerepel�

– Nem lehetne itt kiiktatni, mondjuk áthúzni, ha nem kell? – 
kérdezte Vastag higgadt fegyelemmel�
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– Maradjunk annyiban, hogy nem – mondta az ügyintéző, és 
már is nyújtotta a papírokat –, akár holnap is visszajöhet – tette 
hozzá� 

A csóka egyik kezében fogta az iratokat, a másik kezében a 
táskát, könyökével kinyitotta az ajtót és egy – minden jót! – halk 
kiejtéssel kilépett a folyosóra� 

– Mi az ábra? – kérdezte egy akkor érkező ismerőse�
– Vannak még hiányosságok a papíroknál – mondta� 
– Hiányosságok? – kérdezte az�
– Hát most az az ábra, hogy több van rajta, mint ami lehetne�
– Még ilyet – jegyezte meg az ismerőse, amikor megértette a 

szitut�
Vastag Norbert elköszönt a várakozóktól, és az ajtó felé vonult 

át a nagy előtéren keresztül, le a lépcsőn a kijárat felé� Hiába csa-
csogtam mint egy csóka, a hollók más nyelven kommunikálnak 
– dörmögött magában, de azért még is valahogy felszabadultan 
lépett ki az utcára� 

– Muszáj nekem ezt játszani? – tette fel magának a kérdést� – 
Csak magamnak csinálom a fesztivált – morfondírozott, és már 
lényegében el is döntötte, hogy ebben az ügyben nincs tovább� 
Lefutotta a maga köreit, és már nem akarja újra elmondani, és a 
papírjait lebegtetni, hogy hiba van a nyilvántartásban, meg új iga-
zolásokért futkosni, amin kevesebb adat szerepelhet, csakhogy az 
új eljárási rend előtt makulátlan legyen� Megnyugtatta az is, hogy 
a parkolójegye még nem járt le� Az iratokat a hátsó ülésre dobta, 
és beröffentette a kocsi motorját� 

– Irány az alkuszom! – gondolta, és rálépett a gázra�
Menet közben az járt a fejében, hogy a rendszerváltás után 

nyilván az adatokat megtisztították – főleg fegyverügyből 
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kifolyólag� Valahol ott kellene keresni a gombolyag leszakadt da-
rabjait� Még jól emlékezett, hogy már mint maszek ment vissza 
az utolsó munkahelyére a személyzeti anyagáért, amiből már egy 
fecnivel sem tudtak szolgálni� Azaz eltüntették a múlt tartozékait, 
és ildomosabbnak látszott – vagy csak már nem volt idő – a töme-
ges megsemmisítés� Mert az elvtársak kompromittáló anyagait ki 
válogatta volna már ki, adott időn belül? Aztán meg már csenget-
tek� Ezért hát még az íróasztalokat is szétverték selejtezés címén, 
nehogy firkák, jelek, megbújt papírok maradjanak� A „Forgácsok 
a földön” című írást idézte az emlék, mely arról szólt, hogy ahol 
a törvények viszonylag rövid idő alatt többször is gyökeresen át-
alakulnak, torz felfogásban megjelenő kritikátlan törvénytiszte-
lettel, természeti törvényként láthassák és helyeseljék a fennálló 
egyenlőtlenséget� Így válhat a torzulás, a roncsolás a köznapi élet 
ikonjává� Szóval szakadtak az asztaldeszkák a csákányok alatt, 
és a ledarált forgácsot benyelte a tűz tisztító lángja, mint valami 
előre megbocsátó erő� 

– Nosza, fiúk, kezdjük elölről – vizionálta a hangot Vastag 
Norbert, aztán nem kapcsolt be semmi hanghordozót, hanem le-
vezetésképp inkább fütyörészett, miközben dinamikusan laví-
rozott a belvárosi forgatagban� A gáz, fék, index, tükör intenzív 
használatával űzte ki magából a sikertelen próbálkozás nyomasz-
tó emlékképét� Kissé megvezették az új keletű egyirányú utcák, 
de aztán feltalálta magát, és kikötött az alkuszi iroda előtt, ahon-
nan lépésben haladt tovább parkolóhelyet keresni�

Miután helyet foglalt egy szabad zónában, úgy dobálta a per-
selybe az aprót, hogy tulajdonképpen nem is tudta, hogy milyen 
kategóriás ez a mostani puttony-kocsija� – A biztosító irodában az 
alkusz mintha már várta volna� 
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– Pont a legjobbkor – mondta köszönés helyett a nagydarab, 
klaviatúrás ujjú fiatalember, és az órájára pillantott� – No, persze 
mindjárt dél lesz – tette hozzá, célozva arra, hogy most már le-
vegőhöz jutnak, az ügyfelek jórészt kikoptak az irodából�

– Van már ajánlatom? – kérdezte rögtön, minden további nél-
kül Vastag Norbert�

– Figyeljen, én csak alkusz vagyok, az ön biztosítójának a kár-
becslője totálra vette a kocsiját, és árajánlatra tette a neten, de 
most mákja van, mert véletlenül az imént az a Nissan került a 
látómezőmbe, de a hír lesújtó� Még egy kilót sem ajánlottak érte� 

– Mennyit? – kérdezte Vastag�
– Hatvan ezret ez idáig� 
– Avval nem sokra megyek, de van értelme várni?
Az alkusz nem akarta a döntést befolyásolni� Itt állt előtte egy 

ember, akinek beleszaladtak a kocsijába, és a jó állapotú járgány-
ból egyből roncs lett, aminek ez az értéke, ami� Ő csak közvetít, 
segíthet, ha tud�

– Ha elfogadja a nevezett összeget, és meg lesz a számlás javí-
tása, felveheti a summát, és annyi� Ez a járható út – adta meg az 
útbaigazítást a biztosítások erdejéből az alkusz� 

– Ha van türelme és ideje, lehet még játszani az ajánlatokra, 
de ez az összeg nem tétel, csak leheletnyi különbség érhető el, az 
sem biztos, hogy a maga javára� Ön dönt�

A csóka összehúzta magát a pult előtt� Érezte, hogy megint 
a bőrére megy a játék� Jó, jó, kissé öregecske volt a kocsi, melyet 
kitorpedóztak alóla egy jeges kanyarban, de szinte százszázalé-
kos� Viszont erre elég a biztosítása� A semmire� Gyorsan vett egy 
használt verdát egy millásért, és a biztosítás ajánlat kb� elég lesz 
az átírásra, oszt jó napot� 



– 121 –

– Pompás biztonságban vagyunk – mondta az alkusznak elke-
seredetten� – Ezért tépjük magunkat időre, rohanva, esztendőről 
esztendőre, újabb ajánlatok után, futva? – kérdezte�

– Hát, ha vigyázni akar a zsebére, bizony keresni kell az igazit 
– fogalmazott virágnyelven az alkusz� – Mi legyen? – kérdezte tü-
relmesen a régi kuncsaftját, aki nála intézte az összes biztosítási 
tranzakcióit, amit következetes rendszerességgel ápolt hónapról 
hónapra, évről évre, általánosságban is részleteiben, mint bizto-
sított befizető� 

– Mi legyen? – tette fel a kérdést a csóka is, de már döntött 
is magában� – Majd hozom a számlát� Állítsuk meg az órát itt – 
mondta, mert arra gondolt, hogy a javítás ennek az összegnek a 
sokszorosába kerülne, közben a mindennapokra vett egy verdát, 
és a nagyobb számla nagyobb rezsivel is járna� – Ennyi az ennyi, 
a többit benyaljuk – mondta, és látta, hogy az alkusza is helyesli 
a döntést� – A salátáimat – így hívta a dokumentjeit – át kellene 
értékelni� 

– Mire gondol? – kérdezte az alkusz�
– Motor, traktor, lakóépület, állat, istállók, tárolók, tűz, víz, 

vihar, betörő témákban optimalizálni� 
– Átnézzük, hogy mire gondolt, Norbert – mondta barátságo-

san az alkusz�
– Meghívom egy ebédre, ha már így délidőben fenntartottam 

– mondta Vastag Norbert� 
– Köszönöm, de már hozza a pizzát a futár – mondta az alkusz, 

de majd legközelebb élek vele – tette hozzá� 
Aztán a csóka, ahogy ment ki az ajtón, a pizzafutárnak adta a 

kilincset, ő meg ment a kocsi felé, miközben megnézte az órát a 
telefonján, hogy hányadán áll a parkolóval, mert már messziről 
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látta, hogy a közterületesek arra fényképeznek� Éppen kongat-
tak, mire odaért, csattant a digitális gép závárja a kocsi végénél, 
és mint megerősítésre került a márka tehergépjármű kategóriába 
avanzsált, és a tarifája emelt� Így hát természetes módon a csóka 
vérnyomása is emelkedett az angyalbőr-szerű szerkóba bújtatott 
paparazzók tevékenysége nyomán, mikor is megint csak a zse-
bében kotorásztak az illetékesek, ami egyre vékonyabbra apadt� 

– Tessék a szelvény – mondta az egyik felügyelő, és ha nem 
fizetne, rendőrségi szabálysértés az eljárás további rendje – kapta 
a felvilágosító tájékoztatást a csóka� 

– Győzelem… – mormogta maga elé, mint valami hibbant, aki 
már nem fogja fel, hogy vesztett� A közterületeseknek pillana-
tokon belül már csak a hátát látta, és így, forgatókönyv-szerűen, 
szinte csillapodtak az indulatai is� Kigördült az útra, közben a 
papírokat a kesztyűtartóba dobta� Ösztönösen is a szupermarket 
parkolója jutott az eszébe, ahol tök ingyenesen dekkolhat időkor-
lát nélkül� Úgy gondolta, hogy az üzletsoron lejövő mobilszol-
gáltatónál lerendezi a telefonszámláját, esetleg vesz újságot is a 
soron� Nagy lendülettel lépkedett a szolgáltató ügyfélszolgáltató 
bázisa felé, de amikor átlépett a mozgásérzékelő ajtón, már szinte 
érezte, hogy valami van a levegőben� A várakozók cetliket tartot-
tak a kezükben, és egykedvűen felnéztek néha a falra, mintha on-
nan érkezne valami meglepetés� Aztán leesett� Számítógépes be-
léptetőt szereltek fel, és a falon villogott időnként a csókák száma, 
amikor is eggyel előbbre léptek� Vastag Norbert barátkozott az új 
helyzettel, aztán a monitoron keresgélni kezdte az opciót� Fel sem 
fogta az üzenetek nagy részét, aztán megnyomott egy gombot, 
és csak annyit mondott: bingó� Már csak várni kellett, kezében a 
sorszámmal, időnként most már ő is fel-felnézett a falra, és várta 
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azt a szerencseszámot, ami aktív ügyféllé avatja, ahonnan aztán 
dolga végeztével távozhat, és köddé válhat� 

A sor lassan haladt, és feltűnt neki, hogy túl sok készüléket 
próbálgatnak, szinte bűvölték az okos telefonokat� Szóval telt-
múlt az idő, és már egyre sűrűbben nézett az órájára, amikor a 
pillantása találkozott a falon megvillantott számmal�

– Rendezném a számlám – mondta, ahogy helyet foglalt az 
ügyintéző előtti széken� 

– A sorszám nem erről szól – mondta az ügyintéző� – De nem 
is szólhat, mert itt már nem lehet befizetést rendezgetni�

– Hallgatom – mondta a csóka, miközben érezte, hogy me-
revednek a kezei és a lábai a stressztől, attól, hogy most megint 
nincs jó helyen, már megint tájékozatlan, nem tud okulni, és csak 
csóka marad a nagy csacsogó lökdösődésben� 

– Az újságosokhoz menjen! – mondta a cégruhás ügyintéző az 
egyensapka árnyéka alól� – Kiadta a cég alvállalkozónak a fela-
datot – tette hozzá�

– Itt kötöttük a szerződést a maguk unszolására, most meg 
elküld innen – merengett Vastag Norbert�

– A szerződés hagy erre lehetőséget – mondta az ügyintéző –, 
olvassa el! – tette hozzá� 

– Nem mondja komolyan, hogy a füzetnyi bolhabetűs papírral 
idegesítsem magam� Nagyító nélkül esélyem a nulla, viszont a 
felmondás esélyeiről váltsunk pár szót, szívózott Vastag Norbert� 

– Az magának nagyon sokba kerülne – nézett rá érthetetlenül 
és szánakozva az egyensapkás munkatárs� Aztán amikor a sajá-
tos konzultáció végén az egyensapkás kimondta a felmondás ösz-
szegét, megfűszerezve a kötbérrel, a csóka csak ennyit tett hozzá:
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– A pusztulat vigye el ezt a trükköt, a maguk módszerét, és 
ahogy indulatba jött, felrugózta magát a székből, és tempósan 
ment köszönés nélkül a kijárat felé�

– Gyerünk, no! – mondta maga elé, mintha lovakkal lett volna, 
és a szárfogás helyett most elfordította az indítókulcsot, rálépett 
a gázra, és dinamikusan lendületbe hozta az öszvérjét, ami kissé 
drágán parkolt a városon� 

Nyár közepe volt, így az aratás dandárjában, amikor a gépek 
nem csak a kalászosokat, de a kaszálókat is vágták, amivel kipisz-
kálták a vadakat a környezetükből� Az úton néha egy-egy kutya-, 
macska- vagy sündisznótetemet kellett kerülgetnie, és most a be-
tonba préselt kis róka nem volt ritka látvány� Az árokpartokon 
kullogó, sűrűn tekingető kutya sem ment ritkaságszámba� Sokan 
kerülték már a kutyaoltást meg a kötelezően beültetendő chip 
költségeit, nem különben elbizonytalanodtak az újabb rendele-
tek betarthatóságától� Kutyát nem lehetett kötve tartani, de ha 
mégis, meghatározták a póráz hosszát, ezzel együtt sok mindent 
át kellett volna rendezni, így hát jó néhányan fel is adták� Az 
eb-otthonba meg igen necces volt az elhelyezés� Egyszer Vastag 
Norbert udvarába is bedobtak egy kiskutyát, aztán mikor bevitte 
a telepre, kis híján eltanácsolták, majd néhány papír kitöltése után 
jött a sztárfotó az elárvult ebbel és egy feljelentő papír aláírása az 
ismeretlen tettes ellen, aki ilyen ajándékokat osztogat� A csóka 
meg még nézegette a ketrecbe csukott kutyákat, és meg is tetszett 
neki egy puli, amihez viszont ragaszkodott a főnökasszony� Az 
autópályáról gyűjtötték be, ki tudja, hogyan kerülhetett oda� 

– Helyzete válogatja – mondta valaki mellette, aki egy kisebb 
társasággal szintén a ketrecek előtt állt� – Rém huncut trükkök-
kel való agyalás az üzlet részévé vált ezekben az állatsimogatós, 
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nyomulós időkben – hallotta még Vastag Norbert, ahogy elhaladt 
mellettük� Közben alig vette észre, hogy gondolatai pályájáról rá-
fordult a bekötőútra, mely a tanyájához vezetett, így abbamaradt 
az emlékezés a múltra� 

– Itt az én világom és a hozzám tartozó valóságok – gondolta, 
ahogy újra kiverte nála a biztosítékot az út mellett kiirtott akácok 
meredező tuskócsonkjainak látványa a szétdobált gallykötegek-
kel� A legelőkertje végén az út menti fák nyújtotta árnyék is da-
rabjaira hullva a létéért kiáltott� Az ostoba rosszindulat, az irigy-
ség és az érdek pusztító erői próbálgatták a szárnycsapásaikat itt, 
a provincián, a gyepű szélén, mint hatalmi mámort� 

Nem nagy durranás, csak egy kis seb a természet és a kultúra 
mezsgyéjén, de már fekély az emberi kapcsolatokban, ha van még 
ilyen a rendeleti kormányzás akarnok zsarnoksága mentén� 

Váratlanul, mint az infarktus egy kora reggeli órán, felsivítot-
tak a láncfűrészek hangjai a nyár kellős közepén a vegetációban� 
Vastag Norbertnek végigfutott az idegrendszerén a veszély felis-
merése, a merénylet szaga, a megszálló invázió arroganciájának 
gátlástalansága, és csípőből tudta, hogy indulnia kell a vinnyogó 
hangok irányába� 

A tanyavédelmi terepjárót már messziről észrevette� 
– Helyzet van… – gondolta� – Ugyan mi történhetett? – De 

ahogy közelebb ért, látta az ádáz munkát, ami ellen aztán hiába 
emelte fel a szavát� A közmunkások dirigense se látott se hallott, 
mint bősz akarnok hajtotta a bandát, maga is az élre állva� 

Nosza, akkor irány a hivatal, a hivatal, ahol a polgárok mestere 
megpendítette, hogy mint csóka, mit érthet ő a fákhoz, meg hogy 
berohan a rendbe, a szoftverek békés világába, mert itt a napnál is 
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világosabb értelmet kap minden� Szó, szót követve a csóka kivitte 
magával a jegyzőt a vizualitás maradi világába, a terepre� 

– Menjünk csak tovább, menjünk csak! – erősködött a jegyző, 
és elhaladtak a fanyüvők mellett� Egy kanyarhoz érve mutatott az 
út menti fákra, hogy a belógó ágak zavarják a kilátást� 

– Vagyis nem tud mit mondani – jegyezte meg Vastag Norbert�
– Bejelentés érkezett – jegyezte meg a jegyző a csókának az 

inkvizíciós szót�
– Hol a határozat? – kérdezte Vastag Norbert�
– Most a kincstártól jönnek hozzám, de délutánra kiküldöm, 

mondta készségesen a jegyző�
– Maga is tudja, hogy a bejelentéseknek egy az eredője� Ez 

az igazi retro, elvtárs, mely az ötvenes évekből fakad, csak most 
nem a fekete kocsit vizionáljuk, hanem a rendeletekkel a kompu-
terek mögé bújva számháborúzunk, és ha nincs más, hát bedob-
juk a mumust: „bejelentés érkezett” – mondta lehangoltan Vastag 
Norbert� 

A fák is megkönnyezték ezt a délelőttöt, és akarva-akaratlan 
a nemzeti parkok kigyomirtózott akácfáinak látványa jutott az 
eszébe a csókának, amikor az ember még felüvölteni sem tud 
a belénevelt viselkedéstudattól és a koktéllá kevert intelligencia 
és a tudatlanság kábítószerétől, melynek hatása alatt már lapul, 
mint a nyúl� – Ahogy a szomszéd már a rendőrséget riasztot-
ta, és a tanyavédelmi kocsiból az indítókulcsot húzta volna ki 
– elkezdődött a dulakodás, és megjelent a vér is, nem szúrt és 
nem lőtt sérüléssel, csak horzsolásokkal, mert a másik csóka, a 
szomszéd biztosítani akarta a helyszínt, meg tanukat akart állíta-
ni� Ahogy aztán befutott a rendőrautó, és kisvártatva a polgárok 
mestere a jegyzőjével, elkezdődött a színjáték apró monológokkal� 
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Elkezdték találgatni, hogy a közút közepétől még hány méter, 
hány centi terület tartozik a kivett területhez� Innentől indulha-
tott volna a birtokvita, meg hogy hol is nőttek azok a fák, amiből 
egyébként semmi nem illette a polgárok mesterének hivatalát, 
melynek presztízsét a jegyző színpadi átszellemültséggel védte� 
A rendőrök csak helyeseltek, aztán kissé visszakozva ajánlották a 
megegyezést a csókával� Erre a hivatal ismét támadásba lendülve 
iparkodott keménykedni a maga igazáért, amihez a rend szervei 
is pálfordulással affinitást mutattak� 

Vastag Norbert érzékelte az összeborulást, és odaszólt a szom-
szédjának a miheztartás végett�

– Holló a hollónak nem vájja ki a szemét, ember…– Aztán le-
lépett, mielőtt olyat mond, hogy maga is megbánja, mert az indu-
latok már nem hogy a gondolatait, de a testét is fenyegették, és a 
vérnyomása is kétszáz fölé lendülhetett� Még mondott valamit, de 
az már villámlás volt�

– Ez viszi el az embert, nem a cigaretta, és bár már rég leszokott, 
most a kesztyűtartót kinyitva elővette a felesége cigarettáját, amit 
odaspájzolt, mióta csak nemzeti dohányboltok forgalmazhatták�

Becsületére legyen mondva, a jegyző aznap délután, a posta-
ládába dobatta egy közmunkással, a kis Jóska Pistával a végzést, 
mely ideiglenes intézkedésként való haladéktalan végrehajtásról 
szólt� Vagyis: „tetten ért szavak” útmutatása nélkül is értelmez-
hető volt a fairtás és rönkelszállítás utólagos szentesítése, mely 
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs� 

Természetesen a hatóságnál „a bejelentésre” indult eljárásban 
megállapítást nyert, hogy a fák és hajtásaik oly mértékben ter-
jeszkedtek, hogy a látási viszonyok ellehetetlenülése miatt az arra 
közlekedő gyalogosok, gépjárművek, mezőgazdasági erőgépek 
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élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetik� A veszélyhelyzet elhá-
rítása érdekében a tulajdonosok értesítése kockázatosan hosszú 
időt vett volna igénybe, valamint a személyiségi jogok elhárítha-
tatlan sérelme elháríthatatlan veszéllyel járna, így hatáskör hiá-
nyában is szükséges az intézkedés, továbbá a végzés a fellebbezés 
lehetőségét a jelzett paragrafus jelzett bekezdései alapján kizárt-
nak tekinthető� Befejezésképp a fellebbezés lehetőségének kizá-
rásával az ideiglenes intézkedés elrendelésével összefüggésben 
a hatóságnál felmerült költségekről – mivel annak mértéke jelen-
leg még nem tisztázható – kilátásba helyezte a külön végzésben 
való rendelkezést� Iktatószám, aláírás stb� – ahogy kell� Minden 
tökéletes� Intézkedés egy olyan úton, ami zsákutca, mert egy ma-
gánbirtokra vezet, és ezek a magánemberek saját földjükön még 
engednek átjárást, mire fel a köszönet a támadás, hogy valaki 
hozzájusson a kiszemelt fákhoz, aztán a gallyakat szétdobálva 
hátrahagyja, mint egy háborús győztes, és a csókák kopott szür-
ke mellényükben most már mereszthetik a szokatlanul nagyra 
tágult szemeiket, bámulva a nagy csőrű hollók kékesfekete fényes 
tollazatát� Ez volt az ügy, amitől álmai között is vergődött, ami 
megrontotta a perceit, szívta az erejét, a gondolatait, az agyát, 
letapasztotta az izmait és feszítette a zsigereit� Feszültség-zónába 
lökte a csókát a hivatal, és bedarálta� Megelőző csapással, örökre 
és visszavonhatatlanul, megfellebbezhetetlen sodrással� 

Hol van már az az idő, mikor a faluközösség erejében bízott? 
Mikor még támogatta a szociális és gondozási központot, ahova 
azt hitte, majd valamikor ő is csatlakozhat, és részt vehet az el-
képesztően változatos, hagyománytisztelő megmozdulásokban� 
Aztán meghaladottá vált a szándék, az intézményt hivatalosan 
becsukatták� Az intézkedések időnként így elmennek egészen a 
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falig, mint a bejáróút hamiskártyás kamuzói, akik űberelték az 
ott lakó csókák mindennapjait� 

– Feladtam – mondta a szomszéd –, széllel szemben nem lehet 
pisilni� Itt több a törvény, mint a használt szókészletünk� – Tudja, 
fogadok egy ügyvédet: ötvenezer, aztán a bíróságon a tárgyalá-
sok díjai, a védők költségei, az utazások, a kieső napjaim és az 
egészségem� Ezt mind tudják a díszmadarak� Nem űzöm magam 
tovább a sűrűben, másként kell itt gondolkodni� Igaza volt, holló 
a hollónak nem vájja ki a szemét� De nekünk is lehetnek hathatós 
trükkjeink, nem igaz? – tette fel a kérdést� 

– Mindenesetre most nem kell nekirohanni a falnak – mondta 
Vastag Norbert�  Én körbejárom a tényeket, addig meg hagy dol-
gozzon a lelkiismeretük� Vagy zsigerből ilyenek ők? – mélázott 
halkan Vastag Norbert� 

– Fogalmam sincs, de hétfőn menni akarok elhozni az elorzott 
árut� Tudja szomszéd, az elszállított rönköket itt szeretném látni 
– mondta, és látható elszántsággal beült a kocsijába, elköszönt, és 
a gázra lépett�   

– Dolgoznak az indulatok! – nézett a kocsi után Vastag Norbert, 
és elindult ő is a tanyájába� 

Otthon az újság mellől előhúzta a leveleket, és szelektálva kü-
lön pakolta a reklámot, a számlaleveleket és a hivatalok boríté-
kait� A számlaleveleket éppen hogy csak felbontotta, rápillantott 
az összegre, és már körülbelül el is helyezte a nagyságrendet, a 
környezete ismeretében, így már csak összesíteni kellett a sus-
kát, és a számlákat a pénzzel együtt a mellénye zsebébe tette� 
A reklámlevelek főként az egészségére apelláltak, valamint cse-
les hitelkonstrukciókkal és marketingfogásokkal etették� Ezeket 
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néha félretette tanúságként, most meg a kukába dobta, hogy ne 
is idegesítsék tovább� 

A hivatalok leveleit viszont szép sorba bontogatta, és időt is 
áldozott a tartalmuk észlelésére� Ezen levelekben bizony bele kel-
lett kissé mélyedni, és már mandinerből hergelte, hogy zsinór-
ban minden ágazat az ormányhivatal égisze alatt futott kilométer 
hosszú címzetességgel, mint például: hazárd megyei ormányhi-
vatal, holdművelésügyi és fertőgazdálkodási főosztály erdőter-
vezési és nyilvántartási osztálya� Hazárd erdészet@nini�gov�hu� 
Hogy a nini mit keresett az e-mail címben, nehezen tudta meg-
emészteni� Egy szó, mint száz, a fenti hivatal a hét éve elhunyt 
édesanyja ilyen-olyan erdőrészletre vonatkozó használati jogo-
sultságának igazolását kéri� Jogszabályi paragrafusok értelmez-
hetetlen arzenáljával alátámasztva, mintegy ijesztő földindulással 
befejezve� No comment� A csóka rögtön a fenti hivatal egy má-
sik jó vaskos levelét felbontva egy tájékoztató irattal szembesült, 
melynek tárgya: tájékoztatás talált erdőről, ahol térképmásolattal 
jelezték, hogy a terület állapota megfelel az erdőről, az erdő vé-
delméről és az erdőgazdálkodásról szóló paragrafusok és bekez-
dések szerinti erdőterületek meghatározásának, ezért a területet 
országos erdőállomány adattárába vették� A fél hektár erdőt vá-
gásos üzemmódba faanyagtermelő erdőrendeltetéssel rögzítette� 
Majd hosszas magyarázkodásokat követve közölték vaskos teen-
dőit, és a levél tovább részleteiben az okiratokkal való pingpongo-
zás szervalehetőségeit taglalták� Lényeg a lényeg, hogy innentől 
a további jogokat és kötelezettségeket határozatban fogják meg-
állapítani, és most már, mint tervezett erdő területet a jogosult 
erdészeti szakszemélyzet által készített fakitermelési bejelentési 
erdőterv határozat birtokában csak a bejegyzett erdőgazdálkodó 
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nyújthatja be a hosszú nevű hivatalnak� A szabályok megsértése 
bírság kiszabását vonja maga után, és egyben már most megküldi 
a társhivatalokhoz, hogy az érintett terület státusza megváltozott� 

A csóka már régen rossz irányba lépett, csak nem tudott róla� 
Még emlékezett, ahogy a magasról lepillantott, és a történetben 
szlogenek röpködtek körülötte, meg plakátokat látott; szabad élet, 
szabad madár� Most meg, mintha gúzsba kötve zuhanásba kez-
dett volna� Bár érzékelte már az események lavinájának szelét, 
hallotta a morajt, de bűvöletbe került és csak csúszott, csúszott 
tehetetlenül a súrlódási együtthatóival, és a bizonytalanság ör-
vényével együtt forgolódott� Forgolódott, mikor a hazárd me-
gyei ormányhivatal járási hivatalába fél év elteltével a művelési 
ág változás átvezetési kérelmére még a légy sem szállt rá, mert 
a hibernált ügyvitelben a számla kifizetését követően leálltak a 
folyamatok� Aztán mikor a csóka vette a bátorságot, és megnyom-
ta a gombot a kaputelefonnál, simán amnéziába esve, erősködve 
állították, hogy ő lehet, hogy erre sem járt, mert ilyen papír nem 
létezik� 

– Hátha nincs – nincs, akkor vegyünk fel emlékeztetőt, leg-
alább a pillanatnyi állapotról – csacsogta félénken a madár, de 
hiába állták már körbe vagy öten, érthetetlen módon a szerver 
árnyékában a rengeteg számítógéppel nem boldogultak, ám a kl-
aviatúrára még rá sem koppintottak�

– Na, hát – most mi legyen? – kérdezte a csóka�
A patthelyzetet az osztályvezető próbálta oldani� Mit oldani? 

Menteni, vagyis mire megszólalt támadásba lendülve, azt találta 
mondani, hogy mielőtt ebbe a beosztásba került, mint ügyvéd, si-
mán írásos igazolást kért, és ilyenképpen a csóka óriásit hibázott, 
hogy nincs nála dokumentum�
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– Most is azt kérek kedves uram – erőltette magára a higgadt-
ságot a csóka, de a hangján érződött a mérhetetlen feszültség, és 
Vastag Norbert érezte is, hogy a pumpa fent van, a pulzusa meg 
már rég túllépte a százat� 

Aztán mégis csak állta a sarat, a többiek meg tébláboltak kö-
rülötte az irodában, és alig várták már, hogy tűnjön már el ez a 
kellemetlen alak, aki okoskodik itt velük� Az ilyenek miatt van 
minden, bejönnek ide műbalhézni, mint ez is… ez a tudatlan 
prérilakó� 

Az ott állók közül többen az osztályvezető köré kezdtek cso-
portosulni, és még hezitáltak, Vastag Norbert a táskájában a dosz-
szié között addig kutakodott, még nem előhúzta a bugyinak ne-
vezett genotherm műanyagtasakban lapuló papírt, melyen fent 
középen ez állt: számla� 

– Tessék, itt a számla, amin befizettem annak idején a szol-
gáltatás díját, amit maguk azóta sem szolgáltatnak felém� Ez a 
folyamat így nagyon egyirányú – mondta ideges remegéssel a ke-
zében, miközben átnyújtotta a számlalevelet az osztályvezetőnek�

– Hát ezt akármire is fizethette – mondta fölényesen a hivatali 
főnök�

– Nem mondja komolyan… – szólt ámulva a csóka�
– Azt a hatezerhatszáz Forintot bármire is fizethette uram, 

úgyhogy ezzel fejezzük is be!
– Nézze már meg uram azt a számlát, ne csak madártávlatból 

sasolja… – mondta a csóka, és most már leült egy asztal mellé, 
hogy a táskájába visszarendezze a papírjait� 

– Tudják, ott a vége felé, ott virít a helyrajzi szám, amire fizet-
tem – mondta jó hangosan maga elé a pakolás közben� 



– 133 –

– Némi tanakodás után az összeborulók elcsendesedtek, és 
figyelték a csókát� Vastag Norbert felnézett a csendre, és teketória 
nélkül megszólalt�

– Nézzék, nem kellemetlenkedni jöttem ide, nekem a művelési 
ág átvezetésére van szükségem, és tudják, miért? Az ormánymeg-
bízott nevében és megbízásából kiküldött erdőgazdálkodás-dör-
gedmény megszorításai miatt� Kapizsgálják? Nem szórakozni jöt-
tem, könnyen belátható� Mi a javaslatuk? – kérdezte lehiggadva 
a csóka�

– Új eljárás keretében, gyorsított módon, ha az megfelel önnek, 
és ezt már nem számlázzuk�

– Mennyi időre van szükségük? – kérdezte Vastag Norbert� 
– Legyen egy hét, belefér? – mondta az osztályvezető�
– Legyen, mondta ki nehezen Vastag Norbert, és gyors eljá-

rásban búcsút vett az épülettől és a benne ügyködőktől, akiket 
bosszúságai folytán siserehadnak titulált� Már a kocsiban ült és 
húzott az erdészet felé, közben azon töprengett, hogy azt a fél 
hektár önerdősült egyéni erdőt hogyan tudná szabad rendel-
kezésű státuszba rakatni, de aztán később az is kiderült, hogy 
műholdról is már mindent kielemeztek, és az ügyszámmal bíró 
rendezetlen gazdálkodási viszony illetékességet megállapítva 
számos más meghatározás is született� Úgymint; elsődleges ren-
deltetés – faanyagtermelő, tengerszint feletti magasság – száz-
ötven méter alatti, fekvése nem ártéri, sík és hullámos, záródás 
minősítése: megfelelő, természetesség: kultúr-erdő, üzemmód: 
vágásos, védettség foka: nem védett, és a lényeg: keletkezés: is-
meretlen, talált erdő, valamint csatolva a hiteles adattári szem-
lemásolat mindenekfelett meg pecsételve az erdészet nyilván-
tartási térképmásolat� És mint később kiderült, a státuszon már 
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változtatni nem lehetséges, viszont alkalmazni kell egy jogosult 
erdészeti szakszemélyzetet, és mindezek után az erdészeti ható-
ság erdőterv határozatot ad ki a miheztartás végett� A csókának 
még be kellett jelentkeznie regisztrált erdőgazdálkodónak a nyil-
vántartási és erdőtervi adataival, melyre némi suskáért erdőgaz-
dálkodási kódot kap� A számlán szereplő díjazásról külön tör-
vény rendelkezett, mivel áfa hatálya alá nem tartozó közhatalmi 
tevékenységről volt szó, mármint hogy igazgatási szolgáltatási 
díjról, mint olyanról� Az okmányokat a csóka a dossziékban ott 
rögtön elrendezgette, mintegy biológus a növénygyűjteményeit, 
és most már szabadon szárnyalhatott az aktatáskával a kezében, 
hogy röptében találjon egy vállalkozói erdészeti szakszemélyze-
tet� Így visszatekintve, akárcsak egy nagyvállalkozó, lavírozott 
hivatalról-hivatalra, és valóban a törvényi kötelezettsége neki is 
azonos súllyal esett latba� Csakhogy a háttérkép látványvilágá-
ban a csóka kissé elárvultnak látszott a nagy brancsok appará-
tusai mellett� Nevetséges iszapbirkózást végez a fikarcnyi talált 
erdő miatt, miközben gengszteréknél dől a lé�

Másként fogalmazva: a törvények erdejébe betévedt árvának 
feladja a leckét, hogy megtalálja a jogát, mert állandóan mások 
jogai tépik róla a ruhát, és a sűrű már rég belepte az igazság-
keresők lábnyomát is� Ebben az erdőben már nemigen szalad-
gálnak tiszta szemű őzikék, és az énekesmadarak is menekülő 
útvonalra szálltak� Csak ordasok és kondák tivornyáztak a züllő 
tájakon� A csóka ágról ágra szökkent, aztán összeszedve erejét 
röpült még nagyobb köröket, de már a távlatokat figyelte a szeme, 
hogy hol jut még neki fészek, amiből nem verik ki a nagy csőrű 
fényes tollúak� Még ragaszkodott, kötődött a környezetéhez, az-
tán megkapaszkodott a legközelebbi fába, mikor bezárva találta a 
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takarékszövetkezet ajtaját, és megtudta, hogy horgonyt vetettek a 
számítógépek� A pénzintézeti dolgozóknak is földbegyökerezett 
a lába, lepadlóztak� Üres zsebbel fognak kilépni az ég alá�

13,31,00 és elcsattant a lufi� No, persze épp a fordítottja tör-
tént� Csend volt, és lefagyasztották a manővereket a végpontok-
ról� Semmi látványosság� Semmi meghökkentő műsor� Szépen, 
csendben bezárták a boltot pénteken kora délután, és hagytak 
annyi időt, hogy lezárják a pénztárt, rátegyék a pecsétnyomót a 
technikára dísznek, mármint az ujjlenyomatot búcsúzóul, mert 
valószínűsíteni lehetett, hogy hétfőtől többen jelentkezhetnek 
babot hegyezni, netán rabosítva kell néhányuknak flancolni a 
kamerák előtt� A csóka a fánál, ahogy nézte a biztonsági embert, 
belátta, hogy ennek fele sem tréfa, és a tenyerével ösztönösen a 
farzsebéhez nyúlt, és megtapogatta azt� Tökre üres volt a zseb, és 
a régi reflexeket félretéve a mellényére csapott� Elővette az igazol-
ványtartót, és ráébredt, hogy bizony fel kellett volna tölteni a hét-
végére a rekeszt némi pénzfélével� Papírpénzzel és nem papírral, 
ahogy mostanság szokás, hogy csak le vannak írva számok, és 
a papírokkal kereskednek kamu összegekkel, és ahogy ezt most 
megtapasztalta, egy gondolat kezdett fészkelődni a fejében� Az, 
hogy ő mekkora idióta, hogy mindent elhisz, hogy haladni akar 
a korral, és hogy egy bank azért van, hogy betöltse a feladatát, 
ellássa a funkcióit, az opciók megbízhatóak legyenek� 

Réges-régen, a Noé előtti időkben, mikor még fedezete is volt 
a pénznek, szentélynek tartotta a bankot� A megbízhatóság osz-
lopának� Akkor még a kamatok szinte beszélni tudtak a gazdaság 
állapotáról, és nem voltak thm-ek meg deviza-bizniszek� Mára a 
pénzzel való konstrukcióknak és ámokfutásoknak utolérhetetlen 
bűvészei gondoskodtak a cirkuszjellegű mámorról� A hír a fény 
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sebességével terjedt, bár ez esetben a médiában is máglyát raktak 
az információk gallyaiból, ami csak arra világított rá, ami a pénz-
világnak fontos� Most aztán falkában húzódtak félre a varjak, a 
hollók és a csókák is, ha jól laktak, ha nem� A túlélő erdők fáira 
telepedtek a kolóniák, és várták a kár, a kártalanítás kárpótlásait� 
A csóka ismerte a nélkülözést, csak sosem tudott felkészülni rá 
igazán� 

Vastag Norbert sem volt résen eléggé, mert heti szinten ment 
a bankba, hogy a kiadásait egyenlítse, és odajutott, hogy eljött 
a pillanat, mikor elvesztette fizetőképességét, és ismerkedhet a 
nincs szó hatalmával� Honnan lesz gázolaj, legfeljebb még egy-két 
napig tudja beindítani a traktort, és számos egyéb probléma ütöt-
te fel a fejét, hogy belegondolt a rá váró időkre� Melyik ismerősé-
hez is folyamodhat némi pénzért? – törte a fejét, és itt már csak 
barátok jöhettek számításba vagy családtagok, mert ha uzsorások 
kezére kerül, vége a történetnek� Aztán úgy csöpögtetve jöttek a 
hírek a kártalanítás feltételeiről, és a betétbiztosítás rendszeré-
ről és korlátairól� Hallottak mindent; törvénytelen működések-
ről, visszaélésekről, jogosulatlanságról, hiányokról, bankárokról 
és üzletemberekről, de igazából még nem látszott kibontakozni, 
hogy ki a hajtó, és hogy a lovak merre ragadták el a kocsit� Vastag 
Norbert most érzékelte igazán, hogy miként szüntetik meg a na-
gyobb bajok a kisebbeket� Egyre magasabb szintre emelkedett a 
stressz, és elhalványultak a kisebb érdeksérelmek� Milyen köny-
nyen megoldódhat minden, de ezt, aminek most nekiszaladt, ezt 
a váratlan csapást, hogy oldja meg, még nem tudta� A médiákból 
harsogó tájékoztatások megfoghatatlan visszaélésekről sugalltak 
vészterhes információkat� 
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Ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen a csóka nem tudhat-
ta, hogy mekkora és milyen jellegű a baj� Csak egyet tudott� Azt, 
hogy megindult vele a lavina� Testidegen és ismeretlen eredetű 
bajokat észlelt maga körül� Fizikumában is megingott már Vastag 
Norbert, mire közeli rokona kisegítette volna, de mivel sorstár-
sak lettek, így együtt mentek egy másik rokonhoz, aki nem jó-
kedvében, de mégis megértően nyújtotta a jobbját, és belenyúlt 
a zsebbe� Egy rövid és belátható időre megoldhatónak tűntek az 
anyagi gondjai, de mégis csak koldusnak érezte magát� A lelke 
időről időre meg-megtelt érthetetlen, zavaros közleményekkel és 
tájékoztatókkal� A tengernyi jogszabály, melyben hasig gázolt, 
úgy érezte, hogy nem őt védi, és nem is védhette, mert értelmez-
hetetlen bükkfa nyelvét csak azok a hollók értették, akik ezeket 
kombinálták� Özönvíz előtt avasodó sorokat csapdaként hagy-
tak pihenni a rendszerváltás utáni időkre, az újakat meg magyar 
nyelven, de nem magyarul szabadították rá a csókákra, vegyítve 
közösségi szabályokkal állandóan újabb és újabb meglepetéseket 
okozva� A közértelmesség megteremtése örök álomra szenderült� 
Vastag Norbertet talán az új alkotmány jelentős súlyú és méretű 
kiadása ahelyett, hogy megnyugtatta volna, a frászt hozta rá az 
örök módosítások miatt� Így hát az alaptörvény látványában és 
hatásában inkább a bizonytalanság érzését erősítette ott az asz-
tal sarkán, az újabbnál újabb sarkalatos törvényekkel� – Ilyen és 
ehhez hasonló gondolatok terhelték a lelkét, és fogva tartói let-
tek, mert minél inkább belemélyült a részletekbe a megismerés 
szándékával, annál inkább vesztett a cselekvőképességeiből, és 
haladt a hallucinációkból a bénultság állapotába� Stabil genotípu-
sú beállítottságának köszönhetően Vastag Norbert naponta igye-
kezett az összeszedettség állapotával barátságba kerülni, és nem 
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roskadt össze, hanem máris betervezte, hogy elindul a nemzeti 
kamarába megbízást teljesíteni� Némi sorbaállás után bejutott a 
telegazdász-irodába, de a láthatóan új, friss diplomás személy-
zetnek fejtörést okozott a tevékenység változtatással járó eljárási 
rend törvény szerinti alkalmazása� 

Tanakodás és telefonálások közben átnézték a gazdálkodói 
iratokat és az ügyvédi ellenjegyzett és tanukkal igazolt megha-
talmazást� A csóka szemei megint elkezdtek nőni, és alig kapott 
levegőt, mikor a főgazdaasszony is beakasztott, miszerint sehova 
tovább, míg közjegyzői okiratot nem hoz magával� A csóka sokat 
fejlődve, indulatok nélkül felállt, szó nélkül visszapakolt a tás-
kájába, körülnézett, ahogy a szemüvegét visszahelyezte a tokba, 
és komótosan kihúzott a helyiségből a folyosóra, ahonnan alig 
várta, hogy a szabad levegő megérintse, mert nem bírta a rosszul 
felszerelt klíma hűtőszekrény-hatásait� – Na, megint adtam a szar-
nak egy pofont – gondolta mérgelődve még egy kicsit, de ahogy 
beült a kocsijába, már tudta, hogy az ormányhivatalt fogja megcé-
lozni, mivel az ügyfélkaput is újra meg kellett volna nyitni, mert 
frissítés nélkül lejárt róla az idő� A már megszokott formában 
megkezdte a parkolási procedúrát, letejelt a gépnek� Rátartással 
dobálta az érméket a vasdobozba, nehogy az ügymenet közben ki 
kelljen jönni� Odabent az okos programokkal felszerelt egyabla-
kos ügyintézés újra szakosodni látszott, de azért lerítt, hogy azzal 
a nem túl széles feladatkörrel könnyen boldogulnak� Kellemes 
meglepetésként nem is várakoztatták agyonra, és lazán az ablak-
nál átnyújtotta az ügyintéző nőnek a papírjait� Csodálattal nézte 
a csóka, hogy a hölgy a hosszú műkörmeivel hogyan bánik a kl-
aviatúra gombjaival meg a papírokkal, de láthatóan hozzászokott 
már a divat újabb hóbortjához� Aztán lelassultak az ujjak, és újra 
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a papírokat kezdte bóklászni az ügyintéző, majd letette mindet a 
gép mellé�

– Kis türelmet – mondta, és felállt a székről, majd kis idő múl-
va másodmagával visszatért, és újra átnézték az iratokat� 

– Nem jól töltöttem ki valamit? – kérdezte Vastag Norbert�
– Más a gond, uram – mondta a nő�
– És pedig? – nézett érdeklődve Vastag Norbert�
– Ez az ügyfélkapu lejárt – mondta a nő� 
– Hát éppen ezért vagyok itt�
– Tudja, azt már így nem lehet meghosszabbítani, a lejárat előtt 

kellett volna frissíteni� 
– Akkor mit lehet? – kérdezte Vastag Norbert� 
– Újat kell nyitni – mondta a másik nő, aki segített az 

ügymenetben�
– Akkor nyissunk újat, ha maguk ezt javasolják – mondta 

Vastag� 
– Nyithatunk, de nem magával – mondta nő�
– Mire gondol? – ámuldozott Vastag� 
– Csak a fiával tudjuk ezt intézni�
– Odaadtam a meghatalmazást, asszonyom – mondta Vastag� 
– Az akkor lett volna jó, ha még él az ablak� Az újhoz szemé-

lyes jelenlét kell� 
Vastag Norbert aztán előadta az eseményeket és az idevezető 

körülményeket� 
– Sajnálom – mondta az ügyintéző, miközben a másik nő is 

erősítette a véleményét�
– Én is sajnálom, de én addig el nem megyek innen, még sínre 

nem tesszük ezt az ügyet, ha továbbra is elállnak, vegyünk fel 
emlékeztetőt – mondta ki Vastag Norbert� 
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– Ez nem így megy – mondta a nő�
– Akkor legyen szíves, jelentsen be a főnökének – kérte Vastag� 
Az ügyintéző felnézett a mellette álló nőre: 
– Ő a főnököm – mondta� 
– Akkor jelentsenek be az igazgatónak – mondta Vastag 

Norbert, és hozzátette, hogy nem játékból van itt� Dolgavégezetlen 
nem mehet el innen� A munkatársak némi pusmogás után össze-
szedték a papírokat, és kiszóltak az ablakon�

– Kis türelmet – mondta a főnöknő, és mindketten eltávoz-
tak egy ajtó irányába� Vagy talán még ennyit sem mondott, csak 
egyszerűen eltávoztak – emlékezett vissza a csóka, aki még egy 
ideig ott ült a széken, a kis fogadóablakkal szemben, és nézte a 
párkányon lévő szórólapokat, melyeken az egyablakos ügyintézés 
előnyei sorjáztak� 

Miután már unásig olvasta a reklámokat, és megunta nézni 
a kis ablakon túli irodafészket, felállt� Járt, kelt, aztán elkezdte 
olvasni a falon lévő tájékoztatókat� 

Mivel nem sokan várakoztak, így csend vette körül, duruzso-
lás sem zavarta a némaságot, csak az élet apró jelei hallatszottak� 
Tanulmányt lehetett volna festeni a körülötte lévő tébláboló vagy 
ücsörgő emberekről� Hosszabb-rövidebb ideig el-elnézte őket, de 
közben a saját problémája foglalkoztatta: az ügyfélkapus história, 
amit megígért a fiának, hogy elintézi távolléte alatt� Nem gon-
dolta, hogy fennakad, mint szúnyoghálón a légy, és itt vergődik 
majd a tehetetlenségtől� A tevékenysége miatt kötelező volt ügy-
félkaput nyitni, hogy a komputeres ügyintézésben fel lehessen 
mutatni már végre valami előretekintő pillantást, és az ilyen csó-
kák, mint ők a Mari nénitől a Jóska bácsiig bekapcsolódtak az 
online-ügyintézés bizonyos fázisaiba� A speciális működtetést 
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nyilván hogy csak a programalkotó és jogalkotó agytrösztök is-
merték igazán, gondolta el Vastag Norbert az elmúlt percek tör-
ténéseiből� Haladni kell a korral, ismerte be magának is a csó-
ka, de az már látszott, hogy a bürokrácia csipáitól nem azonos 
látásmóddal bírtak az eljárási rend útvesztőiben� Egyszer csak 
megjelent előtte az ügyintézője, aki egy másik irányból érkezett, 
mint amerre elment, és megnyugtatta, hogy foglalkoznak az 
ügyével a főnökségen� Legyen türelemmel� A csóka régi szokását 
megszegve nem hozott magával olvasnivalót, pedig többnyire a 
kesztyűtartójában hordott egypercesek tartották benne a lelket a 
várakozások ólomsúlyú perceiben� Persze sűrűn előfordult, hogy 
beszélgetésekbe keveredett, ismerősökkel találkozott, esetleg a 
sorsközösség ismerőssé léptette elő a szimpatikus személyek né-
melyikét� Most viszont a felújított dizájnos épület folyosóján lé-
güres térben érezte magát, és nem volt szellemi mankója, hacsak 
nem a pillanatnyi sikertelensége� Talán már veleszületett módon 
a hátrányt nem érte meg veszteségnek, inkább erőt merített belő-
le� Már nem kellett az ablak előtt pózolnia, így hát le-fel járkált, 
találgatva, hogy a főnökségre melyik ajtó nyílik� A hivatalvezetői 
ajtó tűnt biztos pontnak a probléma megoldáshoz, ezért már szin-
te a kilincset is szemmel tartotta, hátha megmozdul� 

Az időt az ilyen helyen nem lehet érzékelni, az órát pedig nem 
ajánlatos sűrűn megtekinteni, mert azt hinné, hogy megállt, de a 
mutató az érzések ellenére is semmivel sem törődve rendületlenül 
haladt, és eljött a pillanat, hogy szólították� 

A hivatalvezető igazgató barátságosan fogadva leültette a ven-
dégasztalhoz egy kényelmes bőrfotelbe, miután bemutatkoztak 
egymásnak� Nem kérdezte a körülményeit, nem firtatta, hogy 
miért kell eljárnia a fia helyett vagy hogy ő miért van távol� 
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Egyszerűen és szimpatikus módon elkezdte mesélni az egyabla-
kos ügyintézés szükségességének előnyeit és rugalmasságát�

– Nézze – mondta� – A maga esete tipikusan a fehér nyúl� 
– A csóka nem értette, hogy hova akar kilyukadni a főnök, de 

csak hallgatott�
– Nagyon ritka problémák közé tartozik, mert most és itt hely-

ben nem tudjuk kezelni�
– No, ekkor ez a fehér egér, amin kísérletezni lehet és nem 

fehér nyúl – gondolta a csóka�
– Szóval – folytatta az igazgató – az imént a kollégákkal és a 

jogászunkkal átnéztük a maga kérésének jogi hátterét� Azt kell 
mondjam, hogy a kolléganő helyesen járt el� Ha nem járt volna le 
az érvényesség, simán megy a dolog, de ebben az esetben, hogy 
lejárt, csak a fia tudja meghosszabbítani az ügyfélkapu érvényes-
ségét� Ha újat akar nyitni, azt idegen országban is megtehetné, 
elvileg a nagykövetségen keresztül, de hosszabbítani, akarom 
mondani, érvényesíteni, ott sem lehet� Már beszéltem a minisz-
tériummal, és az ön esete megerősítette azt a szükségszerűséget, 
hogy törvényt kell módosítani� Úgyhogy… – és most egy kicsit 
elmélázott – nagyon örülök, hogy itt van nálunk, mert rávilágított 
a dolog tarthatatlanságára, mert ez egy fonák helyzet� Tehát dol-
gozni fogunk az ügy kapcsán� Előkészítjük a törvénytervezetet, 
melyet a képviselők be fognak terjeszteni módosításra – adta elő 
az igazgató, és felállt az asztaltól, hozott viszont vizet, és megkér-
dezte Vastag Norbertet:

– Parancsol egy pohárral? 
A csóka meg sem tudott hirtelen szólalni, mert azt sem érez-

te, hogy szomjas-e vagy nem� A gyomrában is forgolódott már 
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a nagy gombóc, hogy megint nem intézett semmit, a rengeteg 
munka meg várja otthon�

– A megemészthetetlen ügyeim sokasodnak – gondolta, mire 
nagy nehezen megszólalt: 

– Elfogadom – mondta színtelen hanggal, és felemelt egy po-
harat, hogy a vizeskancsó alá tartsa� Csak a víz csorgását lehetett 
hallani a poharakba, és a csóka arra gondolt, hogy mennyivel má-
sabb lenne egy patak partján mezítláb lófrálni és csak hallgatva 
nézni a vizet� 

– Köszönjük a problémafelvetést – fakadt mosolyra az igazga-
tó, és egy kortyintás után elbúcsúztak egymástól�

– Már megint csak az életemet faragtam ezen a szép napon 
– jegyezte meg a csóka, ahogy kezet fogtak� – Mindenesetre kö-
szönöm a segítséget – mondta még, de a fejében már ott bujkált 
a gondolat, hogy a fia majd azt hiszi róla, hogy ő egy tehetetlen 
lúzerré vált� Lehet, hogy ma fel sem kellett volna kelnem, és az 
állatok is koplalnak egy napot – szórakozott magában a lehetetlen 
gondolattal� Meg az járt még a fejében, hogy kinek kellene len-
nie a családi ügyintézőnek, melyiküknek lenne olyan szerencsés 
keze, mint egy varázspálcának, mert ide csoda – mit csoda? –, 
csodák kellenének, aztán elnevette ezen magán, mert szinte látta, 
ahogy a kalapból húzza elő a fehér nyulat, és átadja az igazgató-
nak, aki meglepetésében elejtené a vizeskancsót� 

Hazaérve elvégezte a ráváró munkák zömét, elpakolta a kre-
dencről az „online”-dugós pálinkásüveget, és elhúzott a kocs-
mába� Nem akarta otthon nézni a televíziót, nem volt kíváncsi 
a hírekre, hanem a fejét akarta tisztára mosni, ami dagadtra 
nőtt szeméttel� Kuglizni akart, mint régen, vagy rexezni, netán 
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biliárdozni a karcsú, hosszú dákóval, jól eltalálni a golyót, amely 
robbant, vagy mandinerből koccintja a másikat a lyukba� 

Belemerülni önfeledten a játékba és felszabadultan beszélni 
minden oktalanságról a kocsmai zsargonnal, amiből senki sem 
értett egy szót sem, csak a beavatottak� Ritkán tett már ilyet� 
Igazából meg sem tudta volna mondani, hogy mikor� Ezen csak 
akkor kezdett golyózni, mikor a Tökhetesben rájött, hogy már ci-
garettát sem lehet kapni, aztán ki kellett mennie, és az ajtó után öt 
méterre álló gruppnál lehetett rágyújtani� A mondatot elkezdték 
a pultnál, és az utcán már másról szólt a diskura� Nem volt hát 
rex meg biliárd, csak a hangos zenegép trottyolta a hiphopokat, 
és nem volt társaság sem, csak sérült holtkórosok� Átadta hát ma-
gát a kocsma előtti hamuzónál a nosztalgiának, de csakhamar 
népes társaság gyülekezett körülötte, akik egy része bement az 
ajtón, más része viszont kint rágyújtott a placcon� Páran magya-
rul, néhányan meg románul beszélgettek� Vendégmunkások vol-
tak, akik itt szerették volna befejezni a napot egy-két lökettel a 
fejükben� Vastag Norbert pár mondatot váltott velük, de a hetedik 
érzéke már jelezte, hogy jobb lesz lelécelni, mert ezek nem beszél-
getni akarnak itt, hanem balhézni�

– Feltuningolják magukat, és kivárnak valami érzelmi szikrát, 
amire ütni lehet, netán rúgni – mondta a pultos, mikor fizetett, 
aztán nyugodt tempóban nézelődve elindult haza� 

Otthon hanyagul rápillantott a postaládára, ami degeszre volt 
tömve küldeménnyel� Teletömte a zsebeit, a többit meg a hóna alá 
vágta, és ahogy beért a lakásba, mind az asztalra pakolta� A rek-
lámújságok zömét meg a szórólapokat egyenesen a szemetesbe 
dobta� A nemzetes leveleket meg egy ormányhivatalos levelet egy 
tálcára tette, hogy majd később felbontogatja azokat� Sok kártya 
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is ott hevert egy halomban, mint valami klónozott termék, vár-
va a csodákat� Beletúrt, és kevert rajtuk egyet� Egészségkártyák, 
bankok kártyái és különböző kínáló kártyák, egyéb pénzügyi 
mahinátorok tele-kártyái, kapcsolat-kártyák, majd felbukkant 
egy kamarai banki kártya, tajkártya, adókártya… Közben, ahogy 
bontotta fel a leveleket, megint talált egy újabb kártyát nemzetes 
jelszóval felruházva, mely állítólag sokkal tartósabb, hatályosabb 
és bűbájosabb, mint a többi� 

A nemzeti szó hajdanán a lelkét érintette, de a nemzeti do-
hányboltok meg a nemzeti vágták meg a sorjázó nemzeti hiva-
talok legkevesebb, hogy szürkére koptatták a szót, és lelkében az 
ünnepet végképp lelepte a nemzeti hulladékgazdálkodás pora� 

Ösztönösen még mindég a Nemzeti Bank és a Nemzeti Színház 
hajdani bűvkörében égett� Kiszáradt hát körülötte a gyurma, és 
immunrendszere még kereste a kapaszkodót, miközben már vi-
zionálta az unikum-plakát fuldoklóját� Fuldoklott ő is az érdek-
körök trükkös jogi útvesztőinek tavában, és amikor újból és újból 
látta a kivágott fák gazzal benőtt halmokba vetett gallyait, az ott 
hevert ágakat, melyekre már tuti, hogy nem szállhat rá madár, 
mégis csak összeszedte magát, és vissza sem nézett a mulandóság 
bűnös enyészetére, csak húzott tovább reményeinek tornyai felé� 

Hogy visszament-e a Tökhetesbe, vagy csak otthon kivette a 
dugót a pálinkás üvegből, így ébredezve maga sem tudta, csak 
iszonyúan érezte magát a másnaposságtól, de legalább leeresztett, 
és a feszültség terheit némi ernyedtség vehette át� Hogy igazából 
merre járt, sem a tudat, sem az álmok emlékei nem adtak kapás-
ból választ� 

Az összemosódott éjszaka szakadt a nyakába, és csak úgy ro-
pogtak a csontjai, ahogy az ablakon beszűrődő napsugarak között 
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kinyújtózott az ágyon, és ahogy bekapcsolta a televíziót, mellbe 
vágta egy nyilatkozat: 

– Kibaszott nehéz volt – mondta tömörítve a győztes profi 
nemzeti vágtázó a mikrofonba csípőből a nagyközönségnek, mi-
közben az esélyes amatőr versenyző lova hasa alatt a lefordult 
nyereggel még a Hősök terén magányosan poroszkált, mint be-
futó, róva a kört a pálya szélén, keresve az elhagyott, lecsúszott 
nagyreményű huszárt� 

– Micsoda malőr… – sóhajtott fel Vastag Norbert lemondóan� – 
Padló… – mondta, még félhangosan a fogai közül� – No persze, a 
körülmények, a körülmények – dörmögte, miközben már felállt, 
és elindult egy vizes törölközőért, hogy a homlokát felfrissítse� 

– Jól felfújhatta magát a ló, vagy engedett valaki a hevederen 
– témázott még a látottakon, és már nem állt messze attól, hogy 
eszébe jusson, hogy az utóbbi napokban hányszor fordult le ő 
is unikornisok nyergéről, és fogott padlót úgy, hogy csak késve 
vonta le a tanulságokat� Ahogy fogta a nedves törölközőt, a vízre 
gondolt, hogy az mindenképp megtalálja a maga útját� – A re-
mény hal meg utoljára – jutott eszébe a közhely, amit a haverokkal 
használtak egymás között, kellő pillanatban� 
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karácsonyi kalandorok

Már látta a fűrészes embert a sötét sziluettek felé, az erdő szé-
lén bevezető csapás mentén, a sűrű szálfás árnyai között� A sötét 
tónusok között is látható volt a mozgó árnyék, de a kopott fűrész 
hangja beletompult a csöndbe� Vidor egyenesen arra tartott, neki 
a fenyvesben ügyködő be-bemozduló embernek� Kerülgetnie 
kellett a gyérítés maradékaként otthagyott ágakat, néha meg 
meg-megbotlott, de az egyensúlyát nem vesztette el� Előtte a 
fűrészes ember egyre aktívabban mozgott� Tudta, hogyha most 
leáll, kínkeservesen tud csak újra belendülni� Leragadt volna a 
fűrészlap, rosszabb esetben, a törzs szorításában könnyen meg is 
szorulhatott volna� 

Vidor nyelt egyet, ahogy elkapta az indulat, mikor közelebb 
ért, és meglátta a csípőmagasságában karéjozó fűrészt és az üte-
mesen mozgó embert� Mire odaért a fűrészes ember, minden ere-
jével dőlésre nyomta a fát, amely ellenállt, és először az istenért 
sem akart kibillenni az egyensúlyából, aztán meg-megingott, de 
mintha tétovázott volna, hogy ellenálljon vagy megroggyanjon-e� 
Ám a hosszúnak tűnő talla-bille csak néhány pillanatig tartott, 
majd megdőlt oszlopos teste, aztán lendületet vett, és egy zuha-
nással földet ért a mellette lévő sorok között, megigazítva a szom-
széd fák ágait, és megpihent, de a tűlevelek a kis ágacskáikkal 
még rezegtek rajta egy ideig� 

– Eszednél vagy ember?
– Karácsony lesz, nem? – válaszolt Vidor neheztelésére a fűré-

szes ember, aztán a törzs mellett botladozott a fa hegye felé, hogy 
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levágja azt a két métert, amire ráfókuszált, bár maga sem tudta, 
hogy hogyan is tovább�

– Ez nem karácsonyfa így, ez vandalizmus – mondta szemre-
hányóan Vidor a fűrészes embernek, aki már a fa csúcsát, amit 
levágott, ütögette a földhöz, miközben szemre vette volna az ará-
nyosságot, de közben meg-megbotlott az avar feletti kuszaságban� 

– Vágjak magának is? Bár nem könnyű… „akkor egyenesen 
és személyesen Agárdi Vidornak” – mondta� – Győzelem! – tette 
hozzá, és az egyik kezével felemelte a fűrészt az ég felé, másik 
kezét is emelte volna, de a fa visszarántotta a föld felé�

– Kivág egy szálfát karácsonyfának – méltatlankodott hiába-
valóan újólag Vidor�

– Más is kivágja, nem? – pattantak ki a szavak a kidőlt fa mel-
lett győzelemittasan tébláboló emberből�

– De nem tíz méterest és nem derékon, az istenit magának! – 
csúszott ki a szó Agárdi Vidor szájából, miközben változatlanul 
szorongatta az indulat� 

– Na, vágjak, vagy ne vágjak? – kérdezte a fűrészes ember, 
akinek Mozsár Dániel volt a neve, de csak Daninak szólították a 
környéken� 

– Menj a pokolba! – tegezte a másikat Vidor, miközben még ott 
állt, mintha földbe gyökereztek volna a lábai� 

– Maga istentelenkedik, a pokolra küld Vidor – mondta Dániel, 
miközben letette a fűrészt a rönkre� – Inkább bort hozott volna – 
dörmögte maga elé�

– Megtelt már, mint a szivacs, telítődött a feje is, Dani – mondta 
higgadtabban Vidor, és magában belátta, hogy van valami abban, 
amit ez az eszetlen a szemére hány� 
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– Jobb, ha ezt nem ragozzuk tovább – tette hozzá még Agárdi 
Vidor, és egy félfordulat után kilépve a szemkontaktusból, elin-
dult a fák között egy másik irányba� Szeretett volna elhatárolódni 
az imént látottaktól� Elvi ügyeket kreál apróságokból, de hát ap-
róság ez? Izgatta magát továbbra is, és ment bentebb a fák között, 
bele a csendbe, miközben néha felfelé nézett a felhős égboltra, 
közben megszólalt egy szajkó, és a hang felé kapta a fejét� 

Még látta röptében a madarat, de közben hirtelen botlott egy 
nagyot egy rókavár bejárata előtt� A friss homokpadot a bejárat 
tisztása váltotta az avar között, amin sikerült átlendülnie� 

Varjak szálltak el a feje fölött a fák csúcsától kissé magasabbra 
a maguk károgásával, közben újra lármázott a szajkó, és az ágak 
között meg-megvillantak a tollai� Vidor megállt, körülnézett, és 
a fákra próbált fókuszálni� Egy alacsonyabb karácsonyfának való 
csúcsot keresett� Látott már megkopasztott fenyőfát is felfrissül-
ve kihajtani, és most is olyasmi után nézelődött, amit magasan 
csonkoltak valaha, és újrahajtott� Ráfordult egy nyiladékra, és 
kényelmesen sétált tovább szemlélődve az erdőben� Mikor a pe-
rifériákon élt, a tájon mindig is szeretett szemlélődni, ám most a 
karácsonyfáról kellett gondoskodnia, amiről alkalmasint elgon-
dolkodott, mármint a szokásról, hogy fát kell állítani az ottho-
nokban� A kis Jézust barmok között jászolba fektették, most meg 
puccos díszeket fundáltak ki az emlékek fogadására, hogy meg-
erősíthessék az örömhírt, a békét és a szeretetet� Vidornak ez a 
csend, az erdőben a szűrt fényben néha megcsillanó világosság és 
a mézgák és fagyöngyök között felszálló illatok telítették érzékeit 
és ünnepélyessé formálták hangulatát� A békesség telítődött, és 
a csend hosszú ideig csak neszekkel volt terhelt, míg a szükség 
meg nem törte ezt a varázst, no meg a saját járásának a zaja� A 
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feszültség már elillant belőle, amit a Mozsár Dániellel való talál-
kozást keltett� Lépkedett tovább a nyiladékon, leste a fákat és a 
csúcsaikat, miközben újra azon merengett, hogy mióta is állíta-
nak karácsonyfát a keresztény világban� Gyerekkorában eszébe 
sem jutott volna, hogy ez csak egy tartozéka az ünnepkörnek és 
nem mindig volt ez így� Különben is nincs hó, hosszú évek óta 
fekete karácsony van, nincsenek hópelyhek� Hol hát a varázslat? 
Hol hát a csoda? – tépelődött, holott tudta, hogy gyerekkorának 
fényei már lelkében izzanak tovább� Arra gondolt, hogy ebben a 
szédítően átalakuló digitális világban miért is kell még az erdőt 
könnyeztetni� Kivetítenék a jelképeket, látnák a beteljesült csodát 
a megváltó születésnapján, hogy eszünkbe jusson a valódi aján-
dék, melyet csak az Istentől kaphat az ember� Kinézett a nyiladék 
vége felé, és várta a csodát, hátha hologramként jelenik meg egy 
pillanatra az érzékei sugallatában a testté lett ige� Hallucinálok a 
botladozó gondolataim körül – gondolta magában� 

Aztán elmosolyogta magát, hogy egy ilyen jelenésnél akár át is 
sétálhatnánk, vagy körbejárhatnánk a csodát� A város múzeumá-
ban már látta a Szent Koronát a térben hologramként csillogni, és 
most meglepetten érzékelte képzete táguló birodalmát� Létezni a 
térben megfoghatatlanul, közben átütő erővel megvillanni, jelen 
lenni, csodát téve fényleni egy lebegésben álomszerűen ott ra-
gadva, mint lecsukott szem mögött a varázs� Marasztaló fényüze-
nettel bontott virágot a csoda Vidor képzetének birodalmában 
is, talán jó ideig ott állt volna még, ha a csendet meg nem törték 
volna újból a szajkók hangjai� A reszelős, villongós rikácsolás-
ra szertefoszlott a nyiladék fényében remegő betlehemi jelenet� 
Mint ahogy egy tükör is képes darabokra törni és összeomlani, 
a derengésében összeomlott a jelenet� Testet öltöttek a valóság 
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sarokpontjai és velük együtt az életre lehelt formavilág� Egyszer 
csak Vidor úgy érezte, hogy változások vannak körülötte� A ma-
darak hangjukkal együtt érezhetően távolodtak, és mintha űr ke-
letkezett volna a nyomukban� A neszek is felszívódtak, és mintha 
a környék mozdulatlanságába a feszült figyelem lenne az uralko-
dó hatás� Ekkora kilépett már a csodából, a hologramok bűvöle-
téből, lefoszlott a közelgő ünnepkör sugallata gondolatai mázáról, 
és érzékszervei környezetéhez idomulva pásztázni kezdték az er-
dőt� Hangtalanul szaladt el közel hozzá egy nyúl, majd meglátott 
nem messze egy másikat, ahogy rá fittyet sem hányva elszaladt 
mellette� 

– Ilyen csak vészhelyzetben lehetséges – gondolta, miközben 
egy fácántyúkot látott nem messze futva a nyulakat követve me-
nekülni� Kicsit távolabb kakast is észlelt a színes tollaival hang 
nélkül iparkodni, aztán surranva alacsonyan repülve igyekeztek 
még jó néhányan most már vegyesen vadas színű tyúkok és szí-
nes kakasok� Vidor megállt, fülelt, csend lett körülötte� Az elfutó 
vadaknak már nyoma sem volt, és a madarak sem lármáztak már, 
aztán egyik pillanatról a másikra őzek vágtáztak el mellette, és 
az aljnövényzet között egy villanásra meglátott egy rókát, aminek 
hosszú farka még itt-ott vöröslött a száguldás közben kiegyensú-
lyozva megnyúlt testét� 

Nem volt nehéz ráérezni, hogy a közelben vadászok lehetnek, 
bár Vidor nem fogta fel, hogyan keveredhetett egy hajtás közepé-
be� Egy ágdarabra emelte sapkáját, amit a magasba tartva mozga-
tott és kiabálni kezdett:

– Ember a vonalban, ember a vonalban! – mert ekkor már lö-
vést is hallott, igaz, eléggé tisztes távolságból� 
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Aztán csend lett, ragaszkodott most már a felvett irányhoz és 
a folyamatos hangadáshoz, kiabált tehát és egyenletes ütemben 
haladt az erdő széle felé� Lövések már előzőleg is lehettek, csak 
gondolataiban elmerülve a holografikus dimenziókba ágyazód-
tak az érzékszervei, és már csak a vadak futása zökkentette vissza 
a valóság szőnyegére� Most már csak fütyörészve ment tovább a 
gondjával az erdő széle felé� Gondolta, így is észreveszik, és nem 
nézik vaddisznónak� Volt már olyan krimi, hogy a sportvadász 
mindkét fiát kilőtte, aztán mikor leesett a tantusz, a szájába vette 
a puskacsövet� – Amennyire csak bírta, megnyújtotta a lépéseit, 
és amikor kiért az erdőszélre, meggyőződhetett, hogy itt szó sincs 
társas vadászatról, hanem egy távolodó terepjáró húzta a csíkot 
a kövesút felé�

– Orvvadászok – gondolta, és ahogy elnézte, bár már nehezen 
tudta felmérni a távolság miatt, de a kocsit nem találta ismerős-
nek� Nézte a földet az erdőszélen, de a keréknyomon kívül mást 
nem vett észre� – Karácsonykor kalandoznak az idióták… – és 
most már úgy döntött, hogy megkerüli az erdőt, hogy a kocsijá-
hoz ballagjon�

Karácsonyi kalandorok� Mint ahogy Mozsár Dani is kalando-
zik a szálfák között részegen egy szobai fenyő miatt� 

– No és én? – gondolta Agárdi Vidor� Mintha karácsonyfának 
valót keresnék én is itt, vagy csak idecsöppentem? – gondolta és 
imigyen persze, hogy elment a kedve a kódorgástól� Hirtelen sie-
tősre fogta, elege lett ebből a délutánból, aztán újra eszébe jutott 
a tanyaszomszéd Mozsár Dániel, hogy már biztosan rá vár és ott 
topog a kocsi körül� Csak pillantásokkal adózott a tájnak, amihez 
kódoltan ragaszkodott, mert közben már a szerettei jártak a gon-
dolatai között� 
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– Advent van, seperc, és itt a karácsony� A gyerekei arcát ke-
reste képzeletben, akik minduntalan kicsi gyerekként zajongtak 
körülötte, és a felnőtt mivoltuk mindig csak halványult, halvá-
nyult… Mindig arról volt szó, hogy elmennek kipróbálni magu-
kat� Helyt tudnak-e állni? Látta és megérezte, mikor szorongás 
fojtogatta őket� Nem építhetett karantént köréjük, próbálják ki 
magukat az új integrációkban, beszéljenek nyelveket, ne legyen 
hiányérzetük a tétovaságtól� Mi maradt helyettük? Üresség, ma-
gány, öregség, árvaság, gyengeség� Az akarat és a tehetetlenség 
párbajában kuncogott körülötte az elhagyatottság� Az alkohol 
működött volna még kulcsként meg a cigaretta, de az is csak ma-
gányban, mert törvénnyel lettek utcára téve hűteni a gondolatai-
kat, nehogy agyaljanak valamin egy fejgőzös kocsma fűtött falai 
között� A téma már a fejében dolgozott, mikor meglátta Mozsár 
Dánielt, akinek tranzitvonala volt a becsületcsökkentő pultja 
felé, de nem az átmenő, átutazó, hanem a kikötő formációban� 
Az utóbbi időben már csak odaszállította� A bejárat előtt meg-
állt, megvárta, míg becsukja az ajtót, és elhajtott a színhelyről, 
ahol váratlan jelenetekkel lepte meg Dániel a pultost és az ott 
lévő vendégeket, aminek ő már rég nem akart se résztvevője, se 
tanúja lenni� A borítékoltan erőszakos gáncsoskodó és számító 
egypercesek kiszámíthatatlan sorozata Vidor idegrendszerét már 
réges-rég ez ügyben lenullázták� Most meg felkészült rá, hogy 
valószínűleg a kocsinál fogja találni, hogy a kivágott fa csúcsát, 
azaz a karácsonyfát hazavigyék� Vidor, ahogy közeledett a jár-
műhöz, már látta, ahogy Mozsár Dániel bent a kocsi szélvédője 
mögött hegyel, kitartóan egyenesen előrefigyelve, ahol csak az er-
dőt láthatta, mert mikor megérkezett, orral arrafelé állt le� Agárdi 
Vidor, ahogy odaért, beült, beindította a kocsit, de Mozsár Dániel 
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egyáltalán nem reagált az eseményekre� A kocsiban nem mert 
rágyújtani, szemrehányást nem tehetett, mondanivalója nem volt, 
kérni nem akart semmit, csakúgy ellenni, így hát egykedvűen 
továbbra is nézett a szélvédőn át maga elé� Vidor nem erőltette 
a beszélgetést� Benyomta a kuplungot, sebességbe rakta a kocsit, 
gázt adott és elindult egy félköríven, majd egyenesen a dűlőjük 
felé vette az irányt� 

– Elég csúnya munka volt – szólalt meg Vidor�
– Mi lett volna csúnya? – csodálkozott el Dániel�
– Hogy képes vagy kivágni egy szálfát, ember!
Dániel nem szólt semmit, így hát Vidor mondta tovább a 

magáét� 
– Csak egy-egy szobába illő karácsonyfát szerettünk volna ha-

zavinni – nem?
Mozsár Dániel meg továbbra is csak nézett maga elé� Nem 

érdekelte Vidor szövege, sőt, ahogy szokta, úgy volt vele, hogy 
jól felhúzza az idegrendszerét� Élvezte, ahogy látta, mikor más 
már a plafonon van� Levertnek hitt életéért szüksége volt valami 
kárpótlásfélére� 

