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„A gyerekek nem vonják kétségbe, hogy a hatalmas, öreg fák, 
amelyeknek árnyékában játszadoznak, örökké fognak állni, és egy nap, 
ha felnőnek, ők is olyan erősek lesznek, mint az apjuk, és termékenyek, 
mint az anyjuk, bőségben fognak élni, és gyerekeket nevelnek, és 
megöregednek azon a helyen, ahol születtek. Miért vált lehetetlenné, 
hogy úgy éljünk, mint hal a vízben, mint madár a levegőben, mint a 
gyerekek? Ez a Birodalom vétke. A Birodalom csinált történelmet az 
időből. A Birodalom nem az évszakok ismétlődő, természetes 
körfogásának idejébe helyezte létét, hanem a felemelkedés, és a bukás, a 
kezdet és a vég, a katasztrófák széttördelt idejébe. A Birodalom arra ítéli 
önmagát, hogy történelemben éljen és összeesküvéseket szőjön a 
történelem ellen. A Birodalom elvakult agyát csupán egy gondolat 
foglalkoztatja: hogyan lehet kikerülni a véget, a halált, hogyan lehet 
mind tovább fennmaradni. Nappal az ellenséget üldözi. Ravasz és 
könyörtelen vérebeket küld mindenhová. Éjszaka a pusztulás képei 
gyötrik: városok kirablása, a lakosság megkínzása, csontpiramisok, 
letarolt földek.” 

       J.M. Coetzee A barbárokra várva 
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               DAGMAR, 00:01 

 

„Rádöbbentem, hogy milyen szűkre engedtem csökkenteni a világomat, 

minden egyes nap még jobban átalakulok, vadállattá vagy egy egyszerű 

gépezetté...” 

                                                               J.M. Coetzee - A barbárokra várva 

 
 

Mielőtt tovább haladna, először is megkeresi 
zsebében a csatlakoztató modult. Induláskor elrakta 
valahová, bizton emlékszik. Talán az oldalsó 
titoknyílásában lehet, oda szokása helyezni ilyesmit. Az 
apró, de annál fontosabb dolgokat: adat-hordozókat, 
digitális leolvasó-kódlapokat, drogot. Tessék, ott is van. 
Parányi, biokrón jeladó, alig nagyobb egy piercingnél, amit 
csak bele kell illeszteni a nyakába ültetett fogadó egységbe, 
és már kapcsolódik is. Pillanatnyi várakozás után a 
folyamat azután már önállóan működik: a fejében 
keletkező gondolatok idegpálya impulzusait azonnal egy 
Rich Text formátumú szöveggé konvertálja és eljuttatja 
telefonjára. Fenemód eredeti találmány, élete tán 
legnagyobb üzlete. Csak a szabadalom annyi bevételt 
hozott, mint az összes többi üzleti érdekeltsége egy év alatt. 
A kivitelezést jobbára meghagyta a profiknak, de az ilyen 
forradalmi fejlesztéseknél az ötletgazda is bőven jól jár, így 
már a wikipédián is az ő nevéhez köthető a 
transzszubsztancializálás elterjedése.  Ezzel azonban 
nemigen foglalkozott, hiszen soha nem becsvágyból 
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cselekedett meg bármit, hanem ösztöneiből fakadóan. 
Fejében évtizedek óta ugyanaz a rapid, végtelen ige szólalt 
meg minden ébredéskor, és nem voltak kétségei afelől, 
hogy mint minden arra érdemes lélek felett, őfelette is 
őrködik egy láthatatlan angyal, amely egyengeti útját, segít 
meghozni a jó döntéseket, és védelmezi a rontó erőkkel 
szemben. Az élet aránytalanul igazságtalan, de mindig 
történik visszaosztás, éppen ezért nem árt figyelni a jeleket 
sem. Kitartás és odaadás, üzlet és hit. Az egyik erősíti a 
másikat, de amennyire az embereket az önkény illúziója 
élteti, ő éppoly kevésbé tartotta számon érvényesülését. 
Mégsem hiába tett szert évek múltával meglehetősen sok és 
bonyolult kapcsolatra, mégsem hiába hagyta ott 
megbízhatósága zálogját minden üzleten úgy, hogy 
mindvégig sikerült megőriznie függetlenségét.  Az árnyak 
követik egymást, az idő nekik dolgozik, és az elsőre 
nevetségesnek vagy megvalósíthatatlannak tűnő ötletek 
valósággá válnak. Nincs olyan, hogy megvalósíthatatlan 
ötlet. Nincs olyan, hogy nevetséges. Csak célcsoportok 
vannak igényekkel, hús-vér emberek elfojtott, gyarló 
vágyakkal, olyanokkal, amelyekről még csak nem is 
tudnak. Neki ahhoz volt tehetsége, hogy felkaparja belőlük 
ezeket a mélyen alvó ingereket, táplálja legrejtettebb 
fetisizmusukat, kebelezze kéjsóvár tekintetüket, hatalom-
ittas mámorukat, amikor megkapják, amit akarnak. Az 
üzlet így működik, mennyben és földön, a testnek és 
léleknek időről időre, táplálékra van szüksége, 
kenőanyagra, mely tovább lendíti a következő állomásig. 
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Minden új találmány, minden új eladható élmény csak 
fokozza a félelmet és a gyűlöletet, kibővíti a hisztéria 
lehetőségét. Minden elveszett lélek, minden bolyongó elme 
nyitott lehetőség: prédává vált tudat, melyet behálózhatsz, 
színezhetsz és átépíthetsz.  

Az internátusban eltöltött ifjú évei alatt bőven volt 
alkalma elsajátítania a meggyőzés alattomos technikáit, a 
kellő időben elejtett célzatos mondatok hatékonyságát, a 
képmutatás vastag mázának felfejtését. Mert az emberek 
többsége gyenge: nincs tisztában önmagával sem, 
adottságait kiaknázatlanul hagyva, félig megérve tengeti az 
idejét: kétes támpontok szerint vegetál, hagyja, hogy mások 
fölözzenek, de legalábbis élete nagy részében 
iránymutatásra szorul. Csakhogy az iparosodás óta 
túlságosan felgyorsultak az események, túl sűrű lett az élet, 
és túl kevés az idő, hogy mindenre felkészüljünk. Az idő 
dinamikája kíméletlenül befolyásolja mindennapjainkat, és 
annyi, de annyi a hibalehetőség. Ráadásul az egykori 
értékek mára semmivé koptak vagy bomlasztó 
metamorfózison mentek keresztül: a kereskedelem 
drasztikusan átalakult, az utóbbi évtized polgárháborús 
időszaka egyszerűen semmissé tette bizonyos áruk 
szükségességét, míg más termékek vagy szolgáltatások 
hirtelen felértékelődtek. Ez azonban mindig is így volt, 
hiszen minden korszaknak megvan a maga áruja, a maga 
sajátos kereslete és kínálata, egy jó üzletember pedig akkor 
sikeres, ha ezeket időben kiszagolja. 
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A sűrű feketeségben lassan botladozik a jókora 
köveken, amelyek elfelejtett szénpasztillaként vetemednek 
a töltésre fel, arcát, ami a felesége általános megítélése 
szerint, olyan, mintha folyton dühös lenne, most magába 
burkolja az éjfél sötétje, eltemetve emészti, mielőtt 
ólomtengerek nehéz levegőjébe áztatva ki nem köpi a sínek 
elé. A jeladó már egészen biztosan rögzít, megbízható kis 
ketyere, bár még van mit rajta fejleszteni, a mérnökök 
minden bizonnyal ma is épp azon dolgoznak, hogyan lehet 
beintegrálni az eljárást a zenészszakmába, habár ő személy 
szerint úgy gondolja, ebben a tekintetben kissé elkéstek: a 
popszakma az ezredfordulón lett volna hatalmas potenciál, 
kiaknázatlan terület - ma már épphogy csak eléldegélnek 
belőle néhányan. Annál inkább hatásos az eredeti ötlet.  
Mint annyi más ráérzése, ez sem csak a semmiből jött, 
hanem a járatai mentén felgyülemlett fekete ködből 
emelkedett elő. A kérdésekre a válaszok mindig ott vannak, 
csupán nem vagyunk képesek átkódolni magunknak őket. 
Ám néha mégis sikerül. Mások életéből leszűrt tanulságok, 
titokban kifigyelt szokásjog, és a tébolymantra állandó 
zengése. Valami mindig akad. Abban az időben, mikor az 
ötlet megfogant, mondhatni érzelmileg a csúcson volt. 
Minden hétvégére akadt valahol, valamilyen alkalom, ha 
más nem, egy alkalmi összeröffenés, ahol aztán 
szétcsaphatta magát. Élvezte az akkor még pezsgő és 
pulzáló zeneipar terméseit. A techno a tudata mögött 
hömpölygött, bemászott a bőre alá is, elvágott néhány régi 
köteléket az elméjében és táplálni kezdte valami mással. 



6 

 

Amikor egy-egy ilyen szétcsúszott éjszaka után végül 
ágyba került, folyton zenét hallott a fejében. Egyes, már 
ismert dalok részei keveredtek az általa generált, a 
tudatában elraqtározott megannyi hangzás tömb-
rétegeivel, villámgyorsan változva, alakulva, véget nem 
érően folyva lecsukott szemhéjai mögött. Arra gondolt, 
hány lemezt vagy mixet készíthetne így fejben, ha lenne egy 
szerkezet, ami ezt rögtön átalakítja. Vagy ha nem zenét, de 
legalább a gondolatait felvenni valahogy. Az egész 
folyamat az alvás alfa-fázisában jön létre, tehát azt kell 
előidézni. Amikor még nem alszunk, de már nem is 
vagyunk ébren, hanem épp süllyedünk lefelé. Az agy ekkor 
mondható leginkább termelékenynek. 

A fejlesztések jelenleg ott tartanak, hogy már 
magadnak választhatod meg, mely gondolataid rögzítsd, 
kiküszöbölendő a későbbi hosszadalmas szövegszűrést. 
Egy előre választott szókombináció magunkban való 
kimondásával máris irányíthatjuk a rendszert. Alapjában 
véve ebből indult ki az egész.  
 Ahogy most is: a jeladó veszi az egészet, mindent, 
amit gondol. Majd szűrje, aki akarja, neki ezzel már nem 
kell foglalkoznia. Az ötlet a mélyből hajtott ki, mert folyton 
elvesztek a tudatából felsejlő ötletesszenciák. Képtelen volt 
megragadni őket, nem maradt ideje, mert azt jószerivel 
máshoz rendelte. Amikor mások életének 
szivattyúmotorjaként működsz, már nem marad időd 
felkészülni magadra, és minden leplombált időtöredéknyi 
pillanat a kiteljesedést gátolja. A kutya ugat, a konzol üvölt, 
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a szomszéd csenget, a gyerekek veszekednek – pihenni 
nem lehet. Soha nem lehetsz egyedül, rád nyitnak még a 
WC-n is. Sőt már a dolgozószobádban is burjánzanak, mint 
elfeledett költők sírjain a borostyán. Dübörgés. Sikoly. 
Ismét felordít egy gyerek. Csörög a telefon. Megint 
pityegett a Messenger. Megint ugatnak a kutyák. Jött valaki. 
Etetés, itatás, kimerültség fitogtatás. A felgyülemlett 
feszültség időről időre eléri a maximális határt, amely egyre 
magasabbra feszül, és félő, hogy idővel kilyukad. Akkor baj 
lesz. Addig még üvölt és tompít, újra ürít. Ha nem 
működsz együtt, a rendszer összeomlik, a körbezáró falak 
rákényszerítenek az útra, mely fölött egyébként csak 
lebegsz. Azt hajtogatják előtted, hogy a hűség, a 
mértékletesség, a bátorság és az okosság minden 
körülmények között önmagukban elegendőek. 
Bizonygatják, hogy az önfeláldozás mindig csodálatos, és a 
nemes érzések mindig jók. De ez nem igaz. Az emberek 
csak azért találták ezt ki, hogy továbbra is nyugodtan 
fetrenghessenek saját önzőségükben. Sötétség uralkodik a 
testekben, a vér mégis eljut a szívhez, az agy vak, mégis lát, 
mindezek ellenére teljesen nyilvánvaló, hogy az ember 
önmaga labirintusa. 

Keretek. 
Maga sem tudja, mikor vált igazán képlékennyé. 

Hiszen már a kezdetekben is hordába rakták. Első 
emlékképei az árvaházból valók: az állandó közösség, a 
nyüzsgés, a rend, a meglepően sokszínű frekvencián 
mozgó gyermeksikolyok. Hogy csak évekkel később értette 
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meg, mit jelent az, hogy anya, apa, család. Az ő családja az 
intézmény falai közé került, vagy már ott született 
lelencekből, regulázásra szoruló kiskorúakból, vallási 
megfontolásból telepített tévelygőkből és a szülőként 
funkcionáló matrónákból állt. A házmesterek felügyelték a 
rendet, intézték az intézmény ügyeit, a tanácsadók 
tartották az órákat, melyeken az egész közösség együtt vett 
részt a délelőtti imádság után, de a személyzet egyéb tagjai 
is személyesen felügyeltek a bentlakókra. A család szó itt 
egészen mást jelentett, mint az odakint élőknek. A falakon 
belül az idősebbeknek kiváltságos jogaik voltak, 
felelősségük a fiatalabbakkal való bánásmódban ezáltal 
nem nyilvánulhatott meg eszményien. A kolostor falaira 
felhordott imádságok mögött lapuló elfojtott ingerek 
minden nap ott kísértettek a háta mögött, és a szigorú rend 
ellenére mindig akadtak nem kívánt események. A 
növendékek az internátus három házában, korcsoportok és 
nemek szerinti elosztásban éltek külön tanulószobákkal, de 
közös ebédlőkkel. Az étkező a társadalmi érintkezések 
egyik meghatározó helyszíne lett. A matrónák itt is jelen 
voltak, de külön asztalnál étkeztek, melyek felett, ha 
tompán is, de mégiscsak végig sodródott az evőeszközök 
neszező kardozása, mely elnyomta a tökélyre fejlesztett 
susmogásokat és apró kézjeleket. Itt cseréltek gazdát azok 
a dolgok is, melyeknek birtoklása az iskolán belül nem volt 
megengedett: kistükör, hajzselé, cigaretta, rágógumi, 
óvszer, ünnepek alkalmával belga csoki. Aki elég sok időt 
töltött itt, mielőtt végleg útjára bocsájtották huszonéves 
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korában, életre szóló tapasztalatot szerzett a seftelés jól 
bevált módszereit illetően.  

Neki azonban alulról kellett kezdenie, hiszen nem 
voltak szülők, akikhez hazamehetett volna, nem volt 
háttere, csak néhány szám egy papíron, egy dátum, és egy 
pecsét. Viszont megvolt az előnye, hogy egész életét e 
folyosókon töltötte, ismert minden zugot, minden nyílást, 
átlátta a személyzet időbeosztását, az őrségváltás idejét. 
Információkkal kereskedett, meg a konyhából elcsent 
dolgokkal, melyeket róka ügyességgel vadászott le 
észrevétlenül az asztalról. Hamar megtanulta, kivel, milyen 
hangot üssön meg ahhoz, hogy akarata érvényesüljön, 
„rásimult a hullámra”- ahogy később valamelyik lelkesítő 
beszédében mondta az alkalmazottainak. Rásimulni, 
beleolvadni, felvenni a mintát. Mindig is ez volt a 
módszere. És annyi év után most mégis úgy érzi, hogy 
elvesztette a kontrollt, és alul marad. 

Lassan.  
Lassan túljut a jókora szürke köveken, melyek 

elfelejtett szénpasztillaként vetemednek a töltésen lent, 
tovább szívva ólomtengerek nehéz levegőjét, ahogy közelít 
a peronhoz. Már csak az utolsó akadályt kell legyőzni, a 
legerősebbet, amely ez idáig felülkerekedett. A sors Joker 
kártyája nem először kerül leosztásra a küzdelemben, és a 
banknak talán már csak ez az egy lapja maradt. 
Megmérettetései, szenvedései minden húsba vagy elmébe 
vágó szilánkja, sebesre száradt vérplazmákká állt össze a 
lelkében. Mindig is így volt ez, csak nehezem vett róla 
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tudomást, félt meglátni vagy szándékosan elfelejtette, hogy 
mint mindig, az események most, ebben a pillanatban is 
rendeltetésszerűen történnek. Minden kódolva van, semmi 
sem véletlen. Látnia kellett, hogy minden egyes ellene 
irányuló, sorsszerű kín és lelki zaklatás csak az 
eredetfunkcióját tápláló újabb falattá változott idővel. A 
belső ellenállását szüntelenül próbára tevő, felőrölni 
vágyóan vissza-visszatérő folyamatok arra próbálták 
rávezetni, hogy legyen türelemmel és kivárással, hogy ne 
siettesse a dolgokat, hisz összességében egy mindenkor 
felsőbbrendű cél érdekében komposztálódik, s ennek 
ellenében bármily rezisztencia hasztalan. Találhatsz 
akármilyen elfoglaltságot magadnak, amelyet akár a 
tökéletességig fejlesztesz, lehetsz bármennyire elkötelezve 
eszmék, ideológiák vagy kultúrák iránt, az energiádat így-
vagy úgy, de felemésztik az élet követelményei, melyek 
mind egy irányba hajtanak. És ez a gépezet fokozatosan 
működik: egyszerre csak kis darabot vesz el az emberből, 
mindig csak egy kicsit, a héjat meghagyva emészt belülről 
a teljes kiüresedésig.  

A város déli részéről kifutó sínpárok tompa, krómos 
csillogása visszaverődik a közeli megálló sorfényében. A 
védőkerítés túloldalán álomittas rododendronok 
bólogatnak a vonal fölé, virágzásuk ez évi hajnalán máris 
potyogtatják feleslegessé vált leveleiket. A falon az ANGRY 
WORDS mozgalom logója virít pecsétszerűen és 
harsányan, egyébiránt egészen ügyes szolár-graffiti 
munka, még, ha kissé fakóbb is, mintha igazi festéket 
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használtak volna. De ez a legújabb kori lázadás legalább 
biztosan nem környezetszennyező.  Mögötte, a falon túli 
házakból csak a magasabb irodaépületek homályos 
sziluettjei látszanak, meg a hold, ami kérlelhetetlenül 
száguld tovább, üldözve a menekülő napot, eljátszva, hogy 
örökkön uralkodni kíván. Ezen a nyáron nem sok babér 
terem a kételkedőknek, az idő pedig hamar eljár azok felett, 
akik haboznak. De már jól látszik a hely, amely alkalmas 
lehet kiugrási pontnak. Meggyorsítja lépteit, és reméli, 
hogy a gondolatrögzítő majd korrigálja a kieső 
szakaszokat, és a beépített alkalmazásának köszönhetően 
egybefonja, rendezi az utókor megelégedésére. Csakhogy 
mikor már mindent rendben lévőnek találna a 
körülményeket illetően, észreveszi, hogy az a sárga folt az 
épület mellett (már rég el kellett volna menni a szemészhez, 
berakatni egy erősebb kerámia-kompozit lencsét), amit 
szemetes konténernek hitt, az valójában egy taxi. 
Méghozzá egyre biztosabb, hogy a saját vállalkozásáé, igen, 
ott a logo, még ilyen körülmények között is megismeri.

Karosszériáját és egyéb belső alkatrészeit száz százalék 
újrahasznosított hulladékból gyártották, ahogyan a szövet 
és bőr fedéseket, sőt egyes fém alkatrészeket is. Nemsokára 
ritmusos, lüktető basszushangot is hallani vél a jármű felől, 
s, ahogy közeledik, már látja is a hátsó szárnyába festett 

    ÖKOTAXI 
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sorszámot: ez az 5745-ös. Tíz méterrel később a belülről 
kiszűrődő gyér zöld fény is látszik. Ez is az egyik saját ötlete 
volt, mikor felvásárolta a csőd szélén álló céget. Egyedi 
design, könnyen megjegyezhető, ötletes megjelenés, és 
persze a lényeg: bio üzemanyagot használ. 

Az alak, aki bent ül, nem mozog, de mintha felé 
fordította volna a fejét, és ő közben felismeri a zenét is: ez a 
Knife „Silent Shout” techno verziója, régebben sokat 
hallgatta, de nem gondolta volna, hogy valaha egy taxiból 
hallja majd vissza. A rádiók nemigen játszanak ilyesmit, 
habár ezen az órán így éjfél-tájt semmi sem kizárt. Ilyenkor 
bármi megtörténhet. Felkelti az érdeklődését, hogy valaki 
épp itt és épp ezt hallgatja, továbbra is abban hisz, hogy az 
ember útját jelek kövezik szerte, amerre halad, bár ezúttal 
valószínűleg csak valami serkentő felszippantása zajlik ott 
hátul, hogy a sofőr jobban bírja a hajnali műszakot. Senki 
sem szereti, ha megzavarják tevékenykedés közben, 
mindazonáltal nem valami profi, ha idejön lerendezni a 
dolgait, ahol vonatok járnak meg hullajelöltek. 

A zene egyre tisztábban hallatszik, az énekes vékony 
hangja feltapétázza az egész kocsi belsejét, ő meg két 
lépésre onnan behajol, hogy jobban lássa a bent ülőt. Akkor 
a zene elnémul, s ezzel egy időben a felé eső ablak elkezd 
lefele húzódni, láthatóvá válik egy arc, amit azonnal 
felismer, de mire felocsúdik, az máris megnyílik:  

- Hello apa! 
A techno negatív pólusa az ambient. Szürreális 

módon már az is előfordult, hogy egyszer bekokózva 
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hallgatott ambientet otthon ülve. Épeszű embernek ez 
eszébe sem jutna, de ő már hozzászokott ahhoz, hogy 
természete időnként ellentétes ingereket produkál, és ez 
bizonyosan később tükröződik vissza a jelenére. 
Elhatározásait aztán táplálhatja bármilyen indítékkal, a 
sors újra és újra rendbe akarja majd hozni a kilengéseket. 
De fényesre csiszolt tudatának már nemigen kell több 
táplálék. Megcsömörlött az információktól. Hogy az 
egyénisége rabláncra van verve és a szívében a vér már 
indigókék. Hogy lassan elfogy azon dolgok száma, 
amelyek jelentenek neki még valamit, és hogy a 
szétmarcangolt életét már nem tartja semmire, s ez még 
csak meg sem riasztja. Érzi, hogy a techno még a bukáshoz 
is tartást ad, mert az egyén zenéje, öntudatának diadala, ő 
meg csak egy már igencsak elrongyolt parasztbábu a 
nagypofájú fantomok tábláján, ahol bársonytokokból 
húzzák elő a pengéket és félelem rügyezik a sokaság 
nyirkos mellkasán. És nem maradtak már tragédiák sem, 
csak csalódások. Az embert a természet hozta létre, de a 
társadalmak gúzsba kötötték szabályokkal, hitvallással, 
tabukkal, s így a léte természetellenes lett. Úgy érzi, az évek 
alatt belőle is túl sokat kivett a küzdés e 
természetellenességgel. Nem egyszer hajlott arra, hogy 
megadja magát, s hagyja, hogy történjen, amit a sors kíván. 
De ha soha nem próbáljuk meg a saját akaratunkat 
érvényesíteni, akkor örökké szolgák maradunk, s bár nagy 
szenvedés árán, de neki legalább sikerült néhány pillanatra 
átváltania a töltés irányát, és azokban a pillanatokban, 
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abban a néhány percben volt mindig a legboldogabb. És 
aztán zuhanás vissza a kötelezőbe, mert az egyensúly olyan 
szabály, amelyet nem hághat át senki. 

Khan a nagyobbik fia. Már nem igazán ismeri őt. 
Csak a tulajdonságaival, szokásaival van tisztában, de belül 
már nem ismeri, az énjét már elvesztette. Mindez nagyjából 
akkor történt, amikor az öccse született.  Mint minden 
újszülött, a kicsi szinte azonnal átvette az irányítást, és 
elvonta a figyelmet róla, s ez a folyamat évek múltával sem 
enyhült. Dagmar soha nem bocsájtotta meg magának, hogy 
a munkájával fokozódó terhek és a testvérre háruló 
figyelem miatt nem tudott vele többet foglalkozni. Jóval 
több időt kellett volna rászánnia és sokkal kevesebbet 
magára. Ez az alapvető fajfenntartással kapcsolatos 
mechanizmus azonban legkevésbé sem működik olyan 
természetesen az embernél, hiába várja el a köz, mert az idő 
rohan, a világ megőrült, és tele van elvárásokkal. Vele is ez 
történt, s ez azzal a következménnyel járt, hogy félig 
elvesztette elsőszülött fiát, aki pedig nyilvánvalóan többet 
érdemelt volna. Talán pont azért mert ő az elsőszülött, 
mindig is engedékenyebb volt vele, s még a másik érkezése 
után is gyakran a védelmére kelt, ha úgy adódott, de sajnos 
ez sem volt elég ahhoz, hogy közel maradhasson hozzá. 
Mondhatni a természet sokasági törvényeiből adódóan 
szükségszerűen eltávolodtak egymástól. 
 Most mégis itt van. 
 Némi habozás után beszáll a kocsiba, tudatosul 
benne, hogy ez egy automata taxi, egy önjáró verzió, a 
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kormány is csak egy vízszintes rúd - tartalék kézi vezérlésre 
fenntartva. A belső zöld fény különös érzéssel tölti el, a 
helyzet szokatlansága ellenére megnyugszik, és hullámzik 
az eseményekkel. 

- Te meg mit keresel itt? – kérdezi, mintha semmiről 
sem tehetne, ami a körülötte szimbiózisban élőkkel 
történik. 

- Ezt inkább én kérdezném tőled. - feleli mély 
hangján, mert már bőven mutál, keze-lába erős, súlyos, az 
arca barna, fiatal pihék serkennek a szája felett. Vezetni 
önállóan még nem tud, de már nem gyerek, szóval nem 
szabad hülyének néznie. Érzi fiatal, életerős, félig 
öntudatlan jelenlétét maga mellett. Nemsokára nagykorú 
lesz, így a boldogság ideje lassan véget ér számára. 
Bizonyos, hogy ezt már ő is érzi, hiszen a vele egyidősekhez 
képest meglehetősen koraérett, bár még mindig csak 
sejtheti, hogy mi vár rájuk: hatvan év tele csapdákkal, 
árulással, kelepcével és csalódással. A csalétkek a 
csapdákban pedig már el vannak helyezve számukra: a 
gyönyör, a hatalom, a kényelem, a vagyon és a 
kegyetlenség. 

- Nem nagyon bírom már – mondja a fiának 
lemondóan, de nem mer a szemébe nézni, csak érzi, hogy 
túlontúl is fel van töltődve a mocskos igazságaival, melyek 
szüntelenül fertőzik a gondolatait, de ha az ember attól tart, 
hogy megőrül, az csak annak a jele, hogy kezd magához 
térni. Mégis mit mondhatna? Hogy végül ő is egy 
képlékeny massza lett, ami könnyedén átveszi a hozzá illő 
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formát, anyag, melyet bárki használhat - sokszerű és 
hasznos? Hogy örömeire már nyüvesre kartácsolt deszkák 
lapulnak, az inak pedig lent, mind visítanak, mint 
Borroughs regényeiben bármelyik főhős, mert az élete ott 
ér véget, ahol a filmek kezdődnek? Végtére is soha nem 
adta fel ezt a küzdelmet, még ha idejekorán meg is látta, 
hogy összességében felesleges. És ugyanakkor mégsem: 
mindvégig ösztönösen ragaszkodnia kellett ahhoz, aki volt, 
ahonnan jött, lett légyen volt bármily jó vagy rossz, hiszen 
ezek a szempontok egyébként is szubjektívek, ezért nem 
mások vagy a természet elvárásaihoz kell igazodnunk, 
hanem a belső hanghoz, amely a gyomorból meg a szívből 
diktál. Annyiszor felállt már, s most, hogy ismét nem bír 
tovább magával, úgy tűnik, valami felső erő a fiát küldte, 
hogy ismét megállítsa. 

- Tudod, amikor kisodródunk az élet által ránk 
kényszerített mederből, az minden esetben fájdalmat és 
szenvedést is hoz. – folytatja, kimondva, ami először eszébe 
jut, miközben elővesz egy digi-cigit és bekapcsolja.  - A sors 
minden bizonnyal eleve győz felettünk, s amennyiben nem 
követjük a kijelölt utat az nem egyszer visszavonhatatlan 
következményeket okoz. Ebből kiindulva nem lehet 
választási lehetőségünk, vagy ha időnként mégis ezt 
érezzük, hogy van - az csak látszat: követnünk kell az 
elrendelést. 

- Tiszta beszéd. – feleli Khan - Én is így látom. De 
ugye nem gondolod, hogy csak te szenvedsz? Mindenkinek 
megvan a maga baja. 
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- Persze, nyilván. Ebben nem kételkedem. De nézd: 
én már megtanultam magamévá tenni a fájdalmakat, már 
szinte nem is érzem, fel sem veszem, ha jön. Úgy élek, hogy 
bármikor bármi megtörténhet. Jobbára lemondtam a 
vágyakról, hiszen csak egy elem vagyok. Egy lemerülőben 
lévő, hitetlen elem. Nincs vallásom. Tudod jól, hogy 
egyedül a buddhizmusban leltem némi azonosulást, míg ki 
nem derült, hogy az sem tökéletes. Szenvedem a gépezetet, 
melyet táplálnom kell, elfáradtam a végtelen és aránytalan 
követelések súlya alatt. Kívülállónak érzem magam, és 
tehetetlennek. 

- Legalábbis szeretnéd ezt hinni. De közben fel sem 
fogod, hogy amit felépítettél, azért felelősséggel tartozol... 

- A felelősségem soha nem fog megszűnni. 
Csakhogy azon kívül, hogy sok mindennek a tartópillére 
vagyok, sehogy sem illek ide már. A külön sávban élő 
öntudat önmagában kevés. Nap, mint nap igazodni, 
rutinból húzni álarcot a berögzült, a kódszerű létezés 
küszöbén. Mosolyunk fényhártyája átszakad, mert aki 
ellenáll a sorsnak – tudatosan vagy sem – mindaddig 
szenved, míg – akár ha felemelt fejjel is - de elbukik. De ez 
a bukás legalább dicsőséges és egyedi, s olykor többet ér, 
mint a közhellyé tompított élet legtöbb mozzanata. Talán 
soha nem jutunk el ahhoz a ponthoz, hogy megértsük, mi 
végre az egész, mi célból és hol a helyünk – illúziókba 
révedve keresgélünk, sztereotípiákba kapaszkodunk, 
rétegek szokásait követjük, úgy öltözködünk, mint azok, 
akikhez tartozva érezzük magunkat. De évek alatt 
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átalakulunk, elporlad rólunk a felesleg, és közben olyan 
szokásokat veszünk fel, amelyeket addig soha. Újra 
bővítjük a skálát, újabb területeken mozgunk biztonsággal. 
És még a buddhizmus sem ad mindenre választ. – 
kikapcsolja a digi-cigit, és mivel a fiú figyelme láthatóan 
nem lankad, ugyanebben a filozofikus hangnemben 
folytatja: 

- Ahol címkék vannak, ott aránytalanság. Bárhol 
járok, ezeket a felmatricázott alakokat látom mindenhol - 
rájuk van ragasztva, hogy épp melyik stációban vannak, 
jeleket hordanak, de a fedőrétegeik alól minduntalan 
szivárog a haszontalan elkötelezettség. Évtizedekbe telt 
ráébrednem, hogy mivé lettem én is, mire láttam a múlt 
homályos filmkockáit sorba rendeződni, logikusan ki-
következtethető történetként funkcionálni. Olykor úgy 
érzem, későn, és lassan, máskülönben általában meg azt, 
hogy túl hamar jutottam el a felismerésekig, melyek ugyan 
felszabadították elmémet, de egyúttal be is zártak a 
tehetetlenségbe. Mintha észrevétlenül haladnék a soha nem 
tágító beteljesedés felé, kirúgok, félrenézek és visszalépek, 
de alattunk az idő ugyanúgy dolgozik tovább, tépkedi le a 
felragasztott maszkokat, az elévülhetetlennek hitt mentális 
páncélzatot, melyen aztán apró lyukak keletkeznek, 
szélkörívükön rozsda-fodrok, átmérőjük pedig minden 
egyes reggel egy kicsivel szélesebb. 

Az ablaküveg mögött tomboló sötétség rájuk borítja 
a csendet, míg végül a fiú hosszas gondolkodás után azt 
mondja: 
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- Úgy beszélgetünk, mintha valami drámában 
lennénk... milyen jól össze tudod szedni a gondolataidat. 
Profi vagy ebben. Mint valami író vagy politikus.  

- Ugyan… 
- De…tényleg. Nekem ez nem nagyon megy. 

Amikor érzem, hogy gyűlik a feszültség és a mondanivaló 
kikívánkozik, olyankor csaknem soha nincs időm leírni. – 
mondja teljes meggyőződéssel. A fiú ugyanolyan érzékeny, 
mint az apja és korai rajzolási készségeit újabban az írásra 
váltja mikor bezárkózik a szobájába. Dagmar egyszer 
beleolvasott a füzeteibe, és meghökkenve vette tudomásul, 
hogy fantáziája erős kifejezéskényszerrel párosul. A jeladós 
rögzítési rendszert pont az ő fajtájának jön jól igazán. 
Lelkesedve folytatja: - Amikor viszont volna rá időm, akkor 
persze soha nem jön semmi. Csak nézem az üres monitort 
és várok. Aztán feladom. 

- Ne erőltesd. Hagyd, hogy magától jöjjön. 
- Félek, hogy nem jön. 
- Jönni fog. – mondja neki, és arra gondol, hogy a fia 

generációját és ez által a továbbiakat, épp a saját, az analóg 
világból a digitálisba átcsúszó generációja rontotta el, 
avagy „mi vagyunk a felelősek ezért” – ahogy mondogatta 
gyakran feleségének is. A technika fejlődésének salak 
anyaga épp rájuk borult először, ők voltak, akik jóval 
kevesebbet tudnak majd átadni őseik örökségéből, és egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy a ezért jóval erősebb társadalmi 
kontrollal fizetünk. Hiába van fent minden a neten, a mai 
srácok már nem kapnak annyi értéket, hisz minden érték 
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felhalmozva és felcímkézve várja őket valahol egy 
felhőben, s ettől összezavarodnak. Felhalmozódik a 
gyűlölet is, az egy szemszögből kiemelés, és az élmények, 
melyeket átélünk, már egy háromszáz megapixeles, pár 
centis HD monitoron át szűrődnek a szemünkre. Mindent 
rögzítünk, de közben nem éljük át, csak részlegesen, 
mindent elmentünk, de nem magunkba, hanem egy 
tízterrás mikro SD kártyára, ahonnan bármikor 
előkereshetjük majd a komplex érzelmekből kihipózott 
emlékeket. – Az érzés, az akarat mindig megjön. - folytatja 
– És amíg megjön, érzed, hogy élsz. Újra és újra feltölt. 

- És neked megjön még? - kérdezi. 
- Már csak nagyon ritkán.  
- Még érdemes? 
- Mindig érdemes. Csak végül már az sem számít. 

Belefáradsz - Jobb, ha nem mond többet, nem mondja el, 
mibe fáradt bele. Hogy az anyjával már évek óta nem egy 
pályán játszanak, hogy a jelen, és benne az emberek hogyan 
szívják le az energiáit piócaként nap, mint nap, az 
összefüggő esemény-sorok, melyek ellehetetlenítik az 
egész életet, a feleslegesen megtett körök, a hiába 
kimondott szavak, a nagyon kilengünk, a nagyon kilengsz, 
a nagyon kilengek.  
 A fiú maga elé néz, csendesen rágódik szavain, 
tisztában van vele, hogy ő is részese a történetnek, az apja 
meg egyre inkább úgy érzi, nagyon le van maradva, több 
van a fiában, mint hitte, jobban kellett volna figyelnie. 
Szégyent érez és tehetetlenséget, ami most újra itt van, soha 
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nem bírja megszokni. Legszívesebben egy lakatlan szigeten 
lenne vagy a hegyekben, ahol senki sem lel rá, de tisztában 
van azzal is, hogy egy idő után hiányoznának neki, ő is, 
meg a kicsi is, tudja, hogy nem bírná sokáig, így hát nem 
véletlenül szándékozott pontot tenni a küzdelem végére a 
mai este folyamán. 

- Mindenkinek a saját harcát kell megvívnia – 
mondja aztán a fiú a maga koraérett kamasz bölcsességével, 
majd határozottan ránéz – Ezt évekkel ezelőtt tőled 
hallottam. De én a te harcod egyik szereplője vagyok, 
úgyhogy bele is szólhatok.  