– Kellett volna? – kérdezte úgy félvállról� 
– Mondom úgy, hogy szerettünk volna, de mindenesetre nem 

tarolni jöttünk – válaszolt Vidor� 
– Az mindegy – volt a válasz� 
– Neked az – mondta lemondóan Vidor�
– Van borod? – kérdezte Dániel�
– Honnan a kérdés? – csodálkozott Vidor és elnevette magát�
– Annak legalább van értelme – mondta az�
– Csak egynek nem volt értelme, annak, hogy kihoztalak – 

folytatta Vidor�
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– De van fa – szólalt meg mégis Dániel� 
– Egy, de abban sincs köszönet – mondta Vidor� – Magának 

csak egy áll jó Dani – váltott magázásba, és folytatta – szivacsnak 
lenni, mikor folyik a lé� 

– Akkor beláthatja, hogy alapos az igény – váltott át magázás-
ba Mozsár Dániel is� 

– Milyen igényről volna szó, ember?
– A borról, vagy úgy is jó, ha bemegyünk a faluba�
– A faluba?
– A faluba hát�
– Minek?
– A kocsmába�
– Beléd már nem kell, Dani�
– Az Incit megnézném�
– Mit akarsz vele?
– Szeret velem beszélgetni�
– Ne bomolj már! Hülyének nézel?
– Akkor én szeretnék vele társalogni� Nem mindegy?
– Csak szeretnél, nem?
– Hitelt is ad – mondta büszkén Dániel�
– Karácsony lesz, a családoddal kéne foglalkoznod, ember�
– Úgy se jönnek ki – legyintett Dániel�
– Hívd haza a gyereket Pestről�
– A nőihez mennek, úgy gondolom�
– Beszélj vele!
– Minek?
– Hívd haza! 
– Úgy is odamegy, ahová ő akar�
– Épp ezért hívd haza!
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– Majd felhív, ha akar�
– És a lány? – kérdezte Vidor�
– Az anyjával van – mondta Dániel�
– Beszélj vele is�
– Van fiúja� 
– Örülj neki, és beszélj velük
– Majd az asszony tudja, hogy legyen – mondta Dániel, de 

megszakadt a párbeszéd kettőjük között, mert hirtelen egy lovas 
ugratott ki a borókák közül� Vidor rálépett a fékre, Dániel meg 
lefejelte a szélvédőt�

– A kurva életbe… – suttogta maga elé, és csak nézett előre, 
ahogy visszanyerte az egyensúlyát, és a kezét a homlokához kap-
ta� Végigsimította a bőrön a tenyerét, majd a szeme elé húzta, de 
vért nem látott rajta� Aztán mindkét kezét a homlokához nyomta, 
és nézett az elvágtázó lovas után� 

– Ez mit csinál itt? – kérdezte csakúgy, szinte higgadtan�
– Vágtat világgá – mondta Vidor, miközben a kocsi is lefulladt, 

ahogy letért az útról, és beleszaladtak egy régebben leégett erdő-
rész fáinak üszkös törzsei közé�

– Jó napom van ma – nevette el magát Vidor, és mindkét ke-
zével ráütött a kormányra� – Elhoztalak téged, majdnem lelőnek 
az erdőben, most meg hajszál híján elütök egy lovast, miközben a 
kocsma felé hajszolsz� Fasza… 

– Ez a holland volt, nem? – kérdezte Dániel�
– A holland, örökké mákos és hol a quaddal, hol a lóval szá-

guldozik – mondta Vidor, és hátrakapcsolt, hogy visszatolasson 
a dűlőre� 

A kocsi először mintha megkapart volna, aztán szinte pattog-
va evickélt vissza a nyomra� Mire a járgány visszaállt az útra, és 
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Vidor újból előrenézett, egy matuzsálemi zöld rajgazt látott maga 
előtt� Ismerős jármű volt� A régi, szovjet katonai terepjárót vörös 
csillagos ráfújások, gallytörő és más dizájnerek, reflektorok, hajó-
kürtök és marhaszarvak uralták� 

– Fene ette! Ez meg Reiner – szólalt meg Vidor, és üresbe tette a 
sebességváltó kart� Kiszállt a kocsijából, mint ahogy a rajgaz veze-
tője, és ahogy közel értek, nyitott tenyerüket egymáshoz csapták� 

– Üdv – mondta Reiner, aki szeretett ilyen rövidítéseket hasz-
nálni, mert ezt akcentus nélkül könnyen kimondhatta� 

– Béke van – szólalt meg Vidor�
– Merre? – kérdezte a német lótartó zenész, aki Svédország, 

majd Amerika után a magyar Alföld életterét próbálgatta� 
– Karácsonyfát kerestünk, de ez az erdő már megnőtt – muta-

tott visszafelé Vidor�
– Nézd – fogta meg Vidor vállát, és a rajgaz felé fordította� 
Vidor látta, hogy a ponyva fel van kötve, és jó néhány fenyő-

csúcs lóg ki, hátrafelé a platóról�
– Nem vesztegetted az időt – szólalt meg Vidor, ahogy elnézte 

az üde zöld ágakat� 
– Adok neked – mondta Reiner, majd meg is lódult, és már 

húzott is ki egy karácsonyfának valót a ponyva alól� – Neked – 
mondta, és Vidor felé tartotta a fát, aki aztán betette a kocsijába a 
másik mellé, a Dani karácsonyfája mellé�

– Csehó? – indítványozta Reiner� 
Mozsár Dániel rögtön lázba jött erre a hangfoszlányra� 
– Fröccs… Dupla kisfröccs – mondta a nyomaték kedvéért�
– Reiner trinkt viel Bier – mondta a német zenész�
– Mit mond? – kérdezte Dániel�
– Azt, hogy sok sört iszik – fordította Vidor�
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– Én meg két kisfröccsel indítok, mondtam már – szögezte le 
Mozsár Dániel�

– Mondtad, mondtad persze – dörmögött Vidor, és már tudta, 
hogy nincs mit tenni, ma már megtámasztják a pultot, és indulni 
kell, mert bezár a Zöld Ász, közben megnyugodott, hogy nem kell 
az erdőben kaszabolnia karácsonyfa miatt� 

Már a faluban voltak, egy lóhosszra a Zöld Ásztól, mikor meg-
állt a rajgaz, és kipattant belőle a zenész� 

– Entschuldigung (bocsánat) – mondta a kocsi orra előtt fek-
vő embernek, aki persze meg sem mozdult, meg a világáról sem 
tudott�

– Guten Tag (Jó napot!) – erősködött Reiner, aki semmire sem 
jutott az udvariaskodásával� 

Vidor leállította a kocsi motorját is, és végigtapogatta a földön 
heverő embert, majd megszólat:

– Ez Surnyák Béla! Gyerekek, vigyük be! – nézett Mozsár 
Dánielre�

– A krimóba? – kérdezte az�
– Na, vigyük már! Nincs értelme kocsiba tenni, azt a pár mé-

tert kibírjuk – mondta Vidor, és hárman megragadták a hullaré-
szeg gépészt, hogy bevigyék a Zöld Ász falai közé� A helyiségben 
főleg itt dolgozó románok lézengtek meg néhány nő, akik a csocsó 
körül szorítottak a gyerekeiknek�

– A Surnyák Béla bácsit az imént segítették kivezetni az Imiék 
– mondta Inci, a pultos nő, aki eléggé hagyományőrző volt ahhoz, 
hogy a kocsmában is felállítson egy betlehemet� Messze földön 
is ritkán láttak az ivókban ilyet� Zöld borókaágakkal körbedíszí-
tett istállócskában csuhéból készített teremtmények adták az éle-
tet, akik között otthonra lelt a kisded bölcsője� A fényes csillagot 
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egy led szimbolizálta, mely alatt a három királyok iparkodtak az 
ajándékaikkal�

– A Béla bácsinak az lenne a legjobb, ha otthon nézné a len-
gőajtót – mondta Inci, aki nem tudta, még mi lesz ebből�

– Miért pont egy lengőajtót? – kérdezte Dani�
– Mert sose tudod, hogy merre nyílik, de mindig pofán talál – 

válaszolt vissza sokat mondóan Inci� – Tudod, elég volt már ebből 
a fajtából az év során, itt a karácsony! Ember! – mondta Inci, aki a 
háta közepére se kívánta már ilyenkor a pultosságot� 

– Ezt az ürgét sosem fogjátok megérteni, ő hajógépész volt a 
flotillánál, és mióta földön jár, iszik�

Inci megrántotta a vállát, és felcsattant: 
– Na, ki mit iszik még? Mondjátok, mert nem sokára bezárok, 

és nekiállt mosogatni a poharakat� 
– Ti hogy-hogy nem mentetek haza? – kérdezte az egyik romá-

niai magyart Vidor�
– Akinek kell, úgyis visszajön, akkor meg minek? – mondta 

az röviden� 
– Család? – kérdezte Vidor�
– Ott, ni… – mutatott a csocsónál játszadozókra� 
– Ennyi asszonyod van? – nevette el magát Vidor�
– Itt, ni, testvér… – mutatott egy kötött sapkás emberre, aki 

éppen ment kifelé dohányozni�
– Szólj neki is, hogy segítsen! – mondta Vidor�
– Tudjátok, hol lakik az öreg tengeri medve? – kérdezte Mozsár 

Dániel, aki szinte már kijózanodni látszott�
– Tengeri medve? – méregette az egyik magyar a fehérszakállú 

Béla bácsit�
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– Hajdanán a flotillánál szolgált ember, és hát, amint látszik, 
nem bírja a szárazföldet, olyan, mint a homok, rögtön kiszárad, 
ha nem ázik�

– Konkrétan hol lakik az öreg világutazó? – kérdezte Vidor�
– Egy csőszkunyhóban, a nádas mellett a szőlők végénél, még 

életében az Ádám Jóska engedte be lakónak bizalmi alapon – 
mondta Dani� 

– Hát annak már a gerince is jól meg van ereszkedve, ha egyre 
gondolunk�

– Így nem is lesz megjavítva – mutatott Inci „Tengernyi” Béla 
bácsira, akit néhányan így becéztek a faluban�

– Ő már az álmait tákolgatja, nem a gerendákat, abban meg 
legyőzhetetlen gondolom – mondta Vidor�

– Utolérhetetlen, azaz utolérhetetlenül sokat iszik az öreg vi-
lágjáró, és bírta is sokáig, de úgy látszik, győz a kannás bor� Itt az 
élő példa – mondta Mozsár Dani meggyőződésből� – Ártson, de 
gagyi ne legyen! – tette hozzá�

– Ezt pont te mondod? Rögtön eldobom magamat – képedt el 
Vidor� – Pár órája önkívületi állapotban húztad a fűrészt a szál-
fásban, ember…

– Más is azt csinálta volna – mondta Mozsár Dániel, de már 
csak fondorlatból is a fröccsöt nézte a pohár fenekén, és azt gyor-
san le is öntötte a torkán�

– Elvinni tengerészt… – szólt közbe Reiner, aki a pultnál tá-
maszkodva bedobott egy-két jégert, majd sörözgetett, és próbál-
ta volna követni az eseményeket� Annyit azért kikövetkeztetett, 
hogy az öreget haza kellene vinni�

– Mire gondolsz? – kérdezte Vidor�
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– A lóistállóban van szoba� Gondozónak aludni egyszer jó – 
mondta Reiner� 

– Mit szól Bambi? – kérdezte Vidor�
– Bambi sok kutya, lóetetés enyém� Ember nincs egy szoba� 

Mi a stúdióban leszünk – mondta, miközben kifizette a saját 
fogyasztását� 

– Lesz karácsonya az öregnek – mondta Vidor, majd odaszólt 
Incinek� – Egy kört mindenkinek kedves, aztán fizetek, és me-
gyünk, ha meg nem sértelek�

– Úriember vagy – mondta Inci felszabadultan, mert már látta 
a pult mögött a műszak végét� 

A külhoni magyarok segítettek elpakolni a ponyva alatt 
a terepjáróban, és aki csak bezsúfolódott az öreg mellé, ment 
Reinnerrel segíteni a lovak körül� Két legény a vadrácson mint 
valami testőr-féle hegyelt előre, és figyelte, ahogy kikeszegelnek 
a falu széléről a puszta felé� Mivel Vidor is összeszedte magát az 
induláshoz, és körülnézett a látóköréből eltűnt Mozsár Dániel, 
akit útban hazafelé a karácsonyfájával együtt a tanyájáig szállított 
volna� Még félszemmel követte a furcsa kommandót, a karácsonyi 
gyülevészeket, akik az újkori istálló felé haladtak Reinner jóvoltá-
ból és elégedettséget érzett�

– Dani! – kiabált bele Vidor a térbe, de még csak arra sem járt 
már senki, aki válaszolt volna� 

Még próbálkozott jelzést adni a kürttel, de Mozsár Dánielt 
sem az ördögök, sem az angyalok nem terelték a kocsi felé, így hát 
visszament a csehóba, ahol már Inci javában a követ mosta forgó-
fejes szerkezettel, és igencsak meglepődött a férfi megjelenésén�

– Azt hittem, köd előtted köd utánad… – mondta� – Te nem 
szoktál tallabillézni – tette hozzá�



– 162 –

– A Danit keresem, fene a bocskorát… Mostanság szórakozás-
ból szívat, pedig ma nem kellene� Szerinted? 

– Szerintem sem – mondta Inci, de úgy volt vele, hogy ez már 
tényleg nem az ő problémája� – Azért nézd meg a hátsó udvaron, 
hátha eltévedt nagy igyekezetében – tette hozzá és ütemesen járt 
a keze a törlővel�

– Hé, valaki! Vidor! Inci! – hallotta a kiabálást Vidor, aki már 
a hátsó udvart kezdte bejárni, és kereste a majmot, akit nem lehet 
magára hagyni, mert néha úgy szorította a két kezével a borosü-
vegeket magához, hogy nem fért ki az ajtón� 

Most azonban még nagyobb csávában vergődött� Vidor már 
nem emlékezett jól a hátsó udvarra, és megállt fülelni, merről jön 
a hang� 

A tujasort sietve megkerülve esett le neki, hogy ott van a 
dísztó meg a teleltető az udvari kemence meg a beálló mögött� 
Matatásokat észlelt, meg csapkodás-félét, aztán mikor az Isten 
nevét gyors egymásutánban hallotta, már nem kellett találgatnia, 
merre van az embere, akit keres� Gyorsan felmérte a helyzetet, és 
lerántotta magáról a kabátot, aminek az egyik ujját sikeresen el-
kapta Mozsár Dániel, aki a stresszhelyzettől nyöszörögni kezdett�

– Fogd erősen, húzlak! – mondta Vidor, de Dani egyre gyámol-
talanabb lett az erőtlenségtől, amit a sok kudarcnak köszönhetett� 

– Gyerünk, gyerünk! – üvöltött most már Vidor, mint egy 
meccsen a gólhelyzetben, aztán mikor Vidor már elcsúszott a föl-
dön, a Dani hason feküdt csuromvizesen a lábainál� 

– Na, mi van? – hallották Inci hangját az épület felől�
– Megvan – válaszolt Vidor, és ahogy ráterítette Danira a 

kabátját� 
Még hozzátette: 
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– Megvan a díszpéldány, aztán húzta, amilyen gyorsan csak 
lehetett, Dani meg nehezen tudta felvenni a lépést� 

Inci meg hirtelen nem tudta, mitévő legyen� 
– Hozzak egy felest? – kérdezte tanácstalanul�
– Nyisd az ajtót, és már itt sem vagyunk – mondta Vidor, az-

tán ahogy betuszkolták az anyósülésre a búvárinast, Vidor már 
indult is, közben a műszerfalon a fűtésgombot tökig csavarta a 
csuromvizes ember miatt� 

Vidor a tanyán megvárta, míg az utasa átöltözik, közben meg-
tudta, hogy a pult végén Mozsár Dániel módszeresen benyelt jó 
néhány felest a fröccs mellé�

– Neked elment az a maradék is… – mondta megvetően Vidor 
Daninak, akin már száraz ruha feszült, és józanabbnak tűnt ad-
dig, míg a nagy ijedtségre meg nem húzta az üveget, ami az ün-
nepre volt bekészítve�

– Inkább hívd fel a családodat – szót rá Vidor, de aztán kide-
rült, hogy a telefonból sikeresen kiütötte a számokat� 

– Hozd a telefonkönyvet – mondta Vidor azzal a szándékkal, 
hogy legalább az asszonyát felhívják néhány szó erejéig, de nem 
találták a nevét� 

– Mondd a leánykori nevét! Siker lenne, ha azon jelentkezett 
volna be� Egy különválásnál ez előfordulhat – gondolta Vidor, bár 
tudomása szerint nem váltak még el� 

– No, várjunk csak! – mondta Mozsár Dániel�
– Mire várjunk? – kérdezte Vidor�
– Nem jut eszembe – mondta Dániel�
– A feleséged neve? – kérdezte szájtátva Vidor�
– Hát igen, a leánykori…
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– Reménytelen vagy… – mondta Vidor és összecsukta a tele-
fonkönyvet, ami az idők során igen vékony lett a mobilos világ 
okán, aztán felállt, és szép lassan kiballagott a házból� – A kará-
csonyfádat vidd be, ember, meg ideje lenne felállítani is – szólt 
még Mozsár Dánielhez, majd annyit még kipréselt a sötétségben, 
hogy – Szép karácsonyt! – mondta lemondóan, aztán megszüntet-
te a kommunikációt�  Hazafelé vette az irányt, ahol még elég sok 
munka várta� Adott takarmányt az állatoknak, begyújtott, aztán 
a jószágokra rácsukta az ajtót, és bevitte a formás kis fenyőfát, 
amit ajándékba kapott� Talpra állította, aztán kipakolta a dísze-
ket az öltöztetéshez� – A csúcsot! – gondolta magában, mindig a 
csúccsal kezdte� Most egy csillagot rögzített egy hurkapálcához, 
és azt kötötte a tengelyhez, hátralépett, és ahogy elnézte, meg 
volt elégedve vele� Ettől aztán lendületbe jött, és gyorsan haladt, 
mígnem felhelyezte az izzókat is� Bekapcsolta a hosszabbítót, és 
máris teljes pompájában ott állt a karácsonyfa a szoba kitüntetett 
helyén� Tudta, hogy maga lesz ma este meg az elkövetkezendő 
napokban is� A kutyái viszont már az ajtó előtt várták, és amikor 
vitte a vacsorájukat, látta, hogy elkezdett esni a hó szép nagy 
pelyhekben� Nézte a kutyák elégedettségét, és kisétált a pusztába 
a tanya elé, ahol a szeretteire gondolt, és már számításba sem 
vette azt a világot, ami mindig beletúrt az életébe� Őszült, majd 
fehérré lett minden körülötte a csendes hóesésben, ahol a magá-
nyát a táj békéje oldotta fel� A csillagok nem látszottak akkor este 
a felhők mögül, mégis felfelé nézett, majd kitárta kezeit, és úgy 
érezte, áldást kap a simogató lágy havazásban�

– Karácsony… Karácsony van… – ismételgette a szót, ami most 
olyan idegenül hangzott ott a magányban, majd a tanya épülete 
felé fordult, amerre csillámlottak a hópelyhek a térvilágításban� 
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Csönd vette körül és mozdulatlanság, ahogy megindult, és lé-
péseinek neszét is elnyelte már a hó� Láthatatlan angyalok között 
szárnyaltak már a gondolatai, és megfeledkezett a földhözragadt 
vándormadarakról is, akik körülvették és amilyen most volt ő 
maga is� A körülmények megedzették, és lelkileg is erősnek érez-
te már magát, s bár volt hiányérzete, mégis tudta, mit akar� Itt 
akart élni és mindig várta haza a családját, akik szétszóródtak 
a föld nagy központjaiba� Ide-oda ugrándoztak, mint szöcske a 
mezőn, miközben ő meg leeresztette a horgonyt a léghajóból, ide 
az erdő és mezők közé, hogy megpróbálja másképpen kísérteni a 
sorsát, mint ahogy eddig tette azt� A kis repülőtérre seperc alatt 
el fog jutni, miest meglesz az emelt kasznis kocsija� Eszébe ju-
tott egy barátja, aki egy rossz tragaccsal szaladgált, mert inkább 
repülőre hajtott� Nehéz átlátni manapság az ár- és értékarányo-
kon, könnyen lépre futhat az ember – gondolta, miközben már 
az udvaron ballagott, aztán becsukta a nagykaput is, és biztatást 
adott a kutyáknak az őrzésre, ami jutalomfalatként előlegezte a 
felhatalmazást pár szem ropogós keksz formájában�

 – Fogl Eleonóra… – jutott eszébe váratlanul Mozsár Dániel 
szélnek eresztett feleségének a neve, amire az ürge reménytele-
nül koncentrált, hiába fürkészték a telefonkönyvet� Felbontott egy 
üveg bort, és ahogy leült, akkor vette észre a levelet az asztalon, 
amit újból a kezébe vett� 

„Bámultam az árkád hatalmas üvegajtait, nem igazán akartam 
bemenni, de aztán mégis� Nagyot sóhajtottam hát, és megindul-
tam befelé a hömpölygő emberáradattal” – írta a felesége, aki egy 
nagyváros utcáit rótta a fények, zenék és illatok végtelennek tűnő 
csillogásában� 
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Aztán írt egy betlehemről, ami előtt megállt, és érezte a sárga 
ropogós szalma illatát, a békesség világát, a bölcs, végtelen, néma 
csendet, amely rést nyitott a végtelennek tűnő termékkínálat csá-
bító gondolái között� A levelet a várakozás ódáival folytatta, ami-
re majd Áron születése fog pontot tenni� Így hát nekik megvan 
az ajándék a várakozás örömével együtt� A hangszórókból meg 
csengett a dal� – Ez az év legcsodálatosabb része – és minden 
ment tovább… És most már nem olvasta tovább a már egyszer 
átbetűzött írást, hanem elmerengett a fára tekintve, amit csak né-
zett, de mást látott ott� A családját látta az ágak helyén a térben, 
akik jókedvűen együtt nevetgéltek� – Ez jó jel – gondolta, de nem 
érzékenyült el, uralkodott magán, és hogy tartása is legyen, fel-
állt� A levelet a fa alá tette, és visszazökkent a tanya világába, 
mert meghallotta, hogy idegenre ugatnak a kutyák� 

Egy transzporter parkolt a kapu előtt, melynek lámpái a hóe-
sést pásztázták� A jármű ismerős volt� A keletről ideköltöző kalan-
dort Igor Igorevicsnek hívták� Nevéből Vidornak csak ennyi jutott 
hirtelen eszébe� A környéken sejtésük sem volt, miféle ígéretek 
reményében költözött ide, ahol még elődeinek bunkermaradvá-
nyai is emlékeket idéztek rossz idők kísérteteiről�

– Én lenni Cserepegyin – győzködte Vidort az orosz hangzású 
névvel az ember, aki nagy hévvel szállt ki a kocsiból, de Vidornak 
lövése sem volt, hogy mit keres ő itt� Amúgy is mendemondák 
övezték kilétét, és úgy hallották, hogy állampolgárságot is vett 
már� Erről itt azt gondolták, hogy a bőre alatt is pénz van� A ha-
talmas növésű közép-ázsiai kutyái meg erősítették is a mítoszt, 
ami titkokról regélt� 
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– A teleképű ember fején bézbolsapka hegyelt, bőrkönyöklős 
divatszűkös zakóját felül hosszú sál fogta körbe és csöves nadrág-
ban, tornacipőben topogott a szűz havon� 

– Kutyák… kutyák… – mondogatta bizonytalanul Vidornak�
– Igen, kutyák, persze… – mondta Vidor és a komondorokra 

nézett�
– Kutyák… lovak… – mondta Igor gesztikulálva, Vidor még 

mindig értetlenkedett, és nézte Igor erőlködését, mire rájött, hogy 
az ember a németeket keresheti� 

– Kutyák, lovak… Reiner, Bambi… – mondta próbálkozva�
– Bambi! – kiáltott fel Igor� – Kutyák! 
– Karácsony van, ember! – kiáltott fel Vidor ösztönösen, de 

oroszul csak annyi jutott az eszébe: tavaris, azt meg nem mondta 
ki, csak elnevette magát, és mutatni kezdte az irányt Reinerék 
tanyájához�

– Tarvizió, Tarvizió, kutyák – mondta� Én ünnep… későn – tet-
te még hozzá, és megveregette Vidor vállát� – Köszönöm – mond-
ta, és bepattant a transzporterbe, majd kis idő múlva csak a vilá-
gítás csóváját látta még Vidor, aki úgy képzelte, hogy az oroszt 
nagy szőrmekabátban fogja majd látni télen, kucsmával a fején, 
vodkás üveggel a kezébe� Kínálni fogja, mint új ismerőst� 

– Ennyit erről – mondta magában, ahogy becsukta a kis-
kaput� – Miért kell ennek a kutyákat szállítani karácsonykor 
Olaszországba? – gondolta, mikor rájött, hogy Igor biztosan orto-
dox és más utakon jár, mert más az ünnepkörük� 

Bement a házba, és felfrissülve a kinti levegőtől, úgy döntött, 
hogy gyorsan rendet tesz maga körül, és begyújtja a kandallót, 
bár a cserépkályha fala még meleg volt� Éppen a kocsonyákat 
rakta a kamra polcaira, mikor a kutyák jelzéseiből már tudta, 
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hogy érkezett valaki� Újra felkapcsolta a térvilágítást, felkapott 
egy söprűt, és terelte maga előtt a havat, ami még nem tapadt és 
könnyű volt, mint a hab� Mozsár Dániel állt a kapuban, aki Répás 
Petivel beszélgetett éppen� 

– Összefutottunk – mondta Peti� 
– Gyertek be – mondta Vidor, aztán visszafelé is söpörve a ha-

vat, haladt a két ember előtt, akik még szívták a cigarettát� 
– Van borod? – kérdezte Mozsár Dániel�
– Karácsony van, nem jó berúgni ilyenkor – mondta Vidor –, 

de eresztek neked egy kis csíger bort – tette hozzá, aztán egy 
ásványvizes palackba kevés otellót öntött, sok szódával nyakon 
löttyintette, de így is jó színes lett a lőre� 

– Eszembe jutott… – mondta Mozsár Dániel érces kakashangon� 
– Miről van szó? – kérdezte Vidor� – Mi jutott eszedbe?
– Hát az asszony neve – mondta Dániel�
– Gratulálok, ön nyert, de jó lenne kijózanodni – mondta Vidor, 

miközben meg narancsitalt öntött a másik pohárba� 
– De Vidor – mondta Dániel mutálós hangján� – Mindig is tud-

tam, de kihagyhat az ember néha, nem? – Igaz Petike? – nézett a 
narancsitalt kortyoló fiatalemberre�

– Biztosan – mondta az, de fogalma sem volt, miről beszél a 
másik�

– Hallgatlak – mondta Vidor Petihez fordulva� Ez a fickó úgy 
is javíthatatlan, egy megátalkodott, nézett Dánielre, miközben 
legyintett egyet�

– Elfogyott a gyertyánk – mondta a fiatalember� – A zseblámpa 
ég még – mondta büszkén� – Anyámék azt hitték, én hozom, én 
meg azt, hogy ők� 
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– A gyertyát? – bár tudta, hogy Répáséknál régen kikötötték 
az áramot� 

– Azt hát – nézett Vidor szemébe Peti� Vidor elgondolkozott, hol 
is vannak a mécsesei, mert a karácsonyfához ő égőket fűzött fel� 

– Na, igyatok addig! – mondta, és bement a kamrába mécsest 
keresni�

– Nézd, milyen szép – mutatott Peti a szoba felé, ahol az üveg-
ajtón kiszűrődött a karácsonyfa sziluettje� 

– Együtt vágtuk – mondta Dániel büszkén, de nem folytatta, 
mert Vidor kezében egy dobozzal lépett be a konyhába, és kíván-
csi lett� 

– Ezek illatosított mécsesek, Peti, egyet kiveszek� A többit, vidd 
haza – mondta, és odaadta a fiatalember kezébe a dobozt� – Sok 
dolgom van még, tudod, pajtás ilyenkor karácsonykor mindenki 
a családjával tölti az estét, és csináljunk úgy, mintha követnénk a 
hagyományokat mi is – mondta Vidor, és remélte, hogy vendégei 
felfogják a célzást� 

– Maga hogy követi a hagyományt? Egymaga van, ahogy né-
zem – mondta a fiatalember� 

– Fogl Eleonóra – szólt közbe hangosan Mozsár Dániel kakas-
hangon, szinte kukorékolva�

– Tudod, ennek is megvan már a módja� Skypolunk majd� 
– Ja, hallottam már én is ilyenről – mondta Peti, miközben már 

a kijárat felé lépkedett� 
– Na, gyere Dani! – fogta meg a repedt fazék hangú embernek 

a kezét, és húzta a kijárat felé, ahol már Peti nyitotta is az ajtót� 
Agárdi Vidor kikísérte a két embert a kapuig, miközben taposták 
a havat, de már nem törődött a seprővel, sem a lapáttal� Taposták 
a havat� Azon volt, hogy mielőbb megszabaduljon a vendégeitől, 
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és átgondolja a helyzetét� Tudta, hogy szülés előtt már nem lehet 
repülőre ülni, de remélte, hogy ott a távolban, a szigeten, a nagy-
városban jól van a családja, mert a levélben is az állt, hogy ez az 
év legcsodálatosabb része� 

Már nagyon régen tette, de akkor kihúzta a komód fiókját, 
és elővett a fadobozból egy szivart, azok közül, melyek ott értek 
vagy évtizede, mint dugó alatt a pezsgő, és rágyújtott� Dobott a 
tűzre egy hasábfát� Beleszagolt a levegőbe és érezte a füst aromá-
ját, amely kissé keveredett az égő barackfa kesernyés mandula-
illatával� Akár egy hajdan volt drogéria finom párái közé csöp-
pent volna� Nézte a szivar izzását, szívott rajta egy leheletnyit, és 
a nyál közé keveredett füst kesernyés ízének stresszoldó hatása 
megnyugtatta� A szeme előtt csillogott a karácsonyfa, mely alatt 
kis ajándékok mellett ott hevert a levél, és az jutott eszébe, hogy 
neki volt ennél már jobb napja is� Feltette hát a CD-t a lejátszóra, 
és leült a cserépkályha elé, aztán az égő fa pattogásának hangját 
elnyomták a karácsonyi énekek, átvonult rajta a titokzatos bet-
lehemi éj az angyalokkal, juhászokkal, csordásokkal, Máriával 
és az Istengyermekkel, aki előtt ott álltak a háromkirályok 
ajándékaikkal� 

Vidor körülnézett, és úgy érezte, hogy hiába duruzsol a kály-
ha, hiányzik mellé az otthon melege, és pótcselekvésnek elővette 
a laptopot, és belátta, ez is felér egy ámulattal, hogy jó esetben 
egy perc múlva beszélni fog a családjával�

A hóesés odakint megállt, előbújtak a csillagok, hogy fentről 
figyeljék az érzelmek kibontakozását, a milliónyi földi csodát, 
melynek időnként ütre-hatra elnyelődnek a fényei, de ezen a na-
pon világítottak az égők és égtek a gyertyák a fákon és az aszta-
lokon egyaránt�
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saJáTvér

Az orvosnő kissé üvegesen meredt el a számítógép előtt, ami 
feszélyezte, és egyben aggasztották a manőverek, melyek között 
bizonytalanul és ingatagon botladozott� Mintha egy ismeretlennel 
nézett volna farkasszemet, és rettegett az állandó nyomulástól, at-
tól, hogy a puszta érintéstől is tarol a memória, és tévedhetetlenül 
közli majd a gép, amiről ő már régen lemaradt� Ingatagnak vélte 
magát a bevésett memóriák taroló fölényéhez mérten, holott azok 
közé tartozónak vallotta magát, akiknek volt fogalmuk az embe-
ri agy felülmúlhatatlan nagyszerűségéről, csak magabiztosnak 
kellett volna lennie, feszültségek nélküli ráutalással kellett vol-
na integrálódnia a personál komputer sorvezetőjében� Ehelyett 
ijedezett egy kvarckristály rezgésének következményeitől, ami a 
fizikai létét abszolút nem érintette, de mégis csak behatolt a test, 
szellem, lélek hármasába� 

– Kiestem a rutinból – gondolta rezignáltan�
Még el sem kezdődött a nap, és már fáradtnak érezte ma-

gát� Mintha magára maradt volna ebben a pörgős világban� A 
képernyő előtt ülve kinyújtotta lábait, hátha a jobb keringéstől 
erőre kapnának� A fejét pedig a homlokánál kezdte masszíroz-
ni a kezeivel mindkét oldalon, hogy élénküljenek a gondolatai� 
Erőt gyűjtött, elhessegette a bizonytalanságot, ami társául sze-
gődött a továbbképzés óta� A protokollra gondolt, ami hajdan az 
érintkezés udvariassági szabályairól szólt, és ami mára a szakmai 
rangbeliség elismeréséről, az elvárható alkalmazások elsőségéről, 
azaz a hivatalos módszerek elvárás-listájáról próbált képet adni� 
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A hatáskörök illetékességi jegyei a kompetenciák tartóoszlopaivá 
váltak� A szakzsargon megszabta a mozgásteret és a követendő 
irányt szűkebb és tágabb értelemben egyaránt� Kisvártatva visz-
szahúzta a lábait, kezeivel végigpásztázta a haját, ujjait az arcához 
szorította, aztán felállt, és a szekrényhez lépett� Kinyitotta az ajta-
ját, melyen belülről egy tükör volt csavarozva� 

A polcról először a szemcseppjeit vette le, aztán gondolt egyet, 
igazított a szemöldökén� Újra belenézett a tükörbe, kotort egyet 
a polcon, aztán az arcának adott egy kis színt� A haja fényes volt 
és lazán omlott a vállainál� Rutinos fejmozdulatokkal rázott rajta 
egy kicsit, majd gyors mozdulatokkal összegumizta, és ahogy a 
sötét haját összefogta, a nyaka felé fehérlett a bőre� 

– Ideje lenne szoláriumra is szakítani egy kis időt – gondol-
ta, majd hirtelen mozdulattal a telefon után nyúlt, és felhívta az 
osztályvezetőjét� Még a kicsengő telefont fogta az egyik kezében, 
a szabad kezének ujjaival a nyakláncát tapogatta és a medált 
kereste� 

– Te vagy Petra? – kérdezte váratlanul a vonal végéről a hang� 
– Szép napot a főorvosnak, ezek szerint ráéreztél a hívásomra, 

Kevin – szólt a készülékbe dr� Barna Petra� 
– Gondolom kitomboltad magad a szabadságon? Na, és a to-

vábbképzés? Az asztalomon van az összegzésed, ma délután ta-
lálkozunk� Hogy mondjak valami biztatót is, perceken belül friss 
erőforrás galoppozik hozzád, az új asszisztenciád� 

– Titokzatos vagy főnök – mondta röviden dr� Barna Petra�
– Mit vársz tőlem? Tudhatnád, hogy a humánerőforrás igaz-

gatósága teszi fel az i-re a pontot� A kompetenciák, tudod, a 
kompetenciák! 
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– Azt hittem, legalább mondasz pár ígéretes biztatást meg leg-
alább egy nevet� 

– Csilla, Tatár Csilla, profi a számítógépen, megnyugodhatsz� 
Tágabb lesz a folyosó� 

– Tágabb? – csodálkozott el dr� Barna Petra� 
– Csúnya szóval termelékenyebb lesz az osztály és hatéko-

nyabb lesz a munkád, drága doktornő�
– Tudod, korán jöttem be ma – gondoltam akklimatizálódok� 

Ám, ahogy az asztalomon megláttam a beosztást, rögtön szíven 
ütött, hogy nélkülözhetetlen vagyok, mert már indulhatok is a 
rendelőszobámba� Mit ne mondjak, kicsit kiakadtam, de felülbí-
rálom az indulataimat, tekintettel arra, amit az imént mondtál� 

– Nem volt könnyű elérni – válaszolt röviden az osztályvezető 
főorvos a készülékbe�

– Na, jó, a nosztalgia átcsapott aktivitásba, délután már tapasz-
taltabb leszek, biztató, hogy gondoltál rám – mondta levezetés-
ként dr� Barna Petra� 

– Délután találkozunk… Tudod, a költségvetés… a költség-
vetés meg a bioterápia� Nyomulnom kell� – Visz’ hall’, visz’ hall’ 
kollegina – mondta sietve az osztályvezető főorvos, és kinyomta 
a készüléket� 

Dr� Barna Petra ránézett az órára, és beletörődve megadta ma-
gát, hogy egyedül kezd, de egyben fel is derült, hogy ma betop-
pan az asszisztens, aki keverhet a klaviatúrán� Kissé felemelte a 
jobb kezét, és ujjaival csattintott egyet� 

– Akkor jöjjön az a Csilla – mondta maga elé, aztán becsukta a 
szekrény ajtaját, és elindult a rendelő felé, miközben még kimond-
ta néhányszor magában: Tatár Csilla, Tatár Csilla…
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A folyosón már jöttek-mentek és a széksor is tele volt várako-
zóval� Rögtön az első széken ott ült Lipták Dömötör, aki próbál-
ta tartani magát és pusztuló fizikumát, változatlanul ostromló 
fájdalmain percről-perce felülemelkedett� Elcsodálkozott azon, 
hogy már kezdésre tele vannak a székek, holott neki nyolcra 
van időpontja� Úgy gondolta, hogy simán elsőnek besántikál a 
reményeivel, félelmeivel, és felvette a magabiztos álarcot, hogy 
látszódjon valami kis önbizalom, ami elfedi a szorongását� A kór-
ház laborja jutott az eszébe, ahol már idő előtt, kora reggel meg-
kezdődött a paralimpia, ahogy a betegek iparkodtak az elégtelen 
és távoli parkolóból az épület felé, miközben át kellett jutniuk egy 
forgalmas úton, aztán leküzdeni többemeletnyi lépcsősort, hogy 
végül megálljanak a csukott ajtók előtt� Az ajtónyitásig még sok 
idő volt, a csoport meg csak nőtt és nőtt, és természeténél fogva 
organizálódott� A gyülekezők között egyre szűkült a távolság, és 
idővel az ajtó előtt sűrűsödő tömeggé forrtak össze a potenciális 
betegek� 

Akik eddig lefoglalták magukat olvasással vagy iratkeresgé-
léssel, mind abbahagyták az aktív időtöltés látszatát is, ehelyett 
egymást kezdték felmérni, és pszichikailag szuggerálták maguk-
nak az állóképesség tudatát, és már a néhány pad is üresen ma-
radt, hogy a közelgő rajthoz legyen idő felkészülni� Ahogy köze-
ledett az idő az épületbe történő bejutáshoz, az ügyesebbek az 
egérutat keresték, felmérve a többiek gyengeségeit� Mikor pedig 
eljött az idő, a belülről kinyitott ajtók két oldalra kivágódtak, és 
halk surranással némán, ösztönlényként tódult a tömeg az épület 
belsejébe, ahol több irányba fröccsentek szét� Egy kemény mag 
meg csak törtetett a lépcsőkön felfelé, ahol újból besűrűsödtek, 
és nagy hévvel kerülgették ki a még erősebbek a gyengébbeket� 
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Lipták Dömötör még most is, mintha maga előtt látta volna a 
csoszogó sántikáló embereket, akiket többen lehagytak, mások 
meg majdhogynem elsodorták őket a kora reggeli futamban, út-
ban a laboratórium sorszámosztó ablakai felé� Amikor aztán már 
a kezükben volt a papír, egy részük lezuhanhatott a székekre, 
mások meg állva vártak most már a hívó szóra� Feszülten figyel-
ték a mikrofonból hallatszó számokat és próbálták felmérni, hogy 
mennyi időre rendezkedjenek be a megtelt folyosó dzsungeljében� 
A megrekedt, elhasznált levegő kezdett besűrűsödni, az ablakok 
zárva voltak és a klíma nem működött� Lipták Dömötör felállt 
a szélső székről, és a radiátornak támaszkodó asszonyt hellyel 
kínálta� 

– Köszönöm a kedves gesztust, de ha leülök, nem biztos, hogy 
fel tudok állni – mondta az asszony, de Dömötör is állva maradt, 
mert egy szemfüles kontyos nő máris leült a székre, és a fal felé 
nézett� Nem szólt egy szót sem, csak magas fejtartással nézte a 
falat�

– Ennyi erővel a pszichológiára is mehetett volna – gondolta 
Dömötör és jobbnak látta nem feszegetni az ügyet, így inkább 
beszélgetésbe kezdett a kedvezményezettjével� 

– Úgy gondoltam, hogyha leül, az jót tesz magának – mondta 
az asszonynak�

– Tudja, nem kockáztatok, inkább állok – válaszolt az 
mosolyogva� 

– Fájdalmai vannak? – kíváncsiskodott Dömötör� 
– Tudja, ha fáj, akkor biztos, hogy még élek – mondta az asz-

szony, de nem váltott pózt, csak óvatosan a másik lábára helyezte 
a súlyát� 
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Aztán ott álltak egymás mellett még sokáig, beszélgettek is 
meg nem is, mert többnyire a saját helyzetét rakosgatta a mérlegre 
gondolatban mindenki�

Lipták Dömötör visszazuhant a valóságba� Ránézett az órájá-
ra, az idő lassan telt, mégis már fél órával meghaladta a mutató 
a rendelés kezdetét� Körülnézett, de semmi változást nem észlelt� 
Fehér ruhás emberek jöttek-mentek, de nem tudta róluk, hogy a 
személyzet mely kasztjához tartoznak� Azzal kezdett szórakozni 
magában, hogy próbálta kitalálni, melyik ki lehet� Ápoló, orvos, 
higiénikus, asszisztens, nővér, beteglátogató, masszőr, diabeti-
kus, de csak a takarítókban volt biztos, mert azoknak munka-
eszközök voltak a kezeik között� Ahogy nézte a fehérruhásokat, 
egyre rosszabb közérzettel, fájdalmak sebeitől fáradtan, lelkileg 
is sérülten várakozott az orvosi szoba előtt, ahol a többi beteg-
gel már belakták a folyosót� Hozott olvasnivalót, hogy elterelje 
a gondolatait más irányba is, de inkább csak agyalt� Nem tudott 
elszakadni az elmúlt napok éjszakáinak rémisztő emlékeitől� Az 
esendőség bizonytalanságával telt meg testileg-lelkileg, és ahogy 
visszaemlékezett, nem tudott okosan viselkedni� Nem tudott saját 
magával bánni, idegen erők uralták, és nem találta a szabadulását� 
Csuromvizesre izzadt az éjszakában� Többször elmondta magá-
ban az angyali üdvözletet, reggel meg az Úr imáját� Felizzottak 
emlékei és csapongtak gondolatai a gyerekkortól a betegágyig� 
Eszébe jutottak bűnök és erények, de különösen a vétkei� Várt 
valami irgalmas segítséget, de nem erősítette meg semmi, hogy 
honnan is érkezhetne� Gondolt a feleségére, orvosra, ápolónőkre 
meg könyvekre, aztán megint csak felszisszent, emlékek teleped-
tek rá, és a beteg test mellett a lelke is vergődött, így hát együtt 
gyötrődött a fájdalmak hullámai között tehetetlenül, és ismét a 
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bűneit kezdte mérlegelni� Egy szürke végtelenbe peregtek visz-
sza az események és terjeszkedtek, terjeszkedtek fénymozaikok 
törései mentén, mintha égbekiáltó bűnöket talán nem követett 
volna el, de az idegen bűnökbe már belekeveredett, mert persze, 
hogy elnézett, elhallgatott ezt-azt, és nem jött rá, hogy mi ve-
zette rá erre� Hatás alatt volt, a fájdalom prése kínokra szögezte, 
és a hét főbűnnek csak a sziluettjét látta félálomban, ahogy in-
gerlik és csalogatják valami sűrű ismeretlenség felé, ami ellen 
küzdött, küzdött, mire nagy nehezen csuromvizesen felébredt, 
és akkor úgy, ahogy volt, mozdulatlanul csak kinyitotta a szemét, 
és nézett egy irányba, a plafon felé, és testében érezte a tulajdon 
esendőségét� 

– Igen, ez az enyém, ez mind az enyém – gondolta� – Milyen 
kevés is elég az élethez – futott át rajta, és összeszedte magát� 
Felült, és a botjait kereste, hogy kicsoszogjon a fürdőszobába� 

Nem tudta, hol van, mikor magához tért a kád és a mosógép 
között� Érzékelte, hogy fény veszi körül� Felnézett, és elvakítot-
ta a lámpa� Behunyta a szemét, és a föld felé fordította a fejét� 
Óvatosan lesett ki a szempillái alól, és az ismerős csempékre 
esett a tekintete� Lassan magához tért, eljutott a tudatáig, hogy a 
fürdőszobában van� Lábait kinyújtva maga előtt látta� Egyik ke-
zét felemelte a földről, a másik pedig az ölében pihent� Óvatosan 
megmozdította azt is, érezni kezdte, hogy visszatér testébe az 
élet� Mindként kezével megfogta a fejét, ujjaival érzékelte a haj-
szálakat, ahogy a tarkója felé simította a haját� Nézte a saját testét, 
ahol meg nem látta, végigtapogatta magát� Megmozdította a lá-
bait, aztán előredőlve a derekát próbálgatta� 

– Talán nem tört el semmim – állapította meg, miután las-
san derengeni kezdett, hogy elájult� Arra már nem jött rá, hogy 
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elcsúszott-e, és beverte a fejét, vagy csak összeesett� Szinte kíván-
ta, hogy fájjon a feje, mert akkor nyilvánvaló, hogy csak elcsú-
szott a kövön� Néhányszor még levegőt vett, és a lábait maga alá 
húzta, majd térdre emelkedett� Ismét körülnézett, majd megfogta 
a fürdőkád szélét, és a kezeivel is emelte magát, hogy felálljon� A 
lábaiba belevágott a fájdalom, de nem a töréstől, csak a gyulladt 
ízületeitől� Akkor látta meg a földön a botokat� Az egyiket kintor-
názva sikerült felemelnie� – Ez hát az ájulás – témázott magában, 
és még szédelgett a fürdőszoba fényes csempéi között visszave-
rődő fényben�

Úgy hallotta, a fejben dől el minden – jutott eszébe a mondás, 
és visszatért a valóságba� A rendelő félhomályos folyosójának a 
végén egy nagy ablak világított, mint egy alagút végén a kijárat� 
A betegek beletörődve sűrűsödtek a folyosó falai között� Elült már 
a személyzet élénk jövése-menése� Innen-onnan halk duruzsolás 
hallatszott, miközben Lipták Dömötör szomszédja hangoskodni 
kezdett a türelem határain túllendülve, és nyugtalansága csak fo-
kozódott� Az operáció előtt még végigjáratták vele az osztályokat, 
és úgy tűnt neki, hogy itt fennakadt�

– Megalázó – méltatlankodott� – Lassan megtelik a zacskó – 
mondta félhangosan magában� 

– Miről beszél? – kérdezte Lipták Dömötör� 
Az meg a lábára csapott�
 – Itt van rám kötve, katéter van bennem, bejártam a fél vilá-

got, de ez itt egy másik dimenzió�
– Hát igen, ez egy türelemjáték�
– A fenét türelemjáték – mondta a férfi –, ez itt a hétpróbák 

egyike lenne, de inkább megalázás� 
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– Hát ez nem gyár, nem egy futószalag – jegyezte meg Lipták 
Dömötör� 

– Nem gyár? – akkor maga nem ismeri ezt a giga-intézményt� 
– Tényleg nem – mondta Lipták Dömötör� – Tudja, nekem fóbi-

ám van ettől – tette hozzá� 
– Erősítse magát, edződjön! – válaszolt a férfi�
– Mire kellene gyúrnom? – kérdezte Lipták Dömötör�
– Tudja, én álomhajókon is dolgoztam� Mit mondjak, mint-

egy sűrű város, mintegy méhkaptár, de nem veszi észre, olyan 
finomított megoldások vannak� Ez itt ugyanaz pepitában, más 
funkcióban� 

– Ha megengedi: Lipták Dömötör méhész vagyok�
– Én meg Kató Kovács Zoli vagyok – mondta� – Ezek szerint jól 

beletrafáltam evvel a méhkaptárral – nevetett fel�
– Az egy külön világ, de értem a metaforát – jegyezte meg 

Lipták Dömötör�
– Engem már operálni kellene, de eszükbe jutott, hogy nézes-

sem meg az immunrendszeremet�
– Nem árt az, minden mindennel összefügg� 
– Remélem, tudják, mit csinálnak�
– Ma már specialisták vannak� Mi a gond?
– Névnapoztunk, jó’ bepálinkáztam az ötvenegy fokosból, az-

tán rákattantam a sörre�
– Kemény párosítás – jegyezte meg Lipták Dömötör�
– Megedzett a szórakoztatóipar – emlékezett vissza Kató 

Kovács Zoltán� Aztán kicsit elmélázott� – Túltengett a prosztata, 
és a baj ott kezdődött, amit bevettem, nem akart kicsordulni – 
tette hozzá közlékenyen� 

– Aztán? – kérdezte Lipták Dömötör�



– 180 –

– Hát, irány a sürgősségi és felnyomták a katétert� Tudja, király 
volt az élmény� Egy kalandos élvezet volt a hólyagürítés� 

– Szóhoz sem jutok, kiver a hideg – mondta Lipták Dömötör�
– Most azon vagyok, hogy operáljanak meg, de… – nem tudta 

befejezni a mondatot, mert a mikrofonból Lipták Dömötör neve 
hangzott el�

– Szedjük össze magunkat – vágott közbe Lipták Dömötör, és 
sántikálva elindult az ajtó felé, de a küszöbnél már egyre lendü-
letesebben lépett�

A rendelőben Barna Petra doktornő nézte a betege lépéseit� 
– Régen láttam – mondta neki�
– Hát igen, egészen jól megvoltam, de az utóbbi napokban el-

kapott az ékszíj – mondta Lipták Dömötör� 
– Csak a lába robbant be? – kérdezte az orvosnő�
– Kezem-lábam, hogy így fogalmazzak, de jól tűröm már a 

kisebb fájdalmakat – mondta Lipták Dömötör� Közben az járt a 
fejében, hogy azért csak nem tárja fel teljesen a szenvedéstörté-
netét, az elmúlt időszak tehetetlen reménytelenségét és a küzdel-
met, amit vívott, elhallgatta� Titkon bízott a szervezetében, hogy 
a teste keresztülment már egy-két próbán, és eddig állta a sarat� 

Remélte, hogy ezt a hibát is segít korrigálni a természet törvé-
nye, bár azzal már kezdett tisztában lenni, hogy a testével kapcso-
latos tudatosságot teljesen elhanyagolta a bajok beálltáig, szóval, 
alighanem visszaélt vele� A gyötrő kórság természetét próbál-
ta kifürkészni, de az öngyógyítás gondolata ezen a fokon már 
csorbát szenvedett� Professzorok, akikre eddig rá sem fütyült, 
hangoztatták a test szellem, lélek harmóniájának lényegét, és né-
hányan megkísérelték feltárni közérthetően is, hogy a panaszok 
hova vezethetők vissza�
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Lipták Dömötör, mikor a kaptárak körül tevékenykedett, a ter-
mészet közepén, néha elgondolkozott az ember származásáról, és 
elmélázott a darwini elmélet szisztémáján is� A sebezhetőséget 
nem csak azon mérte fel, hogy kapott egy-két csípést, meg hogy a 
kullancs rögtön rajta volt, miest erdőn-mezőn bóklászott, hanem 
a ruhákkal és az élelemmel töltött vesződséget figyelve latolgat-
ta, hogy az élet nagy részét ezekkel meg az utazásokkal tölti� 
Na, meg az élvezetek, hát persze, a finomságok, amiért már egy-
mással is küzdeni kényszerülnek� Mikor átöltözött, és ezt sűrűn 
tette a munkája során, elnézte sérülékeny és érzékeny testét, néha 
felnézett az égre, hogy ugyan honnan is jöhettünk mi? Lehet, 
hogy betelepítettek minket, fantáziált a gondolattal� – Az isteni 
erő – emlékezett vissza a gyerekkori kedvenc filmjére, amikor ET 
nézte az eget és a csillagokat, és csak azt hajtogatta, hogy ET haza 
akar menni� A mesék és a csodák… Mit is írt hajdan Szentgyörgyi 
Albert? „Én csodálkozom, hogy az emberiség az ilyen éghajlat 
alatt egyáltalán életben maradt�” Kissé felszabadította az a gon-
dolat, hogy nagyobb emberek is dilemmáznak ilyesféle dolgokon� 

– Vetkőzzön le – mondta dr� Barna Petra, aki kombinált magá-
ban, és úgy döntött, most lesz elég ideje vizsgálódni egy okosko-
dó beteg testén�

– Meddig vetkőzzek? – kérdezte Lipták Dömötör, mikor már 
a trikóját is a székre tette, és tanácstalanul árválkodott a sok fe-
hérség közepette�

– Teljesen – mondta a doktornő szenvtelenül� – A papírjait hoz-
ta? – kérdezte még a férfit�

– Hát persze, itt van egy dossziéban�
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– Vegye elő, átnézem az utolsó hónapokat – mondta a doktor-
nő, és már eldöntötte, hogy nem fog szórakozni a számítógéppel� 
Ez a betege hozni szokta a teljes dokumentációt� 

– Tessék – adta át a dossziét Lipták Dömötör�
– Vegye ki a bugyiból őket – mondta a doktornő – utalva a 

fűzős dosszié nylon tasakjára� Lipták Dömötör az előhúzott papí-
rokat átadta az orvosnőnek, és újból kérdezett: 

 – Most mit csináljak? – és tanácstalanul nézett a doktornőre� 
– Vetkőzzön le, és feküdjön fel az ágyra – mondta és avval 

bele is temetkezett az iratokba� Felnézett, és csak annyit mondott 
–, teljesen�

– A férfi nézte az ágyat, ami inkább egy priccsre hasonlított, 
aztán feltette a fenekét rá úgy középtájon, és várt�

– Feküdjön rajta végig – mondta az orvosnő�
– „Lefeküdni minek, hogyha nincs kivel” – jutott eszébe a nóta, 

miközben igen meztelennek, csupasznak, pőrének érezte magát� – 
No, de ez csak a testem – vigasztalta magát Lipták Dömötör� – Ez 
csak az egyharmad, csak a test és a kiszolgáltatottságtól érezte, 
hogy izzadni kezd, már a fájdalmait sem érezte, és semmitmon-
dóan nézte a plafont hallgatagon, majd egyszer csak elkezdett 
beszélni, hogy szabaduljon a szorongás csöndjétől�

– Úgy kezdődött, hogy külföldön nem volt nálam gyógyszer 
– mondta, hogy mentse a helyzetet� Így hagyott kiutat magának�

– Mondtam magának, hogy élete végéig szednie kell – nézett 
rá a doktornő, miközben a bokáit nyomkodta� 

– Tudja, már egyébként is rosszul voltam tőle, ami le volt írva 
egy oldalon keresztül mellékhatásként, az nálam mind bejött�

– Van választási lehetőség – mondta röviden dr� Barna Petra� 
– Mire gondol? – kérdezte röviden a beteg�
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– Mehet bioterápiára is, maga notórius gyógyszerkerülő�
– Nem is akarok függő lenni – mondta Lipták Dömötör, aki 

a doktornő kezeit úgy érezte a lábain, mint gyerekkorban a hét-
fogást, csakhogy most nem nevetett rajta, hanem mindjobban 
izzadt� 

– Maga stresszel? – kérdezte a nő�
– Nézze, fogalmam sincs – mondta Lipták Dömötör, miközben 

úgy érezte, mintha pálcával billentett volna a fütyülőjén�
– Most érez-e fájdalmat? – kérdezte az orvosnő, miközben már 

a csípő csontjait nyomogatta�
– Az mivel jár? – kérdezte a beteg� 
– Mire gondol?
– Amit mondott, arra a bioterápiára� 
– Semmi az egész, csak infúziót kap, meg majd oltania kell 

magát� 
– Nem mondja… 
– Semmi az egész – győzködte az orvosnő� 
– Meddig tart?
– Ha javulni akar, akkor elég sokáig�
– Mégis, mik a kilátások? – kíváncsiskodott tovább Lipták 

Dömötör�
– Nézze, igen hatásos�
– Elbeszélünk egymás mellett – gondolta Lipták Dömötör, az-

tán már nem szólt semmit, csak nyugtázta, hogy ez az orvos azt 
sem tudja, hogy ő milyen életet él, hogy miként volt terhelve, 
vagyis az okot sem kutatja már senki, csak a gyógyszerfüggést 
lebegtetik – gondolta, és maga sem tudta, hogy miért is fogalmaz 
többes számban� 
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– Felöltözhet – mondta dr� Barna Petra, és közben arra gondolt, 
hogy mikor jön már az a Tatár Csilla, mert fóbiája volt a számí-
tógéptől� Elég a betegekből, ránézett az órájára és elcsodálkozott, 
hogy így eltelt az idő� – Már jönnie kell neki – gondolt megint az 
asszisztensre� 

– Ha aggódik – szólt a beteghez –, akkor most egy kombinált 
kúrát alkalmazunk – és elmondta, hogy az miből áll�

– Szóval gyógyszert fogyasztok gyógyszerrel� Ez olyan, mint 
a kísérő – gondolta Lipták Dömötör, és már csak egy vágya volt, 
hogy kimehessen innen, mielőtt beutalná még valahova� A há-
lapénzt a szabadulása örömére rátette az asztalra, amit doktor 
Barna Petra azonnal a köpenye zsebébe söpört, miközben Lipták 
Dömötör óvatosan lehajolt, hogy bekösse a cipőfűzőit� 

– Be tudna ide járni rendszeresen?
– Nehezen, ezt hagyjuk utoljára� 
– Én sem gondoltam másra, de ha maradnak a panaszai, akkor 

nincs más megoldás�
Lipták Dömötör előtt lepergett az elmúlt órahossza kintornája, 

ahogy leevickélt a priccsről, és még hosszasan pózokat kellett fel-
vennie, ami vagy sikerült vagy nem, és persze a gyulladás, amitől 
a fájdalmai fel-fellángoltak�

Közben váratlanul nyílt az ajtó, és belépett Tatár Csilla, az asz-
szisztens, aki seperc alatt betáplálta az adatokat a gépbe, de még 
hosszasan pötyögtetett, mire kinyomtatta, és odaadta a vényeket, 
közben kitűzték az időpontot a kontrollra� 

A férfi összeszedte magát, elköszönt, és elindult az ajtó felé� 
Dr� Barna Petra is kilépett a nyitott ajtón a folyosóra, ahol alélt és 
türelmetlen betegeket látott a széksoron várakozni� 
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– Nem könnyű az első nap – gondolta, miközben még látta 
Lipták Dömötört a széksor vége felé a folyosón, ahogy megfon-
toltan és bénán lépkedett, mintha minden lépésnél történhetne 
valami, és hát történt is, mert belehasított a fájdalom�

– Lesz még vele gondom – nézett a beteg után a doktornő, 
de már a zenészre pillantott, és intett neki, hogy bemehet� Kató 
Kovács Zoltán abbahagyta a hangoskodást, és követte az orvosnőt, 
aki még mindig lelkileg az elmúlt hetek történésein kalandozott� 

Ettől a naptól kezdve Lipták Dömötör fokozottan figyelte ön-
magát és a benne bujkáló kórt, a krónikus gyulladásokat, melyről 
tudta, hogy visszatérő jellegűek, és az idő előre haladtával csak 
súlyosbodnak� 

Elemezni kezdte a körülményeit, számot vetett az örökletes 
családi bajokkal, a fogékonyságával, az életritmusával, a túlhaj-
szoltságával, merthogy mindig űzte önmagát új és új célok felé� 
Próbált visszaemlékezni… Hol is kezdődött a romlás, a hanyatlás, 
amiből fel kell állnia? Összeszedte magát a tartós javulás érdeké-
ben� Kiszűrte a számára használható javaslatokat, merthogy nem 
a papírokat kell gyógyítani, hanem őt magát, testét, lelkét� 

Keresett egy felfogása szerint működő magánrendelőt, és 
naponta készítette magának a hangulatjelentését, mióta a saját-
vér-kezelést heti rendszerességgel kapta� A mélypontok néha 
azért még kísértették, mint ahogy egy nap magával ragadta az 
álom� A célzottság erejével küzdött a szabadulásvággyal, ahogy 
a démoni erőkkel viaskodott, holott józanul belátta, hogy a ter-
mészet törvényei megkerülhetetlenek� Az új hatásvadász filmek 
őrült tempója, mindent felőrlő lüktetése, mint amilyet egy este is 
nézett, tudat alatt az éjszakában is száguldásba sodorták, holott 
csak véletlenszerűen nézte ezeket� Padlógázzal száguldott egy 
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kiszemelt úton, és hogy üldözték-e, vagy ő üldözött másokat, 
már lényegtelen, nem is emlékezett rá, csakhogy egyszer csak 
egy nagy fát látott maga előtt, ami – bárhová is szedte a kormányt 
– útját állta� Vizes ágyneműk között ébredt, és hogy megtörje a 
rémisztő csendet, felkapcsolta a rádiót, mely ott volt az ágya mel-
lett, ami épp a híreket mondta� Egy balesetről beszéltek, melyben 
szörnyethalt a sofőr� Egy út menti fának ütközve csak a roncs ma-
radt hátra, halott utasával� Lipták Dömötör szeme másnap a helyi 
újságban Kató Kovács Zoltán nevén akadt meg, ahonnan megtud-
ta, hogy a zenész elvesztette az uralmát a gépkocsi felett� Az eset 
egyértelmű, a halálos kimenetelű véletlen baleset kivizsgálását a 
hatóságok gyorsan le is zárták� A hírre Lipták Dömötör magába 
mélyedt� Ennyi… Ennyi az élet – gondolta, és ahogy kinézett az 
égre, arra gondolt, hogy ugyan a Kató Kovács a fenti álomhajóban 
melyik felhő felé tart, vagy már kikerült a kozmosz végtelenébe, 
ahol ő úgy gondolta, a csend az uralkodó rítus� 

Később egy közös ismerősüktől megtudta, hogy Zoli már jó 
előre kinézte azt a fát, és a kanyar ívét is végigjárta jó néhányszor 
meggyőződésként, hogy a sebességet tartani tudja, meg a célt is� 
Lipták Dömötör pedig már a sajátvér-terápia közben lazított a 
tempón, és ahogy a vállairól hulltak le a terhek, máris élettelinek 
érezte magát, és pozitívan állt a dolgaihoz, amit alaposan átrende-
zett� Már csak kontrollra ment be a rendelőbe, ahol meglepetésére 
Tatár Csilla szúrta meg a karját� 

– Hát maga – lepődött meg Lipták Dömötör – hogy kerül ide? 
– Tatár Csillának hirtelen nem esett le a tantusz, hogy hol is 

látta ezt az embert� 
– Tudja, hol találkoztunk? Dr� Barna Petrához akkor állt be 

asszisztensnek, mikor én éppen már öltözködtem� 
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– Á, a doktornő már nincs ott – mondta az asszisztens� 
– Külföldre ment? – kérdezte Lipták Dömötör�
– Csak ide, az ország másik végébe, és a párkapcsolatával li-

bákat tenyészt�
– Meglep, amit mond – válaszolt a férfi�
– Mi van ezen meglepő? Egy feldolgozóüzem áll mögöttük, 

és a gyógyszerekhez ott is érteni kell, vagy még annál is jobban, 
mert ott már nagy a tét – mondta Tatár Csilla, miközben tapaszt 
tett a férfi karjára� 

– Mindjárt itt a doktor úr is – mondta az asszisztens� 
– Eredmény még úgy sincs – mondta Lipták Dömötör� 
– A doktor urat a maga közérzete érdekli igazán, de az ered-

mény is gyorsan kész lesz, kedves uram, foglaljon helyet, és van 
olvasnivaló is, mutatott a váró felé, ahogy kinyitotta az ajtót� A 
férfi leült, majd az asztalról elvett egy újságot, „gyógyszerrel 
menekült a halálba a gyúró” – olvasta a bulvárlap címoldalán, 
és máris visszadobta az asztalra a rémhírt, majd az ablakon ke-
resztül a távolba nézett� Gondolatban már az erdőszélen volt a 
kaptárak mellett, szinte hallotta a zümmögést, és maga előtt látta 
a méheit, ahogy iparkodnak vissza a mező felé a vaddohányra� 

Pár hónap múlva egy vadászbálon, az asztalkeresés során dr� 
Barna Petra doktornővel futott össze�

– Maga aztán tud élni – szólt elismerően Lipták Dömötör, mi-
után köszöntek egymásnak� 

– Látom, jók a virgácsai… Vagyis hát, akarom mondani, hogy 
aki ilyen helyekre jár, az már szinte egészséges – tette hozzá a 
doktornő�

– Számoljon velem a táncrendjénél – válaszolt röviden a férfi�
– Nehogy baj legyen, nem bír a vérével? – kérdezte az asszony�
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– A véremmel? Csak próbálkozom, hogy bírom-e még� Tudja, 
sokáig bennem élt a kérdés, miután végigtapogatott, hogy indo-
kolt volt-e pőrére vetkőzni anno�

– Az egy másik dimenzió, ne legyen prűd – mondta a doktornő�
– Persze, persze, igaza lehet – jegyezte meg Lipták Dömötör –, 

de azért számoljon velem – tette hozzá� 
– Maga tényleg rámenős – nevette el magát az asszony� 
– Én? A fasorban sem vagyok, csak kíváncsiskodom, hogy ma-

gának hogy fordult a sorsa� Érdekes pletykákat hallottam� 
– Rólam? Tudja csak annyi történt, hogy itthon maradtam� 

Semmi külföld, csupán csak én is élni szeretnék, hát váltottam�
– Mind azt szeretnénk – tárta szét a karjait Lipták Dömötör� 

– Megnyugtathatom: csupán csak Élni – így, nagybetűvel, ahogy 
maga mondja – tette hozzá a férfi, és szép estét kívánva tovább-
ment keresni az asztaltársaságát a maga módján, betartva a pro-
tokollt� Vacsora után tánc közben ugyanott folytatták, ahol abba-
hagyták a párbeszédüket�

– Tudja, csak vakítani szeretnék egy kicsit – mondta Lipták 
Dömötör, és hozzátette – de azért ne tartson nagyképűnek�

– Mire gondol? – kérdezte a doktornő, miközben Eric Clapton 
lassú blues zenéjére élmény volt lépkedni a parketton�

– Azt hittem, értékelni fogja az aktív megmozdulásomat� 
– El vagyok képedve, maga ezek szerint jól reagált az 

aranykúrára� 
– Majd belepusztultam a gyógyszerekbe, drága doktornő, per-

sze nem azt mondom, hogy hatástalan volt, de az élethosszig sze-
dés előrevetíti az út végét is, vagy nem jól érzékelem? – kérdezte 
Lipták Dömötör� 

– A szenvedést meg kell állítani�
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– Igaza van, de én élni szeretnék�
– Csak lassabban, kedves beteg� A remisszió gyakran előfordul�
– Miről beszél? – kérdezte Lipták Dömötör�
– Csak arról, hogy a kórtünetek ideiglenesen megszűnhetnek, 

vagy csökkenhetnek�
– Arra gondol, hogy ez átmeneti állapot?
– Ne így legyen, csak a tapasztalataim gonoszkodnak – mond-

ta mosolyogva dr� Barna Petra�
– Jól rám ijesztett most…
– Árulja el, mit csinált�
– Növények, enzimek és sajátvér egynéhányszor�
– Homeopátia?
– Valami olyasmi�
– Hogy jutott odáig?
– Valaki vezetett addig az ajtóig�
– Magára vigyáznak, ezek szerint – mondta a doktornő, azután 

elmesélte, hogy miként került új pályára� – Szóval a májfunkciók-
kal most is foglalkozom – nevette el magát�

– Mellé még vadászik is – jegyezte meg Lipták Dömötör, ahogy 
visszakísérte az asszonyt� – Örülök, hogy egy Dianával táncolhat-
tam – mondta még az asztalnál, ahogy kihúzta a széket, és ami-
kor találkozott a tekintetük, annyit tett még hozzá;

– Élet – élet, drága doktornő� 
– Legyen úgy – hangzott a válasz, miközben a bálteremben a 

hangulat fokozódott� 
Lipták Dömötör, ahogy az asztalához ért, még visszanézett, és 

a doktornőt kutatta, de csak később vette észre, hogy az már ész-
bontóan ropja a szakállas partnerével, akiről szinte már szakadt 
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a víz, ahogy a csárdásra dobálta a lábait meg egyik karjából a 
másikba a nőt� 

– Te emlékszel még arra, amikor beszakadt alattunk a jég? – 
kérdezte egy barátja, és a vállára csapott�

– Eszelősen követtük a komát, amit csak egy villanásra láttam� 
– Hát persze, hogy felejtettem volna el, jól átfagytunk, most meg 
húz a csúz�

– Pedig bevettük a gyógyszert, nem? Megittunk egy üveg 
rumot�

– Látod azt a nőt a parketten? – kérdezte Lipták Dömötör� – Ő 
volt a doktornőm� Ma már üzletasszony� Változnak az idők, meg 
változunk mi is – mondta, aztán elkezdődött az anekdotázás, és 
az emlékekből nyomultak a történetek, a helyzet adta epizódok-
ról, emberekről, állatokról meg persze az időjárás viszontagsága-
iról is meg a számtalan tréfáról� Hajnal felé már az üzletasszony 
köszöntésére ittak az asztalnál, aki körül alig fértek el, és tartot-
ták magukat ahhoz, hogy elcsábítsák a doktornőt a társasághoz 
egy jól kifundált vadászati kalandra, miközben emelkedett jó 
hangulatban remélték, hogy nem törik bele a bicskájuk�

Már virradni látszott, mikor kilépek az épületből, néhányan 
telefonáltak, mások jobbra-balra köszöngettek, de még bentről is 
hallatszott némi lárma� A járdára vezető lépcső alsó fokán Lipták 
Dömötör előtt egy lassan gördülő Range Rover Sport leengedett 
ablakán kissé kihajolva a doktornője csak ennyit mondott: 

– Dömötör úr, magának van esélye… Igaza van: minden itt dől 
el, és a mutatóujjával megérintette a saját halántékát, aztán a kocsi 
tovagördülve eltűnt a látómezőből, és szinte tapinthatóvá vált a 
reggeli virradat� 
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Túl az árnyékomon…

i. 

Ahogy a gabonát betakarítják, és a tarlóhántást követően zöl-
dülni kezd az ugar, Csatai Arnold gondolataiban – mint égen a 
felhők – már megjelennek az ősz gyönyörű, de szomorkás, ködös 
hajnalai� De nyár van még, minek siettetni az amúgy is gyorsan 
múló időt – témázik az ágasi gazda� Az ősz haj alatt, a cserzett arc 
ráncai között mosoly lopakodik, és szeméből ránézésre is derű 
árad, ám a hangja már kicsit rozsdásan cseng, megkopott az ér-
ces hangszer az elmúlt esztendők viharaiban, és ritkábban fakad 
dalra meg káromkodásra� Főleg, ha nem is iszik már jó pohár 
borokat és stampedli pálinkákat� Aztán meg már rá sem gyújt, 
hát így nehéz is megállítani a pillanatot, így csak siettetni lehet az 
amúgy is rohanó időt� Hát akkor jöjjön az az ősz a seregélyeivel, 
bömböljenek a karbidágyúk mély, háborús hangjaikkal, melyek-
kel a szőlőket védenék� A fecskék és gólyák elvonultak, de már 
helyettük a récék, szárcsák csak mutatóba, ösztönből, megszo-
kásból vetődnek erre egy-egy pillanatra, és sietve továbbállnak 
sürgősen, vizet meg egymást keresve, mert erre már csak évek 
óta az aszály tikkasztja a határt� A környékbeli mocsár a múlté�
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Az őszbe csavarodó gazda új módiban, zöld terepruhájában 
egy nyári szín alatt ül és figyeli Suba Jóskát, ahogy a fényes réz-
bogrács alatt igazgatja a tüzet� Suba Jóska a mai puszták minde-
nes betyárja, egy padlásról hozta le a legalább ötven éves házi-
szappanok társaságában a rézbográcsot, ebbe főzi azt a pörköltet, 
melyet a falka búcsúztatására szántak� A hajdan császározott bir-
kát percek alatt kifordította a bőréből, és a tőle már megszokott 
módon, lassú tűz mellett főzi össze a húst a fűszerekkel és lassan 
iszogat ő maga is apránként a pálinkából, de most még csak ke-
veset, éppen csak ízlelgetve�

A vevő nem jött még, az állatorvos csak akkor indul el, ha a 
gazda rácsörög mobilon� Így van megbeszélve, mert a vérvétel 
már hetekkel ezelőtt megtörtént, a laboratórium igazolta, hogy 
mentes az állomány a kéknyelv betegségtől� A doktor kiadhatja 
az állategészségügyi igazolást� E nélkül nincs üzlet, dokumentum 
kell a termelői körzetből való kiszállításhoz� 

Hát, pislákoljon ez a tűz tovább, készüljön a jó pásztorétel, 
birkapörkölt egész birkából, jó nagy szemű tarhonyával� Egyre 
ritkábban van ilyen, nincs megállás, nincs ünnep, nincs váltás, 
nincsenek pásztorgyerekek, üres a puszta� Hajnaltól napestig az 
állattal kell forgolódni nap-nap után körforgásban, így hát van 
idő az Istennel szót váltani, jó időben, bárányfelhők alatt, vagy 
zord szelek idején csendben összehúzódva tisztázni az összefüg-
géseket, hogy mi is történik velünk� 

Suba Jóska tanácsot kér:
– Mibe kéne vágni, gazdám? Birkában gondolkoznék mégis… 

Ti hogy kezdtétek? – kérdi�
A gazda elkezdi kibontani a múltat, mintha fel kellene mutatni 

életjeleket régről, a magánszektorba kerülés kezdetéről: 
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– Az akkori években már voltak vonzó és taszító jelek a ma-
szek státusz világában� Már voltak házkörüli zöldség- és virág-
kertészetek, fóliaházak, ahonnan boltokat és a nagybani piacokat 
láttak el – emlékezik vissza� – Termelőszövetkezetben dolgoztam 
ekkor még, és a kilencezer hektáros közös szélén kieső legtávo-
labbi pontokon maradtak apró szigetek magántulajdonban, ahol 
külterjes módon, részben kupeckodással, részben ügyeskedéssel 
megélt néhány lerongyolódott maszek a rendetlenségben, főleg 
úgy, hogy a közöst bitangolta állataival� Így tudtak fennmarad-
ni, később pedig idővel gyarapodni� Ilyen volt Törőcsik is, aki a 
téeszelnököt nyakkendőjénél fogva belevágta a barázdába egy 
ilyen legeltetéses vita alkalmával� Az elnök is erősen ittas volt, 
poros ruhájában hazalopakodott a téesz-Zsigulival szótlanul át-
öltözni� A történtek után Törőcsik hízott egy fél kilót, az elnök 
meg a tükör előtt magába szállt, és elgondolkodott a szocialista 
realizmus kinövésein�

– Gyerekkoromtól, mikor az első csizmát megkaptam, rajtam 
a cégér, hogy paraszt vagyok – mondja Csatai, a gazda� – Milyen 
büszke voltam rá… Én nem agrárértelmiségi akartam lenni, nem 
agronómus, hanem paraszt� A sors úgy hozta, hogy ekkor már 
főagronómus voltam, de a szerződésemre főmezőgazdászként let-
tem begépelve, csakúgy magyarosan� 

– Te majdnem zöldbáró lettél, gazdám – ironizált Suba Jóska� – 
Így nem nehéz ám! – mondta élcelődve� – Mi lett azután?

– Miután már több helyről volt tapasztalatom, kellő gyakor-
latom és voltak jó tanítómestereim is, a régi uradalmi gazda-
tiszti tudás árnyékában hajnaltól napestig gályáztunk az ered-
ményes gazdálkodás érdekében, ahol a jó gazda gondossága 
lett volna az etalon, de ez a szocialista nagyüzem volt a maga 
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törvényszerűségeivel� Azokat a régi gazdatiszteket, akiktől a 
szakmát tanultam, még egy másik téesz elnöke hozta ki a bör-
tönből, hogy szakértelemre is támaszkodhasson, ne csak az ideo-
lógiára, amit képviselt a párt titkára� Az egyiket annak idején 
egyszer Rákosi is elvitette, mikor a rizsföld gátján a szálfatermetű 
ember, fénylő fekete csizmában, fehér bricsesznadrágban összeta-
lálkozott vele a lódenkabát-korszakban� Ám a nagyüzemben nem 
volt éppen hátrány a mérnöki képzettség és a tapasztalat� Főleg 
ebben a szakmában nem, ahol nincs két egyforma év és egy élet 
során csak korlátozott a ciklusok száma a természeti szükségsze-
rűségek miatt� Nem csavargyárban vagyunk� 

Közben megérkezett a doktor telefonos hívás nélkül is� Hétvége 
volt, megpihent az asztalnál a nyári szín alatt� Gumicsizmában 
volt meg köpenyben, míg el nem pakolta a levágott birka fejét, 
amit megvizsgált, és majd még elküld további értékelésre is� 
Azután ingujjra vetkőzött, kezet mosott, és leült az asztalhoz, míg 
adminisztrált és jegyzőkönyveket bélyegzett� Tele volt érdeklő-
déssel, fiatal volt ő is, mint Suba, kereste a helyét meg a megél-
hetési lehetőséget� Családostól költözött a közeli faluba, hát meg 
kell kapaszkodni… Csak üdítőt ivott, hátha hívják még valahova, 
és láthatóan kiengedett a fesztelen környezetben�

– Voltak idők, mikor azt terjesztették, hogy a vidéki értelmiség 
nemzetromboló módon iszik – mondja Csatai, a doktornak szán-
va a célzást, és emelte a kancsót kínálásra�

– Nincs két egyforma év, főnök? – kérdezi vissza a doktor hun-
cutsággal, elhárítva a megjegyzést, egyébként meg szívta magába 
az információt ebben az expresszív környezetben, ahol a látha-
tatlan is él, mozog és a létezés fénye, segít kibontakoztatni az 
összefüggéseket�
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– Ahogy a költő érezte, mikor a föld alvó lelkét leste: „Lehajlok 
a szent humuszig” – valahol itt a titok kulcsa, de velünk mást 
kerestettek – mondja Csatai� – Az anyag elsődlegességére szo-
cializáltak� A nagyüzem filozófiai, társadalompolitikai kategó-
ria, kemény közgazdaság, jóléti üzletnek indították, de nincs két 
egyforma év� És akkor a szocialista nagyüzem dübörgött velünk 
– kacsint a gazda a doktor felé –, volt idő, amikor esténként a kul-
túrházba marxista esti iskolába jártunk, mert valaki már frissíteni 
gondolta a tanszéki szigorlatot is� Foxi-Maxi… Értem, dokikám? 
„Legfőbb elv a bizalmatlanság és mindig legyünk résen az im-
perialista veszélyek szeszélyeire tekintettel” – hangzott az örök 
kommunista szlogen annak idején�

– De hogy kezdtetek magatoknak gazdálkodni? – kíváncsisko-
dott továbbra is Suba Jóska�

A nyolcvanas évekre már általánossá vált a háztáji gazdálko-
dás� Ágazati szintre emelkedett a parasztizálók élni akarása, te-
hát itt is be lehetett söpörni hasznot� Visszaemlékezve mai szem-
mel: élményként szenvedte el a puha diktatúrát a Józsi bácsi meg 
a Mari néni, akik azt hitték, hogy övék a téesz� Kizsákmányolták 
őket, ők meg a maguk szintjén lopkodtak ezt-azt – folytatta Csatai� 
– Akkor magam is úgy gondoltam, hogy az övék, és tisztelettel 
forgolódtam körülöttük, és ezért nem mentem állami gazdaság-
ba, mert arról csak az ötéves tervek jutottak az eszembe meg a 
barakkokba letelepített munkások, de akkor még nem ismertem 
Illyés Gyula versét: az „Egy mondat a zsarnokságról” címűt – 
mondta Csatai, miközben ízlelgette a kávét�

Közben a tüzet lassan táplálta a bogrács alatt Suba, a dok-
tor meg a pulikat nézegette, azok már féltékenykedni kezdtek 
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egymásra� Erre a doktor is odaült az asztalhoz, nyújtotta a poha-
rát a kancsó felé� 

– Ma már nem megyek sehova, szóljanak az ügyeletnek – tele-
fonált közben, és haza is szólt, hogy megvárja a vevőt, ne várják 
otthon hiába� – Az volt a szép idő az állatorvosoknak: a növekvő 
téesz és a szaporodó háztáji� Volt jószág, jól éltek az elődeim – 
szólt a doktor incselkedve, és várta a gazda reagálását�

– A pártból levezényelték a téesz-egyesüléseket, négy-ötből 
kerekítettek egy szép nagyot, „ha már lúd, legyen kövér” ala-
pon� Több falu – egy téesz – mondja rezignáltan Csatai� – A vá-
ros melletti kis téeszünket csuklóból úgy oda csapták a Szovjet 
barátsághoz, csak úgy zörgött… A gondolatot bevezették, jött az 
életképességi duma, de a lényeg: a nagy hal elnyelte a kicsit, amit 
először jól előkészített a pártbizottság, rózsaszín jövőképpel� A 
gesztor pincéjében vacsorák, cigányzene, mulatás, evés-ivás, bu-
szos átjárások a mézes bödönhöz, míg az ígéretföldjére kimondta 
az igent a tagság� Aztán persze jött a fekete leves, és elkezdődött 
a tizedelés, mert hát persze, hogy nem kellett már ennyi veze-
tő, de ennyi tag sem� Kellettek a melléküzemágak, a pálinkafő-
ző-üzemek, a dózer-üzem meg a forgácsolóüzem, amik hozták a 
nyereséget, eltartották a mezőgazdaság igahúzó tagságát, akik a 
kisegítő gazdaságban, a háztájiban is kavartak, míg meg nem lett 
a Trabant meg a Zsiguli�

– Maszek juhászok voltak már akkor is, gazdám, úgy mondják 
– szól Suba�

– Persze, hogy voltak, többnyire vándoroltak, főleg a 
Dunántúlon tekeregtek kihasználatlan mezőkön meg nagy tábla 
ugarokon, tarlókon, de ezek közt már megjelentek a csicskázta-
tók, a gátlástalan kupec-spekulánsok meg a korrupció is� Ők már 
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nagy Ladákkal jártak meg aktatáskákkal� Megjelent a magánvál-
lalkozó a szocializmus ege alatt, mint valami előember, de azért 
nem nőhetett az égig�

– Hallottam én is egy csirkésről – mondja a doki –, valami 
szeméttelepet bérelt Pest mellett és broyler csirkét nevelt fólia-
házakban� Később a vágást is lekottázta, és selejt autóbuszokkal 
szállította a kopasztott madarat a gyárakhoz, a műszak végére� 
Ment minden, mint karikacsapás, megszervezte később a keltetést 
is� Kidolgozta a vertikumot, később aztán úgy hallottam, hogy 
lehálózták, mint a rendszer ellenségét� Éppen, hogy csak be nem 
varrták� A pasas meg szélsebesen kirebbent Kanadába� A mene-
dékjoggal együtt elismerést is kapott a gazdasági zsenijéről�

– Ennyire nem lehetett előre rohanni – mondja Csatai� – Ez 
már csípte az elvtársak szemét� Tűrt kategóriában melegedhetett 
a paraszt, ha beintegrálódott a szövetkezet háztáji ágazatába� A 
gyorsan romló áruknál voltak lehetőségek, nagybanikon is, zöld-
ség- és virág-fronton, főként a fóliásoknak�

– Ide már lóvé kellett, igaz-e? – kérdezi Suba�
– Itt komoly beruházást kellett végbevinni, meg a hozzáértés 

mellett valamilyen megoldással földet kellett szerezni� Nyeregben 
volt az, aki a talpa alatt földet tudott magának tulajdonként – 
folytatta Csatai� – Ám menet közben a nagyüzem is belendült a 
nyugati technológiák behozatalával� Két nagy zászlóshajó után 
kötötték az uszályokat� Bábolna és Nádudvar a minta, viharban, 
szélben, napsütésben és hóesésben� A nagyüzemi technológiákra 
építve rendszereket dolgoztak ki és amerikai módra pénzes gaz-
daságokat varázsoltak, nagyrészt hitelből� A mintákba meg pum-
pálták a pénzt az államkasszából� Miként az új mechanizmusban, 
itt is aktatáskás emberek jöttek-mentek� Nyugati gépek keletre 
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termeléssel meg egy kis próbálkozás nyugatra, de mégis csak ma-
radt a KGST� Az osztályharc viszont nem csitult varázsszóra�

– Hogy érted ezt, főnök? – kérdezi a doki� – Milyen osztály, 
milyen harc volt akkor a mezőkön, a tájon?

– A mezőgazdaság szocialista átszervezését, a földosztást kö-
vetően néhány évre Rákosi elvtárs sietve meghirdette 1948-ban 
Kecskeméten� Bevinni mindent a közösbe, és a szovjet tapaszta-
latok alapján kisebb megtorpanásokkal – mint például ’56 – már 
borítékolva volt a kolhoz-, szovhoz-szisztéma átvétele� Aztán jött 
az a sajátos dualizmus az iparszerű termeléssel, meg a kistermelés 
egyidejű partnersége a táncparketten, de a párttitkár és az appa-
rátus a tudományos szocializmust képviselte� Engedményekkel 
ugyan, de a politikai gazdaságtan – mint nem pártatlan tudo-
mány – osztályérdeket képviselt továbbra is� Az agrárgazdaság-
tan fogalmilag is a termelési rendszerek létrejöttével izmosodott, 
de a kistermelés tűrt kategória maradt, a magánszektor sikereiről 
hallgatni illett� Az a csendben felépült új házak, új falurészek meg 
új falvak látképén formálódott� Akkor már ismét tanyán éltem 
– mondja Csatai� – Kemencés konyha, fűrészporos kályhák, de 
megvolt a villany minden áldása� Annyira, hogy az anyadisznó 
az infraégőt lerágta az ólban a malacok feje felől� Hogy létezett ez, 
doktor? Nem csapta agyon az áram�

– Nincs tapasztalatom az ügyben, főnököm� Biztosan jó szige-
telt a talpa – mondja a doki nevetve� – Csodák mindig vannak�

– Vannak ám – mondja Csatai –, mert az is ebbe a kategóriá-
ba tartozott, mikor a téesz párttitkára kis csapatával össztűz alá 
vett, hogy barbár módon metszettük meg a szőlőt� Persze, nem 
metszettünk szőlőt még akkor� A tél a végét járta ugyan, de nem 
szakadt össze még a hó, csak úgy szép lassan apadt vékonyabbra, 
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meg néha tavasziasabbra váltott az idő, megolvadt, majd visz-
szafagyott� De a párttitkár bizottságot hozott létre, és alig vár-
ta, hogy lecsaphassa a labdát� Szálkák voltunk a szemében jó 
ideje egy páran, és elnökváltásra is sor került már akkorra kis 
apró puccsokkal� Valójában az a csoda történt, hogy a megolvadt 
hó visszafagyott, és a jég felett a vadnyulak a kiálló vesszőket 
visszarágták, mert hát nem is volt más ehető takarmányuk� Ez 
a szőlőültetvény maga az „állatorvosi ló” volt akkoriban� Nem 
hogy hozzáértő munkaerő, hanem egyáltalán munkaerő sem 
volt a környéken� Állami pincegazdasági érdekből ötszáz hek-
tár szőlőt telepíteni ott, ahol nem volt ehhez se munkaerő, se 
hagyomány, pince meg végképp nem� Pártbizottsági nyomásra 
tébolyda született ebben a hatalmas külterjes szövetkezetben, 
ami egyesülésekből alakult, szintén varázsszóra� Ebből követke-
zően – állandó parázsló módon – hatalmi vetélkedések dúltak, 
intrikát és konspirációk tengerében fel-felszítva a tüzet� Az előző 
elnökre a rendőrség volt ráállítva, míg végül ittas vezetés miatt 
elvették a jogosítványát, majd meg is roggyant a személyi harcok 
közepette� Most a „jött-ment” lett a téma� A megmetszett szőlő 
a csodák kategóriája és a vadnyulak című performansz, de nem 
hagytam magam megskalpolni� Elég volt a sokéves, hiábavaló, ál-
landó készültségből, hajnaltól estig soha véget nem érő güriből a 
barázdától az irodákig� Voltak már előzmények� Mint tartalékost 
bevonultattak hadgyakorlatra a Bakonyba (az volt a fikció, hogy 
Magyarországot megtámadta Ausztria)� Közben a párttitkár nyo-
mást gyakorolt a szakmai vonalra, hogy társadalmi munkában 
kell megkapálni a szőlőt� Ez közel ötszáz hektár volt� Mikor ha-
zaértem a gyakorlatról, már a faluban hallottam, hogy plakáton 
vannak a renitensek, akik puccsolják a társalmi munkát� A lista 
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az én nevemmel kezdődött, miközben a Bakonyban vegyültünk 
a vaddisznókkal� Látszott a vége a dolognak, hogy ez nem megy 
az idők végezetéig� Esetem a szocialista szövetkezeti szektorral 
ismét zátonyra futott� Vége – vége… Mi lett ezután? A szövetke-
zetek mechanizmusából én már csak e bekódolt bukást láttam� 
Az alacsony aranykoronás területeken a megélhetést már csak a 
melléküzemágak, a háztáji ágazatok és a támogatások jelentették 
meg a szocialista keresztapák a felsőbb körökből� Akik vagy a 
vadászatokra vagy választási előkészületekre jöttek biztosítani a 
megingathatatlan munkás-paraszt hatalmat� Mint ahogy leugrott 
Kormos elvtárs a halastóhoz meccset nézni meg halászlevet enni, 
már portalanítani is kellett a földes dűlőutat, azaz lajtok locsolták 
a homokot és futár hozta az új színes tévét… Az asszonyomnak 
azt mondtam megnyugtatásként: Virágboltot nyitunk a városban� 
Akadtak segítőim� Béreltünk helyiséget, berendeztük virágbolt-
nak és a nyolcvanas években kiszálltunk a nagyüzemből�

– Az állatokkal mi lett, amik a tanyán voltak? – kérdezi Suba 
Jóska�

– A tanyából költözni kellett, az állatok egy részét eladtuk, 
más részét egy barátunk vette magához, aki már szabadúszó 
volt� Belerázódtunk az asszonnyal� Nyomattam a karácsonyfát 
is az utcán meg a virágot kispiacokon és a művelődési házban� 
Béreltem egy lerobbant, elhagyott kertészetet, amit először ki 
kellett vakarni az elvadult enyészetből� Otthon a gyerekek sorsa 
úgy rendeződött, hogy többnyire a nagymama gardírozta őket 
iskolába, óvodába menet, mert mi már hajnalban mentünk, és 
a hétvége sem volt lazább, csak a kanyarban láttam őket itt-ott, 
meg az ágyban, amikor már aludtak� Fájt a szívem a föld után – 
nosztalgiázott Csatai�
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– A város, a város… – mondja Suba Józsi� – Apámék is a ta-
nyára vágytak, de bent szenvedtek addig, míg általános iskolába 
jártam�

– Biztosan így születik az ember – szólt közbe a doki� – Én 
pesti gyerek vagyok, ám nehezen húzódnék vissza a fővárosba, 
pedig én nem a földdel bánok, de hozzászoktam a térhez, a tájhoz 
meg a vidéki emberhez – mondja a doki, és kanalat vett a kezébe, 
hogy megkóstolja a bográcsban gőzölgő ízeket�

Szeme előtt gondolatban már elvonultak a nyájak és gulyák, a 
kondák és ménesek a képzelet szárnyain az emlékezet tárházából� 
Megkóstolt egy darab húst is, megrágta, ízlelgette�

– Főzni kell még! – monda Subának és visszaült az asztalhoz 
a kancsó mellé�

Érezte, hogy amit az előbb mondott a tájról, a vidékről, szin-
te formálódik benne� Nem a föld miatt lett állatorvos, de a föld 
segítette hozzá a lelkét, a fizikumát és a szellemét azokhoz az 
elengedhetetlen összefüggésekhez, melyek a titkok kulcsához 
vezetnek�

– Vettél földet, gazdám, ugye? – kérdezi Suba�
– Ahogy mondod – válaszolja Csatai, de az agya emlékek-

ben még a virág körül forgott� – Tőkénk egyáltalán nem volt, a 
mai értelemben cselekvéseink felfoghatatlanok� Örültünk, hogy 
lakni tudtunk valahol, ez az egy biztos pont létezett számunk-
ra, ahonnan versenyt lehetett futni a megélhetésért� A virágbolt 
szedett-vedett eszközökből állt, egy tízemeletes tömb alján� Az 
első vevőink az ismerőseink, barátaink, rokonaink voltak� Anyám 
szótlanul figyelt lépéseinkre� Nem tartott komplettnek jó ideig, 
hiszen ő már megégett ebben a társadalmi rendszerben, meg ag-
gódott, hogy mi lesz ebből, hisz semmink nincs� Vittem a virágot, 
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árultam az utcán és felcsengtek agyam húrjain József Attila so-
rai: „legyen a sírjára virág”� Olcsón és sok virágot kínáltam, néha 
tömegével� Szegényebb embernek is jutott az asztalra, temetőbe� 
Nem létszükségleti cikk, ez volt az álláspontja a nomenklatúrá-
nak a virágról� Én meg mindennap éreztem, hogy mennyire kell 
ápolni a lelket, de legalább a szépérzéket és adott pillanatban egy-
formán reagál gazdag és szegény� Város közelben vettem fél hold 
öregszőlőt gyümölcsfákkal, és egy szakszövetkezetből béreltem 
egy darab parlagot� Aztán beléptem egy szakcsoportba, ahol két 
hold szőlőt telepítettünk� Ez olyan konstrukció volt, hogy a föld 
maradt a szakszövetkezeté, a telepítés meg a mi tőkénből történt� 
Integrált szőlőátvétellel és növényvédelemmel, de lényegében 
szabadúszóként működő lehetőség volt� Nagy hajtás volt a fenn-
maradásért� Megműveltem az elhagyott, bérelt parlagföldet, és 
faiskolai lerakatot nyitottam rajta�

– Hivatalosan vagy feketén üzemeltetek? – kérdezte a doki, 
mert nem tudta miért, de kalandorságnak tűnt neki első hallásra 
a dolog�

– Tök hivatalosan – mondja a gazda� – Az engedélyeztetési 
eljárások közben a szövetkezettel megegyeztem egy pénzügyi 
konstrukcióban, ők rendelkezésre bocsátanak egy kialkudott 
pénzügyi keretet, ennek fejében a tőkével és a kamatokkal megál-
lapodás szerint időközönként elszámolunk egymással� Nagy árat 
fizettem – mondja Csatai –, de nem kellett a bankokban pitiznem, 
rugalmas és gördülékeny adminisztráció mellett, rendre fillére 
elszámoltunk egymással és intézhettem ügyeimet a saját kocká-
zatomra� Így aztán volt szőlőnk, gyümölcsünk, faiskolai leraka-
tunk, virágkereskedelmünk� Viszont nem volt szabadidőnk, se 
szombatunk, se vasárnapunk� Számtalanszor éjszaka Budapesten 
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voltunk, még akkor az utcán volt a nagybani piac a vásárcsar-
nok körül, és reggelre már az asszonyomnak a boltban, nekem a 
faiskolában kellett lennem� Ezt hívták darálónak� Az önkizsák-
mányolás megvalósítása akkor kezdett tetőzni, amikor az állat-
tartás is része lett a tevékenységünknek és megjelentek először a 
baromfik, majd később a sertések, és ezeket követte egy néhány 
birka is� Egy karácsony szentestéjén késő este értünk haza a vi-
rágüzletből, és a szomszéd átjött Éva-napot köszönteni� Nálunk 
még nem állt a karácsonyfa és a gyerekek elaludtak a várakozás 
fáradságától�

– Ez milyen időkben volt, gazdám? – kérdezi Suba� 
– A rendszerváltásra, ’89-re már a zsigereinkben hordoztuk 

a változást� A nagybani piacokon már sokan voltak mérnökem-
berek a szorgalmas parasztok mellett, akik tevékeny termeléssel 
küzdöttek a boldogulásukért� A sűrű forint edzette az embert és 
mi a fillérekért is lehajoltunk�

– Ezen az alapon éltek a lángossütők is akkoriban, úgy halot-
tam – mondja a doktor�

– Még ma is – mondja Suba�
– Na, később feltettem az i betűre a pontot – mondja Csatai�
– Ólakat építettél? – kérdezi Suba�
– Nem – mondja Csatai� – Nagylégterű fóliaházakat építettünk� 

Ez olyan beruházás, amiben a tevékenységet sosem lehet befe-
jezni, mindig meg lehet újulni� A faiskolákból összeválogattunk 
rózsafajtákat, és már kész volt egy olyan kisüzem� Hogyha sütött 
a Nap, reggel is és este is szedni kellett a virágot� Száműztük 
magunkat a munkába, de megvolt az öröm, hogy a sajátunkat 
csináljuk, és magunknak fejlesztünk� A saját erőből megszerzett 
gazdagság élménye motivált, a biztonságkeresés, a büszkeség és 
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az örök félelem a nyomortól, amibe őseinket visszaringatta a tör-
ténelem olykor-olykor� Dolgozott bennünk a hajtóerő és szerettük 
a munkát� Nem éreztük áldozatnak� Volt cél, ami felé haladni 
akartunk� Szívvel-lélekkel húztuk a feleségemmel magunk után a 
kötelekre kötött simítót a krumpliföldön� Már felfogtuk, hogy mit 
akarunk létrehozni� Szert tettünk egy olyan jártasságra, hogy a 
semmiből teremtettünk magunk körül életet és kicsit olyan érzés 
volt ez, mint halásznak a fogás, sok üres nap után�

– De felapróztátok magatokat, nem lehetett igazán hatékony ez 
a fajta működés – jegyezi meg a doktor�

– Mi csak a lehetőség csapásain ösztönösen haladtunk az ál-
lamszocialista keretek között, és ha számításból csak az üzleti 
jövedelmeket néztük volna, előbb-utóbb szúrtuk volna valakinek 
a szemét� És ekkor jött a nagy változás: hallottunk az elő privati-
zációról, meg már imitt-amott működtek a gazdasági munkakö-
zösségek� Mikor ugyanazon a munkahelyen kiszervezték a lehe-
tőségek egy részét, és az emberek a sokszorosát keresték meg a 
korábbi fizetésüknek, utóbb vagyonok is keletkeztek a különbsé-
gekből� Mi meg egy szép este a Technika Házában megalakítottuk 
a Mezőgazdasági Kistermelők és Vállalkozók Egyesületét� Ahogy 
az egyesületi törvényt kihirdették, már be is jegyeztettük KÉVE-t 
1989-ben� Legfőbb törekvésünk a piacteremtés lett� A kistermelő-
nek, aki már minőséget is tudott előállítani, két lehetősége volt: 
vagy beintegrálódott a nagyüzembe, vagy az utcán lett megfek-
tetve az árujával� Konszolidált, kulturált piacot szerettünk volna� 
Információs hálózat kiépítésén golyóztunk� Takarékos és ered-
ményre vezető gazdálkodást céloztunk meg� Mecénásunk nem 
volt, saját zsebünkből és a tagsági díjból működtünk� Sokan azt 
hitték, hogy valamely titkos erő búsás támogatásából létezünk� 
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Termelői, értékesítő célú összefogást szorgalmaztunk, piaci érté-
kek mentén, másrészt szolgáltatást nyújtó szervezetként is tetsze-
legtünk magunknak, naiv módon�

– Ekkor kezdődött a rendszerváltás, ahogy említetted – mond-
ja Suba� – Ti már előrébb voltatok, mint mások, sokan még – gon-
dolom – fel sem fogták, hogy mi következik�

– A romániai események, az elnök kivégzése ébresztőt trom-
bitált, a németeknek történt határnyitás Ausztria felé, a vasfüg-
göny átvágása katartikus érzéseket hoztak� Óriási változásokat 
vártunk: átütő erejűt� Ám visszagondolva: a gigászi lehetőségek 
szétfolytak a földön, felszívódtak, mint eső után a tócsa… Pesten 
jártunk a Kereskedelmi Minisztériumban és a szocialista időszak-
ban az országban először kértünk magánpiac- és vásárrendezési 
jogot� Közben az utcán csoportok, tömegek gyülekeztek itt-ott� 
A minisztériumba mi ugyan be voltunk jelentkezve, de ahhoz 
képest is úgy éreztük, szabadon glasszálhattunk az épületben� 
Szándékunk elé már nem gördítettek nagy akadályokat, de bü-
rokratikus csapdákat jócskán állítottak� Az emeleti ablakból a 
miniszter helyettese aggódva nézte a szaporodó csoportokat az 
épület körül, átpasszolt bennünket egy osztályvezetőnek, és ő 
sietve távozott� Az osztályvezető is kis idő múlva, miután minden 
megígért nekünk, vette a kabátját és az épület hátsó kis bejárata 
felé felhajtott gallérral, a kalapot jól a fejébe húzva olajra lépett� 
Mintha ránk hagyták volna az épületet, mert rövid időn belül alig 
lézengtek ott� Aztán mi is kimentünk az utcára a főbejáraton és 
a testemen végigfutott a borzongás: a remegő levegőben érezni 
lehetett, így kezdődnek a forradalmak… Az egyesület faxon és 
levélben felvette a kapcsolatot a milánói piac igazgatójával, aki 
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nem zárkózott el a magyarországi látogatástól sem� Nem volt még 
szocialista országban�

– Milyen nyelven beszéltetek? – kérdezi a doki�
– Egyetemi tanár tolmácsunk olasz ösztöndíjasként nemcsak 

a nyelvet, de mediterrán temperamentumos életet is jól ismerte�
– Milyen tanácsot tudott nektek adni az olasz? – kérdezi 

megint a doki�
– Mikor a reptérről elindultunk, az úton csak hüledezett, hogy 

mekkora latifundiumok vannak itt� Miután mi előadtuk, hogy 
mire gondolunk, és szakmai tanácsot kérnénk tőlük, meghívott 
bennünket a milánói piac bemutatására, tanulmányozására� 
Hazafelé Párizsba repült, hogy egy új kapunyitási technikát ta-
nulmányozzon az ottani nagybani piacon, mely Európa legna-
gyobb elosztó piaca�

– Mit tudtatok meg ezekről a piacokról? – kérdezi a doki�
– Rá kellett jönnünk, hogy teljesen más világban éltünk, más 

felfogásban, egy elzárt régióban� A milánói piac bejáratánál két 
nagy sokemeletes épület irodákkal, tárgyalótermek, termelői, 
kereskedői találkozóhelyek, cukrászdák, kávézók, és legyen elég 
most annyi, hogy igazából kellene egy hét bejárni ezt a hatal-
mas üzemet� Utak, vasúti sínpárok, rengeteg tárolóhely, színek és 
hűtőházak tömkelege, föld alatt és föld felett� Gyümölcs minden 
mennyiségben, amerre csak néztünk, leszervezve technikával: 
felszerelt járművek sokasága, melyek között targoncák masíroz-
tak� Külön terült el a virágpiac és a harmadik egység: a hús- és 
halpiac� Mint testet az erek, úgy hálózták be a közlekedési útvo-
nalak ezt a hatalmas hangyabolyt, és a vége repülőtérrel zárult, 
ahonnan le- és felemelkedtek a megrakott áruval a fémmadarak�

– Pislogtatok, mint az iskolás gyerekek – nevet Suba�
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– Nálunk miért nem jött létre ilyesmi, hiszen szinte tranzit 
ország vagyunk, logisztikai központként működhettünk volna? 
– kérdezi a doktor�

– Kaptunk ígéretet a segítségre az olasz kormánytól, segély-hi-
tel formájában indulhatott volna a projekt�

– És hol akadt el az ügy?
– Ott, hogy kellett a magyar állam garanciája, és mi előadtuk 

ezt az ügyet a minisztériumban� Ekkor még nem tudtuk, hogy 
ez végzetes hiba ránk nézve� A külkapcsolatok osztályvezetőjére 
bízta az államtitkár az ügyet�

– Akkor már jó helyen jártatok? – kérdezi a doki�
– Az osztályvezető kilátásba helyezett egy sürgős utat a váro-

sunkba, hogy a helyszínen tárgyaljunk tovább� A találkozó hely-
színén – mit gondoltok? – kivel találkoztunk? A volt megyei párt-
bizottsági vezetővel, akkor, amikor már nem létezett az MSZMP 
– mondja a gazda és folytatja� – A minisztérium képviselője közli, 
hogy a magyar állami garancia az olasz kormány segély-hiteléhez 
csak akkor működhet, ha az „X” elvtársból reinkarnálódott „Y” 
úr lesz a nagybani piac vezetője, és alakuljon erre kft� Győzött a 
nomenklatúra� Természetesen megalakult a kft� A később rt�-vé 
alakult brancs egy halom pénzt elvert a támogatásokból, és ma-
radt egy torzó a piac helyett� Mi meg egy lőtér melletti területen 
beindítottuk a gazdapiacot� A nézelődők megjelentek, de igazából 
a termelők azt érezték, hogy nem változott semmi, minek is vál-
lalnának rizikót, akár egy kiló krumplival is bizonytalan időtöl-
tésre� Na, fiatalság! – mondta a gazda – Ennyit erről a történetről� 
Ilyenkor érzi az ember, hogy „kacagó szél suhan el a nagy ugar 
felett”, és a virágos bácsi rója tovább az utat, kopott dorkójával, 
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kezében a csokrokkal, de nem kell felmosni a lelkét, keményfából 
faragták azt�

– Na, gazduram – mondja Suba Józsi –, kóstoljuk meg a 
pörköltet!

A doki meg öntött egy-egy fröccsöt gondűzőnek�
– Az íze megvan! – mondja a gazda, és jóízűen szürcsölve, fúj-

kálva, hűtögetve kóstolgatta a piroslóan gyöngyöző pörköltlevet�
A doktor egy csontos falatot fújdogált, majd rágogatva félretet-

te, és megkóstolta ő is a pörkölt levét�
– Egy nagyon kis főzés kell még – mondja Suba Józsi�
A tűz éppen csak pislákolt, rádobott egy vastagabb fát, aztán 

tett mellé egy-két vékonyabbat, megpiszkálta, és kis lángnyelvek 
tornyosultak egymás fölé a bogrács alatt�

– Új típusú tapasztalatot szereztünk: az emberi lelkek, csele-
kedetek és a széteső állam körülményei között – mondja a gaz-
da� – Pedig akkor még nem ért ide teljes mellszélességgel a vad 
kapitalizmus szelleme, és máris a tépő fogai közé keveredtünk� 
Figyelmen kívül hagytuk, hogy a pokolba vezető út is lehet jó 
szándékkal kikövezve� Lényegében nehéz volt, szinte lehetetlen, 
csak ráérezni is, hogy kit milyen szándék vezényelt� Az úgyneve-
zett bársonyos fordulat kiismerhetetlen személyeket szaporított� 
Amikor a likőrbáró előadást tartott, még lehetségesnek láttuk, 
de legalábbis valószínűsítettük, hogy a nyugatra szakadt, már 
konszolidált körülmények között élők közül sokan hazajönnek és 
a kapcsolataik révén egy új típusú integráció beindulhat� Aztán 
később kiderült, hogy az ilyen kivételezettek beilleszkednek a po-
litikába, kiprivatizálnak jó zsíros falatokat, és kizárják a kapun a 
tapasztalatlan, főleg tőke nélküli „tudatlanokat”� Így privatizálták 
ki a szaftos falatokat, aztán olyan mértékű kauciókat pakoltattak 



– 209 –

le törvényileg, amely az átlag magyarnak kifizethetetlen volt, 
vagy a bankok martaléka lett� Az államszocializmusban táplált 
gulyáskommunizmus lakói számára még ekkor sem esett le, hogy 
mi a monopolkapitalizmus lényege� Aki meg már megtapasztalta, 
máris a kopasztókádban találta magát, és puszta létéért küzdött 
tovább, vagy lekaszálta az alkoholizmus, vagy a leszázalékoltak 
táborához csatlakozott� Ám, ha jó belegondolok – folytatta Csatai 
–, igen nehéz lenne pálcát törni, hogy effektíve tarolni érkezett-e 
ide valaki, vagy mi tettük sátánivá� Mindkettő bekövetkezett� 
Alkalmasint egy vitaesten meghívottként érzékelni lehetett a már 
különben is táborokra szakadt újságírók tanácstalanságát� Nem 
hiszem, hogy sokat tévednék, hogy az új média-tulajdonosoknak 
nehézséget okozott volna célzatos cikkek megíratása, vagy az ér-
zelmekre történő, célzatosan diszkrét ráhatás, sőt ostromállapot 
alá vetették a tudatot és az érzelmeket� Lehet olyan szerencsétlen-
nek lenni, hogy kiprovokálódjon a bántás és háttérbe szoruljon a 
legyengült, álmélkodó vesztes�

– Olyanokat szólsz gazdám, hogy alig emészthető� Nehezebben, 
mint a hús, mert az már megfőtt�

– Nem jön ez a birkavevő? – kérdezi a doktor�
Csatai meg széttárta a karját�
– Már itt kellene lennie� Rájuk csörgetek – mondja�
Miközben a nyáj vevőinek küldte a hívásokat, szemével nézte a 

tanya előtt elterülő pusztát és a végtelen felé tekintve, úgy érezte, 
hogy a lelke felszabadul� Aztán a telefon a kezében visszatérítette 
a valóságba, de legyintett egyet, mert már tudta kezelni a mai 
korra jellemző simlisségeket, gátlástalanságokat és átveréseket� 
Az új értékrend, a szabadság új értelmezése tarolt, mint a jég-
eső� Már érezte, hogy mindegy, hogy kicseng-e a telefon, vagy fel 
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sem veszik, mert úgy is csak egy jó dumát adna elő a vevő, hogy 
miért nem tud megjelenni� A falka eladó lett, hát árulgatjuk, és 
már sejtette, hogy akiket vár, csak szándékuk van, vágyuk meg 
kívánságuk, de pénzük nemigen� Az állategészségügyi igazolás 
viszont csak meghatározott időre szól� – Hát olyan sűrűn nem 
fogunk lépre menni – gondolta� Tekintetét leemelte a tájról, gon-
dolatait letisztította a további találgatásoktól, és a bogrács felé 
fordulva, ahogy ránézett a heverésző kutyákra, akik látószögbe 
estek, azt mondta: 

– Na, fiúk, ha megfőtt, hát együnk is! Szerette ezt a két fiatalt, 
akik keresték a jövőjüket ebben az őszbecsavarodott határban�

Suba Józsi szed a tányérokba, Csatai meg készíti a fröccsöt az 
arany sárfehérből� Gondolatai még csapongtak, de hálás hallgató 
közönsége volt, hát folytatta:

– Piszkálta a csőrömet ez a globalitás – mondja –, észre sem 
vettük, csak ránk szakadt ez a vasgolyó� Szinte ránk törte az ajtót, 
betört a házunkba, és a csapból is ez folyt, akár annak idején a 
szocialista dogmák�

– Érezzük, hogy gond van – mondja a doktor –, de hova jutunk, 
egyáltalán merre haladunk? Mert nem érzékelem, mintha elté-
vedtem volna, és csak tekeregnék az ismeretlen, megfoghatatlan 
támpont nélküli térben�

– Attól tartok dokikám, hogy mást jelent a globálkapitalizmus 
annak, aki tele zsebbel járja a világot, meg mást jelent annak, aki 
csak a dolgát teszi és röghöz kötött, mint mi vagyunk� A közgaz-
dászok elméleteket kreáltak a saját javukra, olyat, mint például a 
lecsurgás-elmélet�

– Azt eszik vagy isszák? – kérdezi Suba�
– Azt hogy értelmezték és kikre? – kérdezi a doktor�



– 211 –

– Úgy magyarázták, hogy a befektetők majd hozzák a tőkét, 
a pénzt, megteremtik a dús és kényelmes életet, és a jólét a felső 
osztályokból, az elittől majd lecsurog a lakosság többi rétegébe, 
és többé-kevésbé mindenki részesül a javakból is� Átverős és ra-
vasz elgondolás� Gazdasági háború frontvonalában futkosunk, 
lövészárkok nélkül a felszínen, teljesen védtelenül, és már nem 
is tudjuk, hogy kik az ellenségeink� Ha vakon is, de egymásra 
támadunk nagy igyekezetünkben�

– Azt mondod, gazdám, hogy vágjuk magunk alatt a fát? – 
kérdezi Suba� – Ezek szerint elszenvedői és puszta szemlélői va-
gyunk-e csendes viadalnak?

– Nem, nem állítok téziseket, csupán úgy gondolom, meg kel-
lene tanulnunk azt, hogy érdekeink szerint fogalmazzuk meg a 
problémáinkat – mondja a gazda� – Nevezzük meg a bajainkat�

– Dörömbölünk az ajtón, itt topogunk a küszöbön – mondja a 
doktor� – Mit tegyünk még?

– Csak kopogtassatok, kisapáim, udvariasan kopogtassatok� 
És ha nem nyitnak ajtót bentről, egy rúgással bedönteni az ajtót, 
hátha baj van odabent, és elfér a segítség – mondja a gazda, és 
emelte a kancsót, hogy öntsön a pohárba� – Egészségünkre!

Suba Józsi rákezdett egy nótára:
– „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok, a szegény legény-

nek utat mutassatok…”
Aztán közösen folytatták tovább� Énekeltek bele a pusztába, a 

végtelen térbe, a magyar tanyavilág pereméről�
– Ha nem jön az a vevő, akkor ne is jöjjön! – mondja dacosan a 

gazda, de már nem volt benne az az igazi hév, mint hajdan, nem 
zengett a hangja, nem vágott az asztalra, és nehezen hívott más 
vendéget a bográcspörkölthöz, amit az áldomáshoz szántak�
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A két fiatal segítője – Suba Józsi meg a doktor – kitartott mel-
lette a megrakott asztal magányánál� Ahogy megmozdította egy 
fuvallat az ördögűzőt a szín sarkánál, abbahagyták az éneket, és 
a két fiatal az öreg obsitos magángazdát faggatta tovább a közel-
múltról és a rendszerváltó időszakról, mert reménykedtek, hogy 
találnak majd kapaszkodót a saját sorsukhoz� A faluból a korosz-
tályuk eltűnő félben van – a külföld, vagy a főváros az irány, de 
ők mindketten maradni akartak� A doktort a szakmája is kötelez-
te, a betyárnak meg vérében volt a puszta�

Most egy patak gátját adnák neki bérbe legeltetésre, igen hosz-
szan mind a két oldalon, és ezen agyal kitartó szívóssággal, már 
álmaiban is juhokat terelget�

– Mi lett az egyesülettel? – kérdezi a doki�
– A KÉVE szálait a széthullás fenyegette, mert ha a piac nem 

indul be, csak süket duma, puszta képzelgés lebeg előtted, mint 
a délibáb a Hortobágyon� Az ellehetetlenítés az érdekviszonyok-
ból eredt, már a puszta zsigeri megszokás is ellenünk dolgo-
zott� Közben – folytatta a gazda – sorsfordító törvényt hozott az 
Országgyűlés a korábbi rendszer által elkövetett tulajdoni sérel-
mek orvoslására, az igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról� A „korszerű piacgazdaság”-nak megfelelően rendezett 
tulajdonviszonyok kialakítása lett a cél, és a tulajdoni állapotok 
bizonytalanságának felszámolása érdekében az állam a magántu-
lajdonban korábban okozott sérelmek orvoslását nem a tulajdoni 
tárgyak visszajuttatásával, hanem a volt tulajdonosok részleges 
vagyoni kárpótlásával oldotta meg� E részlegességet a nemzet te-
herbíró képességével indokolták� Magyarul: a létrejött földkiadó 
bizottságok kijelölték a földalapokat, és kezdetét vette a kárpótlás, 
ahol minden korábbi vagyon igénylője a földre lett rászabadítva, 
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a kárpótlási jegyek birtokában� Gyorsan, frissen nagyjából egy-
millió új tulajdonos keletkezett és ugyanennyi őstermelő vált pa-
píron gazdává, zömmel tőkeszegényen� A latifundiumok, a nagy 
gabona- és kukorica-övezetek nem számolódtak fel rögtön, de 
kezdtek megtörni a monoton tájak, és elkoptak a nagy műtrá-
gya-hegyek, amiket hajdanán majorok mellett tolólapokkal ösz-
szedózeroltak� Innentől szétváltak az utak és az ún� „zöldbárók” 
a közösben falhalmozott értékeket a maguk portájára söpörték� 
A tőkeszegény, hitelképtelen őstermelői tömeg meg ostromolta a 
falugazdászokat, keresve a reményt és az orvosságot a baja gyó-
gyítására� Kis kedvezmények és apró célzott támogatások voltak 
a túlélés vitaminjai� Kettészakadt az ország – folytatta a gazda 
–, létrejött egy szűk csoport, melyek a nagybirtok felé veszik az 
irányt, másfelől a magyarkodónak is csúfolt kisparaszti réteg, 
amely a lecsúszás alternatíváját vehette a talpa alá mint gazdasági 
gördeszkát� Magunk között szólva: játékszer maradt�

– Hova lett ez a tömeg? – kérdezi a doki� Mert jószág manapság 
már alig van a puszta kiürül�

– Ki szeret hivalkodni a saját nyomorával? – kérdezte vissza a 
gazda� – Rejtőzködnek, és a földönfutók kegyelemkenyere – a rok-
kantnyugdíj – mentsvár lett, de ténylegesen le is rokkantak� Az 
idegösszeomlás letarolja a szervezetet� A látszatjólét az új kocsival 
a banki hitelekről szól�

– Mi lett a KÉVE sorsa? Még nem tudjuk, gazdám… Az ösz-
szefogás ereje a példabeszédek sója� A FÉSZ-ek, a TÉSZ-ek mai 
divatja is csak duma? – kérdezte Suba�

– Megalakítottuk a Gazdatanácsot budapesti központtal és ál-
landó fővárosi képviselettel, hogy toppon legyünk, mert a remény 
veszik ki utoljára� Ez a vérünkben van: a megfoghatatlan remény� 
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Tudjátok, a rendszerváltás kezdetén az egyesülethez zsinórban 
érkeztek a látogatók és kíváncsiskodók, de a világ minden tájá-
ról ám� Elsőként az Új-Zélandi Farmerszövetség képviselete jött 
hozzánk látogatásra, és simogatta a Kovács család egy szál tehe-
nét; paskolták, hogy ez már magántulajdon a kisparaszt portáján� 
Lajos bácsiékhoz a libafarmra a japán Yutaka érkezett küldöttsége 
élén, tanulmányozni a libanevelést, a toll előállítását és a májra 
célzott tömést� Estek, keltek a magyar paraszt élelmes és megta-
pasztalt megoldásain, a semmiből teremtett csodán� Tsuneo Ueda 
a takarmányozást vizsgálva elképedt, hogy a libafalkát a zöldön 
legeltetve természetes környezetben látja� Megjelentek Angliából 
a Bedfordi Farmszövetségtől, kisüzemi magánkertészekhez jöt-
tek� Ők bogyósokat termeltek és szállítottak élelmiszerláncoknak� 
Ez irányú tapasztalataikat adták át a magyaroknak� A franciák-
kal később is jó barátságot ápoltunk, főként gyümölcstermesztés 
ügyében tettek látogatást� Kapcsolatba kerültünk a Párizsban szé-
kelő Nemzetközi Farmszövetséggel is� Távolabbi agrárszokások-
kal ismertetett meg az Argentin államtitkár, amikor egy vacsorán 
vázolta, hogy mit jelent arra az „egy órányi szarvasmarha”, mi-
közben a vadast kanalaztuk�

– Ugyan mit értett ezen? – kérdezi Suba�
– Azt mesélte el, hogy az óriási legelőkön tartott húsmar-

ha-csordákat beterelik karámokba, és egységnyi kapun – mond-
juk három lovas – hány marhát hajt ki� Egy órányi marhát kihajta-
nak, nem számolgatják pontosan, és egyáltalán nem mérlegelnek�

– Ez a verzió nekem is tetszik – mondja Suba�
– Hátha még nem is kellene stresszeltetni az állatokat később 

sem, hanem csak kilőni, mobil vágóhídon feldolgozni, és termé-
szetesen hűtőkocsival elszállítani – mondja a doktor�
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– Ugye, máris beindul a fantáziád – szól a gazda� – Aztán 
menet közben több helyről olaszok, spanyolok, hollandok érkez-
tek� Egyik-másik fogadást is tartott, sőt a hollandok egyenesen 
a Gellért Szállóban reprezentatív, nagyköveti szintű agrárdiplo-
máciát vonultattak fel� A rendszerváltás egyértelművé vált, és 
a mezőgazdaságban is visszafordíthatatlan folyamattá duzzadt, 
mikor a Nemzetközi Farmerszövetség Budapesten rendezte meg 
a Kelet-Európai Mezőgazdasági Tanács ülését� A Közgazdasági 
Egyetem volt a házigazda és a világ farmerszövetségei mind kép-
viseltették magukat� Nem sokan voltunk itt magyarok, hiszen ez 
a farmerszövetségek tanácskozása volt, és a kabát újragombolása 
volt a tanácskozás lényege� Kőkemény politika volt ez, ami szoci-
ális áttétellel, de a gazdaság asztalán landolt� Nagy kérdés, hogy 
mit kezdjen a világ Kelet-Európával, a posztkommunista állam 
mezőgazdaságával�

– Gazdaságpolitikai fórum volt ez? – kérdezi a doki�
– Hát persze, agrárgazdaság – mondta a gazda –, és ez nem 

csak pofavizit-szinten folyt� Egy hétig tartott a kemény vita az 
integráció mikéntjéről�

– Milyen kapcsolatokat sikerült kiépíteni, egyáltalán mire ju-
tottatok? – kérdezi a doki�

– Ágrólszakadt földönfutók voltunk mi ott� Álltuk a sarat 
ugyan, tolmácsolni az esti fogadásokra jöttek az ismerősök és a 
családtagok� Nappal az előadóban fülhallgatókon zavartalanul 
folyt a profi szinkron munka, de végig éreztük, hogy zöldfülűek 
voltunk a szerves fejlődést bejárt országok képviselőihez képest� 
Hogy ne mondjam: amatőrök� A szervezetre és a gazdaságra ér-
tem én ezt� A MOSZ, ami a szocialista nagyüzemeket képviselte 
a világban, mint magyarországi érdekképviselet, ide már nem is 
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szagolhatott, mert ez a történet már a nyugati integrációról szólt, 
ahol a magángazdaság és a piac a döntő� A mi egyesületünk sa-
ját anyagi forrásaiból táplálkozott, ami ugye véges volt, mert ha 
már a családtól kell elvonni, baj van� Sem alapítványi, sem egyéb 
támogatást nem kaptunk, legalább jó tolmácsokkal kellett volna 
megjelennünk� Hát még, ha nem kellett volna esténként bumlizni 
vidékre, mikor a részvevők zöme esténként lobbizott a saját meg-
bízóinak� Aztán gyorsan megértettük a helyzetünket – folytatja 
Csatai� – Az utolsó este, a zárónapon a mezőgazdasági miniszte-
rünk a Vajdahunyad várában tartott fogadást több száz résztvevő 
számára� A miniszter a bejárati ajtó előtt a lépcsőn várta a ven-
dégeket� Lekezeltünk, és a mellette lévő demizsonból egy pohár 
borral kínált� Tehát megvolt a belépő, az „adjonisten”� Az épü-
letben már szinte tolongtak az emberek és pogácsával kínáltak 
volna bennünket, ha el nem fogyott volna� Beszédbe elegyedtem a 
személyzettel, akiktől megtudtam, hogy lényegében a takarítónők 
próbálták elosztani a pogácsát, de tekintettel az óriási létszámra, 
összeomlott az elképzelés, elfogyott a készlet� Tolongva álltak 
még a lépcsőkön is, mígnem megjelent a miniszter, a mikrofon 
elé állt és mondta, mondta a magáét, de nem értettünk belőle 
semmit� A hangosítás is összeomlott� A háta mögött a tömegben 
a személyi titkára kárörvendő kacarászást adott elő és lényegében 
kiröhögte a miniszterét� – Nem kellene segíteni? A főnököd nem 
tudja elmondani a beszédet – szóltam� – Miért nem intézkedtek? 
– kérdeztem� Ez az ürge meg egy kicsit arrébb vonult, és kacará-
szott tovább, másokkal konspirálva� A tömeg mozgolódott, topor-
gott� Nem gondolom, hogy ez az állapot sokáig tartott, de olyan 
sokkhatás ért, hogy az időt már nem is érzékeltem� Lényegében 
a közreműködők elszabotálták a köszöntőt és a mondanivalót� 



– 217 –

Gúnyt űztek a miniszterükből és ez által belőlünk is – adta elő a 
gazda a régi történetet�

– Meddig tartott az összeomlás, mi történt később? – kérdezi 
a doki�

– A világszervezet elnöke a mikrofonhoz lépett, ami természe-
tesen néma maradt továbbra is� Viszont olyan gyorsasággal intéz-
kedett, hogy némi szünet után a technika helyreállt� Érthetően, 
hallhatóan elmondta a beszédét, közben az ő titkára keményen 
dolgozott és több száz főre foglaltatott helyet egy szállodában, 
ahova buszokkal átvitette a részvevőket egy vacsorameghívásra�

– Egyszerű vacsorai meghívás volt a magyar fogadás helyett?
– Mi azt már nem tudtuk meg� Úgy éreztük, hogy legjobb, amit 

tehetünk az, hogy hazamegyünk� Sokáig azonban nem mélázha-
tott az ember a történteken, mert otthon várt a rengeteg munka 
és hajnalonként piacra is szállítani kellett az árut� Megállás nem 
volt, igen tempósan kellett mozogni a gazdaságban hajnaltól es-
tig, de ha a kieső időt kellett pótolni, néha bizony nyargalni kel-
lett, mint a csikónak�

– A farmerszövetség tanácskozására ti hogy jutottatok el egy-
általán? Honnan értesültetek erről az eseményről? – kérdezi a 
doki� – Mert, ahogy mondtad: a kormányt is alig képviselték egy 
páran�

– Esetenként a hír a fény sebességével terjed, és úgy tűnt, hogy 
már tudomást szereztek rólunk külföldön, meghívást kaptunk, és 
annyi engedmény volt, hogy a konferenciára dollárban befizet-
ték helyettünk a részvételi díjat� A magánparasztok képviseletére 
voltak kíváncsiak és nyilván nem a szocialista szövetkezeti moz-
galom szervezetére a farmerszövetség berkeiben� Cégbíróságon 
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bejegyzett szakmai egyesület voltunk és szegények, mint a temp-
lom egere�

– Rólunk milyen véleménnyel voltak? – kérdezi a doki�
– Amerikai nézőpontból egyszer elhangzott, hogy náluk a fa-

gylaltágazat volumene nagyobb, mint a mi mezőgazdaságunk 
termelése� Na, persze, ezt vicces formában adták elő� Annál is 
inkább, mert a kelet-európai blokk óriási üzletnek számított� 
Ennek a piacnak az újraelosztása volt a lényeg� Már a használt 
gépeknek is kereslete volt nálunk, hát még az új technikának� 
Vetőmagvak, növényvédőszerek, műtrágyák, állategészségügyi 
eszközök eladása óriási üzlettel kecsegtette a nyugati gazdaságot� 
Tisztában voltak vele, hogy nálunk a gazdaság szövetét újra kell 
szőni, és a régi rongyainkat szemétre fogjuk dobni� Csak idő kér-
dése� A nagy rejtély, hogy milyen birtokszerkezet fog kialakulni� 
A farmerszövetség ilyen szempontból nem foglalhatott állást, a 
tagjai viszont a saját érdekeik nézőpontjait választották meg� Az 
Európai Unióban az átlag birtokméret tizenhat hektár körüli volt, 
Japánban egy-két hektár, viszont az USA-ban is kétszáz hektár 
körül mozgott akkoriban, mert ott is vannak egy-két hektáros 
farmok is, meg vannak százezres nagyságú sztyeppe birtokok� 
A kérdéskör a városi és vidéki népesség arányára, a mezőgazda-
ságban, az iparban és szolgáltatásokban dolgozók viszonyára volt 
kihegyezve� A kutatásfejlesztés iránya, a kereskedelem, a szállí-
tás, a logisztikai kérdések, az arányosság és a banki befektetési 
szándékok kipuhatolása nagy taktikai szónoklatokba torkollot-
tak� Az uniós államok képviselői EU-zászlót lobogtattak, de a 
saját érdekeik erősen én-központúak voltak, ilyenkor átmentek 
„misszióba”, ami náluk a nemzeti és az EU-egyeztetést jelenti, 
ám Brüsszel messze van� A világkereskedelmi szervezettel való 
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tárgyalás bonyolult feladat, a parasztok viszont mindenütt sze-
retnének világosan látni� Jelzésértékű volt a megjegyzés, hogy az 
eladás már fontosabb lett, mint a termelés, és ez nem jutott el a 
termelők tudatáig�

– Ez az, itt van a kutya elásva! – mondja Suba� – Szeretnék én 
is világosan látni!

– Na, látod pajtás – mondja a doki –, idáig mindig csak a pénz 
meg a nincs sötét ördögi viszonyáról dumáltál, most meg milyen 
gyorsan rájössz, hogy világosan akarsz látni!

– Az eladás – mondja Csatai� – Az eladás� Látjátok, hogyan 
állunk az eladással� Meddő üzletre, meddő birkából készült pör-
költet eszünk� A vevő sehol, mert nyilván a pénz is a nincsből 
származik� Még jó, hogy a borból van még egy-két lopóra való� 
Majd szólni kell az asszonyoknak meg üzenni a szomszédoknak, 
jöjjenek asztalhoz, pörkölt van rogyásig�

Suba pakolászott a bogrács körül, kincstári rendet akart 
felmutatni�

A doktort viszont nagyon érdekelte ez a paraszti tanácskozás, 
meg a maga számára is le akarta szűrni a tanúságokat, valami 
a hasznosat� Hogyan tovább? Az állatorvosi munka az irigyelt 
szakmák közé tartozott régen� Biztos egzisztencia, de mára el-
tűnt a varázs, az állatlétszám leapadt� Az íróasztalhoz, a bürok-
ráciába húzódnak a kollégák� A biztonságos élelmiszer nyomon 
követése a termelőtől az asztalig rengeteg fejmunkát feltételez, 
de ő állatokat akar gyógyítani, közelükben akar maradni, netán 
állattenyésztő lesz� Igen kézenfekvő lenne ez is, de nincs tőkéje 
hozzá� Valami elfogadható kapaszkodót próbál Csatai meséjéből 
kiszűrni, és szívesen hallgatta is tovább, mert egyébként is a mai 
napot már erre szánta� Ennyi időt a barátkozásra is szánni kell� 



– 220 –

A franciák jutottak eszébe és nyilván a birkáról� Jó tejelő fajtáik 
vannak� A francia gasztronómiában annyiféle sajt van, ahány nap 
a naptárban� Rá is kérdezett a gazdára, hogy a franciabarátság 
mivé fejlődött�

– Á! – mondja Csatai� – Volt köztük olyan magyar származá-
sú is, akinek az édesapja totál francia faluba vándorolt ki, ahol 
véletlenül sem találkozott magyarral� A mamájával telefonon be-
széltem, de mintha a szomszéd dűlőből szólt volna át, tökéletes 
zamatos magyarságával elkápráztatott� Jean Etienne, Toulouse 
környékéről egy farmerból kiemelkedett kereskedő barátjával, 
jó érzékkel tapogatózott üzleti lehetőségek iránt� Tisztában vol-
tak azzal, amivel magyar honban csak kevesen, vagy nem vet-
tek tudomást arról, hogy Oroszország már nem a Szovjetunió 
és kontinensnyi távolságra például Moszkvába árut szállítani, 
adott körülmények között, egyenlő az életveszéllyel, ha ragasz-
kodik a régi útvonalhoz és a konvencionális üzletmenethez� 
Ezért abban gondolkoztak, hogy az itt megtermelt árut konté-
nerben Franciaországba viszik, és ottani manipuláció után ten-
geri szállítással nyugati nyomvonalon és védelem alatt juttatnák 
célba új kereskedelmi hálózatokhoz� Talajmintát vittek, azzal a 
céllal, hogy a francia laboreredmények almatelepítésre pozitív 
eredményt mutatnak-e fel� Ugyanebből a mintából én is adtam be 
itthoni intézményhez, de az eredmény kimutatása kínos időhát-
ránnyal rontotta az ázsiónkat� A végén abban maradtunk, hogy 
mi telepítünk almát, ők pedig hűtőházat építenek zöldmezősen, 
és indulhat az üzlet�

– Akkor nyeregben voltatok, gazdám – szól Suba�
Csatai felnevetett:
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– Az építési engedélyt a város megtagadta� Ha nem épül hű-
tőház, ahova másoktól is felvásárolnak, okafogyott lesz a szisz-
téma� Nemhogy hűtőházat, semmilyen épületet azon a részen a 
város nem engedélyezett építeni, magánterületen sem� Ez nem 
pillanatnyi eltévelyedés, azóta is szívósan tartja magát a város, 
kőkeményen, azon rögeszméhez, mintha valamiféle restaurációs 
reményben ringatná magát� A paraszté a dolog és nehogy vala-
miféle ostobaságot műveljen az istenadta, csak lebegtetve létez-
hetnek elképzelései, mintha nem a birtokán gazdálkodna, hanem 
valami elvarázsolt mesében a békaállapotból nem bírna megszü-
letni a királykisasszony�

– Ha a városnak más az elképzelése a környező területtel, ak-
kor miért nem veszi meg? – kérdezi a doki�

– Mert nincs pénze, se a vásárlásra, se az azt követő befektetés-
re, és nem tudjuk, milyen érdekek lapulnak még mögötte�

– Akkor marad a bírósági út? – kérdezi a doki�
– Tíz év tárgyalás… Addigra a befektető üzlettársak olajra lép-

nek, mert már átlátnak a szitán, hogy itt nálunk a dolgok értel-
mezése zavaros, mintha alattvalói demokráciát építenénk, gőgös 
fölények fennhatósága alatt�

– Mintha a jogkövető magatartás nem lenne kifizetődő – pisz-
kálta a doki Csatait�

– A törvényen felüliekkel szemben ezzel a formációval a ma-
gyar ugaron könnyen vesztes lehetsz� Viszont nem hajazhattunk a 
törvényen kívüliekre sem, akik zsebből üzleteltek napi kapcsolat-
ban oroszokkal, ukránokkal, grúzokkal, szerbekkel, horvátokkal, 
albánokkal, kínaiakkal és egyéb fenegyerekekkel� Sajnáltuk, hogy 
elfújta a szél a francia kooperációt� Ők sokat tudtak a kereskede-
lemről, mindig is büszkék voltak a tízmillió négyzetkilométer 
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tengerükre, amin az alma is utazhatott volna a jövő piaca felé� 
Aztán áteveztünk egy másik nagy tengeri kereskedő háza tájára� 
Tanuljunk is valami újat érintőlegesen: angolul jól beszélő fia-
talokat küldtünk Hollandiába olyan termelést és kereskedelmet 
tanulmányozni, mely pénzügyi szervezet szisztémáját élvezte� Az 
egyesületünk itt kapta az első komoly léket – mondja Csatai� – 
Akire a képviseletünket alapoztuk volna, az egy holland cég ma-
gyarországi leányvállalatnál lett igazgató, és többé nem is láttam� 
Köddé vált előttünk� Az elkurvulás terjedt, mint a ragály, de hogy 
az a kezdő, pályakereső munkanélküli mérnök, akit magam is a 
tenyeremen hordtam, bealázzon, iskolapéldája lett a hollandok 
emberismeretének, amit már a régi gyarmataikon szerezhettek, 
és a világkereskedelem élenjáróiként globál-gazdasági rutinból 
alkalmaztak mindennapi sikerrel� 

– Mit lehetett tenni? – kérdezi a doki�
– Hát, ez a létért való küzdelem legújabb viszonyainak kom-

binációja� Új neveken, új szisztémákat kényszerítenek rád, és ha a 
Teremtő erővel ruházott fel, meg kötélidegekkel, akkor hosszú és 
kitartó trógermunka árán elkerülheted a süllyesztőt� Ha meg már 
vicc a tízparancsolat és száguldasz az újonnan értelmezett szabad 
eszmék és pénzügyi folyamok kígyózó sztrádáin, akkor kétes és 
hírneves társaságok széles és kényelmes heverőin időzhetsz�

– Gazdám, akkor mit gondoljak én? – kérdezi Suba� – Csak egy 
nyájat akarok, egy kis nyájat, amit elterelgetek a Cuha partján és 
a parlagokon meg az ugarokon� Nem trógerolok és a pénzügyi 
folyamatok meg a társaságok tőlem fényévnyire lehetnek�

Csatai meg a doktor is ránevet Subára:
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– Nem ilyen egyszerű a történet, „kisfiam” – mondja a doki� 
– A cserebere elmúlt, pénzben és pénzzel folyik a játék, úgy kicsi-
ben, mint nagyban, nem zsúr és nem csapd le csacsi ez�

– De vannak méltányosságok, hál’ Isten – mondja Csatai –, 
szerencsére� Nehéz elhinni innen, de például Németországban 
sok ezer szövetség működik, amelyeknek tagja a parasztok zöme� 
Ezek érdekvédelmi szervezetek és tanácsadási formában is mű-
ködnek: szociális, nyugdíj- és betegbiztosítási ügyekben, szol-
gáltatásokban elérik azt, hogy olcsóbb, kedvezményesebb áron 
is legyenek biztosítási díjak� Az állammal és az EU-val szemben 
pedig biztosítják az érdekvédelmet� Egy izolált parasztgazdaság 
ma már képtelen lenne az érdekei frontján is eredményes lenni 
meg a termelést is színvonalasan folytatni�

– Hogy csinálják ezt? – kérdezi a doki�
– A szerves fejlődésnek az a lényege, amit mi nem ismerünk� 

Nem kell mindent örökké lerombolni, és rosszabbnál rosszabb 
újjal előállni� Minduntalan fejleszteni kell a meglévőt és egyide-
jűleg is lehet több változat is működképes� Például az zöldség- és 
gyümölcspiac szerkezete és működése teljes szabadsággal bír, de 
vannak keretei: termelési szervezetek támogatása, a keresleti ol-
dal csoportérdekei, eredet-, csomagolás- és logisztikai feltételek� 
Az EU-normák tömege negyvenezer oldal feletti� Ebből ismerni 
kell például, hogy mi tartozik egy-egy ágazatra, egy-egy gazda-
ságra� A parasztszövetségnek van – mondjuk – több száz mun-
katársa meg a kisegítők� Gazdasági szervezeteket hoznak létre, 
így teremtenek még több száz vagy ezer munkahelyet, de akkor 
már foglalkoznak adóval, biztosítással, turisztikával, széles érte-
lemben vett szolgáltatással� Teherautóval is hozták a parasztok az 
árut, de nem alázták meg akkor sem, ha talicskával tolta be, és 
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ugyanúgy fizették mindegyiket� Irány a válogató, és a kereskedel-
mi cégek már vitték is tovább� Egymás mellett rendezkedett be a 
termelői szövetkezet meg a kereskedelmi GMbH – annak ezernyi 
előnyével� A sertéstartók nagy szövetkezetei mellett megél a tíz 
anyakocás kistermelő is, akinek szükségből a padláson kellett 
malacokat tartania� Az utánfutón pedig felakasztott, félbehasí-
tott sertésekkel tett egy kört a faluban, és már el is adta zömét, a 
többire meg már telefonon keresett vevőt� A család példásan élt 
és a tiszta környezetben nem volt luxus, de minden a helyén volt�

– Érdekes – mondja a doki�
– A húsmarhákat tartó gazdaságban, a jó kondícióban lévő 

állatok szabadtartásban a gyepen igen szelídek voltak, kezesek� 
Szálláshelyük egy féltetős szín volt� A többi szín a téli takarmány 
tárolására szolgált, de a fogyással arányban nőtt a marhák he-
lye is télen� Ezt a családot „maffiózó”-nak hívták, mert szereztek 
maguknak földet Csehországban, és a szénát onnan szállították 
a farmra, Németországba� Egyébként a marhát levágták otthon 
és a testvére tanyasi vendéglátó éttermében a csoportok már fo-
gyasztották is, hisz ezért jártak oda� Mint követendő példát tud-
ják bemutatni a szakiskolában a szabadtartásos sertéstenyésztést, 
ami a magyar tanyán természetes és elfogadott volt egykoron, 
része volt az életmódnak, a hagyományos gazdálkodásnak� A ba-
romfitartásnál a szabadtartásra való visszaállással kacérkodnak� 
Nyilván támogatott formában� A Bajor Minisztérium húsz száza-
lék biotermelést tűzött ki célul a termelők között� A termelékeny-
ség nem mindenek feletti, hisz a lakosság a jövedelmének ma 
már tizennégy százalékát költi élelmiszerre, régebben ez negyven 
százalék is volt� A tanyák mégis virulnak� Az élettér nagy érték 
és a vidékfejlesztés egyik lényeges bástyája a tiszta és gazdaságos 
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farmok kialakítása és életben tartása� A parasztság az aktív lakos-
ságnak már csak négy százaléka, de majdnem mindenkinek van 
paraszti őse� Bár ezek sokszor már csak érzelmek, de a tudatban 
történt változások kapaszkodót keresnek� Körülbelül húsz szá-
zalék a vidéken élők száma, akik a terület nyolcvan százalékán 
tevékenykednek�

– Mi hol tartunk ebben? – kérdezi a doki�
– Magyarországon Budapest a város, egyben a főváros, a többi 

viszont vidék kategória� Az arány tehát ugyanaz, a parasztság 
száma már a nyugati létszám alá is csökkent sok helyen, az in-
tenzív nagyüzemi jellegű termelés miatt� Közben meg túlterme-
lési válság van� A termelékenység növelésével a túltermelést is 
fenntartjuk, a nagyüzemi régiókban a növények száma is lecsök-
kent, egy-két jól gépesíthető ipari- és gabonanövényre, amerikai 
mintára� A modernizációval kapcsolatban a lakosságnak kevés 
az információja� A mezőgazdasággal foglalkozó felelősök rosz-
szul kommunikálnak a parasztsággal, vagy egyáltalán nem tud-
ják kinek mit mondjanak� Az információs munkát a kormány-
nak kellene ellátnia, hogy a parasztság értse, hogy miről van szó� 
Dialógusnak kellene létrejönni� Rákfenéje tehát a dolognak, hogy 
a nagyüzem beleivódott a gondolkodásba és a paraszti lét meg-
tűrt kategória lett� Nem múlt el az átok� Kiépülni látszik az egy 
pártként működő többpártrendszer� Két évtized óta folyamatos és 
folytonos színjátszást alakít a pártközi nagybirtokos agrár-lobbi, 
és képviselet nélkül tengődik egy nagy létszámú, eszköznélkü-
li parasztság, aki az ötven éves küzdelem után visszazuhan az 
egyörömű földosztás állapotába, az örökös kezdethez, áldozatnak�

– A KÉVE vagy a Gazdatanács képviselhette volna az érdekeit 
– mondja a doki�
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– Mindkettő ellehetetlenült, már a kezdeteknél vékony pénzből 
tartottuk fenn a működést, ami sokba került, ezt a summát felál-
doztuk és a családjainktól elvontuk, de nem kaptunk szemrehá-
nyást otthon� Nem lehettünk viszont sokáig vakok, hogy észre ne 
vegyük ezeknek az összegeknek a hiányát, akár a földre néztünk, 
akár az állatainkra vagy az eszközeinkre� Aztán éreztem, hogy 
emelkedik az ár, az új világ dagálya hozta a hordalékát, csírájában 
pusztultak az álmok, és szépen, lassan és csendesen felszívódott 
az egyesületünk is� Még egy amerikai egyetem megvette volna 
a történetét – mint porszemet – a múzeumba, mert tudta, hogy a 
bíróságok bejegyeznek még sok ezer közösségi civilszervezetet, 
és ezek jó része széthordja a közösségi vagyont, sírásója lesz a le-
hetőségeknek� A pillanatnyi jólét lett az életforma, és mint a régi 
dzsentrik, kaszinóztak a kiváltságosok, a sokaság meg vonult a 
szociális szférába�

– Kaszinóztak? Mi az, hogy kaszinóztak? – kérdezi Suba�
– Hogy tulajdonképpen hogyan is szórakoztak, még a botrány-

lapok sem mernék megírni, nem teregetik ki a családi szennyest, 
de elárasztották nagyjaink a világ szórakozó- és üdülőhelyeit� 
Kinyílt a világ nekik, és a szabadságuk élvezetét a börtönükből 
ki sem merészkedők fizették, és ha úgy hozta a sorsuk, a rabság 
mellett még jól el is adósodtak�

– „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok! A szegény legény-
nek utat mutassatok! Mutassatok utat…” – kezdett dalolni Suba 
Józsi és a szín végén a bogrács körül pakolászott, de mintha kény-
szerből rámolt volna, mintha zavarában keresett volna valamit és 
refrénként énekelte halkan tovább: – „Mutassatok utat a szegény 
legénynek… nem találja házát…”

– Sokat ivott már? – kérdezi a doki Csatait�
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– Nem annyira, de nyomás alatt van a feje� Húzzák a gondok… 
Nem baj az, ha a csillagokra gondol – mondta Csatai�

– A juhászatot mikor kezdted fejleszteni? – kérdezi a fiatal 
doki� – Akkor én még Pesten lehettem – mondja�

– Tudod, még próbálkoztam a város közeli területen talp-
ra állni� Mivel építési engedélyt nem kaptam hűtőházra, és így 
gyümölcsöst nem telepítettünk� Botanikus kert létesítésére ke-
restem társakat� A Bódeni-tó környékén működik egy csodála-
tos virágsziget, részvénytársasági formában� Számos résztvevője 
valóságos csodát alkotott, de ez egyben üzlet is� A szisztémája 
is példaértékű és nem gebed bele egyik résztvevő sem� Nos, a 
város mellett egy szemrevaló arborétum létesült, és úgy gondol-
tam, illeszteni lehetne mellé egy színes botanikus kertet, főként 
hagymásokra alapozva, de természetesen számtalan lehetőséggel 
csak a fantáziát kell szabadon engedni, és a virágsziget nekem 
ehhez inspirációt adott� A szomszédok közömbösen várakoztak, 
a hatóság mértéktartóan, de beleegyezően viszonyult, viszont be-
fektető és résztvevő társakat csak az érdeklődés erejéig találtam� 
Elképzelésem megbukott, egymagam és tőkeszegényen kevés 
voltam� Aki örömmel beszállt volna, szintén padlón volt� Abban 
az időben egy társasággal forgattuk az ágazatonkénti uniós csat-
lakozásról szóló szakfilmeket� A kft� szervezte meg a miniszté-
riumi szakértők vagy a terméktanácsi vezetők részvételét, akik 
a feltett kérdésekre, életszerű példákra adaptálták az uniós har-
monizáció lehetőségét� A sorozat felölelte a mezőgazdaság teljes 
területét, időigényes munka volt, de a forgalmazása el lett sza-
botálva, a fiókban ragadt a közérdekű ismeretterjesztés� A csat-
lakozási folyamat a maga több ezres jogszabályi útvesztőjében a 
sötét erdő felé vezetett, és akinek volt iránytűje, tájékozódott, a 
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többiek meg örökös lemaradás remény-vesztességével bénáztak 
tovább� Bénult állapotba kerültünk mi, magunk is, mert a bo-
nyolult szerződések ellenére, forgalmazás híján a kft� sem jutott 
pénzhez, levékonyodott, vezetője depressziós völgyeket járt be� A 
botanikus kert is valahol a mesék völgyében hibernálódott� Erre a 
dermedt környezetre szépen, lassan ereszkedni látszottak homá-
lyosan sötétedő, ködös, árnyékoló függönyök, és ekkor úgy érez-
tem, mezőre vágyok, egyszerűen csak látni a napot, felkelőben, 
lemenőben és érezni a csillagokat, ahogy lenéznek ránk, és ahogy 
vigyázzák álmainkat� Na, azóta juhászkodunk, doktor – mondta 
Csatai� – Vadóc, magányos emberekké váltunk, és mikor látom az 
alacsonyan szálló helikoptert a szőlők felé és a kiszálló hatósá-
gokat, meg hallom a kirótt milliós büntetéseket, felcseng fülem-
ben a kampányokban elhangzott szlogen: „Nyithatsz cukrászdát 
Bécsben”� Hát, igen, ezt még nem próbáltuk ki, és azt hiszem, 
inkább meg is maradunk a bögrecsárda mellett, itt a pusztán� 
Eszembe jut egy földim találó mondása, a nyertesek színjátszá-
sáról, mikor úgy tesznek, mintha a farkas együtt futna az őzzel 
vagy a nyúl a rókával� Egyetért ezzel, hogyha ég az erdő, akkor 
fussanak együtt, de azért a nyúl mindig nézze meg, hogy milyen 
távolságra fut a rókától, mert minél inkább csökken a veszély, 
annál hamarabb pecsenyeként végzi�

Már sötétedni kezdett, mikor Suba Józsi jobban megengedte a 
tűzet, hogy meleg ételt merhessen a tányérokba, mert megjöttek 
az összekürtölt szomszédok vacsorázni� A gazda öntött a poha-
rakba a kancsóból, és gondolatai a puszta természetes szabadsá-
gával együtt hömpölyögtek az alkonyatban, hogy aztán elindul-
janak megkapaszkodni a csillagokba, fel-fel… a magasba…



– 229 –

ii.