Évek óta nem beszéltek ilyen bensőségesen 
egymással, pedig ez is megvolt régebben – amikor szavak 
nélkül csak egy nézésből egy hullámhosszra kerültek, csak 
már elfelejtette, milyen ez. Amikor az öccse megszületett, 
Khan bezárkózott, vastag páncélt növesztett szívén és 
lelkén, és az apja csak sejtette ezt. Sejtette, mert egyedüli, 
árva gyerek volt, az internátusban megtanulta milyen a 
bezártság a falak között, ahol a tulajdon és a közösség 
egészen mást jelentett. De a munka nem áll meg, a falakat 
építeni kell, a hitet megkenni, amint lehet, és a nagy 
rohanásban gyakran megfeledkezünk arról, amihez a 
legszorosabban kellene tartoznunk. Túl sokáig volt alul, túl 
sokat dolgozott azért, hogy felverekedje magát a semmiből, 
a munka megszállottjává vált és akkor sem lassított, amikor 
már megtehette volna: elvakította a törekvésbe vetett hit, 
mely támasza volt mindvégig, az építés, a létrehozás, a 
gyarapítás ösztönző mákonya, mely mellett eltörpülnek 
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azok az érzelmek, melyeket soha nem tanították meg 
kezelni. Azt gondolta, az idő majd mindent megold, mint 
mindig.  
- Bele is szólhatsz, persze – feleli neki – ez csak természetes. 
Ha már itt tartunk: mindannyian egymás harcának a 
szereplői vagyunk, még akkor is, ha nem tudunk róla. 
Akarva vagy akaratlanul, de megállás nélkül beleszólunk 
egymás életébe, öntudatlanul is formáljuk a körülöttünk 
hömpölygő folyamot. 
- Ezt elfogadom – mondja a fiú, akinek érezhetően kedvére 
van a hangnem. Ő már egy másik hullám, másfajta út, más 
módszerek, de ugyanaz a vér: most pedig különös 
melegséggel tölti el, hogy ismét ráébred, megvan benne ő 
is, ott lüktet egy része a gondolkodásmódjában. 

Hogy ez mennyire így van, akkor válik teljessé, 
amikor Khan előrenyúl és az első ülések közti modulon 
megnyomja a legnagyobb lila gombot, aminek hatására 
sűrű gőzpára ömlik rájuk az egyébiránt oxigén vagy 
mirtusz pótlásra használt befúvókról. 

Elsötétül minden, de nem úgy, mint mikor az 
eszméletét veszti az ember, és nem is úgy, mint amikor 
lekapcsolják a szobában a villanyt, hanem egyszerűen rá 
omlik minden sötétségek feketesége, körül öleli, és nincs 
semmi más csak az ernyesztő zsibbadás. Mintha az időt 
sem érzékelné, nem tudni mennyi telik el belőle, végtagjai 
elnehezülnek, már csak térben fogja fel irányukat, ha lenne 
tér, de már az sem biztos - mintha megszűnne létezni, 
miközben érzi, hogy tart valahová. 
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A sötétség fakul, a nehézségi erő kezd újra 
ráfeszülni, lassan visszatér magába, és mintha halványan 
kivilágosodna. Émelygést érez, és tompa formákat lát, egy 
zöld gomolyag elborul balra, aztán egyre tisztább, de még 
rezeg minden. Szörnyű ez a rezgés, nyomja szét a fejét, és 
most már látja, hogy ugyanabban a kocsiban ül, csak most 
a másik oldalon. Látja maga előtt a vezetőoldali ülést, a 
kintről beszűrődő fényeket, a díszlet ismerős, aztán jobbra 
fordul, és akkor egyszerre a saját szétbarázdált arcába 
bámul.  

Lenéz a saját kezeire, vaskosak és feszesek, fiatal a 
bőre, de már pelyhedzik rajta a kese szőr, arra gondol, hogy 
megőrült, és közben egyre csak nyomja hátul a nyakát 
valami bődületes vértódulat. 

Emlékek, élesen hasító folytonos képek a múltból, 
melynek részese volt, de a fia szemszögéből, bámul magára 
egy babaágy lécein felfelé, nagyvárosi tömegben valaki 
nyakában ül a bolhapiac hullámzó embertömege felett 
keresztülvágva. A felesége térdén áthajolva hány a 
buszban, lefelé a szerpentinen a görögországi nyaraláson 
egy kéz tartja neki a zacskót, látja, aztán a következő 
villanásnál már az asszonnyal kiabál a konyha közepén. Az 
első nap az iskolában, Erika tanító néni meg az 
osztálykirándulások. A farsangi műsor, amikor fehér 
nyulaknak öltöztek. A szülőkkel a medveparkban etetik az 
állatokat, miközben az asszony, meg ő az új jövevény 
érkezésére készülünk a városi kórházban. 
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Érzések, melyeket nem ő élt át, de gyakran 
szereplője volt, impulzusok, melyeket saját tettei keltettek 
életre: bizonytalan félelemérzet, gyermeteg rajongás, lassan 
érő öntudat. Társak, ellenszenves figurák, 
bekategorizálatlan semlegesek. Itt vannak körülötte 
minden nap, együtt ássák az árkokat, vadásszák a helyeket. 

Megint magára néz a jobb oldalra, látja, hogy a test, 
amiben nem ő van, kicsapja a taxi ajtaját, és a vasúti töltés 
szürke homokjára görnyedve hány maga elé kihajolva. Az 
ülésen ülve erre felocsúdik, oldalra akar húzni, hogy 
megnézze, mi van vele, de teste nehézkes, szokatlanul 
lassú, nem az ismert módon reagál, pedig még néhány 
kilóval könnyebb is magánál. Közben szakadatlanul 
folynak át rajta az ismerős és kevésbé ismerős emlékek, 
mellőzött, elfelejtett érzelmek cikáznak benne, újra érzi, 
milyen fájdalom nélkül, már nem remeg a látása, nem 
csúszik a kép, csak gyenge és fáradt.  

Khan közben a kocsi oldalára hajolva tovább görcsöl, 
de már csak öklendezik, aztán hirtelen, mély hörgések 
közepette visszakászálódik az ülésre. Ő erre húzódik hátra, 
ahogy tud, Khan meg előrenyúl és lenyom valami gombot 
ismét, és erre már ott is vannak egy újabb villám kellős 
közepén.  

Egyetlen erőteljes kisülés, vakító fehérség, a tudata 
vágtatni kezd nélküle, az apránként megmozduló 
maszatolás és a foszlányokban visszatérő kép, ahogy még 
mindig a taxiban ül, csak most már megint önmaga, a 
nadrágja le van hányva, és mellette a fia liheg izzadtan. 
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- Mi a szar volt ez? - kérdezi ijedten, és érzi, hogy újra 
rászakad a megszokott fájdalom meg az izomfeszülés, a 
medencéje sikít, a válla perzsel, a gerincénél az az 
időszakos becsípődés. Na, igen - amíg az ember fiatal, 
folyton eltapossák aztán, ha megöregszik, egyre inkább 
útban van – mondhatná, miután nagyjából egy percre újra 
átélte, milyen volt azelőtt, és mégsem: a fia testében lenni 
nem ugyanaz. 

- Nem csak te találsz ki ügyes dolgokat! - köhögi 
Khan és még az újra zöld megvilágításban is látja, hogy 
szemei könnyes vérben forognak. 

- Érzelem és emlékátvitel? - tisztogatja le magáról az 
okádékot, és érzi, hogy egyre jobban van, vagyis 
rosszabbul, de ebben az esetben ez a normális. Elképzeli, 
hogy a fia mit érezhetett, ejt is egy félig látszó mosolyt, ám 
fél perc alatt elkomorodik. 

- Emocionális emlékgenerálás. Nem hallottál még 
róla? 

- Egy hete nem voltam fent a neten.  
- Így mindenről lemaradsz. 
- Tudom. De néha le kell állni. Amikor úgy érzed, 

hogy az életedet már nem te irányítod, hanem 
folyamatosan mások elképzelésesei alakítják, amelyekhez 
alkalmazkodni kell. Viszont az ötlet jó. Azt hiszem, most 
csúnyán beelőztek. Emlékek átgenerálása egy másik testbe. 
Mert ugye ezt most csak a fejemben éreztem? 

- Egy pillanatra egymásba költöztünk.  
- És mi az isten csinálta ezt? 
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- Ez a Modelator. Valami dél-amerikai növény 
kivonatából van. 

- Persze… mindig valami dél-amerikai növény a 
tettes… így megy ez… valami kaktusz vagy gumó…te meg 
szereztél belőle. 

- Egy Prédikátor nevű öreg arctól lehet venni. Nem 
nagy ügy, és ne aggódj, nincsenek mellékhatásai.  

- Csak egy kis hányás. 
- Nem vészes. Ha akarod, még veszek tőle. Ma este 

ott lesz azon a megnyitón, amit átküldtem. 
- Miért küldted át? Nem járok én már ilyen helyekre. 
- Szereted a techno-t. És szerintem ez a hely tetszene 

neked. Talán ki kellene kapcsolnod kicsit. Mint régen… 
Egy ideig csend lesz, egyikünk sem szól egy szót 

sem, próbáljuk megemészteni a felfoghatatlan érzéseket. 
Végül a fiú megszólal: 

-  Apa, te neuraszténiás vagy. 
Mióta ismer ilyen szavakat, és mi az, amit még nem 

tud róla? Egyébiránt teljességgel igaza van, nem is 
tagadhatja, mit is mondhatna: 

- Tudod, fiam, mire az emberek rájönnek arra, hogy 
mit kellett volna tenniük, általában már késő. Nagyon 
kevesek képesek arra, hogy időben felismerjék a 
problémákat 

- Soha nincs késő. 
- Túl sok amerikai filmet néztél. - feleli lemondóan, de 

aztán Khan azt mondja: 
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- Még abban az egy percben is az idegen elemben 
fennmaradó szervezet feszültsége ült az arcodon. Mindent 
túlélsz. 

Kínzó érzés, hogy belül mennyire egyformák, szóval 
neki is jutni fog abból a fájdalomból, a meg nem 
értettségből, a különcségből, a semmisem-sikerülből, a 
balszerencsés helyzetekből, az éppen hogy nem jött össze 
pillanatokból. Hogy amit tervezel, az vagy eleve nem jön 
össze, vagy megindul és szemfényvesztve közelítvén a 
beteljesülés felé, a cél előtt, a betöltés kilencvenkilenc 
százalékánál összeomlik, mint kártyavár a hóviharban. 

- És most? - kérdezi – legalább hazavisz minket ez a 
szar? 

Nevet, úgy ahogy régen, ahogy mindig is őszintén 
tudott, szívből, örömmel. Most egy darabig megint minden 
rendben lesz, az utolsó pillanatban még egyszer lenyúltak 
érte, többé már talán sosem, s mindez vagy azért, mert  még 
szükség van arra, amit csinál, vagy azért mert túl értékes, 
ami ezáltal keletkezik belőle.  

Azt is tudja már, hogy amikor hazaérünk, Khan 
majd rendet tesz a saját szobájában, néhány nap múlva 
pedig kölcsönkér egy könyvet, vagy kettőt - kéri, hogy 
ajánljon valamit, és karácsonyra privát színházbelépőkkel 
lepi majd meg a családot, mert tudja, hogy amikor 
hazaérnek, megöleli majd az anyját, enyhíti a feszültséget, 
újra nyit, elölről kezd, mint régen. Aztán reggel kimegy 
kommandózni az öccsével, vagy ilyesmi. 
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- Igen – feleli Khan – ennyi kreditért már haza is fog 
vinni. - De tudod, mit apa? Jövő nyáron elmehetnénk 
megint Horvátországba...emlékszel?   

Emlékszik. 
Az a nyaralás egyike volt azon pillanatoknak, 

amikor ismét képes volt elhinni, hogy újra boldog lehet. 
Váratlanul tört rá az érzés, már egészen elszokott tőle. 
Amikor megérkeztek a mobilházakkal megtömött 
kempingbe, az olajos, sós levegő, a tenger, a vendégek 
arcán kisimultan időző szabadság hangulata. A hónapokra 
berendezkedő németek és hollandok a legmodernebb 
felszerelésekkel, komplett territóriumokat képezve a 
lombkorona szintig felnyírt mediterrán fenyők 
árnyékában. Az egész nap egy szál fürdőruhában feszítő 
napbarnított nők igéző hústömbjei, esténként a kemping 
olajfáinak illatmasszájával keveredő tusfürdők illata. A 
kabócák levedlett, megmerevedett áttetsző csonthéjai a 
fenyőkön, és fény, sok-sok fény. Kár, hogy az a tengerpart 
ma már közel sem olyan lehet, mint annak idején volt. A 
vízszint a Földközi tengeren is megemelkedett, a természeti 
adottságok bőven megváltozhattak. Ki tudja, mi van már 
ott? 

Amikor a Taxi később megindul, hogy hazavigye 
őket, arra gondol, hogy a jeladó felvett adatait törölni, 
tisztázni kell még ma este. Ezeket az emléket nem biztos, 
hogy tartós mentésre kellene bocsájtani. Később még 
megbánhatja, de azt is, ha mégsem menti. Hogy is legyen. 
Rendszerint nap végén töröl vagy ment, ezért most is 
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emellett dönt. Az ember nem cselekedhet rosszul, ostobán 
vagy léhán, ha tudja mi a helyes, mi az ésszerű, mi az 
értékes. Vagy mégis? Hetek óta érzi, hogy újabb és újabb 
körök tisztulnak, ahogy valami közeledik, ahogy újra eléri 
a végpontot, és most megint oda jutott, hogy újra kell 
rendeznie a mozaikokat. Ez egyszerre fáj és éltet. Néha már 
nem tudja eldönteni, hogy csak az agya hagyja magát 
meggyőzni az összefüggésekről, vagy pedig valóban az 
történik, amit gondolni vél. 

Hazafelé haladva szótlanul nézi a jármű középső 
konzolját kitevő monitor felső neoncsíkján jobbról balra 
szaladgáló aktuális szalagcímeket – BELFÖLD: EGY 
SZOCIÁLIS SEGÉLYÉRT FOLYAMODÓ FÉRFI 
MEGKÉSELTE A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYIK 
ALKAL-MAZOTTJÁT – KÜLFÖLD: AZ OROSZ-KÍNAI 
KONFÖDERÁCIÓ IS BEJELNTETTE IGÉNYÉT A 
VALAMIKOR HÁROM DÉLKELET-AFRIKAI ORSZÁG 
HATÁRÁT IS ÉRINTŐ, ÖT ÉVVEL EZELŐTT 
KISZÁRADT VIKTÓRIA TÓ HELYÉN ÉPÍTENDŐ 
KÍSÉRLETI TELEP LÉTREHOZÁSÁRA. A TÖBB, MINT 
ÖTVENEZER NÉGYZET-KILÓMÉTEREN ÉPÜLŐ 
LÉTESÍTMÉNY AZ ELSŐ MESTERSÉGES 
VÉDŐBUROKKAL ELLÁTOTT MEGAPOLISZ LESZ AZ 
EMBERISÉG TÖRTÉNELMÉBEN. AZ AMERIKAI 
KÜLÜGYMINISZTER…  

Ez lehangoló. Egyre lehangolóbb. Jobb lenne inkább 
csak zenét hallgatni. Fel is hangosítja a lejátszót, amiből épp 
az aktuális sláger: a Hardcore Jellyfish – Crazy Fresh Girl 
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Smell-je szól, nem éppen ideillő, de legalább ötletes, éppen 
elég arra, hogy pár hétre kielégítse a közönség igényeit, de 
semmi baj, ezt is feldolgozzák majd tucatszám, így 
mindenki megkapja a magáét.  
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           NALIN, 01:33 

 

„Amikor felnősz, szeretnél boldog lenni. Egyelőre nem gondolkozol ezen, és 

ezért boldog vagy. Amikor majd erre gondolsz, amikor majd boldog akarsz 

lenni, már nem leszel az. Talán soha többé! Minél erősebb lesz benned a vágy, 

hogy boldog légy, annál boldogtalanabb leszel. A boldogságot nem lehet 

megszerezni. Lehet, hogy valaki majd ezzel ámít. Ne higgy neki. A boldogság 

vagy van, vagy nincs” 

                           José Saramago - Tetőablak 

 
 
 Lassú, türelmes mozdulattal csavarja fel a jobb oldali 
sáv középmagas hangzásért felelős potmétert a normál 
tartományba. Ritkán tekeri az alapállásnál tovább, 
alkalmanként talán egy kissé, de csak abban az esetben, ha 
a másik lejátszóban szóló dal jellege ezt megköveteli. Végül 
a basszusokat is összhangba hozza, két kezével egyszerre 
dolgozva, így szinte észrevétlenül mászik rá az egyik oldal 
a másikra, mintha mi sem történt volna. Simulékonyan, 
kecsesen siklanak egymáson, akár két összeillő test 
szeretkezés közben - a hallgatóság legalábbis úgy érezheti, 
mintha az egymást követő tételek mélyhangzása egyforma 
lenne, pedig csak a szelektor dolgozik nagy igénnyel. 
Ehhez persze jól kell ismerni a dalokat, tudni, melyek a 
hasonló variánsok a basszusmenetekben, és általában a 
megszólalásban. Rengeteg zenét kell meghallgatni 
naponta, újra meg újra a heti több tucat új megjelenést meg 
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a régieket is, szűrni, válogatni, szünet nélkül szelektálni. 
Benne lenni a folyamban, soha ki nem esni belőle, táplálni 
a tudást, a tapasztalatot, az érzést, ami siheder kora óta 
motoszkál benne: hogy magába olvassza a zenét, eggyé 
váljon a hanghullámok rezgésével, melyek minduntalan 
formálják tovább személyiségét. Húsz éve ez határozza 
meg a mindennapjait, de még ma is gyakran eszébe jutnak 
apja intelmei, a látszólag a semmiből előkapott bölcseletei 
az élet gyakorlatiasságával kapcsolatban. „Vigyázz, 
nehogy rabságba kerülj. Maradj szabad, légy független, ne 
kötelezd el magad senki és semmi mellett. Soha ne te 
válassz, mindig téged válasszanak” És hasonlók. Ezekkel a 
néhol sablonosnak tűnő mondásokkal tizenéves fejjel, még 
nem sok mindent tudott kezdeni, túl megfoghatatlannak 
tűntek számára, s talán át is siklott volna felettük, ha nincs 
meg az a genetikailag jól fejlett memóriája, mely mindent 
elraktározott, s a kellő időben valahogy előkotort, nem 
mellesleg pedig a zeneértéshez is jól jött.  
 A keverés végeztével nullára húzza a bal oldali 
sávot, aztán felnéz a nem létező tömegre. A terem üresen 
tátong, csak a robotizált fényeffektek és lézerspirálok 
pásztázzák körbe-körbe, melyeket Raggles irányít a 
mellette lévő, erre a célra kialakított pultból. A mai estét 
főpróbának szánta, miután a héten minden berendezés a 
helyére került és a díszlet is elkészült. Már csak néhány 
apró igazítás maradt, a külső boxokba még ki kell helyezni 
a herbálkeverékeket, de ezt majd a személyzet megoldja. 
Őket már hetekkel ezelőtt szerződtette, és a hétvégére 
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remélhetőleg belakják magukat és holnap estére 
akcióképesek lesznek. Mindegyikük megkapta a hely nevét 
viselő Dark Buddha logós egyen-viseletet méret szerint. A 
szakács a héten már bejött és intézte a raktár feltöltését, meg 
lefőzött pár próbakört a jelenlévőknek. Nem az a 
túlbonyolított, mégis változatos menü lesz természetesen 
leginkább a keleti konyhára koncentrálva. Snackek, 
szendvicsek, sushi-boxok, egy kis pad-thai. Az emberek ide 
elsősorban nem az étel, hanem a hétvégi bulik miatt járnak 
majd - a hétköznapokon csak szolid átmeneti forgalomra 
számít, mint bármelyik helyi bár, az épület további részei 
pedig folyamatosan működnek a máshol menedéket nem 
lelő csoportoknak, szakköröknek, zenészeknek. Reményei 
szerint meg fog tudni élni az évek óta idegyűlő neohippik, 
urbánsznobok, geo-tanítók és elektro-papok, meg a közeli 
körletek bevállalósabb lakóiból, és ha később sikerül 
néhány nagyobb nevet is lehoznia a színpadra, talán még 
országos hírnévre is szert tehet. Nehéz ez manapság, egy 
olyan gazdasági helyzetben, ahol kizárólag azok 
érvényesülhetnek, akik a kormány által létrehozott 
körökben mozognak. Ha nincs valami bennfentes haverod, 
akkor jobb, ha már most csomagolsz. Folyamatosan 
szűnnek meg azok a kultúrhelyek és szórakozási 
lehetőségek, amelyek nem állnak összhangban a 
városvezetés, egyúttal a kormány elképzeléseivel, azaz a 
nemzeti eszmét dicsőítő, a történelmet a saját szubjektív 
szemszögéből felcicomázó nézőponttal. Még mindig itt 
tartunk. A változás évtizede nem sokat jelentett ebben a 
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régióban, hiába a pandémia, hiába a háborús hónapok, az 
értékrendek formálása továbbra is nagyipari mértékben 
zajlik a talpon maradt intézmények élére állított párthű 
vezetéssel. A mesterséges világjárványok minden élettérre 
kiható utórezgései a szórakoztatóipart, a kultúrát is 
deformálták. A legtöbb alternatív, független színház az 
időközben megvont állami támogatások híján már csődbe 
ment, legendás klubokat és bárokat zártak be arra 
hivatkozva, hogy nem a szakrális szellemiséget 
reprezentálják. Helyükön emlékművek, szobrok épülnek 
közpénzekből, magasztalandó a múlt fényes tetteit, hősi 
alakjait, városról városra szaporodnak a háborúk 
áldozatainak tiszteletére szánt emlékparkok, mert arra 
mindig van pénz, hogy a felszínen lévő rend látszata 
megmaradjon. Ilyen körülmények között kész csoda, hogy 
a Buddhát meg tudják nyitni. Persze az sem mellékes, hogy 
tíz évvel ezelőtt, a járvány-éra kezdetekor épp első osztályú 
füvet termesztettek Raggless-ék vidéki tanyáján. A dolog 
annyiban nem volt szándékos, hogy nem tudhatták előre 
mi fog történni abban az évben, nem látták előre, hogy a 
világ újra-rendeződésének csatolt lehetőségeként az általuk 
termelt gyógynövény pár hónappal később aranyat fog 
érni. Nem mintha előtte nem próbálkoztak volna 
ilyesmivel, de a nem létező véletlenek sűrűjében épp abban 
az évben kezdtek el nagyobb mennyiségben gondolkodni. 
Elegük volt már abból, hogy gimnazista koruk óta veszik a 
füvet, hol ilyet, hol olyat, a minőség és a mennyiség is egyre 
kiszámíthatatlanabb lett, valamint belegondolni is bénító 
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volt, hogy az évek alatt hány hangfal vagy keverőpult árát 
szívhatták el. Ideje volt saját kezükbe venni ezt a vonalat, 
ráadásul pénz kellett, pénz minden áron, hogy tovább 
fejleszthessék hangparkjukat, lemezek, sok lemez, igaziak, 
békebeli időkből, vissza egészen a ’70-es évekig, amely a 
közös álláspontjuk szerint a legmeghatározóbb volt az 
egyetemes zene-történelemben. Ezek a dalok még ma is jól 
szólnak, csak nagyon nehéz beszerezni őket, és az utóbbi 
években globális méreteket öltő háborús hangulat nem tett 
jót a lemez-kereskedelemnek sem. De a termesztés azokban 
az években nagyon bejött. 
 Addig persze semmi gond, míg az ember magának 
termeszt, hét növény, három méter feletti magasság, 
metszegetés, szeretgetés, ősszel bőségesen elég hozam 
ahhoz, hogy a következő szezonig kibírd, saját, rekreációs 
célra, és még a feketepiacot is tisztítod azzal, hogy nem 
veszel onnan, hanem magadnak termeled, olyan fajtát, 
amilyeneket akarsz, nem pedig a büdös albán mocskot kell 
szívnod egész télen.   

A kezdeti karanténállapotok alatt ültetett növények 
az erdő szélen magukra hagyva őstermészetüket 
érvényesítve több méteres magasságba nőttek. Akkor még 
lehetett normális műtrágyát, tápoldatokat és még perlitet is 
kapni, így nyár végére a két tucat különböző fajtájú növény 
hozama meghaladta legmerészebb elképzeléseiket is. A 
mennyiség mellett a minőség is kiválóra sikeredett, 
figyelembe véve a vákuumfóliázott raktározási eljárás által 
bármeddig frissen tartható növény mindig erőteljes 
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hatását. A fajtákat aszerint válogatták, hogy milyen fizikai 
és mentális hatást gyakorolnak (stresszoldó, nyugis, 
megéhezős, elmélkedős - elmét szikráztató, beszéltetős, 
feldobott, eufórikus, relaxált, mentálisan és/vagy 
fizikálisan beállt), valamint figyelembe vették az 
ízhatásokat is (Fat Banana, Strawberry Haze, Green Gelato, 
Hulkberry, Blue Cheese, Mango Punch, Chocolate Haze, Apple 
Haze, Girls Scout Cookies). A hónapok óta tartó vírushiszti 
ráadásul még meg is emelte a feketepiac árait. Hiába 
kételkedtek egyre többen abban, hogy a fenyegetettség, 
amelyet a média és a hatóságok hangoztatnak mennyire 
valós, a még hitvallásukhoz hű szakorvosok hiába 
próbálták érvényesíteni törekvéseiket és felhívni a 
figyelmet arra, hogy nincs akkora veszély, mint 
hangoztatják, a folyamat megállíthatatlanná vált. Hiszen 
részben épp a saját közegük, az orvostársadalom nagy 
részét kitevő, nagy lábon élő elit orvosréteg hozzájárulása 
által vált globálisan teljessé a téboly. Az viszont csakhamar 
kiderült, hogy a rendszeresen füvezők körében továbbra 
sincs semmilyen komoly megbetegedés. A pandémiát 
hirdető kurzus hiteltelennek számított az ésszerűen, 
logikusan gondolkodni vágyók számára, akik nem voltak 
hajlandóak elfogadni a számokat, és a hétről hétre egyre 
csak tornyosuló ellentmondások tovább erősítették őket 
szkepticizmusukban. Nalin és társai is hamar megtalálták 
azokat a csoportosulásokat, akiknek még nem ment el 
teljesen az eszük, és ezzel az állandó vevőkörük is kialakult. 
Semmi maszk, semmi kézfertőtlenítő, semmi paranoia. Az 
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emberek éheztek, vidéken általánossá váltak az egyre 
nagyobb mértékű lopások majd rablások, a tartalékok 
elfogytak, a földekről a megtermett zöldségeket és 
gyümölcsöket a lakosság módszeresen lerabolta, A 
vagyonvédelmi cégek óriási összegekre tettek szert, 
viszonyok alakultak át, de mindez semmit sem változtatott 
azon, hogy mindenkinek normális fű kellett. Addigra a 
külföldi import teljesen megszűnt, a határokat a 
korlátozások miatt szigorúan ellenőrizték, és a hazai 
termelők közül is többen feladták arra az évre vonatkozó 
terveiket. Nalin és Raggles végül fejenként egymilliót 
kaszált az üzleten, és bár ez a pénz hamar elfogyott, arra 
elég volt, hogy nagyobb lépésekben fejlődhessenek. Mert 
természetesen nem bírták ki, hogy a rengeteg jó minőségű 
árut ne adják tovább néhány közeli ismerősnek is, akik meg 
vitték a hírét, de nem is kellett vinni, eladta magát a rég 
nem látott csoda, a gubókon lévő narancsbarna gyanta 
kristálycsillogása, a mesés illat és a figyelemreméltó hatás. 
Egyetlen faját hagyták meg kifejezetten saját célra, ez pedig 
a szatívák királynője, a pörgető, aktivizáló hatásáról ismert 
Amnesia volt, amit rendszerint a zenélések előtt szívtak.  

A következő szakaszban már arra is 
berendezkedtek, hogy CBD olajat állítsanak elő a növény 
száraiból és takaróleveleiből, de közben már a második 
hullámban vagyunk, a gyógyszergyárak már vakcinát 
rebesgetnek, tehát újabb lezárás kell, újabb szigorítások, a 
rettegést újratáplálják az emberek fejébe. Az üzlet a sok 
viszontagság ellenére mégis igazán beindul, amikor is a rá 
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követő télen megjelent a tanyán két krómfekete dzsip, a 
megfelelő személyzettel, full metal jacket feketében, 
vasakkal, meg egy fószer a Men In Blackből, aki közölte, 
hogy ennek meg annak a miniszternek az ügyfele, és 
innentől átveszi a telep irányát. Ezzel párhuzamosan le is 
rakott az egyik betondzsip motorháztetőrácsára egy fekete 
aktatáskát, majd arra egy alátétes papírköteget, Itt írják alá. 
Ez meg mi? Az életbiztosítása, meg húszmillió 
készpénzben, hogy új hobbit találjon magának… Régi 
történet, olcsó sztori, mégis mit gondoltok, hogyan 
működik a világ, ez nem a kibaszott Looney Tunes! 
 Az üzlet elúszott, de legalább elég pénzük maradt 
arra, hogy igazán beindítsák zenei karrierjüket. Különösen 
eszement ötletnek hangzott ez épp abban az időben, amikor 
a karanténok miatt a zeneipar is haldoklott, amikor 
fesztiválok és csúcsrendezvények maradtak el, később 
pedig rendeletet hoztak arról, hogy a szórakozóhelyek nem 
lehetnek éjfél után nyitva. Aztán már egyáltalán nem 
lehettek nyitva. Ennélfogva megtorpant az összes 
valamirevaló rendezvénysorozat, a klubélet csakhamar 
kihalt. Sehol nem lehetett hivatalosan rendezvényt tartani 
így nem meglepő módon visszatértek az illegal rave-ek, a 
fiatalok most átérezhették, milyen is lehetett a ’90-es évek 
végén, a techno forradalom napjaiban élni.  Földalatti 
bunkerekben, katakombákban, mindentől távol levő 
eldugott raktárépületekben folytatódott tovább az, amit a 
járványhelyzet megszakított, a folyamat előre nem látott 
különös mellékhatásaként pedig úgymond elvált az ocsú a 
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héjától, avagy a mainstream előadók átszakosodtak a 
nappali bulikra, daytime session-ök, matinék szaporodtak 
halomra, míg az underground közösség barlangokba és 
kihalt magánrepülőterek hangárjaiba kényszerült. Zavaros, 
forrongó idők voltak, nagyon sok szakmabéli tönkrement, 
míg mások váltottak, és végül mindez még jót is tett a 
zeneiparnak azzal, hogy a megelőző évtizedekben rendre 
tömegtermelésbe silányuló üzlet ledobta magáról a 
felesleget. A közönségnek meg kellett újra tanulnia 
értékelni a zenét, a zenészeknek pedig a közönséget.  

Minden józanul hangzó vészjóslás ellenére 
megvették tehát ezt az épületet, első lépésként a hátuljába 
költöztetve régi házistúdiójukat, messzire el a dohos 
pincehelyiségből, amely addig otthont adott neki. Hanem 
az épületen azért bőven kellett még további javításokat 
eszközölni, egy valamikori daytime parti reményében 
pedig a belső udvart a célnak megfelelően komfortosítani 
illett volna. Ezek a nappali zenélések aztán jobban 
beindultak, mintsem gondolták. A külvilág őrületéből 
kiszakadni vágyó, nemtől, bőrszíntől vagy kaszttól 
függetlenül jelen lévő vegyes társaság a következő ősz 
végére stabilizálódott.  A téli időszakokat azzal vészelték 
át, hogy online zenei műsorokat készítettek és 
közvetítettek, zenéket szereztek kisfilmekhez, 
reklámokhoz, de legfőképp teret adtak azoknak a 
művészeknek, akiket a rendszer kisemmizett: szállodává 
alakítandó próbaterem-telepekről kiszorult zenészek, 
festők, rádiósok, irodalmi körök. Az épületben volt hely 
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bőven, nem kellett sok időnek eltelnie, és egyfajta 
kommuna kezdett itt kialakulni a földalatti brigádokból. 
Eleinte próbatermet és raktárt kereső zenekarok különös 
figurái telepedtek meg a lépcsőfordulókban és a sarkokban, 
majd jöttek a nem kevésbé extravagáns, de többnyire azért 
filantróp képzőművészek, akik együtt füvezgettek a 
garázsba pakoló technikusokkal, a hátsó udvaron, majd az 
egész alsó szinten belakott épületben, amely egyszerre 
mintha önálló életre kelt volna. És mindenki hozott 
magával valamit vagy valakit, aki a saját nyomát hagyta a 
helyen. A belső ablakpárkányokat ellepték a 
csüngővirágok és a kaktuszok, a folyosókon elkopott 
bútorok vetették hátukat a falnak, mindenhonnan szólt a 
zene, és nagyjából bárki, aki a területen épp jelen volt, 
ugyanazt gondolta az egyetemes létezésről. Bármely 
különbözőek voltak is, abban az egyben egészen biztosan 
egyetértettek, hogy a világ felosztása társadalmi rétegekre 
értelmetlenség, hogy a gazdasági érdekeket meg kell 
fosztani azoktól a borzalmas hatalmuktól, amellyel 
háborúkat robbantanak ki, hogy a megszokás, a szükség, és 
a szabadidő hiánya megakadályozza az elnyomottak 
többségét, hogy tudatára ébredjen helyzetüknek. Mindig is 
erről szólt az egész, semmi másról, több ezer éve játsszuk 
ezt, a szereplők változnak és a helyszínek, míg az emberi 
természet marad, és mutálódik. Reményvesztetten nézzük 
az utánunk érkezőket, ahogyan ránk is így tekintettek egy 
dekáddal előbb az előttünk járók. Egyre gyorsabban, egyre 
többet, a folyamatok felgyorsulnak, ez a civilizáció is eléri 
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végpontját, a fiatalok mintha éreznék, hogy nincs számukra 
jövő, ezért többségük eleve így is áll hozzá, nem törődik 
semmivel, nem érdekli semmi: már mindent láttak, 
mindent megkaptak, mindent megmutattak nekik. A 
könyveket megírták, a filmeket leforgatták, a zeneipart már 
csak kisiparosok művelik, a mainstream meghalt, elhullott 
a sok ezer civillel együtt, akiket a „nagy beolvasztás” tett 
semmissé. Bizonyos államokban az analfabéták aránya 
meghaladja az ötven százalékot, a gyerekek nem tudnak 
normálisan írni és olvasni - már nincs, aki megtanítsa őket, 
a történelmet egyénileg hamisítva kapják: de addig minden 
rendben, amíg a holo-tábláikkal játszhatnak, vagy 
felhasználhatják a szüleiknek kiutalt oxigénkúrákat. Túl 
gyorsan fejlődik minden, a haladás tempója elveszi a 
megértés, leszűkíti magunkba rögzítés idejét. Tíz évvel 
ezelőtt az atmoszférikus techno hódított, miközben ezzel 
egyidejűleg - hiszen a végletek koráról beszélünk - a hard 
techno is másodvirágzását élte. Ahogy mondani szokás, a 
zeneipar üti a vasat, amíg az forró, ez már csak így volt 
mindig is, de az internet megjelenése mindent borított, újra 
kellett értelmezni az egész piacot, amely meglepő és 
egyben kiábrándító gyorsasággal is változott. Minden 
generáció tagjai általánosságban véve meg vannak 
győződve arról, hogy a kor melyben élnek, már a végét 
járja, hogy innen már nincs tovább, elértük, amit lehetett, 
ezt gondolták az ipari forradalom tájékán az akkori 
mérnökök, vegyészek és tudósok, eltekintve néhány 
megszállottól, akiket persze őrültnek tituláltak, mielőtt 
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igazuk lett, és így látták a zenészek is az ezredfordulón, 
amikor a fúziós műfajok a maximumon pörögtek. 
Csakhogy a napok telnek, az idő halad tovább, nem vár, jön 
a következő lépés, és lassan a következő fejezet is, nem 
állhatunk folyton egy helyben, nem hallgathatjuk folyton 
ugyanazt a zenét, újabb hányattatott sorsú vagy éppen 
kiváltságos helyzetben részesült kölykök nőnek fel, jutnak 
hozzá a samplerekhez, lemezjátszókhoz, a billentyűkhöz, a 
gitárokhoz, analóg és digitális hangelőállító modulokhoz, 
kontrollerekhez, meg a tömérdek szoftverhez. Aztán 
velünk is megtörténik. Egyszerre megértjük, hogy tetteink 
túlnőnek önmagunkon, hogy annak, amit építettünk 
sohasem lehet végleges formája, mert állandóan alakul, 
velünk, vagy nélkülünk. Az atmoszférikus techno ma már 
nosztalgia, húsz éves osztálytalálkozókon játsszák, a hard – 
techno-t meg falunapokon vidéken, a zaj sűrűsödik, és a 
hallójáratokba ékelődve bipolárisan tisztul, ma már 
értelmezhetetlen zenék születnek, nincs honnan lopni, a 
’70-es évekből mindent lehántottunk, aztán, a ’80-asról meg 
a ’90-es ről is, aztán már nem volt miről mit lehántani. 
Vannak dalok, amelyekhez nem tudunk már mit 
hozzátenni, úgy jók, ahogy vannak, önmaguk 
tökéletességében s mikor megpiszkálják őket, csak 
bosszantóvá válik, hogy nem olyan tökéletesek, hogy ez 
nem ugyanolyan jó, máskor meg épp egy elviselhetetlen 
dal szólal meg olyan verzióban, amely egészen elviselhető, 
nézd már, hát miért nem ezzel kezdték? Így már átjön, most 
már érzem… néha gúnyosan lázadunk tovább a múltunk 
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ellen, amely jóval gyengédebb, mint az, amit később 
megismertünk.   