Csatai Arnold alig páróra alvás után felült az ágyon, megmoz-
gatta a kezét, lábát, és újra konstatálta, hogy új társa, a fájdalom 
ragaszkodik a párbeszédhez, akkor is, ha némaságba burkolózik� 
Csatai felszisszent a jelenlétére egy mozdulat során, aztán ösz-
szeszedte magát, és felegyenesedett� Egyik lépés követte volna a 
másikat, de a fájdalom üzent a talpa felől, is és úgy érezte, mintha 
üvegszilánkok végtelenített futószalagján iparkodna előre, holott 
akkor még csak alig tett meg pár lépést� Mintha idegszálakkal teli 
botok tartották volna a testét és a kezével próbálta kiegyensúlyoz-
ni magát, hogy el ne essen�

– A betyár életbe… – suttogta fogai közül, miközben úgy ha-
ladt az ajtó felé, mintha tojáshéjon járna�

Úgy érezte, hogy teste meleg után vágyik, legszívesebben visz-
szabújt volna a takaró alá, de már talpon volt, és inkább megnyi-
totta a csapot a fürdőszobában, aztán ledobta magáról a pizsamát� 
Átdörzsölte a testét� A törülközőt intenzíven járatta a bőrén� Elég 
nyúzottnak látta magát a tükörben és a saját szemei is mintha 
idegennek tűntek volna� Semmi kedve nem volt megborotválkoz-
ni, örült, hogy a fogát meg tudta mosni, mert a jobb kezébe is 
belehasított a fájdalom, alighogy behajlította a karját�

– Na, jó, nézzük, ki a gazda! – mondta magának, ahogy ismét 
a tükörbe nézett és meg akart fésülködni�

Balkézről ügyetlenül kaparózott, de azért szalonképessé lazí-
totta a haját� 

– Na, nem vagyok már annyira züllött képű – gondolta, 
de tudatában volt, hogy mindez fizikuma nehézségeinek, a 
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kialvatlanságnak, a fáradságnak és az idegi megterheltség-
nek a következményei, melyek bemozdították szervezetének 
árnyjátékait� 

Latolgatta, hogy mivel is segíthetne magán, de az alternatívák 
egyikét sem érezte gyors és átütő erejű megoldásnak, meg külön-
ben is jó ideje az orvoslás törésvonalai között lavírozva sajátságos 
utakon járt� A természetben élt, így hát majdhogynem kézen fog-
va, kézenfekvő módon a természetgyógyászat mesterkedéseihez 
vonzódott lelkileg és ösztönei a tudatát is erre a körre állították� 
Persze, nemcsak ilyen egyszerűen és öncélú bizakodással lépett 
erre az útra, inkább a tapasztalások félelmetes ostorcsapásai te-
relték a sírjából feltámadott módszerek felé�

Ahogy elindult vissza, a szoba felé, mozdulatai folyamatosan 
figyelmeztették a fegyelmezett önuralomra, a meggondolt tes-
ti koordinációra, egyáltalán a gravitáció könyörtelenségeire� Az 
asszonyát kezdte figyelni az ágynál, aki nem adott életjelet ma-
gáról, az új nap indítására való szándékairól� Egészen közel hajolt 
hozzá, hogy hallja a szuszogását� Homloka gyöngyözni kezdett a 
bizonytalanságtól, mert továbbra sem észlelt életjeleket� Keze az 
asszony karját érintette, de nem merte megfogni és megmozdíta-
ni� Hőség futott végig az egész testén és homlokáról már lecsep-
pent az izzadság� Begyulladt� Nem érintették meg az életjelek� A 
birtokon állandóan kerülgette egymást az élet és halál, és most a 
legyengült szervezete idegszálára rátelepedtek az árnyak� 

Dóra lelke már gyerekkorában is elhagyta testét, és angyalok 
vitatkoztak a folytatásról� Az egyik magához húzta, a másik meg 
pálcát tört felette� A lebegésből a meleg galambleves hozta vissza 
a földre, és újra megtestesülve kinyitotta szemét, hogy ránézzen 
a világra, a földi lét várakozására, de előtte még látta a környezet 
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iparkodását, a néma szorongással telített aggódást, amit a be-
tegágya körül a rokonság produkált� Már újra az életé lett, mikor 
átjárta a vágy, az anyai ölelésre várva� Átadta hát magát a sorsnak 
és újraindult a földi pálya kezdetéről… A szomszédok egymás-
nak adták a kilincset és hozták a jobbnál jobb főztjeiket, hogy az 
anyának legyen bőven teje az újraeszmélt csecsemő táplálásához� 

Sok víz lefolyt azóta a Dunán, és most Dóra itt fekszik az 
ágyon tetszhalottként� Csatai hirtelen elengedte az asszony kezét, 
és a polchoz lépett� Lecsavarta a levendulás fiola tetejét, kissé fel-
emelte a nő fejét, és a tarkóját kezdte masszírozni az illatos olajjal� 
Dóra kinyitotta a szemét, elmosolyogta magát�

– Jó, hogy itt vagy – mondta az asszony�
– Persze, hogy itt vagyok – mondta a férfi�
– Mindig odavagy valahol – mondta a nő�
– Csak akkor és ott, amikor és ahol ott kell lennem�
– Ez elég bonyolultan hangzik�
– De szívem, ez mindig is így volt nálunk�
– Hát… éppen ez az… – mondta bátortalanul az asszony�
– Mire gondolsz?
– Lehet egy kérésem? – kérdezte a nő�
– Ne nevettess…! – mondta a férfi, miközben az asszony nya-

kát masszírozta a levendulaolajjal, amitől már az egész szoba lég-
tere megtelt illatokkal�

– Akkor kérek tőled egy nagyobb összeget�
– Mibe sántikálsz, ha megkérdezhetem? – szólt a férfi és érezte, 

hogy hirtelen berekedt a hangja�
– Nem mondhatom meg – így az asszony�
– Ki tiltja meg ezt neked? – kérdezte csodálkozva a férfi�
– Nem beszélhetek róla� Megérted?
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– Nem jutott el a tudatomig – mondta Csatai, és úgy érezte, 
mintha eltévedt volna a kozmosz csillagai között, ahol nincs ka-
paszkodó, csak súlytalanság és lebegő sodródás� Fogalma sem 
volt, hogy mit is gondoljon, de semmi épkézláb ötlet nem jutott 
az eszébe� Már elég hosszú ideje éltek együtt, szinte egy életet 
töltöttek el egymás mellett� Felnevelték a gyerekeiket, akiknek 
azonban még mindig nem nőttek ki az evezőszárnyai� Tudta, 
hogy sok hibát gyűjtöttek be, abban a tudatban élt, hogy állandó 
sikerrel korrigálnak� Nem érzett sebeket, legalábbis úgy gondol-
ta, hogy már csak hegek vannak� Úgy gondolta, hogy erősebbek, 
mint valaha� Hosszú ideje vonultak már a tapasztalat útján, és túl 
vannak már a meglepetéseken� Vagy tévednék? – borzongott bele�

– Nem vagy Mindenható – mondta halkan az asszony�
– Soha nem gondoltam ilyet�
– De mindig ilyen magabiztos voltál�
– Talán tévelyegnem kellett volna?
– Csak megkérdeztél volna�
– Mindent megbeszéltünk, nem? 
– Megbeszéltünk, de mindig az volt, amit te gondoltál – mond-

ta szemrehányóan az asszony, pedig nem akart ekkora ostoba-
ságba belemenni negyven év után, de most azt látta maga körül, 
amerre csak nézett�

A megújulás reményében és hitében taposták a port az isme-
rősei� Az ismerősei, mert igazi őszinte barátnője egy sem volt� Ősz 
hajszálakkal kavarták a kalandot, szervezkedtek, produkáltak, 
nyüzsögtek, utaztak, és már saját szemükkel sem látták meg a 
korlátaikat� A vágyat érezték, a vágyat, hogy mindent akarnak, 
hogy bármit megtehessenek határtalan érzetek közt, lavírozhas-
sanak� Ő is most talált meg egy palackot, ami ott hánykolódott a 
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térben, mint a tengeren a zárt üvegben az útjára bocsátott üzenet� 
Most sincs másképp, mint bármikor, csak most az internet-felhő-
ből előbukkant egy szellem, ami azt üzente, hogy utaljon, a föld 
másik oldalára egy marék pénzt és kap helyette egy zsákkal, amit 
ugyan meg kell osztani a diplomatákkal, de még mindig maradni 
fog neki elég ahhoz, hogy szörfölhessen a vágyaival�

– A kocsit egyfelé kell húzni drágám, ahhoz, hogy életünk 
legyen� De hát, szerinted miről is szólna az egész?

– Miről szólna? Arról, hogy most szükségem van erre a 
summára� 

– Ha úgy gondolod, legyen – mondta a férfi –, de azért fúrja az 
oldalam a kíváncsiság�

– Nem mondhatok többet – suttogta a nő�
– Nekem sem? – kérdezte a férfi�
– Neked sem�
– De hát, kitilthatja meg ezt neked? – izgatta fel magát a férfi 

akadozva�
– Nem lehet és kész! – mondta kategorikusan a nő�
– A férjednek sem? 
– Még neked sem – mondta az asszony�
– De hát, ez szélhámosság drágám… Vagy ezt csak most ál-

modtad? – kérdezte a férfi�
– Dehogy álmodtam! Most majd üzletasszony leszek… – 

mondta� – Mindig ezt akartátok, nem?
– Hogy akartuk-e, nem tudom… Mire gondolsz? Apáink ide-

jében nem így nézett ki egy üzlet, az biztos� – jegyezte meg a férfi 
akadozva�

– Ez csak a postaköltség – mondta az asszony�
– A postaköltségre száll el a pénzünk?
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– Egy nagy csomagot küldenek ezért a díjért�
– Tudod, mi lesz abban a dobozban? Lószar! – mondta a férfi� 

– De tudod mit? A végén még bűnrészes is lehetsz�
– És mi a jobb eset? – nevetett fel a nő�
– Benyelik a küldeményed, és „biznisz finis”� Aki bújt – bújt, 

aki nem – nem, megyek! És te lesheted a postaládádat, drágám�
– Na, látod, ezért nem mondhatok el mindent – mondta öntu-

datosan az asszony�
– Tudod, mit? Van egy ajánlatom� Mi is az, ami nagyon hiány-

zik neked?
Az asszony hirtelen nem volt kész, küzdött magában a 

válaszért�
– Ilyen vagyok és kész – mondta végül is�
– Na, jó… – mondta a férfi� – Itt lesz egy halom dohány, és 

akkor? Mi változik meg az életedben? Mi az, ami ma nincs meg, 
ami hiányzik?

– Csak játszom a gondolattal – mondta a nő�
– Az életvitelünk adott, drágám… Mi már nem változunk so-

kat, és ami hátra van is, jobbára Isten kezében van: hogy repülhe-
tünk még, vagy szenvedés vár ránk�

– Csak játszom egy kicsit… – nevetett fel a nő�
– Itt vagyok, játssz velem! Nekem is jól esne – simogatta meg 

a férfi�
– Veled nem lehet – mondta kategorikusan az asszony�
– Gondolod?
– Sokat aggódsz� Sajnállak… – mondta őszintén a nő�
– Beosztással éltünk, de mindenünk megvolt – nézett maga 

elé a férfi�
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– Tudom, de egyik rendszerből estünk a másikba, és apáink 
ugyanezt csinálták, nekünk is jár valami, nem?

– Arra törekszünk, hogy boldogok legyünk, nem? Ehhez nem 
kell homokba dugni a fejünket�

– Na látod, már megint aggódsz – nézett a férjére az asszony�
Az ember felemelte a fejét és nézett kifelé az ablakon, ahonnan 

a tyúkokat látta a kifutóban meg a kakasokat, akik már szünet 
nélkül kukorékoltak�

– Szeretlek téged és sosem hagylak el – simogatta az asszony 
a férjét és odabújt hozzá�

– Mit fogsz csinálni majd a rengeteg pénzzel? – kérdezte a férfi 
számítóan, mert tudta, hogy milyen választ vár�

– Nem tudom, csak játszom…
– Játssz! – mondta a férfi, miközben az ablakon keresztül a 

kifutóban nézte az állatokat, közben elkezdett esni az eső és ért 
benne a gondolat arról, amit idáig nehezen értett: „Boldogok, akik 
letéve mindent, kitárják a kezüket, arra tanítanak minket, hogy 
semmihez ne ragaszkodjunk”� Az asszonyára nézett, és ismét-
lődtek a szavak� Erre fogta magát és fájdalmai ellenére tempósan 
magára kapta a ruháit, de alig tudott megindulni, így aztán fog-
csikorgatva, lépésről-lépésre, mint egy tojósgalamb, mégis csak 
elérte az esőkabátot a folyosó végén lévő fogason, és kilépett az 
épületből, hagyta magát, hadd áztassa az eső� Nézte a járdán ko-
pogó esőcseppeket, hallgatta az ereszcsatornából érkező zajokat, 
ahogy a vizet zabolázta�

A kutyák is valahol a száraz pajtában húzhatták meg magukat, 
mert semmi jel nem utalt rájuk� Kinyitotta a hátsó udvar kapuját, 
hogy teret engedjen a bátrabb szárnyasoknak, akik némelyike 
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ugyanúgy szeretett az esőben megújulni, mint némelykor a por-
ban fürdeni� 

Csatai Arnold nem ment tovább a hodály felé, mert Viliék már 
elhajtották az állatokat, élen a szamárral, de úgy nézett ki, hogy a 
csökönyösségtől ezzel még nem szabadult meg a ház� Egyszerűen 
nem fért a fejébe a felesége ámokfutása a lidérces álmok felé� Nem 
tudott diagnózist állítani, hogy ez már az öregkor, az elbutulás 
jele, betegség, netán súlyos kór előjele vagy a puszta szeszély, a 
kiéletlen álmok és vágyak sűrűjében� Csatai minden egyes nap, 
ahogy a mondás járta, a vizeletén is érezte az új világ metamorfó-
zisának torzó jeleit, melyek alapjaiban elkezdtek átrendezni min-
den emberi vagy már csak annak hitt értékrendeket� Mindnyájan 
változunk, nyugtatta meg magát, és már azt sem zárta ki, hogy 
már benne is a kitörő kóros jelek és a fájdalom torzítják a látás-
módját, és gondolkodása is hanyatlik�

Mint az esőcseppek a tárgyakon, úgy kopogott agyában az a 
kérdés, hogy esetlegesen egy veszekedésben feloldható-e az újon-
nan keletkező és most kibontakozó konfliktus, vagy engedje el 
megértően, és tegye próbára magát, hogy mekkora veszteséget 
és mekkora vereséget bír el� Olvasta valahol azt a találó meg-
állapítást, hogy a kicsinyesség kígyóméreg, tehát nem is marad 
más választása, mint a nagyvonalúság, vagyis tegyen egy gesz-
tust, tolja fel a homlokára a kalapot, nézzen a távolba és karikára 
fújja ki a füstöt� Ez nem egy sima házastársak közötti veszeke-
dés, tehát nem érvényesülhet kis naiv trükkökkel és nincs benne 
szabály, nem hivatkozhat arra, hogy milyen pofát vágott a párja, 
vagy arra, amit mondott, hogy mondta, hova nézett, vagy nézett-e 
egyáltalán, mert itt, Dóránál álmokról lehetett szó� Arról, hogy 
unalmas mellette az élet, hogy a güriben megkoptak, kicsorbult 
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a bicskájuk éle� Csatai Arnold úgy érezte tehát, hogy nyugodt-
nak kell maradnia és nincs is miért megsértődnie� Dóra most az 
önszuggesztiójával meg sem értené, amit magyarázólag mondana 
neki, hogy amire rámozdult, az egy sima szélhámosság, rosszabb 
esetben belecsöppent egy bűnözői körbe� Meg sem hallaná, meg 
sem értené� Arra gondolt még, hogy esetleg kitalál egy elterelő 
történeket, vagy felsorolja, hogy mi mindenről is mondtak le az 
életben, de ezekkel a nélkülözésekkel céljaik voltak, amihez már 
egyre közelebb jutottak�

Esetleg megengedhetné, hogy az ő kedvéért még mi minden-
ről hajlandó lemondania� Nem, ez nem valami jó ötlet, gondolta, 
mert hát most pont erről van szó, hogy a biztonságukról kellene 
lemondani, hogy hiába kezdtek öltözködni, máris vetkőznek lefe-
lé, majd először eldobják a kalapot, a sálat, aztán le a nagykabát-
tal, egészen a lemeztelenedésig� Felidézhet emlékeket, utalhat a 
megbotlásaikra, a vélt vagy valós szeretőkre és a csődöt mondott 
szolidaritásokra� Emlékeztethetné a megrázkódtatásaikra, ami-
ket együtt vagy külön-külön éltek át� Esetleg megemlíthetné az 
ámokfutását a nagy szerelem felé, amellyel majdnem őt is – egy 
Csatai Arnoldot – a tobzódás, a züllés dűlőútjára lökött, de ezen 
az úton is, amelynek csak a padkájáig szédelgett ide-oda, ő tar-
totta az irányt� Arccal a megélhetés felé, hogy a karácsonyfánál 
együtt lekuporoghasson a család a meleg báránybőrökre az aján-
dékok mellé� Kérdezze meg még egyszer Dórát, mire jutott idáig, 
mert újra veszélybe került a szövetségük, az a módi, amiben erő-
södni tudtak� A férfi állt még az esőben és tudatába szinte már 
belemosódott az újabb lemondás gondolata, hogy legyen egy ütős 
balek, akit még mindig lehet fosztogatni, mert van miből, és most 
nem a pénzre gondolt, hanem a benti beszélgetésre� – Játszunk… 
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– gondolta, és szorított, hogy ez a fajta játék ne legyen hosszabb, 
mint az idő, amit a berúgásra és a kijózanodásra úgy általában 
szánnak� Beállt a gépszín alá, és rátámaszkodott a traktor nagy 
gumikerekére, ahonnan lesett kifelé a felhő okozta szürkületre� 
A tetőn kopogtak az esőcseppek… Milyen régen volt már, mikor 
Dórával házasságot kötöttek, és még emlékezett rá, ahogy mond-
ta neki a jövőjükkel kapcsolatban, hogy nem lesz egy unalmas 
életük� Házasságkötésük ceremóniáin túlmenően is ők komolyan 
gondolták, hogy szövetségre lépnek, egyenjogú szövetségre, egy-
más védelmére� Egymás végzetévé váltak… – aminél azért idő-
zött egy csöppet magányosan az esőben Csatai Arnold, hogy ha a 
fejük még ugyanaz, akkor a történetből méltósággal is kijöhetnek, 
csak a fejükkel ne legyen baj, vagyis hát súlyosabbra ne forduljon 
a már társukká szegődött helyzet� Vissza kell hát szerezni a füg-
getlenségüket, aminek a nyitja a gondolkodásukban rejlik� Fel kell 
állítani a saját diagnózisukat� Meg kell találni a kiváltó okokat, és 
ez nem lesz annyira egyszerű� Közben magán is észrevette, hogy 
apró kínok kezdik gyötörni, érezte, hogy belülről kezdi ki valami� 
Legszívesebben leverte volna, csak úgy izomból� Lekevert volna 
egy maflást ennek a valaminek, bár azt is gyanította, hogy ezek 
többen vannak, akár csak a koboldok, ahol az izomerő is gyorsan 
lemerül, és nevetségessé válik� Régebben mindent a munkával ol-
dott meg, amivel előrébb is jutott� Közben jöttek az elgondolások, 
és lassacskán, de értek az eredmények… Milyen eredmények? 
Bosszankodott, hisz most zsákutcába került, új stratégia kell, de 
egyelőre nem látta a kiutat� Nem tudta, hogy miként segítsen 
Dórán, de azt sem tudta, hogy ez csak egy reakció valamire, vagy 
már betegséggel áll-e szemben� Magyarul: a dilemmákon kívül 
nem jutott az égadta világon semmire, csak arra a kis szerény 
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következtetésre, hogy olyan helyzetbe keveredtek, ami már akár a 
személyes épségüket és persze biztonságukat is veszélyeztetheti� 
Csak azt érezte, ahogy a távolban a felhőket nézte, hogy legszíve-
sebben a segítséget hívná onnan a távolból is, hogy a konfliktust, 
a kudarcot legyen erejük leküzdeni� Akárcsak A dzsungel köny-
vében, ahogy Maugli hívására összesereglettek az erdőlakók, úgy 
állt a kerék mellett Csatai Arnold is, várva az összes mozgósítható 
égi és földi segítséget� Jöjjenek hát a földlakók, az emberszívűek, 
akiktől remélheti, hogy energiát nyerhet a küzdelemhez� Istenem, 
milyen nevetséges is vagyok – gondolta� Érzelmi gondjaim körül 
globális csinnadrattát verek� Félek a magányomtól, félek a terhe-
imtől? – adódott a kérdés� A sorsdöntő pillanat között az ember 
mindig magányosan rezgett� Szeretne hős lenni és tömködi ma-
gába a bátorságot, hogy aztán mindent kibír, lelkileg sérthetet-
len, és hét élete lesz, hacsak le nem kaszabolják egy szerencsétlen 
pillanatban� Visszaemlékezett régi barátjára, Harnos Pistára, akit 
úgy leterített a sors, mintha egy fűkasza száguldott volna végig 
rajta� Minden megsemmisült, amit összelapátolt, és mire megta-
lálták a lovas tanyán, csak a síri csend vette körül és úgy feküdt 
a cserépkályha melletti ágyon, mint egy ravatalon� A levegő sem 
rezdült, a pókháló sem mozdult bent az épületben, kint az udva-
ron meg már csak a hűlt helye volt a lovaknak és az istállók is üre-
sen tátongtak� – Elszégyellte magát, hogy ilyesmivel takaródzik� 
Nagyobb bajokat tesz a serpenyőbe, hogy kisebbítse a saját baját� 
Csak nem így kezdődik a depresszió? Pingálni kell egy újabb 
jövőképet� Formálni, rajzolni, festeni, víziókat építeni, meglepő-
ket� Az sem baj, ha mások meghökkennek, de keresni kell újabb 
gyöngyszemeket� „Nem kellenek a megálmodott álmok” – jutot-
tak eszébe a sorok, mint a világ legtermészetesebb víziója� Na-na 
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– utalt arra magában, hogy Dórának ez volt a házasságuk alatt a 
második nagy dobása, és merengésében odajutott, hogy ezzel le 
is kell zárni az ügyet� Majd lesz, ahogy lesz, hadd érjenek a dol-
gok, annál is inkább, hogy a saját énjét nem annyira vette most 
górcső alá� Meg különben is a kritikus határokat bármelyikük 
megkísértheti, akárhogy gondolhatta is ő, mint gazda, mint férj, 
mint társ, és ha elestek is, neki fel kell emelni a társát� Most kezd-
te felfogni, hogy a családvállalásához hit kell� Nincs okoskodás, 
nincs megfontolás a család szentségében, csak hit van és minden 
papír ehhez képest semmi� A lényeg a lényeg, hogy az indulatát 
sikerült féken tartania, és úgy vette magán észre, hogy ez nem 
is esett nehezére� Úgy döntött, hogy nem kell lelkileg belepusz-
tulnia egy olyan történetbe, amihez inkább tapintat kell, de belül 
azért ijedséget és fájdalmat érzett még, amiről tudta, hogy olyan 
ez, mint egy zúzódás, lassan gyógyuló, netán örökre begyűjtött 
emlékeztető� Visszaemlékezett, hogy a lovakon is eret kellett vág-
ni a jólét következtében, a szokásos mindennapi robothoz bele 
kell állni a hámba, és nem a kék madarat kell álmainkban örökké 
üldözőbe venni – töprengett még Csatai Arnold, és elindult befelé 
a házba, de addigra már leesett nála, hogy a ballépéseket el kell 
felejteni� A megbocsátás is csak így ér valamit, ez lenne a dolgok 
természete – ismételgette�

A járás katasztrófa volt az ízületek fájdalmaival� Felnézett az 
égre, de a felhők még mindig elzárták a nagyobb távlatokat, így 
hát nem tudott a végtelenbe kapaszkodni, még a képzelet útjai is 
zárva maradtak� Azt viszont csontra tisztán érzékelte, hogy a háza 
táján unalomról nem beszélhetnek, de a vak gyűlölködés ez idáig 
kívül rekedt, hiába szeretné a sátán a vérüket szívni� Tudomásul 
kellett vennie, hogy több fronton is küzdeni kell pillanatnyilag, 
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gyógyítani kell a testi kínjait és lelki tusáiban hárítani kell a tét-
ovaságot, a bizonytalanságot, amibe meggyengülhet� Követni se 
lehetett volna, hogy egy kiüresedett világ omladozik-e benne, 
vagy a szavak részegsége vett-e rajta erőt� Összefüggéstelen kö-
vetkeztetései, zilált, infantilis gondolatokká szövődnek, belekana-
lazott a múltba és a jövőbe, agyilag is a gyomorrontás kerülgette� 
Úgy érezte, hogy ez a feldúlt állapot már nem embernek való 
teher� De valóban feldúlták ezek az érzelmek, valóban nagy ter-
het vett a hátára? Hát ha ez így lenne, akkor megeshet, hogy túl 
sok mindent szívott mellre, félő, hogy szeméttel lesz tele a szíve, 
következtetései is sokszor egymást ütötték� De hát emberből va-
gyok – gondolta�

– Csak a szikla kopik apránként, a mi lelkünket meg kísérti a 
robbanásveszély� Játszunk! – röppent fel belőle ismét a szó�

A feladat, a feladatok végtelen sora – mint a kifutópályán a 
fények – világítanak a láthatatlan felé, és most Csatai Arnold úgy 
érezte, hogy legjobb, amit tehet, hogy felül a nemtörődömség ha-
nyag hintájára� Megcsapta a szél, hogy milyen kincs lenne most a 
zene hullámhosszán száguldozni, a hangjegyek hátán a végtelen 
felé iparkodni� 

A sérelem meg hogy talán túllőtt a célon, félbolonddá tette, 
vagy tán egészen azzá� Már-már azt sem tudta, hogy milyen fo-
kon szeret, szeret-e még egyáltalán és most, ha lett volna tükör, 
belenézett volna, hogy tényleg elment-e még a maradék esze� 
Nem lehet ilyen ingatag, hogy becsapja saját magát is� Ebből a 
nőből, aki mindig is fontos volt számára, nem csinálhat kámfort, 
nem helyezheti bele a nagy semmibe, nem lökheti a mélységes 
kárhozatba� Végül is, hát mi is történt? Passziózott egy kicsit, na 
és? Ami nem elhanyagolható, becsapták� Jóhiszeműen sétált be a 
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kelepcébe a gonosztevők szőnyegén� Neki, mint Csatai Arnoldnak 
viselni kell mindkettőjük terhét, és kezdte megérteni, hogy ez a 
teher csak kisebb lehet, ha megengedi, hogy az asszonya is adjon 
magának egy kis titkot, egy kis egérutat ebben az labirintusban� 
Dóra hova helyezheti magát, tudja-e, hogy mivel hányadán áll? 
Látszólag tudja� Most már azt is felfogta, hogy ezt benyalta� 

Csatai Arnoldnak ekkor esett le, hogy ő már nem is az üggyel, 
hanem saját magával foglalkozik� Túldimenzionálja a helyzetét, 
mindennek az eredőjévé helyezi a bukott pillanatot, mint egy 
továbblépés utcakövét� Így hát tulajdonképpen mi is történt? A 
játék habkönnyű közegében, a Facebookon keresztül az asszo-
nyát lenyúlta egy gané, aki vigyoroghat mint egy tejbetök, hogy 
sikerült lépre csalni egy naiv asszonyt, aki csak a mindennapi 
tevés-vevés és az életével járó robot mellett ki akart lépni a nagy-
világba szórakozni, barátkozni akart� Nem tudta, nem akarta 
tudni, hogy az örökké háborúskodó nagyvilág laza szórakozá-
sa is a szélhámosságra épül meg a kíváncsiságra és a határtalan 
súlytalanság fodros sodrásaiban megbújó vírusoknak mondott 
élősködők térnyerő nyomulására� – Csatai Arnold szívét is érintet-
te, hogy Dóra most mennyire sérülhetett, ugyanakkor veszélybe 
kerül ő is, mert azon kívül, hogy társai egymásnak, az anyagi 
függőségük is közös� No, lám, az ember sosem tudja, hogy mi 
történhet körülötte� Az életmódjuk, a teljes és odaadó bizalmuk 
is léket kaphat, ami leapadhat a merülő sodródásig� Most jött rá, 
hogy a támaszról nem csak úgy általában kell beszélgetni, hanem 
teljes súllyal be kell állni, ha kell, a szél ellenében is a védelemre 
kell alapozni, aztán meg majd a gyógyításra, a függőségeket meg 
hangtalan vitorlással a végtelenbe kell navigálni, bele a nagy fe-
kete lyukba� Minden fájdalomnak vannak tartalékai, de hogy a 
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kiszolgáltatottság félelme fájdalom-e egyáltalán, vagy csak annak 
érzi az ember, még nem tisztult ki előtte�

Odáig már eljutott Csatai Arnold, hogy nem veri le Dórán a 
szorongásait, inkább átöleli, védelmezi, csak attól tartott, vagyis 
hát azért izgult, hogy az asszonya meg ne inogjon� Nehogy bele-
tévedjen az ingoványba, ahol darabokra szedik a digitális hiénák, 
és a térben szétszórt jelekkel térdre kényszerítsék valamilyen új-
fajta trükkel�

Mire beért, újabb felhők vonultak az erdők fölé és nem bír-
ták tovább cipelni a terheiket� Ismét megnyíltak az égi csatornák, 
újra rázendített az idő, zuhogott az eső� Csatai Arnold feldobta 
a lajbiját a fogasra, aztán nadrágot cserélt� Jó illatok keringtek a 
konyha felől, és úgy nézett ki, hogy még jó ideig bennrekednek 
a falak között�

– Mindjárt kész a teád, reggelizhetünk – mondta hangosan 
Dóra, akin egy hosszú köntös lógott, mintha csak valami ünnep-
nap volna�

– Na, meggondoltad magad? – kérdezte Csatai�
– Viccelsz? Azt mondtuk: játszunk – válaszolt Dóra�
– Akkor hagyjuk most a reggelit, menjünk bentebb, játszunk 

– mondta Csatai�
Dóra elnevette magát�
– Te milyen játékra gondolsz?
– Papás-mamásra – nevetett a férfi – és el fogom paskolni a 

fenekedet�
Dóra elindult a gáz felé, hogy elcsavarja a csapot, és felvil-

lanyozódott, hogy csak kellett ez a kis malőr, mert lám már is 
feldobódott az embere�
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– Utol sem érsz – mondta csalogatón, de rögtön meg is bánta, 
mert attól tartott, hogy Arnoldot a fájós lábai miatt megbántja�

– Majdcsak befutsz a csőbe – mondta a férfi, és addigra már 
magához is szorította a nőt�

– Nem vagy egy elveszett teremtés – mondta Dóra kissé el-
pirulva, érzelgősen�

– Valakinek tartania kell a frontot – mondta Arnold, és szinte 
vezényszóra mindkettejük keze elindult az erotikus zónák felé�

Dóra testét libabőr verte ki, beleborzongott a jóleső simoga-
tásba, amit az utóbbi időben, mintha sokáig nélkülözni kellett 
volna� Arnold testén végigszáguldott egy hőhullám, és mintha 
letestelt volna, érezte, hogy az áradó bizsergés fut végig a tal-
pai felé� Felülírva a szervi kínjait, lépésről lépésre közelítettek a 
szoba felé és Csatai Arnold úgy érezte, hogy ez a simulás az élet 
megtestesítő tangója, nem az sok gondolati kuszaság, amit ösz-
szekavart magában� Amivel a csomag tartalmát illette, ugyanazt 
gondolta már a tépelődéseiről is: egy rakás lószar� A rejtély leg-
egyszerűbb megoldása, hogy idáig el sem szabad jutni, ha meg 
mégis, akkor sürgősen tükörbe kell nézni� De már nem is fog-
lalkozott az elvont pszichózisok lélekvitorlázó hullámzásaival� 
Mindent felülírt a csontokra épült hús, az erekben csordogáló vér 
és az idegrendszer ösztönöket megmászó diadala, mellyel együtt 
dobbant a szív, a szimpátia és az együttérzés szabadsága, melyről 
már tudni lehetett, hogy a csúcsot fogja ostromolni� Csak a sűrű 
halk lélegzések éltető erői uralták már a szoba csöndjét és ez az 
ismerős előjátéka a mámornak, gyönyörnek trónra emelte a már-
már elveszettnek hitt szeretetet és az együvé tartozás beteljese-
dését� Mindketten együtt hullámoztak már egy emelkedett léttel, 
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mikor is az előszoba felől nagy robajjal és zörgéssel, káromkodás 
dúlta fel a meghitt harmóniát�

 Még szökőévenként sem történt erre ilyen skandalum� Csatai 
Arnold még az ajtót sem zárta, az erre lakók ismerték és tudták, 
hogy mikor nem illő őt zavarni, meg ráéreztek, hogy most nincs 
haverfelvétel� Nem mintha nem tévedhetett volna erre tolvaj, be-
törő, vagy egyéb más haszonleső, de Csatai úgy volt vele, hogy 
az itteni körülmények nem indokolják a kulcsra zárás szindrómá-
ját� Egyrészt nem félt, másrészt voltak egyszerű kézi fegyverei� 
Egyéb iránt meg a legújabb kor informatikai felhőiről röhögtek 
az angyalok, hogy a genetikai zsenik hogyan fosztogatják em-
bertársaikat� Ebben a világban már az ajtó meg a zár volt a legke-
vesebb� Kütyükkel érintőlegesen raboltak és vírusokkal vezették 
félre a megtévesztett naiv egyedeket, akik kitartottak a becsület 
normáinak érvényessége mellett, mint a múltból itt rekedt őslény-
szerű előemberek� Ám most ott a tanyán, mintha egy vasgolyó 
tört volna utat magának és felrobbantotta a csendet� Találat érte a 
szeretkezést� Ezer repesz záporozott a térben, ahogy berobbant a 
katedrálüveg, és maga a sátán állt ott a kinyílt ajtó résénél, vérző 
kezekkel, vérvörös arccal, melyet fekete borosta borított a zilált 
haj alatt� Mindspring László ott a semmibe meredő érzéketlen 
ábrázatával, mint aki kielégítette őrlődő álmainak lerészegült pri-
mitív változatát�

– Halló, szöszi tündér – mondta felvillanyozódva a semmibe 
meredő üveges szemekkel, aztán akadozva, folytatva, felemelte a 
jobb kezét és kinyújtotta a mutatóujját� – No, nem annyira, mint 
tegnap… De mára már az is holnap – mondta akadozva, és tekert 
magán egy fél fordulatot, beállt arccal a konyha felé, megindult, 
majd a küszöbön átvergődve megfogta az asztal sarkát�
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Libikókázott még egy csöppet, aztán zörögve, csörömpölve 
hullott minden a kövezetre, ahogy lerántotta a terítőt� 

iii.

Csatai Arnold a konyha kövezetére mutatva, szidalmazva si-
kálta Mindspring gondolathalmazát, hogy nézzen már rá a mű-
vére, de az csak maga elé meredve érthetetlen szavakat mormolt, 
majd váratlanul felordított�

– Úgy hülye, ahogy van – mondta, miközben látszott, hogy a 
szeme a semmibe mered, és hátrafelé kezdett lépkedni, mintha 
egy cirkuszi bohócbemutató főszereplője lenne�

Lábai rogyadoztak, de nem csuklott össze az ember, csak in-
gott és hogy az egyensúlyát tartsa, ide-oda lépkedett, most már 
oldalra is, mert közben elérte a falat� A talpait inkább csak csusz-
szantotta a járólapon, miközben leesett róla a papucs, ami egy 
gumicsizma maradéka volt és mintegy kompozícióból rézdrót 
darabok lógtak ki belőle a lábfej körül, mintha valamilyen instal-
láció lenne, utalva a Marson járásra vagy egy újabb csoda proto-
típusára� A nadrágszára megroggyanva a sarok végen kirojtolód-
va fényezte a követ� A csípőcsontokba kapaszkodva a ruhadarab 
mégis csak megállt rajta, persze időnként rántani kellett egyet-
egyet felfelé� A hasára rátapadt a szvetter, mintha rá lett volna 
szikkadva az elnyűtt anyag� Háta kicsit meggörbülve követte ke-
zei lengő ritmusát, ami lehetett egyensúlykeresés, de a bunyóra 
való utalás lehetősége is belefért� Hosszú, vékony nyaka követte 
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feje ingását és időnként a nagy ádámcsutka mozgása jelezte, hogy 
nagyokat nyel� Ez annak a jele volt, hogy kezdett kiszáradni a 
torka� A szervezete ugyan teli volt, mint az áztatott szivacs, de 
felülről már süllyedni kezdett a szint, és már az alkohol közvetlen 
ködének hiánya is irritációt váltott nála ki�

– Mindspring vagyok! – kiáltott fel, a jobb karját és a mutatóuj-
ját felemelve, majd lecsukta szemhéjait, nyelt egyet és megkérdez-
te: – Van borod? – aztán izgatottan várta persze a választ és me-
redt bele a nagy semmibe, nézte a falat, vagyis a fal felé pislogott�

– Tele vagy – szólt Csatai Arnold teljesen feleslegesen, mert ez 
csak olaj volt a tűzre, de mit is csinálhatott volna�

Mit kellett volna mondania, mikor Mindspring belegázolt 
a bonyodalmaktól szabadulni vágyó intim együttlétbe, amivel 
Dóra és közte szándékaik szerint csillapították volna a hullámve-
réseket, amik már-már beszívták őket az eltévelyedés és a tehe-
tetlenség óceánjába�

– Én nem ittam semmit – mondta ártatlanra formált ábrázat-
tal Mindspring László és üres tekintettel, tágra nyílt pupillával 
nézett előre a térbe, de valahogy Csatai Arnold hiába állt előt-
te, csodák-csodájára kiesett a fókuszból, pedig ez lett volna a 
szuggesztió�

Az egész tér, ami a konyha falai között tágult, a beterített kö-
vezettel, lerántott abrosszal és a két emberrel együtt kiszámít-
hatatlanul az összeomlás felé sodródott� Matematikusoknak is 
elállt volna a lélegzete a kiszámíthatatlan emberi reakciók hir-
telen pályamódosításaitól� Csatai nyugtázta a rövid párbeszéd 
eredményét, és fogalma sem volt, most mit kellene tennie� Fiatal 
korában kétségtelenül az erőszakkal való kitessékelés lett volna 
a járható megoldás, de mára már, korára való tekintettel is meg a 
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józan eszére hallgatva is kivárt, hátha mégis csodák történnek kö-
rülötte� Titkon azért tudta, józan ésszel felmérhetően, hogy ilyen 
csodák nem léteznek, hogy felülírjanak egy részeg ember elsza-
badult erőszakosságát�

– Na, jó, de nem vagyok részeg� Most is tudom, hogy egy üveg 
bort kérek, semmi mást – mondta Mindspring, és mintha a kéré-
sének megfelelően nyomatékot lenne képes adni és mintha tisz-
tulni is látszott volna� 

Csatai ámulattal figyelte, hogy az emberi test milyen művészi 
fokon képes apró finomításokat villámgyorsan véghezvinni� 

– Itt nincs kocsma, drága barátom – mondta nyugodtan Csatai 
Arnold, és elkezdte összeszedni a széthullott holmit a földről�

– Na, Arnold – szólt Mindspring – elismerem, hogy durva volt�
– Mi volt durva? – kérdezte Csatai�
– Hát a bevonulásom, mert nem tudom, hogyan, de beindult 

a föld�
– A te fejed indult be, drága barátom – mondta Csatai�
– De hidd el, ahogy beléptem, szinte jött felém az asztal, ösz-

szefutottunk, mit tegyek?
– Tedd vissza az abroszt az asztalra! – mondta idegesen Csatai�
– Jól van, jól van… – mondta, és ahogy lehajolt és megfogta 

a terítő sarkát, szétszórt vele még egy csomó holmit, és ahogy a 
teáskanna is borult, folyt tovább a lé a földön�

– A kurva életbe! – ordított most már Csatai�
  – De hát… nem tehetek semmit… – mondta Mindspring, 

majd hozzátette: – Te, Arnold…, hagyjuk a fenébe…, sokkal… job-
ban… járunk, ha így… hagyunk mindent, és holnap… rendesen 
…kitakarítanánk… – mondta akadozva, szinte szótagonként és 
látszott, hogy kezd visszazuhanni az előző állapotába�
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Kezdett révetegen a semmibe nézni, és valahol a távolban csak 
borosüvegeket látott, amelyek zsugorfóliában vonultak szállító-
szalagon a végtelen messzeségbe, hogy egyre reménytelenebbé 
váljon minden�

Mindspring László megadta magát a sorsnak, de mégsem adta 
fel igazából�

– Arnold – mondta barátságosan –, nézzél már szét…, hátha 
mégis van remény…

– Milyen remény? – kérdezte Csatai�
– Hát… egy kis boricska… csak lesz… valahol…
Csatai Arnoldnak ekkor földbegyökerezett a lába, lepadlózott, 

hogy erről az emberről minden lepörög� Reménytelen minden, 
ami vele összefüggésbe hozható�

– Ha ezt most itt nem szeded össze, akkor menj ki, és hasogasd 
a fát! – mondta Csatai Arnold mérgében�

– Nem… te-he-tem… – mondta szótagonként, jól lassan mé-
lázva Mindspring – mert hát…, látod…, hogy elesem… – mondta 
még, és ahogy csuklott egyet, előreesett, és megint az asztal fogta 
meg� 

Mennyivel jobb lett volna pincében, hordók között járnia, ahol 
egyik-másikon jól megpihenhet az ember, és a hordó nem sarkos, 
mint egy asztal, de ez csak álom, mint ahogy a mondás tartja, 
hogy az „éhes disznó makkal álmodik”� Bár egyszer közel állt 
már a Kánaánhoz, mikor is Balogh Jani bácsi odaadta neki a pin-
cekulcsot meg egy slagot, hogy szívjon magába annyit, amennyit 
csak bír, mert már nem állhatta nap mint nap a macerát meg a 
mesét, hogy melyik percben miért is kell egy bögre beöntés, akár 
a hernyásból is, csak ártson� Aztán apránként, de kiürült a pince, 
csak az üres edények tátongtak, meg a falon a pókháló fonta be a 
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slagot, amivel szívta egykor a lőrét, mert a lopó térfogata mindig 
kicsinek bizonyult�  

Szóval az asztal sarka, amivel Csatai Arnoldnál találkozott, 
elég barátságtalannak mutatkozott, és azt hitte Mindspring 
László, hogy Csatai Arnold ütötte meg�

– Nekem jössz, mi? – ordította fel, miközben a földre esett, 
ahogy elvesztette saját egyensúlyát, de nem feküdt ki a földön, 
csak keze-lába a földet támasztotta és értelmetlen és érthetetlen 
szavakat mormolt� 

Varázsigéi a múlttal kötötték össze és még részegségében is 
jobban emlékezett a régi ügyeire, mint az adott percet megelőző 
pillanatra� Fejében egy világ épült a saját igazságaival és vágya-
ival, melyek, mint meleg bölcső, tartották meg eltorzult lelké-
nek álmait� Idestova negyed évszázada nem indult munkába, és 
minduntalan az emlékeiből próbálta felépíteni a jelent, aminek 
persze fundamentuma egy úszó ködfelhő volt, melyben a vágyai 
és álmai vertek tanyát, de amikor hozzájuk folyamodott, csak 
szüntelenül megint köddé váltak� Ilyenkor koppant mindig va-
lahol, mint most is, az asztal sarkában, és szembesülni látszott a 
valóság kíméletlen erőivel, melybe beleborzadt és menekült volna 
vissza a felhő felé, ahol reményei szerint alkoholgőzös mentőövek 
kimentik a valóság rettenetes örvényeiből… Kimentik, ebből a kí-
méletlen világból, ahol mindig csak követelnek, ahol mindig csak 
feladatot adnak, ahol korlátozzák az ő szabad akaratát és lefojt-
ják ösztöneit� Ezek, ezek a megmondók akarják ők Mindspring 
Lászlót korlátozni, hát majd ő megmutatja, ki a legény a gáton, 
majd megmutatja, hogy nélkülük is megél, átáll, minimál szintre, 
át fogja vegetálni ezt a gonosz, kíméletlen hajcsár-korszakot, de 
előbb még fel kell készülnie� Egy üveg lőre, hát mi az? – semmi� 
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Tőle sajnálnak egy pet-palackos murcit? Hordót a Balogh Jani bá-
csinál látott utoljára, melynek ott is csak nosztalgiából volt be-
csülete meg hát értéke attól, hogy még a gazdaságból csenték el 
annak idején� A gazdaságból, mely mint köldökzsinór táplálta 
őket nap mint nap, újabbnál újabb lehetőségeivel� Ez volt a fenn-
tartható időszak, mikor is a nagy idők csúcsra jártak� Az apja is 
ide protezsálta be, ebbe a központba, amely kimeríthetetlen volt� 
Kapott lakást, fizetést és munkatársakat, akik nagy része már 
úgy gondolta, hogy tudja, mi a dús és kényelmes élet� Napközben 
is iszogattak, ezt-azt eladogattak, cseréltek, aztán estére mindig 
megtalálták a számításukat még a kármentő alatt, a kocsmapult-
nál� Régebben még horogra akadt néha egy-egy fruska is, mi-
kor még motorozott, meg egy ideig kocsival is járt� Buliról-bulira 
vándorolt, mindig akadt egy-egy liba, aki kavart vele egy nume-
rát, aztán mikor már józanodott, ott hagyta valahol, ő meg beállt 
megint egy ismerős pult elé� Kávét rummal, aztán csak rumot, 
majd pálinkát, pálinkát, na, jó, jöhetett a fröccs is, de a sört soha 
nem szerette, mert attól csak hugyozni lehetett� Persze, ha na-
gyon muszáj volt, nem volt mit tenni, megadta magát és benyelte, 
ahogy kellett, aztán a habot letörölte a bajusza sarkáról� Végül is 
eljött egy pillanat az esős éjszakában, mikor áthajtott egy embe-
ren is, de az esőben és a sötétben olyan zavarosak voltak a dolgok� 
Arra emlékezett, hogy már nem bír megállni és áthajt egy embe-
ren, akit nyilván odahúztak a merénylői, hogy ő átmenjen rajta, 
hogy ő legyen a bűnbak� Lényegében semmire nem emlékezett, 
csak a nagy büdös áztató esőre és a sötét éjszakára meg arra, hogy 
kezdett összefolyni a sötétszürke és a fekete, elvesznek a fehér 
jelek az útról, és a kocsi lámpáinak fényét elmosták a sűrű eső-
cseppek� A fények pásztáit próbálta még nézni, de már nemigen 
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tudta, hogy azok hova vezetnek a feneketlen éjben� Az ablaktörlő 
is csak zavarta, mintha sírt volna az üveg, ahogy folyt a víz a 
szélvédőn� Aztán egy nagy döccenés, majd huppanás következett, 
és leesett, hogy mintha látni vélte volna, hogy ott valaki feküdt, 
vagy odalökték, vagy odaesett az ő esőáztatta kocsija elé� Kiszállt, 
és gyalogolt visszafelé a sötétben, mert a hátsó világítás ugyebár 
nem egy térvilágítás� Valahol a tudat alatt kapizsgálta, hogy ott az 
úton valakinek ott kell feküdnie, mert neki úgy tűnt, hogy átment 
rajta� A helyszínelők kissé hosszas telefonálgatás után elmesélték 
neki, hogy mi is történt vele� Bementek az őrsre, elvégezte dolgait, 
addig megírták a jegyzőkönyvet, és megkérdezték, milyen fokon 
rokona a moszkvai nagykövet� Hófehérre mosták a sötét éjsza-
kától, de ő már innentől kezdve alvászavarral küszködött, óriási 
lélegzetvétellel napokig nem ivott, csak hánykolódott, aztán egy 
szép napon meg sem várta az estét, már délelőtt elindult, hogy 
harcba lendüljön az igazságkeresésért� Önmagával küzdött, és 
amikor már megtelt – mint a szivacs – reménytelenül, de küzdött 
a démonokkal tovább� Megerősítést keresett az ártatlanságára� 
Mindaddig, tartósan és hosszan ismételgette ezt a révületet, míg 
nem rögződött a kép, hogy akkor éjszaka azt az embert kitették 
az útra� Amikor kitették, már nem élt, tehát egy halotton döccent 
keresztül� Akkor aztán nekivágott a Balaton-partnak, és söntés-
ről-söntésre, kocsmáról-kocsmára járt megkönnyebbülten keresni 
az újabb gyönyöröket� 

Azokban az időkben már kihagyta az edzéseket, mert már 
a sörmeccsek nem csábították, de spiccel még igen jól rúgta a 
labdát� Egy koncerten aztán fogadásból úgy megtámasztotta a 
bőrt, hogy homlokon találta a gitárost, az lefordult a színpadról, 
és az agyrázkódás mellett még jól összezúzta magát� A zenész a 
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testvére volt, aki később még jó ideig üldözte, ahol tudta� A ku-
tya-macska viszony azóta is a mindennapok része, kis időszaki 
szünetekkel, amit muszáj betartani, mert különben belepusztul-
nának a fojtogatásba� 

A pókokat leste időnként a lakás sarkában és nézte, ahogy sző-
nek� Szövik a jövőt, amit ő sosem értett, neki mindig csak a jelen 
dobbantotta meg a szívét, ami most van, csak az számít, a holnap-
nak még a rongyait sem látta és az ábrázata csak egy elmosódott 
firkának látszott� A konstruktív terv egy hálószövésre öngyilkos 
folyamatnak látszott� Még belegondolni is szörnyűnek tűnt, hogy 
megfeszített idegekkel kispannolva, a türelemre koncentrálva 
feladatokat rójon ki magának� A szabad csókának a vakrepülés 
dukált, falnak, fának, szőke lánynak és sötét éjszakának� A cipőjét 
a sarokba vágta, hogy leverje a fonalat, aztán egy csapással ütést 
mért a pókra, hogy ne emlékeztesse őt a feladatokra� Szeszt kere-
sett, de a kacatok között csak újabb kacatokat talált� Megbékélésre 
spekulált, de mindenképp csak a másik lehet a hibás� Ha nem 
ivott, fájdalmasan nézte, hogy a sors állandóan újat húz vele� 
Leckézteti őt, Mindspring Lászlót, mint egy Babszem Jankót� 
Fohászokat mondott, csakhogy fájjon már valami saját magán, 
hogy érezze a testét� Érezze a csontot, az izmot, az ízületet, jöhet 
a vér, törhet a csont, fektesse láz, rázza a hideg és az izzadság� 
Fektesse meg hőhullám, azt érezte, hogy neki minden jár, de nem 
volt nagyigényű, mert amiért nyúlt, az csak a pohár, a pohár… 
Mintha most úszna az anyja kínjai mellett, és zuhanna vissza a 
múltba, ahol egy asszony vajúdik már, akinek réges-rég elment 
a magzatvize, forgolódik, vergődik szárazon egy élet körül, aki 
véletlenül sem iparkodik az idegen világba, csak azt ismétli, hogy 
maradna, maradna az álomvilágban… Táplálja a mindenség és 
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ringatja egy óceán, érezte, hogy készülődik valami� Idegen han-
gokat hallott, vezényszavakat, melyek nyugtalanságra adtak okot� 
– Semmi baj, semmi baj, még kerek a világ, és félt bevallani, hogy 
szárad a tenger, apad a víz, borzolódik a haja, csak egyet tudott: 
megmaradni, kézzel-lábbal kapaszkodni, végtagjait feszítette, 
mint egy ejtőernyős az ellenállásban� Nem akart a semmibe men-
ni, az ismeretlen rosszhangúak közé, mert csak azokat hallotta, 
akik az anyját nem hagyták szóhoz jutni, aki csak forgolódott és 
jajgatott, erre ő is megriadt és egyre inkább csak görcsösen ka-
paszkodott, kapaszkodott, még nem egy őrült prés nehezedett rá� 
Most jön a halál� – Fuldoklom, és meghalok – gondolta bent a gör-
csös kapaszkodásban, de aztán már csak fájdalmas szárazságot 
érzett, és elfogyott minden körülötte, mintha csak homokba ka-
paszkodott volna� És az a valami nyomta, nyomta, mint egy ször-
nyű kíméletlen lény, aki bizony egy óriási orosz asszony volt, aki 
rátapadt az anyjára és teljes súllyal csak nyomta és nyomta, mint 
egy élősúly, hogy kibuggyanjon a világra ez a kínzó kis ördög, 
aki aztán, hogy megmaradt, Lászlónak jegyezte be az anyakönyv-
vezető� Nyelt néhány korty magzatvizet, vergődött a vérben és 
a köldökzsinórba is bele volt gabalyodva, ahogy már majdnem 
száraz hajjal beköszönt egy véget nem érő ordítással, ami lénye-
gében ma is tart tovább, mikor ledönti a poharat vagy leszopja 
az italos üveget� Az ordításaival sok mindent elért Lackó, és az 
első pillanattól reflexszerűen használta az igemondásnak ezt az 
ösztönszerű megnyilvánulását� A félelem, ijesztgetés, szórakozás, 
balhé, figyelemfelkeltés vagy egyszerűen a másság kihangsúlyo-
zása folytonos hangoztatása tartalmi gerincét képezte az apjával 
való azonosulás megnyilvánulásainak� – Az apja utánozhatatlan 
kurjongatásai váratlanul törtek környezetére ártatlan percekben 
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is� Többnyire tintás volt már ilyenkor a feje, de ekkor még rá-
rántott az üvegre, tényezővé vált a jelenléte� A kölyök Minspring 
Lászlónak ilyenkor volt alkalma felmérni a környezet reagálását 
és büszkén figyelte apja sztárságát, aki mint felügyelő-féle érint-
hetetlen volt azokban az időben� Megesett, mikor a palackozó 
pályáját „Szalag, állj!” felkiáltással leblokkolta, és pezsgőbontást 
kezdeményezett� Ahogy leöblítették a torkukat, az öreg megszó-
lalt – „Szalag indul” – és mint a mesében, a palackozó sor ismét 
belendült� Ha ilyenkor ő is ott volt, eljátszott az üres pezsgősüve-
gekkel, és kiitta belőlük a maradékot, majd kiment a szabadba, és 
újra eljátszotta a jelenetet� – „Szalag állj!” – mondta, körülnézett, 
itta a maradékot, majd elkiabálta magát� – „Szalag, indulj!”

Aztán voltak persze másfajta kiabálások is az idióta kurjon-
gatások mellett� Artikulálatlan hangokat nyeltek el az otthoni 
falak, miután a dühöngők ajtaját is bezárták már éjszakai pihenő-
re� Anyuka viszont óriási szívvel megértést tanúsított, és ha kel-
lett, még szélesebbre tárta a megértés és a szeretet kapuját� Tudat 
alatt az idegrendszere szépen, lassan foszladozott, de szervezetét 
segítették az isteni eredetű erők, melyek maguk is csodálták az 
önfeláldozó odaadás végtelen erejű, szüntelen folyamát, mely a 
türelem áldásával nap mint nap, óráról órára segítették az erő-
feszítését� Keze már meg-megremegett, de mikor a Lacó kis fejét 
megsimogatta, átjárta testét a nyugalom és örömkönnyek szöktek 
a szemébe� Az érzékenység feltételnélküli érzelmi emelkedését 
betakarta az anyai melegség paplanja, hogy a létük és az álmaik 
kisimuljanak� A hajdani kínok, az egykori szenvedések a tudat 
alatti sötétjében találtak búvóhelyet, így csak a mindennapi új 
kihívásokkal kellett megmérkőznie, amihez nagyon leleményes-
nek és találékonynak kellett formálódnia� Aztán jöttek a csendes, 



– 256 –

magányos órák, mikor is Mindspring László, a testvére és az apja 
a társadalom kielégületlen bugyraiban keresték kenyerüket, és 
önmagukat� Ilyenkor kellett összetákolni, a romokat a szőnyegtől 
a kuktafedőig, meg főzni, mosni és varrni, varrni, összevarrni, 
a háztartásra valót aprópénzben� Minspring László meg szágul-
dozott a motorral, és csajok úsztak utána a térben, mindazok, 
akik menővé akartak válni� Irány a farmerpiac, terek, kocsmák és 
koncertek, ahol sosem hallott sámánmisztikus ritmusok párolták 
az ópiumot� Az sem számított, ha egy szót sem ismert angolul� 
Ösztöneiket ritmusra rojtozta az angolszász muzsika� A hangfa-
lak dübörögtek az értetlen világra és a hallgatóság átszellemülten 
toporzékolta avantgárd mondanivalóját� Kitámasztani a motort, 
megdönteni a lányokat, akik olvadoztak a szabad szerelem va-
lóságában� Már nem a kalácsnak vetették meg a helyét, hanem a 
testüket szabadították fel minden rockos estén� Ha meg nem lett 
volna elég a teret betöltő wattok ereje, hogy a szívig és az agyig 
szúrjon a felszabadító tövis, füvet tekertek a lepkepapiruszba, 
hogy könnyen lebegjenek, mint ködös időkben a pára és a felhők 
között akárcsak a kozmosz sötétjében úsztak a végtelen súlyta-
lanságba� Holl Natáliával aztán úgy összecsókolóztak a mámorító 
térben, hogy a kották ketrecében a hangok vánkosain csontig ösz-
szeforrva hevertek a füstös sarokban, az olajos padlón, széthulló 
kanapé darabjain� Aztán addig motoroztak Szegedtől Budapestig, 
míg megszokták egymás leheletét, és testük gőzei egy kis par-
fümmé párásodtak, még a kialvatlan éjszakák mosdatlan hajna-
lain is� – Furikáztak egyik klubból a másikba� A jobbacska falusi 
KISZ-klubokban pezsegtek a hétvégék� Dübörgött a zene, folyt 
a lé� Hevertek a galériákon, lógtak a lépcsőkön és a parkettán 
lassúztak a blues-ra� Hajnalra mindig jól kiapadt az italkészlet 



– 257 –

– a rum, a vodka az Unicum –, üresek lettek a söröshordók és 
megcsappant a vermutos kanna, hasonlóan a vörösboroshoz, ami 
mellett az üres kólásüvegek tornyosultak� – A vége… mindig a 
végével volt a baj, ahogy a csupasz csöndbe zuhantak bele, és 
már a fejükben motoszkáltak a másnapi gondok és a függőségek 
ólomsúlyai, amik már érzékeltették, hogy nincs szárnyalás, nyugi 
van�

 No, Mindspring Lászlót ez hidegen hagyta, odakönyökölt 
a pulthoz, magához ölelte Holl Natáliát, és már nem is annyi-
ra a lány szemébe, mint inkább megint az üveg aljára nézett� 
Elmenőben, az utakon nem nagy forgalom volt, ha megvolt is 
a Trabant, nem volt ellenfél, a Ladáknak viszont már a körmére 
kellett nézni� Jól felpiszkált 250-es MZ-vel vagy egy P10-el már 
állni lehetett a sarat� A versenyszellem gondoskodott róla, hogy 
próbára tegyék a gépeket, hosszú kilométereket mentek egymás 
mellett� Mindspringnek már a teste is megfeszült, mint a felhú-
zott nyíl, és tökre húzta a gázt, kihasználva minden kis szelet is, 
hogy előzni tudjon� Fülében még az apja hangja csengett: „Előzd, 
meg fiam!… Előzd meg, fiam!”  – hallotta impulzusként az ösz-
tökélést� Most Holl Natália ült mögötte, de még az apja utasításai 
csengetek vissza régről ismétlődően, mintha felakadt lemezt hall-
gatnának� Egy kanyarban aztán vakmerő vonalvezetéssel mégis 
csak sikerült előzni, ahol egy angyal vigyázott rá és az utasára, 
mert csak centiken múlt, hogy nem akadtak fent a beton útjelző-
kön� A kocsi aztán lecsendesült, de ők száguldtak tovább, alattuk 
a motor meg felsőfokon és megbízhatóan duruzsolt, beállva egy 
nagyfordulatú üzemmódra� 

Száguldtak tehát tovább a nyomás alatt és a lány átölelve ka-
paszkodott a gépészbe, azaz Mindspring Lászlóba, aki önmaga 
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kaszkadőreként virított a nyeregben� A motorját ilyenkor jobban 
imádta, mint a lányt, akit csak úgy kényelemből megtűrt maga 
mellett� Úgy volt társa, ahogy a magány is társa az embernek, mert 
a szeszt überelni még Holl Natália sem volt képes� Mindspring 
régebben unta már, hogy örökké járja a bulikat és az ivás közben 
szüntelen vizslatni kellett a csajokat és a haverok lökték a fülébe 
a szöveget� Mindig voltak új lányok, akiket iparkodtak felszedni� 
„Na, gyerünk hajtani!” – mondták� Ő még sosem volt szerelmes, 
legfeljebb egyik lány jobban tetszett a másiknál� Leginkább az 
volt nála a befutó, aki hagyta őt iszogatni a pultnál és haverok 
ügyeibe sem szólt bele, aztán ha kedve tartotta, elment vele egy 
numerára� Ha ezt letudták, újra szabadok lehettek, de némelyik 
lánnyal csak ezután kezdődött volna a lelkizés� No, ez nem az ő 
formája volt, mert ez részegen nem érdekelte, józanul meg focizni 
kellett menni, a kettő között meg ott volt a motor meg a farmerüz-
letek az örök szaladgálásokkal Szabadkától Kecskemétig� 

Ez a Holl Natália viszont kitartott mellette, a szemében ő volt 
a király� Nem nyaggatta, nem nyúzta, de mindig elérhető volt, aki 
nem tett fel kérdéseket, csak hozzásimult és átölelte� A motoron is 
tudott viselkedni, nem rémüldözött és nem feltűnősködött, csak 
hozzátapadt a géphez meg az ő hátához� Aztán hozzátapadt Holl 
Natália a mindennapjaihoz is� Szült két gyereket, mosta a gatyát 
és ette a kefét� Ette a kefét rémséges alkoholgőzös napokon és éj-
szakákon, addig-addig, rá kellett jönnie, hogy itt szeretetről még 
álmodni sem lehet, és ha valamikor lehetett volna is, szertefosz-
lott a remény is, mert a függőség lett az igazi társ� A csendes társ, 
akinek szavát sem lehetett hallani, és mégis minden pillanatban 
ott állt, ugrásra készen, kajánul, vigyorogva� Csendes, elégedett 
hősre váltott, mikor már látta, hogy Mindspring egymás után 
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dobja ki az üres üvegeket, melyekből már az a megmaradt pár 
csepp alkohol is elpárologva légneművé válva távozott� Ilyenkor 
aztán a függőség oldaláról újból és újból érkeztek az inspirációk, 
újabbnál újabb löketek beszerzésére� Érdekes módon Mindspring 
Lászlónak ez az állapot – minden nehézség ellenére – fenntart-
hatónak bizonyult� Holl Natália kénytelen-kelletlen rájött, hogy 
szembe kell néznie vetélytársával, az alkohollal, de aztán ráéb-
redt, hogy a párbeszédnek esélye sincs, mert bárhonnan is közelít, 
ő csak kirekesztettje lehet a függőség világának, ha csak nem… 
Hacsak nem ő is szájára emeli az üveget� 

Mindspring részéről persze, hogy párbeszédről szó sem lehe-
tett, és csak egy álomkép hozhatta vissza a kommunikáció vilá-
gába, mint ahogy most is megcsillant a remény, amikor is Csatai 
Arnold elővarázsolt egy kis üveg pálinkát a konyhaszekrény sar-
kából, mikor már elhagyta minden más kibontakozási pozíció� 
Ott állt ő is az üres térben, a lepusztult konyha közepén egy re-
ménytelen ember társaságával, mögötte meg a szobában az asszo-
nya, akit meg egy új világ tömjénfüstje citált magával a kábulatba�

– Szopd le magad! – mondta, és odanyújtotta a lámpást a re-
ménykedőnek, aki elégedett mosollyal nézett fel rá, és mintha 
kitisztult volna egy pillanatra a konyhai romok között�

– Tudtam, hogy rád számíthatok – mondta egy tőmondattal� 
Kezében szorította az üveget� – Majd én vigyázok rád! – szólt hoz-
zá, majd kért egy kis poharat, amit sikerült a felszíni feszültségig 
töltenie� – Ezt itt hagynám – utalt a pohárra, amit nem bírt letenni 
az asztalra, mert mozdulatai kiszámíthatatlanok voltak� 

Csatai Arnold elvette a féldecist, és vigyázva az asztalra tette� 
– Ezt itt hagyom – mondta Mindspring – spórolni kell – tet-

te hozzá, aztán meghúzta az üveget, és újra összefüggéstelenül 
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kezdett beszélni� – Nekem a kettő is egy, és nekem ne mondja 
senki, hogy én javítsam meg, különben is az én galambjaimat 
üldözi, ezt csinálja titkon már sok éve, meg leselkedik, engem les, 
irigyelnek, erről van itt szó� Az ajtó, az ajtót is kinyitják, csak ő 
lehetett, a Bori, aki mindig les, képes utánam jönni, majd meg-
mondom neki, de mire visszanézek, eltűnik, köddé válik, gyors, 
mint az istennyila� De engem? A Kócost is meg akarta mérgezni� 

– Na, gyere! – szólt Hajnalnak, a kutyájának Csatai Arnold� – 
Tudtam, hogy megvársz�

– Ugye mondtam, hogy nem hagy el� 
– Ökörkém, ez az én kutyám, vidd az üveget, és menj haza! – 

szólt Csatai közönyösen� 
– Megyek, megyek, de hova megyek? – nézett maga elé 

Mindspring, aztán ide-oda sasszézva megindult, de csak a ker-
ti asztalig jutott, ahol majdnem elesett, mert ahogy megbotlott, 
az üveget teljesen magához ölelte és nem igen tudott egyensúlyt 
tartani, az asztal fogta meg� – Hát miről beszéltem én? – kérdez-
te� – Megmondtam előre, hogy ez is bekövetkezik, megmérgezni 
és kész, régóta próbálkozik, de én Mindspring László vagyok� 
Hallottátok! – ordította most már a puszta felé, ahogy a kapu-
félfánál is megállt egy pillanatra, és nézte lába előtt a földet� – 
Megmondom én a hivatalnak is, mi az, hogy nem küldik a fát? 
Ide küld két talicska fát? Jobb, ha nem küld semmit, úgyse fagyok 
meg, keresek egy nagy fát – mondta és a távolba nézett� 

– Húzzál hazafelé pajtás! Most ne a fát keresd, fűrészed sincs 
meg eszed sem, lépkedjél szép lassan, lépkedjél! – mondta Csatai 
Arnold, aki megfogta Mindspring László karját és pár lépést ve-
zette, hogy meginduljon a háza irányába� 

– De te is tudod, Józsi, hogy én ki vagyok?
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– Milyen Józsi? – kérdezte Csatai Arnold�
  – Ja, nem te vagy Józsi, akkor tévedtem� Van ilyen, miért 

ne lenne, én nem tévedhetek, de nekem a kettő is egy, de most 
hova megyünk?

– Vezetlek hazafelé, ember, de most már célozd be a tanyát – 
kiabált Csatai, és ekkor vágtában megérkezett Kócos, leblokkolt 
Mindspring lábai előtt, az meg majd keresztülesett rajta, de Csatai 
megtámasztotta� – Na, most már menjetek – mondta� 

– Te hogy kerülsz ide? – nézett Mindspring a kutyájára� 
– Én bezártam – tette hozzá� – Tudjátok meg, hogy bezártam� 
Kieresztett ki téged? – kérdezte, és fondorlatos nyomozásba kez-
dett a kutya-ügyben, ahogy botladozva ballagtak az otthonuk 
felé� Nagyon lassan haladt hazafelé a kutya gazdája, mert örökké 
eltévelyedett, és szinte a kutyája csalta hazafelé, ahogy mindun-
talan körbe csaholta, és előre szaladt�

– Nem kell nekem a mákos tészta, csak azért, hogy ne legyen 
fehér a tányér, váltott témát Mindspring� – Apám! Apám! Most 
kurjongass velem – kiabálta közben, és a telefoncsekk jelent meg 
a képzetében, amit be kellett volna fizetnie� Meg különben is mi 
köze van ehhez a keresztmamának, fizettem vagy nem fizettem? 
Mert ha anyám mondaná, de ő nem mondja, mert ismer engem� 
Ő tudja, hogy a kastélyban is mindent a helyére pakoltam, csak 
a gázpalackot nem, mert akkor annak már réges-régen lába kelt� 
Másként nézve, úgy nem igaz minden, ahogy van� Úgymond, hol 
a valóság? Apám! – kiáltott fel, és megfogta a kilincset, de nyílt 
a kapu� A kutya is ugrált az ajtóra, segített volna nyitni, mire 
Mindspring egyet hátralépett, majd lendületből rúgott egyet – ki-
szakadt a zár a keretből� – Mindenhez érteni kell, ugye Kócos – és 
lazán besétáltak a kapuroncs nyílásán az épület felé� Persze az 
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előszoba kulcsát sem találta, és a már jól bevált rúgástechnikával 
kitárult az ajtó és szabad lett az út az otthonába, ahol éjjel-nap-
pal szólt a televízió� Már kottásan rágta magát, hogy lemaradt a 
Babos Tímea teniszmérkőzéséről, legyintett egyet, rágyújtott vol-
na, de már cigarettája sem volt, nekiállt hát csavarni egyet�

iv.