Később olyan rétegek is menedéket kértek itt,  akik 
nem voltak hajlandóak beadatni maguknak a kifejlesztett 
védőoltásokat, minek nyomán kiszorultak az élet 
perifériájára, nem használhatták a tömegközlekedési 
eszközöket, nem hagyhatták el az országot. De inkább 
vállalták ezt a sorsot, mintsem az esetleges negatív 
következményeket (folyadék a tüdőben, májproblémák, 
később kialakuló egyéb betegségek) a vakcinák 
tökéletlensége miatt, vagy az azt nem kellőképpen toleráló 
szervezetek esetében. Az sem volt mellékes, hogy a 
véráramba oltott szintetikus RNS alapján bemérhető a 
vércukorszint, vérnyomás, a menstruációs görcsök, vagy, 
hogy mit ettél, milyen hangulatod van, mit vettél be. Az 
eugenikán munkálkodó csoportosulások, a 
transzhumanisták termékei lettünk, és ez volt a végső gát, 
amely elszakadt, és elhozta a káosz kegyetlen éveit, a végső 
társadalmi és globális megosztottságot, amely aztán jó kis 
csetepaték alapja lehetett – így hát minden ment tovább a 
szokásos módon.  Nem is volt olyan rég. Azok az 
apokaliptikus hónapok ott élnek mindenki emlékezetében. 
Szinte azonnal megjelent a feketepiacon az a hydrogél, 
amely ellensúlyozó szerepet kívánt betölteni, semlegesítve 
a beoltott képzőanyagokat, ezzel gátolva meg a 
szervezetben zajló folyamatok leolvasását. Régi piacok 
haltak ki, újak teremtődtek, ismét Darwin nyert, avagy» aki 
alkalmazkodik, az túlél.  
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Nalin elégedett volt azzal, hogy egy pár száz fős 
közösség összetartó kapcsaként abból élhet, amit szeret 
csinálni, de napról napra nyilvánvalóbbá vált, hogy nevet 
kell adni a gyereknek, avagy hivatalosan működő klubbá 
kell válniuk. A Dark Buddha elnevezést először egy 
számkivetett biokémikus kezdte el használni, akit 
Prédikátorként ismernek a környéken. A fickó néhány 
hónapig bérelte a jelenlegi tánctér fölötti manzárdszobák 
egyikét, állítása szerint pénzt gyűjtött, hogy 
visszautazhasson a brazil őserdőbe, amelyről folytonos 
anekdotái is szóltak, mikor be volt tépve.  Nalin jól 
emlékezett például a Rió-i Karneválos sztorira, ezt többször 
is volt alkalma hallani. A karneválra utazó Prédikátor, 
hazai szeszkollekcióval felszerelve arcoskodott a 
dzsungelszéli faluban, mire a helyi csapos előkapott egy 
kupica fehér löttyöt. A Prédikátor két nap múlva észlelte 
ismét önmagát, valahol egy kietlen pusztaságban, messzire 
Riótól, a Karib térség összes létező, valamire való ősi 
szelleme által megszállva, átértékelve az életét, az atomi 
szintű létezésig visszafejtve. A fickónak amúgy is folyton 
savasodott az agya valamitől, de ettől eltekintve roppant 
okos gondolatai támadtak, meggyőzően beszélt és érvelt, 
logikusan gondolkodott, érthetően és magával ragadóan 
nyilatkozott meg, amikor bekattant. Márpedig 
menetrendszerűen bekattant, s mintha csak attól tudott 
volna megnyugodni, ha kiadja magából gondolatait, 
állandóan magyarázott valamit, s tette ezt színészi hévvel.  
A szintetikus drogok elég jól meg tudják kavarni az emberi 
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elmét, ráadásul más-más hatóidővel tisztulnak csak ki a 
szervezetből, így, aki folyamatosan rajta van valamin, az 
valójában csak részben önmaga, a test, és némi 
öntudatmaradvány, a többi pedig a kémia, amiben pedig a 
Prédikátor igencsak otthonosan mozgott. Amikor Nalin és 
Raggles úgy döntött, hogy végre hivatalossá teszik az afféle 
művésztanyának tartott közösségi teret, a Prédikátor már 
rég nem volt az országban, így áldásos tudta nélkül, de a 
nevet felhasználták.  

Mindemellett a klub megnyitása talán annak a 
szerencsés véletlennek is köszönhető, hogy ezt a kerületet 
kevésbé tartja ellenőrzése alatt a rendszer. Már jónéhány 
éve ide gyűlik a város hordaléka, itt csapódik ki az egyre 
feszülő monumentális reménytelenség, és itt a 
legsötétebbek az éjszakák.  A techno színe fekete, mindent 
beterít, hideg, mint az űr, és minden nagyvárosnak kell egy 
emblematikus nyomornegyed, vagy az, amit annak 
mondhat, ahol érvényesül. Aztán egyszer csak bekattan 
valaki, mint tegnap az a fazon a családsegítőben, és 
begyújtja a szikrát, amelyet már egyik politikus sem tud 
eloltani békés eszközökkel. 

- Na, jó, azt hiszem mára ennyi elég lesz! – mondja, 
miután lehalkította a zenét, és elkezdi lekapcsolgatni a 
lejátszókat. – Ideje hazamennünk, még aludni is kellene 
valamit. 

- Nem azt mondtad, hogy mióta leálltál a fűvel, nem 
bírsz aludni?- kérdezi Raggles és komótosan nekilát 
mindent áramtalanítani. Ismeretségük két évtizedében még 
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aligha láthatta őt kapkodni, ebbéli különbözőségükkel 
valahogy mégis kiegészítették egymást. Amikor az első 
illegális bulikat rendezték az egyetem éveiben, még 
felszínes volt a kapcsolatuk, de a közös tapasztalat és a 
közel ugyanolyan érdeklődési kör évek alatt mind jobban 
összekovácsolta őket. Az underground zenék ösvényei 
szőtték közös álmukat, hogy majd egyszer saját klubot 
nyitnak. Nalinnak ezalatt gyakran eszébe jutott, hogy az 
elkötelezettlenség azért mégsem olyan egyszerű, mint 
ahogy azt apja általánosította. Ahhoz, hogy valamit nagyon 
jól csinálj, elkötelezettnek kell lenned. Muszáj. Fel kell 
adnod sok mindent, és bele kell mélyülnöd abba, amit 
csinálsz. Szenvedéllyel. Csakhogy a szenvedély hiába 
hozza a megkönnyebbülést, hisz azután ismét csak tovább 
fokozza a kínt, amely megkönnyebbülésre vágyik. 
- Általában két órákat fetrengek, ja, de ha eléggé 
kifárasztom magam nap végére, akkor sikerül. – feleli – 
Alapesetben nem emlékszem az álmaimra, annyira 
kikapcsol a fű, alszom, felkelek kipihenve és kész. De így 
nélküle az agyam csak dolgozik, rengeteg energiát 
felemészt, nem kapcsol ki és azóta folyton baromságokat 
álmodom.  – Ez nem meglepő. Az első cigijét viszonylag 
későn, a tizenhetedik születésnapjára kapta, azóta szinte 
nem akadt volna olyan nap, hogy ne szívott volna 
valamennyit. A szervezete megszokta, hogy ad némi 
segítséget az elalváshoz, a növényben lévő számos 
hatóanyag pedig rá is segített erre. De időnként előjön 
belőle a tisztulni vágyás. Napközben már évek óta nem 
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szív, szeret aktív lenni, peregni az eseményekkel benne 
lenni a sodrásban tiszta fejjel, ha pedig munkáról van szó, 
akkor az mindig elsőbbséget élvez. Először rakjunk rendbe 
mindent, aztán lazuljunk – ez az elve, de szereti a fű hatását 
is, amit idővel megtanult kezelni, és akkor sem esik 
pánikba, ha esetenként valami erősebb fajtához jut. Évente 
egyszer - kétszer váratlanul rátör a teljes tisztulni vágyás, 
de ez most egészen más. Ezúttal a térde miatt van. Mint 
utóbb kiderült, a kismedencéjében aránytalanul el vannak 
hanyagolva az izmok, melyek a test központi részét tartják, 
s ha hozzáveszi az elmúlt tíz évben elfogyasztott drogok 
mennyiségét, akkor nem is csodálkozhat azon, hogy 
gyógytornára kell járnia. Nyár közepe óta húzódtak a 
fájdalmai, míg végre néhány hete eljutott a megfejtésig. Az 
aktivizálósabb szatíváknak azért megvan az a jó 
tulajdonsága, hogy megpezsgeti az agy azon részét, amely 
a kreativitásért felelős, avagy a felismerés megszületéséért. 
Így ébredt rá a megoldásra, s a kanapén ülve motyogta 
maga elé, hogy most vagyok nullán, innen már csak felfelé. 
De a fűvel muszáj volt leállni, mert az izomlazító hatása 
nem tett jót az amúgy is szétcsúszott medencének és a 
lagymatagul kocsonyásodó térdízületeknek. Nem volt 
könnyű ez, hiszen a legelhivatottabb füvesek közé 
tartozott, élvezte a hatását, szerette, ahogy a feje elzsibbad 
és habkönnyűvé válik minden, a valóság áttetsző 
légbuborékok halmazává duzzad, mégis egyszerűen át 
lehet rajta lépni, vagy beléhatolni és magunkévá tenni. 
Szenvedéllyel szívott, nem megszokásból, és mellette az 
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italt közömbösen kezelte, soha nem értette, hogyan tudnak 
annyira rákattanni egyes emberek, hogyan lesz valakiből 
alkoholista, hihetetlenül banális, ha egyéb drogokról van 
szó, az más, de, hogy valaki reggel munkába menet 
kétdekással kezdje a napot, egészen elképesztő. Viszont 
egy jól megtömött joint akármikor jöhet, az nem vitás, nem 
egyszer akadtak is olyan pillanatok ifjabb korában, amikor 
már korán reggel felgyulladtak az örömtüzek, a történetek 
angyali mementóként keringenek felettünk, a felére sem 
emlékszünk, mintha több életünk lett volna, ez már egy 
másik, amiben már leszokott a meggondolatlanságról, 
hiszen felelősségteljes életre vágyik.  Csakhogy az ilyen 
leállások alkalmával képtelenség normálisan aludni. 
Három-négy nap után az ember úgy érzi, mintha 
kifacsarták volna, és hétköznapi lendülete nemigen tart 
tovább délnél. Az idegrendszere estére már érzelmi hiányt 
és füstvágyat diktál. Az első nap még ellenáll. Második nap 
is. Harmadjára már majdnem rágyújt, de aztán mégsem, 
így reggel határtalanul büszke magára. Ezután szokta 
elveszteni az akaratot, és negyedik nap megtörik a sorozat. 
Aztán másnap újrakezdi. És jönnek újból a rémálomhoz 
közel eső víziók, majd minden esetben, egyfajta béklyózó 
tehetetlenségérzetből adódó álombéli szorongások, mire 
hajnalban arra ébred, hogy úszik az izzadtságban és 
kimerült.  

-          Tehát előtte nem is nagyon álmodtál?  
- Semmi jelentőset, vagy legalábbis csak 

foszlányok maradnak meg.  
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- De azért megleszel? 
- Azért megleszek. 
Legalábbis reméli, hogy minden rendben lesz. Ez a 

nyár utolsó szombatja. Aki él és mozog, az mind 
megmozdul majd valamerre. Ilyenek ezek. A hosszú 
hétvégéket azzal kezdik, hogy már csütörtök délután 
megveszik a kókuszt. Azzal péntek estig el is vannak. A 
park dzsungelében szokás szerint lenyírnak néhány 
dinoszauruszt meg zombit, csapdákat telepítenek az 
erdőben (Placing claymore!), aztán valahogy átverekedik 
magunkat az alien-tojásokon egészen a helikopter 
leszállóig, ahol a pálya végződik. Mielőtt pénteken 
nekiindulnak az éjszakának, vesznek Spongyabobos, 
Batman-es vagy Fáraós ekit is, amelyek nagyon színesek 
azokhoz képest, amiket régen lehetett kapni. (Nalinnak 
soha nem jött be annyira igazán, mert túlságosan húzta a 
fejét, csavarta a lelkét, és kiszámíthatatlannak érezte magát 
tőle – akkor már inkább a tiszta amfetamin)  

- Én már rég nem álmodom. – mondja Raggles 
módszeresen karjára tekergetvén a kábeleit. Kétségtelen, 
hogy a fű és a techno táplálása segített nekik túlélni a 
valóságot, az a két engedetlen venom, tüdejüknek tinta-
fekete tájéka, az a tajtékfüst: pszichéjük monolit ellenállássá 
vértezett, megfejthetetlen szimbiotikus esszenciája. Az 
idegrendszer akkor kezd el érdekes dolgokat produkálni, 
mikor kimerülőben van: az alig alvás, a töméntelen értágító 
koffein és drog, a szellemi túlzsibbadás. Ilyenkor kerülünk 
legalulra, ahol a fizikai sík mellékessé válik, érezzük, hogy 
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merülünk, de nem számít, valahogy csináljuk tovább. Egy-
egy pillanatra megtorpanunk, megpihenünk, a test 
kifekszik, de az elme dolgozik tovább, s mivel már a testre 
sem kell figyelnie, felturbózza önmagát, több 
gyújtóanyaghoz hozzáférve izzik fel.  

Áldott állapot.  
De aztán csak reggel lesz. A kritikus tömeg ismét az 

utcákon kattog, fejük felett biztonsági drónok köröznek, 
lesik a várost, míg ők magukba merülnek. Az éttermek 
teraszain nyüzsgő massza csak homályos kellék, a lényeg a 
folyamatos haladás, a meg nem torpanás, mint a techno 
kérlelhetetlensége, feketén árnyalt vízhang-lelke, le nem 
törő akarata. Megetetik a házi krokodilt a szezonális 
leárazáson kapott selejtes nyulakkal, bizseregnek a napon, 
véresre horzsolva maguk haszontalanságának tudatában, 
és újfent rájönnek, hogy soha nem fognak kitalálni ketrec-
labirintusukból, hogy itt maradnak, hogy itt hagyják 
magukat, hogy mégsem irányítják a választást, hanem a 
kódolt és szerzett ösztönoldalaiknak megfelelően 
működnek. 

- Lehet, be kellene szereznem azt az új cuccot, ami 
felveszi a gondolataimat.– mondja erre Nalin – Egy chip a 
fül mögé és kész. Egész könyvtárakat adhatnék ki az 
agyament álmaimból. Csak győzzék olvasni.  

- Hát, mostanában elég jól mennek ezek a bizarro 
dolgok. Tele van velük a net. Már, ha ilyesmiről van szó. 

- Azt hiszem. De ebben nem vagyok otthon. Szinte 
csak a tánczene rovatokat meg a kritikákat olvasom. 
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- Vannak beteg írások. Ezek a kelet-Európaiak nem 
normálisak. Perverz állatok, komolyan. De amúgy meg 
szórakoztat. Nem tudod komolyan venni, de legalább 
kikapcsol.  

- Engem már nem nagyon tud semmi kikapcsolni. 
Szarul alszom, nincs nőm. Bekrepálok. Már abban sem 
vagyok biztos, hogy jó ötlet volt erre a napra tenni a 
megnyitót. Hónap vége van, a pénztárcák már üresek. 
Viszont nyár vége van, tehát aki él és mozog, az mind 
megmozdul majd valamerre. Ilyenek ezek. 

- Nem számít. Hiszen erről már beszéltünk. Érted, ez 
nem a gazdag negyed, és a városban nem sok normális hely 
maradt. Az arcok ki vannak éhezve arra, hogy itt helyben 
is történjen valami. Különben is, a nyitó buli ingyenes. 
Leszünk elegen. Te csak a szetteddel foglalkozz, a többi 
majd megy magától. 

- Rajtam nem fog múlni. A zenében nem fognak 
csalódni. Rakok rá. Persze fel lesz építve. 

- Csak semmi nyálas house… 
- Haver, ha itt szimpla house-t játszol, akkor 

kiröhögnek. Hát ezek Richie Hawtin-on meg Sam 
Paganinin nőttek fel.  

- Az biztos – feleli Raggles és elmosolyodik - Tudod, 
mi ketten olyanok vagyunk, mint a techno, ami 
folyamatosan lüktet, halad előre, nem áll le, nem lassul, 
tökéletesen követi a rá szabott ütemet. Időnként jön egy 
gyönyörűséges kiállás, melynek íve széttrancsírozza az 
agyvelődet, de az alatt is hallod magadban tovább a néma 
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ütemet… a néma ütemet – becsukja a szemét, kezével 
melankolikus táncot lejt, beleéli magát a hangulatba, szinte 
ott van a táncparkett közepén.  

- Aztán berobban újra… 
- Aztán berobban újra… 
Ezt már majdnem szentimentálisnak érzi, de ilyen 

ez. Mindent tudó mosolyok, két évtizednyi együtt zenélés, 
folyamatosan épülő emlékkép-labirintus, mikor kivel, hol, 
a kezdetek, és a meghatározó állomások. Régi bulik, 
katlanok, goák, bemész egy kőfejtőbe, ahol pszichedelikus 
trance megy és középen ég a tűz, valahonnan előkerül egy 
dinitrogén-oxiddal töltött palack, három lufi egy ezresért, 
ha felmászol a katlan szélére, a kivilágított esti város pazar 
látképe fogad, illegális rave-ek, elhagyatott repülőterek és 
vidéki horgásztavak. Sokasodjunk bele az éjszakába, ez a 
denevérek népe, a fekete ruhás hajnalé, a napfelkeltébe 
táncoló, porral kevert izzadtságcseppeké, a láthatatlan 
földutakon mámorittasan bolyongók senki földje. Törjük 
fel az oltalom alatt álló barlangrendszer lezárt bejáratainak 
lakatait, péntek este megküldik üzenetben, hogy 
szombaton hol lesz a bejutás, a labirintus mélyén minden 
odúban más zene szól, drum and bass, techno, goa, 
breakbeat és van valami chill rész is fotelekkel meg a 
kisasztalra kihelyezett vitaminos pezsgő-tablettákkal, fehér 
ruhában ne gyere, mert reggelre csatakosra szürkül a 
nadrágszárad a sártól. Szórványos házi összeröffenések, 
varázs-sütis kistálak a kerti partin, vagy csak két 
négyzetméteren négyen állnak a kazánházban, kisasztal, 
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festékszag, kóla, füst, cigi-csikkekkel tele a tál, senki nem 
lát semmit.  

- Na, jó! Igyunk meg valamit, mielőtt lépünk! – 
javasolja Raggles, a külső bár robosztus védőburka mögött 
két dupla sörcsap és több oszlopnyi rövidital-lakótelep 
várja őket, felettük pedig a mennyezet tövében jókora 
Buddha szobor néz le védelmezően, fejhallgatóval a fején. 

- A szokásos? – kérdezi Nalin és a pult mögé lép. 
- Legyen. – Szokásukhoz híven kizárólag tiszta, 

átlátszó folyadékot hajlandóak fogyasztani: vagy vizet, 
vagy jelen esetben a mostanában egyre inkább keresett 
acélvodkát. Nalin mindkettejüknek tölt egy felest, aztán 
rágyújt digi-cigire. Ritkán iszik, most is csak azért, mert 
nem akar tépni, de persze így viszont el fog szívni még egy 
rakás kapszulát, mire lefekszik, és még akkor is agyalni fog 
tovább.  

- És mit szólsz a zavargásokhoz? – Szeretné elterelni 
a gondolatait mindenről, legfőképp az esti nyitásról, ezért 
hát olyan témát választ, amely sablonos, és mindenkit érint. 
A választ is tudja előre, világszemléletük, látásmódjuk nem 
hiába azonosul egymással már a kezdetektől fogva. Ettől 
persze még akár lehetnének is különböző politikai nézeteik, 
de általában nem így van: bizonyos körökbe tartozó 
emberek, bizonyos módon gondolkoznak. A sztereotípiák 
olykor lehetnek hamisak vagy megtévesztőek, de az 
egyének közösségekben való azonosulása nem véletlen. 
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- Várható volt. Mégis mit képzeltek, mi lesz ebből? – 
Raggles bosszús arcot vág, de látszik rajta, hogy ez nem 
harag. Az már az emberek többségében mintha felszívódott 
volna az elmúlt években, mintha csak kiszáradt kaktuszt 
öntöznénk, ami szívja magába a végtelenségig. De hiába 
ülepszik meg, nem vesszük észre, csak rakódik tovább 
egymásra, és most telítődni látszik. – Milyen ország az, ahol 
egy nyugdíjas, reménytelenségében nyakon szúr egy 
családsegítőst?  

- Simán. Ez már a balkán, baz’meg. 
- Hát mi van itt? A tízparancsolatot mi tartsuk be, mi 

ne csaljunk, mi ne lopjunk, mi ne hazudjunk, a törvényeket 
mi tartsuk tiszteletben, kapaszkodjunk a keresztény 
gyökerekbe, mi rettegjünk, fossunk mindenkitől, akire 
rámutatnak, mi éljünk úgy, ahogy szerintük élni kell, 
miközben egyre csak nő a szakadék a szegények meg a 
gazdagok között. Aki tehette már lelépett, most meg a 
többiek fizetik meg az árát. Azok, akik itt maradtak. 

- De hát hova mehetnék? Itt élnek a barátaim, a 
családom…  

Ragglesnek igaza van. A mai politika, a hatalmat 
gyakorlók magánügyévé vált. Az emberek csak kellékek. 
Parasztfigurák a sakktáblán, amelyeket ide-oda tologatnak, 
vagy szükségszerűen, megbánás nélkül feláldoznak. Az 
egyetlen ellenállás velük szemben az engedetlenség. De 
ahhoz tömeg kell. Annak van ereje. az egyénnek már nincs. 
Az egyén meghúzza magát, a családjára gondol vagy a 
karrierjére. Hogy nem tudja majd megvenni magának a kis 
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adagját, amivel jobban bírja. Ne áltassuk magunkat: a 
tizenöt és negyvenöt közötti korosztály jó része 
rendszeresen használ valamilyen tudatmódosító szert. A 
srácok a téren füveznek, a telepek tövében sűrű a hasisfüst, 
az iskolákban bogyókat árulnak és több tucat ismeretlen 
drogot vehetsz legálisan a neten. A jól szituált menedzserek 
kokóznak, a celebek szinte mind, a politikusok 
metamfetaminnal száguldják végig a hetet, a kampányokat. 
A hajnali piacokon a hentesek és a pékek már szippantják 
is az első csík kókuszcsíkot, hogy jól menjen a munka addig 
is, míg a nap felkel. És így tovább. Aki itt marad, az nem 
lesz képes hosszú távon józan maradni. Minden életnek 
megvan a maga meghatározható katasztrófája. 

- Én nem hibáztatom azokat, akik elmentek. – 
mondja Ragglesnak. – De én maradok. Ezt a szart legalább 
már ismerem. És itt legalább nem volt polgárháború, mi 
még egész jól megúsztuk az utóbbi éveket. 

- Egész jól…na és milyen áron? De persze… nem 
megyünk sehova. 

- Persze. Mi már nem megyünk innen sehova, nem 
azt mondom. – feleli Raggles - Itt már megszoktuk, itt már 
felépítettünk valamit. Én sem lennék képes csak úgy 
eldobni mindezt. Arról nem is beszélve, hogy egy klub 
nyitás kellős közepén vagyunk, haver!  

- És ez a legfontosabb. 
- Ez bizony. Nekünk elég ennyi. 
- Nem árulhatjuk el az álmainkat. Mondom én, aki 

még aludni sem tud normálisan fű nélkül. 
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- Altatóval próbáltad már? 
- Mindennel próbáltam. Gyógyszereket nem akarok 

szedni, a gyógyteák meg ezek a szarságok viszont mit sem 
érnek. De nem baj. Majd átmegy. Csak valahogy nem 
vagyok az igazi. Amolyan „Csökkentett üzemmód”, érted, 
nincs igazán életkedved, tétovázol, határozatlan vagy. 
Pedig azt hittem, majd tisztább lesz a gondolkodásom, ha 
nem szívok, de éppen ellenkezőleg történik. Érzem, hogy 
nem vagyok önmagam. Nem jönnek az ötletek, olyan 
hozzáállásban lettem lomha, érted.  

- Pont fordítva kellene. 
- Igen, de nálam mégse. Nincs elég inspiráció. 

Lekötnek a hétköznapi dolgok, és ezzel meg is elégszem. 
Csak úgy teszem a dolgom szolidan, elvagyok egész nap, 
minden rendben, de talán túlságosan is. egy idő után 
hiányzik, hogy pezsegjen az agyam. Érted. Különben még 
a zenéket sem úgy hallgatom. Nem érzem át annyira, hogy 
melyiket akarom majd lejátszani, melyiket csak hallgatni. 
Rengeteget kukázok, és csak ritkán jön valami.  
Szerintem ezt most nem jól időzítetted. Várhatál volna vele 
a nyitásig. 

- A térdem miatt van. de tudom mi lesz. Egy hét után 
megelégelem ezt az üres, egyforma kongást és betépek, 
akárhogy is fáj utána a térdkalácsom. 

- De legalább akkor egyből jön az ihlet, mi? 
- Pezseg az agyam rögtön.  
- Persze sativa. 
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- Persze, ha már megtöröm a sorozatot, legalább 
aktív legyen. Emlékszel, hogy tavaly hónapokig csak indica-
t lehetett kapni. 

- ’zt, hogy néztünk ki esténként. 
- Az ám. A szenvedély állati sorba taszít, és semmibe 

veszi a civilizáció törvényeit. 
Ezen az állásponton maradva megisznak még egy 

utolsó acélvodkát, mielőtt kilépnek az éjszakába. Odakint a 
dokkok felől édes pézsmaszagot hozó késő nyári széllel az 
arcán, Nalin beüti a zárkódokat, s míg a robosztus 
biztonsági ajtó be nem záródik, a bejárat feletti kolofonon a 
bíborködbe burkolódzó Buddha-szobor ónixos fényét nézi, 
majd hidegen mosolyogni kezd. Még hazafelé tartva is 
azon gondolkodik, amit utoljára Raggles-nak mondott. A 
szenvedélyről, amit pedig a vágy táplál folyamatosan. A 
szenvedély, amely kielégülést hoz és romba dönt. ⌠Mi kell 
ahhoz, hogy képesek legyünk uralkodni rajta? Az 
egészségünk kára, a lelkünk fájdalma?⌡Erről eszébe jut, 
hogy délután még a gyógytornán is meg kell jelennie, 
hiszen ő maga kért egy plusz hétvégi órát a tornásztól, hogy 
estére jó formában legyen. A vérellátást javító mágneses 
kezelés mindenképp jót fog tenni a térdének, amelynek 
aztán hajnalig ki kell tartania valahogy. A magukból a 
problémákat kibeszélők megkönnyebbült lelkületével veti 
magát bele a sötét hajnalba, de agya már-már átkapcsol az 
esti fellépésre, amivel kapcsolatban rögtön is dönti, hogy az 
első tétel, amit felrak majd, az Enos „Asgard”-ja lesz.  
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        JERKER, 03:15 

  

„Tárd szét a karod, hogy keresztre feszíthessenek, vágd fel az ereidet, hogy 

megcsapolhassák a véred, és mondd, Ez az én vérem, igyátok, ez az én testem, 

egyétek, ez az én életem, vegyétek el…” 

                            José Saramago - Egy évszázad regénye 

 
 
 Az árkádok végén felbukkanó közlekedési lámpa 
pirosra vált, mire ő lomhán a fékre lép és a motor 
becsordogál a záróvonalig. A hajnali sötétség még bőszen 
tombol, de a kikötő felől már apró rozsdafoltok látszanak 
az égen. A lámpa vöröse szigorúan ékelődik az utca 
hiányos fényei közé, megvetvén az idegent, aki arra jár. Ez 
már nem a belváros, ahol a kirakatokban és a 
reklámtáblákon tökéletes nők és férfiak mutatják a helyes 
életmódot, a megfelelő irányt ⌠mosoly és tisztaság⌡, itt már 
nem hallatszik az elégetett zsírpárnák jajveszékelése, a 
megviselt edzőtermi bérletek sátortáborának egymásra 
súrlódása a fiókban, vagy a kiváló minőségű 
élelmiszeradagok toporzékolása a hűtőkben. Itt nem 
csillognak hófehér zománcok a hullámzó fogpaszta-
tengerek alatt. Itt csak a kiüresedett telkek félig beomlott 
házai tátognak, némelyekben hajléktalanokkal, a fél-
háztömbnyi transz-diffúzorok állandó zümmögésével, a 
sikátorok járataiból felszálló gőzfüsttel.  
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De megszokta már. A belvárosi csillogás 
kontrapunktjaként ez volt az a terep, ahol igazán mélyre 
áshatott a bűnben. Műszak végeztével általában tett egy kis 
kitérőt, és errefelé kanyarodott, hátha belebotlik valami 
komolyabb zűrbe. A szolgálat a nagyravágyó hivatalnokok 
körében nem igazán elégítette ki. A testőrködés és a 
vagyonvédelem viszonylag jól fizetett, ám hiányzott belőle 
az utca igazi mocska. Öltönyös bürokraták, feltörekvő 
politikusok, luxusfeleségek - az ilyenekre vigyázni a 
jelenlegi körülmények között nem nagy kunszt. Az 
államháztartás működése az utóbbi két periódusban 
túlságosan eltorzult, a hatalom mindent központosított és 
maga alá vont, így egyetlen szerv sem maradhatott 
magánkézben. A biztonsági szolgálatok átvilágítás után is 
csak az elvhű alkalmazottak kerülhettek látószögbe. 
Akinek a közösségi oldalán bárminemű kormánykritikus 
vagy az annak elveivel nem harmonizáló tartalmat találtak, 
már repült is. Így aztán mindenhol az állami cégek által 
bőven finanszírozott képzések indultak, ahol pár év alatt 
még az utcáról besétáló senkikből is „kommandóst” 
faragtak maguknak. Nagy részük persze nem ért semmit. 
Egy igazán éles helyzetben ugyanazt csinálnák, mint 
általában: kérdőn bámulnak a felettesükre, hogy akkor 
most mi a parancs. Önálló döntésre képtelen bábok bevetési 
szerkóban. De hát ez kell ide: betanítható, irányítható 
húsbábuk, akikkel ki lehet tömni a kormányzati szervek 
épületeinek kordonjait, akik lelkiismeret furdalás nélkül 
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bezúzzák a kilakoltatandó kisnyugdíjasok elreteszelt ajtóit, 
s védik hűségesen a vezért mindenekfelett.     
 Soha nem tartozott igazán közéjük. Az apja miatt 
vette fel a szolgálatot, akinek munkája végig- kísérte 
gyerekkorát. Esténként a vacsoránál rendszerint ott feküdt 
az asztalon a szolgálati pisztoly, amivel idejekorán 
megtanította lőni, hétvégén focimeccsek helyett a lőtérre 
jártak gyakorolni, vagy egész napokat töltöttek a 
hegyekben, sátorban, túlélő felszereléssel. Nyulat lőttek 
maguknak, vagy ha szerencséjük volt, szarvast. „Gyerünk 
Jerky, koncentrálj!” Az apja nem csak a nevelője volt, hanem 
a kiképzőtisztje is. Soha fel sem merült, hogy nem a tiszti 
főiskolát választja magának. Családjában három felmenőig 
visszamenően minden férfi ott tanult, a kérdés csak az 
lehetett, hogy ezek után a rendőrségnél, a katonaságnál 
vagy valamilyen más szervnél végzi. Végül a biztonsági 
szolgálatnál kötött ki, mert ez éppen megfelelt annak a 
távolságtartásnak, ami huszonnyolc éve alatt az 
emberekkel kapcsolatban kialakult. Keveset beszélt, 
megtenni szerette a dolgokat, jól felépítette a másoktól és 
az önmagától való idegenkedést, és attól kezdve már nem 
akart élni az új sikere okozta közönséges elégedettségben, 
mely iskolái elvégzését és végső kiképzését követte. Úgy 
gondolta, a kiképzésnek soha sincs vége, az élete maga a 
kiképzés, a folyamatos készenlétben állás, harcra készség. 
Tökéletesen lemondani a világról annyit jelent, mint szünet 
nélkül irgalmatlan fájdalmakat vállalni, s bár mindebben 
határtalanul sok primitív gőg van, az ideológiáit sikerült 
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leszűkítenie saját cselekvési köreire, nem rakta félre, mint a 
többiek, hanem átformálta. Egyszerűen gondolkodott, 
kedvelte a helyi megoldásokat, ha kell, a törvényen kívül, 
gyors és hatékony módon. Mindenki a maga szintjén ásson. 
Kis lépések a gyöngyszürke iszapban. Vannak, akik a 
lehetetlen és hálátlan életet keresik, mert csak úgy tudják 
elképzelni: csupa szenvedés, küzdelem, konfliktus és 
dráma: bonyolítják, hogy kibogozhassák és így elfoglalják 
magukat egész idő alatt, ami nekik adatott. 
Vigasztalanságuk olykor egyesül az istenivel, miközben a 
végtelenbe tágul fönséges nyugalmuknak az a barázdája, 
amely szelíden eltakarja a halál szakadékát. De az igazán 
fontos dolgok az árnyékban történnek. És ez így van 
rendjén. A reflektorfény megváltoztatná hatásukat és talán 
az érvényességüket is. Így a média sem mutatja be, még 
csak nem is közli őket, vagy legalább is nem akkor, amikor 
megtörténnek. Ő is ezt a terepet kedveli, és érzi magát 
igazán otthon benne. Árnyékban. Hiszen a világot azok 
tudják leginkább formálni, akik másoknak hátat fordítva a 
homályban tevékenykednek. Nem várnak és nem is 
igényelnek elismerést, csak teszik, amire születtek. Az élet 
az emberek többségét megtépázza, meggyötri, kíméletlenül 
hányja-veti, mint valami tárgyat, és nem tekinti saját 
akarattal vagy döntési képességgel rendelkező egyénnek. 
Az, aki felfedezi önmagában rendeltetését, és nem az előre 
legyártott, hasznavehetetlen ósdi ideológiák valamelyike 
mentén keresi az útját, szükségszerűen az árnyékban kell, 
hogy keresgéljen, ott, ahová már senki nem lát. 
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 A lámpa zöldre vált. Rákanyarodva a rakpart felé 
vezető lehajtóra, egy villogó holo-reklám alá hajtva 
 
 
 
                                A KIBŐVÍTETT ÉLET  
 
beleveti magát a sötétségbe. Az utcák vészterhesen üresek 
ma este, mindenki a ligetbe szervezett tüntetésen van, vagy 
néhány kocsma közbeiktatásával épp onnan tart hazafelé. 
Hajléktalanokat sem nagyon látni, statisztikailag nem is 
léteznek, de akik mégis manifesztálódnak valahogy, előbb-
utóbb a szervkereskedők vagy fejvadászok prédáivá 
lesznek. Szóval itt alul azért még akadhat valami. Egy 
ártatlannak tűnő gyorsulási verseny vagy a látszólag 
semmiből kitörő hatalmi bandaharc. Pisztolyok, puskák. 
Férfiasságuk mesterséges meghosszabbításai. Törekvéseik 
túlságos fellengzősége által alacsonyabb rendű emberekké 
süllyedve a felsőbbrendűségre törekvők úgy pusztítják 
egymást, mint megannyi veszett kutya. Aztán az lesz felül, 
aki addig alul volt. De akadnak könnyebb esetek is. Múlt 
héten egy, a kegyvesztett újságírókból lett hajléktalanok 
dirigens csoportja felgyújtott egy szemetes konténert majd 
a tüzénél szalonnát sütött. Nem ritkák a vallási fanatisták 
összetűzései sem. Az Északi-tenger felé siető nagy folyóktól 
délre terül el ez az átkötő tartomány, éppen azon a vonalon, 
ami a felföldi protestánsokat elválasztja a déli 
katolikusoktól, és ehhez jönnek még az iszlamista 

    MODERNA 
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bevándorlók. A kormány hisztérikus üldöző-propagandát 
folytat ellenük, hogy elterelje a figyelmet a gazdasági vagy 
más közéleti problémákról, és ellenségképet teremtsen az 
itteni keresztényeknek, akik azt gondolják, hogy ők 
erényesebbek. Pedig meglehet minden jelentős erényed, 
attól még lehetsz rossz emberré. Mindannyian ugyanúgy 
bűnösök vagyunk. Együtt kell élnünk a bűneikkel, amíg 
meg nem halunk, és akkor majd lassan minden 
kiegyenlítődik, és már senkit sem fog érdekelni a múlt. 
Talán érdekel valakit, hogy mi történt Napóleon idején? 
Senki nem érzi már a saját bőrén, ezért nem számít. A mi 
időnk is ilyen lesz majd – mintha meg sem történt volna. 
 Túl sokat töpreng. Rendszerint motorozás közben 
törnek rá a gondolatok, ilyenkor formálódik a napközben 
felgyülemlett anyag. Ösztönösen vezet, már oda sem figyel, 
jól ismerve az utcákat, kerülőket téve hajt hazafelé, hátha 
csurran-cseppen valami. Odabent csak a fejeseket kell 
védeni, kísérgetni őket naphosszat a megnyitókra, 
átadásokra, ünnepi beszédekre. Vágni át a tömegen, 
kihunyt arccal pózolni. Arrébb lökni azt a pár szemfüles 
hőzöngőt, aki az ellenőrzéseken mégis átjutott, félretolni a 
kellemetlenkedő újságírót, sorfalat állni a vörös szőnyegen.  