Suba Jóska nyomta a csengőgombot és az akkumulátor által 
táplált hajókürt belebömbölt a térbe� Olyan hangja volt, hogy 
az elhaladó kamionok is válaszoltak rá az útról� Jóska meg csak 
nyomta, nyomta, kis szünetekkel, ahogy mondani szokás, mint 
a süket az ajtót� Nagy sokára, mikor már épp egy legyintéssel 
távozni készült, mozdult a kilincs, és Mindspring László torzon-
borz feje kandikált ki a résen� Még veszkődött egy keveset a pa-
pucsával, aztán kilépett a lépcsőre� 

– Ma már, máma van már? – szólt akadozva összefüggéstelenül� 
– Persze, hogy máma – mondta Suba Jóska idegesen� – Nincs 

töltés Basikám� Rá kellene mozdulni a verdára�
– Ha tegnap lenne, akkor jó, de hogy máma van már… Semmi 

sincs a helyén… meg különben is szénkefém sincs, bár lehet, hogy 
ráhibáznák� Holnap nem lenne jó? – kérdezte aztán fulladozva� – 
Bort hoztál? – tette fel még hirtelen köhögve a kérdést� 

– Beszaladok a kocsmába – mondta Suba Jóska�
– Megyek veled – mondta Mindspring felvillanyozódva� 
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– Na, gyere! – Erre a hívó szóra aztán Mindspring László, akit 
Basinak is hívtak, ezerrel józanodott, és visszalépett az ajtón, 
hogy szalonképes ruhára váltson, mert erre mindenképpen adott� 
A falu az a falu, és ott fontos a megjelenés, visszafelé, hazafelé 
ugyanaz már nem volt fontos, sőt kisebb kellékek, mint sapka, sál, 
esetleg kabát el is maradt itt-ott a fokozott idegállapotban, amikor 
már nem volt elvárható az összefogottság állapota� A „Laposban” 
Mindspring beállt a pult mellé, és rögtön párosával kérte a fröcs-
csöt, egyiket a másik után sorosan döngette lefelé, bár még nem 
is tudta, hogy kinek a kontójára fogyaszt� Suba Jóska meg leült 
egy asztal mellé, kinyújtotta és keresztbe tette a lábait� Kalapját 
a homlokánál hátra tolta, úgy gondolta, hogy egy hosszú út után 
kasztot váltott� Bizony-bizony, hol voltak már azok az idők, ami-
kor a második asszonyával egy kis tanyán próbálkoztak, ahol 
a falakon kívül minden az ő otthonteremtő szándékának volt a 
terménye� 

Használt bútorlapokból készített szekrényt, polcot, fogast, 
raklapokból tákolta össze az ágyat és a konyhapult dizájner ter-
mékekből lett összekombinálva, amit menőbb helyek környéké-
ről hordott össze� Egyszerűen tanyát kellett verni, mint ahogy 
egyszerűen csak összeálltak Edóval, minden különösebb nélkül, 
ősi ösztönök parancsára és rázuhantak a raklapokra, hogy ösz-
szefonódjanak erőt meríteni a feszültségeikből� Jobb híján akko-
riban növényeket gyűjtöttek� Fenyőtobozt meg borókát vásárolt 
egy muki szezonálisan, és ebből a bevételből addig kitartott, 
mígnem elkezdődött a disznóvágások időszaka� Onnantól aztán 
hadd szóljon, csak a késnek hasítson az éle! Naponta több disz-
nót is feldolgozott és kilométer számra töltötte kolbászt, abálta 
a hurkát és formázta a sajtokat� Megtelt otthon a hűtő, amivel 
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már kiszorultak a házból is, praktikusan a takarmányosba, aztán 
ahogy jött a pénz, tákolni kellett az ólakat, mert már volt miből 
vásárba járnia, megtelt minden malaccal, aztán egyszer csak ha-
zavezetett egy lovat is, egy rámás kocsiba való igazi igáslovat� 

– Minek ez? – kérdezte Edó, aki ekkora már megszült egy 
kislányt� 

– Ahol megférnek hárman, négyen is meglesznek – válaszolt 
Suba Jóska� 

– Tán a lakásba kötöd be? – kérdezte az asszony�
– Beköthetném oda is, de nézz rá, kár lett volna kihagyni 

– mondta, és elkezdett arról beszélni az asszonyának, hogy ez 
mekkora fogás volt� Nem szabad lett volna otthagyni, meg kellett 
venni�

Mire tavasz lett, a ház mellett egy óriási gödör tátongott, ami-
ről Suba Jóska úgy gondolta, hogy abban már ősszel a bor fog 
forrni, így hát hozott valahonnan egy prést is, amit gondolat-éb-
resztőül csak úgy letettek a gödör mellé, és a kettő úgy mutatott 
együtt, mint egy művészeti alkotás� Mikorra virágozni kezdtek a 
környék fái, már volt annyi fedezete, hogy hitelt kapott a tanya 
felújítására� Innentől aztán mint egy gőzmozdony, úgy dübörög-
tek a tervek, nyomultak a gondolatok, versenyre keltek a vágyak, 
és viharos gyorsasággal képzeletükben már megszületett az újjá-
épített tanyaház� Egyre többet és többet beszéltek róla, míg nem 
már kaptak gerendákat, tetőanyagot, majd kaptak ajtókat, abla-
kokat és sok-sok egyéb más kimaradt anyagokat, innen-onnan, 
mint apró segítségeket� Ahogy megtestesülni látszottak a vágyak, 
újabb és újabb ötleteik támadtak egészen az amerikai konyhás, 
mediterrán tetős megoldásokig� 
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Suba Jóskának az agya csak forgott és forgott, amely alá csak 
táplálta a tüzet Edó, hogy merész álmaikhoz ki ne fogyjanak 
az ötletek� Az átalakítás és megújulás kényszerében Suba Jóska 
úgy döntött, lebontja a falakat is, mi az neki, semmiből sem tart� 
Gondolataival már szabad szárnyalások sorozatának száguldása-
in szörfözött, de meg nem állt volna ezen a deszkán egy percre 
sem, ha nem érezte volna a segítségeket és a magában felgyülem-
lett erőt� 

Ebben az állandóan formálódó tervciklusban aztán kezdtek fe-
lülkerekedni az ösztönök� Már semmi sem volt jó, úgy ahogy állt, 
és kibontakozott az észjárásból egy új vágy, a kacsalábon forgó 
meséje, amiről azt hitte, hogy hamarosan meg is testesülhet� Már 
régen nem praktikus és célszerű megoldások vezérelték, hanem 
a gondolkodásában eluralkodott féktelen és eszelős vágyak az 
emelkedés megfoghatatlan magassága felé� Felemelkedett a reali-
tások talajáról a kis bárányfelhőkbe, aztán még felfelé, tovább-to-
vább sodródva a nagy ködös ciklonok felé� 

Mire a cseresznyét szüretelték, már nem álltak falak az átala-
kításra váró tanyánál és a már pincének kiásott gödör is be lett 
temetve, alján az elhullott lóval, amiről senki sem tudta, hogy 
mibe döglött bele, noha teljesen egyértelmű volt, hogy a nem ló-
nak való életmód elszívta tőle az életerőt� Mindennek oka volt-e 
Edó, már nehéz lenne megmondani� A kislánnyal a karján na-
ponta új terveket gondolt ki ő is, vagy ha nem, elment szomszé-
dolni és naphosszat a környékbeli asszonyokkal cseverészett és a 
legkülönfélébb árukínáló reklámokat böngészték� Elvarázsolta a 
végtelen árukínálat, ami dömpingként jelent meg kiadványokban 
és ostromolta a vágyait, hogy majd ezekkel ők élni fognak, mert 
mennyi-mennyi előnnyel is bírnak ezek a kis okos készülékek, 
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szerszámok, eszközök, mint ahogy már a pelenkát sem kellett 
mosni, mert praktikusan egyszer használatos volt a termék, amit 
az őseinek még nélkülözni kellett, és csak egyvégtében robotol-
tak� Na, szóval a barátnőkkel folyvást folyt a csevej az álmaikról, 
amiről úgy gondolták, hogy már itt is van karnyújtásnyira, és 
ha minden jól megy, az ölükbe is hullik� Edó is okosodva egyre 
többször és többet ösztökélte Suba Jóskát, hogy mint a teremtés 
koronája igenis tegyen csodákat� Aztán csak nőtt körülöttük a tér, 
mikor először levették a házról a tetőt, kivették az ajtókat, abla-
kokat� Majd a falakból is bontottak le, hogy okos téglát építsenek 
be, mert akkor már alig kell majd fűteni is� Haladni kell a korral, 
ismerni kell a kihívásokat� Suba Jóska hozatott a tetőhöz faanya-
got, lényegében már készleten volt az összes gerenda és a lécek is 
elégnek bizonyultak� 

Már a hiteligény is a kezükben lobogott, mikor is egy csábos 
pillanatban pénzzé tették a tető anyagát, majd vásároltak, vásá-
roltak, hogy legyen számla a bank felé, míg nem volt már anyag, 
de kiapadt a pénz forrása, a tanya meg romokban állt� Suba Jóska 
merengett még egy csöppet a múlton, és anélkül, hogy valakit 
is okolt volna Edó jutott az eszébe, a csöppnyi lánnyal� Mennyi 
tervük is volt, Istenem, és most ő itt ül a kocsmában egy asztalnál, 
szemben a pulttal, ahol Marcsi méri az italokat a szomjasoknak� 
Suba Jóska felállt, odalépett a pulthoz, és Marcsinak bennfen-
tes módon jelzett, hogy Mindspringnek most már csak egyesével 
lökje oda a fröccsöt� Visszament az asztalhoz, és újból rágyújtott 
a töprengései mellett, de egy pillanatra még fennakadt Marcsin 
a szeme� Jó volt még ránézni erre az asszonyra, és a modora, a 
pillantása meg a búgó hangja egyenesen levette a lábáról azt a 
pusztában edződő embert, akiről sokan hitték, hogy érzéketlen� 
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Aki egyik marhát a másik után taglózta le, és éles késével csak 
halk hörgések mellett fektette ki a hízókat a tanyák zugaiban� 

Edó már nincs és a lány sincs, akit azelőtt a nyakában hordott, 
de nincs a ház sem, csak a nyomok maradtak utánuk� Igazából 
mindent így kell felégetni, ahogy ők művelték� Az asszony nap-
hosszat barátnőzött, az ételben nem volt köszönet, a jószágok 
hullottak, és végül a ló is belekerült a gödörbe, ami a pincének 
készült volna� Amit lehetett, lebontották, amit nem, szétverték 
a jobb reményében, de ez a remény egyre távolabbra úszott az 
elérhetetlen dimenziók térfelére� A készleteik is leapadtak, mint-
ha árulták volna, vagy tolvajok hordták volna szét a szalonnát, 
kolbászokat, befőtteket meg a zsír- és tepertő-készletet� A disznó 
már nem röfögött az ólban, a tyúkok sem káráltak téblábolva, a 
nyulaknak meg már csak az ürülékük maradt� Még a kutyák is 
beleuntak az itteni sorsba, mintha megérezték volna a lepusztu-
lás leheletét� Elmentek párt keresni a hívó szóra, és egyik sem tért 
vissza többé a házhoz, az otthonukhoz, vagyis annak romjaihoz� 
Közben Edo egyre többet viritykelt a barátnőkkel, először csak 
édeseket, sherryket, bonbonmeggyeket, de aztán a likőrök mellé 
jöhetett a sör, a bor, a pálinka is, míg végül felvette a nyúlcipőt a 
civódások végén, és nem lehetett tudni, merre vette az irányt� A 
kis Edinát Suba vitte a nyakában a legelőre, úgy őrizték a nyájat, 
melyet akkortájt vállalkozásban terelgetett� 

Most, ahogy Suba Jóska nézte Marcsit, elgondolkozott a múl-
ton, és olyan feszültség lett rajta úrrá, hogy a zsebében lévő mo-
biltelefonját ujjaival, harapófogóba fogva megroppantotta, de nem 
törődött vele, és már nem is Marcsit látta pult a mögött, hanem 
gondolatai a mezőre vitték, ahol már látott egy autót, amely felé-
je tartott� Igen, az autó határozottan feléje tartott, és mikor már 
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közelébe ért, a birkák megugrottak, ő meg ott állt nyakában a kis-
lánnyal, akiért valamilyen családvédelmi hivatalból jöttek, hogy 
elvigyék a kicsi Edinát� A nénikéje ölelte magához a kislányt, és 
hivatalnokok védelmében beült vele a kocsiba, akkor fogalma sem 
volt, hogy mitévő legyen, csak azt tudta, hogy ott maradt a mezőn 
a falkájával meg a kutyájával� Csak tehetetlenül toporzékolhatott 
volna, de ott, a természet óriási óvó karjai között tartásra kapta a 
parancsot� A kutyája is nyugtalanul szaladgált, de aztán odaállt 
elébe, a szemébe nézett, és várta az utasításait, mire az intésre 
széles ívben megindult, hogy visszaterelje a nyájat� 

A múlt hatása alól kilépve, a megrepedt mobiltelefonnal a zse-
bében, odalépett a pulthoz� 

– Mégis csak megiszom egy Unicumot – mondta Marcsinak, 
aztán, ahogy lehajtotta a három centet – mert azért vigyázott rá a 
nő –, kiment az ajtó elé és rágyújtott, hogy levezesse a feszültséget 
és tisztuljanak a gondolatai� 

Nem értette, hogy a tervei miért borulnak állandóan� Mindent 
összerak, eltervez, és amikor már a cél felé haladna, valahogy 
irányt változtat� Célokat tűz ki, kidolgozza a megélhetési stratégi-
át, elindul ezen az úton, beveszi az irányt, és egyszer csak, mint 
a gyerek, belerúg a homokvárba, ahol minden összeomlik, és ma-
gába zuhan napokra� Előre szeretne lépni, de aztán mindig vala-
mi visszafogja, vagy megretten a bizonytalanság távlataitól, s az 
ilyenkor fellépő szűklátókörűség kicsinyessé teszi időnként meg 
szinte fösvénnyé� Fösvénnyé bizony, mikor a saját állatait képes 
halálra koplaltatni a betárolt takarmánykazal mellett� A kecskék-
kel is így járt, hogy mindig a szűkebb időkre tartalékolt, de egy 
ponton túl a gidák úgy legyengültek, hogy később már a manna 
sem segített volna rajtuk, és a végelgyengülés visszafordíthatatlan 
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lejtőjére léptek� Elkapta a komfortérzés, hogy mindene megvan, 
és ezt az állapotot őriznie kell, a lehető legtovább ki kell húzni, 
és mikor majd az igazi cudar idők jönnek, nevetve helyt tud áll-
ni, mert van mihez hozzányúlni� Mire elérte volna ezt a kritikus 
állapotot, nem tudta meghúzni a határt, nem érezte meg az időt, 
pedig ha már letért a következetesség terepéről, amire igazából 
csak a vágyaiban próbált felkapaszkodni, legalább a pillanatot 
kellett volna megéreznie, hogy most itt az idő, és mintegy artista, 
ura legyen az állandóan változó pozícióknak�

Hát, igen, mindent mindig elölről akart folytatni, vagyis hát 
újrakezdeni� Így hát az állandó rombolás és az állandó építési, 
azaz alkotási kényszer eredői kioltották egymást, és állandósult a 
káosz� Már az első felesége is rájött erre, és ő úgy látta, nem lesz 
elég energiája kiegyensúlyozni az akarnokságot, így hát ő teljesen 
kizárta életéből, sőt kigyomlálta még a gondolatát is a folytatás-
nak� A második házasság ugyanoda vezetett, mint az első, csak 
több veszekedéssel, nagyobb hangoskodással, de a válás után ka-
pott esélyt a gyerek láthatására, amivel először sűrűbben, később 
egyre ritkábban élt� Két fiú gyerek után aztán megszületett Edina, 
akinek az anyjával egyszerűen már csak elhalt a kapcsolat, és 
mint két kiszáradt ág az erdőben csak hever az avarban, egymás-
tól függetlenül� 

De most itt a pult előtt, ahogy nézte Marcsit, úgy érezte, hogy 
ez az asszony neki született, ez már az övé, pedig még egy csók 
sem érintette meg őket, úgy érezte, hogy eddig minden azért tör-
tént, hogy ez a találkozás bekövetkezhessen, és Suba Jóska lelkét 
elöntötte az öröm és elégedettség, ahányszor csak ránézett a vö-
rösre festett pultos asszonykára� 
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A helyiségben közben egyre többen és többen gyülekeztek, 
jöttek rontani a levegőt és pusztítani az italt� Lassan bábeli zűrza-
var töltötte be a teret és a csuklástól a jóízű nevetésen keresztül, 
egészen a borgőzös hangulattól széles repertoárban nyilvánult 
meg az össznépi lazítás, a tudat szabadjára engedése� Ahogy Suba 
Jóska elmélázott a saját múltján és szemmel tartotta Marcsit, úgy 
érezte, új fejezet kezdődik az életében� Vonzódott ehhez az asz-
szonyhoz, és már nem csak érezte, de már több apró jelből is tud-
ta, hogy kölcsönös a szimpátia, pedig még azt sem tudta, hogy 
Marcsinak milyen kötelékei lehetnek, azaz még vak volt az asz-
szony magánéletének titkaiban, de erősen hitt benne, hogy kap-
csolatuk gőzerővel kezd összeboronálódni� 

Körülnézett és megnyugtatta, hogy Mindspring nem csi-
nált még botrányt� Látta, hogy jól elvan egy hangosabb társaság 
szószólójaként�

– Kedvem lenne belenyalni egy vermutos pohárba, tudod olyan 
citrommal körberántott cukrozott pohárból – mondta Marcsinak� 
– Csak hát, tudod… – és itt megállt a mondattal�

– Csak hát? – kérdezte Marcsi�
– Csak hát, haza kell vinni Mindspringet, meg hát, ugye, én is 

akkor szivacs leszek�
– Tudod mit? – mondta hirtelen Marcsi� – Készítem neked a 

poharat, és majd én jó pénzért hazafuvarozlak benneteket� No, 
persze a te kocsiddal, és akkor eszedbe se juthat, hogy ámokfu-
tásba kezdj – tette még hozzá, és elnevette magát� 

Azon agyalt, miközben járt a keze, figyelt és koncentrált, hogy 
most kitapasztalja, hogy ez a Suba Józsi, aki már a szíve csücs-
kévé kezdett válni, ugyan miként fut zátonyra, ha fellazulnak 
a gátlásai és elszabadulnak vele a csikók� Úgy gondolta, hogy 
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most helyzet van, most kiismerheti, hogy ez az ember a szesztől 
szentimentális lesz, vagy agresszív dühöngésbe kezd, netán egy-
szerűen csak elalszik, és még horkolásba is kezd� Úgy gondolta, 
hogy itt az idő könyökcsőbe nézni, hogy a rejtett érzelmek titka-
iba lessen� Az ő házasságának már úgy is vége� A lányának már 
van párja és a fia is már diszkóba jár, a férjével meg már végképp 
vége a házasságuknak� Elég volt a zöld és kék foltokból� Lassan a 
válópernek is vége, amely azért nem egy sétagalopp, mert Matyi 
bosszúálló típus� Amúgy is történnek sötét dolgok a városukban, 
és bizony nem ártana, ha erre a Suba Józsira ő számíthatna, ha 
a támasza lenne és egy kis kapaszkodót nyújtana, biztonságot 
sugallna� Egyből másként tenné le a fejét arra kis pihenőre, mi 
megmarad neki� Végighúzta hát a citromkarikát a pohár szélén 
belemerítette a cukorba, öntött a vermutból, és ahogy a citromcsí-
kot levágta, a pohár szélére tette részben dísznek, részben ízesí-
tőnek� Suba Jóska a remekművel visszasétált az asztalához, de az 
időközben odatelepültek csak lestek, hogy hova vetemedett ezzel 
az urizálással� 

– Talán lebénult a nyelved, hogy szívószálaznod kell ember? – 
szólalt meg Száraz Béla, aki közben odaült az asztal mellé�

Suba nem vállalta be szó nélkül a megjegyzést� 
– Az üvegszemeddel el sem látsz idáig, ember� Talán a rádióból 

hallottad a hírt, hogy cukorral szopogatom a száraz vermutot? 
Erre mondják, hogy a vak tyúk is talál szemet, de úgy hírlik, az 
ép szemed olyan, mint a sasé, csak ne pislognál�

– Kihúzod a gyufát, ember! – erősködött Száraz Béla, aki va-
lóban félszemű volt�

– A kocsirudat sem vennéd észre, nem hogy a gyufát – neve-
tett fel Suba�



– 272 –

– Tobozgyűjtőket is beengednek ide? – próbált gúnyolódni 
Száraz Béla� 

– Csak úgy döntöttem, beugrok meglátogatni olyan hígagyú-
akat, mint te vagy, Béla�

– Tudod, kivel szórakozzál?! – pattant fel Száraz Béla, és ahogy 
felemelkedett, nyomban vissza is zuhant, ahogy Mindspring 
László az ép szeme alá nyomott egy sallert� 

– Na, csak, na, csak… – mondta volna az apám, ha élne, de te 
most kihúztad belőlem az emlékeket – tette hozzá, aztán a kezébe 
adta a sörét� 

– Na, igyál szépen, Béla úr! – és megborzolta Száraz Béla haját, 
aki szájába vette a sörösüveg végét, és nagyokat nyelve kortyol-
gatott beleszédülve, és beletemetkezve az ivásba� 

– Új idők járnak, emberek� Mindspring László kijózanodott 
a kocsmában – nevette el magát Suba, közben összecsapta a te-
nyerét Mindspring lapát kezeivel� – Kösz testvér, igen szemfüles 
vagy� Te vagy a király! – mondta Suba és igen elégedett volt az 
istápoltjával� 

Aztán rendelt egy páros kanyart az új keletű testőrének, majd 
ismét kinyújtotta a lábát és nézte Marcsit, ahogy tempósan szor-
goskodik a pult másik oldalán� Közben Száraz Béla és társasága 
elhagyta az asztalt, és pult előtti könyöklőre támaszkodva tur-
bózták egymás fantáziáját a legújabb fémkereső, azaz kincskereső 
készülékek megbízhatóságáról� Így ábrándoztak a szerencséről, 
gazdagságról�

Suba Jóska meg játszott a gondolattal, illetve csak játszott vol-
na, de inkább véresen komolyan latolgatta a jövőjével kapcsolat-
ban hozható gyöngyszemeket, melyeket lassan-lassan fűzött fel 
gondolatai spiráljára� Vonzódott ehhez az asszonyhoz, remélte, 
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hogy a testiség uszályával rátalálnak a közös jövőjükre, és tanul-
va kudarcaikból, ki fogják kerülni a zátonyokat� Ő már is indult 
volna Marcsival a tanyára, de a záróra volt akkor a mérföldkő� 

Mindspring is visszament már a társaságához, így újra maga 
maradt és játszott a gondolataival� A múlt viselt dolgai forgolód-
tak a fejében, hogy tudniillik ő mindig a legjobbat akarta kihozni 
magából, de valahogy sorra elbukta a pillanatokat� A későbbi-
ekben meg már az akut problémáik megviselték az együttélés 
minden pillanatát� Még emlékezett, mikor először érzett sza-
bályos hányingert a veszekedések folyományaként� Idővel meg 
már úgy érezte, kilyukad a gyomra és az émelyítő érzéssel egy 
időben összefutott a nyál a szájában, azaz fizikai rosszullétekbe 
torkoltak az összecsattanások, melyek előbb-utóbb napirendre 
emelkedtek� Az első házasságában még mindketten zöldfülűek 
voltak� Elkapkodták, azt hitték, hogy a testi együttlétek felnőtté 
avatták őket, és ahogy feloszlott a szerelem bódító köde, ahogy 
a fényre léptek, megindultak, de külön irányba vezetett az útjuk� 
Elmondhatták, hogy – bocsánat – nem így gondoltam, nem ezt 
akartam, tévedés volt� A második házasságánál jelentkezett az 
a bizonyos nyomor szindróma, ráadásul, ha az asszonyra nézett, 
már csak egy sárkányt látott, akinek ha voltak is jobb pillanatai, 
már megtévesztésnek hitt� Edo már más volt, teljesen érdektelen, 
élte az életét tőle függetlenül, de úgy, hogy nem is törődött ott-
hon semmivel� Hazudna, ha nem úgy érezte volna, hogy voltak 
közös céljaik, de hogy valamit is elérjenek, nem volt kitartásuk� 
Az asszony önállósította magát a gyerekkel, azaz elténfergett, el-
szomszédolt, elpostázott, az otthonuk meg szó szoros értelemben 
széthullott� Suba Jóska kapaszkodott az építési elgondolásaival, 
nagy ívű átalakításaival, amik sorra féloldalasra sikerültek, azaz 
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bontott, de nem épített� Hát, mit is csinált volna, elfogyott az am-
bíció, no meg persze a pénz is� Futott még a szekér egy darabig 
az építési hitelekből, amihez csak jó számlakezelés kellett, de attól 
még nem került fel a gerenda meg a cserépléc sem a viskóra� – 
„Sírjanak a bankigazgatók” – ízlelgette Suba a mondást, aminek 
a szövegfoszlányait imént hallotta egy közeli asztaltól� Persze, de-
hogy sírtak akkortájt már a bankigazgatók, mikor a gazdaságban 
non-stop liberalizáltak, privatizáltak meg dereguláltak még a déli 
hírek szerint is� Elsomolyogta magát, hogy az ő helyzetét nem 
lehet ilyen kategorikus szakszavakba önteni, ahogy azok csicsog-
nak az érzelmektől, és a tényeket átitatják az indulatok és a ködös 
emlékek� A ködös emlékek, a gyerektartások körüli zűrökről, a 
büntetések közmunkába torkoló kényszeréről és a kisemberek 
és cimborák felé a szövevényes ígéretek, csereberék és a be nem 
teljesült várakozások képregényeiről� No, persze, nem szélhámos-
ságból, egyszerűen képességhiánytól, időhiánytól, a magára ma-
radottságtól, az átkozott cowboy-természet újrakezdési mániákus 
kényszere vitte, vitte a sűrűbe újabb és újabb történések felé� 

– Ah, mi a tyúk kőanyó? – hallotta maga mellől a hangot és 
egy bot koppant előtte az asztalon� 

Suba Jóska a szék karfájára támaszkodott és hátrafordulva fel-
nézett a merénylőre� 

– Te vagy, Csekó? Mindig jobbat vár az ember� 
– Én meg azt hittem, elszármazol erről a telepről, ember – 

mondta sértőn, de mosolyogva Csekó a hasonszőrűnek� 
– Gondolom, hogy most a Mercire gondolsz? – mondta Suba� 
– A Mercire? Hova gondolsz? – a lóra gondolok, vagyis hát a 

csikóra, amire foglalót adtam, öcsém� 
– Ja, a csikó! – kiáltott fel Suba Jóska� 
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– Örülj, hogy nem lett a tied, bekólikázott és annyi�
– Én a foglalóról beszéltem cimbora, nem a kólikáról� 

Tisztázzuk végre valahára!
– Van egy csettegőm, vidd el, és felejtsük el a csikó-ügyet – ja-

vasolta Suba Jóska�
– Kezet rá! – mondta Csekó, aki úgy gondolkozott, hogy már 

ez is több a semminél� Iszol valamit? – kérdezte még� 
– Ihatnék, de Marcsit várom, akarom mondani: a zárást� 
– Egy ezrest otthagyok nektek áldomásra� Holnap megyek a 

gépért – mondta Csekó, és kísérőjével kisétált az ajtón� 
Egyik kezével a botot fogta a másikkal meg a kísérője vállát� A 

lábait meg még így is éppen arrébb-arrébb pakolta� A szklerózis 
multiplex pár éve hirtelen gúzsba kötötte, ez az alattomos kór� 
Megállíthatatlan természetét valaki megsokallhatta, és gáncsot 
vetett egyik pillanatról a másikra� 

Egyszerűen nem tudta irányítottan koordinálni a lábai mozgá-
sát, amit még jó ideig nem akart tudomásul venni� Próbálkozott 
még hetekig a nap minden percében, de aztán megcsillapodott, 
mint a rabságba esett állat, és elkezdett ismerkedni a betegsége 
természetével� Gyengültek a lábai, de erősödtek a karjai és az aka-
raterejének láthatatlan pozíciói egyre csak vaskosodtak, erősöd-
tek, ezzel együtt általában is nagy változásokon ment keresztül� 
Természete könyörtelenné vált, magának nem kért kiváltságokat, 
de kíméletlenségének ereje másokra nézve csapásként neheze-
dett, és csak behódolással lehetett enyhíteni a kötőfék szorításain, 
meg azon, hogy leálljon a sudri, melynek a vége jó húzós volt� 

Suba Jóska még nézte, ahogy becsukódik az ajtó Csekó meg a 
kísérője mögött, és kissé dohogott magában a kis affér miatt� Ő 
már fátylat borított erre a témára, de most ráébresztették, hogy a 
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függő ügyek újra és újra visszaköszönnek, kizuhannak minden-
fajta rejtekből� 

Még elgondolkozott volna a viselt dolgain, de egyre közelebb 
gyűrűztek az ismerősök poharakkal meg üvegekkel a kezükben 
és nagy csodálkozó szemekkel meg mosollyal az ábrázatukon 
talpuk alatt a felszabadult bizsergéssel már a székeket rángat-
ták, csinálták maguknak a helyet körülötte� Tudta, hogy ebből a 
pompázó közhangulatból nehéz lesz magát kivonnia a bűvkörből, 
pedig még most jutott eszébe, hogy előtte az élet� Hiszen még 
negyven éves sincs, és most itt van ez az asszony, Marcsi, aki 
szemmel láthatóan ura a helyzetnek, tudja kezelni a simlisséget, 
leszereli a rámenősöket és elejét veszi mindenféle erőszaknak, 
mielőtt az a gyújtópontra jutna� 

Kiitta a poharából a maradék vermutot, mindig egy kicsit for-
dított a poháron, hogy a cukordíszt lepusztítsa a kehely széléről� 
Hiába telepedtek le az asztalához az óriási zsongásban, mégis 
magára talált, és ugyan mondtak neki ezt-azt, mégsem billent ki 
az ábrándozásból� A zsibongásban mellételepülők idővel mégis 
csak megosztották a figyelmét� Mondott még néhány jópofaságot 
a hozzácsapódottaknak, de mikor már leöntötték az asztalát és 
folyt a lőre, felállt és odalépkedett a pulthoz�

– Nem a legjobb ötlet volt – szólt Marcsi felé�
– Mire gondolsz? – kérdezte kutyafuttában a nő, miközben a 

szeszes üvegekkel ügyeskedett és a poharakat terelgette a folyto-
nosság felé�

– Hogy hazaviszel bennünket�
– Mert?
– Mert, már készül a balhé – mutatott Mindspring felé, aki-

nek már félreállt a fején a sapka és felemelt ábrázattal fixírozott 
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egy notórius hőzöngőt� – Tudod, még ha magam lennék, de így 
kettőnkkel meg néhány lármással csak bajt csinálunk neked� 
Csak épp hogy elszopogattam a cukrot, nincs vész� Elviszem in-
nen Mindspringet, aztán rád csörgök, hogy miként mozdulunk 
tovább�

– Legyen – mondta Marcsi, és nem is lett volna több ideje cse-
vegni, mert a hangulat úgy forrósodott, mintha mindenki egyfor-
mán száradt volna ki…  

És akkor elcsattant az első pofon, amit Suba Jóska úgy érté-
kelt, hogy Mindspring nem bírta tovább, elszakadt a cérna� Mire 
odaért, kiütött egy másik fickót úgy, hogy az tényleg padlót fo-
gott� Suba lökdöste a maga előtt állókat, átértékelte a helyzetet, és 
duhaj utasát karon ragadva az ajtó felé vették az irányt, ami nem 
volt egy könnyű manőver, mert Mindspring helyt akart állni, és 
nehéz volt kimozdítani a kakasviadalból� 

Voltak segítőik, akik simították az ügyet, és már az ajtót is nyi-
tották, hogy ne eszkalálódjon a helyzet� Kis üggyel-bajjal sikerült 
beszállni és elhelyezkedni a musztángba� A kocsit a por meg a 
kacatok tartották egybe, de a motorja jól beszélgetett, ütemesen 
duruzsolt� A gázpedált csak finoman nyomva, inkább lassan ha-
ladtak, mert Mindspring annyi marhaságot hordott össze, hogy 
Suba Jóska figyelmét folytonosan megosztva, kis híján önmaguk-
ra is veszélyessé váltak�

– Tudod, mikor fogok én dolgozni járni? – kérdezte Mindspring, 
aztán választ sem várva: – Ha majd nyugdíjas leszek – mondta, 
mint aki minden fordítva csinálna, mint mások� – Egyébként is 
– folytatta – mi az, hogy nekem nem adja meg a lakhatási tá-
mogatást, meg tűzifából is egy köbméter helyett kiküld néhány 
nyárfatörzset? Mint erdészeti köbméterről beszélünk ám! Hogyne 
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– erősítette meg –, erről van szó! Engem még nem ismernek, bár 
a nyáron is megmondtam nekik, hogy damilos fűnyíróval nem 
vágom az útszéleket, nem hallok és kész� 

– Mit szeretnél elérni? – kérdezte Suba Jóska�
– Szeretni? – nevetett fel Mindspring, torz krákogással� – 

Tudod mit? – folytatta� – Menjünk vissza inni! 
– Inni? – mint a szivacs, telítődtél, ember… 
– Elmondanám, hogy nem eléggé – mondta most már csukla-

dozva Mindspring, aztán a teniszről meg a Babosról kezdett be-
szélgetni, meg a Groupama Arénáról, a Felcsút-csapatról meg a 
szurkolói körökről, az ultrákról, és hangosan számolta a támo-
gatási százmilliókat� – Nekem meg a huszonkétezerből kell nyo-
morognom� Na, ne már, hát hogy van ez? Ehhez képest a szoci-
alizmus aranybánya volt nekem – állapította meg, ahogy ismét 
józanodni kezdett, bár az állapota percről-percre változott� 

– Kellett ez nekem! – állapította meg magában Suba Jóska a 
csendesebb pillanatok egyikében� – Az életem romokban hever, 
én meg egy alkoholistával botorkálok, aki már egereket meg ele-
fántokat vizionál� 

El is határozta rögtön, hogy hazavergődik az utasával, és visz-
szamegy Marcsihoz az éjszakában� Elsősorban az motiválta, hogy 
szeretett vele lenni� Már a puszta látása is megnyugtatta, meg-
hallgatta őt, és higgadtan jegyzett meg dolgokat� Nem fejtegette, 
nem boncolgatta az ügyeket inaszakadtáig, csakúgy megjegyzett 
ezt, azt, és nem konfrontálódott a témák árkaiban, csakúgy terel-
gette őt a megjegyzésével, mint puli a nyájat� Szóval, mint a mese 
végén, egy húron pendültek és máris volt jövőképük� 

A tanyára már rég leereszkedett a sötétség, s mivel már elfo-
gyott előlük a kövesút, a dűlőutak kátyúit kerülgetve közelítettek 
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az épület felé, ahonnan baljós impulzusok hullámai kísérteték 
Mindspring lepusztult tépett idegrendszerét� Az elszigetelt élet-
tér szürke hétköznapján a kocsiból kiszálló gazda minden érzé-
ke sugallta, hogy történések vannak a ház körül� Suba Jóska a 
ház előtt tett még egy kört, hogy a fénycsóvája nagyjából befog-
ja az épületek kontúrjait és a köztük lévő teret� Kis idő múlva 
Mindspring közelített visszafelé a fénycsóvában, mellette Kócos, 
az intéző, aki, mint kiderült, túllőtt a célon�

– Lefojtotta a tyúkokat – jegyezte meg Suba felé Mindspring 
–, de hát ő itt az ász, nézett Kócosra a tanyagazda, aki csak egyre 
azt ismételgette, hogy ő a hibás, nem a kutya�

– Ezek szerint nincs mit tenni – jegyezte meg Suba Jóska�
– Nincs – felelte a józanodós� – Gyere, te oktondi! De tudod, 

mit? Jó lenne, ha legközelebb meg is kopasztanád őket� Tudom, 
én vagyok a hunyó, de valahol meg kellene húzni a határt, mert 
ahol te, ott én is, ahol én, ott ész is – mondta miközben átölelte 
Kócos nyakát� 

Ők ketten ott maradtak a tanyán egymást támogatni, Suba 
Jóska meg lassan, megfontolva és elgondolkozva gördült visszafe-
lé a kocsma irányába és alig várta, hogy megpillanthassa Marcsit 
és már érezte a reményekkel megtelő szívében az édes terhet, ami 
szinte szétáradt leharcolt testében, lelkében� 
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v.

Csatai Arnold a pszichológus csöngőjét nyomogatta az utcán, 
miközben a feje tele volt, mint egy kaptár� Lemeztelenedve érez-
te magát, hogy az önbizalmából kilépve, magabiztosságát hát-
rahagyva állt a kapu előtt, és várta a bebocsátást a kitárulkozás 
előszobája felé� Egy idő után dilemmázni kezdett, hogy ilyen 
nehéz ide bejutni, mire egyszer csak megszólalt a kaputelefon, 
ahonnan dr� Kőváry Zalán pszichológus hangja hallatszott� A kö-
zölt technikai lépések után kinyílt az ajtó, és szabaddá vált az út 
felfelé, a kitárulkozás szakmai mezejére� Átvágta magát a kisebb 
átjárókon, és beszállt a liftbe, ami fizikumát felfelé repítette� Sehol 
nem érezte még ennyire a tehetetlenségét, mint akkor, ott, a szűk 
kis kabinban, ami a remélt megoldás szférái felé repítették, mi-
közben agyában szüntelen labdáztak a gondolatok és mintegy 
végtelenített szalagon ismétlődtek és ismétlődtek az utóbbi idők 
történései, amik a magánéletét voltak hivatva porrá zúzni� Annak 
idején, mikor ellopták a motorkerékpárját a kapujuk elől, és né-
zett előre, nézett jobbra, nézett balra, megdörzsölte a szemét, és 
ugyanúgy a motor hiányát látta, vagyis azt, hogy köddé vált, el-
szállt, elillant, eltűnt, kámforrá vált, amit nehezen akart felfogni, 
nem tudott megérteni, és még sokáig tartott megemészteni az 
egyszerű lopás tényét� Most hasonló rezonanciával merengett ott, 
a liftben, mert még mindig felfoghatatlan volt számára a történet, 
ami megrengette stabilnak hitt házaséletét� Nem mintha érzékel-
hetetlen lett volna számára a környezetében megtörtént bukások 
sorozata, de magáról, helyesebben magukról soha nem gondolta 
volna, hogy csapdába esnek, hurokba szorulnak, és megcsonkolt 
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érzelmekkel kerülgetik majd egymást, mint két befogott vad 
egy ketrecben, ahol az indulatok megállíthatatlan körforgásba 
kezdenek�

Megállt a lift� Újra csengőgombokat nyomogatott, majd a mik-
rofonon keresztül azonosította magát, hogy azonos önmagával, 
mire kinyílt az ajtó, és belépett az előtérbe, ahol egy hang közölte 
vele, hogy helyezze magát kényelembe, és eligazítást adott, hogy 
hol a fogas, a toalett, és hogy az asztalon van olvasni való� Csatai 
Arnold körülnézett, hogy vajon hány kamerával figyelhetik őt itt, 
de aztán inkább legyintett egyet, hogy magánmegbeszélésre jött 
a pszichológushoz és nem kell a kákán is csomót keresni� 

Kalapját a fogasra akasztotta, és beletúrt az újságokba, hátha 
lekötné valami hír a nagyvilágból, de a magában hordott zakla-
tottságát nem múlta felül a világ zaja� Próbálta összegezni ma-
gában a mondanivalóját� Aztán rájött, hogy summa-summarum, 
nem is olyan könnyű dolog lesz egy vadidegen embert beavatni 
a magánéletébe, egészen a hálószoba-titkokig, szakértői világ ide, 
szakértői világ oda� Elképesztő luxusnak tartották egykor, hogy a 
fejlett nyugaton valamire való embernek számos kiszolgáló mel-
lett kell, hogy legyen bankára, biztosítója és pszichológusa� Lám, 
a rendszerváltás tojáshéját még éppen hogy elsöprögette az idő, 
és ő itt ül a pszichológus előszobájában� – Leblokkolt – saját maga 
előtt égett –, hogy is összegezze a dolgokat, hogyan summázza, 
vagy – és ez nyilvánvaló – részletezni kell az eseményeket, de 
meddig? És egyáltalán, logikusan hogy is lehet ezt elmesélni, hi-
szen hihetetlen az egész� Aztán legyintett egyet magában, dehogy 
hihetetlen, csak úgy nekifutásból látszik igazán szürrealistának a 
kép� A legrosszabb viszont az volt, hogy lassan úgy érezte, hogy 
ez itt a világvége� Megsemmisültek a megálmodott álmok, de 
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még a felépített valóságkép is, ami most már percről-percre fa-
kult, szürkült és az értelmetlenségig lemeztelenedett� Nem tudja, 
mi történt Dórával, lassan és észrevétlenül alakult át, vagy le-
het olyan, hogy ilyen is volt, csak visszafogta magát – töprengett 
Csatai Arnold� Ilyen hosszú időn keresztül nem mutatta volna ki 
a foga fehérjét, lehet ilyen? Nehezen elképzelhető… De amikor 
kitette a plázánál az asszonyát, azaz a feleségét, az kirittyentve, 
határozott léptekkel, vállán a táskával, hóna alatt egy dossziéval 
öntudatosan és elszántan a bejárat felé lépkedett, felmerült a kér-
dés, hogy egyáltalán mennyire ismerik egymást, vagy csak úgy 
éltek egymás mellett a semmiben, megszokásból� A dosszié, az a 
sárga dosszié, amely messziről kiabált a piros rékli mellett, nem 
illett a képbe� Dóra nem intézett soha ügyeket, adminisztrációt, 
ami az életükkel járt, mert ugyan volt jogosítványa, de vezetni 
nála életveszélyt jelentett, így hát a mindenféle hivatali eljárás az 
ő dolga maradt, nála futottak össze a szálak, de a részletekbe is 
ő látott bele, így rámaradt a güri is� Szóval a sárga dosszié nem 
illett a képbe, mikor valami olyasmiről volt szó, hogy Dóra kutya- 
meg macskakaját akar vásárolni, és be van jelentkezve a kozme-
tikushoz� Tanyán laktak, bár volt városi házuk, de mindez plusz 
energiát, időt és pénzt igényelt, hogy az asszony ápoltsága kife-
jeződjön� Mindent összevetve, egy kialvatlan éjszaka után Csatai 
Arnold figyelme elsiklott a dosszié felett, és ő is ment tovább az 
ügyeit intézni, melyből aznapra is kijutott belőle bőven�

„Játszunk, akkor játszunk” – csengett vissza fülében a szó a 
Dórával történt beszélgetésből� 

Itt tartott a gondolataiban, mikor nyílt az ajtó, és dr� Kőváry 
Zalán bentebb invitálta a rendelője centrumába, ami úgy volt 
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kialakítva, hogy a távozók egy másik folyosón léptek ki, és már 
nem találkoztak az újonnan érkezőkkel�

– Foglaljon helyet – mondta a pszichológus, miközben még az 
asztalon lévő iratokat rendezte� 

Eközben Csatai Arnold körbenézett az egyszerű, de kimértnek 
tűnő helyiség tárgyai között� Az asztalon lévő papírok tesztla-
poknak tűntek meg valami rajzfélék, vonalak kontúrjai látszot-
tak az asztal sarkán� A szoba egyik oldalán egy nagy műszert 
lehetett látni, meg az asztal végén mintha játékgép hivalkodott 
volna� A falakon érdektelen képek, inkább absztrakt grafikák 
csüngtek egyszerű natúr keretekben� Miközben Csatai Arnold 
érzékszervei végigfutottak a helyiség kontúrjain és részletein, 
mintegy tájékozódásként Kőváry Zalán pszichológus felemelte 
tekintetét a papírok közül, és egyelőre némán szemügyre vette 
a vendégét, aki szemmel láthatóan az érdeklődő típus képvise-
lőjének látszott� Sokan magukba roskadnak, másoknak remeg a 
kezük-lábuk, esetleg még a szájuk sarka is, bár legtöbben tartják 
magukat� Summa summarum, a páciensén első látásra nem bírt 
felfedezni árulkodó tüneteket� Figyeltek tehát mindketten, tapo-
gatták a légkör energiáit, mire dr� Kőváry megtörte az uralkodó 
csendet:

– Hallgatom – mondta szűkszavúan Csatai Arnold felé fordul-
va, teljesen szemtől szembe� 

– Hát, igen – kezdett hozzá Csatai Arnold sokat ígérően, de az 
első két szó után elgondolkodtató szünetet tartott� – Szóval azt 
hiszem, nem lesz könnyű belevágnom – mondta, mert hirtelen 
és most érte az a felismerés, hogy a történet elejét sem lesz köny-
nyű megfogalmazni� – Szóval – mondta Csatai, és ismét egy kis 
szünetet tartott, várva, hátha a pszichológus segít legalább egy 
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kis kötőszóval, kézjellel vagy ráutaló arckifejezéssel kimozdulni 
arról a holtpontról, ami csökönyösen a társaságába szegődött�

– Régi történettel kezdődik a szituáció? – kérdezte Kőváry� 
– Hát, nem… – válaszolt Csatai és tekintettel az ablak felé ré-

vedt, aztán úgy döntött, hogy mond egy bevezetésfélét� – Tudja, 
a történelmi törésvonalak árkai között is kiegyensúlyozott tem-
póval egyensúlyt tartottunk a mi kis világunkban� A családi 
kozmoszról beszélek immár – mondta Csatai Arnold és megint 
tartott egy kis szünetet, mintha össze kellene, hogy szedje magát, 
hogy egy értelmes és kifejező történettel álljon elő egy szakértő 
rendelőjében� 

– Közeli családtag az érintett? – kérdezte dr� Kőváry Zalán� – 
A telefonbeszélgetéséből erre a következtetésre jutottam – tette 
hozzá�

– A feleségem – hangzott a tömör válasz�
– Mondjon valamit magukról! – szólt a gyógyász�
– Átlagélet, igazodva a mozgástérhez jól meg rosszul, kivéve… 

– mondta volna Csatai, de gyógyász rögtön lecsapott a szóra� 
– Kivéve? – ismételte fennhangon a szót és mélyen Csatai sze-

mébe nézett� 
Csatai leblokkolt, mert úgy érezte, hogy nem is mondott 

semmit, de a kuruzslója már le is lecsapott rá, mint héja a ma-
dárra� Gyorsan összekapta magát hát, és visszazökkent a 
mondanivalójához� 

– Oda akartam kilyukadni – folytatta, hogy tanyamániás va-
gyok, már a szakmám miatt is, az életmódom szerint is, és az 
asszonyom is úgy lett a feleségem, hogy a pusztán ismerkedtünk 
meg és úgy nézett ki, ez maga a végzet� 

– Milyen pusztán? – vágott közbe dr� Kőváry Zalán�
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– Bugacpusztán – hangzott az egyszerű válasz� 
Kőváry tette-vette magában az információt, de nála a városi 

emberek voltak inkább kódolva� Praxisában zsúfoltság szövőd-
ményei voltak az általánosak� Ez idáig lövése sem volt efféle 
puszta-emberekről, akiket egyébként is unikornisnak gondolt 
az aszfaltkoptatók életmódjához képest, de legalábbis szívós ku-
tyaütőként gondolt rájuk� Most már komolyabban végignézett 
Csatain, de tekintetéből mintha egy reménytelen árnyék suhant 
volna tova� 

– Hallgatom, folytassa – mondta�
– Kizökkentett – közölte némi hallgatás után Csatai, miközben 

már a múlt állt emlékezetének fényszórói előtt, de a kérdésre ká-
osz keveredett a fejében, ebben a feneketlen eseményhalmazban�

– Csak nyugodtan – fogta rövidre a pszichológus, mert látta 
vendégén a küzdést a múltba nézéssel�

– Szóval, minden akarat ellenére Dórát választottam párnak, 
mikor tekintetünk összecsengett a jövő kapujának fényeinél� 
Mindketten magányos szabadsággal úsztunk a választott életfor-
mánk felé a jövőt illetően, de már akkor kivetette az ármányság 
hálóját a számítók siseréje, és az akkortájt még magányosan töl-
tött éjszakáimban vérszívó tündérként rántott romlásba egy kita-
nult nő, aki taplóként akart hozzánőni az életemhez, és a vérrel 
tisztuló éjszakájával is nyomott hagyott, úgy a matérián, mint az 
életemen egyaránt� 

– Nagyon rébuszokban beszél, Csatai úr – mondta a 
pszichológus�

– Tudja, nem ismerem az itteni szokásokat, milyen legyen egy 
bevezetés, igyekszem rövid lenni – mondta Csatai�
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– Maga tudja� Majd jelezze, mikor felcsap majd a tűz – mondta 
a gyógyász�

– Már is felcsapott kérem, mert a Dórával kezdődő életünk 
próbákkal kezdődött� Terhek keresték rajtunk a fogásokat� Ennek 
ellenére, vagy evvel együtt csendesen, derűsen és szerelmesen 
néztünk a jövő felé, amit aztán igyekeztünk meg is élni� És most, 
ezen kis előzetes után rányitom az ajtót a mára – mondta Csatai, 
és vett egy mély lélegzetet� – Leküzdöttünk néhány évtizedet, és 
ahogy a pörgős világ ránk robbantotta a mézes csókjait, nem sok 
kellett hozzá, csapást mért ránk a multikulturális világ digitális 
boszorkánykonyhájával� Dóra egyre többet és többet ült a kompu-
ter előtt, noha ez az életmódunkra egyáltalán nem volt jellemző� 
Egy idő után azt vettem észre, hogy hajnalban, reggel, napközben 
egyre többször és késő este is a gép előtt ül és teljesen lekötött 
figyelemmel a monitort fürkészi rendületlenül, mintegy talaj-
vesztett médium� Eleinte mulattatott, mint afféle friss nyugdíjas� 
Talált egy új játékot magának, holott akkor már egy mágikus erő 
vonzásába került� 

– Tehát a gép előtt töltött idő volt a jel, de mi változott a kap-
csolatukban? – kérdezett rá Kőváry�

– Már nem figyelt rám, mintha csak egymás mellett éltünk vol-
na – helyesebben a házastársi kapocs szétnyílt és szétszóródtak a 
lapok, a szavak, a betűk� Nem figyelt mondatokra, vagy ha igen, 
akkor felbőszítették a mondanivalóim� Izgága lett, elsárkányoso-
dott� Rögtön berágott a legkisebb kötőszóra is� A véleményeim-
re felcsattant� Kettőnk kapcsolatát kikezdték és megmérgezték a 
pusztába szórt jelek� Tapinthatóvá vált, hogy lefokozott és lecserélt 
egy virtuális pöcsre� Másrészt az otthonunk állóvíz lett� A kony-
hában egyre ritkábban csaptak ki a födő alól az ínycsiklandozó 



– 287 –

gőzök� A mindennapi betevőnk rapszodikus időpontjai hergeltek 
volna, de már részben önellátó lettem� Érzékeltem, hogy Dóra 
lelki labilitása valahonnan olyan támaszt kapott, ami őt vonzza, 
és ahogy teltek a napok, számára nélkülözhetetlen droggá lett 
a virtuális dörgölődzés� Az éterből érkező jeleknek nincsenek 
érzelmeik, csak ahova lecsapódnak, egérfogóvá válnak� Közben 
halmozódott a szennyes, megjelent a por az ajtószögletben meg 
az ablakpárkányon� Az otthon egy rideg lakhellyé vált, ahol csak 
a monitor előtt ülő Dóra melegedett� Éjszaka felkelt és befészkelte 
magát a gép elé, reggel sebtében megette a tyúkjait meg a ku-
tyákat, és már is a képernyőről csemegézett� A Facebook lett az 
otthonunkban a mindenható, a megmondó, a rabtartó�

– Sokan átesnek ezen – jegyezte meg dr� Kőváry Zalán�
– Átesnek – mondta lakonikusan maga elé Csatai Arnold� – 

Átesnek, de nálunk leszakadt a képzelet, és túl az árnyékomon 
egy tócsa tükröződött, a könnyeim tócsája�

Dr� Kőváry Zalánnak Dórával kellett volna a továbbiakban be-
szélgetnie a kialakult helyzetről, de azt még Csatai Arnold sem 
tudta, hogyan fogja őt ide becsalogatni� Egyáltalán lesz-e benne 
hajlandóság, belátás vagy egy lélekből feltörő igény a helyzetük 
konfliktusának tisztázására� 

Csatai Arnold, ahogy becsukta maga mögött az ajtót, és a lép-
csőn megindult lefelé, de csak úgy, hogy egyik kezével mindig a 
korlátot fogta, mert a lábában még mindig erősen ott tartózko-
dott a gyulladás, amely a fájdalmat a mozgással arányos módon 
adagolta� Mikor már leért a sík terepre és nem a testére koncent-
rált, egyre inkább az foglalkoztatta, hogy Dórával miként fogja 
megértetni, hogy szakember előtt beszélgessenek az elszenvedett 
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ügyekről� Lent az utcán az emberek jöttek-mentek körülötte és 
most ő szívesen rajtuk felejtette a szemét� 

Ki tudja, ki mekkora terhet cipelnek? De azért úgy általában 
irigykedett rájuk, mert úgy gondolta, hogy közülük csak neki van 
állandóan tengernyi tennivalója, ami talán még nem is lenne baj, 
de most úgy érezte, hogy kártyavárként dőlt minden össze, amit 
eddig felépített� Hacsak csoda nem történik, de ő soha nem várt a 
csodákra, kis szerencsére talán igen, és talán ennyit meg is érde-
melt, de akkor és ott még erre sem számított, csak nézte a jövő-me-
nő embereket, akik látszólag könnyen lépkedtek és kerülgették 
egymást, ő meg csak ott vonszolta magát és lelkileg is le volt 
gatyásodva� Itt a pillanat, hogy segítséget kérjen, járt a fejében, 
amit fontolgatott már napok óta, és lépett is, mert az ügyvéd ba-
rátja javasolta a pszichológust, aki talán segíthet rajtuk� Régebben 
nevetett volna az efféle történeteken, tetterősen haladt céljai felé, 
amik nem voltak elérhetetlenek, tehát nem az álmok birodalmát 
ostromozta� Látta a dolgok elejét és a végét� A földön járt, vagy 
csak földhözragadt és idealizálta ezt az állapotot� Gyerekkorában 
a mesék birodalmában ringatta magát, ahol semmi sem lehetet-
len� Később tágra nyílt szemmel hallgatta a Jézus-történeteket és a 
csodákon merengett� Ha visszatekintett a múltba, élesen nem lát-
szott a törésvonal, hogy mikor idealista vagy realista� Miért van 
az, hogy ő mindig észreveszi a dolgok fonákját, és ha meredek-
nek látszik a pálya, bizony, hogy behúzza a féket� Fél valakitől, 
vagy csak beáll középre, a biztonságba� Elvetette a vakmerőséget, 
vagyis úgy látta, hogy erre semmi szükség� A hazárdjátékot csak 
szórakozásnak tartotta és nem az élet sójának, mint azt néhányan 
annak tekintették� Lehet, hogy Dóra is a vakmerőséggel kacér-
kodik, ezt azért nem hitte, inkább úgy látta, hogy belement egy 
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játékba, mert összekeverte a szélhámosok porhintését a szabad-
ság fétisével� Kivel kellene megbeszélni mindezt, kihez forduljon 
tanácsért? Mindig is hitt magában, vagyis bízott abban, hogy jó-
zanul meg tudja érteni a dolgokat és tudja kezelni az ügyeit, de 
most úgy érezte, a dolgok lemossák csupaszra, mint egy cunami a 
partot� Sokáig tartott, míg felépített mindent, lépésről-lépésre élte 
az életet� Diákkorában kitombolták magukat, süvölvénykorukban 
a nagybetűs életre való készülődés során sok marhaságot elköve-
tett ő is� Fékezhetetlen garabonciások voltak, de az az ajtó ott és 
akkor bezárult, emlék maradt csupán, és azok a csínytevések csak 
edzették a jellemüket, mert ugye ezekből ki kellett mászni, és ott 
dőlt el, hogy ki kicsoda, ahogy annak a módját kieszelték, hogy 
ne bőszítsenek fel senkit, csak felhúzzák az idegeket, de esetleg 
jót röhögjenek a hülyeségeiken� 

Aztán ahogy a gazdász szóban benne volt a virtus, a hajnalban 
kelés és az ünnepnapokon az alkalmi mulatozás, testileg-lelkileg 
kitöltötte a mindennapokat az életmódjuk� Dórával boldogan áll-
tak bele egykor ebbe a sorba, ahol a kemény munka után jött egy 
kis lazítás, de azt sem adták mindig ingyen� A hétvégi vadásza-
tokon sokszor kilyukadt a nádban a csizma, ázott a téli tócsában 
a nadrág és szakadt a ruha az erdő sűrűjében� 

Együtt mentek vadbefogásra is� Dóra táskájában voltak a lélek-
melegítők és együtt drukkoltak a nyulak cipőjének a természet 
mellett a szabadság javára� Betti, a magyar vizsla is boldog volt 
velük és örömmel ment a vékony jégen is a lezuhant fácán után 
a sűrű nádasba� 

Hol vannak már ezek az idők? Olyan távolinak tűnt már min-
den, megváltozott körülöttük a világ, mint ahogy ők maguk is 
szépen, lassan átalakultak és idomultak a trendhez, amit az úgy 
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nevezett maistrem-világ mint követendőt kopírozott nekik� A tör-
ténelem búgócsigái naponta megigézték őket, hogy beletáncolja-
nak abba a nagy bűvös körbe, amiből kidagadt ez a globalizációs, 
depressziós mánia, ami a lelki labilitás hegyére csúsztatta őket� 

Csatai Arnold úgy gondolta, hogy a tapasztalataik birtokában 
a bölcseletek kártyáiból talán nekik sikerül kihúzni jó lapokat, 
hogy ne kifosztottként kullogjanak majd a süllyesztő felé vezető 
úton� Őrizgette hát egzisztenciájuk várának biztonságát, de már 
látta megjelenni a falakon a salétrom pusztító és egyre inkább 
terjedő sóvirágos foltjait, ami jelezte az otthon állapotának válto-
zásait� Csatai Arnold fejében kavarogtak az őt körülvevő látvány 
képei, az elmúlt napok történései, a pszichológus rendelőjének 
hangulata és a múltból felderengő emlékképek foszlányai, de ál-
landóan a közelmúlt történéseinek bombái ostromolták benne a 
pszichét� 

Az utóbbi időkben ritkán aludta végig az éjszakákat� A fájdal-
mak kívül-belül emésztették� A testi szenvedések a szorongásos 
stressz tartozékaiként koloncként akadályozták az egészséges 
életvitel elérésében� A legborzasztóbbnak azt találta, hogy a látó-
határon sem mutatkozott egy lámpás a miheztartás végett, amely 
rátérítené a helyes útra� Pedig volt akaratereje� Az állóképessége 
sem volt utolsó meg a szellemi szárnyalása is mesés dimenziókba 
repítették egykor� Volt élete, eddig nem értette, hogy sokan csak 
elszenvedik az életüket, és ahogy haladnak a vágyaik felé, mielőtt 
elérnék a céljaikat, bedobják a törülközőt, hogy aztán a vegetációs 
lét árnyékában hűsöljék át a továbbiakat�

Akkor ott az utcán lépkedve érezte át gondolataiba mélyedve, 
hogy itt nincs átjárhatóság� Örökösen nem lehet életmódot válta-
ni, minthogy hivatást sem, és az élete párja sem lehet eldobandó, 
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az egzisztenciája meg egyenesen kötelezi, hogy haladjon az útján, 
amire manapság csak célozgat a közbeszéd, hogy valósítsd meg 
önmagad� Ő régóta rakta már az alapokat, és ahogy erősödött, sok 
támadást elhárított, és kitartott az elképzelései mellett� Rendezte 
a körülményeit, amiből következett az életmódja is� Ennek meg-
felelően éltek Dórával is, szerették egymást és az életmódjukat� 

Sokan tengernyi pénzzel sem képesek révbe jutni és átélni 
olyan mindennapokat a maguk teljességében, mint ők, amikor 
szinte nincstelennek számítottak� Mindezt szégyellni sem kellett, 
mármint a szegénységet, mert nem is látszott rajtuk, a megjele-
nésben, és ahogy derűt sugárzott az arcuk, sokan feltekintettek 
rájuk� Tisztelet övezte őket, és az a tisztelet adott további önbe-
csülést és erőt a mindennapi újrakezdésben, mert akkor még nem 
érezték a harcot az érvényesülés szerpentinjein� Úgy érezték, van 
viszonosság, van megbecsülés, majd az elismerés is feldereng 
egyszer, bár erre Csatai Arnold sose vágyott, mert csak a lelke 
mélyén volt befogadó efféle dolgokban, de a valóságban eltáncolt 
ezek előtt, mert nem kívánta a ceremóniát, ami evvel együtt járt� 
A természetben oldódott fel igazán, minden indulat, minden os-
tobaság és minden kishitűség lepergett róla, amikor befogadta a 
táj, megnyíltak előtte a természet szépségei és lelke is összeolvadt 
a visszatükröződő fénnyel� Neki az esőcsepp is csillogott, a köd 
bársonyos volt, szinte tapintható, a hópelyhekben lakó kristály-
fényekből az öröm sugárzott, mely ahogyan paplanná vált, be-
takarta a vetéseket és megnyugtatta a lelkét� Fokozottan vágyott 
erre idős korában, hogy ismét és ismét átélhesse a csodákat, amit 
nem lehet megunni, nem lehet lenézni, és nem lehet vagyonná 
alakítani, csak megélni lehet és néha-néha megmosolyogni és 
megkönnyezni, amikor úgy adódik� 
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A parkoló felé vette az irányt, és ha már a piac mellett volt, 
úgy gondolta, hogy beugrik és vesz egy szál virágot Dórának, 
mely majd otthon emlékezteti őket a régi szép pillanatokra, most 
a vízválasztó idején� 

Csatai Arnold mély válságát minden aprósággal próbálta eny-
híteni, esetleges lényüket próbálta megfejteni, megkísérelte ki-
fürkészni visszamenőlegesen is a titkaikat, amiket nem vettek a 
szájukra�

– Lettek volna titkaink? – gondolkozott el rajta� – És Dórának? 
– Nem gondolta sosem, hogy titkolózni kellett volna nekik egy-
más előtt, azt hitte, hogy ismerik egymás testét, lelkét, gondolata-
it� Ő ezt gondolta, legalábbis ennek a tudatában élt� 

Sokan voltak még a piacon, pedig már dél felé járt az idő, és 
amennyire tudta, igyekezett szaporán szedni a lábait, hogy ne 
kelljen leállni, szót váltani az ismerősökkel, csak éppen a tisz-
teletet megadni egy köszönés erejéig� A kis körcsokrot óvatosan 
betette a kocsiba, és elindult anélkül, hogy mérlegelte volna, hogy 
mit is kellene még a tanyára vinni� Kettőjük viszonyán kívül most 
nem érdekelte semmi� A gyerekek felnőttek, kirepültek, és élték a 
maguk életét, és bár továbbra is erős volt a kötelék, de az önálló-
ság már vitathatatlanná vált� 

Mindnyájuknak változtak a szokásai, alakultak a nézetei, 
a megélt pillanatok és a megélt évek alakították jellemüket� 
Reakcióik sajátságossá lettek, de azért a családi kapocs összetar-
totta őket� Biztonságban látott mindenkit, de most már, hogy ket-
ten maradtak a fészekben, azt hitte, hogy a nyugalom következik� 
A higgadt, nyugodt öregkor övezi mindennapjaikat, mint ahogy 
a nap körülsimogatja még a beért gyümölcs meleg színeit, hogy 
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amint ránézel is, jól érzed magad és megnyugodj a biztonságban 
és szépségben egyaránt� 

A körforgóból jobbra kitért az egyenesre, és egy kis gázfröccsel 
bemérgesítette a motort, hogy duruzsoljon, hátha elűzi a sebesség 
élménye a rossz gondolatait� Ahogy elhagyta a várost, az járt a 
fejében, hogy Dóra szó nélkül követte a lehetetlen életmódjait, 
bár, ha úgy adódik, talált volna még néhány megoldást, és most, 
ha szembenéz önmagával, láthatóan ő sem tett mást, folyton csak 
alkalmazkodott, de ez nem esett nehezére� Rögtön megállapítot-
ta magában, hogy a mostani kisiklás eredője nem a múltjukban 
rejlik� Számára meglepőnek tűnt az a kis attitűd, aminek még az 
elején tartottak, de akár hogy forgatta a kockát a fejében, azt gon-
dolta, Dóra játéka nem függ össze múlttal� Bár valahol ott kezdőd-
hetett egy új színtér, ahogy a gyerekek elhagyták az otthont, és 
a saját életüket formázgatták� De talán inkább ott, mikor eladták 
az állataikat� Csatai Arnold emlékezetében felvillant a pörkölt-
főzés, amikor Suba Jóska a láncon néha megriszálta a bográcsot 
és a doktor meg a papírokat rendezgette az adminisztráció alá� 
Nehéz pillanatok voltak azok, őt is megviselték, főleg a múltba 
nézésükkel, de ez az árnyék követte a tudat alatt egészen mosta-
náig� Maga is csodálkozott, hogy miért pont ez a pillanat jutott az 
eszébe� Talán azért gondolta, mert itt vett egy éles fordulatot az 
életük� Emlékezett még a körülmények nehézségeire� 

Ahogy Vili bácsi elhajtotta a falkát az embereivel, kiürült a 
tanya, és mintha gyökértelenné váltak volna� Dóra felszabadult 
a mindennapi teher alól, ami az állattartás körül zajlott� Évekig 
legeltette is a falkát, és bár nem volt magára hagyva, de magának 
érezhette a terhet és a sokféle felelősséget, ami ezzel az életmód-
dal járt� Azokban az időkben nem sok követője akadt volna� A 
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környéken egy sem� Jó ideig tartott, míg a sok elmaradást pótolni 
igyekeztek, és azóta mást sem csinálnak, minthogy az állandóan 
növekvő követelményeknek eleget tegyenek� Fejlesztenek, fejlesz-
tenek és készülnek, hogy utolérjék a kor követelményeit, mert 
Csatai Arnold képzelgése további tervvé nőtte ki magát� 

Az önellátó gazdálkodást meghaladva újra árutermelővé is 
akart válni, csakúgy simán, önbecsülésképpen is, nehogy már 
ő adja fel, a parasztmonológus� Dóra meg, hosszú pauza után, 
járkálni kezdett vele, pedig neki számtalan más dolga is akadt, 
egyesületeknél, alapítványoknál, szakmai és autodidakta és mű-
kedvelő közösségekben� A parasztpolgár észre sem vette, és már 
is újra leigázta magát, az a fajta volt, aki nem bírta ki, hogy egy 
csöppnyit a seggén üljön, mert az alkotó teherviseléshez volt 
szokva� Egyáltalán, van olyan, hogy alkotó teherviselés? – erről 
jutott eszébe, hogy át kellene gyomlálnia a gondolatait, bár tisz-
tában volt vele, hogy a végletekre felgyorsult világ jövőképébe 
minden belefér� Az újabbnál újabb törésvonalak mellett a távoli 
jövőkép az elérhető tudományos eredmények gyakorlata éppúgy, 
mint a múltba talicskázó nosztalgia, az örök értékek megőrzésé-
hez és felmutatásához vezető hittételek ápolása is kinek-kinek a 
meggyőződése és energiája szerint� 

Dóra eleinte csak séremorálni ment vele, aztán, ahogy telt-
múlt az idő, mint a mesében, felcsipegette a kor társaságai által 
gerjesztett, aktívan örömködő nyugger lépéseket, de hogy a lelke 
elég rugalmas volt-e ehhez, ő maga sem érzékelte� A kortalan-
ságot próbálták ízlelgetni és nem akarták látni a dolgok végét� 
Nehezen találták a helyüket, de úgy csináltak, hogy király min-
den, mienk a világ� Ezek az örömtársaságok közvetíteni akartak 
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valami egyfajta értékkollekciót, de csak forogtak maguk körül és 
nem haladtak az idő által is diktált úton a szüretelő lelkek közé� 

Akadtak, akik utazni kezdtek a nagyvilágba� Mások verslába-
kat faragtak, vagy mondtak, énekeltek és jeleneteket rendeztek 
vagy játszottak el a végtelenített képzelet meséiből, de amikor 
vége szakadt az összeröffenéseknek, nehezen álltak meg a saját 
lábukon is és támaszt kerestek� Volt, aki zarándokútra kelt és volt, 
aki a testét ápolgatta, mígnem rákattantak a Facebook végtelení-
tett időtlen világára� Dóra is itt kötött ki, hogy haladjon a korral� 
Már maga mögött tudta a kertész, majd állattartó múltját, fel-
nőttek a gyerekei� Hiányérzeteit csökkentendő módon Facebook-
világába széttekintve, álmélkodva nézte, hova haladt a világ, és 
innentől kezdve kihívásnak fogta fel, hogy lépést tartson a kö-
zösségi szisztémával� Túllépett a gazdálkodás és a család határa-
in, szabadjára engedve képzelete lovait� Hajrá! Bele a nagyvilági 
csevelybe� Az új dimenziók örvényként szippantották be érzelmi 
világán keresztül az értelmi önfeladásig� 

Milyen egyszerű, csak beütünk valamit, és máris képben va-
gyok, és szinte végigvezet a történetem és annak ezeregy ágán 
– jegyezte meg Dóra, és odaragadt a gép előtt a székhez� 

Csatai Arnoldnak viszont nem volt egyszerű felesége új szo-
kásaival lépést tartania és megingott a jövőképe, amely felé sorsa 
vezetgette� Szilárd eszményképei voltak a jövőjükről és már-már 
ott érezte magát azon a küszöbön, amin csak át kell lépnie, hogy 
megnyugodjon, megbékéljen, és ne érje csalódás hitének, lelkének 
vélt vagy valós igazságaiban� Mint a mese hőseinek egykor, akik 
beszóltak, hogy egy életem, egy halálom – és kitartó lendülettel 
tartották az irányt� Ő is így próbált céljai felé húzni tiszta szívvel, 
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meseszerűen, abban a kis teremtett világban, ahol megnyugodhat 
a lelke� 

Nyomta a gázt hazafelé, vidáman vette a kanyarokat, és jóked-
vűen fordult be a tanya felé, a dűlőútra� Bármi történt is vele, ezen 
a ponton mindig jobb lett a közérzete, megkönnyebbült, hogy itt 
már az ő világában van, hogy innentől hazai pályán játszik� A 
kutyák szaladtak a kocsi felé és a legelőn bóklászó gyöngyösök 
is startot vettek, felröppenve húztak a kocsi mellett a levegőben� 
Rikácsolás, ugatás és csaholás mellett szállt ki a kocsijából, és 
hangosan mondott ezt-azt az állatoknak� Ki-ki a saját reakciójá-
val kezelte a szeretet, de míg be nem ment az ajtón, az állatok le 
nem vették róla a szemüket� Jó hangosan köszönt a folyóson, de 
csak a csend vette körül� Régebben ilyenkor itt már érezni lehe-
tett a finom illatokat, hallatszott a rádió hangja és az asszonya is 
vidámkodott� Most azonban csend volt, némi széjjelség a folyosón 
és a konyha felől sem szivárogtak ki az illatok� Az előtérnél elfor-
dulva látta az asszony papucsait a szobaajtó bejáratánál� Letette a 
csomagjait, betekintett a konyhába, ami nem úgy nézett ki, mint 
ahol várnak haza valakit� Csatai Arnoldot ez meglepte, mert felé-
jük nem ez volt a szokás� Mihamarabb a szoba felé vette az irányt, 
hátha beteg a felesége� Kinyitotta az ajtót, lépett beljebb, de rögtön 
gyökeret is vert, ahogy látta, hogy Dóra ott ül a komputer előtt, 
beletemetkezve a gépi világ kínálatába� 

– Üdvözöllek szép királylány! – mondta� – Meg se nézed, sem 
a ruhám sem a lovam – folytatta hülyéskedve, hogy kimozdítsa 
Dórát a varázsból, legalább egy pillanatra� 

– Te vagy az? – nézett Dóra a férjére, aki szinte gyökeret vert az 
ajtóküszöbnél, mert a torkában fennakadtak a szavak, a sok mon-
danivalótól már el is inalt belőle a szándék, hogy puszit adjon, 
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vagy megölelje őt, az az érzés kapta el, hogy a komputer átvette 
az irányítást a felesége akaratán� 

– Vége a nyugalmunknak – mondta Csatai Arnold, és vissza-
lépett az előtérbe, ahol a komódra dobta a virágot, amit Dórának 
akart adni� 

Kilépett az ajtó elé, a távolba nézett és megsimogatta a ku-
tyákat, amitől azok nagyon hetykék lettek� Amúgy a távolban 
mozdulatlannak tűnt minden�

vi.

Csík Marcsi, ahogy felébredt, már nem találta az ágyban Suba 
Jóskát, akivel már a bérelt tanyán, a fenyves alján próbálgatta az 
új életét� Otthagyta a kocsmát és válás után megmaradt házát a 
gyerekeire testálta, átadta magát egy számára új tanyasi életvitel-
nek� Szerette Jóska simulékony természetét, az arcán a titokzatos 
mosolyt meg egyébként is� Az egész megjelenésével vonzotta őt 
ez az ember, aki már túl néhány megpróbáltatáson, nyugodtan 
és magabiztosan tekintett a jövő felé� Kilépett az udvarra, ahol az 
előtte lévő bekerített kajszibarackos fáin a madarak játékát figyel-
hette egy pillanatig� A kinti illemhelyiség felé lépkedett, és ahogy 
megközelítette az ajtó nélküli mobil budit, elnevette magát� Jóska 
ült a trónon, ahonnan sasolta a természetet� 

– Hát Te? – kérdezte az embert, aki az elhúzott zsákszövet 
nyílásán kócos ábrázattal nézelődött�



– 298 –

– Nézem ezt a szép reggelt, de már jöhetsz is, itt sem vagyok – 
elengedte a függönyt egy pillanatra� 

Marcsi elnevette magát, ahogy elnézte, hogy a kutyák ülve őr-
zik gazdájukat még a budi előtt is, és ahogy felnézett a kútágasra, 
a madarak ott is játszadoztak� A még fáradtan zöld fenyves előtt a 
barackfák virágoztak és a levegőből érezni lehetett a megművelt 
földből áradó friss talajillatot, amiből a megújulás illata párolgott� 
Az emelkedő Nap odavetülő fényétől az alacsonyan úszó pára 
feloszló félben volt körülöttük� Dolguk végeztével a pár még visz-
szabújt az ágyba, hogy összegyűrjék maguk alatt a lepedőt, aztán 
jó hosszú nyújtózkodás után Jóska végigsimította érdes kezével 
Marcsi testét� 

– Elég izgi a kezed – nevetett fel Marcsi, miközben csupa lúd-
bőrös lett� 

– Mindjárt hozom neked a friss tejet – mondta Jóska, hogy 
elterelje a szót, és egy cuppanóst nyomott a nő hasára� 

Mire behozta a frissen fejt kecsketejet, Marcsi megterítette 
konyhában az asztalt� Szeletelt a vastag szalámiból, és elővette 
a sajtot, amit már ők készítettek� Friss tormát reszelt a maradék 
sonka mellé, és borsot vett elő a forralt borhoz� 

– Be kellene vásárolnunk – mondta evés közben�
– Megyek a szamarakért, mire elkészülsz, már itthon is va-

gyok érted – mondta Suba Jóska, és mély lélegzetet vett a torma 
erős aromája miatt� – Imádlak – mondta Marcsinak� – Sietek! – 
szólt még vissza, és az asszony csak annyit hallott, hogy elhúz a 
kocsi a fenyves közötti út felé, aztán elnyelte a hangokat az erdő� 

– Mint a mesében – gondolta, ahogy szétnézett maga körül, 
mikor kiállt a konyhaajtóba�
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 A kutyák minden lépését figyelték, Bogyesz, a tacskó, mint-
ha mondani akart volna valamit� Ahogy a tyúkól felé mentek, a 
kutya szűkölni kezdett, és már kaparta az ajtó alját� Mikor kinyi-
totta az ajtót, ideges feszültséget látott az állatok között� Rögtön 
észrevette, hogy görény járt az ólban� A tacskó meg teljes lázban 
égett, és ahogy felvette a szimatot, elindult a szín felé� Marcsi 
egy kopasznyakút felismert a hullák között, ahogy legyengült 
lábbal téblábolt még az állat� Összeszedte az állatokat, és indult 
tovább, hogy megetesse a malacokat� Kezdett benépesülni a ta-
nya, és mi lesz itt még, ahogy arra gondolt, hogy az ember hozza 
a szamarakat� Jól érezte itt magát, nem hiányzott neki a kocsmai 
hangoskodás� Akkor, ott úgy érezte, hogy semmi sem volt vé-
letlen, az sem, hogy kerülőkkel ismerkedjen meg Suba Jóskával� 
Értékelni tudta a helyzetet és olyan természetesnek tűnt minden� 
Azt gondolta, hogy a gyerekeitől ő még jó ideig nem mozdulhat, 
de hát a lánya hirtelen férjhez ment, a fiának meg otthagyta a 
házat� Megszabadultak a családi erőszaknak mondott őrülettől, 
amit végig kellett szenvedniük volt férje, Mátyás paranoiás esz-
mefuttatásaitól és hisztérikus kitöréseitől� Tűrte a verést, de időn-
ként már-már életveszélyben is voltak� Olyan könnyűnek, olyan 
vidámnak tűnt itt most minden és a tanyakörüli apró zajok, a va-
dak, a madarak, és az sokféle élőlény életjelének varázsa elbűvölte 
őt, őt, aki a lőrét öntögette naphosszat és éjszakába nyúlóan hall-
gatta a fennforgásokat� Már szépen berendezte a tanyát, pontosan 
úgy, hogy kedve teljen benne� Kettejüknek nagyszerű lakosztályt 
varázsoltak az elhagyott épületből� Jóska téglából rakott ragyogó 
kemencés tűzhelyet is, amiben időnként nagyobb tepsiben sütöt-
ték a húst, ha vendégek jöttek, azokból persze akadt bőven� Őt is 
meglátogatták a régi ismerőseik, még a kocsmapultot támasztók 
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közül is meg hát persze a gyerekei� Úgy látta, hogy a válás nem 
okozott nagy törést, ő maga persze idegenkedett a változástól, 
kissé félt is, de akár le is kopogja, jól döntött� Párt alkottak Suba 
Jóskával, no és persze Bogyesz, a tacskó, az egyetlen, amit hozott 
magával a múltjából� Ő a lakásba is bemehetett, csak éppen nem 
beszélt, nagyon tudott viselkedni, szóval értették egymást� Most 
is ott feküdt a sámli mellett és szemmel tartott mindent� 

Mátyás próbálkozott már újradörzsölődni, de Suba Jóskát igazi 
betyárnak tartotta, aki itt rekedt a múltból� A nagy időváltozás 
során úgy összeszorult a torka, mikor beígérte neki, hogy kiheré-
li, ha még egyszer meglátja Marcsi környékén felbukkanni, hogy 
végképp eltűnt a látómezőből� Tiszta a levegő, nem volt több zak-
latás meg újraosztozkodás� 

Dél körül Jóska megérkezett a két szamárral egy fehér furgon-
nal, és fütyörészve vezette be a két jószágot a kecskék melletti 
karámba� 

– Honnan vetted ezt a kocsit? – kérdezte Marcsi�
– Cseréltem – mondta röviden Suba Jóska, és többet nem esett 

szó a járgányról�
Ebéd közben felmerült, hogy mindketten elmennek Csatai 

Arnoldékhoz, vinni akartak neki galambokat� 
Jóska az útközben mesélte el Marcsinak, hogy találkozott egy 

régi ismerőssel, aki hívja őket tanyásnak, meg olyan sejtelmesen 
beszél egy jól fizető vállalkozásról� 

– Milyen vállalkozásról? – kérdezte Marcsi�
– Víztisztítás nagyban� Óriási ász a koma, vegyészmérnök� Gál 

Zoltán Péter� Bejárta már a sivatagokat is, igazi profi, érted? Majd 
összefutunk még, ennyiben maradtunk – mondta Suba Jóska és 
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közben a galambketrecre pillantott� – Hogy fog ezeknek örülni az 
én gazdám! – mondta, ahogy a madarakra nézett� 

– Gazdád? – kérdezte Marcsi�
– Tudod ősi dolgok ezek már� Mindig is úgy szólítottam� Ha 

kellett, segített nekem, de viszont mindig meg is hallgatott� Apám 
nem tett ilyet� Itt lakik nem túl messze, most megismered Csatai 
Arnoldot, a gazdát� Dóra a felesége, biztosan kijössz majd vele� 

Csatai Arnold épp a vizet engedte a birkáknak és éppen azon 
gondolkozott, hogy kivel is fogják átkörmölni az állatállományt, 
néhány sántát már látott közöttük�

– A jövő héten jövünk gazdám – mondta Suba Jóska rögtön, 
ahogy átlátta a helyzetet� 

A galambokat beengedték a röpdébe, és elmesélte Csatainak, 
hogy milyen az élet a fenyves alján, ahol teljhatalmú úr lett, és 
úgy néz ki, hogy Marcsi is megtalálja a helyét� Bár innen mun-
kahelyre nem fog tudni járni, de talán nem is olyan fontos ez, 
lesz otthon is mit csinálni� Közben még Marcsi bement Dórával a 
szobákba megnézni a függönyöket, addig a két férfi visszament a 
röpdébe, hogy elrendezzék a madarak fészkeit� A Csatai-tanyán 
a beszélgetés lényegében csak jelzésérték volt arról, hogyan élnek 
és a terveikről váltsanak néhány mondatot, amit csak találgatni 
lehetett, annak ellenére, hogy maradtak lenn az úton, amin eddig 
is jártak� Aztán, mint kiderült, néhány hét múlva Marcsi és Suba 
Jóska átjártak a kissé távolabb lakó Gál Zoltán Péterhez, aki állító-
lag kilobbizta a térségi kutak nitrát-mentesítését, és valami orszá-
gos hálózaton dolgozott már� Suba Jóska és Csík Marcsi minden-
nap átjárt egy pajeróval a kunszentmiklósi vizes farmra, ahol a 
tücsök-bogártól a moszkvai őrkutyáig sok minden belefért az ud-
varházi tevékenységbe� Nem is a tanya, hanem Gál Zoltán Péter 
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vegyész fejének szabadalma volt itt a nagy ász� Úgy számoltak, 
hogy ha ők kapják a megbízásokat az uniós szabvány elérésének 
nélkülözhetetlen áttranszformálásához milliárdos nagyságrend-
ben fognak kaszálni� Mintaprojekteket hoztak létre a szükséges 
ellenőrző monitoringokkal� Suba Jóska hónapokon keresztül eljárt 
a minták vételezéséhez és míg ők Gál Zoltán Péterrel szerelvé-
nyezték az egységeket és betöltötték a szűrőrendszereket, a két 
asszony, Margit a felesége és Marcsi a tanyaházat rendezgették� 

Egy darabig Csatai Arnold ránézett Subáék tanyájára, de bi-
zony előbb vagy utóbb változtatni kellett a kényszerűségen� El 
kellett adni az állatokat, és csak Bogyesz maradt meg a galambok� 
Marcsi és Suba átmentek konzultálni a gazdához�

– Milliárdokról beszél ez a vegyész, de ehhez képest még fize-
tést nem kaptunk, csak természetbeni juttatást, ruhákat, kajákat, 
benzint, vizet meg kalapot – ironizált Marcsi, akinek szinte min-
den idejét elvette az udvarház nyűge, baja� 

Csatai Arnold tudott volna mit mondani, de nem akarta elken-
ni ennek a reménykedő párnak a szája ízét azzal, hogy minden 
ígéretet osszanak el egy jó nagy számmal, a kételkedés osztószá-
maival� Megértően hallgatta őket meg Dóra is és öntötték beléjük 
a lelket� Mindenek ellenére némi reményt azért sugallt a történet, 
mert ebben a gyorsan átalakuló világban bármi megtörténni lát-
szott, és ha valaki jó időben, jó helyen tartózkodott, akár meg is 
kapaszkodhatott a későbbiekben� 

Idővel Gál Zoltán Péter felesége, Margit levegőt sem tudott 
venni Marcsi nélkül� A háztartásban meg a tanyaház körüli mun-
kákban nélkülözhetetlenné vált a munkája� Suba Jóska meg min-
denes lett a vegyész mellett, aki elhalmozta ígéretekkel� Vezette 
a kocsit, ellátta az állatait és telepítette a technikát� Idővel azért 
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lankadt már a lelkesedése és Marcsival latolgatták, hogy lemor-
zsolódnak innen, a bizonytalannak látszó szövetségből� Egy na-
pon aztán Gál Zoltán Péter maga ült a volán mögé és útközben a 
NATO-kapcsolatairól beszélt meg  a  kormánnyal való tárgyalása-
iról, merthogy a víznél fontosabb dolog nincsen, esetleg a levegő, 
de 

azzal meg igen keveset törődnek, bár az ő laboratóriumába az 
is napirenden szerepel� – Kutatás, fejlesztés, innováció – hangzot-
tak szájából a célszavak� Egy ruhásbolt előtt állt meg a vegyész a 
kocsival� 

– Na, gyere! – mondta, és amikor már bent voltak a polcok és 
állványok között, odaszólt Subának� – Veszünk neked egy öltönyt, 
azon felül ingeket, nadrágokat, mellényeket, aztán elmegyünk 
egy cipőboltba� 

Suba lepadlózott úgy meghökkent� Soha nem gondolta volna, 
hogy ilyen szituáció vele megtörténjen, aztán engedett az erő-
szaknak, és aznap délelőtt a vegyész felruházta a mindenesét� 

Aztán otthon ebéd közben közölte Subával, hogy ő lesz az 
igazgató az egyik kft�-ben, és ecsetelte, hogy a megjelenés meny-
nyire fontos�

– Holnap vedd fel az öltönyt! – mondta�– Bankba megyünk�
Aztán papírokat vett elő, amiket előtte már az ügyvédje elké-

szített, és közölte Suba Jóskával, hogy a Hydro Kft�-nek ő lesz az 
igazgatója� 

– Nem kispályázunk, felgyorsultak az események�
– Elfogadták az újításaidat? – kérdezte Suba�
– Éppen itt volt az ideje – mondta a vegyész� 
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– Az új kocsival fogsz járni, és holnap már öltönybe gyere� 
Megyünk az ügyvéd úrhoz, onnan meg a bankba – mondta 
ismételten�

– Mit csinálok én ott? – kérdezte Suba Jóska�
– Rendezzük a pénzügyeket, majd belejössz� A likviditást meg 

figyelem én, beindul az üzlet, fiatalúr – mondta aztán Gál Zoltán 
Péter, aki felállt az asztaltól, és elindult a szobája felé� – Holnap 
nyolcra legyetek itt – mondta, aztán becsukta maga mögött az aj-
tót, majd résnyire újra kinyitotta és kiszólt: – A régi ruhákat dobd 
a tűzre! – mondta, és újra becsukódott az ajtó�

Másnap reggel Subáék kicsipekedve pontban nyolc órakor 
megálltak a tanyaház előtt, a bejárattól pár méterre� Suba Jóska 
már fulladozott a nyakkendőtől és lazított rajta, majd kigombolta 
fent az inggombokat is, pedig Marcsi mennyit bíbelődött vele, 
hogy fess legyen� Jóska meg csak mondta, bohócság ez az egész� 

Aztán két napig csak jöttek-mentek a városban, ahol irodákat 
jártak, voltak bankban és többször visszamentek az ügyvédhez, 
aki még nem készült el a papírokkal, de a számlát már kiállította 
állítólag, mert az még régebbről keletkezett� 

– Még egy nap és sínen leszünk – mondta Gál Zoltán Péter 
hazafelé� 

Suba kissé lelassult a kocsival és ránézett a vegyészre� 
– Kellene nekem egy kis pénz! Marcsival nálatok rabszolgá-

lunk és üres a zsebem�
– Minek a pénz? – kérdezte a vegyész� – Mindenetek megvan, 

aztán majd ha beérik a gyümölcs, felvet a suska, igazgató leszel, 
ember!

– Én inkább majomnak kezdem érezni magam – mondta 
Suba, aki újra az útra nézett és rálépett a gázra, de úgy, hogy 
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belepréselődtek az ülésbe� – Egyébként meg: hol van itt a cég, hol 
van az apparátus, és hol lehet majd felvenni a lóvét, mint valami 
fizetést? Szaladgálunk itt fűhöz-fához és csak annyit látok, hogy 
magyarázkodunk�

– Látod, ez maga a verseny, itt nyomulni kell, semmit nem ad-
nak ingyen, holnap már sínen leszünk� Eddig csak sepregettünk� 

– Sepregettünk? – kérdezett rá Suba� – Én azt mondanám, ka-
lózkodtunk, de még csak hánykolódunk a vízen, vagy rosszul 
érzékelem?

– Majd megnyugszol, ha egyenesbe fordul a szekér� Nekem is 
nehéz néhány dolgot megértetni ezzel a sok fafejűvel, meg a pá-
lyázatíróm is bekavart, szarul fogalmazta meg az erősségeinket 
a hülye, és nagyobb rálátást mutatott a gyengeségeinkre� Gyors 
volt neki a tempó�

– Miről beszél ez itt nekem? – morfondírozott Suba magá-
ban, miközben nyomta a gázt, úgy, hogy jól haladjanak hazafe-
lé� Érezte, hogy Gál Zoltán Péter félrebeszél, most már kezdte 
kapizsgálni, hogy csőbe húzták� Már ott elhatározta a kormány 
mögött, hogy őt ez a zseni nem fogja palira venni� Aztán mikor 
a tanyaházhoz értek, szólt, hogy sürgős dolgot kell intéznie és 
Marcsit is viszi magával� 

– Ezt most hogy gondolod? – kérdezte a vegyész, és még foly-
tatta volna, de Suba rögtön lökte a kész választ:

– Én vagyok az igazgató, nem?
– Még nem – mondta a vegyész�
– Hátha nem, akkor nem, és már úgy néz ki, hogy nem is 

leszek� Ennyi volt és kész� Pénzt kapok? Be voltunk jelentve? – 
kérdezte még idegesen� 
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Gál Zoltán Péter érdemben nem válaszolt, csak csitítani akarta 
a hangulatot, és még annyit tett hozzá, hogy mindenkinek lehet-
nek rossz napjai�

– Tudod, lehet, hogy neked elég lenne egy csöves is, hogy le-
gyen egy igazgatód – mondta még Suba, és kinyitotta a kocsi-
juk ajtaját Marcsinak, ránézett, hogy üljön már be, mert indulni 
kellene� 

– És Margit?! – El sem köszöntem – mondta Marcsi�
– Majd leápolja a fiam, Péter – nevette el magát Suba Jóska, 

és indított� Megkapartatta a kocsit és lendülettel, látványosan el-
hagyták a tanyaházat� 

– Van veszélyérzeted – jegyezte meg Csatai Arnold� Jót moso-
lyogtak a történteken, mikor elmesélték a gazdának Suba Jóska 
felcsévélését�

– Pedig milyen jól állt neked az öltöny – mondta Dóra� 
– Ugyan már, Dóra mama – nevetett fel Marcsi� – Csak épp 

pisztoly hiányzik az oldaláról, mint a vadnyugaton, nem hogy 
öltöny, azt maximum leenni tudná birkapörkölttel�

– Tudod, mit? – vidd el a kecskéket, ne rontsák itt a levegőt, ne 
az üres udvarba menjetek haza – váltott szót Csatai Arnold� 

– Hozok bárányokat, majd megitatom velük a tejet – kapcsolt 
Suba Jóska, és máris arra gondolt, hogy egy haverjától elhozza az 
ikerbárányokat, ahol gyengék az anyák, és ő majd felneveli őket 
a kecsketejjel� 

Suba Jóska életében nem voltak ritkák a kisebb-nagyobb for-
dulatok, és mint már sokszor, most is csakhamar benépesült az 
udvara és nem győzött már színeket ácsolni az erdő alján a sza-
porodó állatállománynak� 
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Egy nap azután, mikor éppen lovakat vittek haza egy transz-
porterrel, Marcsi nem várta kávéval, mint ahogy rendesen mindig 
készült megérkezésekor: – „Kész a kávé, kandúrkám” – hanem 
csend volt az épület körül� Jóska már a levegőből érezte, hogy 
valami történhetett� Az idegrendszerének csak egy másodpercre 
volt szüksége és már rohant is az ajtó felé� A lovakat ott hagyta a 
kocsiban, amit sosem tett volna� Bent az épületben Marcsi a kony-
haasztal szélét fogta és nem mozgott az arca, viszont szürkébe 
ment át, láthatóan változott a színe� 

– Nitropenton… Szoba… – mondta ki nagyon lassan és nagyon 
halkan Marcsi� Suba berontott a szobába, és az ágy melletti éjjeli 
szekrényről felkapott egy spray-t� Tudta, hogy az mindig ott van, 
mert Marcsi beszélt erről már, hogy hülyéskedik a szíve, és ez az 
anyag életmentő lehet� A táskájában is volt még egy doboz gyógy-
szer, de arra most nem volt idő� A szer gyorsan hatott, és láthatóan 
az asszony szervezete már kezdett oxigénhez jutni� Suba Jóska 
leült Marcsi mellé és gyengéden átölelte, mint egy galambot� Várt 
egy kicsit, majd megtörte a csendet�

– Beviszlek az ágyba lefeküdni, jó?
– Csak maradj – suttogta Marcsi és rácsúsztatta a kezét Jóska 

csuklójára� 
Sokáig ültek így, de láthatóan jobban lett a ház betege� 
– Hozzál vizes ruhát – mondta, mire elengedte Jóska csuklóját� 
A lavórban beáztatott egy törülközőt� Az asszony először a 

homlokához szorította a vizes frottírt, majd a mellét borogatta� 
– Jobban leszel – nyugtatta Suba Jóska� 
Eszébe sem jutottak a lovak�
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– Menni kellett volna az orvoshoz, de úgy elkalandoztunk, 
hogy igazgató akartál lenni – mondta nagyon lassan és halkan 
Marcsi és egy mosoly futott végig az arcán�

– Ha jobban leszel, felteszem a Kincs, ami nincs című Bud 
Spencer-filmet, jó? Azon olyan jókat szoktál nevetni� 

– Aha, az Anulu – mondta Marcsi� – Tudod, hogy jobban 
vagyok – és pózt változtatott az asztal mellett, szinte odabújt 
Jóskához� – Van levegőm – mondta halkan, és vállára hajtotta a 
fejét� 

Ilyen kedves, aranyos asszonyról nem is álmodhattam volna 
– gondolta az ember és kicsordultak a könnyei a sajnálattól és a 
szeretettől� 

Suba Jóska, akinek kezében nap mint nap megfordult a bot, a 
kés és a tagló, ismerte a természet durvábbik oldalát� Mit hogy 
ismerte? Abban élt, és bizony most elérzékenyült� Kevesen tudtak 
erről, csak azok a kivételesek, akiknek feltárta a szívét, akik előtt 
megnyílt a lelke és hasonlóan forgott a gondolata� Ahogy mond-
ták régen: egy húron pendültek� 

Marcsi nem hagyta el magát, felállt és vizet öntött, apránként 
ízlelgette a megbillentett pohárból kifolyó kortyokat és gyorsan 
magára talált� 

– Na, látod, tudom kezelni, ha te is itt vagy és segítesz, a válás 
közben szedtem ezt össze, majd meglátod, melletted kiheverem – 
mondta és őszintén így is gondolta, mert benne volt egy sugallat 
az őszinte ösztönökből� 

Válaszul Suba Jóska még jó ideig öntötte a lelket az asszonyá-
ba, támogatta hitét, és lágyan simogatta� Ennyi volt a legkeve-
sebb, amit megtehetett, és nála ez egyébként is bevett szokás volt, 
mindent megsimogatott, ami közel állt hozzá� Bízott az érintés 
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hatalmában, majd kiment a házból, mikor már állóképesnek 
látta Marcsit, a lovakhoz iparkodott, amit az előbb otthagyott� 
Eloldozta, majd bevezette őket egy hevenyészett karámba, és 
így, ahogy szabad mozgásban látta őket, megbizonyosodott róla, 
hogy tényleg virslinek valók� Főleg az egyik, a pej, a deresről meg 
egyébként tudta, hogy kehes� Ezekben a percekben már el is dőlt 
a sorsuk� Az egyik komájával gyorsan meg is alkudtak, hogy nem 
kell neki egy hétnél tovább tartania őket, akkorra összefutnak a 
megrendelések és összehangolódnak, mert más jószágfélére is 
összejön az igény� 

Aznap este videókat vetített Marcsinak, aki oxidatív stresz-
szben szenvedett, amióta elvált és elhagyta a krimót� A daráló 
a munkahelyén, a családi ég- és földindulások közte és volt fér-
je között megviselte a szervezetét, ami utólag robbant igazán� 
A filmek nézése közben Subához elég sűrűn érkeztek a telefon-
hívások, amivel mindannyiszor kiment a konyhába, iparkodott 
rövidre fogni a beszélgetést� Költői kérdések, vakmerő állítások, 
kérések, ajánlatok, rosszallások és együttműködési ajánlatok 
egymásutánja, amit nem tőmondatokká, hanem kerekre szabott 
drámai párbeszéddé formálódtak� Hiába, na, az esti titokzatossá-
gok részegítenek és fantáziadússá gazdagítják még a csapnivaló 
előzményeket is� Semmi baja nem lett volna ettől Suba Jóskának, 
csak most Marcsi mellett szerette volna tölteni az idejét, és ke-
gyes hazugságokkal kellett előrukkolnia, bár a legtöbb esetben 
jelezte a másnapi visszahívás opcióját� Hívták kamionosnak, mi-
vel az állatszállításra is meg voltak a papírjai, azon kívül, hogy 
kevesen tudtak úgy bánni a jószágokkal, mint ő� Elmeséltek egy 
borulást, ahol a kocák ellepték a sztrádát és igazi bohózat volt az 
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összegyűjtésük a kocsira terelésük� Még a kocsiülésére is jutott 
egy anya a malacaival, amelyik időközben leellett rémületében� 

– Te mit tettél volna a helyükben? – kérdezte a mesemondó, 
akiről, mint kiderült, ezzel az akciójával csinált magának egy sza-
kajtó adósságot� 

– Semmi különöset – mondta Suba Jóska nyugodtan – elhajtot-
tam volna őket haza�

– Na, látod, hogy én mekkora barom vagyok – ájult el a mesélő 
és bele sem gondolt, hogy tűzbe ugrott volna, akár csak gyerek-
korban, mikor az apját felcukkolta�  

 – Ha a Suba azt mondja, hogy ugorj a tűzbe, te beleugrassz? 
Aztán, míg szét nem kapcsolt a telefon, Suba csak annyit tett 

hozzá:
– Az semmi, nálam egyszer a bivalyok ugrottak szét a sztrá-

dán, aztán szembe találkoztak a vágtázó lovakkal�
Hívták birkát körmölni, mire azt a választ adta, hogy most 

csak manikűrözik és pedikűrt nem vállal�
– A patás ördög vigyen el téged a kopaszok közé égő hajjal! – 

köszönt el a hívója� 
Kereste egy tímár, ahol bőröket kellett volna nyírni, a gyapjút 

el akarta adni, a bőrt meg vitték volna Olaszba a kínaiaknak, 
akiknek átadták az ipart� 

A strucctenyésztő meg szamarakat keresett a szalámi-ké-
szítéshez, mert a madarak körüli gasztronómiai érdeklődés 
lenullázódott�

Aztán, amit felvállalt, mert kihívásnak látta: hogy vágjon mar-
hát, lovat, szamarat és disznót szaláminak, mert a vevők már ott 
topognak az ajtó előtt, és foglalókat dugnak a zsebébe� A sztori 
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az, hogy csupa előkelő népség, de „hozom majd az árát” és a tar-
tozásra jegyzett húsos csontra is betelt már a keret� 

– Mi van, ha nem fizetnek? – kérdezte Suba�
– Jó kérdés – mondta a nepper, hát akkor… – tartott némi szü-

netet – hát akkor – mondta, itt hagynak néhány kocsit� 
– Nekem is kellene egy használható merci motor – mondta 

Suba, és kihívásnak vette a dolgot� – Valósítsd meg önmagad… – 
gondolta és felvállalta a dolgot� 

Másnap reggel Marcsi már főzte a kávét a tűzhelyen, mert a 
gáz kifogyott a palackból, mikor Suba Jóska kinyitotta a szemét 
és kibotorkált a konyhába, mert hiába tapogatta az ágyat, az asz-
szonyát nem találta� 

– Hogy vagy, drágám? – kérdezte�
– Kutyabajom – mondta Marcsi�
– Na-na! Lassabban, lassabban, azért vigyázni kellene, nem?
– Mondtam már, kutyabajom� Ez is csak a válóper óta van nagy 

ritkán� Kikészített a cécó meg az alávalóság� Felejtsük el! – mond-
ta Marcsi és már tette is oda az asztalra az illatot gőzölgő kávét� 

– Mit szólnál, ha átmennénk a gazdához? – kérdezte Marcsit�
– Te tudod…
– Megkörmözöm azt a pár bográcsba valóját, te meg addig 

beszélgetsz Dóra mamával� 
– Legyen úgy! – mondta Marcsi és hagyta, hogy Bogyesz felu-

gorjon mellé a székre� 
A gazda hodályában Suba Jóska körmölte a birkát, az meg 

mesélt neki Sinka művéről, a Fekete bojtár vallomásairól, amit 
a nyíró éles fülekkel hallgatott� Lenyűgözte a történet érzelmi 
vonulata és első hallásra is azonosulni kívánt vele� Magával ra-
gadta a megaláztatások sorozata, meg a kőkemény sors, a rideg 
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felismerés és a kitörni vágyás álma, ami keveredett a közölni 
vágyás gondolataival� 

Subát nem hajtotta a kivándorlás ösztöne, mint a korosztálya 
bátrabb egyedeit, de a léha semmittevés sem az ő világa volt� A 
szesz is csak addig érdekelte, míg egy röpke időre kitombolta, 
aztán kisírta magát, hogy a könnyeivel együtt feláztassa a földet 
a keserűségeivel� 

Már végzett a munkával, helyére akasztotta a gamóst, a bics-
kát meg visszatette a tokba, és még leültek a karámfára Csatai 
Arnolddal, aki csak mesélt és mesélt a múlt kínkeserveiről� Mikor 
a kost őrző pásztorlányhoz visszakanyarodott a történettel, a gaz-
da Subának Marcsi jutott az eszébe, akit most kapott ajándék-
ba a sorstól, akire nagyon vigyázni kell, és hogy neki most meg 
van az, amire leginkább vágyhat az ember: a társ, aki valóban 
az oldalbordája� Aztán, ahogy teltek-múltak az erdőszéli tanyán 
a napok, ahol a természet világa is lenyűgözi az embert, dönte-
nie kellett, hogy már megint miből is keresse meg a kenyérre 
valót, azaz a lét közönséges fundamentumát miként is formál-
gassa tovább� Suba Jóska úgy döntött, hogy báránynyírást vállal, 
mert azzal egymaga is boldogul és nem kell az utakat róni nap, 
mint nap, főleg nem idegenben és nagy távolságokban, ahol az 
alvásidőtől kezdve az összes létfunkcióit figyelik� Különben sem 
hagyta volna magára Marcsit meg az állatokat� A báránynyírást 
egy alsómajori tanyán kezdte és már az első nap csatlakozott hoz-
zá a gazda felesége Kati, akinek megélezte az ollóját, aztán köl-
csönzött is már a saját készletéből egy minőségi eszközt, amivel 
profin lehetett nyírni a rövidgyapjas állatokat is� Innentől aztán 
a juhászatok kézről-kézre közvetítették a szolgáltatásokat, és Kati 
úgy döntött, hogy megy vele statisztálni� Ügyes keze volt és bár 
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nem volt testes asszony, ám vaskos alakjával mégis könnyedén 
bánt az állatokkal, amit meg kellett fogni, leültetni a földre, és 
egy kézzel ráfogni, a másikkal meg nyírni� Akár egy szobrászt 
is megihletett volna a póz, ahogy hajol rá a birkára a feneke meg 
– mint egy ellensúly – kihívó formát mutatott� Suba Jóska elég 
sűrűn ránézett, hogyan áll a kezében az olló, de aztán egyre több-
ször nem is a nyírást nézte, hanem a pózt, és legszívesebben már 
eldobta volna ő is az ollót és mindkét kezével megmarkolta volna 
azt a kerek feneket� És ami késik, nem múlik, egyszer csak elsza-
kadt a cérna, és ahogy elengedett egy leápolt bárányt, nem fogott 
másikat, hanem a lábai ehhez a fenék felé vitték, és a két kezével 
jól megragadta� A bárány kisurrant Kati kezei közül és mindkét 
kezével megfogta a hodály egyik tartóoszlopát, hogy megerősítse 
a pózt, majd beringatta a csípőjét� Ilyen kis szerelmi epizódok 
aztán egyre-másra ismétlődtek, olyannyira, hogy már Suba nem 
is vett fel alsógatyát, Kati meg a motyók között hagyta a bugyiját� 
Amúgy egyébként is átöltöztek néha, meg hol sok volt, hol meg 
kevés volt rajtuk a ruha, attól függően, ahogy fáztak, vagy mele-
gük volt, a körülményektől függően� 

Marcsi meg otthon, a kis tanyában, az erdőszélen ellátta a 
jószágokat, főzött, néha sütött is, és kitakarította a fészket, az 
egyszerű kis tanyát a tisztaság uralta� A vacsoránál először Suba 
Jóskát letámadta a lelkiismeret-furdalás és megfogadta, hogy ezt 
be kell fejezni� Itt van Marcsikája, aki az ő madara, aki a támasza 
és a társa� Nagyokat hallgatott ilyenkor, majd töprengett, hogy 
ennyire elkapta őt a hitványság� Be kell ezt fejezni, gondolta, aztán 
úgy döntött, abba hagyja ezt az egész nyírás-ügyet és ezzel ki is 
húzza a dolgok méregfogát� A dolgok viszont odáig fajultak, hogy 
már Kati szervezte a nyírásokat és már egész falkákat felvállalt 
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és nem is rossz pénzért, jól kerestek és lendületben voltak� Suba 
Jóska bekötötte a torkát, arra hivatkozott, hogy nem érzi jól magát 
és úgy is tett, mintha kelletlenül dolgozna valamilyen betegség 
miatt� Másnap már Kati termoszban hozta a meleg teát, citromot 
és torokgyógyítókat, hogy kikupálja az embert, aki azt gondolta, 
hogy szép lassan hagyja kihűlni a viszonyt� Kati azonban kötötte 
az ebet a karóhoz és Suba kezét már ő vezetgette végig az eroti-
kus zónákon� Még alig oszlott fel egy nap a reggeli pára, mikor 
Marcsi jelent meg a hodályban� Suba Jóskában megállt az ütő, 
ahogy ott görnyedt épp egy birka fölött, és ahogy oldalra nézett, 
meglátta az asszonyát� 

– Nagy a baj – szólalt meg mellette Marcsi� 
Suba felnézett rá, de a lábaival még fogta a jószágot� 
– Meghalt Csaba – mondta és eleredtek a könnyei� 
Ott állt lógó karokkal, tehetetlenül, mint aki kárvallottja és 

árvája az egész világnak� 
– Átveszed? – szólt oda Suba Katinak, aki épp akkor engedett 

el egy jerkét, és néhány mozdulattal átvette a félig megnyírt birkát� 
– A diszkóból jöttek – mondta Marcsi és rátámaszkodott Suba 

Jóskára, aki egy pillanatra lecsukta a szemét, és akkor fogta fel, 
hogy ez a pillanat itt csak és kizárólag a halálról szól� 

Óvón átölelte az asszonyt és nem is tudott mit mondani� 
Marcsinak Csaba volt a minden, és nehezen is vált el tőle, ami-
kor kiköltözött a tanyára, amikor úgy gondolták, hogy felnőtt a 
gyerek és átadta neki a házat is� Bent a hodályban Kati lenyírta 
a birkáról a maradék gyapjút, elengedte, és az egymást ölelő pár 
felé sétált, de nem lépett be az aurájukba� 

– Jól hallottam? – kérdezte bizonytalanul�
Marcsi ránézett és zokogás fogta el�
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– Hagyjuk abba… – mondta Suba Jóska� – Hallottad, mi 
történt… 

– Kivel volt? – kérdezte Kati�
– Négyen voltak – mondta Marcsi –, hárman meghaltak – 

tette hozzá úgy, hogy közben elhúzódott a szája és csurogtak a 
könnyei� 

Egy darabig ott álltak mindhárman némán és az állatoknak is 
csak a szuszogását lehetett hallani, nagyon halkan és mindany-
nyian őket figyelték�

– Már ők is tudják – mondta Kati� – Akkor mi legyen? – kér-
dezte még� 

– Beszélj a gazdával, mi elmegyünk most Marcsival – mondta 
Suba Jóska� – Majd felhívlak – tette még hozzá, és Marcsi karja alá 
nyúlt, hogy elinduljanak� 

A temetésen minden fájdalom jelen volt, ami csak nagykorúvá 
vált gyerekember utolsó útján lehetséges� A temetési szertartás 
végén igen sokáig ismételték az angyali üdvözletet� Addig, amed-
dig csak hordták a csokrot és a koszorúkat a sírra� 

– Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja! Imádkozzál 
érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján� Ámen� 

Marcsi csak állt és a sírt nézte, amit elborított a virág, de csak 
a fiát látta, Csabát� Ha lehetett volna, beugrott volna utána, ár-
kon-bokron, tűzön-vízen keresztül, csak még találkozhasson vele 
itt vagy máshol, mindegy, milyen dimenzióban, a nevét mondo-
gatta, mintha csak a játszótérről hívta volna vissza karjai oltal-
mába� Csaba, Csaba kisfiam – mondta volna, de a zokogás szinte 
egész testében rázta és ott, a földön a sír mellett Suba Jóska tar-
totta erősen, hogy fizikailag is össze ne omoljon�
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vii.

Kint a tájon, Csataiéknál, a tanyaházban többen lettek a 
kelleténél� 

Többen lettek és az udvar mégis árvává vált� A jószágok bi-
tangoltak és nem az enyészet szegődött oda, hanem a Facebook-
betyárok rakosgattak fészket� A felhőkből már nem az áldás hul-
lott, hanem programozó besugárzás� A lelket vették célba, kitanult 
szellemességek, seregek, akik már nem közönséges vámszedők 
voltak, hanem sejtprogramozó lélekáthárítók� Dórát a székhez 
szegezték az ismeretlenek ismeretlenjei� Ült a gép előtt, szeme a 
képernyőn lógott, mintha új fajt fedezett volna fel éppen abban 
a pillanatban egy csodabogár kutatómérnök� A szemüveg mögül 
odakoncentrálva süllyedt bele az információk tengerébe és már-
már fuldokolni kezdett, mikor megjelent a fehér lovon a herceg, 
aki hősies múltjával, titokzatos jelenével és gáláns ajánlatával, 
csáberővel segítette, hogy továbbjusson a csodák birodalmába� 

Ahogy Csatai Arnold átlépte a küszöböt, az asszony felé for-
dult, aki kinézett a szemüvege mögül és alig hallhatóan köszönt 
ugyan, de máris visszafordult a képernyő felé, és elnyelte a va-
rázslat, ami abból áradt� Csatai Arnold, a férj, aki már kétszer 
köszönt, elment mellette és ránézett a képernyőre, amiről rögtön 
megállapította, hogy ez a gép jelenleg neki ellenfele� Még egy pár 
hete is öröm volt hazaérkeznie, itt volt az igazi otthona, itt volt 
a támasza, a védelme� Itt töltődött fel és innen vitte magával az 
energiát, amivel vívta a napi küzdelmeit� Mi történt hát? Mi ez a 
fordulat, mi ez az idegenség, ami őt meghökkentette és egyelőre 
nem jött rá, hogy valójában hol van a kutya elásva� Annyit érzett 
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csak, hogy nem otthon van� Viszont, ha szétnézett maga körül, 
láthatta, hogy minden a helyén pihen� A tárgyak a maguk fizikai 
valóságában ott voltak a szeme előtt� Ha akarta, megfoghatott 
bármit, és mégis úrrá lett rajta az az érzés, hogy valaki itt van és 
az a valaki, átrendezi az életét� Egy ismeretlen, aki célba vette, 
mert Dórát nyilván csak eszköznek használja, akinek megdönti 
a lelkét és máris kibillen az egyensúlyából� Egy szerető ehhez 
képest egy tavaszi zápor, egy vicc, egy élmény, egy bohózat, egy 
habkönnyű próbatétel, egy bábszínház, ahol lehet sírni és nevet-
ni, de ezen a kiszámított pányvadobáson könnyen hasra vágód-
hat és máris rajta a billog, amivel örökké zsarolható lesz� 

Csatai Arnold gondolataiban nem ok nélkül mocorogtak sötét 
képzelgések� Belenézett egy alkalmas pillanatban a gép boszor-
kányos horoszkópjába, ami nem az égövek erőit vonultatta fel, 
hanem a szélhámosság szajkóit is lármáztatta� Egyébként semmi 
konkrétumot nem tudott, csak az élettapasztalata, az érzései, a 
sejtései és az érzékeny idegrendszere – mint biztos antennák – 
tájékoztatták, hogy veszélyes árnyak kísértenek, akik úgy akarják 
gúzsba kötni, hogy saját magának fonja a kötelet is� Azt érezte, 
hogy nem tudja megvetni a lábát, megérezte, hogy ingoványban 
van, és a felesége felvetése is a hülyítés része, amit sajnos ő még 
mindig csak játéknak tart� Játéknak tart, mert azt hiszi szegény, 
hogy ha ő nyomogatja a gombot a klaviatúrán, akkor ő a gazda� 
Nem tudja, hogy itt már nincs gazda, vége a feudalizmusnak, 
a reneszánsznak meg az összes izmus termékének, mert itt az 
atomizálódott egyént löki el vagy vonzza oda egy pólus, ami-
nek nincsenek érzelmei, és csak a céljait rezegteti a térbe, hogy 
bevonzza az áldozatait� Játszunk… – zengett a fejében a felesége 
indítványa, amiről nem lehetett tudni, hogy miből táplálkozik, 
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mármint hogy a gondolatot milyen üzemanyag hajtja� Hát nem 
volt elég az a játék, amit egész életükben végigtáncoltak, a meg-
próbáltatások, a küzdelmek sorozata, ami faragta az idegrendsze-
rüket és sorvasztotta a testüket, egyformán gyengítette őket� De 
hát ezért lettek volna egymás támaszai, legalábbis Csatai Arnold 
így gondolkozott, de már érzékelte, hogy meggyengült, megin-
gott a szövetség� Valaki már csapolja az erejüket és hiába hisz ő 
még magában, ha eret vágnak a céljaikon, felmosatják velük a 
pokolba vezető aszfaltot is� Csatai forgolódott még a szobákban, 
aztán visszakanyarodott a komputerbarlangba�

– Bébi! – Nem gondolod, hogy abba kéne hagyni? – jegyezte 
meg, ahogy Dóra mögé állt� 

Az asszony nem szólt semmi, mintha egy másik dimenzióban 
lebegett volna� 

– Hazajöttem, Dóra…
– Látom – mondta az asszony maga elé, bele a képernyőbe� 
– Látod és ennyi?! – kérdezte Csatai Arnold, aki már fuldoklott 

attól, hogy kutyába se nézi az oldalbordája� – Mit keresel ilyen 
megszállottan? – kérdezte még az ember� 

– Nekem is lehetnek mániáim, nem? Nyugi, csak egy kis 
szórakozás�

– Szórakozás? – kérdezte Csatai� – Hiszen már egy nagyobb 
összegről beszéltél nekem�

– Egyszer lehetek én is üzletasszony, nem?
– Üzletasszony? – emésztette a szót Csatai, és hirtelen nem is 

tudta hova tenni ezt a magabiztos kijelentést� Vajon mire gondol 
ez a nő? Még hogy üzletasszony… Bár, ha jól belegondol, volt már 
a jóvoltából igazgató is� Ott növeszthette volna a szárnyait, amek-
korára csak óhajtotta volna� Ott, ha elbukik, akkor se lett volna 
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meglepetés, benne volt a pakliban, de hát ott is neki kellett fogni a 
gyeplőt, hiába Dóra ült volna a bakon� Elképedt, hogy most, öreg-
ségükre akar Dóra megtáltosodni és üzletről beszél úgy, mintha 
csak levegőt venne�

– Beszélgessünk már egy kicsit… – mondta a ház ura�
– Miről? – fordult felé a ház asszonya�
– Uramisten, Dóra…! Itt élünk egymás mellett hány évtizede, 

és te megkérdezed, hogy miről, miközben te ideszegezted magad 
egy számítógépes posványba� Sosem akartunk konzum-idióták-
ká válni, ezért élünk így, ahogy élünk�

– Éppen ez a baj – mondta Dóra�
– Baj?
– Igen, éppen itt a gond, fején találtad a szöget�
– Fején?
– Nekem mindig csak a munka jutott, nekem is jár egy kis 

szórakozás, nem?
– Vitattam én ezt, drágám?
– Nem… Nem vitattad, de nem is nyújtottad nekem csak úgy� 
– Te most viccelsz, Dóra? – kérdezte Csatai megütközve� – 

Én úgy éreztem, hogy az életünket akaratunk szerint éltük… 
Tiltottam én valamit, ami neked jól esett volna?

– Nem, nem erről van szó�
– Hát akkor miről?
– Látod, hogy kinyílt a világ, mindenki szórakozik� Tisztában 

vagy te azzal, hogy nem így élnek mások, ahogy mi, hogy örök-
ké csak a munka meg a munka meg a feladat és gond legyen a 
mindennapi betevőnk� 

– A betevőnk…? – kérdezte Csatai� 
– Hát nem ez volt végestelen végig?



– 320 –

– De hát felneveltük a gyerekeinket, unokáink vannak, Dóra, 
egyem meg a szívedet…! Neked nagymamának kellene lenned…! 
Van szépsége az öregségnek is�

– Szépsége? – csattant fel Dóra� – Hát éppen ez az: jönnek a be-
tegségek, és ki tudja, mennyi van még hátra� Belenézek a tükörbe 
és látom, amit látok… Milyen szépségről beszélgetsz velem? A 
gyerekek felnőttek� Törődik valaki velünk? A szívünket kitettük, 
és…?

– Felnőttek már, keresik a maguk útját, nőnek az unokák is�
– Nőnek, nőnek, a szüleik meg már válnak�
– Ha válnak – válnak� Felnőtt emberek, mi már ehhez kicsik 

vagyunk, drágám�
– De hát anyagilag már erőnkön felül is nyomattuk a támoga-

tást, és ez a vége?
– Ez a vége! Nekünk itt már csak egy dolgunk van: a szeretet 

– mondta az ember, hogy nyugtassa az asszonyt� 
– Nekem is jár valami, nem? 
– Persze, hogy jár, de ne ugorj bele az óceánba! Nem a te vilá-

god az…
– Nézz körül, hogyan élnek körülöttünk mások!
– Milyen mások? – kérdezte Csatai� – Minden csak látszat, drá-

gám, az emberek jó része el van adósodva, de te ezt nem látod� 
Evvel együtt persze lehet rázni a rongyot�

– Látod, milyen könnyen félre akarsz vezetni� Nem arról be-
szélsz, akihez fel kellene nőnünk, csak azokról, akik egymást is 
megvetik, azokról, akik elrontottak mindent� 

– Ne menjünk ebbe bele, hogy ki mit rontott el, nem mi va-
gyunk az ítélőszék, meg egyébként is túlmutat rajtunk� Mi 
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hogyan élünk – arról beszélgessünk! Mi a baj itt körülöttünk, 
mitől szenvedsz, mit keresel?

– Na, látod, hogy miként szorítod az embert sarokba, belehaj-
szolsz kényes ügyekbe… Én csak szórakozni vágyom egy kicsit, 
és most egy üzleti ajánlatom is van, értsd meg, ezt végigcsinálom�

– Tisztelem az akaratodat, de konkrétumot nem mondasz� 
– Nem mondhatok, értsd meg� 
– Nekem se?
– Neked sem�
– Ezt kategorikusan kijelented, csak úgy, bele a férjed szemébe?
– Nézd, nem mondhatom el, akárhogy csűrjük-csavarjuk a 

dolgot�
Csatai leült a sezlonra, mert úgy érezte, hogy gyengülnek a 

lábai, de ültében sem tudott fellazulni� Testestől-lelkestül szorító-
ban volt� Már látta, hogy Dóra, mint a csökönyös szamár, megin-
dult, és ha belepusztul is, megy fejjel a falnak� Azután arra gon-
dolt, hogy tulajdonképpen ők egy család� Ha tönkre kell menni, 
hát akkor tönkre kell menni� Persze, jön a kérdés is, hogy neki 
most kísérni kell ezt az asszonyt a pokolba is, vagy ki kell szállni 
ebből, ha már nem tudja kijózanítani�

– Menj el utazni, vagy menj a rokonaidhoz – javasolta még 
Csatai a feleségének�

– Te nem ismered őket� Tulajdonképpen hova küldözgetnél, 
nem elég, hogy a fiunk a távolban van?

– Akkor utazz el hozzá – javasolta Csatai�
– Nézd… – mondta Dóra és most Csatai szemébe nézett� – 

Próbáld megérteni, hogy nem csak olyan emberek vannak a vi-
lágban, akiket te ismersz� Te ki sem mozdulsz innen és azt sem 
tudod, hogy a világ tele van pénzzel, és azok az emberek mások, 
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más a gondolkodásuk, az életvitelük, egyszerűen és könnyedén 
intézik a dolgaikat� Nem görcsölnek, nem lelkiznek, nem güriz-
nek, csak egyszerűen tudnak élni� Te ezt nem tudod felfogni, és 
most ettől lettél ideges – mondta Dóra, és ezzel visszafordult a 
monitor felé és maga sem tudta, hogy most kikapcsolja a gépet 
és kimenjen megteríteni a férjének, vagy a Facebookon várja az 
utasításokat� 

Kicsit vívódott még, de aztán úgy gondolta, hogy a férjének is 
van két keze meg lába, hát ha éhes, van mit elővenni a kamrából� 

„Nem görcsölnek, nem lelkiznek, nem güriznek, csak egysze-
rűen élnek� – Egyszerűen – ÉLNEK!” Itt van hát a kutya elásva 
– gondolta Csatai Arnold� – Szóval a világ tele van pénzzel, és 
nem csak olyan emberek vannak, akiket te ismersz haver� Érted? 
– szóval kinyílt az asszony előtt a világkapu és fennakadt a vi-
lághálón, ott vergődik rajta, mintegy rovar a csapdán� Csapdába 
esett, nem csalták, esett, mert ő kereste a dzsungelben az ösvényt 
és már ki is szemelték a ragadozók� Ember, embernek farkasa, 
a nagyvárosi dzsungel dörzsölt csibészei előtt valóban kinyílt a 
világ – gondolta Csatai� Főleg ilyen libák, mint Dóra is, odateszi 
a késhez a nyakát� 

– Még hogy odateszi, de képes magával ragadni engem is – 
gondolta, és a kölykök jutottak eszébe, a gyerekek� Közös gaz-
daságot visznek, szerette volna, ha ők is részesei a földdel való 
gondok szépségének, meg hát persze ismerkedjenek a gondjai-
val is� Egy ilyen vérszomjas guru mindenkitől el fogja szívni az 
erőt, elszívja a gondolataikat, az erőiket, és ahogy majd az any-
juk egyre nagyobb bajba kerül, ők is bedarazsosodnak majd� – 
Megmérgezi a napjaikat az események mákonya� Mi legyen? – 
Na, mi legyen haver? – gondolkodott Csatai azon, hogy mikor is 
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szól a családnak, vagy egyáltalán mit is mondjon el� Elmesélhető 
az egyáltalán, hogy az anyjuk már áldozati listán áll, azt hiszik 
majd, hogy ő megkergült, rémeket lát, pedig már ő úgy érzi, 
hogy élete legnagyobb válságába került� Végigküzdötte az éle-
tét Dórával, úgy gondolta, hogy van párja és ketten mindent ki 
fognak bírni� Az örömöket végignevetik majd, a bajokat kivédik, 
és ha sírni kell, akkor egymást fogják támogatni� – És most mi 
történt? – Akadoztak a gondolatai – útelágazáshoz értek� Dóra 
konokul a sűrűbe igyekszik� Meg kellene még állniuk itt a tisztá-
son és visszanézni: itt, hogy mi van mögöttük, mit hagynak el, és 
egyáltalán büszkék-e valamire, vagy csak elszenvedték volna az 
életet? De ha így van, akkor az asszonyának már előbb fel kellett 
volna lázadnia, hogy elég, hogy ebből ő nem kér, netán csöndben 
vagy lármával kiszáll mindenből, mint ahogy ezt sokan mások 
is megteszik� Ha így volt, akkor őt is félrevezette, ennyi hát az 
élet? Idáig egymaga is eljutott volna� – Na-na, csigavér, csigavér! – 
mondta magának Csatai Arnold, az öreg gazda, aki addig azt hit-
te, hogy következetes életet éltek, simlisség és botrányok nélkül� 
– Akkor mi ez? Öregkori eszementség, pánikroham, skizofrén 
elmezavar, vagy csak egyszerű pszichózis, hogy az új divat, az 
anti-aging megnyilvánulása, azaz az öregség elleni harc, vagy 
egyszerű paranoiás tünetek támadtak Dórára� Megállt körülötte 
a levegő, mikor visszament a szobába� Mintha ő nem is létezett 
volna és megszűnt a külvilág is Dóra körül, úgy rátapadt a gépre� 
Egy idő múlva, mikor újra elment mellette, váratlanul megszólalt 
Dóra� Megfordult a széken és ránézett a férjére� 

– Na, szóval akkor adod azt a kis pénzt, amiről beszéltem?
– Hogyan beszéljelek le róla? – kérdezte Csatai� 
– Erről te ne beszélj le, ez az én akaratom� 



– 324 –

– Utazz el, vegyél magadnak, amit csak akarsz, minden cél 
nélkül költs magadra, amennyit csak gondolsz, de azt a csapdát 
kerüld ki! Húzd le a redőnyt, drágám, fejezd be ezt a szédelgést, 
mindenki megbotlik, csak az a kérdés, megtudsz-e állni a lejtőn� 
Maradj velünk! 

– Megdolgoztam én is a pénzért, nem? Vedd úgy, hogy 
szórakozom�

– Tulajdonképpen miről is van szó? Hallgatlak�
– Nem mondhatok semmit�
– Mi az, hogy nem mondhatsz semmit, lehallgatnak, 

megfigyelnek?
– Ha elmondom, akkor így csak baj lesz belőle�
– Akkor írd le, és én is leírom a választ – hülyéskedett Csatai�
– Szóval, add ki a részem! – szólt az asszony�
– A részed? – álmélkodott az ember� 
– Igen, a részem� Évtizedekig gürcöltem melletted, nem? Egy 

háztartásban vagyunk�
– Akkor most válni akarsz, vagy mi? 
– Üzletasszony leszek� Te nem tudod, mi van a nagyvilágban� 

Nem mindenki olyan kicsinyes, mint te, nagyvonalúak és halad-
nak a dolgok� 

– Egy fenét haladnak, csak szélhámosból van egyre több� 
Ez az egész Facebook-história olyan, mint a falusi pletyka� 
Valóságtartalma nincs, de legalábbis megfoghatatlan, egy plety-
kafészek az egész, és aki mindent lehallgat, kilesi az áldozatát, 
beeteti� Érted drágám, hagyd a fenébe, felejtsd el, menj el kikap-
csolódni, azt sem bánom, ha szórod a pénzt, csak ezt felejtsd el� 

– Nem, most ezt meg kell csinálnom, majd csodálkozni fogtok� 
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– Tudod, én már most csodálkozom, hogy hiába próbállak 
meggyőzni, én a férjed, tiszta impotento lettem, le vagyok nul-
lázva, egy hulla vagyok� 

– Na, jó – mondta Dóra, ahogy kicsit megsajnálta a férjét� – Ez 
az ember diplomata, de nem tudta magával vinni az értékeit, mert 
állomáshelyet változtatott, most pedig olyan embert keres, akinek 
majd postázzák azokat az értékeket, és tulajdonképpen erre kér 
bizalmi biztosítékot, tehát majd érkezik egy csomag, bár én sem 
tudom, hogy mi lesz benne�

– De én tudom! – vágott közbe Csatai� – Egy lószar! Érted? 
Vagy még az sem lesz benne, hanem elszáll a felhőbe majd az 
agyad is, és csak nézel előre a megfoghatatlanba� Na, jó – fejezte 
be Csatai a vitát –, sosem gondoltam volna, hogy ennyi idő után, 
némi diskurával eljutunk a válás gondolatáig – mondta, és még 
megállt néhány pillanatra, hogy biztos-e, hogy ki akarja monda-
ni… –, akkor befejeztük, jó? Úgy értem: elválunk�

– Akkor ideadod a pénzt?
– Akkor oda, és nem akarok erről többet hallani – tette még 

hozzá� 
A dolgok aztán gördülékenyen folytak, mivel hogy a közös 

bankszámláról Dóra igen gyorsan leemeltette a pénzt, amitől 
kisebb bonyodalmak árán, de gyorsan megszabadult� A sárga 
mappában csak papírok maradtak, az elszámolások értéktelen 
maradványai�

Amikor Csatai Ani lányával a százados előtt ült a rendőrségen, 
szóhoz is alig jutott, ahogy meghallotta a szerv álláspontját, mi-
szerint nincs mit tenni� Pedig akkor már a diplomata ezredesnek 
átutalta Dóra az összeget�

– Van valami baja a feleségének? – kérdezte a százados�
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– Nem tudok róla – mondta Csatai Arnold –, hacsak nem or-
vosi esetről van szó�

– Szóval nincs� Nézze – folytatta –, szabad akaratából azt csi-
nál, amit akar� 

– De hát, uram… – szólt közbe Csatai� – Itt a cím, itt a név, itt 
vannak a banki papírok és nem tudnak nemzetközileg utánanéz-
ni az ügynek?

– Nézze! Nem rablás történt, nem ütöttek le senkit, nem beteg 
a felesége, nincs gyámság alatt, az ügyben nem vagyunk hivatot-
tak lépni� 

Még sokáig ment a diskura, miközben Csatai hűtötte magát, 
és ott volt a lánya, aki biztosította, hogy nem értett semmit félre, 
mindent jól hall és ezek szerint itt nincs mit keresniük�

– Látod, itt állunk teljesen védtelenül, kiszolgáltatva, nemzet-
közi szélhámosoknak és a magyar rendőrség azt próbálja beetet-
ni, hogy nincs mit tenni� Az agyam elszáll – mondta Csatai� 

A lány nyugtatta, nyugtatta, és elindultak a családvédelmi 
iroda felé tanácsot kérni� Mégis csak vannak tapasztalataik, gon-
dolták, és ellátják majd őket használható útravalóval� Bár Csatai 
továbbra is állította, hogy a rendőrségnek, a banknak és a külhoni 
bűnüldözőknek már nyomon kéne lenniük� 

– De hát csak azt hallottuk és csakis azt, hogy több tízezer 
ilyen eset van és az már annyira szokványos és mindennapi eset, 
hogy rendezzék le ezt otthon�

– Mit csináljunk? Verjem ki anyád fogait, tegyem hideg zu-
hany alá? Bár ahogy így most már belegondolok, akkora pofont 
kellett volna adni, hogy egy kisebb sokk visszatérítse a hétköz-
napok felé�
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– Nyugi, apa! Megértelek, most hallgassuk meg ezeket – mond-
ta a lány, és már mentek is fel a lépcsőn az irodák felé� 

Nem sokat várakoztak, és a bemutatkozásukat követően helyet 
foglaltak� Egy-két bevezető tőmondat után, amit Csatai szépen 
megfogalmazott, a családvédelmi szakértő hosszas tájékoztatásba 
kezdett, majd hogy nem előadásba, hogy tájékoztassa őket arról, 
mennyire hétköznapi eset az övék és hogy ennél sokkal, de sok-
kal megrázóbb helyzetek vannak�

– Vannak? – kérdezte Csatai csodálkozó tekintettel, most már 
direkt megjátszva a hülyét, és átengedte a lányának a beszélge-
tés fonalát, de mindinkább a szakértő hangját hallotta a fülében 
duruzsolni, miközben ő már a gondolatait próbálta összegezni: 

Szóval ez a jogállam? Lehet, hogy ő most ismerkedik meg ezzel 
valójában, hogy mit is jelent ez, már kezdte megtapasztalni� Az 
államszocializmus valóságát anno megérte, ahonnan kitekintése 
sem volt a világra� Nem kaptak útlevelet, nem utazhattak és pén-
zük sem volt� Jószerével kivételes esetben annyi valutát szerezhe-
tett volna, hogy a templom egere is felfordult volna belőle éhen� 
No, persze, a kiváltságosok, azok a pokolban is klímaberendezés 
hűvösében dagonyáztak� A rendszerfenntartók és csemetéik már 
készülődtek a saját megbuktatásukra, és így persze érthető, hogy 
a személyzet mondanivalójával már bársonyozta az uralkodó dí-
ványt, amit már készítettek a nyugati kapcsolataik által� Ők utaz-
hattak, csakhogy megnézzék, hogy is áll a munka, az előkészítő 
munka� A Csatai-féle naiv csókák, akik a szakmájuktól a fejüket 
sem tudták felemelni, azt hitték, hogy a jogállamban visszakapják 
a szabadságukat és a védelmüket� Emberi lépték szerint fognak 
élni, emberi módon és erre a biztosítéknak a jogrendszer szolgál 
majd az állam keretei között� Aztán a különböző neo-felfogások 
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szerinti berendezkedés szép lassan kezdte szoktatni arra, hogy 
egy szárnycsapást sem tehet a csóka, ha erről nem szól rendelet, 
nem támogatja törvény vagy határozat� A jogállam rövidítve any-
nyit tesz, hogy több a rendelet, mint égen a csillag, ráadásul ezek 
örök és rendszertelen mozgásban vannak, és csak akik ismerik 
ezek mozgatóját, csak és csakis az fog tudni ellavírozni a maga ja-
vával sértetlenül� Csatai számára már a tízparancsolat megadta az 
írást, ami keretet adott az életnek� Most meg az alaphelyzet jogi 
ismertetését hallotta a gondolatai között átszűrődő tájékoztatás-
ban a szakértő szájából és fel is fogta a maga szűrőjén keresztül, 
hogy megértse, ide is teljesen hiába jöttek� Hol van hát az állam 
szerepe, hogy a védelemhez kezet nyújtson� Úgy érezte, rájuk tört 
a világ minden hordalékával együtt, mintha átszakadt volna egy 
gát és bekerítené őket átjárhatatlanul a folyam, amiből még nem 
látják, hol a kiút� Eddig naiv módon hitte azt, hogy az állam szer-
vezetei értük vannak, az érdekeiket védik, sőt segítenek eligazod-
ni, netán a nemzetközi szervezeteiken keresztül, akár védelmet is 
kieszközölhetnek� Köztudottan hemzsegnek a szélhámosok, akik 
ébren csapnak le hiszékeny és naiv lelkekre szerte a világban, de 
ezeket a gazságokat a világ más részein megpróbálják horogra 
akasztani és nem is sikertelenül�

Csataiék kezében ott volt a név is, a cím, sőt a bankszámlaszá-
mok is ismertek voltak már� Semmiből sem tartott volna nemzet-
közileg lépni, noha úgy általánosságban nagyon okosokat lehetett 
hallani az együttműködésről, a leleplezésekről� A technikai for-
radalom gigászi mutatványának, az internetnek is kellene, hogy 
legyen visszacsatolása olyan képességekre, hogy a hálón fen-
nakadhassanak az orvhalászok, gondolta Csatai, és az jutott az 
eszébe, hogy a globalizált világ küszöbét már mindenki átlépheti, 
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hol van az a mérték, ami felett már a tilalom mezejére léphet a 
settenkedő� Bár az sincs kizárva, hogy csak nálunk nem találjuk 
az opciókat az intézkedéshez� Mert, hogy a gazemberséget és a 
bűnözést valószínű, hogy itt is üldözni kell� Vagy ha új dimen-
ziók keletkeztek, el lehet gondolkozni a tízparancsolat bővítésén 
is, azaz a tágabb értelmezésen, mert érezni lehetett már, hogy a 
kommunikációs hatalom új értelmezései és még újabb fogalmai 
már rég átléptek egy határt� 

– „Hát, ha tudnák, hogy milyen megrázó esetek vannak még” 
– hallotta még ismét a szakértő sajnálkozását, aki a lányával dis-
kurált tovább és hozzá csak néhány mondat ért el az értelméig, 
mert gondolatai a lehetséges indokokat keresték, és már készült 
a pszichológussal való második fordulóra, ahol majd dr� Kővári 
Zalán találkozni fog Dórával� Hátha majd sikerül megfejtenie 
Dóra folyamatos online-jelenlétének kényszerét� Az álomvilág 
csillámporos vonzása váltotta-e ki belőle ezt a szenvedélyt, mely 
az ésszerűség partjait elhagyva a mély vízbe vonzotta, vagy egy-
szerűen és naivan csak azt hitte el, vagy hitették el vele, hogy 
a jólétbe csak úgy bele lehet kapaszkodni, hogy ez olyan játék, 
egy olyan bizalmi helyzet, hogyha már egyszer te is eljutottál 
ide és bejelölhetővé váltál, beléphetsz a klubba� És ha már be-
léptél némi áldozattal, egy kis átutalással részese is leszel a va-
rázsnak� Konkrét matériája a javaknak nincs megnevezve, csak 
varázslatszerűen hihetővé válik az elérhető luxus, amire ugyan 
ki ne vágyna� Ezért még nem kell lopni, csalni, hazudni, sem 
háborúskodni, csupán csak adakozz, és a további lépések már 
maguktól megtörténhetnek� Ebben a dimenzióban a kiszemelt 
hiszékeny egyed már áldozattá válik, de annyira, hogy udvaria-
san meg is szeretne felelni a szerepének, és akkor ilyen leveleket 
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küld: „Tisztelt uram! Szeretném, ha tudomásomra hozná, hogy 
mik a következő lépések az üggyel kapcsolatban� Megtisztelne, 
ha pontosan, a legapróbb részletekig tájékoztatna, és elküldené a 
megfelelő bankszámlaszámot� Köszönettel… stb� stb��”

– Na, összegezzük, lányom: mire jutottunk! – mondta Csatai 
Arnold Anihoz fordulva� Mert tudod, én már elkalandoztam, un-
tam a félrebeszélést meg a példálózásokat, amivel az összes ügy-
felét kiadta volna� 

– Hát… – mondta Ani bizonytalanul – … még a pszichológus 
vagy pszichoterapeuta…

– Csak simán pszichológus, ahova anyáddal kell mennem – 
vágott közbe Csatai� 

– Elmegy veled?
– Remélem – mondta Csatai, mint aki még bízik magában�
– Beszéltem a tesóval is� Elmondtam, amit tudtam, azt üzen,i 

résen lesz� 
Csatai átölelte a lányát� 
– Életem legnagyobb válságában vagyok, még nem voltam eny-

nyire tehetetlen, bár ahogy belegondoltam, több minden eszembe 
jutott� 

– Na, gyere, megiszunk egy kávét – mondta Ani, és némi kis 
séta után beültek a Dominóba� 

– Tudod, ott van a válás, és anyád is azt mondja, hogy jogos, 
de neki adjam ki a jussát és üzletasszony lesz�

– Azt ne, Papa! Most váltunk mi is� Mi arra voltunk büszkék az 
öcsémmel, hogy ti megingathatatlanok vagytok és sosem voltak 
családi drámák�

– Az életünk úgy volt felépítve, rendszerfüggően, hogy le-
gyen egy biztos és legyen egy kereső foglalkozásunk� Az élet 
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úgy hozta, hogy nyugdíjunkban is jelentkezik a különbség, de 
kettőnknek összevonva megteszi� Ha elválunk, és anyád túlél en-
gem, felkopik az álla, mert akkor elesik az özvegyi résztől� Tehát, 
ha válunk, anyád a süllyesztőbe kerül, de ő szentül hiszi, hogy 
üzletasszony lesz még�

– Ne váljatok, Apa – mondta röviden Ani, és hirtelen most csak 
idáig látott, úgy benne volt még a saját traumája�

– A családi gazdaságunkról ne is beszéljünk, ahol napi feladat 
van, drága lányom – szólalt meg még Csatai� – Egyszóval meg-
bolondult, mint a folyatós tehén, csak megy bele a nagyvilágba� 
Neki most hiába mondasz bármit is� 

– Ez betegség, Apa, hidd el, hogy az öcsémmel is azt beszél-
tük, mintha furcsa jeleket láttunk volna rajta, néha beremeg a 
feje, máskor egyik pillanatról a másikra elalszik, nem tudom a 
vérnyomása hogy áll most� Az orvoshoz is el kellene mennetek� 

– Jó, de először a dr� Kőváry Zalán van soron – mondta Csatai 
Arnold Aninak� 

Elköszöntek egymástól, és akkor mindketten elég bizonytalan 
léptekkel és rossz érzéssel indultak el hazafelé�

Másnap Csatai Arnold fontos hivatali ügyeket intézett, amiből 
sosem fogyott ki� Hiába volt rendszerszintű a számítógépes háló, 
mert először a szerverek voltak csigalassúak, aztán meg az időn-
ként keletkezett zsúfoltsággal és rendszerhibákkal terhelt online 
háló mellett az ugyanúgy termelődött papírhalmaz miatt aktatás-
kával kellett járnia�

Dóra a szolgáltatóházba ment a fodrászhoz, és mikor végeztek, 
a piaci Akváriumban találkoztak, ahol mindig volt kézműves ka-
lácstermék és a presszókávé is minőségi volt� 
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– Elintéztél mindent? – kérdezte Csatai, pedig láthatta volna 
Dóra új frizuráját�

– Nem tetszik? – kérdezte Dóra, és fordított egy kicsit a fején� 
– A kozmetikusra gondoltam – mondta Csatai�
– A fodrásznál is sokat kellett várni és akkor meg már nem 

érek ide – mondta Dóra és megkérdezte még: – Mikor megyünk 
a dili-dokihoz?

– Megisszuk a kávét, és időre odaérünk, itt van a szomszédban� 
– Tudom, hogy hülyét akartok belőlem csinálni – kis szünetet 

tartott –, ezért megyek el veled�
– Hogy-hogy akartok? – kérdezte Csatai�
– Anival nyomultok ellenem, látom én�
– Nyomulunk? Csak annyi van, hogy nem tudjuk, mi történt 

veled� De hagyjuk most, igyuk meg a kávét, aztán átsétálunk a 
rendelőbe� Oké?

A váróban nem volt senki� Csatai körülnézett, hogy be van-
nak-e kamerázva� Néhány kütyüt látott, de nem volt benne profi� 
Közben már nyílt is az ajtó és Kőváry Zalán pszichológus kínálta 
őket hellyel, ahogy beléptek a rendelőbe� Egymás mellé ültek le 
egy bőrkanapéra, és tulajdonképpen idegenkedtek a környezettől, 
bár Csatai már ismerte a nappali-szerű társalgót� A pszichológus 
megkérdezte Dórát a betegségeiről, és elég határozattan és gyor-
san rátért a tárgyra�

– Elmondaná nekem, hogy mikor kezdett a neten üzletelni? – 
kérdezte� – Mert ugye erről van szó, úgy tudom�

– Jó ideje, de azért nem annyira régen, kb� féléve vagyok én is 
megtalálható a Facebookon – mondta Dóra� 

Aztán hosszabban beszélgettek arról, hogy kikkel van ő ott egy 
társaságban, ki-kit jelöl be, és voltak-e már ott terhes kapcsolatai, 
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amiről persze gyorsan kiderül, hogy nem gond, csak egy kattin-
tás és az ismerősnek tűnő személy már nincs is� Szóval Kőváry 
Zalán kitapogatta Dóra jártasságát és röviden megtudott baráta-
iról ezt-azt� Később még szó esett a házasságukról és a család-
jukról is� Aztán Dóra elmondta, hogy egész életükben keményen 
helytálltak� 

– Güriztünk – használta kifejezésként ezt a szót –, évtizedeken 
keresztül nálunk nem volt lényegében hétvégi pihenő sem, roko-
nok majd csak egy későbbi időpontban voltak közelünkben, akik 
a gyerekek körül segíteni tudtak, de akkor meg már a virágbolt 
úgy lekötött, hogy szenteste is már másutt elégtek a gyertyák, 
mire hazaértem� Na, szóval a szabadnapokon meg a fóliában 
ápoltam a rózsát, mert itt is besegítettem� Nem időrendi sorrend-
ben mondom, mert több tanyán is éltünk, de hol az állatokkal, 
hol a növényekkel és a virágokkal volt tele a hócipőm, hogy hir-
telen ezt a kifejezést használjam� Szerettem csinálni, de sok lett, 
bár megszoktuk és már hiányzott, ha néha kocsiba ültünk és el-
mentünk a Dunára, a Tiszára vagy a Balatonra� Egy-két nap után 
úgy jöttünk haza, hogy a kocsiról leégett a gumi, hogy mi is vár 
idehaza, mert hiába volt segítség is – ha volt – az nem ugyanaz, 
amit mi csináltunk� Később, mire a nyugdíj közelébe értem vol-
na, már juhászkodtam is, mert az új tanyánkon állattenyésztésbe 
fogtunk� Törzstenyésztésbe� Kiment a falka a gyepre és a pulik ott 
voltak a lábam mellett, a könyv a táskámba lapult, és bár a legelő 
közvetlenül a tanya előtt vonult, magányosan forogtak a gondo-
lataim� Sokat néztem fel az égboltra és figyeltem az égitesteket, 
bár a legtöbbet a repülőkből láttam, amik ellepték az eget, mégis 
a nagy távlatokra, a messze idegenségre indult be igazán a kép-
zeletem� Az asztrológiáról is mindig volt valami nálam, s ahogy 
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elképzeltem, az égi szépségeket kezdtem átérezni, az égi magányt 
is� Körülvett a mindenség egésze és mégis egyedül éreztem néha 
már magam� 

– Akkor magának az internet egy forgatagot hozott, Dóra – 
jegyezte meg Kőváry Zoltán� 

– Hát, igen, de addigra már nyugdíjas is lettem, bár a hely-
zetem a járadék miatt, hogy őszinte legyek bántott, mert ugyan 
családilag jól megéltünk, de úgy éreztem, hogy eltartott lettem�

– És a világhálón rákapaszkodtak magára, ugye? – tért vissza 
a témára a pszichológus� 

– Bejelöltek, és úgy gondolom, most is úriemberekkel tartom 
a kapcsolatot – mondta Dóra és a beszélgetés lényegében ebben a 
mederben folytatódott�

Dr� Kőváry Zoltán szép kerek mondatokban megfogalmazta, 
hogy Dóra csak be akarta mutatni, hogy ő is számít és hogy nem 
a leggyengébb láncszem a tanya körül�

– A világon semmi baj nincs – mondta Kőváry Csatainak a 
kávézóban� – Kicsit bepánikolt a korától, és azt hiszem, szívesen 
venne egy világkörüli utazást is – piszkálta meg egy kicsit Csatait 
a pszichológus�

– Régen arisztokratának, ma bankárnak vagy sztármenedzser-
nek kellene lennem ahhoz – nevetett fel Csatai Arnold –, mármint 
hogy családostól flangáljunk a nagyvilágban� 

– De látja, mára már van új klasszis, a celebek – nevetett 
Kőváry Zoltán�

– Hát persze, van még néhány nagymenő, de ami meglep: az 
élsportolók lassan felzárkóztak, sőt túlszárnyalták a művészvilá-
got� A viccet félretéve… – fejezte be a közhelyeket Csatai, hogy 
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kifizesse a számlát� Még a bankba akart menni, hogy újrarendez-
ze a pénzügyeit, ha már Dóra egy csöppnyit bekavart� 

Ahogy az utcára értek és becsukták maguk mögött a kaput, 
Csatai megkönnyebbülten felnevetett� 

– Tanult jogászbarátom tanácsára levizitáltunk egy pszicholó-
gusnál is� Azt mondta, ő a szakember, ezek szerint jók vagyunk 
bébi, most már vigyázz rám – mondta Csatai és átkarolta Dórát� 

– Mond meg neki, hogy mégsem vagyok hülye – válaszolt 
Dóra, és mikor megtudta, hogy a bankba megy, gyorsan kiötlöt-
te, hogy ő addig bemegy a gyógyszertárba� Csatai a sorszámá-
val némi várakozás után becsekkolt a számítógéphez, mármint, 
hogy beütötte a kódot és elmagyarázta az ügyintézőnek, hogy 
mit akar� Mindkettőjüknek volt külön-külön számlája és volt egy 
közös számlájuk, amit szinte csak Csatai Arnold használt, innen 
intézte a napi pénzügyeit is� 

– Ezen volt már tranzakció ma – mondta az ügyintéző�
– Hallgatom – mondta óvatosan Csatai, mert sejtései voltak, de 

nem akart zavartnak látszani, úgy érezte, mindenki őt figyeli, az 
összes monitor rajta van, hogy miben is sántikál itt ez az ember� 

Ő, a nyugodtnak tetsző, jó erőben lévő, kiegyensúlyozottnak 
látszó kuncsaft meg itt, a saját ügye intézése közben zavarban 
kezdte magát érezni� Esze ágában sem volt a családi ügyeit ki-
teregetni és baleknak sem akart látszani, viszont nyomást érzett 
magán, mintha láthatatlan erők megjelölték volna, és innentől 
kezdve csak rá kell mutatni� Lássátok! – ez itt egy gyenge ember, 
le vele! Mit keresel itt? – és Csatai Arnold ott ült az ügyintézővel 
szemben, miközben átjárta a hely titokzatossága, de nem akarta, 
hogy a családi ügyeibe belelásson bárki is� Minden idegszála til-
takozott ez ellen, és bár semmiről sem tudott, hogy konkrétan mi 
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történt, csak sejtései keletkeztek már és úgy tett nagyvonalú rá-
mutató mondatokkal, mintha mindent tudna a folyószámla körül� 

– Istenem, ma ilyen nap van, hogy többször is intézünk 
bankügyeket� 

Pörög az élet körülöttünk, holott nagyon jól tudta, hogy most 
egy ördögi üggyel vállal cinkosságot, ahelyett, hogy azonnal az 
igazgatóságra futna, hogy rövidre zárják ezt az ügyet, és meg-
tudják, mi is történik� Na, de hát a felesége a titkok tudója, akitől 
alig pár perccel elvált, és most azt sem tudta, hogy ez csak árulás, 
cserbenhagyás, vagy már kifejezetten ellensége lett az asszony� 
Neki gazdálkodni kell és a forgótőkéjük volt itt a számlán, amire 
égető szüksége lesz bizonyos időszakokban és ő megtanulta ezt 
már beosztani, vagyis hát csak úgy lehet gazdálkodni, hogyha 
együtt él a folyamatokkal, ami a biológiától a csilingelő közgaz-
daságig terjed� 

– Most mit tegyen? – futott át az agyában a kétségek sora� 
Ahol addig Anival voltak, mindenhol segítséget próbáltak sze-
rezni, nem az asszonyt sározták, hanem segítségért kiáltottak� 
Szervezett csalások, megtévesztő gazemberségek ellen kellő mu-
nícióval lehet csak fellépni, kell, hogy legyen apparátus� Az elhá-
rítástól az államközi szerződésekig hadseregnyi fizetett ember 
dolgozik� Ő naivan, mint gazda, azt hitte, hogy ezen a téren is 
rendje van mindennek, de eddig még nem érzékelte a támogatást� 
Sem a rendőrségen, sem a családvédelemnél, a pszichológus meg 
a kötelező kör volt az ügyvédje tanácsára, mert ő már a válóper 
gondolatánál tartott� Újra ott kötött ki szorult helyzetében, hogy 
az igazgatót kell megkeresni, ha baj van, és hátha szimpátiára ta-
lál és ellátja majd használható tanácsokkal� Az ügyintézője újrain-
dította a programot, nyomkodta a klaviatúrát, a kártyaleolvasást 
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követően� Egyszer csak megállapodott a folyószámla oldalon és 
Csatai Arnold felé tolta a tollat meg egy papírcsíkot� 

– Magának két számlája is van, és ahogy már mondtam a kö-
zös számlájukról, ma felvették a pénzt� Mondom az összeget, azt 
is, ami rajta maradt� 

Csatai izgatottan, de látszatra kellő nyugodtsággal jegyzetelt 
és rögtön döntött is�

– Csak annyit hagyok rajta, hogy a számla ne szűnjön meg, a 
többit felveszem – közölte és ott ült továbbra is, látszatra nyugod-
tan a székben, várva, hogy aláírja a papírokat, de belülről lázban 
égett, zakatoltak a fejében az események, és kereste már a kiutat 
a kártyavárból� 

– Életem legnagyobb válsága – jutott ismét eszébe ez a tőmon-
dat, ami úgy látszik, tartósan rögződött a fejében� Lényegében 
a családja jutott az eszébe, a család, a gyerekei és az unokái� Az 
unokák ugyan látómezőbe kerültek, de a főszereplők a gyerekek 
voltak, akik már értékítélettel bírtak és lényegében már a felnőtt-
kort élték, de a családi köteléken kívül közös gazdasági érdekeik 
is születtek� 

Már régebben is emlegették: „Ti kivételek vagytok, mindenki 
válik, de ti különleges anyagból vagytok” – mondogatták néha és 
már maga a gondolat is megnyugtatta őket, hogy ugyan nem egy 
látványos cukiságban élnek, de a hétköznapokban elég erősek, 
hogy számítsanak egymásra� – Ez egy ilyen évjárat – gondolta 
még Csatai, és az jutott az eszébe, hogy bizony meg sem néz-
te az évben a holdnaptárt, pedig hát történhetett valami, mert 
Aniék már gyorsan le is zavarták a válást, amiről kezdett kiderül-
ni, hogy ettől még nem lett vége közös életük kudarcának, csak 
más mederbe terelődik a válság és kölkök státusza lett igazán 
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különleges� Ahogy megszólalt a telefonja, Csatai Arnold vissza-
tért az aktuális pillanathoz�

– Elnézést – mondta az ügyintézőnek –, fel kell vennem – és 
már is a füléhez emelte a készüléket� 

Dóra volt a vonal másik végén� 
– Merre vagy? – kérdezte, nem végeztem még, találkozunk az 

Akváriumban, szia! – köszönt neki még, és kinyomta a telefont� 
Alig, hogy eltette a készüléket, újfent megszólalt a telefon� 

– És ez így megy ma, úgy látszik – szólt a nő felé�
– Szia, Apa! – mondta Ani� Beszéltem Babuval, azt mondja, ne 

csinálj semmit, a pénzcsapokat anya felé pedig zárd el, mert nem 
fog tudni leállni� Azt üzeni neked, hogy mindent ismer már, csak 
nem tudta, mikor vagy egyedül� Tehát, ne csinálj semmit, csak a 
csapokat zárd el� Szia, majd beszélünk� 

viii.