Csakhogy a rendszer alatt érezhetően kezd 
felgyülemleni az évek alatt elszórt mocsok: a 
szakágazatokban munkaerőhiány, a kórházi dolgozók 
tömegesen mondanak fel, a megosztott, nagyrészt 
kisemmizett társadalom fortyogó dühe dobálgatja a fazék 
fedelét. Nem először történik meg és nem is utoljára. Szinte 
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már sablonos. Pedig azt gondolta, hogy a közelmúlt 
világpolitikai változásaiból fakadó közéleti, közigazgatási 
vagy személyi korlátozások végleg blokkolták a 
társadalom akarat erejét, becsatornázási immunitását. Úgy 
tűnik azonban, hogy a folyamatok mindig újra 
generálódnak, mindig marad, aki ellenáll, és lám, egy 
dekáddal később ismét itt tartunk. Akkor a 
munkanélküliség nyomán támadt nyomor, a végleg 
kilátástalan rabszolgasorba taszított társadalmi keserűség 
érte el a forráspontot, évtizedes haraggal hozva el a 
lázadásokat a világban. Fiatal volt, de jól emlékszik 
mindenre, nem tud nem emlékezni arra, hogyan is vált 
élessé az, amire mindig is készült, avagy mindig is 
készítették Támaszd meg a hátad Jerk, támaszd meg magad, és 
csináld! milyen is volt elkezdeni igazából. Mennie kellett, és 
ment is, hiszen erre várt. Ideológiák nem kellenek, csak 
tiszta célok. Vannak, akik légkondicionált helyiségek 
íróasztalai mögül irányítják a dolgaikat, mások meg a 
terepen. És akkoriban volt bőven terep, a közép és dél-
amerikai országok szokásukhoz híven, élen jártak a 
lázongásokban, Managuában lefejezték az elnököt, mire 
odaértek, de a világ legeldugottabb szegleteiből 
kimenekített kormányzók, tanácsosok, miniszterek, 
bizottsági tagok, családtagok, diplomaták, kalifák, rabbik, 
papok, és bárki, akit csak kellett, akit csak mondtak, az 
általában túlélte. Venezuela, Kongó, Nepál vagy 
Lanzarote… térképeken alig látható szigetek, rejtekházak, 
atombunkerek, védett szobák, földalatti folyosórendszerek, 
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páncélozott kétéltű terepjárólimuzinok, toronyházak 
skalpjáról felszálló helikopterek…    

Az volt az igazi.  
Ehhez képest idelent, a valóságban, most, ő a 

nullpont, amely úgy határozza meg jelenlétét, hogy nincs 
jelen. Kívülállónak érzi magát, és jó ez így,  
 A dokkokhoz érve lassítani kezd. A világítótorony 
fényháromszöge végigsöpri az éjszakát, sisakját nordikus 
szél polírozza, hatol át rajta, mint penge a fekete vásznon, s 
már éppen lemondana a ma esti mókáról, amikor meglátja 
a felüljárónál a csoportosulást, a felvillanó telefonok 
jégfehér villogását, a riadalmat, melyet felbukkanása okoz. 
Négy-öt nyúlánk fekete varjú, fiatal mind, oldalra vágott 
klónhaj, eszelős tekintet, kettő azonnal befordul, hogy ne is 
mutassa magát. Hirtelen mozdulatok, gyors mozgás, 
pillanatnyi helycserék, zsebekbe forduló kezek. 
Kereskedők, az éjszaka kisiparosai, porok, tabletták, 
kivonatok urai, növényi fakérgek, szárított kaktuszpor, 
meszkalin és gomba, a legújabb fejlesztésű stimulánsok, 
nem mintha az amfetamin annyival drágább lenne, de a 
fiatal generációk mindig is szerettek kísérletezni, néha az 
egyikük életébe kerül, de máskor meggazdagodnak a 
kemikáliákon, amelyeket a házi laborjukban 
kotyvasztanak. Eldugott raktérépületek hátsó részlegei, 
alagsorok, pincék, átalakított garázsok, műtrágya, perlit, 
liquid-foszfor, műanyaghordók és mikroszálas szövetek, 
az asztalon két műanyagszatyornyi kóla, szinte lapátolni 
lehetne, mi is négyezer grammal jöttünk a világra. 
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Kereskedők, kisiparosok, ez a vidék évszázadok óta 
biztosította a nők számára a cipót, a férfiaknak a szivart, a 
családnak a legszebb textíliákat, hazája volt ez epernek, 
lennek, cukornak és sörnek, de manapság a legnagyobb 
üzlet még csak nem is a drog, hanem a szerv és 
emberkereskedelem. A kikötő piacán még most is minden 
szombaton vásárt rendeznek, hétköznap esténként meg 
bevándorlókat és menekülteket importálnak, de tudjuk, 
hogy aminek állandó, bérelt helye van az ember 
kultúrtörténetében, az továbbra is a kábítószer. 
Kereskedők, az éjszaka kisiparosai, zsebekbe forduló 
kezek. Ezek itt még csak gyerekek, de már a nagyokkal 
akarnak játszani, és játszanak is, egy pillanatra ők is naggyá 
válnak, a ranglétra újra meginog, ha egyikük kiesik, jön 
helyette kettő másik, röhejes véletlen, ha a dolgaink több 
napon keresztül jól mennek, itt lihegnek a nyakunkon a 
trónkövetelők, és részt akarnak.   

Keleten már kelőben volt a nap, fent a magasban 
vörös felhők úsztak, lejjebb rózsaszínűek, és még lejjebb, a 
naphoz közel sárgák. Jerker nyugodt, határozott 
mozdulattal húzza meg a féket. A cselekedet kauzálissá 
válik, de a megérzések sohasem csalnak. Csak az agy 
engedheti tévútra őket.  

Szavak nem kellenek.  

  



68 

 

 

 



69 

 

               BROHTUN, 04:20 

 
„Tévedünk, ha különleges alkotóknak gondoljuk magunkat. Mindenki 
ugyanúgy alkot, ahogy mi. Mindenki kitalál valamit, mindenki képzelődik, 
reménykedik, álmodik, fél, emlékezik, megfigyel – mindezekből gondolatokat és 
képeket alkot magának, ezek közül néhány kifejezhető, néhány nem. Mi abban 
különbözünk a legtöbb embertől, hogy megpróbáljuk lerombolni ezeket a 
gondolatokat és képeket.” 

          John Berger- Korunk festője  

 
 

Már kora reggel vérzek. A zsemlekorong megvágta 
a szám szélét, nesze neked egészséges életmód, a teljes 
kiőrlésű rozs sűrű állaga órákkal később fegyverré szikkad. 
A mosdóhoz tartozó kis faliszekrényből előkotrok egy 
vattapamacsot, és odaszorítom a sebhez. Itt egyébként is 
vékonyabb a bőr. Nézem magam a tükörben, pőre testemen 
a kazalnyi anyajegyet különböző manifesztáló-dásokban, a 
bársonyba burkolt arcot, mesterséges fényben tündökölve. 
A bőr felrepedt járatainak kanyargó kirajzolódása 

Mit mutatnak ma délelőtt a számok, az óra, a mérleg, 
a mosogató LED lapjai? A hírek ócska huzata ott 
rakoncátlankodik a függönnyel az ablak alatt. Vályúból 
etetik ezeket. De a kétségbeesés gyanús, így hát minden 
nap tovább nyomulok előre, csakhogy már nem várom meg 
az eredményeket, mióta rájöttem, hogy létem sokféle arca 
mögött semmi nincsen. Ennek ellenére hagyom, hogy a 
tükör torzítson, majd kiválogatom az épnek látszó 
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darabokat, és ezt használom szurrogátumnak. Hiszen míg 
azt tettem, amit a többiek, nem jutottam vele sehova, 
szégyenletesen pocsékoltam szellemem, félholtan, 
üvöltözés közepette, őszök, telek, tavaszok, nyarak. A tüdő 
kitágult hajszálereiben bujkáló ásítás  
 Leszakadt minden egyszerre, ahogy szokott, fogom 
hát a kellékeimet, és felügyelek. Az embernek a napja felét 
munkával kel töltenie, nincs értelme másra vágynia. 
Otthonos homokdűnéken ballagni, hallgatni az 
atmoszférikus morajlást, hagyni, hogy íriszét felmelegítse a 
nátrium-sárga tűnődés. Arra sarkallom magam, hogy ne 
vegyek tudomást a látomásokról, az elmaradt érintések 
állandósuló hiányáról, a kudarcok és tévedések 
szilánkjaiból összeragasztott félelmekről. Nem leszek többé 
senki bűnbakja, mi haszna, hogy az ember küszködik, 
amikor minden sarok csak a túlélés következő fordulója. 
Túl régóta nézem, hogy időszakos karambolok futnak a 
revolvermarkolaton, a csatornák lejtőinek alján meggyűlt 
tócsák pedig kipeckelik rám a cigarettacsikkeket. A torok 
öblös tárnájába ágyazott harag 
 A folyosók végén liberdadot üvöltenek, de hiába, 
minden önmagába fordul vissza, a generációk tehetetlenül 
elkopnak, ugyanazok a képsorok bukkannak fel 
hatványozva, újrapingált kontúrokkal, az ösztönökre 
csendesült káosz vad, sivár lüktetésében. A sokszínűség 
felemésztett körülöttem mindent, elidegenítet a fajtól, a 
felhígított vérvonalak antropológiája rideg apátiába sodort. 
A kerítésén át, göndör, virágos rések közül néztem, 
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ahogyan átformálódik előttem a sodrás, és az 
alkalmazkodás kerékráfján sistergő lendület átszabja a 
körbevonzást. Hiába a törődés, a blazírt manőverek, a 
nyakszirtekig tekeredő odafigyelés, mégiscsak 
szemtelenség lenne többet kérni a most-nál, hiszen mégsem 
teljesen igaz, hogy a történelem ismétli önmagát. Ahol az 
árnyékhangok tele vannak pörgő feketeséggel, és foltok 
futnak simán, csillogva, és a delírium sem a régi már: ott az 
elkobzott öntudatok rágják magukat dögfűvirág mezőkön 
át, osonva az unott réseken. Mind találkozunk reggel a 
cirkuszban – ez már eldőlt, és nem maradt más, mint 
végigszántani a szerepeket, elmutogatni a jövőt és várni, 
hogy feltörjön.   
A gyomor kavargó émelye 
 Térdig érő, izgatott Monet képek közt bolyongva, 
már régóta csak az igézetnek élve arra szorítkozom, hogy 
felhagyjak régi szokásaimmal, s végre megmutassam féltve 
őrzött tisztességtelenségem a sztoikus nyugalom 
homokzátonyán, az élet rögtönzött krematóriumában. 
Kihasználtam minden percet ellenük, csapdákat állítottam 
önhatalmúlag bosszút állva, majd esténként beástam 
magam biztonságos állásaimba. Kitartottam. Közben az idő 
láthatatlanul emésztett tovább, kalandok, kínok, keserves 
szerelmek, a kéz esetlen, ciklikus ringása a techno ütemére. 
Hány éve már, hogy körbevesz a WC ülőkékről dobbantott 
lázadás, a szemfényvesztés amfiteátrumának közönye? A 
gyönyörnek éppen annyi fokozata van, mint a 
fájdalomnak, ezt hajlamosak elfelejteni a hit szerpentinén 
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nyüzsgő kóklerek, a hatalom terepasztalán tologatott 
gólem-fejek, s amikor május végén elvirágzik minden, 
mind felgyűlünk a táncra. Az orr nyálkahártyájába kapaszkodó 
rögfészkek 
 Optimizmusom csaknem habkönnyűvé vált az évek 
során, elveszítette jellegzetességeit, csakránként merült el a 
beletörődés bélrendszerében, és porladása alatt csupa 
semmirevaló salakot termelt, kiaknázhatatlan szikkadt 
szívsarat. Hívtak profétának, prédikáltam ünnepen, fogtam 
a szegettek kezét, halottam a zajon át szajonárájukat, a 
végzetes csendben beteg lelkekkel ellenkezve. Mégsem 
tartok tovább a seholnál. Mintha sorsomnál fogva 
visszafelé dörzsöltem volna a szelencét, az elejtett 
győzelmek helyén rejtett ösvényeken csatangoltam, 
vadcsapásokon gázolva, míg aztán ideérvén ráébredtem, 
hogy a győzelem a bolondok illúziója. De tartsuk egyben a 
nyájas szereplőket a maguk teljességében, mikor kinézünk 
a sarok mögül, az emberek a szavakkal úgyis csak elnyüvik 
egymást, hát néma fölényünk legyen megnyugvás a 
változtathatatlanban, mikor már sírni sem tudunk. A garat 
tompa mélynyomása 

A csontokat újra kell törni. A föltorlott rálátásnak 
megfelelő látószögből, huzagolt repkényindáktól takarva, 
megmetszetlen vágyak szorításában, s közben hagyni, 
hogy a nap ferde tűket szúrjon a hátunkra. A kosz úgyis 
beeszi magát az élő és élettelen tárgyak minden sejtébe, 
pólusába, míg végül minden mozdulatlanná dermed, 
mikor hozzányúl az ember. Balekok ezer esztendeje, 
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gigantikus idők átsóhajtott szinapszisa, és még mindig 
minden csak szájalás. Ugyanaz a mintázat vagyunk, csak 
más-más kiszökellésekkel, némely erőteljesebb, más kósza, 
a magasabb érdekek magukba olvasztják az egyes 
nézőpontokat, ahol már azt hisszük, olyan sokat 
szenvedtünk, hogy megtanultunk kitartani. De a kívülállók 
előbb utóbb törvényszerűen szembe kerülnek a valósággal, 
és ott szakad minden, a hólyagot vert igazságok, a felgyűrt, 
magunkra rántott téboly. A szemek mögött rejtező, dülledt 
nyúlványok 
 Csapódni csak alkonyatkor érdemes ⌠úgy 
gondolom⌡ ropogós idomok közt feltáruló illatos 
ürességen vetni magunkat át a rejtett fenségességbe. Ha 
már fordulni kell. Ha már a tükröket zsebre kell tenni vagy 
fekete felüket mutatni csak. Mulatni azon már, hogy 
igénybe vett igénytelen időm használták, repesztgették, 
mint a számat ez a reggeli zsemlevágás, hogy most már 
testem öntudatlanul, rutinból is megteszi azt, amit 
szándékomon múlva meg sem akart volna. A kolónia 
persze tovább álmodik, csak én már nem vagyok része 
többé, csak az árnyékukban látszom. Holnapokra számolt 
attitűdök tündökölnek, míg nekem mostantól nem számít 
más csak az agyrögök felezései ideje. A fej üregeinek pulzáló 
ritmusa 
 Odakint lassan megindul az élet. A reggel ötös hírek 
propaganda-zagyváján átszűrődik az ablakok mögött 
felberregő autók zaja. Tompán öblös morajuk lomha 
felvezetése a kinti világ ébredésének: a tejhordók latte-
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kommandója árnyként suhan a házak között, a pékek 
gőzölgő puttonyosai karamellpára-csíkokat eregetnek a 
háztömbök tetőteréig, a taxisok az éjszaka mélyéről 
befutnak az első kuncsaftjaikkal. Már a járdaszigetek 
repedezett szirtjein, az alacsonyra nyírt sövények 
párhuzamában megkezdődnek a tárgyalások, hogy kinél 
van még digi-cigi vagy bármi más.  Elzárom a rádiót, 
amúgy is csak azért kínzom vele magam minden reggel, 
hogy felhúzzam az agyam, és koffein helyett az adrenalin 
adja meg a napi lökést. Megpróbálok lejönni mindenről, 
ami az idegrendszeremet stimulálja. A drogok mindig is jót 
tettek az elmémnek, de a testem egyszer csak már nem 
akarta őket. Idővel magam maradtam. Agyontépázott 
perceimmel teljesítem tovább az élet terminológiáját, 
próbálok üzenetet hagyni másoknak és hatást érni el vele. 
Most majd megiszom a fehérjeturmixomat, szívok pár 
slukkot és nekiülök végre írni.  
 Minden nap ugyanabban az időben kelek, 
magamtól, ébresztés nélkül. Ez már azóta így van, hogy a 
feleségem elhagyott, és annak már több, mint két éve. 
⌠Éjfélig tartó, meddő veszekedések, az egyik ego le akarja 
győzni a másikat. A sehova sem futó aránytalanság. Egy nő 
mindig meg akarja találni a férfi legbelsejét, meg akarja 
szelídíteni, át szeretné formálni. Így készül fel a 
gyereknevelésre: először a férfin gyakorol.⌡ Rendszerint 
megpróbálok legalább délig írni, aztán eszem valamit, 
mielőtt bemegyek a színházba. Amióta egyedül élek, elég 
jól megy az írás, de romba dőlt arcomat nem takarja el 
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semmi. Írok egy könyvet, amit megint senki nem fog 
olvasni, csakúgy, mint az előzőeket. Hazugság nélkül, 
szólamok nélkül, sosem megalkuvón írok, az a belső hang 
löki belém a szavakat, fűzi láncra a mondatokat. Ez a hang 
a világ jeleiből táplálkozik, lehasal, tetten ér. Nincsenek 
üres sorok, nincs olyan, hogy a kiválasztott szavak végül az 
adott tartalomhoz vezetnek. Itt minden szó megtervezett. 
 Csakhogy ez nem mérvadó. Az írás mindenkinek 
mást jelent, mást ad és vesz el tőle. A kritikus hangnem ma 
hazaárulásnak számít, érezhetőbben, mint valaha. A 
kortárs irodalom despotái állami pénzekből uralkodnak 
egyenértékekre szabott intézményeken, csonka ideológiák 
mentén, hős-eposzokat vizionálva a kornak. A nemzeti 
„kihaénnem?”, bohózatokba illő nyilatkozatai az utókorra 
kárhozatva tapadnak meg önmaguk irrigáltságába, a 
csődbe ment objektivitás már régóta csak azok kiváltsága, 
akik nem függenek a rendszertől. De abból meg nemigen 
lehet megélni. Sodródni a semmiben. Fiatalon hinni abban, 
hogy elég a saját ütemedben élni. Valamennyien későn 
vesszük észre, hogy becsatornáznak minket, hagyjuk, hogy 
feloldjon az idő, és a szkepszis máris megváltozik. Már 
tudjuk, hogy hiába. Látjuk, hogy a következő nemzedékek 
az általunk teremtett lehetőségekben fulladoznak, 
megátalkodott módon önzőek, hisztérikusak, és 
agresszívak. A romlottság történelmi léptékkel mérve is 
kiemelkedő, a nők csalódtak a férfiakban, a férfiak 
csalódtak a nőkben, a feminizmus visszafelé sült el, 
akárcsak a genderizmus, és a legnépesebb város is rengeteg 
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vadon csupán. Szavainkat celláinkból kiálltjuk, és nem 
remélhetjük, hogy másnak is ugyanazt jelentik, mint 
nekünk. Megházasodunk. Két magányosság lesz egy 
helyen egy helyett, gyermeket nemzünk, és ebből még több 
magányosság származik. Megismételjük a szerelmi aktust, 
csakhogy a közelség már nem egybeolvadás. Ahogy 
Bukowski mondta volt: „Ki ér egyáltalán valamit? 
Legokosabb, ha leszopja magát az ember, kefél egyet, aztán 
reggel felkel valahogy.”  
  Hallom, hogy az ablakon apró kopogásokkal 
megérkezik a nap első esője. Kinyitom a teraszajtót, a 
konyhában meg a bukóablakot, hogy a hűvös, még tiszta 
reggeli pára felcsapódva a plafonig bejárja a szobát. Ha 
minden jól megy, délelőtt kiesi magát, és mire munkába 
kell mennem, felszárad. Ma nyugis nap lesz. Thomas Mann 
három órás Varázshegyét adják, azon kevesen szoktak 
lenni. Nem csodálom. Magam részéről a könyvet is 
félbehagytam. Kinek van ideje és ereje a múlt lejárt 
szellemiségét ennyi oldalon keresztül magával cipelnie? A 
jelenre sem találunk megoldást, hát a múltba menekülünk 
vissza. Mindig csak a klasszikusok, mindig csak a jól bevált. 
Mintha más nem is létezne csak a Don Quijote, a Rómeó és 
Júlia, z Oidipusz meg a többi túljáratott előd. Anyira 
unalmas, hogy nem néhány üdítő kivételen kívül nem 
történik semmi más. A Varázshegy is ilyen. De a 
nyugdíjasok bérletében a darab fent van a listán, azok meg 
mindig jönnek, akármit adnak, el nem szalasztanák a 
számukra kikészített ingyen pereceket meg a limonádét, 
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amibe a ruhatáros csaj rendszerint csempész némi vodkát 
is. Na, igen. Én már valószínűleg nem leszek nyugdíjas. 
Addigra bőven összeomlik a gazdaság és valami ürügyet 
majd mégiscsak találnak a háborúra. Az minden 
emberöltőben megterem legalább egyszer, hát én sem 
úszhatom meg. Ebben az országban most még csak 
szavakkal játsszák, de ha jól figyelünk, láthatjuk a sokat 
sejtető intézkedéseket. Az árkok száradnak. A termés 
fonnyad. A békák vándorolnak. Minden jel arra mutat, 
hogy újra el akarjuk játszani a múltat, amiből már 
többszörösen is tanulnunk kellett volna,de most megint 
van néhány barom, aki túl akarja tolni. Később majd remek 
írások születnek a korszakról. Igen - és kezdjük elölről.  