Csatai Arnold otthona előtt Suba Jóska kocsija állt nyitott 
motorháztetővel�

– Mi van pajtás? – kérdezte a gazda� 
– Azt hiszem, motorcserés lesz, megette ez már a kenyere ja-

vát� Van egy merci motor a látómezőben, majd beleteszem azt – 
mondta, ahogy szokta, egyszerű természetességgel Subri, ahogy 
mostanában elkezdték hívni a juhászatokban� – Veled akarok be-
szélni gazdám – mondta, és lecsapta a motorháztetőt�
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– Mi van veletek? – kérdezte Csatai, ahogy nyitotta a kaput a 
tanyabejárónál�

– Marcsi vergődik a fájdalomban� Ha beszélsz vele, nem lát-
szik, belülről rágja a szenvedés� – Voltunk a biztosítónál meg ügy-
védnél is, aki felvállalta a képviseletet a biztosítóval szemben� 
Jutalékra utazik a pasas, azt mondják, ebben spéci�

– Jártok még nyírni?
– Néhány nagysúlyú falka van, de bele is fáradtam, meg 

Marcsi sem veszi jó néven, hogy Katival megyünk a hodályokhoz�
– Van rá ok? – kérdezte Csatai�
– Magánügy ez gazdám, de nem is biztos, hogy jó ez így�
– Akkor hagyd abba�
– Azon vagyok, és éppen ezért kereslek�
– Hallgatlak�
– Széna kellene, neked még van kint maradva, ha jól emlékszem�
– Mire kellene?
– Hoztam egy nyájat, de ha hajnaltól estig legeltetek is, szük-

ségem van szénára� Sok bennük a pottyanós�
– Akkor itthon maradsz?
– Itthon hát, majd meglátod, milyen állomány lesz ott – adta 

elő meggyőzően Suba Jóska, és már maga is elhitte, mert az igaz-
ság az volt, hogy egy haverja hozta oda hozzá az állományt, és 
leginkább úgy néztek ki, mint ami a maradék� Volt abban a so-
vány báránytól a sánta vénségig minden, de Suba Jóska remé-
nyei nem lankadtak� Talán még saját magát is meggyőzte, hogy 
csodákra képes� És valóban, a hit csodákra képes� Egyszer csak 
elkezdte mindenki segíteni, legelőhöz jutott, szántóföldet adtak 
neki használatba és tűzifához is hozzájutott legálisan� A legelő 
elfásodott cserjés részeit irthatta, és még pénzt is csinált belőle� 
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A gépi munkákba besegítettek neki a környék gazdái, mert va-
lami ösztönzésre megmozdult a segítség� Marcsi a háztartásban 
mindent elvégzett és tipp-topp módon nézett ki a benn való� Az 
aprójószágokat is ellátta és szeretett is velük bíbelődni� Örömmel 
gondozta a nyulak birodalmát, a baromfit meg a tanya körül, ha 
volt ideje, csakúgy szórakozásból is szerette elnézegetni� Csupa 
egyéniség volt mind, ahogy a tanya körül kalandoztak az eteté-
sek között� Nézte őket, nézte, aztán valahogy mindig lefagyott 
egy idő után az arcáról a derű, és ilyenkor bevonult a házba, mert 
magányra vágyott� Csaba járt az eszében és nem tudott belenyu-
godni az elvesztésében� Minden más elhalványult és lenullázó-
dott az emléke mellett� Emésztette magát és ez a fizikumát is 
megviselte� Az előző családi élet jócskán lerombolta, és a válás 
idején már csak legszívesebben ledőlt volna egy kanapéra, oszt 
kész� Suba Jóska tartotta benne a lelket, meg az erdőszéli élet 
a folytonos jeleivel, a madarak állandó szórakozást nyújtottak 
neki, a számára még kiszámíthatatlan viselkedésükkel, az őzek a 
konyhaajtóig is bejártak volna, ha nincs kerítés, és a kutyák sem 
bántották őket� A kis ragadozók, a rókák voltak az éberségvizsgá-
lók, nem is vágyott máshova� A lányáék időnként meglátogatták 
őket és nagy ritkán ők is bementek Subával a városi házhoz� A 
temetőt sosem hagyta ki� Aztán bevásároltak, és visszafelé beug-
rottak Csataiékhoz, egy kis kávé, cigaretta és beszélgetés erejéig� 
Néha segített Dórának a függönyöket feltenni, vagy amit nagyon 
szeretett, a lakást szépíteni� Máskülönben a nehezebb munkáktól 
sem riadt vissza, Jóskának is segített otthon a lábasjószágok kö-
rül, ha szükség volt rá� Csaba, mindig Csaba járt az eszében, ezt a 
veszteséget nem tudta megemészteni� Sokszor a Bogyeszt is csak 
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nézte, az meg várta volna a falatot, de csak nézett rá, vagy inkább 
átnézett rajta� 

– Dobjál neki valamit! – szólt oda Suba Jóska az asztal mellett�
– Ja! – mondta Marcsi és akkor ocsúdott fel� – Elgondolkoztam 

– mondta, aztán kissé felvillanyozódott, mikor a biztosító kifizet-
te a járadékot a balesetből kifolyólag� Az ügyvéd kivette a részét, 
ők pedig vásároltak egy saját tanyát meg kicserélték a kocsit� Az 
új ház körül volt mit csinálni, de nem bánta, sőt kedvét lelte ben-
ne� A lakásban a kis emlékeinek kereste a helyet, és ahhoz igaz-
gatta a környezetet� Csaba képét úgy helyezte el, hogy a lehető 
legtöbb helyről rá tudjon nézni, ha csak egy pillanat erejéig is� 
Mikor berendezkedtek, meghívták Csataiékat ebédre� 

Elmesélték a viszontagságaikat az ügyintézések körül, de 
látszott az örömük is meg a megnyugvás a közös otthonukban� 
Egy üveg pezsgőt azért csak felbontottak, és azt nevették, hogy 
Arnold poharában olyan kevés volt az ital, hogy elapad, mire a 
szájához emelte a kelyhet� 

– Ennyi volt, egészségetekre, de legalább jó hangja volt a koc-
cintáskor – mondta nevetve Csatai Arnold, és elővette a már beke-
retezett házi áldást, amit ajándékba hozott� – Éljen a meleg otthon! 
– kiáltotta, hogy elérzékenyülés és pátosz nélkül adja át az áldást� 

– Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke… – kezdte olvasni 
Marcsi, és már tudta is, hogy hova teszi a skandált imát� 

– Sínen lesznek végre, a magukéban laknak – mondta Dóra már 
hazafelé, miközben egy receptet olvasott volna, amit Marcsitól 
kapott, de ez a terepen lehetetlen volt� 

Marcsi másnap is még a lakást rendezgette, Suba Jóska meg 
elment, hogy a tyúkok közé hozzon egy új kakast� Mikor hazaért 



– 342 –

vele, egyelőre még ki sem engedte a ládából, mert Marcsinak be 
akarta mutatni a színes tarajost�

– Szívd fel, begyem, a garast – mondta, mikor belépett a kony-
hába, ahol Bogyesz szűkölve dörzsölődött a nadrágjához� 

Még köszönni sem volt ideje és mint egy macskaféle egy ug-
rással az asztalnál termett, melyre az asszony rá volt borulva és 
az egyik keze a föld felé lógott� 

– Úristen Marcsi, mi van veled? Marcsi, Marcsika, itt vagyok! – 
Drágám ne hagyj itt! – mondta, már mikor átlengte a halál szele� 

A lelkében dúltak a viharok, a szobában meg megállt a levegő 
is� Gyengéden megemelte Marcsi fejét és a szempilláit szemérem-
re igazította�

– Te Isten! – ordított fel a szobában, és lerogyott az asztal mel-
letti székre, majd felugrott, és újra Marcsi testét kezdte simogatni, 
hátha még is csak másként fog történni minden� 

A tér félelmetes szorításában fojtogatta, a csend… körbenézett, 
de nem látta az alattomos halált és még az árnyékát sem, vagy 
nem is a halál vitte magával – gondolta, csak a fájdalom, amit 
Csaba halála óta hurcolt magával szüntelen� Követte a fiát, utána-
ment láthatatlanul és csak a porhüvelyt hagyta vissza� Suba Jóska 
felnézett és a kezével is integetett az ég felé� 

– Tudom, hogy jobban kellett volna vigyáznom rád, de te így 
láttad jónak, megértelek – mondta még, aztán elengedte a kakast, 
ki az udvarra, a tyúkok közé, ahol a jövevénnyel együtt elkezdett 
táncolni az élet� 

Suba Jóska elővette a mobilt és felhívta az orvost, aztán Csatai 
Arnoldra csöngött rá� 

– Na mi van, fekete bojtár? – kérdezett rá Csatai Arnold�
– Gazdám, tudod, mire kérlek?
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– Mondd, ne kímélj – hangzott a válasz� 
– Hozz nekem egy üveg pálinkát� Marcsi elköltözött…
– Elköltözött? – döbbent meg Csatai�
– Igen� Elköltözött Csaba után� Mire hazaértem itt találtam rá-

bukva az asztalra� 
– Megyek fekete bojtár, megyek� 
Csatai egy szütyőbe tette a pálinkát és mellé csúsztatott egy 

vékony könyvet, melynek vezér dala a „Legyőzhetetlen menekülő 
volt”� 

Suba szívét majd segíti ez a vers ritmusra járni, mert tudta, 
hogy a megviselt lelke mélyén veretes, de magányos erő izzik�

– Olvasd el! – mondta Csatai, ahogy meghallgatta a dráma 
történetét� – És ha megittad, mint nálam annak idején, énekeld el 
a „Csillagok csillagokat”� Ez a te világod, az öregbojtár-világ, és 
soha nem felejtem el, hogy egy szuszra elolvastad annak idején 
a vallomásokat� Dallal űzd ki magadból a drámát és „még az ég 
ajtaját látod, nem győznek le a világon” – idézett pontatlanul a 
gazda, és átölelve búcsút mondott Subának� 

Tudta, hogy a tanyán magányosan tölti majd a rászakadó éjt, 
kísértik majd a jó, rossz angyalok és a pálinkától szirénhangokat 
is vizionál majd� 

Hazafelé menet Mindspring közlekedett gyalog ringó, vagyis 
hát ingó-bingó járással a falusi úton, néha az út szélén, néha az 
árokban, néha meg az út közepén haladt�

– Te vagy az, Csatai? – kérdezte ködös tekintettel, amikor az 
autó megállt mellette és éppen a motorház felé húzta az egyensú-
lya, pedig az ajtót akarta megfogni� –Tudom, hogy te Csatai vagy, 
én meg én, és az én meg én, már lehet, hogy valaki – nem nézett 
be a kocsiba és tanácstalanul állt tovább, majd kinyögte, hogy elől 
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jobb, mint hátul, mert a gyomor nem keveredik, ahogy mondani 
szokták: össze vagy vissza� 

Mikor Csatai már megunta a zagyválást, megfogta a karját és 
lerántotta az ülésre�

– Na, gyerünk innen hazafelé, a fene a fajtádat, ember! – mond-
ta, aztán rálépett a gázra, de csak módjával startolt, nehogy ki-
dobja az ürge a taccsot� 

A leküzdött kilométerek után bekísérte a házba, ahova alig 
tudtak bemenni, mert nem találták a kulcsot�

A kutya ott ugrált mellettük a bokszban, mert mire kipusztí-
totta a baromfit, megszokta, hogyha egyedül hagyja, akkor is el 
kell zárni�

– Na, Isten megáldja! Már itthon vagy – mondta Csatai, de 
Mindspring az ajtóba állt�

– Tudod, nekem is van családom, de diszkriminálnak – mond-
ta újból és újból, mert sokszor beletört a nyelve a mondanivalóba�

– Jól van, jól van, de most nincsenek itt� 
– Direkt így rendezték, hogy ne kelljen nekik itt lenniük, én 

szeretem őket, de hogy kik és hogy, azt nem tudom� Egyszer csak 
hazahoztak, és kitettek� Érted te ezt, Arnold szomszéd? A kutyát 
szokták kitenni, de én szeretem őket, az, az a vörös ördög pisz-
kálja fel őket, tudom én azt�

– Milyen vörös ördög? – kérdezte Csatai, pedig már ismerte 
ezt a mesét� 

– A vörös ördög, mert az már háromszor is elvált, és irigyelte, 
amit nálunk látott�

– Ezen mit irigyelt volna? – kérdezte Csatai�
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– Irigyelte, hidd el, hogy irigyelte, ezért vagyok én itt most 
diszkriminációba’ – és kimondta többször ezt a szót egymás után 
különböző variációkban�

– Majd kijönnek egyszer hozzád, de ha telefonon hülyeségeket 
beszélsz nekik, kicsi lesz a valószínűsége – mondta Csatai�

– Valószínűség? Tudod, hogy minek kell, hogy valószínűsége 
legyen? Annak, hogy unokám legyen, mert a családban mindig 
így volt, és ki is tudom számolni, de most nem akarom� 

– Na Isten veled, „Zorró” – mondta Csatai, és elnevette magát� 
– Majd kiszámolod holnap – és nagy határozottsággal kitört a 
házból, mert tudta, hogy különben ő lesz az áldozat, az összefüg-
géstelen csevej áldozata� 

Csatai még ránézett az állatokra, megdicsérte a kutyákat, és 
megtért az otthonába, ahol most elfogadható kincstári alakzatban 
voltak a dolgok� Pedig Dóra most is ott ült a számítógép előtt, 
ahogy az utóbbi időben szokott�

– Mi a helyzet itthon? – kérdezte, aztán elmesélte Marcsiék 
tragédiáját� 

Dórán látszott, hogy megérintették lelkét az események, mint 
mindig, most is megrendült az elmúláson, szinte megrengette az 
érzés impulzusa�

– Átadom a gépet – mondta –, mindjárt kezdődik a 
Gasztroangyal, és elment a másik szobába, bekapcsolta a televíziót� 

Nézte a képernyőt, de máson gondolkodott� Marcsit idézte fel 
magában, és azon járt az esze, hogyha ennyi az élet, akkor neki 
merre és meddig� Ciklusokra lehetett bontani az életét, gyerek-
korban a falusi korszak, aztán a városi gimnázium, majd a fővá-
ros� Ott egy kis gyakorlat a laborban, és jöttek az egyetemi évek, 
ami a szüleinek hosszú volt, neki meg elrepültek� Szerelmek és 
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csalódások� Sokan hajtottak rá, még a rámenős tanárok is udva-
rolgattak neki, mikor meg majd álláskeresésre került a sor, egé-
szen durva árukapcsolásokról is szó eset, szóval arról, hogy min-
dennek ára van� Van kapcsolat – van állás� Aztán az következett, 
hogy milyen állás� Budapesti vagy vidéki, ha vidéki, akkor ku-
tatóintézet vagy egy termelőszövetkezet és gumicsizmás talpaló 
egy nagy ültetvényben� Válságos idők következetek, a fiatalság 
jó valuta és nem volt könnyű a kincstár ajtaját kezelni tudni, az 
ördöglakattal is lehet próbálkozni� A téblábolást követte az ígé-
retföldje, a révbejutás, az én a tied, te az enyém pillanata és a 
boldog házasság megélése, amikor még úgy szaladt a férje felé, 
hogy kezét-lábát összetörte� Szaladt a férje felé, aki tele volt erővel 
és kimentette az iszapbirkózásból, boldog idők következtek� Csak 
a szegénység tartott sokáig, a nagy hajtástól ezt észre sem vették, 
és azért, ha kívánkoztak valamerre, oda el is jutottak� Reális célok 
mellett az elérhető boldogság a lábaik előtt hevert és a még vol-
tak céljaik, mármint elérhető reális vágyaik, amerre bevehetik az 
irányt, még ha szürkült is körülötte az élet, de még mindig el tud-
ta fogadni a sorsát� A rendszerváltás-kori szabadság érzése hozta 
el tálcán az addig elképzelhetetlen életörömök lehetőségének cik-
lonját� Felkavart érzelmei lökték mesés várakozások felé és még 
nem volt olyan koros, hogy ne akadt volna meg az erre jövő-menő 
hercegek szeme rajta� A társaság meg lovat adott egy szerelmi tör-
ténet kibontakozása alá, egy igazi villámgyors kaland köszöntött 
rá, mintegy iskolai szerelem, mely elfutott vele egészen az olasz 
csizmáig� Már készült rá, hogy valamit hoz az élet, valamit, ami 
csodás, úgy érezte, megfáradt a mindennapi küzdelemben meg 
a gyerekek terheiben egy pillanatra, és mintha bódult állapota 
magával hozta volna a vakságot is, elvesztette a valóságérzékét, 
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lebegni kezdett a jóléti csodákban és a herceg kaszinó-élménye-
iben� Akkora nyomás nehezedett rá, hogy még is csak elfogadja 
az otthoni középszerűséget� Ráült a sors szekerére és a szüntelen 
hajrában ellátta a gyerekeket, akik nehezen akartak felnőni, amit 
a történelmi helyzet is erősített a munkanélküliség rémével� Néha 
már úgy érezte, a szürkeségbe fulladt bele és elfáradt, mikor egy-
szer csak a laptop mögé ült, és elkezdte piszkálni az egeret� 

Végül is megnyílt előtte a világ� Mit, hogy megnyílt, ellepték 
az információk, elképesztő dömping tarolt a monitoron� Ahogy 
gyűltek a kezelői tapasztalatai, egyre bentebb ásta magát ebbe a 
digitális érzékháborúba� Felcsigázták az érzelmeit, akár elvetette, 
akár magához ölelte az információk elemeit, minden a pillanat 
varázsába bukott, a kiagyalt trükkök befolyása alá került� Már vá-
logatni sem tudott olyan egyszerűen, mert mindig csalta tovább 
és tovább, az online-csodák elhitették, hogy minden lehetséges, 
és ha ez így van, akkor még neki is számtalan opciója lehet az 
elképzelt pazar élet megélésére, aztán jöttek az üzenetek� Mint 
a természetben, ahogy megjelenik valami új, rögtön megjelen-
nek a kíváncsiskodók is� – Hadd lám, mi van itt nekem való? És 
mivel az ember mindenevő és szellemileg is befogadó, ha nem 
válogat, az utóbbitól gyomorrontást sem kap� A lelki kételyeket 
meg feloldja a sokaság, a számos azonosság, a különbözőségek 
meg kíváncsivá teszik� Az online út egyszerűen a célba röpít 
és kikerül minden akadályt, nem kell megismerni és kerülget-
ni semmit, mint macska a forró kását� Útvesztőket, csalikat és 
csapdákat meghaladva eljutsz a pontra, ami vagy veled van, vagy 
az ellenséged, vagy a javadat szolgálja, vagy a károdra lesz� A 
vagylagos élmények aztán szelektálódnak és a különbözőségek 
befogadnak mindent, mint amikor valamit ellep a por� Dóra a 
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Gasztroangyalban látta a műsorvezető Marcsit, azt is látta, hogy 
sütnek-főznek, de nem fogta fel, mert most a másik Marcsira gon-
dolt, a Suba Jóska Marcsijára, aki időnként, mint távoli szomszéd 
benézett hozzá és váltottak néhány szót az életről, megfűszerezve 
néhány környékbeli történettel� Aztán kinézett a másik szobába, 
hogy odaülhet-e a gép elé, mert mint mostanában egyre többször, 
megtelt a valósággal, ami körbevette és egy másik környezetet 
akart érzékelni, ami úgy gondolta, ártatlanabb, aminek nincs ek-
kora tétje, és csak játéknak kell felfognia, nem kell átlépnie mind-
untalan az árnyékokon� 

Erős hangok szűrődtek be a folyosóról és már azonosította is, 
hogy Mindspring dohányos érces hangja karcolja a levegőt� A fér-
jével diskuráltak valamiről, ami őt egyáltalán nem érdekelte, mert 
már csak néhány kattintás, és udvarias gáláns tárgyalásba kezd 
majd intelligens emberekkel, mert a világ nem mindenütt ilyen 
közönséges, mint erre felé a tájon, hanem a műveltség a vezérlő 
mottója meg az előzékeny figyelem tanulékony fogékonysággal� 

– Nincs egy kis borod? – hallatszott a rekedt hang a folyosó 
felől, ahol Csatai már a cipőjét kereste, mert tudta, hogy ez egy 
hosszabb derbi lesz�

– Gyere be, csukd be az ajtót! – mondta Csatai�
– Cigizek, meg innék – mondta amaz�
– Nem lesz ez sok? – kérdezte Csatai�
– Abból sosem elég, Apám, ha nem ivott is, két-három üveget 

elpusztított, ha mást nem, egyszerűen a földhöz vágta a palacko-
zóban az üveget� Toroknak hívták az üzemben, és róla nevezték 
el a két üzemet összekötő csövet, amiben a szesz folyt a palackozó 
felé� Torok! Érted, milyen egyszerű, torok és kész� Én a fasorban 
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sem vagyok� A közmunkán meg nem alázkodom meg, hogyan 
tudnék én Torok lenni� De tényleg, nincs egy kis borod?

– Levizitálom a kannát – mondta Csatai, és megadta magát, 
elindult tölcsért keresni� 

Az üvegben megágyazott a szódavízzel, bort töltött rá és meg-
csapatta még szódavízzel felülről is� Mindspring nem hagyta el 
a könyöklőt a cigaretta miatt, így hát Csatai kalapért nyúlt, és 
kivitte a két literes fröccsöt, amit Mindspring azonnal a szájára 
kapott és megnyugodva letette a könyöklőre az üveget� 

– Nem szólna – mondta csakúgy maga elé�
– A fiadék? – kérdezte Csatai�
– Azok hát� Pedig én nem csináltam semmit� Előre kitervelték, 

hogy engem eltávolítsanak�
– Azt hallottam, hogy lekevertél valakinek egy pofont és meg 

akarták előzni a nagyobb eseményeket�
– Ezért hoztak volna haza? Vicc� Az a vörös ördög ármánykodott� 
– Egy lagziban sokan vannak – mondta Csatai�
– Éppen ez az, csak velem van baj? Leprás vagyok én? De meg-

adtam magam� Tudja mindenki, hogy egy-két pofon a rend ára�
– Milyen rendről beszélsz? – kérdezte Csatai�
– A vak is látta, hogy kötözködik a gyerek, tudod a keresztfi-

am vezetett onnan el, ő is azt mondta, hogy igazam volt� 
– Akkor ki hozott haza? – kérdezte Csatai immáron nem elő-

ször az esemény óta�
– No, azt jó lenne tudni – mondta Mindspring, miközben újból 

húzott az üvegből� 
– Az asszony sem szól – morogta magában�
– Natália a gyerekeid anyja� Békülj ki vele! – mondta Csatai�
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– Ők mentek el innen, felpiszkálta őket a vörös ördög, nem 
érted?

– Hívd fel őket telefonon, vagy csak a gyereket – javasolta 
Csatai�

– Itt a megoldás – mondta Mindspring, és újra felemelte az 
üveget� – Hagyom, hadd lépjenek ők – mondta, és újra rágyújtott� 

– Neked se jó így, egymagadnak – mondta Csatai�
– Én itt vagyok, ők mentek el – mondta és most látszott rajta a 

részegség és a távolba nézett, elég sokáig�
Csatai látta, hogy küzd még magával, és bement, készített még 

egy palack fröccsöt, és odaadta Mindspringnek� – Ezt meg vidd 
haza, a mai nagy meccset ezen kihúzhatod�

– Talán, ha akarom – mondta Mindspring, és ahogy ment a 
hazafelé egy nagyot kurjantott a pusztába, amire a kutyája is fel-
ugatott� – Holl Natália, hol volt, hol nem volt, de ő a gyermekeim 
anyja� Érted kócos? De nekem csak ő kell – mondta még hango-
san, és bement az ajtón, amit most nyitva talált�

Még szinte be sem csukta a kaput Csatai Arnold, mikor meg-
állt egy terepjáró a tanya előtt� Megállt és várt, hogy ugyan miféle 
jövevény száll ki a sáros kocsiból� Kötött földről érkezett a fickó – 
gondolta, ahogy az agyagos humuszt elnézte a karosszérián� Nem 
akart hinni a szemének� 

– Doktor! – mondta hangosan� – A fene a bokszot, téged is le-
het látni? – mondta Zsíros Pistának, aki egy messzi körzetbe ment 
annak idején, ahol még kellő mennyiségben tartottak állatokat és 
úgy gondolta, hogy meglesz a megélhetése�

– Mindig emlegetlek, gazda, hogy jól elboroztunk a birkapör-
költ mellett� A Suba Józsi meg énekelt: „Csillagok, csillagok szé-
pen ragyogjatok…”
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– Gondolom, voltak ennél szebb perceid is, remélem – mondta 
Csatai Arnold�

– Voltak, voltak, de ilyen beszélgetések nincsenek, gazdám� A 
kis késit neki – mondta Zsíros István, az állatorvos, és átölelték 
egymást Csatai Arnolddal� – Itt, ennél az udvari asztalnál gondol-
tam át az életemet� Az alkonyat, a tűz, a bor és a te meséid alatt, 
miután megírtam a jegyzőkönyveket� Emlékszel még? Mennyi 
papír volt�

– Csak vevő nem volt a végén, aranyapám� Így néz ki egy csőd-
tömeg – tette szét a kezét Csatai Arnold�

– Szép este volt az, és akárhogy is volt, arról a pontról csírázott 
a remény� Onnantól a képzelet kilátójáról szemlélem a jövőt, kép-
zelheted, mert azóta írok is�

Csataiban egy pillanatra megállt az ütő� Zsíros Pista ír, és ha 
ír ő ismeri a vidéki életet, amiről lehetne beszélgetni, a tanyasiak 
tömör életéről meg szinte balladai töménységben lehet szőni a 
szót, amit ez a Pista gyerek biztosan jól művel�

– Na, látod, ez az igazi meglepetés� Remélem, olvashatok tőled 
majd megnyugtató sorokat is�

– Sok mindent kihegyezek, de a dolgok mindig belesimulnak 
a tájba, és nem forgatják fel a világot� Tudod, én még csak idáig 
látok – mondta Zsíros Pista mint író�

– Nem látod még a szekértáborokat – nevetett fel Csatai Arnold�
– A sátortáborokat ismerem, ahol számháborúztunk, annyit 

meg tudok a te táboraidról, hogy kerülni kell őket� 
– Akkor te sem igen fogsz megjelenni, írhatsz akár miről�
– Tudod, megosztom az interneten, van egy kis olvasótábo-

rom és kapom a jeleket� Innentől tudom, hogy nem mehetek a 
falnak, csak egy versem van kiadva füzet formájában� Az „1987 
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éjjelén” című, ami akkortól datálódik, amikor már léteztem én is� 
Jut eszembe, van nálam egy gyerekkorról szóló írás� A „Barátok” 
a címe� Azt itt hagyom neked olvasni� Kérek visszajelzést a stílus-
ról, mert tudom, tőled legalább őszinte szót kapok�

– Nagyon régen beszéltünk már, doktor – és megveregette az 
állatorvos vállát Csatai Arnold� – Azt sem tudom, mi lett veled, 
ahogy a körzetből eltűntél�

– A hivatal, Arnold bátyám, a hivatal, mindegy mennyi az 
állat, papír bőven akad� A bürokrácia termeli a GDP-t, ha kevés 
a papír, van internet, de leginkább van mind a kettő� Úgyhogy, 
majdnem firkász vagyok ott is, de ott még van bélyegző is a ke-
zemben� Ami viszont lényeg: méhészkedem, és azóta, én is gazda 
vagyok� Mézesgazda� Szóval nem ménesgazda, csak szerényen 
mézesgazda – nevette el magát az állatorvos� – Máskülönben meg 
a kaptárakat Suba Józsihoz pakoltam le, régi jó ismerős� Mit szólsz 
hozzá?

– Ezek az ismeretségek kötélből vannak, de megkérdezem, mi-
kor találkoztál Jóskával?

– Hogy ne találgassak, van már jó néhány napja� Tudja, mit kell 
csinálni� Most már rendszeresen jönni fogok� Átvonuló telephely-
nek szántuk a Subri-tanyát – mondta kedélyesen Zsíros doktor�

– Tudod a fejleményeket?
– Hallgatlak – így a doktor�
– Ha az új tanya mellett vagy, tudnod kell, hogy Marcsi már 

a föld alatt nyugszik, és Jóskát ismered, hogy mennyire érzékeny 
és sérülékeny� Tehát jó, hogy jöttél� Vigyél neki egy jó könyvet, 
ami lefoglalja, mert tartok tőle, hogy a társa elvesztésében és ma-
gányban beszűkül az agya� Szerintem már most sem lát semmit, 
mert, ahogy tudom, Marcsi családja őt földönfutóvá teszi, amúgy 
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sosem nézték jó szemmel ezt a viszonyt� Tudod, a Marcsi szíve 
meghasadt, mintegy galambé� A Jóisten kegyelt madara lett ő, 
hogy kiszállhatott a készülő adok-kapokból� Most nem a Jóskára 
gondolok, hogy megérts� 

– Semmiről nem tudok – döbbent meg Zsíros doktor� 
– Viharos gyorsasággal pörögtek az események, tehát nem 

csodálkozom – mondta Csatai, és bementek a konyhába kávét 
főzni� – Na, várj csak – mondta Csatai és bement a szobába, hogy 
levegyen egy könyvet a polcról� – Tessék, ezt majd add oda neki, 
az igazi Suttogó, és ha nem olvastad, neked is ajánlom – mondta 
Csatai Arnold� 

– Tudsz egy olcsó tanyát erre? – kérdezte a doktor�
– Ma már minden kifüggesztésre kerül, mire én megtudom, 

már itt is van a falon� Nem vagyok az áramlásban� Mióta nem 
lehet dohányozni, a kocsmák bezárni készülődnek, a rolót meg 
az elektromos kütyük húzták le végleg� Erre a szintre kár volt 
leszállni…? Előfordult, hogy volt három vendég, négy ellenőr és 
egy pincér, aki nem tudta, hogy mihez is kapjon és a feles is dőlt 
a pultra, a papír meg egyszerre kellett volna a revizori csopor-
toknak� A tabosok döntenek az adásvételek felett, szóval úgy, egy 
szűk esztendő az átírás is, ha minden feltételnek megfelel, és ol-
dalra fésülöd a hajad�

– Nézz rám, mitől ne felelnék meg – nevetett fel a doktor� – 
Látod, alig van már hajam, hogyne felelnék meg, magyar gyerek 
vagyok, akárki meglássa – nevetett�

– No, akkor majd meglátjuk!
– Mondjuk földműves-papírod van-e?
– Állatorvos vagyok, ember! – nyitotta tágra a szemét az orvos�
– Az kevés lesz� Ide más papír kell�
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– Ennyire hülye lennék?
– Aztán helyben lakó vagy-e?
– Békésben van a munkahelyem�
– A munkahelyed, édes barátom, de hova vagy bejelentve?
– Békésbe, mert most ott dolgozom� Hát nem érted, hogy ma-

gyar vagyok, nem turista?
– A helyben lakás számít, sajnálom�
– Akkor most kivel vagyok? – tárta szét a kezét a méhészkedő 

orvos-író�
– Hát, ha a Zsombos-dülőben vagy mondjuk, a Galambházán 

szeretnél tanyát venni, bejelentkezel hozzám és máris helyben 
lakóvá válsz�

– Nevet is kell változtatni, vagy csak szívet cserélni? – han-
golódott le az író� – Tudod, csak eljátszottam a gondolattal, hogy 
vegyek erre egy tanyát, és a méhekkel egy méhésztanyára köl-
tözünk, úgyis vándorolni kell� Egyébként is most albérletben la-
kom� A méhészet is úgy kezdődött, hogy egy gazda özvegye azt 
mondta, hogy vigyem el őket, majd kifizetem� 

– Na, nem kell görcsölni� Gyűjtsed csak az élményeidet, ha már 
íróember akarsz lenni – mondta Csatai Arnold, és a kamra felé 
indult, hogy hozzon egy kis kóstolót ennek a békésévé vedlett 
fiatal barátjának� 
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iX.

 A doktor a Subri-tanyához érve rögtön meglátta a változáso-
kat� Mint amikor költözködnek valahol, pont olyan provizórikus-
nak tűnt minden� A kaptárak felé fordult, amik első ránézésre 
háborítatlannak látszottak� Ráütött a gongra, ami mély hangon 
rezgett még egy darabig, mire lassan megnyílt a gangajtó és 
Bogyesz szaladt ki rajta� Kis idő elteltével követte őt gyűrött öltö-
zetben, ápolatlan hajjal Suba Jóska� 

–Te vagy az? – mondta és beletúrt kétoldalt a hajába, hogy uj-
jaival végigfésülje azt� – Kerülj beljebb, Pista! – mondta álmosan, 
el sem mozdulva az ajtótoktól�

– Szervusz, barátom – lépett oda a doktor és még a levegő 
rezgését is érezte�

– Hallottam Arnold bátyámtól a történéseket� 
– Na, gyere már, felteszem a kávét, kocsival vagy, úgy sem 

iszol semmit, gondolom – és meggyújtotta a gázt a kotyogó alatt� 
Az írogató doktor leült egy sámlira és körbenézett� Ahhoz 

nem kellett kommentár, amit látott, és már át is érezte a különle-
ges helyzetet�

– Ver engem az Isten – mondta Suba Jóska, és kicsordultak a 
könnyei�

– Te most próbatétel alatt állsz, semmi sem véletlen, ami jön és 
megérint bennünket – mondta, mint egy bölcs a doktor�

– Mintha kilöktek volna egy repülőből, és most azt sem tu-
dom, hol vagyok� Igaz, most aludtam csak egy csöppet, így szer-
számban, mint a ló�
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– Tanácsolom, hogy aludd ki magad� Először is igyál valamit, 
lazíts, ordítsd ki a fájdalmaidat, és aludj, aludj! Álmodj, álmodj a 
csodákról, mert csodákból áll az egész élet, és ha megtanuljuk, 
hogy mi történik, az sincs kizárva, hogy egy átölelő meleg végte-
len fényben lesz részünk�

– Nem a sötétségtől félek, inkább a magánytól meg a veszte-
ségtől, mert az kísért már jó ideje� A veszteség az én istencsapá-
som és kísért, kísért jó ideje� Omlanak köröttem a falak és nyo-
maszt a szükség, az élet meg minden, és aki beállt mellém, elveszi 
a Jóisten� 

– A próbák edzenek meg – mondta röviden a doktor� 
– Az egész életem egy próba� Nézz rám� Mit tegyek még? Egy 

csődtömeg vagyok�
– Küzdjél, ahogy szoktál, nap mint nap� Megtetted, nem? 

Amúgy meg nem lehetünk örökké győztesek� Engedd el magad, 
mert ha nagyon akarsz, belehalsz� Egy határ után beledöglesz�

– Bár belehalnék – mondta Suba Jóska, és ismét a sírás kerül-
gette� Levette a kávét, ami már kikotyogott, és pohár után nyúlt 
volna, de még nem volt elmosogatva sem�

– Majd segítek, engedj – mondta a doktor, és odalépett a 
vajlinghoz� 

– A házat, a kocsit meg mindent vinni akarnak Marcsi rokonai� 
A lánya nem pattog, de beállították a sorba� Minden Marcsi nevén 
volt� Na, jó, a kocsit a biztosítási pénzen vettük meg a birkák egy 
részét is�

– Akkor a kaptáraknak is keresnem kell a helyet – jegyezte 
meg szinte csak magának a doktor� – Keresek egy eladó tanyát, 
ha találok, oda beköltözhetsz, ha akarsz� Meg tudod, mi jutott az 
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eszembe? – kapott a doktor a homlokához� – Megvannak még az 
állatszállító papírjaid?

– Persze, hogy meg – mondta Suba Jóska, és legyintett egyet, 
mert erre nem is gondolt� 

Nem szerette állandóan az utakat járni meg a kütyük hatalma 
alatt élni� Tahográf meg EKR meg sztrádakártyák meg bélyegzők, 
aláírások papíron, aláírások képernyőn� Tudta, hogy ez mivel jár, 
de most nem erre vágyott� Meg kellett volna nyugodnia, a kín-
jaitól akart szabadulni és érezte, hogy felcseng egy szó, amit a 
doki mondott� A mesék varázsában bízhat, a mesék tűzébe kell 
lépnie� Milyen igaza van, de jó hogy barátja is van, aki túllát ezen 
a mocskon, ami körülveszi� Mindig is meg akart újulni, már egé-
szen kis korában is, nap mint nap kereste az újdonságot, és ez az 
ösztön űzte is mindig és mindig tovább, mert hamar megunta az 
aznapi játékosdit, de hol is találta meg az idevezető utat? A ter-
mészetben, amikor ment az állatok közé, ki a legelőkre, de akár 
csak az istállók körül is két egyforma nap nem volt és unalom 
sem volt� Minden perc más volt és a másnapok új kalandokat 
hoztak, ez volt az ő világa, itt volt ő a helyzet ura� Előbb vagy 
utóbb megismerték a nevét is a környéken, de lehet, hogy az álla-
tok is emlegették, mert már ismerték, mint az árnyékukat, de ha 
nem, hát hallottak róla, vagy megérezték a jelenlétét a karámok 
környékén� Fékezhetetlenül élt, öntörvényűen, gátlások nélkül, 
nagyfokú szabadsággal és nem akarta ismerni a mértéket� Ha 
kedve szottyant, a munkában se, ezért, ha jó napja volt, levágott 
egy tucat hízót is, ami több böllérnek is sok lett volna� Nem volt 
akadály, került-fordult, üzletelt, csereberélt, felvállalt mindent, 
amihez kedve tellett, de egy valaminek híjával volt: a türelemnek� 
Még a fogalmával sem volt tisztában, csak úgy csinált, mintha 
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gondolna valamire, pedig ő már rég el is döntötte magában az 
ügyet visszavonhatatlanul� Nem hagyott kifutási időt semminek, 
és a kibontakozás esélye is hamvába dőlt úgy általában� Most is 
csak az elkerülhetetlen állította meg� A veszteség, a gyász és az 
önsajnálat kínja� Na, erre aztán rájátszottak Marcsi rokonai, mert 
neki csak a veszteséget szánták, és gonoszságukban még a gyász-
tól is megfosztották�

– Katival próbálok majd talpra állni, neki a válásból jutott egy 
városi házra�

– Az nem neked való ember – jegyezte meg a doktor� 
– Kint van a városszélén, a sporttelep szélén, úgyhogy kilátok 

a mezőre – mondta Suba Jóska�
– Mindenesetre a kaptárakat én elviszem� Keresek egy he-

lyet, meg mondtál valamit arról az írótáborról, ahol főzni fogsz� 
Vinnék néhány írást, és készülj az állatszállításra, mennem kell� 
Bármikor csörögj rám – mondta az írogató állatorvos tőmonda-
tokban, és a gangon keresztül kiléptek az udvarra, az óriási eper-
fák közé�    Még sokáig tudtak volna beszélgetni, lett volna egy-
másnak mit mondaniuk, de egyelőre nagy volt a teher, és lehet, 
hogy akadt bűn is, amit cipelni kellett� Zsíros Pista még elindult 
megnézni a kaptárait, hogy rájuk nézve összeszedje a gondolatait 
a méhészettel kapcsolatban� Suba Jóska meg ott fényes nappal az 
udvaron megfogott egy törpekakast meg három tyúkot, amit egy 
zsákba téve átadott a barátjának� 

– Nincs egy ládád? – kérdezte a doktor�
– Na, nézd csak, ezek elférnek a galambszállító ketrecben is, 

igazad van, és átpakolták őket, aztán meg be a csomagtartóba� 
– Menjetek világot látni – mondta Suba Jóska, aztán rájuk 

csukta a fedéllemezt�
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A doktor, ahogy lassan ereszkedett a dűlőutak porán, menet 
közben elgondolkozva félhangosan csak annyit mondott: 

– Ennyi az élet – és kissé mélyebbre nyomta a gázpedált�
 A vad vidékről a falu felé tartott, de nem állt meg sem a bolt-

nál, sem a kocsmánál, csak határozottan ment tovább a város felé, 
hogy mielőbb elérje a telephelyét� Közben nézte még az út menti 
tanyákat, amik a legtöbb helyen olyan üresnek, elhagyatottnak, 
árvának tűntek, akárcsak Subáé, a lelki zavarok és a környezet 
káosza között� 

Tudta, hogy mihamarabb visszatér majd ide, és bízott abban, 
hogy a dolgok jobbra fordulhatnak� Ő maga meg csak-csak talál 
egy tanyát Csatai Arnold segítségével, ami méhésztanyaként bú-
jik meg majd a környezetében� 

A méhekre gondolt, hogy mennyire a törvényeik szerint élnek 
és ez a nagy közösség csak igen ritkán bomlik meg, nem úgy, 
mint a mi mindennapjaink, a nyomulásaink során� Visszagondolt 
a vacsorára a Csatai-tanyán, ahol a gazda előadta a múltat, ecse-
telte a régi idők örömeit és vívódásait, a könyörtelen történelmi 
eseményeket és a létezésért a puszta fennmaradásért folytatott 
küzdelmeket� Ott ültek az asztal mellett az alkonyatban, mellette 
a bográcsban a birkapörkölt, várták a szomszédokat és még csak 
ünnepről sem volt szó, csak egy meghiúsult adásvételről, mikor 
is elpakolta az okmányokat az asztal széléről, és ittak a gazdával 
néhány kortyot, csakúgy a beszélgetés kedvéért� Eközben jutott 
eszébe, ahogy ez a meghitt közvetlenség átjárta a gyerekkorát� 
A gyerekkora, amikor csakúgy eltengett-lengett a ház körül és 
elárvulva kereste volna a társaságát, de sehogyan sem találko-
zott vele� De hát kivel is kellett volna találkoznia? – ez még most 
is kérdés a számára� Talán, ha az apja más lett volna, vagy az 
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anyjának lett volna rá ideje… De hát a kölykök is nélkülözték már, 
a tanító meg csakúgy rutinból írogatta be a közepeseket� Akkor 
arrafelé miért nem voltak ilyen esték, mint itt Csatainál, ahol meg 
is tud egyet és mást erről a világról, meg arról, hogy miként is 
jutottak ehhez a pillanatig lépésről-lépésre a kis anekdotákkal, 
amiről írnia kellene majd� Írnia kellene, és most már látja, hogy 
ez csak úgy fog menni, hogy kiszakítja az időt az éjszakáiból, 
mert a nappalok a hús-vér-életre mennek, és a papírra meg a gon-
dolatra az éjszak valók� Minden adott tehát, csak a kényelmet 
kell féken tartania, erőt kell merítenie, és erre ösztökélheti a saját 
múltja is� Ilyen már neki, magának is van, mármint hogy múltja, 
mikor visszatekint, hogy miként is lett ő állatorvos� Állatorvos, 
az elárvult gyerekből, hát igen, még most is csodálkozik ezen, 
hogy honnan vette az erőt, még hogy az erőt, de a bátorságot, 
hogy csakúgy nekivágjon a kapaszkodónak mindenféle segítség 
nélkül� És tessék, most meg írni is akar… De hát miről is akar 
írni? – gondolkozott el ezen most már sokadszorra� Hát arról, 
amit csak ő ismer, amit ő tud, ami ő körülötte történt, amit ő hal-
lott, vagy látott� Azt még nem tudta, hogy van-e ehhez fantáziája, 
netán tehetsége, akár csak mákszemnyi is, de azt sem, hogy kivel 
is vegye fel a kapcsolatot� Suba Jóska viszont most adott egy jelt, 
egy jelzést ezzel az írótáborral kapcsolatban� 

Vannak kész írásai, de hát ezek csak afféle jegyzetek – gondol-
ta, aztán úgy volt vele, hogy ezeket fogja oda elvinni� Volt idő, mi-
kor mese-mániás volt, és úgy kezdte ezt kinőni, ahogy sűrűsödtek 
körülötte az események� 

Egyik érdekesebbnek tűnt, mint a másik, másrészt meg az 
ember miből is tanul? Hát, bizony, jobb leszűrni a tanulságokat, 
mert nem is kell mindent megtapasztalnia� Átadni, továbbadni és 
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úgy megélni ezt, mintha vele történt volna meg� No, ez az, amit 
meg kellene tanulnia, vagy el kellene sajátítania, hogy adni tud-
jon valamit, ami mások gondolataiba is szöget üthet� Ámbár ez 
a mesébe illő ábrándozás lehet, hogy nagyon is gyerekes� Olyan, 
mint a gyerekkora, és ezt pontosan ismétlése lenne a múltjának� 
Felnőttként úgy is hívhatnák, hogy a hallgatag ember� De hát mi-
ért is beszélne ő annyit, hát hogyne beszélne, beszél és még né-
melyik beteg állatnak is mond mesét a gyógyuláshoz vezető úton� 

– Szóval nagyon rám fog férni ez az írótábor, de előtte ezt az 
embert is, Suba Jóskát is ki kellene gyógyítani a kóros ábrándok-
ból – gondolta� De hát kellenek az ábrándok is, ez az élet sója – 
korrigálta önmagát, és megállapította, hogy nagyon tejfelesszájú 
még� 

Aztán, hogy érezze a felelősséget, elhatározta, hogy egy jól 
kereső munkahelyet szerez ennek az embernek az ismeretségei 
révén, és egyben úgy gondolta, hogy a munka – mint terápia – ez 
esetben hatásos lehet, sőt anyagilag is helyre rázódik az önbizal-
ma a Jóska komának� Aztán eszébe jutott Csatai, ahova visszafelé 
be kellett volna térnie, de már elhagyta a térséget� El kellett volna 
mondania, mi van a Suba Jóskával, és a végén megemlíthette vol-
na, hogy az a beszélgetés, azon az estén hajdanán, sokat jelentett 
neki� Azóta könnyebben fel tudja mérni a saját helyzetét és mások 
panaszait is tolerálni tudja� Mert panasza van bőven, és bizony 
szegény ez a vidéki nép és nincs arányban a munkája a jövedel-
mével, főként ahol ünnepnapot is szökőévenként tartanak� Na, 
nem a tőkejövedelműekre gondolt meg a zöldbáró csemetékre, 
akik már úgy tudtak kommunikálni, hogy kibeszélték a tehén-
ből a borjút, hanem a tanyás parasztra, akik úgy fogyatkoztak, 
mintha gyomlálták volna őket� Ezek nem a precíziós gazdálkodás 
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digitális zsenijével kacérkodtak, hanem az egyszerű újraterme-
lés magjait vetették egyik évről a másikra és a támogatás volt a 
túlélésük� Titkon azonban érezték azt, hogyha ezt a szőnyeget 
kirántják alóluk, a végüket élik majd meg� A kisebb tételekben 
termelt javak az uralkodó körökben rangon alulinak számítottak 
már, ahonnan el is tűnt a fiatalság, és ezentúl pedig minden esz-
közzel tovább nőt a koncentráció� 

Hol vannak már a kis farmok, amiről mesélt Csatai? És mint 
állatorvosnak is látnia kellett, hogy kutyákból, macskákból meg 
díszpintyekből van tele a rendelő, lábasjószágot meg jószerivel a 
nagyüzem termel már� 

A lódoktorok munkája is a bürokráciára terelődött� A krotáli-
ák, jegyzékek és chipek világából állnak az év napjai, a rovás és a 
vérvételek sokaságával keresték a fertőzések útjait� Nem rég még 
sokan állatvásárterekről álmodoztak, és a körzetzárlatokat hozta 
meg a nagyvilág, némi reménytelenséggel� A szabálykövetők és 
persze más nem is maradhatott, ábrándozhattak a munkájuk só-
járól, az élményekről� Az esztétikai és erőfitogtató versenyekről, 
csak filmekről meg országos kiállításokról kaphattak élményeket 
a kistérségi és helyi gazdák� 

– Na, ez a munkahelyi ártalom szobra, ha tükörbe néznél, ko-
mám – mondta magának Zsíros Pista, és be kellett látnia, hogy 
amiről itt zagyvál, az bizony a huszonegyedik század világa már 
ebben a medencében� Eszébe jutott, hogy mi lesz még ezután, mi-
kor már rovartenyészetekben gondolkoznak mint a tápláléklánc 
eleméről� – Na, ez az – gondolta, ami már nem is annyira utópia –, 
felvillanthatná majd valamelyik novellájában� Lehetne rajzolgatni 
a jövőképet, de a jelenre felkapaszkodni sem mindenki képes már� 
Néhány év alatt annyit változik a világ, mint ami egy emberöltő 
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alatt a letűnt időkben� Nagy kérdés ez, hogy miből vagyunk ösz-
szegyúrva� A Suba Jóskák fékezik ennek a jövőben száguldó exp-
ressznek a kerekeit, a klasztertulajdonosok meg begyújtják a ra-
kétákat, és uzsgyi, fejest a jövő felé! A fáradhatatlan képzelet avas 
darabjai a kozmoszba hullva darabokra esnek, avagy csak simán 
porba hullnak itt a földön, s mint mágnes vonalak ábrázolódnak 
ki a földi körkörösségben� Az új jövőkép hősei már jó ideje formá-
lódnak az effekt stúdiókban, mint a digitális világ látványfigurái, 
amihez majd hozzárendeződnek az eszmék szintézisének közön-
séges fogyasztói termékei� – Ilyen gondolatok közben Zsíros Pista 
jobbnak látta, ha bekapcsolja a rádiót és keres egy zenei adót, mert 
már maga is elnevette gondolatvilágának átvitt értelemben is ne-
hezen felfogható torzulásait, ami tömörítéseiből és a sorok között 
való ébrenlét kettősségéből születhettek meg� 

Már szólt a zene, mikor megszólalt a mobil� – Végighallgatta 
az üzenetet és az első elágazásnál irányt változtatva elindult he-
lyettesíteni egy kollégát, akinek egy szállítmányt kellett volna 
átvizsgálnia� – Most nem lesz nehéz dolga – gondolta� 

Nincs körzetzár, mióta délen leölték a rengeteg madárinfluen-
zával terhelt állományt és feloldották már a tilalmakat is�

  – Na, irány a valóság, doktor! – mondta magának, és rálé-
pett a gázra, a rádióból meg bömbölt a zene�
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X.

Csatai Arnold az Akváriumban kért egy sima presszókávét 
minden nélkül, lehetőleg méregerőset� Várta Dórát és még nem 
tudta, hogy miként fogja feldolgozni a történteket, azaz a test, a 
lélek, a szív és az ész képes lesz-e még úgy összehangolódni, hogy 
az emberi formája ne szenvedjen túlzott torzulásokat� Azt érezte, 
hogy most komoly sérülést kapott� Hiába volt minden, Dóra nem 
állt meg a lejtőn, és mint társat kutyába sem vette� Azon meren-
gett, hogy hova tovább, mikor a zsebében megcsörrent a telefon�

– Anya ott van? – kérdezte Babu a szigetről, a Csatorna 
túloldaláról�

– Egymagam vagyok, fiam�
– Helyes� Na, figyelj, mindent tudok, és mindent látok� Ne kér-

dezz semmit, minden percben résen vagyok és intézkedem� Anya 
szélhámosok kezébe került, már meg is erősítették� Blokkolok 
mindent, nyugi van, és csak ismételni tudom, ne csinálj semmit�

– Szívódjak fel? – kérdezte Csatai Arnold a fiától� 
– Nem, nem, ne hülyéskedj� Figyelj mindent, mi történik, Anya 

személyisége is egy időre kipukkadt, érted? Otthon csak te tudsz 
őrködni, de te ne nyúlj bele semmibe és őrködj!

– Már mindenütt voltunk, öcsi� A pszichológus azt mondta 
semmi baja, az éterből meg a családon belüli erőszakról dumál-
nak, holott azt hiszem ezt én rontottam el, mert egy igazi maflást 
kellett volna lekevernem még a kezdet kezdetén�

– Az anyámról van szó apa� Le vagyok sújtva, nektek helyén 
volt a szívetek� 

– Most is próbálom ott hordani, fiam�
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– Jó, akkor, ahogy megbeszéltük� Most csak a gazdasággal tö-
rődj, a többi az én dolgom lesz� Nyugi – mondta még egyszer 
a gyerek, akiben most nagyon bízott az apa, és kinyomták a 
készülékeket� 

Már megitta a kávét, mikor megérkezett Dóra� Elég jól ápolt 
volt és magabiztosnak látszott, mint aki most fogja meghódítani 
a világot�

– Kérek egy sajtos rolót is a kávé mellé – szólt a pincérnek 
magabiztosan�

– Elintézted az ügyeidet? – kérdezte Csatai, akinek a hangsú-
lya kétértelműen zengett�

– Mindent elintéztem, apuka – mondta Dóra, miközben a tás-
kájában pakolgatott még�

– Akkor meg vagyok nyugodva – mondta Csatai, meglehe-
tősen feszülten, pedig már elnyomott magában minden indulatot, 
amik újra és újra fel akartak törni belőle, mint egy vulkán� 

A fene sem gondolta volna, hogy ilyen nehéz lesz ez� Ha nem a 
gyerek mondja, hogyan kezeljem az ügyet, nehezen türtőztetném 
magam – gondolta Csatai, aztán jobbnak látta, ha már indulnak 
is hazafelé és kimehessen a tájra, járjon egyet a mezőn, a kék ég 
alatt� Azt érezte, hogy semmi más nem segíthet rajta, nyomták 
a falak, idegesítették az emberek nyüzsgései és a feleségét sem 
kívánta most látni� – „Ne csinálj semmit apa” – hallotta újra, és 
érezte, hogyan telnek meg szemében a könnyzacskói� 

– Na, gyerünk, gyerünk haza a tanyára, ostorozta magát, hogy 
ne tétlenkedjen tovább, és elindultak az asszonyával a bázisukra, 
ami most már nem a békéről fog szólni, de tudta, hogy észnél kell 
lennie, nehogy a börtönük legyen az otthonuk helye� 
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A tanyán csak rangsorolni lehetett a sok tennivalót, de tétlen-
séggel megúszni a napot, következmények nélkül, nem lehetett� 
Úgyhogy otthon már könnyebben érezte magát Csatai Arnold, 
mert villámhárítónak ott volt maga a munka, ahol az egyik fo-
lyamat már rögtön adódott a másikból és ez minden évszakban 
újratermelődött és nagyjából hasonlóan ismétlődött� De csak ha-
sonlóan és soha nem egyformán� Ezért nem lehetett megúszni 
semminemű hanyagságot következmények nélkül� Ezekben az 
időkben derült ki, hogy működik a lelkisége az otthonuknak és 
hogy sokkal érzékenyebb, mint ahogy ő, Csatai Arnold gondolta 
volna� Bárhol nyomult a tenni-venni valókkal, érezte, hogy ve-
télytársa van bent a lakásban, mit vetélytársa? Ellensége, vagy 
nagyon egyszerűen egy fosztogató szédíti az asszonyát és csapja 
neki a szelet� – Vegye úgy asszonyom, hogy most készítem ma-
gának az aromás feketekávét� – Ilyen és ehhez hasonló mézes-
madzaggal mászkált a hálón, ő meg ette a kefét, bár már sejtette, 
hogy a jelek más utakon közlekednek, és más értelmet kapnak 
egy idő óta Babu jóvoltából, mégis úgy érezte, hogy Dóra bea-
lázza� A csalás új formája tette be hozzájuk a lábát, a digitális 
álomvilággal� Méreggel hintette be a mindennapjaikat, és Csatai 
Arnold nem tudott hárítani� Tehetetlenné vált, Dóránál meg ott 
volt egy új, megfoghatatlan hajtóerő, ez az álomvilág, amitől szár-
nyakat kapott, de csak várta a csodát, amiért feláldozta volna már 
a családot is, mert az olyan cuki lehet� 

A gazdaságban viszont passzívvá vált� Az online-kényszertől 
függött reggel, délben, este a fontos történések helyett� 

A közösségi média újfajta rivalizációs érzelmek rakétái alatt 
gyújtotta be a hajtóműveket� Teltek, múltak a napok és Csatai 
Arnold mindennap próbált újrakezdeni, és próbált küzdeni a 
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maga módján, de az eszközeit nem tudta hatékonyan működtetni� 
Dórán meg már látszott a botladozás és hol feldobott, hol enervált 
állapotba került� Már a fordítógép szavait is hol így, hol úgy ér-
telmezte, ami meg depresszívé tett őt� Csak egy segíthetett még, 
gondolt Csatai egy bátrat� Feltölteni a hodályt és az állatsereg 
majd újra pályára állítja majd őket� Dóra végül is nem tiltakozott 
a gondolattól, de nem is mutatott nagy rajongást az új kötöttségek 
iránt� Óvatosan fogalmazott inkább� 

– Ahogy gondolod… – Te tudod, mit akarsz… – Te vagy a gaz-
da… Én a szárnyasokat ellátom meg a kutyákat, a többivel nem 
is tudom, mi lesz� 

De Csatai már beindult, és elment körülnézni tenyésztőknél, 
hogy naprakész információkat szerezzen� Subával is találkozott 
egy benzinkútnál� Kissé fáradtnak látszott a szeme, beszéd köz-
ben is hosszan nézett a távolba, mintha keresett volna valamit� 
A múltját nézi így néha az ember, mikor tehetetlen kezd lenni a 
jelennel szemben� Annyit mondott azért, hogy a Katival él, aki 
elvált ugyan, de benne maradt a civakodás mételye� 

– Építek nála mindent, meg átalakítok, ácsolom a színeket és 
vágom a hízókat� Képzeld, már papagájt is tartunk� Jól fizetnek 
érte, van már vagy ezer a röpdében� Gyere, nézd meg őket egy-
szer gazdám – mondta Suba Jóska� – A doktor által vannak jó 
fuvarjaim, és hogy pörögjenek a dolgok, van egy cégem�

– Céged? – ámult el Csatai Arnold� 
– A Fekete Bojtár Kft� 
– A Fekete Bojtár? Megértelek� Kétszer is végigolvastad a Sinka 

könyvet, a vallomásokat�
– Tudod, milyen ólakba pakolok Hollandiában? – váltott témát 

Suba Jóska� – Emeletes istállókba rakjuk a malacot, albérlőnek 
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– nevette el magát� – Amúgy nem csinálom ezt sokáig, itthon van 
nekem dolgom, egyébként is már agyonra büntetnek, velünk na-
gyon szigorúak, ami keletről jön, azt körbenézik�

– Viszek neked könyveket – mondta Csatai –, rendezem a pol-
cokat és jut neked is bőven� Szeretsz olvasni, ahogy ismerlek�

– Majd ha veszek egy tanyát – mondta Suba Jóska, és megint 
elsuhant egy árnyék az arca felől, mintha kísértette volna vala-
milyen aggodalom vagy egy kényes érzés� Csatai érzékelte, hogy 
ez itt most nem a beszélgetés ideje és elköszönt Subától, ment 
kifizetni a számlát� 

Csatai hazafelé a falusi kocsmánál is megállt, ahol elég nagy 
csődületet látott� Vendégmunkások szálltak ki egy buszból, oda-
bent meg Mindspring tartott előadást a pultnál, aki kalandos 
úton érkezett vissza a detoxikálóból: 

– Egy fillér nélkül léptem az utcára, így a buszra sem vesznek 
fel – gondolta, kerestem hát egy ismerősnek látszó embert, mire 
végül is találtam egy asszonyt, aki még adott egy szál cigit is� 

– A mentőben nem volt ugribugri? – kérdezte Csekó, aki a pult 
végénél ült�

– Összekötöztek úgy, hogy mozdulni sem tudtam�
– Az a kényszerzubbony, pajtás – nevetett Csekó és elszabadult 

a hangulat, ahogy többen lettek a pult körül�
– Hazaviszel? – kérdezte Mindspring Csatait�
– De már induljunk is! – mondta�
– Tudod, hogy kettőt iszom – húzta az időt Mindspring, de ko-

cogni kellett Csatai után, mert ő már megindult a kijárati ajtó felé�
– Csatai menet közben hangosan nevetgélt azon, hogy meg 

fogja nyitni az egyik tanyáján az alkoholisták és egyéb szenve-
délybetegek rehabilitációs kuckóját� 
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– Ha lesz kaja, pia, ott a helyem! Kutyaharapást szőrivel, nem? 
– mondta Mindspring� 

– Akupunktúrás gyógyítás lesz, Zsíros Pista idehozza a méheit 
a pörgetésre� Te is segítesz, nem? – kérdezte�

– Nem erőszakoskodok, de nem is tiltakozok – mondta csak-
úgy maga elé Mindspring� – Van otthon borod? – kérdezte még 
reménykedve, és aznap még lecsurgatott néhány litert� 

Csatai intézte az ügyeit és a bürokrácia mellett, ami talán még 
a Monarchiában gyökeredzett, rendezgette a telep eszközeit is, 
ha az egészsége engedi, valós életet teremt maga körül, és nem 
érdekli mások nyavalyája� No, egy ilyen délután csöngött a telefon 
a zsebében és olyan hírt kapott, hogy lecövekelt egy időre� 

– Hogy tudjál róla, közel állsz hozzá, ez a végtelen hülye 
öcsém elvágta a saját nyakát� Ömlött a vér, de még időben be-
érkezett vele a mentő a kórházba� Látogasd meg, ha tudod, bent 
van a zárt osztályon – mondta Suba Ági, és még megosztotta azt 
a néhány dolgot, amit tudott, de az már lényegtelennek tűnt a fő-
menü után� Csatainak torkán akadt a szó és rögtön arra gondolt, 
hogy az a késsel jól bánó gyors kezű gyerek maga ellen fordult, 
nem lehet véletlen� 

Mindig kereste a boldogságot, ragaszkodott a világhoz, a föld-
höz, az emberekhez, de talán már nem érezte a szerettei közel-
ségét� Fedél volt a feje felett, de nem az otthon vette körül, dús-
kált az illatokban, az ízekben, de nem otthonosan és komótosan, 
hanem kapkodva és sietve, haladva, hogy legyünk már kész és 
gyerünk tovább� Ezek szerint belefáradt, vagy csak elkapta az 
indulat a küzdés közben a boldogság iránti küzdelemben� Csatai 
úgy gondolta, hogy Suba Jóska a kínszenvedésektől fuldoklott, 
ami a hiányokból jött össze, mint amilyen a szeretet hiánya is, 
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amiért mindezt örömmel teszi az ember� Otthontalanná vált, 
esélytelennek érezte, hogy megértse őt Kati, aki igen aktív volt az 
újabbnál újabb célok kitűzésében, ahelyett, hogy meg-megállva az 
élet szépségeit is kifürkészhessék� 

Szóval megtörtént a dráma, és még a jelenet akcióján járt a feje 
Csatainak még akkor is, mikor a zárt osztály főorvosa kulcsot tett 
a zárba, és ahogy beléptek a kórterembe, újra a kulcsért nyúlt és 
reteszelte a rácsot� 

– Ez a protokoll… – gondolta Csatai, miközben a főorvos már 
konzultált a bennlévő orvosokkal és kiengedték őket az udvarra 
dohányozni, amíg megírják a zárójelentést� Azt mondta, egy óra 
múlva akár távozhat is� Ez pillanatnyi rövidzárlat, nem beteg-
ség, kisült, mint az akkumulátor, mikor rövidre zárják és kész� 
Edződjön tovább odakint a többiekkel� Itt van mit csinálni azok-
kal, akik már másik dimenzióba léptek – tette hozzá, és elköszönt� 

Suba Jóska nyakára Csatai szerzett egy fehér belebújós gal-
lérsálat, ami a kötést eltakarta és máris szalonképesen mehettek 
nővére, Ági elé, aki látogatóba érkezett és ő sem gondolta volna, 
hogy együtt távozhatnak� 

– Jóska egy túlélő, mint a macska, mindig talpra esik� A hallga-
tag ember majd megírja a történetet – mondta Csatai�

– Ki az a hallgatag ember? – kérdezte Ági�
– A Jóska barátja, a doktor, majd megismered, mikor megkós-

toljuk a mézét – mondta még Csatai, és elhagyták a kórházat�
    Kint a tanyán Dóra a kutyáknak osztotta a kekszet� 

Ropogott a foguk alatt, mintha csontot harapdáltak volna� 
Hangost még meg is simogatta, az meg bársonyosan a szemébe 
nézett� Cirógatta még egy darabig, mikor beugrott valami hal-
vány észlelés a gondolatai között a megérzések közé� 
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– Ennyi időd van a kutyára, a férjeddel meg ujjat húzol? 
Simogatta még egy darabig az állat fejét, mikor ráeszmélt, 

hogy a párját is kellene simogatni, vagy hát – mit is csinálok én? – 
nekem elmentek otthonról – eldobtam a sulykot – gondolta, majd 
dobott még egy kekszet a kutyának, és bement a házba� Ránézett 
a számítógépre, nézte, nézte, aztán kikapcsolta, és az első dolga 
az volt, hogy rendet rakjon ott az asztalon, majd szétnézett a la-
kásban, ami hiányolta a gondos kezet� Kiment a konyhába, majd 
a kamrába, és egy pillanatra megállt� Mintha megszakadt volna 
a folytonosság, minden úgy nézett ki, mintha csak beszaladná-
nak valamiért, és bár minden volt, ami nélkülözhetetlen, mégis 
hiányzott valami� Az otthonosság érzése csak kerülgethette őket� 
– Nagy hiány az a valami – esett le neki most hirtelen� Az illa-
tok hiánya, ami a tűzhely körül árad, a gőzölgő tea az asztalról, 
a ropogós pirítós, a sós után a keserédes áfonyával, hiányolta a 
szokásaikat, melyek szétszakadtak az utóbbi időben� 

Dóra megállt – esély települt ismét a gondolataira, a felismerés 
esélye, hogy az ismeretlen világ is valami otthonosságot árasztott� 
Egy sugallat… és megérezte, hogy hülyeségeket csinált, neki itt a 
helye… és a gyerekeket is meg kellene hívni egy összeröffenés-
re… De ezek után hogyan is fogjak hozzá? Lesz-e hozzá erőm? 
–aggodalmaskodott magában, na, nemcsak megfőzni, találkozni 
sem lesz könnyű – gondolta� Szétnézett, hogy mi van otthon, és 
már pucolta is a hagymát meg a zöldségeket, talán főzeléknek 
valót, de eszébe jutott, hogy a férje rajong a paprikás krumpliért, 
nekiállt hát krumplit pucolni� Sürgött-forgott, felnyalta a konyhát, 
rendet rakott a kamrában, és mikor elkészült az ebéd, mindent 
a karikán hagyott, csak épphogy elzárta a tüzet� – Milyen jó len-
ne, ha most toppanna be az Arnold! – és kevert magának egy 
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gyors kávét várakozás közben Jó sok idő eltelt már, az újságot is 
átböngészte, kinézett az udvarra, a kutyák békésen hevernek� A 
kocsi hangját messziről észlelni szokták, de most sehol semmi… 
Elővette a mobiltelefont és felhívta Arnoldot� 

– Halló! Mit is mondjak, kész az ebéd� Merre jársz? – kérdezte 
kis távolságtartással, tekintettel az elmúlt napok történéseire�

– Suba Jóskánál voltam�
– Hozhattál volna egy magkakast – mondta Dóra�
– Ő a pszichiátrián töltötte most a szabadidejét, és vittem neki 

egy sálat, hogy meg ne fázzon�
– Sálat? A fekete bojtárnak?
– Megfente a kést a nyakán, jó hosszú pengéjű volt, de azért a 

torkát így sem érte el�
– Elvágta a nyakát?
– Drámai végkifejlet, az indulat hevében, tudod, a mobilt is 

összeroppantja, ha felhergelik� 
– Na, gyere, kész az ebéd – ismételte Dóra, aztán hogy így 

ráért, bement a szobába, és bekapcsolta a computert� 
Babu elolvasta, hogy miket írt megint a mama� Megnyomott 

néhány gombot, és a cím visszaválaszolt a tanyára:
„Tegye meg a legjobbat� Véget kell vetnünk ennek� A csomag 

harci körülmények között elveszett� Én nem kereshetem többé� 
Elvezényeltek – már a nevem sem a régi� Az új nevemet már nem 
ismerheti…”

Dóra keze az impulzusokra verte a billentyűket� A végtelent 
is végigkergette volna a bizonyosságért, de közben felugattak a 
kutyák, és kiment az étkezőbe megteríteni�

Csatai Arnold egy kendermagos kakassal a kezében lépett a 
tanyaépületbe�
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– Hát te? – kérdezte Dóra�
– Itt a kakasod – mondta az ember�
– Milyen kakas ez, honnan hoztad? – kérdezte az asszony�
– Magkakas, jó lesz a tyúkjaidhoz� Pótolni kell a veszteségeket 

– mondta Csatai Arnold –, mert helyre kell állítani a farmot – tette 
hozzá, és mindketten elindultak a kakassal a baromfiudvar felé, 
hogy bemutassák az új királyt: Tangót� 

Tangó nem kukorékolt hosszasan, csak jelezte, hogy megérke-
zett, aztán evett, azaz morzsákat csipegetett� 

Mindspring hozott pálinkás kenyeret settenkedve, hogy lega-
lább legyen egy cimborája és hát, hogy megkönnyítse az átmene-
tet a háremből a hárembe – ahogy mondta ő akkor�

Csatai Arnold felnézett a fejük felett keringő héjára, miközben 
érezte, hogy nyomulnak körülötte a kényszeres szenvedélyek, és 
tovább cukkolta az árnyék, amiről tudta, hogy át kell majd rajta 
lendülnie� Földhözragadtnak érezte magát, majdhogynem tehe-
tetlennek és csodálta a madarat a könnyed lebegéséért� Itt a me-
zők között a pusztán ez a szárnyalás a mindennapok részévé vált� 
Ébredezett a természet� Felszabadult a nagyüzem kínjaitól a táj� A 
kutyák hangja zavarta meg a pillanatot, akik ugatva a kerítés felé 
szaladtak, aztán lecsendesülve jelezték, hogy ismerős érkezett�

– A doktor – szólt vissza Dóra, aki a kutyák nyomába eredt, 
nehogy a nadrágszárába kapjanak� 

A doktor mézet hozott Dórának, és elmesélte nekik, hogy ta-
lálkozott a Jóskával, a Suba Jóskával�

– Sose fog kigyógyulni – mondta, aztán így folytatta: –, megint 
telik az udvara, mint Noé bárkájának�

– Nincs is tanyája – mondta Csatai Arnold�



– 374 –

– Már van, az erdő között, és képzelheted, néhány birka mel-
lett szamarak jönnek-mennek, a fecskehasúak és a göndör szőrű 
szőkék között� A visszapillantómon látszik az egyik fogának a 
nyoma, már azt kóstolgatta a nyavalyás� 

– Mi van vele? – kérdezte Csatai�
– Elmesélte a történéseket – mondta a doki� 
– Barátok vagytok! – mondta Csatai�
– Azon a napon – folytatja a doki – ahogy mesélte, éhes volt 

már, és bement a nyári konyhába, amit ő épített, leült az asztal 
mellé és a Kati megkérdezte, csak úgy, hogy mit akar�

– Mit akarnék? Hát enni! – mondta� 
Az asszony meg elkezdte sorolni a bajokat és a hiányosságo-

kat, amiről Suba tudta, hogy soha nem lesz vége� 
– Éhes vagyok! – mondta, miközben már néhány napja azt is 

tudta, hogy cukros, és változtatni kell az életmódján is�
– Van még egy kis sült hús? – kérdezte�
– Tészta van – mondta röviden Kati, és leült a szemközti szék-

re, hogy felsorolja a sürgős teendőket, hogy mit hova és miért, 
merthogy ő úgy látná jobban, ha ez így lenne, meg úgy lenne… 

– De tudod – mondta a doktor –, ezt már a Jóska sem tudta 
lenyelni, mire szó szót követett, és mikor már kiverték a hangok 
a felső cével a plafont, Subán végigfutott egy hullám� Csak nézett 
előre megfeszülve és lemerevedve� A saját hangját is kívülről hal-
lotta, ami aztán keveredett Kati indulatos szólamaival�

– Szerencsétlen vagy, mint egy rakás… – hallotta még Suba 
Jóska, pedig neki már Marcsin járt a gondolata� A békés, nyu-
godt percek jártak a fejében és nem a rikácsolás, az ordibálás az 
akarnok-tobzódás, ami az ő bőrére ment, és már a személyét cél-
zó durva szavak pergő tüze ledönteni készült minden szándékát 
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és akaratát, mikor összerándult a teste� Gondolatfoszlányokat 
és hangfoszlányokat hallott, a felesleges, értelmetlen indulatok 
szólamai borultak rá, ami alatt már összehúzódott, ahogy csak 
tudott� 

Nem szólt már, csak a fogait szorította össze, mikor még a 
régi képek futottak szempillái alatt� A Marcsi meg a fekete bojtár 
vallomásainak szavai csengtek a fülében, aztán mikor azok is 
bedugultak, már csak képek maradtak, és mikor összeszorította 
újfent a száját, azok is semmivé váltak� Úgy érezte, végtelen re-
ménytelenség üres gödrébe zuhant, de mégis reménykedett, hogy 
kiegyensúlyozza és legyőzi a tériszonyát, mikor felemelte a kezét, 
és lecsapott az asztalra egy támaszték után� Ekkor már sugallat-
ként az ösztönök szorították rá a kezét az ölőkés markolatára� 
A markolatra rátapadt a tenyere és az ujjai bilincsként szorosan 
összezáródtak, mint egy kapocs� Már a pillanatot sem érezte, csak 
egy villámlás futott végig a karján, teletöltve energiával, amitől 
már emelkedett is a keze és teljesen öntudatlan állapotban, egy 
rántással elhúzta a hosszú pengét lendületből a saját nyakán� 

– Itt a vége – gondolta megkönnyebbülve, mikor már érezte, 
hogy a saját vére szétterül a bőrén, és végighúzta rajta a másik 
kezét, melyen lassanként alvadni kezdett a rátapadt vérvörös élet� 
Mintha elvágta volna valami az erőszakos lárma gyökerét is, és 
megdőlt a hangzavar� Csend lett� Kati megrettenve kiszaladt a 
házból, és Jóska nagy nyugodtsággal ráérősen a tűzhelyet nézve 
ráborult az asztallapra� Ahogy mondja még, rémlett neki valami 
a sziréna hangjáról, mikor a mentő szállította, és a nyomókötést 
igazgatták rajta� 

– Ezt leírtad barátom – tette a kezét Csatai a doktor vállára, 
és lassú léptekkel elindultak az épület felé� – Emlékszel még? 



– 376 –

– kérdezte Csatai – Mikor még itt énekelt a bogrács mellett: 
„Csillagok, csillagok, fent ragyogjatok”�

– Hogyne emlékeznék – mondta a doktor, akkor még a Cuha-
patak mellé vágyott�

– Meg kellene szabadulni a mérgeinktől, amik lerakódtak ben-
nünk az idők során, és ezt úgy lehet, hogy beszélünk róla – je-
gyezte meg a gazda�

– Gondolod, képesek leszünk a türelemre? – kérdezte a doktor 
búcsúzóul, és egymás tenyerébe vágtak�

– Isten veled, és keresd a tanyát a méheimnek! – mondta még 
a doktor, és Csatai az út porában nézte még egy darabig az eltűnő 
terepjárót�

Az eltűnő terepjárót, aminek a sofőrje már a továbbérlelt gon-
dolatokat öntötte szavakba és formázta mondatokba magában� A 
doki szerette a hosszú leírásokat, a részletek érzelmi kiszínezését, 
de tudta, hogy ha írni fog, fékeznie kell magát� Szemtelenül rö-
vidnek kell maradnia a rohanásban, ahol már a szavakat is nyese-
getik, vagy elhadarják, hogy oktalan versenyre keljenek az idővel�

Csataitól tanult annyit, hogy engedje átcsorogni a történe-
teket testén, lelkén a maga ízeivel, hogy ne csak púderezze a 
mondanivalóit, hanem lelket öntsön a 3D-be és belevágjon az 
érzelmek labirintusába a végtelen felé iramodva megkísérteni a 
kibontakozást…
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Xi. 

Csatai Arnold türelme bőségesen nagylelkű teherviseléssel 
járó érzelmi szörfként siklott a hullámok taraja között� Ezek a 
lélekhullámok napi rendszerességgel pulzálták és nagy magasla-
tokat, mélységeket jártak be� A férfi érzékeit általában ezek jól ve-
zették, de mikor már meg is győződött az álságokról és meg-meg-
villant a felismerés a biztos egyensúly elvesztésétől, rogyadozni 
kezdtek még a lábai eresztékei is� Dórára, a feleségére, ha nagy 
ritkán rákérdezett, csak annyit mondott válaszként: Tudod, hogy 
soha nem voltam bőbeszédű� Ezen aztán el lehetett rágódni egy 
kicsit, mert valóban nem volt szószátyár, de az utóbbi idők során 
Csatai szinte csak most észlelte, hogy csak hébe-hóba rukkolt elő 
épkézláb mondanivalóval� Dóra mindig meghallgatta a történé-
sekkel teli mondanivalóját és mióta lényegében nem volt már álla-
tállomány és semmi olyan, amivel törődni kellett volna, kivéve a 
kutyákat, Csatai hírfolyamán témázott inkább� Ha valamit ki kel-
lett értékelni, és a véleménye nem egyezett a férjével, kicsattant 
magából, ingerlékennyé, dacossá vált, lényegében már a végén 
egyikőjük sem tudta volna megmondani, hogy miként tört ki a 
háború közöttük� Mikor visszavonultak a váraikba, Csatait a zak-
latottság uralta� Ilyenkor csak nagy sokára vagy csak másnapra 
higgadt le a lelke a hányat-vetett állapotából� Sokáig el sem akarta 
hinni, hogy idáig jutottak� Szép lassan, mint a rozsda, morzsolód-
tak az érzelmei, és bár iparkodott talpon maradni, mégis botla-
dozni kezdett érzelmileg, testileg meg lassan használhatatlanná 
kezdett sorvadni� Kiszámíthatatlan fájdalomprések szorongatták� 
Kénytelen volt ideje javát gyógyító praktikákra fordítani� Már 
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követhetetlenné vált, hogy a kóros jelenségek eredője honnan da-
tálódott� A kíméletlen teljesítések, a szüntelen és kiszámíthatat-
lan rendszerváltozással járó alattomos átrendeződések, a talpon 
maradás kíméletlen harca vagy a magánéleti egyensúlyvesztés 
állapota okozza-e az álarcokba közelítő drámát – azt sem tudta 
felmérni� Így hát nem is tudott eléggé felkészülni, a védelmi stra-
tégiákról meg szó szerint megfeledkezett� Ez ideig kikezdhetet-
lennek érezte magát, azt hitte, hogy az állóképessége bivalyerős� 

Nem számolt azzal, hogy az ugyan egy isteni adomány, de 
naponta tennie kell érte, mert a megerősítésnek törvényszerűsé-
gei vannak, és itt a törvényszerűségeket elhanyagolta� Követett 
ugyan egy értékrendet, de azt felületesen kezelte� Lassan és ész-
revétlenül ingott meg úgy, hogy észre sem vette, elsodorták az 
újdonsült események� 

Csatai Arnold már nem tudott újra és újra feltöltődni, és kezd-
tek kimerülni a tartalékai, de ennek ellenére újra és újra talpra állt, 
de ugyanúgy vissza is esett mindaddig, míg derengeni nem kez-
dett, hogy a hitét vissza kell szereznie, mert különben végez vele 
a környezete, aminek legféltettebb pontja a család volt, ahol mos-
tanra a támasza, az oldalbordája beadta a kulcsot� Beszippantotta 
a globális világ láthatatlan, mindent felfaló örvénye� Dórát az új 
digitális eszközök szépen, lassan leszoktatták az olvasásról, ami 
mindig is erősítette, karbantartotta� Helyette az állandó hírfolyam 
rabjává kezdett válni, aminek a hozadéka az önfeladás és a kiszol-
gáltatottság lett� Függővé vált és a valóság által felismerhetetlen, 
felkutathatatlan idegenek uralma alá került, akiktől elfogadott 
mindent, és még képessé vált bocsánatot is kérni, miután már 
megcsapolták a családi kasszát nem is akárhogyan� Dórát a ki-
számíthatatlanság érzelmileg is benyelte� Folytatásos rádiójátékot 
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lehetett volna dramatizálni, mondjuk „A tékozló asszony” vagy 
„Részletek egy asszony érzelmi naplójából” címmel� A szembesü-
lés örök ördöge teszi leküzdhetetlenné a most már nyilvánosan is 
elkövetett bűnöket, mert a hiúság feldühítette, és a gondolatban 
elkövetett bűnök titkossági ideje is lejárt, nyitott könyvvé váltunk 
és az algoritmusok lettek a szívritmusok is a nagy dobbanások 
visszhangjában� – „Szemelvények egy asszony érzelmeiből” – 
címmel írta a vázlatot Csatai Arnold a jelenlét mindennapjaiban, 
ami költők idézeteivel kezdődik egy asszony, a felhőkbe küldött 
üzeneteiből� 

– My darling, azaz hogy – kicsikém: „Azt adom, ami a legna-
gyobb”, a szívemet� 

Szinte olvadozik az információs felhő az érzelmi forróságtól, 
ami Adyval folytatódik: „Ha szeretlek… – Ne adja Isten, - Hogy 
hazug legyen ez a hit! De miért? Legyen hitvány hazugság, Elég, 
hogy engem boldogít� Ha úgy érzem, hogy most szeretlek,

Haljak meg most, ez üdv alatt Többet ér egy hosszú életnél 
Egy álmot nyújtó pillanat !���” 
Ilyen sűrűre tömörített szerelmi vallomásokkal édesítette Dóra 

asszony a digitális teret� Korlátlan, akadálytalan lehetőségei mi-
att már rajongott az okos telefonok mindenhatóságáért� Már-már 
nevetségesnek találta, ha visszatekintett az életvonalára, hogy 
a fiatalsága érzelmi csúcsait kis parkokban, épületek zugaiban, 
templomkert meg temetők csendes sarkainál, a város árnyékos 
padjainak deszkáin, a fürdő kabinjaiban vagy mozikban szorong-
va élték ki ősi szenvedélyeiket�

– Milyen nevetségesek is voltunk – emlékezett az asszony, és 
elmosolyodott, miközben simított egyet az okos telefonján� 
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Igen, a készülék, az elmaradhatatlan, már a keze ügyébe keve-
redett reggel, délben, este és a nap bármely szakaszában� Éjszaka 
is társként pihent mellette, mint régebben Arnold, mikor fel-fel-
horkantott a széles ágyon� Most meg már az okos készüléke uralta 
a teret, Arnold helyén ő lett a kakas� Ez az eszköz olyan gyorsan 
és ártatlanul szivárgott be az életébe, hogy ideje sem maradt át-
gondolni a kapcsolatunk lényegét, arra meg nem is gondolt, hogy 
ez az új kapcsolat hogyan fog hatni a közös életükre� Korosztálya 
is igen gyorsan isteni lehetőséget érzett ebben a csodában, és 
szinte vonzotta a nap minden pillanatát, hogy bárki, bármikor 
elérhető és képzeletét is elengedheti a határtalanságban� Turkálni, 
válogatni lehet az új ismeretségekben� 

A hálón társaságokba, körökbe, csoportokba kerülnek pil-
lanatok alatt, és ahogy vele is történt, váratlan és megfoghatat-
lan érzelmi kapcsolatba sodródhatott több ismeretlen emberrel� 
Egyszer aztán megbukott ezen a világhálós kapcsolaton, amit 
már sem lenyelni, sem kiköpni nem volt lélekjelenléte, de úgy 
nézett ki, hogy ez az ügye még függőbbé tette a csatavárásban� 
Ugyan már nem is annyira a csatavárásban, hiszen rögtön elso-
dorta az ár, és totális érzelmi zuhatagba került, ahonnan már is 
szerelmi függőségbe zuhant az ellenállhatatlan mámorban, az 
örömökre serkentett élményfürdő habjai közé� 

Ezt az érzést innentől kezdve egyre sűrűben sóvárogta, 
mert egyre erősödött is benne a vonzalom a már megtapasz-
talt vágy után� A sóvárgás indította vonzalomban egyre sűrűb-
ben nyomkodta a gombot, mert már az agyába is belevésődött, 
hogy neki már végre kijár a jutalom, és termelődjön az örömet 
hozó dopamin� Az erre vezető út mellett apránként kidobálta az 
olyan felesleges poggyászokat, mint a szorongás vagy netán az 



– 381 –

unatkozás� Már-már folyamatosan nyomkodta volna a gombot, 
hogy megkapja a jutalmát egy digitális módon elé függesztett 
szerelem formájában� Ebben a tudományosan gerjesztett művi 
világban Dórát sanyargatni kezdte a fizikai élmény hiánya, mire 
rájött, hogy ennek megoldása olyan egyszerű, mint a pofon� Hát 
ott a férj, akit még nem utált és emlékei voltak vele� Hosszú évek 
után sem taszította testének szaga, sőt még a sós izzadságának is 
jó hatása volt, ami megnyugtatóan hatott rá� Igaz, hogy az utóbbi 
idők fájdalommal járó betegségei, amit a férje elszenvedett, némi 
éket, azaz akadályt vert kettőjük közé, de hálaistennek Arnold 
vitalitása elég erősnek bizonyult és nem nagy erőbedobással si-
került is újra összefészkelni e széles franciaágyban� 

– Lehet, hogy a bőrömön látni barázdákat, de a lelkem fiatal és 
annak is érzem magam – mondta egyszer csak Dóra, mikor éppen 
egy új rucit vett magára, amit a férje biztatására csináltatott a 
Tukics-műhelyben� Arnold fontosnak tartotta a megjelenést, amit 
a feleségénél ezen témakörben egyetértést generált és lassacskán 
természetes módon nőttek az igényei is�

– Nemcsak az ékszer öltöztet, adjál helyet a ruhának is – hang-
zott el közhelyszerűen viccként, mikor Csatai Arnold az okostele-
fon-vásárlásokat megkérdőjelezte, de megvette�

– Hülyére vesznek bennünket – jegyezte meg Arnold a tele-
fonszolgáltatóknak szánt minősítést� – A tanyán a húszas mobil 
megadja magát, és órákig sem jön be a kívánt szolgáltató� A het-
venesben reménykedhettek, de arról is kiderült a pusztán, hogy 
a lefedettségnek igen nagy hiányosságai vannak, és ha sikerül 
ebbe belenyúlni, akkor kidobott pénz és illúzió a digitális világ 
minden áldása� Túl ezen, minden nehézség ellenére, ügyfelekké 
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avanzsáltak és kénytelenségből lassan, de szórták a pénzt, hogy 
le ne maradjanak� 

A PC, laptop és okostelefonok között bizonytalankodva hasz-
náltak sticket a városban, wifit és légvezetéket meg üvegszálas 
technikát is� No de nem a városban éltek és a tanyán naponta 
elszenvedték a szívatást, vagyis hogy csak forgott-forgott a kis 
köröcske a képernyőn és a tartalom az istenért sem bújt elő� 
Körülbelül a technikai tudásunk is ezzel azonosult, szinte össze-
borult a szolgáltatás minőségével az alkalmazás szintje is� 

Az emberpár egyszer csak azon kapta magát, hogy a soka-
dik házassági évforduló következik, amit két négyes jelképezett� 
Visszaemlékezve régi idők élményeire, kilazultak és a kettőjük 
közötti feszültségek is kiegyenlítődni látszottak� Így esett meg, 
hogy unokák nélkül mentek el egy tóhoz és eltöltöttek egymás-
sal egy szép békés napot, ahol bejött Dóra számítása és közben 
álmodozhatott is a digitális hercegéről, Arnold meg fejest ugrott 
a simogatós nap élményeibe� Simogatta a bársonyos víz, simogat-
ta a nap� Simogatta a nap, miközben kajánul letekintett rájuk: a 
digitális felhő és ők egymást olajozva ott hevertek az online éle-
tük között, midőn akkor és ott a kikapcsolt telefon mellett mégis 
megcsendültek Arnold gondolatai is, melyek arról szóltak volna, 
hogy az eszközök hogyan manipulálják őket� Akkor ott megszűnt 
az agyukon a nyomás és megcsillant a napon a víztükör mellett 
a valódi kapcsolatuk lényege, az együtt eltöltött negyvennégy év 
emléke� Mintha egy időre visszakapták volna a szabadságukat és 
lehetőségeiket egymás megtartására, hogy tovább őrizhessék azt, 
amit szerettek benne, és mintha esélyt látott volna Arnold is arra, 
hogy megszabadulhatnak a lidércektől, netán újra egészségesek 
és boldogok is lehetnek� Szóval a függések feloldódhatnak az újra 
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egymásra találás part menti fényeiben és akkor már nem gondolt 
az okostelefonra és a függést vizsgáló tesztekre� 

Napolajjal simogatták egymás testét és az emlékeik csak úgy 
szántották és leforgatták a múlt sarát� Az üde éltető humusz illata 
lengte körül őket, keveredve a nádas felől érkező felhőfuvallatok 
ősi misztériumával� 

– Akár a megtisztulás, a megújulás ideje is eljöhetne most – 
gondolta Csatai Arnold, és tekintetével jó néhányszor végigpász-
tázta a vízfelszínt, elnézte a fények játékát és a távolban az időn-
ként megringó nádast� 

– Milyen egyszerű az élet és mégis képesek vagyunk felfor-
gatni, sőt nemegyszer beteggé tenni, magunkkal együtt – gon-
dolta, miközben már oda-odafigyelt a mondanivalójára, hogy ha-
sonlóan, mint az átkosban, a sorok között lehessen olvasni, mert 
a direkt értelemre úgy érezte, hogy most is lenne, aki ráharap� 
Meddig tarthat ez a berögződés, ez a rossz szokás, ez a művészi 
allűr, amely valamilyen kettős énre hasad, amelyben ezt tudják 
alkalmazni? Mi a fenét akadékoskodik ő itt Dórával, ebben a kis 
pszicho-drámában, ahelyett, hogy inkább ő is fejlesztené magát? 
A tó melletti pihenőn van alkalom az átgondolásra, mert itt a 
dolgok a nézelődés árnyékában nem feltűnőek, sőt a szemlélődésé 
a terep�

Az asszonyi ösztön, úgy látszik, hogy gyorsabban működik, 
mert Dóra ugyan simogatta a férjét, de a fejében már részletek 
között kutatott és hangulati elemeket keresett, amit időben kül-
deni fog a virtuális barátjának, akivel lelki fonott kaláccsá sültek 
össze� A tó partján szabadon járkált egy lenge szél, ezer ágra sü-
tött a nap és a bárányfelhők repülőcsíkos égboltja csábította Dóra 
érzékeit arra, hogy dobja már be magát és lövesse fel az érzelmei 
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másik részét a digitális felhőbe, mintegy lelki osztalékot, hogy 
ezzel is tetszelegjen ismeretlen szándékú célpontjának� Eközben 
nem is tudott arról, hogy éppen most fog ujjat húzni az isteni 
erőkkel, akik észlelni fogják, hogy nem tud megmaradni a kö-
vetendő úton� Az eredendő bűnök perifériáján minden játéknak 
tűnt az asszony számára� A kettős én tudatalatti térnyerése ma-
gával ragadta és természetes ösztönébe szőtte ezt a többes kom-
munikációt, de Arnolddal nehezebben alakultak a dolgok, mert 
a bizonytalanság félelmében mindig rajta csattant az indulatok 
ostora, amit már nem lehetett többé semmissé tenni� 

Ott a parton várta már, hogy Arnold mikor megy a vízbe, mert 
tudta, hogy ez mindenképp be fog következni, mert már ismerte 
a férjét� Idegrendszere már vibrált, hogy elküldhessen legalább 
egy matricát, de tökéletesen adta a part melletti elégedett unat-
kozó figurát, mint akinek nem kellett otthon tenni-venni, csak 
kiengedni a mindennapok gőzét� Látszatra szerényen, de belül 
lázasan és izgatottan figyelte Arnoldot, ahogy az haladt a tó ki-
terjedésében, befelé a mólon� 

Aztán, ahogy az ember szép lassan a vízbe ereszkedett, ösz-
szeforrt a tó vízével, Dóra keze a táskáért nyúlt és előhalászta az 
okost� 

Gyorsan rákeresett az oldalra, és benyomkodta az üzenetet: 
„Ez a nap is örömteli lesz és vidám, nagyon örülök neked, légy 
jó, boldog hét végét! Ölellek!” – 

Megnyomta a küldés gombot, mire a szavaknak virtuális szár-
nyai nőttek, ahogy eltávoztak a digitális felhőbe a csendes napsü-
téses tópartról egy másik földrész sötétjébe� Dóra levezetésképp 
még böngészett a közösségi oldalakon, kiszúrta az új lájkokat, és 
még itt időzött egy darabig, de az időt már nem érzékelte, mert 
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az újabb és újabb lájk hatása vonzotta, és minduntalan halasztotta 
az alkalmazás bezárását� Néha a tó felé nézett, hogy a férje ugyan 
merre lehet, nehogy meglepetést okozzon neki, de közben el is 
csodálkozott, hogy az akaratereje mintha tétovázna, akadozna 
és érezte, hogy egyre mohóbban vágyik egy érzés után, amiről 
nem tudta, hogy milyen reakcióról van szó, vagyis egyre csak 
jobban-jobban érzi magát és megkísérti ez a rejtélyes boldogság� 

A tóparton már érződött, hogy vége a nyárnak� Bár még igen 
jó idő volt, de a közelgő kötelességek, mint amilyen az iskolába 
járás is, már a legtöbb családot távol tartotta az önfeledt kirucca-
nástól� A füves terület árnyékos zöldjén alig lézengtek néhányan� 
A vízben – meg ahova Arnold bemerészkedett – csak a legki-
tartóbbak tartózkodtak, amin fel is buzdultak a vadkacsák, mert 
időközben egyre többen lettek� Nézte a récéket, akik igen közel 
merészkedtek, aztán vett egy nagy levegőt és ő is a víz alá bukott, 
és mint egy nagy cet, néhány csapás után felszínre törve fújt egy 
jó nagyot, és a fáradt levegőt némi víztartalommal prüszkölte ki� 
A madarak is arrébb szálltak a meglepetéstől, aztán gondolt egyet 
és továbbúszott� A sekélyebb részen aztán felállt, és az iszapba 
lépkedve haladt, most már a part felé� Közben a pihenőhelyek 
felé tekintve próbálta átgondolni a házassága legújabb történéseit, 
melyeket próbatételnek is felfoghatott� Ilyenkor felgyorsult a szív-
verése és emelkedni kezdett a vérnyomása� Persze ezek alkalmi, 
eseti függőségek voltak� Aztán arra gondolt, hogy mi a fészkes 
fenének pont erre izgul rá – emlékezett Arnold papa a megelőző 
negyvennégy évre� Eszedbe jutnak-e a boldogság pillanatai, meg-
kísértenek-e a szerelem édes percei, jut-e eszedbe még valami a 
mámoros éjszakákból és a megrészegült hajnalokból? Válaszolj, 
papa! 
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– Válaszolj! – biztatta önmagát és érezte, ahogy gyorsan kö-
zeledve ismét hatalmába veszi a jelenlegi állapot� Az a fajta kul-
túr-állapot, amelyről alig tudsz valamit, de egyidejűleg már meg 
is élitek az asszonyoddal, az ezzel való nézetkülönbségeket� 

Csatai Arnold már feszegette az új kultúra kereteit, amit Dóra 
egyáltalán nem díjazott� Fel sem akarta fogni az új összefüggése-
ket, csak jól akarta érezni magát és tájékozott szeretett volna lenni� 
Egyben úgy érezte, hogy most már a közösségi oldalak kiterjedt 
ismeretségnek ő is részese� A tanyán is érezhette, hogy véletlenül 
sem kell magára maradnia� Személyekhez, csoportokhoz kapcso-
lódott, követett néhány témát és a kimeríthetetlen tárház egyre 
jobban és jobban szerkesztett applikációit� Eleinte mint rémületet 
keltő technológiára gondolt az okos telefonra, de hamarosan az 
első simogatások után azt kezdte érezni, hogy egy új társa van, 
akivel időt is fog tölteni és bár beszéltek már függőségről, mint az 
alkoholnál, szerencsejátéknál, kábítószernél vagy a klasszikusnak 
számító cigarettázásnál, de ő nem érzett veszélyhelyzetet önma-
gára nézve� Akarat, mint a tenger – gondolta�

Sorrendben először a laptop nyitotta ki náluk az ajtót� 
Mindketten tájékoztató képzésben részesültek, mivel a gyereke-
ik passzívnak mutatkoztak ebben a tárgykörben, pedig ők mint 
szülők hathatósan támogatták annak idején a kéréseiket ezen a 
téren, sőt Babu profi szintre hozta fel magát a digitális alkotómű-
helyekben is� 

Dóra egyre több időt töltött a monitor előtt� A ház körüli mun-
kán egy idő után ez már éreztette hatását� Csak apróságok marad-
tak el� A lényegtelen dolgokkal kezdődik az ilyesmi, aztán halmo-
zódik, és máris egy új minőség áll be a környezetben� A géppel 
időt kell tölteni, az eszköz Dórát egyre többet a székhez szögezte, 
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nyaggatta és zavarta a munkában, vagyis a figyelmét követelte, 
de azért cserébe olyan kapcsolatot kapott, hogy szinte epekedve 
keresett ezt, azt, kapcsolta újra és újra, ide és oda, és a végtelen 
alkalmazáslistán kereste kívánsága szerinti örömteli vágyait� 

Túl volt már egy óriási kalandon, amikor is akkorát taknyolt, 
mintegy ólajtó, és amit nem lehet szebben kifejezni, mert úgy 
behúzták a csőbe és lekarcsúsították, mint egy kopasztott libát, 
miközben azt hitte ártatlan naivsággal, hogy üzletet csinál� A lé-
nyeg, hogy kicsalták belőle a dohányt, és ez úgy érte, mint egy 
áramütés� Tátva maradt a szája, nem tudta, hogyan tovább, lebé-
nult, és ráadásul azt az igazolást kereste, hogy hátha ő maga ron-
tott el valamit tudatlanságában� 

Arnold viselkedése mintha megnyugtatta volna, mert ez a 
bika jegyében született ember jól állta a sarat, és ha most nem 
ütötte agyon és még csak meg sem búbolta a kassza lecsapolásá-
ért, akkor még van mit keresnie, és utánanéz a dolgoknak� Annak 
ellenére is elindult ezen az úton, hogy Arnold hosszú éjszakákat 
beszélt arról, hogy ha már idáig jutottak is, álljon le, ez az út nem 
vezet máshová, csak a tönkremenésbe, ahova lerántja az egész 
családot is, lenullázódik minden viszony, ami emberi volt közöt-
tük és jól működött� Ennek ellenére, némi megtorpanást köve-
tően Dóra újra kóstolgatni kezdte a távoli világ csodáit, amiről 
ő úgy gondolta, hogy majd feltöltődik, rendezni fogja az ügyeit 
és bebizonyítja, hogy nem tévedett, jó helyen keresi a boldogsá-
got� Újra belefogott tehát abba, hogy a kapcsolatát felfrissítse� 
Elkezdődött hát a levelezés, melyből apró szemelvények potyog-
tak le a felhőkből:

– „Kedves Miller, röviden összefoglalva kellemes, megható és 
tanulságos ez az oldal, amit bemutatott� Jó lesz részletesebben is 



– 388 –

ismernem� Remélem, több részletet is megjelenít, válaszolva az 
üzletre is� A tegnap írtakhoz tartom magam – akaratom ellenére, 
ha fájdalmat okoztam, bocsánatot kérek�”

– „Minden elérhetőségem birtokában vagy, hiányom esetén 
megtalálsz, nem akartam többé, hogy félreérts és megbántódj 
akaratom ellenére”� 

Az irományon a fordítógép merevsége torzítja a mondatokat, 
de az érzelmi közeledés és a behódolás gesztusa érzékelhető�

Arnold a móló mellett kilépett a füves partra� Az utolsó lépé-
sig élvezte az iszap rágyakorolt jótékony hatását� A parton az asz-
szonya felé tekintett, aki egy kiterített törülközőn hasalt, kezében 
a mobillal� 

– Nem történik semmi új – nem feltétlen vártam, hogy ezt 
megélem – negyvennégy év házasságban… soha nem gondoltam 
erre� Megállt egy kis időre, visszanézett a vízre, felnézett az égre 
és merengve tekintett a távoli nádas felé� Egyszer csak felderült 
az arca, hogy most az lesz a legjobb, ha bemennek abba a híres fa-
gyis cukrászdába, ahol a sütemények is kiválóak, és megtekintik 
legalább az irodalmi arcképcsarnokot a nagyteremben� 

Érdekes és kiváló kombinációt kínált ez a hely Soltvadkerten, 
ahol már egy mákos linzer is csodát nyújt a tányéron, és amíg 
megiszod a kávét, a falakról az írók, költők tekintenek feléd és 
inspirálnak arra, hogy továbblépj a gondolataiddal� 

– Talán nekem is tollat kéne ragadnom – gondolta Arnold, leg-
alább egy eseménynaplót kellene vezetnem a hánykolódásaink-
ról� Meg is fogadta magában ott akkor, hogy ha nem akar passzív, 
sőt vesztes résztvevője lenni a továbbiaknak, jegyzetelnie kell� 
Szinte hangulatjelentést kell montázsba szerkesztenie, hogy ki-
utat találjon, támaszt keressen� Szóval kutatnia kell a megoldást, 
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de ehhez ismernie kellene, hogy mekkora az ingovány körülötte� 
Kissé félt, hogy az óceán közepén fogja találni magát, mert az is 
örülten nyomasztotta, amit eddig megtudott�

Ahogy a feleségéhez közeledett, észrevette, hogy az elaludt a 
napon, vagy csak magába szállt a gondolataival, és az okost sem 
látta a kezében� Arnold megállt, olyan tanácstalan volt, mint még 
sose� Szinte nevetségessé vált a saját maga számára is, ő, a hatá-
rozott, azonnal intézkedő ember, aki itt dilemmázik az újvilág 
hordalékaival a fejében, és a kiutat keresi� Különösen felfigyelt 
egy levélben az „üzlet” szóra, amitől még a szája is majdnem 
tátva maradt� – Hát nem volt még elég!? – sajgott fel benne a fájó 
érzés� Lenyúlták Dórát, aki viszont levette a családi közöst, és 
naivan még ő akar részleteket megtudni a világ szélhámosaitól, 
ráadásul bocsánatot kér, mint a függő rabok, akik azonosulnak 
az őreikkel� –„Ha fájdalmat okoztam, bocsánatot kérek” – írja na-
ivan, bármilyen szándéka is volt ezzel�

Arnold leült a fűre az asszony mellé és szinte rezonálni kezd-
tek benne a szemelvények az utóbbi idők digitális hulladékaiból: 

– „Sok-sok forró öleléssel szeretlek, szeretném fogni a karod, 
megsimogatni az arcod, a tested, imádkozom, és rád gondolva 
akarok elaludni�”

– „Te vagy a mindenem” – írja másnap�
– „Szeretem a szemed, a mosolyod, lefekszem veled” – közli az 

asszony, és kissé később tájékoztatja:
– „Veled vagyok édes, délelőtt bent vagyok a városban, könyv-

tárba megyek” – majd leírja azt is a fantomnak, hogy ott miféle 
rendezvény lesz� 

Arnold kínjában ott a füvön elhevert az asszonya mellett a 
megkínzott gondolataival, amik csak tovább ostorozták�
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– „Lefekszem veled gondolatban� Jó estét, szép nyugodt éjsza-
kát, holnap ismét veled vagyok�”

– Megőrült a feleségem – gondolta Arnold –, elment a maradék 
esze is, és nem néz a tükörbe� Egy asszony, aki felnőtt gyerekek 
anyja, unokák nagymamája, és ez a megtervezett, kitervelt vi-
lág korlátlan és könnyű jövőt megvillantva beszívja az örvénybe� 
Ráadásul úgy szakítja ki a szerettei közül, hogy mindannyian, 
így vagy úgy, de sérültek lesznek�

Szerényebb napokon csak matricázás színesítette az érzelme-
ket, úgy este tizenegy felé is meg már kora reggel, de az azono-
sulás kedvéért nulla órakor is kívánt „minden szépet és jót” a 
hétvégére is� A „my darling” elszállt a felhőbe reggel, délelőtt, 
délben, délután és este, ahogy mondják: a nap minden szakában, 
úgy öt óra felé, hét óra körül pedig a nagy kérdés: „Mi van az én 
cicámmal?”

Az abnormalitás jele akkor rajzolódott fel, mikor Arnold rosz-
szul lett a tanyán� Pulzusa a kétszáz felé lendült, és segítséget 
kért, hogy orvoshoz jusson, mert Dóra nem vezetett� Míg ő az 
orvosnál szedelőzködött, meg a gyógyszert írta az asszisztens, 
asszonya otthonról az ikonra kattintva integetett a nagy remé-
nyek felé�

– Igaz lehet ez? Ezt jó lesz elfelejteni – gondolta Arnold� – Ez 
már csak a megtűrt kategória – minden együttérzés nélkül, eset-
leg betegség� Betegség� Biztosan az, vigasztalta magát, mert elhin-
ni sem akarta a szituációt�

– Rögtön másnap újra megingott – emlékezett vissza, mikor 
elrepült a mondat: „mai napon legyen társad a boldogság”, majd 
tájékoztatást ad másnap, hogy az unokákkal indulunk a vadkerti 
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tóra – teszi ezt vad integetéssel, különböző matricákkal és üzeni 
a fantomkirálynak: „álmodj szépeket, good bye”�

Dóra továbbra is hason fekve feküdt a törülközőn, Arnold meg 
forgatta magában a filmet, miközben nézte az asszony testét, de 
arról sem volt bizonyos, az asszony alszik-e, vagy csak mímeli a 
dolgot és magában pedig álmodozik a hercegéről�

Ezek a nők hogy elszórakoztatják az embert… – gondolta, 
miközben egyre durvább harcot folytatnak az egyenjogúságért 
feminista szervezetekkel az élen� Érdek, érdek… de nálam az ér-
zelmek háborúja dúl, ami igencsak pusztító, aknamunkát generál 
– gondolta tovább Csatai Arnold –, de ne túlozzunk� 

– Itt egy nőről van szó, aki a feleséged, és aki az ősmúlttal, 
őstörténetekkel foglalkozott, de most elkapta a digitális eposz, 
melyben minden lehetséges, és én már köddé váltam a szeretet-
ben, csak egy kiszolgáló vagyok, és mint egy balfék kerülgetem a 
szakadékot, támasztom a leomló múltat� 

A múltat, amiben emberré értem, és ami mára foszlányokká 
szakadt – terelte az agya vezérhangyáit Arnold, majd felállt, hogy 
kimenjen a mólóra és szétterítse kínjait a vízfelszín tükrén, hátha 
megkönnyebbül a lelke�

Csillámló tarajokkal oszlottak tovább Arnold lelkéből a kibö-
fögött füstök, és érezni kezdte, hogy hovatartozása végtelenné 
kezd válni� Nagyon lehorgonyzott az elmúlt évtizedekben, túl-
zottan belterjessé vált, és lehet, hogy már unalmassá is lett� A 
társaságuk örökké átrendeződött a társadalmi lét ingoványain, 
miközben lappangó láván várták öntudatlanul további sorsukat� 
A rendszer pártja fő ütőerejének nyomását örökké érezve a költöz-
ködéseik kimerítővé váltak és lassan, de biztosan felemésztették 
alkotóerejüket� Nem arról volt szó, hogy tétlenségbe zuhantak, 
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hanem arról, hogy a sok munkában nem nemesedtek, hanem in-
kább szétzuhantak, az egyéniségeik kiszáradtak, és így hervata-
gon remény sem volt a kiteljesedésre� Észrevétlenül durvultak el 
a gondolataik, az érzelmeik, melyben eltompultak az évek impul-
zusai� Elveszett az élet sója, mint ahogy a végtelen menetelésben 
a fizikai erőnlét számít már csak és a cselekvés ösztönösen is 
önjáróvá válik�

Most meg úgy érzi, hogy végtelenné kezd válni? Miféle lelki 
tusa zajlik itt? – kérdezhette volna magától Csatai Arnold, de csak 
annyit tudott ott akkor mondani, hogy érzi a mindenség csodá-
jában a feloldódást, az azonosulást, mintha egy magasabb rendű 
erő láthatatlan karjai tartanák testét és lelkét a felszínen, hogy 
érzékelni és értékelni tudja a mindenség nem titkolt szimbólu-
mait és a befogadó közeg őszinte, de kíméletlen barátságát� Mikor 
pedig levette tekintetét a vízfelszínről, ami nála összefolyt az ég 
kékjével és a nap sugaraival, hallucinálni kezdett� A fövenyre né-
zett és valami olyasmit fecsegett a víz, hogy ez már a XXI� század� 
Vége a kis örömöknek, mindenki király vagy királylány szeretne 
lenni, és az elvárások is ehhez igazodnak� Mindegy, hogy milyen 
áron, a lényeg, hogy érezze az ártatlan, hogy minden elérhető 
friss élmény legyen és végtelen� 

Nincsenek már kendős, púderes öregasszonyok, a színvilág 
minden árnyalatában� Villognak a hajak, és ameddig nem zuhan 
valaki a teljes magatehetetlenségbe, ez az új dimenzió benyeli egy 
eszeveszett show-ba, ahol a showmanek vezénylik az energiák 
áramlását� A remények viszkozitását a lemaradók meg mindig 
hallják – irány az eleje, irány az eleje, és hát mit is tehetne ilyenkor 
az Isten báránya, minthogy hallgat a szóra, és újra beáll a sorba, 
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amiről szentül hiszi, hogy a jólét növekedésével, hedonizmusával 
a fogyasztás csúszdáján száguld az ellenállhatatlan felé� 

A mámorító érzések új kapcsolatokat szőnek, és rákattannak a 
vágyaikra, majd a friss élményeikkel együtt felszabadul bennük 
a dopamin, a varázs, amely mint egy kiszámíthatatlan jutalom 
a boldogság melegségével ölelkezhet� Hát ezért nyomkodjuk az 
okost, húzogatunk, görgetünk, hogy elérjük az érzést, és ne kell-
jen érte lábujjhegyre állni, feloldódjunk� Kommentekkel jelent-
kezünk, hogy lássák, szerethetőek vagyunk, majd lessük, hogy 
mások egyetértenek-e ezzel és érezzük, hogy véletlenül sem va-
gyunk már magunk� 

Csatai Arnold érzékei szerint többen is voltak a kelleténél� Ő, 
mint fizikai lény, hősiesen állta a sarat egy online-hőssel vagy ép-
pen csak kacérkodóval szemben� Felesége szívében minden meg-
szépült a távolból, és minél képtelenebb történettel találkozott, 
annál hihetőbbnek látszott a számára� Mikor pedig már nem állt 
derékszögben az akarat, harmadik pontja Arnold lett, a csapniva-
ló matematikus, akinek viszont ilyenkor viselni kellett a parázs 
hangulatot� Éket vert egy távoli világ digitális fajankója a min-
dennapjaik dongái közé� Ha jókedve volt Dórának, Arnold már 
tudta, hogy jó hírek jöttek és vidám volt a csetelés, máskor meg, 
ha akadályok merültek fel a hírlánc pontjain, és úgy érezte, hogy 
hanyagolva van, kimondhatatlanul is Csatai Arnold lett az ok és 
okozat, minden távoli érzelmi viszony akadozásáért� Dóra ilyen-
kor sűrítve küldte az üzeneteit hajnaltól estig, öt, hat, hét matrica 
elszállt az éterbe a „good morning”, azaz jó reggelt ébresztőkkel� 
Másnap aztán ismét megpróbálta jó hangulatra állítani a csetelést�

– „Jó és szép napot, legyen kellemes minden órája” – írta, és 
megerősítette egy vidám matricával a nyomaték kedvéért� – „Yes” 
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– és a matricák szálltak tovább, mint égen a galambok, míg eljött 
a pihenésre hangolás pillanatra�

– „Jó éjszakát, nyugodt álmokat” – írta, amit hajnalban frissí-
tett –, „Álmaid szárnyán gyere velem”, „Bye-bye”…

Csatai tudatában és tudatalattijában összekeveredtek az üze-
netek, mint rossz kocsimotorban az olaj a vízzel, mikor meghajt-
ják, és megadja magát az anyag� Hogyan is tudta lenyelni a sza-
vakat, mondatokat: „Te vagy a mindenem, szeretem a szemed, a 
mosolyod”� „Lefekszem veled, lefekszem veled gondolatban, szép 
nyugodt, jó éjszakát� Sok-sok forró ölelés, szeretném fogni a ke-
zed, megsimogatni az arcod, a tested” – írja, és a csúcs, amikor 
megáll Csataiban az ütő: – „Imádkozom, és rád gondolva akarok 
elaludni” – írja az asszonya�

Csatai Arnold ilyenkor jött rá, hogy megerősítés nélkül ezek a 
szavak feldolgozhatatlanok� Nem egy félreértésről van szó, nem 
egy ötperces szerelemről, hanem egy odaadó, állandó vágyról, 
amitől még a távolságok sem választják el Dórát� Arnoldnak ne-
héz volt ezt lenyelnie, és kereste a hibát, hogy ő maga mennyiben 
oka annak, hogy a felesége földrésznyi távolságra hajigálja a sze-
relmi vallomásokat, vagy csak a szabadság szárnyalása-e mindez�

Igen, valószínűnek tűnt a következtetés, hogy a pénzbenyelő 
bűnözők etetik tovább és csalogatják a szerelem örökké bevált 
trükkjeivel és szavaival addig-addig, míg nélkülözhetetlen nem 
lesz a kaland az asszony mindennapi életében�

Csatai Arnold elgondolkozott ezen, hogy az élet során hogyan 
rendeződnek át a sorsok� Az érzékek mivé fajulnak, torzulnak 
és végpontokon miként lesz a szerelemből gyűlölet vagy csak 
megtűrt kutya-macska acsarkodás� A rajongás mitől hullik vissza 
a porba, és a közöny sarából hogyan lesz ingovány� Az ember 
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elképedve vette tudomásul, hogy a felesége, akinek gazdaasz-
szony szerep jutott volna, miként vált Facebook-ladyvé, akivel az 
okos prüttyögött már, de rá kellett jönnie, hogy ahogy a határból 
elfogyott a pacsirták hangja, benyomult a térbe az új csevely és 
hallucinogénként hatva ragadta el áldozatát, mint a mesében a 
griffmadár csodája� 

Dóra már nem a múltjához ragaszkodott, nem a számtalan 
élménye éltette, hanem egy megfoghatatlan örök vágy, amiben 
feloldódik és elvegyül, sőt elegyet képez magával, a boldogság-
gal� Nem láthatta még ennek a kéjnek a csúf oldalát, amely a kék 
villogásban elejti� 

Küldte tovább az éteren keresztül a matricákat, melyeket mér-
nöki alapossággal előre legyártottak neki és az új életmód cuki 
tetszelgésével kínálták magukat a továbbításra�

Matrica: „my darling” ismét és ismét…
– „Mi van az én kis cicámmal?” – röpült az éteren a jel, és mi-

közben Arnoldot vitték a felszökött és felpörgött pulzusával az 
orvoshoz, az integetős matrica persze már átívelte a kontinenst� 

– „A mai napon is legyen társad a boldogság!” – küldte Dóra 
az üzenetét, miközben éppen akkor már indultak a vízhez az 
unokákkal�

Matrica este: „Álmodj szépeket, good night”� Matricafigurák 
éjjel és nappal, jó és szép napot kívánva – „Yes, jó éjszakát, nyu-
godt álmokat!”

– „Álmaid szárnyán gyere velem, Bye-bye…”
– „Szeretném, ha itt lennél, átadom, ami a legnagyobb, a szíve-

met, amely útra kel felkutatni a Tiédet�”
– „Rejts el, őriz, éltess engem, kedvesem, veled leszek, te leszel 

a mindenem” – rendeződtek a goethei idézetek az okostelefon 
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képernyőjén, és Csatai Arnold lelke megingott, de annyira kilen-
gett, hogy a teste is szinte ütközött a levegővel, mintha annak sar-
kos ellenállása lenne, és meg-megingott, szinte bukdácsolva, kap-
kodott a levegő után, aztán megkapaszkodott az asztal szélében, 
amit egyelőre nem mert elengedni� A már tartósan és tudatosan 
a beszippantott levegő visszatérítette, és az asztallapra támasz-
kodva gondolkodott és kereste magában a hibát� Kereste a kiváltó 
okot, ami éket vert Dóra és őközé, de csak odáig jutott, hogy ez az 
élet, amit éltek, nem Dórának való� Nincs elég muníciója ehhez a 
mindent összeszövő élethez, ami ráadásul igen keményen igény-
be vette fizikailag is� Az önellátó életmód kíméletlen minden-
napokat generált, amit Csatai Arnold naponta simán legyőzött, 
sőt éltette is, ha rágondolt, hogy képes a gyakorlatban is tartani 
a lépést� Ugyanakkor már rég rájöhetett volna, hogy Dórának ez 
sok� Az asszony látott már ilyenfajta életet, valamikor a falujában, 
de még a szülei is, talán éppen ettől óvták� – Tanuljál kislányom, 
ezt nem tudják tőled elvenni – emlegették, és egy kényelmesebb 
élet felé akarták terelni� 

A szél azonban Dórát Csatai Arnold mellé sodorta, és azokon a 
csendes estéken és megnyugtató éjszakákon a holnapokról álmo-
doztak, amit mint egy szőnyeget a lábaik elé gördít majd a jövő� 
De ki gondolta volna még akkor, hogy eljön majd az idő, mikor 
összecsukhatós mobiltelefonnal fogsz SMS-eket pötyögni lényeg-
telen témákban is, puszta szórakozásból� 

Álmainkban sem kísértett meg anno az érintőképernyős ké-
szülék varázsa, amivel elválaszthatatlan leszel, ami kiüti a nye-
regből még a szeretteidet is az újabbnál újabb csodák ígérgetésé-
vel� Őt érinted meg utoljára este, és érte nyúlsz először a reggeli 
nyújtózkodás helyett� 
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A kütyű minden történésre emlékeztetni fog, de annyira, hogy 
másoknak, tőled távol álló embereknek is matricákat, képeket 
fogsz küldözgetni születésnapokra és névnapokra és szállnak 
egy kis kattanásokkal fölfelé a lufik és a szívek az örömfelhőkbe� 
Döbbenet ez a lépték, átutazni téren és időn, miközben együtt 
hevertek az ágyban, mert már az alvást is nélkülözni tudod a 
csodák birodalmában�

Dóra már soha nem volt egyedül a tanyán sem, még a fürdő-
kádban is együtt lazított az okossal, mely csak úgy szórta az aján-
dékokat� Aztán, ahogy érkeztek ezek a kis örömsütemények, Dóra 
ujjai is addig-addig simogatták és koppintották a varázstestet, 
azaz a készüléket, hogy hajnaltól estig szálltak az időzónákba a 
matricás jelek� Integettek a kék figurák, gőzölögtek a kis csészék-
ben a kávék, és a szívek mellé lóherét is küldött a távolba, jó pihe-
nést és kellemes kikapcsolódást kívánva� Küldött varázscilindert 
és macskát, örömteli jókívánságokkal, két csésze kávéval kívánva 
szép napot� – Szép estét, jó éjszakát, szép álmokat és egyszer csak 
felkiáltott: „Örülök, hogy végre megvan az elveszett cicám” – és 
már is öntözte a csokros virágokat, ami fölött a magasban virág-
füzér kúszott� Aztán a jó reggelt, szép napot feldobta némi vágy-
gyal� – „Te játszani akarsz, látom – betyár –, hát játsszunk!” – írta 
a csipkelődést egészen a szenvedélyig fokozva�

Ezekben az időkben a kis időutazást követően hosszas beszél-
getéseket kezdeményezett Csatai Arnold Dórával� Meg akarta 
tudni az indítékait vagy a vágy fokát és okát� Kíváncsi volt arra, 
hogy mi az, ami hiányzik a feleségének� 

Elsőként rögtön felmerülhetett az, hogy talán kihűlt a házas-
társi ágyuk, de akkortájt pont az ellenkezője lüktetett, vagy Dórát 



– 398 –

annyira lázba hozhatta a távoli és izgató kapcsolata, hogy a férje 
lett a pótszer, a fantom�

Csatait megkísértette ez a késői szex, és már nyers tojást is 
evett, hogy legyen libidó, de szerekhez semmiképpen nem nyúlt 
volna� Nem akart a Viagrától kiszenvedni, mint egy vén kujon� 

Időközben rájött, hogy neje késő este szex-műsorokkal doppin-
golja fel magát, fokozza a vágyait, vagy elégíti ki kíváncsiságát� 
Lám-lám, mire képesek a XXI� század telhetetlen vívmányai, és 
ahogy a dal mondja: „soha nem elég”� Csatai őszintén kíváncsi 
volt a lélek rezdüléseire, a sajátját is elemezte, és nem is tudta 
volna figyelmen kívül hagyni, mert az önön érzelmi válságát fi-
zikálisan is érezte� 

Szinte belebetegedett a keresésbe, hogy hol is hibázott, mit 
rontott el� Bizony lehet, hogy sok volt az a teher, amibe Dórát 
belerángatta, mint ahogy ő is erején felül nyomatta a gályát� A 
gondolatoknak nem igen sikerült valódi értelmet adni, és nem 
sikerült megtudni, hogy Dóra miért rébuszokban beszél az új 
kapcsolatáról, amit állítólag azért létesített, hogy visszaszerezze 
az előzőleg elbukott summát, és most szinte az ehhez vezető utat 
kereste� Csatai Arnold ezt igen nehezen tudta elfogadni�

– Gondolod, hogy a világ másik végéről a dörzsölt hottentották 
pont a te dollárjaidat fogják visszacsurgatni egy szerelmi játsza-
dozás szünetében? – kérdezte Csatai Dórát nevetve�

– Igen, azt – válaszolta Dóra kissé fölényesen és kioktatóan�
– Mint templomba járónak tudnod kellene – mondta Csatai 

Arnold – hogy a bűnt többféleképpen lehet elkövetni, de mind 
egyforma súlyú�

– Milyen bűnt? – kérdezte az asszony�
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– Te szerelmi légyottokat, epekedő vágyakat és társat keresel 
a felhőn át, kedvesem – mondta Csatai� – A bűn gondolatban, 
szóban és cselekedetben egyformán megfogan� Egyformán esik 
latba, amit te most naponta kísértesz – mondta Csatai, és mivel 
választ nem kapott, nem is nagyon kaphatott, mivel friss, zsenge, 
új és esendő volt minden� 

Törékeny és ismeretlenül ködös volt ez az új epizód az éle-
tükben� Aztán a keletkezett nagy csendben eszébe jutott néhány 
adatlék� Az online-lányok és online-fiúk – korhatár nélkül – jó kis 
próbatételek – gondolta, és adódott a kérdés:

– Ezekre is lesz megértés és megbocsátás? 
Az új világ legújabb termékeként a virtuális szex berobbaná-

sáról szólt a hír, amiről olvasott a minap, és ami úgy került a keze 
közé, hogy XY is épp hasonlónak tűnő dolgokkal küzdött, tehát 
sorsszerűen� Mohón falta a sorokat, hogy mit is hozott számukra 
ez az új időutazás, ami a saját tengelyük körül utaztatja őket és az 
online-erotika kóstolgatásáról szól�

– Szóval már a virtuális szex nyilvánosságánál tartunk – ámult 
Csatai Arnold tátott szájjal, némán� 

Aztán arra gondolt, hogy tulajdonképpen nevetséges az egész, 
mert felmerülhet az ártatlanság ténye is, amit nem kell túllihegni 
és fölöslegesen körbe-körbe járni� 

„Szó, ami szó, új kalandok robbantak be az életterünkbe� Lehet 
kóstolgatni az online-erotikát és ezekről az izgalmas kalandokról 
szól a buzdító írás, ami megcsendíti a már lecsengőnek hitt hippi 
aspektust is abban a minőségében, hogy nem emiatt robbantak ki 
a háborúk, és ez a virtuális szex békés és barátságos kapcsolatot 
motiválhat, és akár áldást is hozhat az életünkbe” – írja egy szer-
ző� – „Csak úgy, facéran bekapcsolta a nő gépet, és bejelölte őt egy 
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ismeretlen másik, ami beindította a csetelést� Néhány perc múlva 
már benne voltak egy parázsló üzenetváltásban, de annyira, hogy 
izzani kezdett az üvegszálas kábel a falban�”

A videós szex az online-szex legbevettebb utazása� A másik 
földrészről nézheted a vetkőző hercegnőt és akár cseveghettek is� 
És amin elgondolkozhatsz: azon, hogy egy kontinensnyi távol-
ságra akár a pároddal is magatokra zárhatjátok az ajtót, de rögtön 
parázslik a helyzet, ha az ember párja idegenekkel vált forró han-
gulatú üzenetet� Megcsalásnak számít-e az online-hettyem-pity-
tyem? És ha már függővé vált, vagyis állandóan ott lóg a párod 
a neten, felmerülhet, hogy otthon megkap-e mindent a normál 
erotikától a kemény hullámokig� Érdemes lehet gyorsan lépni, 
mert a digitális korban könnyű újabbnál újabb partnerre találni, 
és ha valaki rákattant az online-szexre, akár a szesznél, a drognál 
vagy a szerencse-biznisznél függővé torzul, ami megnyugtató le-
het, hogy online nem működik a cseppfertőzés rémképe, de azért 
a felvételek ne kerüljenek idegen kézre, mert ami egyszer kikerül 
a netre, az ott is marad kitörölhetetlenül� 

Így indult hát a kíméletlen, nagyon várt XXI� század, ahol már 
a kütyük működését is alig értjük, csak vágyunk rá és könnyű 
mozdulatokkal varázslatot működtetve boszorkányos gyorsaság-
gal, mintegy tőszomszéddal indítunk csevejt, akár távoli földré-
szek lakói felé, vagy éppen ők csetelnek felénk� Ikonok, fényké-
pek, videók emlékeztetnek meg szórakoztatnak a nap minden 
szakában, vagy zenével, filmmel kényezteted magad� A sorozatok 
az időt, az online-vásárlások a zsebedet apasztják le� Az okost 
meg visszük, hordjuk, mint kenguru a kölykét, és ha nincs ná-
lunk, bepánikolunk� 
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Gondolatai között így meditált Csatai Arnold, aki már nem 
szabadulhatott ebből az energiamezőből, ami őt már beteggé tette 
és az erőt is szinte elvonta tőle, mint valami titokzatos élősködő� 

Vezetékelve és szórva egyaránt terjed a csevej, az üvegszálas 
tartalomhordozó kábelektől a kötegnyi erőforrással, azaz áram-
mal bíró, örökké zúgó, sugárzó tornyok� Csatai egy ilyen sugárzó 
torony mellett haladt el nap mint nap a pusztán, és érzékelni volt 
kénytelen, hogy az élettel tele csöndet miképpen negligálják a 
karvastagságú trafóállomástól érkező energiakötegek tompa zú-
gásaikkal� A torony tetején a parabolák nap mint nap állandó 
jelleggel szórják a jelet, ami csakúgy zabálja az energiát, hogy 
működjön a hírlánc, aminek Dóra is aktív kényszerese lett� Hogy 
aztán idővel meddig ment el, vagy milyen útra tévedett, csak a 
Jóisten tudja meg az ördög� Nem is kell tovább vizslatni ezen az 
úton, ha árad még a jóérzés és a kételyek ki nem rángatnak a 
napi egyensúlyból� Ilyenkor lenne jó tudni, hogy hol a határ� Hol 
vagy te, vagy hol vagyok én, van-e bennünk közös vonás, vagy 
már szétfolytunk, mint a lé, és már csak nagy pacává torzultunk 
a terítőn, mint amikor batikolták régen a textilt?

– Halló, itt Kékmadár�
– Halló itt Kékmadár… szállt az üzenetfelhő és napi rendsze-

rességgel, üzemszerűen� Matricák hozták, vitték az érzelmi kosa-
rakat, mint a ragaszkodás gesztusát, mint az ünnepi aranyfüstöt�

A kék maci, két csésze kávé, a lóhere, a varázscilinder és a 
szívözön-felhőszárny úgy repültek, mint az örömforrás apró ada-
lékai� Időnként meg szavak adták a kovászt a közölni valónak:

– „Békés szép napot, jó pihenést, vidám ébredést – legyen szép 
a napod!”, és angol jókívánságok után ismét szép napot, meleget, 
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napsütést, napfényt kívánt Dóra vagy szép estét, jó éjszakát, szép 
álmokat… 

Majd szöveges hullámok habzottak fel újra: „örülök, hogy vég-
re megvan az elveszett cicám – aki korán kel, aranyat lel – jó 
pihenést”, majd egy kék madárka öntözgeti a zöld pázsitot, kis 
cuki felhőcskéből�

Mintha sikerült volna Dórának a saját életét könnyű csoma-
gokba összepakolni� Kis apró szavak, gépek és tőmondatok támo-
gatásával szerez örömforrást, amennyit csak tud, vagy legalábbis 
azt akar és a praktikus, okos szervező aggyal megtámogatva küzd 
tovább az éjjel-nappali, szentimentálisnak induló örömforrás ke-
gyeiért� Arnoldnak úgy tűnt, mintha Dóra valósággal vadászná 
ezt a bevállalós kalandot, mintha a létéért küzdene� Arnold úgy 
érezte, hogy Dóra most már csak magára gondol� Magát biztosítja, 
és mindenáron lubickolni szeretne egy szerelmi mámorban, ami 
neki is jár, vagyis hát szerez magának ebből a holdudvarból any-
nyit, amennyit csak tud, mert most az odavezető út szabad� Úgy 
gondolta, hogy az öngerjesztő praktikus eszközzel a kezében van 
az irányítás, ha ügyesen osztja és gerjeszti az érzést a bolondos 
könnyű mámor felé�

– „Jó reggelt, szép napot – te játszani akarsz – látom – betyár, 
játszani!” – írta teljes szenvedéllyel, és Arnold mikor ezt elolvas-
ta, köd lepte el a fejét, nem tudta, hogy hol is avatkozzon bele a 
folyamatba� Egy titkos oldalról tájékozódott, de lehűtötte magát, 
virágnyelven közelítette meg Dórához a történetet� A sok órányi 
beszélgetések is csak néhány percre tartották fel az izzást, pedig a 
borongós és fáradt szavak sötét jövőjét tárta fel a közös életük elé� 

– Nem lehetek ekkora balek – gondolta Arnold, és a keserűség 
szinte elzárta előle a kilátást� Csak logikailag gondolkozott már 
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meg praktikusan� Nagyon jól tudta, hogy az érzelmek csak kirob-
bantják a háborút és a szenvedélyek elragadhatják házasságuk 
szekerét is� 

Bár a szexuális étvágya is felvillanyozódott, de némi eszeve-
szett éjszaka után Arnold kijelentette, hogy nem akarja tovább a 
fantom szerepét betölteni� Tehát ebben a korban is magasba repít-
het a szex, ha érzelmi az indíttatás, mint ahogy tapasztalhatták, 
de az ő kapcsolatukban ez a felvillanyozódás már csak ideig-órá-
ig működhetett�

– „Remélem, a napod további része kellemesen, megnyugta-
tóan telik” – írta Dóra, de nem Arnoldnak, a férjének, hanem a 
távoli ideáljának, akit a sok bonyodalom után már csak ő ismert 
vagy ő sem, a sok szabadúszó szélhámos árnyékából, ahol szeren-
cselovagok, macsók, szinglik kavartak, prédáik között bedobva a 
horgaikat és a csalikat�

– Valami véget ér – jutott eszébe Arnoldnak egy talányos 
Hemingway-novella címe� Egy gombolyagról elfogyott a cérna, 
véget értek a régi idők meg az újabbak� Nincs már vadulás, nincs 
már végtelenség, hol van már a szerelem, de megkopott a szeretet 
is, ám honnan is lenne, mikor kiapadt a forrás, és csak tikkasztó 
forgószelek jönnek szüntelen a maguk kisebb-nagyobb pusztítá-
saival, a megtervezett erőelvonás az életerő elvonás másodper-
ceiben? Nem a konditermek erőnlét-fitogtatásáról van szó, ahol 
az eszközökre mint nélkülözhetetlen partnerekre gondolnak az 
újkori álmodozók, akiket csupán a saját testépítésük izgat fel iga-
zán, valójában az élettel szövetkezést adták fel, azt, amit behelyet-
tesítettek protézisekkel� Dóra érzékszervei is már ki voltak szol-
gáltatva a mérnökök tudatmódosító technológiájának, a digitális 
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létnek, amitől kísérlet tárgya lett, csakhogy ő fel is ült erre a lóra, 
ami később elragadta�

Csatai Arnold a paraszti agyával nem volt képes feljutni ezek-
re a magaslatokra, merthogy a mindennapokra kirótt feladat le is 
taszította volna onnan menten� Néha elgondolkodott azon, hogy 
ennyire földhözragadt lenne, maradi vagy fejlődésellenes, netán 
fejlődésképtelen, miközben kiürült körülötte a puszta és jószeré-
vel csak a szenvedélybetegek vették körül, akikkel együtt a gaz-
daság virágzását hiába várta� Tombolt az eszementség, az érdekte-
lenség, merthogy a létüket jórészt az evés-ivás, a kajánság töltötte 
ki az állandó médiabefolyás közben, mint ahogy Mindspring a 
tévét soha nem kapcsolta ki – éjjel-nappal egy végtérben onnan 
töltötte lemerülő akarnok-tudatát�

A mentális vérszegénység egyre csak sorvasztotta a környé-
ken élők mindennapjait� Ebben az ingerhiányos, lebutult kilá-
tástalanságban Dóra Facebook-oldalai a nagyvilágból beömlő 
tudatmódosító agymosás csilingelő útvesztőjében csábítóan és 
hatékonyan hatottak�

Csatai Arnold tapasztalta és felkészültsége időnként elégtelen-
nek tűnt és még saját megítélése szerint is bevallottan össze kel-
lett szednie magát, hogy kikerülje a lelki rokkantság felé vezető 
végtelen lejtőt� Ám általában is a környék lakóira zúduló gyors 
és végzetes változások között ki-ki lelki alkata és anyagi helyze-
te függvényében formálódott újra akképpen, hogy egyéniségük 
mekkora lényegi sérülést szenvedett el�

Az idő múlásával a tónál a nyárfa árnyéka észrevétlenül 
odébb-odébb kúszott, és Csatai Arnold az ébrenlét és álom ha-
tárán bukdácsolva próbálta magát egyensúlyba hozni, kevés 
eredménnyel� Pihenni akart, de a hányt-vetett, zaklatott állapota 
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szüntelen módon újat húzott vele� Így aztán az ébrenlét és az álom 
határán a tudatalatti kihívások szivárványa ragadta magával, ki-
sebb-nagyobb felcsillanásokkal� Töredezett, repedezett, rendezet-
len mondatfoszlányok és gondolatébresztő szavak villantak fel 
a tudat-sztrádáin, vagy éppen tűntek el a látszólag események 
nélküli energiamezőkben� Mondatok meneteltek feléje a partról, 
és szövődtek tovább, vagy beleájult egy kisebb szunyókálásba, ám 
az álom és valóság elegye időnként rendeződni látszott� 

A romlottság sárga virágának szirmai foszladoztak szét a víz 
feletti remegésben, és apró kis pelyhek formájában hullottak a 
víztükör felé a csillám-fodrok közé elalélni, ahol megszunnyad-
va pihenni tértek az örök nyugvóhelynek hitt, bársonyos föveny 
vonzásában�

Csatai képzelgései érdekes módon megkapóan szép pillana-
tokkal magukban hordozták a jövő képzetét, ami elhagyva a múlt 
ténfergéseinek sötétségeit, könnyekre fakasztották a jövőt és dalt 
varázsoltak a mondatok közé, melyek feloldották a kis drámák 
gonoszkodó kevélységeit� 

Ám Csatai Arnoldban felmerült a gyanú, a kételkedés, hogy 
tapasztalata és felkészültsége elégséges-e a tájékozódáshoz, és be-
vallottan össze kellett szednie magát, hogy kikerülje a lelki rok-
kantság felé vezető lejtőt� 

Revízió alá vette hát, hogy a környezetére zúduló, gyors és 
végzetes változások között ki-ki lelki alkata szerint, reményei 
függvényében formálódik újra akképpen, hogy egyénisége mek-
kora lényegi sérülést szenvedett el a gyengébb pillanatokban�
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Xii.

– Aranybánya a te ismertséged – mondta köszönés helyett 
Zsíros Pista, az írogató állatorvos, miközben Csatai Arnold vállá-
ra tette a kezét és barátilag megpaskolta� 

– Ahol rád hivatkoztam, oda beengedtek, akár repcések, akár 
a napraforgósok�

– Nézd azt az embert… – mutatott Suba Jóskára, aki egy kicsit 
arrébb a bogrács körül sertepertélt� – Alig múlt egy éve, hogy éj-
szakába nyúlóan beszélgettünk hárman� Emlékszel még? És mára 
már vagy száz családdal erősíti a méhészkolóniát� 

– Ismerem a tényt, csak a hátterét nem – mondta tömören 
Csatai� – Most birkahúsnak aposztrofált kecskét főz a csapatnak� 
Nincs az a pillanat nála, hogy az kerek legyen és egész� Érted te 
ezt? A víz mellett nem halat főz, de nem is birkát, ahogy a szóbe-
széd járja, hanem kecskét, amiről megdumál majd, hogy a legjobb 
ürüt eszed – nevette el magát Csatai�

– Nem hiszed el, de megírtam a környezeted extra dolgait, 
hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam – mosolygott írói kópé-
ságával az állatorvos� 

Csatai hirtelen szóhoz sem jutott meglepettségében� 
– Ugratsz ugye, firkász barátom? – mondta aztán nevetve�
– No, ne már… Semmi kételkedés, ha mondom, bár – tette hoz-

zá akadozva az író – gondoltam, hogy neked említenem kellene 
a dilemmámat� 

Csatai megszakította az író mondandóját azzal, hogy elvette 
a kezéből az irományt� Hirtelenjében nem tudta, mit is csináljon 
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vele, csak belenézett, hogy eltegye és egy közeli éjszakán majd 
elolvassa azt�

– Majd elolvasod otthon – hagyta rá az író, és hozzátette, hogy 
nemcsak egy érzelmesen balfékes életművészetről van benne szó, 
hanem az alkoholgőzös és alkoholmentes szenvedélyről is�

– És még miről? – kérdezte Csatai, miközben a pecabottal kez-
dett el babrálni�

– Hát… csak arról, hogy nem léphetjük át az árnyékunkat, ami 
egyre csak nő és nő, a nap járása szerint�

– De hát ott sosincs délidő? – kérdezte Csatai�
– Csak harangzúgás van és függőség�
– Így bemerészkedtél a mélybe? – kérdezte Csatai�
– Belemártottam a pennát a vitriolba, öreg barátom, mást nem 

tehettem�
– Megcsíptek a méhek is? – nevetett fel Csatai�
– A szavak is csípnek néha – magyarázkodott az író�
– Jut eszembe, a kaptáraid merre vannak? – kérdezte Csatai�
– Nem mondtam volna még, hogy földönfutó vagyok? – mond-

ta ironikusan az író� Nem szereztél tanyát – mondta�
– Nem volt tanyára kapás, öcsém – aztán elterelve megkérdezte:
– A hordás milyen volt az idén?
– Megteszi, de tanyám még nincs – ismételte –, viszont van 

a Subának – mondta, hogy Csatai nyomatékkal értse a célzást� 
– Hallottad? 

– Hallottam – legyintett a kezével Csatai�
- Egyszerre három is� 
– Jellemző rá, nem? – nevetett fel az író�
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– A mesében is így hihetünk – jegyezte meg Csatai� – Talán 
egy öregasszony akar szabadulni a gondoktól, úgy tudom – tette 
még hozzá�

– Én voltam már ott – mondta az író� – Romosak és nincs vil-
lany, de a környezet szuper� A három kis rom erdős, mezős lan-
kák között bújik meg a Kolon-tó közelében�

– Hallottam, hogy Matyóban van�
– Már horgásztóban spekulál – jegyezte meg az író�
– Minek, mikor itt Kostökön bevették a horgászok közé, és úgy 

hallottam, halőri feladatokat kapott�
– Tudod, hogy nyughatatlan� 
– Akkor megint nem bír már magával�
– Faházakat akar, konyhát, büfét egy nagy halastó köré, a ta-

nyák mellé�
– Ahhoz kölcsön kell, nem? 
– Mit számít az, ez nála részletkérdés és ki ismeri a viszonyo-

kat� Lehet, hogy a Katié – meditált az író� – Látod, hogy én még 
tanya nélkül vagyok – tette hozzá�

– Nem volt nekik elég a drámából meg a nagy késből? – kér-
dezte Csatai�

– Újratermelődnek a dolgok – mondta az író�
– Azt akarod mondani, hogy ugyanazt csináljuk egész 

életünkben? 
– Ismételgetünk időnként, ilyen a vérünk�
– Géneket akartál mondani, nem? 
– De persze� Ez nagyon pongyolán hangzott, legyintett a ke-

zével az író�
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– Lesz tanyád, csak az nem lehet a világ végén, Rá kell lát-
ni, mert neked napi munkád is van, nehogy hűlt helye legyen a 
kaptárjaidnak�

– Ahogy mondod, nekem sem hiányoznak az ilyen kalandok�
– Nem bírom ki, hogy meg ne kérdezzem, ebben az árnyék-

világban vagy miben, tulajdonképpen milyen fejleményeket tag-
lalsz? Kíváncsivá tettél� Látod, fúrja az oldalamat�

– Semmi az egész, nem nagy dolgok� Csupán gyakorlat az 
egész, afféle próbálkozás� Egy filozófus barátom azt mondja, hogy 
ha egy íróval szembe jön valaki, már látni kell a lelkét, az indíté-
kait, szóval az élethez való viszonyát� A cselekvőképességét és a 
természetét, a reakcióit, a szándékát és hogy mik lesznek a továb-
bi lépései� Ezekben a sorokban sok mindenre rá fogsz érezni, mert 
vettem a bátorságot, és a környezetedből jócskán merítettem, mert 
érdekel a reakcióid, gazda – mondta� – Tudod miért? Mert te nem 
fogsz köntörfalazni és darabokra szedni, mert én most – mint 
amatőr – arra vagyok kíváncsi, hogy van-e beleérző képességem, 
és hát persze, hogy nem tudok még úgy írni, mint Móricz, és 
Móricka sem szeretnék lenni, hanem Zsíros István író… Szóval 
igazából csak próbálkozom… Nem kenyérkeresetem a tollforga-
tás és mégis erre vonz valami talán, mert szeretem a szavakat� 
Szépséget tulajdonítok nekik, meg persze értelemmé szőni őket 
– az az igazi élvezet� A választékról és a változatosságról ne is be-
széljünk� Ez az én magányos és mégis társasjátékom� Mondhatom 
úgy, mint Suba Jóska? – Gazdám… Te emlékszel még, mikor ket-
ten szalonnát sütöttünk a kaptáraknál, mikor meglátogattál?

– Hogyne emlékeznék – mondta Csatai� – Jól kibeszélget-
tük magunkat, sőt azt hiszem, nagyon is kitártam a lelkem az 
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okos-világ kapcsán – gondolt vissza Csatai Arnold arra a tiszta 
égboltú alkonyatra és a ligetes akácosra�

Iszogattak is, és az ital megoldotta a nyelvüket� Már jó ideje 
nyomasztották az okos-gondok és simán feltörtek belőle a rész-
letek is, amik tulajdonképpen már magánügyek� Csakhogy ez a 
vidék-író orvos is őszintének tűnően feltárta a lelkét� 

Mindkettőjükből folytak a történetek� Nem is aludtak azon 
az éjszakán, és még jó ideig visszaemlékeztek mindketten arra a 
jóízű, lélekcsipkés beszélgetésükre, mint amilyen akkor kettejük 
között lezajlott�

– Nos, az okos-históriát is megpróbáltam életre kelteni� 
Nagyon érdekelni fog a véleményed, és ha ezt nem sikerült meg-
ragadnom, hasznos lesz a cserépkályhába a paksaméta� Viszont, 
ha sikerül, lehet, hogy agyonütsz�

– Ne izgulj – mondta Csatai Arnold� – A sors elég sűrűn kiüti a 
kezedből a botot, és térdre kényszerít� Nem sokára megmondom, 
hogy írjál-e tovább, vagy más időtöltésbe temetkezz – témázott a 
gazda�

Az író átölelte Csatait, és elindultak a tűz felé, ahol Suba Jóska 
már a pirospaprikát szórta a lére a főzés vége felé�

– Így marad meg a színe – tette hozzá, miközben a vendégekre 
nézett� 

Egyre többen lettek a bogrács körül, és még a zamatot a halhoz 
szokott sporttársak is értékelték� 

Csatai lesétált egészen a vízpartig és miközben szívta magába 
a környezet látványát és átengedte magát az impulzusoknak, sej-
tette-e vagy csak érezte, hogy ő mennyire része a természetnek, 
és átsuhant benne, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember, mi-
lyen kicsi és milyen együgyű, holott ennek pont az ellenkezőjét 
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hiszi, és ezt a nagyzási hóbortot átültette a saját közösségébe is� 
Magán is elcsodálkozott, hogy alig pár méterre a csapattól, akik 
már a fogukat fenték a bográcsételhez, ilyen mélyre merülős gon-
dolatok lettek úrrá rajta� 

Még a gyerekkora is felvillant, mikor a Duna partján horgász-
tak, sütöttek, és árultak sete-sután, mint apró süvölvények, némi 
segítséggel, olyanokkal, akik szeretete a tanításig növekedett, ki-
használva fogékonyságukat� Mennyi év eltelt, és mégis érezte a 
kis felhőtlen életük tettleges boldogságát… 

Emlékezett a vízre és a folyó fodraira, az uszályokra és a ko-
fákkal is megrakott személyszállító hajókra, amivel egészen a 
Nagycsarnokig mentek Budapestre� Később, mikor már a parton 
ülve másnaposan csak nézték, hogyan úszik el a dinnyehéj… és 
a költő zsenire gondoltak, akinek talentuma többet ért ma, mint 
valaha� Persze ezt csak ő érezte így, mert valahogy a víz sodrása 
benavigálta az öröklét kétségeibe� 

Akkoriban ráérősen táplálták napjaik tűzhelyeit, és nagyon 
sokszor csak tájékozódni akart ő maga is, mert annyi mindent 
sejtett már a múltról, hallott meséket a jelenről, hogy a ma már 
kézenfekvőnek tűnő önmegvalósítás csak mesékben létezhetett 
volna, az itt a vége – fuss el véle módon, és hát persze mindenki 
végigcsinálja a saját meséit – jutott el a közhelyes megállapítás-
hoz� De a víz közege csak sodorta és sodorta – mígnem fenna-
kadt a lemez, és csak ismételte és ismételte saját élete legutóbbi 
szakaszát, a Dóra körüli útvesztőket� Dóra az okos-világban bu-
kott el és veszett bele, ő meg a történet hullámvizén hánykoló-
dott tehetetlenül� Érezte, hogy még ma sem önmaga, mintha egy 
hosszú és alattomos mérgezés titkos és kiismerhetetlen mágiába 
szippantaná�
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– Gazdám! – hallotta Suba Jóska kiáltását, ami kizökkentette a 
merengéséből� Arccal a horgászok felé fordult, és lezárta magában 
a végtelen felé tartó gondolatsort�

Ahogy az emberek közé ért, máris áthangolódott� A tányérért 
nyúlt, mikor egy lilik hangja hallatszott fentről� Felszegett fejjel 
kereste a libát, a madarat, mely földrészeket szel át, és csúcsokat 
dönget� Szívósan és kitartóan tör a cél felé, és éberségben is az 
élen jár� Ám a hang máris érezhetően és gyorsan távozott� A be-
láthatatlan magasság elnyelte a madarat� 

– A gyors változásokra mindig képesnek kell lenni – mondta 
ki hangosan Csatai a légből kapott mondanivalóját� 

Szétnézett és odaült az író mellé� Úgy érezte, megtámaszkodhat 
majd a szellemi munícióban, amelyet most fognak felszabadítani� 
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uTószó

Menyhei József falugazdász kiváló szakember az agrárium te-
rületén, ám az irodalom művelése terén túlzás nélkül egyszerűen 
őstehetségnek tekinthető� Elmondása szerint ugyan rengeteget 
olvasott mindig is, az olvasottság ízlésformáló ereje nem kétséges 
– ám mindaz, amit ő megalkot, magasan túlszárnyalja azt a szín-
vonalat, amit pusztán tanulással el lehet sajátítani� Különleges 
érzelmi erő sugárzik írásaiból, írói hangja pedig olyan egyénisé-
get tükröz, aki a maga útját járja, senki máshoz nem hasonlítható� 

Olyan természetes hangon szólal meg, mint a leggyakorlottabb 
mesemondó� Elbeszéléseinek stílusa olyan, mint maga a szerző-
jük� Amikor elbeszéléseit olvasom, úgy érzem, mintha most is ép-
pen ott ülne az irodámban, amikor meglátogat, és derűs kedvvel, 
kedélyesen, szép szóval mesél� Szinte a keletről jött népek nyu-
godt derűje árad soraiból�  A gondolat, a szó – mint mesefolyam 
– csak árad belőle és meg nem áll… 

Nem véletlenül, hiszen Menyhei József még beleszületett abba 
a paraszti társadalomba, amikor mindennek rendje és ideje volt� 
Amikor az emberek még nem sajnálták az időt a kedélyes idő-
töltéstől; ha mesélni kellett, szinte megállt az idő, és mindenki a 
mesélőt hallgatta, figyelte� Menyhei József prózai műveit olvasva 
ugyanez az érzése támad az embernek, hiszen lebilincselő módon 
képes mesélni, egy percig sem fonja lazábbra az elbeszélés fona-
lát� Valószínű, még gyermekként a lehető legtermészetesebb mó-
don szívta magába az életnek ezt a leheletét, és mintegy őserőként 
éltette mindez, majd egyre gazdagította, gyűjtötte az élményeket, 
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hogy egyszer csak meseként fogalmazódjon meg, szenvedélyes 
erővel törjön elő belőle mindaz, amit átélt� Az alföldi tájhoz, népé-
hez való erős érzelmi kötődés minden sorában jelen van� Ő nem 
kívülről, hanem belülről látja és láttatja a tanyák népét: benne van 
nemcsak a saját élete, hanem ősei fájdalma és öröme is� 

Lehet említeni vele kapcsolatban a műkedvelő vagy amatőr 
író kifejezést, mint olyan tollforgatók esetén, akik tisztes mester-
ségük mellett írogatnak – ám ez esetben nem ez fejezi ki a való-
ságot� Menyhei József ugyanis egy olyan műkedvelő író, aki az 
írás tudományának, a szépírói képességeknek teljes birtokában 
van�  Túlzás nélkül mondhatni, hogy a kisujjában van a prózaírás 
technikája – és még csak fáradságába sem került, hogy elsajátítsa� 
Szinte ösztönös módon – nem holmi kimódolt szépírói techni-
kaként – alkalmazza az irodalmi hatáskeltés eszközeit� Mindez 
olyan könnyed és természetes módon tör elő belőle, mintha min-
dig is a stilisztika eszköztárát tanulmányozta volna�     

Prózai műveit említettem, ám esetében valójában lírai prózáról 
és drámai epikáról beszélhetünk� A három műnem, az epika, a 
líra és a dráma sajátosságainak összefonódása jellemzi elbeszélé-
seit� A lírai tájleírás és lélekábrázolás mestere� A magyar paraszti 
mesemondás – mint örökség – szinte kiragyog elbeszéléseiből, 
különösen a dramatikus részek előadása az erőssége� A népme-
sekutatók úgy szokták jellemezni a magyar népmesét, hogy „dra-
matikus”, vagyis „tömör”, „párbeszédes”� A folklórkutató a drá-
maiságot tartja a magyar népköltészet fő jellemzőjének� Számos 
európai nép meséit olvasva a cselekményt többnyire elbeszélés 
útján ismeri meg az olvasó vagy a mesehallgató, nem pedig pár-
beszédes elemekkel� A dramatikusság a magyar népmese egyik 
stiláris sajátossága� Ez a mesemondói mentalitás arra vezethető 
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vissza, hogy a magyar népnyelv a múltbeli eseményeket gyakorta 
párbeszédes formában eleveníti meg� A magyar parasztembert 
hallgatva, a mindennapi beszédben is gyakori jelenség az, hogy 
életük legegyszerűbb és évtizedekkel korábban megtörtént ese-
ményeit párbeszédes formában mesélik el� Amikor a félegyházi 
mesekirályt, parasztember mesemondómat, Seres Józsefet arra 
kértem, mondja el az életét, párbeszédeket adott elő gyermekko-
rától kezdve� Vagy amikor egy petőfiszállási tanyán a gazdától, 
Czombos Józseftől arról érdeklődtem, hogy ittak-e lótejet, az idős 
ember rögtön előadott egy párbeszédet arról, hogy gyermekko-
rában hogyan gyógyították a szamárköhögést lótejjel: a történet 
három szereplőjének szavait szó szerint idézve avagy újraköltve� 
Lehetséges, hogy Menyhei József dramatikus készsége is a pa-
raszti élet mindennapi nyelvszokásaiban gyökerezik�

Egy olyan ember világszemlélete és életérzése fogalmazódik 
meg elbeszéléseiben, akinek nem adatott más, mint a földadta 
sors – ezekben az elbeszélésekben benne van az egész mikrokoz-
mosz, az ő valós és vágyakban megfogalmazott kicsiny világa�

Korábbi prózai műveiben – Agyaggalambok, Parasztmonológ: 
ALL-04-es kavics, Konzumnyitány, Kakukk-ranch – az elmúlt év-
tizedek magyar vidéki valósága jelenik meg, e legújabb novel-
lás kötetében pedig gyermekkorától napjainkig tart a személyé-
ben megélt történelem rajza� Írásaiban elsősorban az 1989–90-es 
rendszerváltás utáni időszak hiteles ábrázolására vállalkozik, 
melyekben a vidéki társadalom tipikus alakjai jelennek meg – 
nem véletlenül, hiszen a történetek alapja a mindennapi valóság� 
Ismét hangsúlyozom egyik legfőbb erényét: ő a lírai lélekábrá-
zolás nagymestere: tökéletes beleérző képességgel jeleníti meg 
alakjait, akik a mindennapok történelmének hősei� Ám nemcsak 
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az ember, hanem az állatok lelkébe is képes belelátni – ahogy azt 
a rókákról szóló novellája is példázza�

Írói mentalitásának egyik fontos jellemzője: ő halkan mesél, a 
népi mesemondó végtelen nyugalmával� Ha néhány szóval kelle-
ne jellemeznem: ő egy szelíd szenvedélyes ember� A bölcsessége 
okán szelíd, ám népéhez elkötelezetten szenvedélyes�

Bereznai Zsuzsanna

néprajzkutató
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