Újra és újra. Ahogy mindig is. 
Az évadok során csupán a szereplők változnak, 

jönnek-mennek, egyre profibban adják elő a műsort, egyre 
precízebben. De a darab örök, a genetikailag belénk kódolt 
romlottság az időspirál változásainak törvényszerű 
kihatásaival ront a végkimenetelre. 

Ülök a gép előtt, az eső tajtékbokrétái szürkére 
mossák a reggelt, és ez pillanatnyilag elégségesen 
megnyugtat. Merev mozdulatlanságomban minden 
hiábavalóság-érzetem ellenére élvezem a lecsapódó víz 
illatát, érzem, hogy élek. A fej üregeinek pulzáló ritmusa. 

És ezen felül semmi.  
Néhány érzés. Hogy mondjuk, hiányzik anyám 

szilvalekvárja. Mióta meghalt, bizonyos dolgok eltűntek az 
életemből, vagy már csak a maradványaik vannak. Anyám 
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hiába vesztette el idős korára ízérzéket és sózott szét szinte 
mindent, a nyár végi szilvalekvár befőzését még így sem 
tudta elrontani soha. Már csak egy üveggel van, és nem 
merem felbontani. Félek, hogy soha többé nem érezhetem 
azt az ízt, de azt sem akarom, hogy megromoljon. Ő mindig 
is azt hangoztatta, hogy egy gyereket lehet normálisan 
felnevelni. Azt hiszem, neki még ez sem sikerült. Amikor 
kicsi voltam, nem tudtam kimondani az anya szót, helyette 
„adzsit” rögtönöztem és ez sokáig rajtam maradt. De mára 
minden kikopott. Az időjárás apránként megváltozott, 
kérdések pedig már régóta nincsenek, csak az előre megírt 
válaszok maradtak. Harminc évesen az örvény kellős 
közepén depressziós az ember, negyven évesen önmaga 
foglyaként megkeseredett, de mire az ötvenes környékére 
ér, már az is elmúlik: marad a szomorú beletörődéssel 
átitatott undor és a végleges elkülönülés okozta csendes 
szemlélődés. S mintha én magam csináltam volna valaha 
egyebet, minthogy önmagam ellen használjam az életem, 
ma is úgy teszek, mintha minden rendben lenne. 
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             JOEY, 05:35 
 

„A világ rozoga kerekét emlékezet nélküli emberek forgatják tovább, akik azt 
hallják, látják és tudják, ami nem hangzik el, nem megy vége, nem ismerhető 
meg és nem bizonyítható” 

                    Javier Marias - A Szívem Fehér 

 

A halpiac bűzét még mindig nem tudta megszokni. 
Ha valaki tíz, tizenöt évvel ezelőtt azt mondja neki, hogy 
elismert szakács lesz a város legismertebb orientális 
placcain, bizonyára jól szájba röhögi. Világéletében utálta a 
halat. Az első perctől ki nem állhatta még a szagát sem. 
Főleg a szagát. Aztán már hiába jött bármilyen íz, nem 
feledtethette azokat a konzisztens szagokat. Mígnem a 18. 
születésnapján az első komolyabb barátja elvitte őt egy 
menő szusi-étterembe, ahol egy este alatt minden 
megváltozott. Barátja szenvedélyes keleti-konyha mániája, 
valamint a meggyőződése, hogy egy különleges 
változatossággal bíró futószalagos vacsora bárkiből 
felszínre hozhatja a szunnyadó ínyencet, elsöprő erővel 
győzedelmeskedett. A felfoghatatlan mennyiségű és 
állagú, ízű és formájú ételek kavalkádja egyszeriben 
felébresztette benne az alkotókedvet. A nyers hal íze nem 
is tűnt olyan szörnyűnek az alapanyagok sokszínű 
társításában, a japán konyha fegyelmezettsége, precizitása 
pedig még inkább lenyűgözte ahhoz, hogy a következő év 
őszén már a szakácsmesterség alapjait tanulja a főiskolán. 
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E szakmát igazán jól elsajátítani csaknem egy egész élet. 
Korántsem elég a megfelelő iskolák elvégzése, és hiába a 
szakmai gyakorlat akár egy neves étteremben is - az igazi 
megmérettetés még csak ezután kezdődik. Egy séf mindig 
tanul, képezi magát, halad a megújuló követelményekkel, 
figyeli a gasztronómiai trendeket, és jó esetben is csupán a 
mesterség egy szeletét képes tökéletesen magáévá tenni, 
minek folytán nem csoda, hogy legtöbbjük általában egy 
bizonyos fajta konyhára specializálódik. Nem volt kérdés, 
hogy Joey a keleti-konyhaművészet sűrű erdejében fog 
majd utat törni magának, de arra még ő sem számított, 
hogy az azóta eltelt viszonylag rövid idő alatt jelentős 
apostolává nőheti ki magát a környéken. Mi tagadás, mégis 
majdnem megtörtént, azaz, ami a szakmában elterjedt 
hírnevét illeti, talán meg is valósult volna, ha a világpolitika 
szürreális módon közbe nem szól, és el nem veszi a 
lehetőségeit. Igaz az is, hogy addigi sikereihez jelentősen 
hozzájárult egy korábbi kapcsolata, amelyre ma már nem 
szívesen emlékezett vissza. Itorival csupán néhány viharos 
hónapot töltöttek együtt a főiskola utolsó évében - állandó 
féltékenykedések, éjszakába nyúló veszekedések, egymást 
keresztbe pásztázó fintorok (kevés rosszabb dolog van, 
mint egy aránytalan kapcsolat) - ám mégis az ő révén 
ismerte meg későbbi mesterét, Mr. Tadoro-t, akinek 
szakmai tudását leginkább köszönheti.  Tulajdonképpen 
mindent a városban élő ázsiai szegmensnek köszönhet, 
meg annak, hogy szülőházuk a kínai negyed 
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tőszomszédságában állt, s így már gyermekként is jóval 
közelebb került a kultúrájukhoz, mint más korabeliek.  

De a halpiac bűzét akkor is képtelenség megszokni. 
Több mint négyszáz különböző fajtájú étel az olcsó hínártól 
a legdrágább kaviárig, az apró szardíniáktól a több száz 
kilós tonhalakig és a vitatott bálnafajokig. Ez így túl sok, 
ámde szükséges. Egy séfnek azonban ismernie kell 
mindent, amivel dolgozik, mi, több, illatok, színek és állag 
alapján kell mérlegelnie. Ahogy mindig, Joey most is az 
ösztöneire hallgatva veti magát be a sorok közé: az évek 
alatt megtanulta használni az érzékeit, így viszolygásait 
félretéve gond nélkül szakmai üzemmódba kapcsol, és 
érdeklődve hajol a pikkelyektől szikrázó kínáló-asztalok, 
ládák fölé.  

Maga előtt tolja a piac, erre a célra fenntartott 
kézikocsiját, első körben beszerzi a tigrisrákokat, mert 
azokból sosem elég, majd hozzá kék folyami rákot is, meg 
egy jó nagy adag halikrát. Vásárol makrélát és kalmárt, 
leginkább a salátákba szánja őket. A napokban 
véglegesített étlap minden eleme ott rajzik a fejében, s a 
hozzávalók beszerzésével újabb és újabb képzeletbeli 
rublikák törlődnek. A levegő nyirkos, a tömeg egyre 
duzzad, mint nyüzsgő méhkas morajlik körülötte. Lassan 
megérkeznek az első turistacsoportok is, a keleti szárnyban 
a tengeri sügéreknél már egy Tv stáb forgat, persze 
mindenkin a legújabb kiadású face-maszk - igazán jól 
mehet a médiának. Az embertömeg párája fokozatosan 
melegíti nedvesre és egyre inkább fullasztóra a tenger felől 
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áramló sós légfuvallatokat, karattyolásokon átszűrődő 
mondatfoszlányok szédelegnek a kínáló-asztalok fölé 
lógatott lámpák között, a jégágyak, végzetes egyesülésük 
horizontján ringatóznak a tenger gyümölcsei alatt, és a piac 
szíve egyre csak lüktet, izgatottan, sejtjeit a sósvizes 
gőzfürdőben pezsgetve. 

Mire a jégdzsungel belsejébe ér, már csak némi 
sárgafarkú halra van szüksége, azután irány a 
tonhalrészleg. Azt szándékosan tartogatja a végére, mivel 
rendszerint reggel hat után kezdik elárverezni az igazán 
komoly darabokat. Némelyik ugyan már-már 
megfizethetetlen, de azért mindig akad megfelelő ár-érték 
arányú is, és az éttermek hiénái, akárcsak ő, hamar 
lecsapnak a kedvező tételekre, így sohasem árt a megfelelő 
pillanatban érkezni és figyelni. A legtöbb konyhának külön 
embere van erre a célra, de Joey szerette maga kiválasztani 
az alapanyagokat, és az új helyen egyébként is csak két 
konyhalány dolgozik majd alatta és egy kezdő váltó-
szakács, akivel még össze is kell hangolódnia. Érzése 
szerint ezzel nem lehet gond, jól alkalmazkodó típusnak 
tartotta magát, ez már bizonyosodott az előző helyeken is 
ahol eddig dolgozott. Kezdőként Mr. Tadoro szívélyes 
ajánlásával került be a város legelőkelőbb thai éttermébe, 
melynek üzemeltetője maga a nagykövetasszony volt 
egyenesen Bankokból. Az apró termetű, elbűvölő 
személyiségű hölgy idő múltával igencsak megkedvelte őt, 
aki félig-meddig már a nyelvet is beszélte, és ily keretek 
között gyakran szórakoztatta őt pajzán anekdotáival, 
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melyeket közvetlenül a saját életéből szőtt át. A 
thaiföldieket nemigen botránkoztatja meg semmi, ami a 
szexualitással kapcsolatos, hozzá vannak szokva szinte 
mindenhez, amit az egyik ember a másikkal képes művelni 
ilyen téren (az anyaország még manapság is közkedvelt 
szex-turistaparadicsom), és igazán nyitottak mindenre. 
Joey jövője ezen a helyen kellőképpen biztosítva levőnek 
látszott, mígnem a belvárosi éttermeket néhány év múlva 
sajnálatos módon be nem darálták az új szabályozások. A 
külföldi vállalkozásokra vonatkozó újszerű adózási 
szisztéma és a minőségügyi követelmények szinte 
betarthatatlanná tétele egyértelműsítette, hogy a vezetés 
monopolhelyzetbe kívánja hozni a saját üzleti partnereit, 
bennfentes cégcsoportjait. Gyakran még az irreálisan 
magas kenőpénzek sem segítettek az ilyen ügyekben, az 
újra felosztott piacon nem volt helye csak a helyi 
vállalkozásoknak. Néhány év alatt a rendszer egészében 
átalakult. Volt, aki maradt és máshogy ügyeskedte ki a 
tulajdonjogot, s volt, aki sértődötten távozott, így a 
thaiföldiek nagy része is. De Joey mindig kiválóan 
alkalmazkodott az új helyzetekhez, elszántan tartotta 
magát az elveihez, miszerint „fogd be a pofád és dolgozz 
keményen” 

Ekkorra már kivált meglepő tehetsége és odaadása a 
keleti konyha iránt, és noha már nem állt illusztris 
személyek pártfogásában, azért jó eséllyel felvették volna 
bármelyik belvárosi csúcsétterembe, ha nem szól közbe a 
világjárvány Az első évet még csak-csak kibírta, alkalmi 
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munkákat vállalt, míg fejében folyton csak az „átmeneti” 
szó csengett, ezt próbálta tudatosítani, mantrázta minden 
reggel és közben legalább megtanult kicsiben is 
gondolkodni. Még a nyitvatartási korlátozások, kijárási 
tilalmak hónapjain is felülkerekedett, míg aztán a vakcina 
megérkezése adta meg karrierjének a kegyelemdöfést. Ki 
tudja, hány emberi élet változott meg, alakult át, hány 
tehetség kallódott el az értelmetlen járványkezelés kapcsán, 
melynek végtermékeként mindenkinek be kellett volna 
oltatnia magát, s minthogy Joey erre elvből nem lett volna 
hajlandó, így nemsokára az utcán találta magát. Néhány hét 
múlva, mire nagy nehezen beszerezett egy hamis oltási 
igazolást a feketepiacon, már mindegy volt. Átalakult a 
szakma egész belső rendszere, az éttermek teljes mértékben 
a kiszállításra csoportosították energiáikat, és a kiszolgálás 
strukturáltsága is megváltozott. Megváltozott az egész 
szemlélet. Joey számára nem maradt más, mint az utcai 
mobilárusok közege, így ötvözte tudását a street food 
technikákkal, amelyeket az utóbbi időkben, egészen a 
Buddha megnyitásáig űzött. Az időközben napvilágot 
látott globális leleplezések után ugyan bármikor 
visszavették volna bármelyik belvárosi étterembe, de 
addigra már megszerette ezt a közeget, a nyüzsgést, az 
újraéledő utcai élet színességét, az emberek változatosságát 
a háborús állapotok sodrásában. Amikor a legelőször 
találkozott Nalinnal és Ragglessel, azok csak ránéztek, és 
annyit mondtak „Hallottunk rólad, szeretnénk, ha nekünk 
dolgoznál”.  És onnantól minden ment a maga útján 
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további kérdések nélkül. Megbíztak benne, pedig alig 
ismerték.  

Ettől függetlenül mindenkor nehézkes dolog 
belerázódni valami újba: meg kell szokni a tulajdonosok 
hóbortjait (tapasztalata szerint mindegyiknek van valami 
heppje), ki kell ismernie a munkatársak szokásait, énjét, 
észre kell venni a réseket. De ebben mindig is jó volt. 
Érzékenysége már gyermekkorában kiütközött, egészen 
rövid idő után könnyen meg tudta ítélni az embereket, és 
általánosságban véve megtalálta velük a közös hangot, jól 
alkalmazkodott. Ma este az új helyen, ismét ez a feladat vár 
rá: magáévá kell tenni a hely szellemét, az ideszokó 
vendégek ízlésének határait, a kollégák 
viselkedésmechanizmusát, és a falakból áradó feszességet, 
amely a munka ritmusát szegélyezi majd. 

A nyár utolsó hétvégéjét minden kereskedelmi 
egység meghúzza, még az olaszok is itt lebzselnek a piacon, 
pedig ők aztán finnyásak a nem a saját hazájukból 
importált alapanyagokra. De ma éjszaka minden elfogy, ez 
nem kérdés: tömve lesznek az éttermek, a taxisok 
végkimerülésig dolgoznak majd a kisebbfajta karácsonyt 
idéző hajszában, akárcsak a dílerek, akik portékájukat az 
utolsó porszemcséig gond nélkül értékesíteni fogják.  

A tonhalak is horribilis áron futnak ma, mintha 
éreznék a szezon végét. Az árusok legalábbis 
mindenképpen. A legmegátalkodottabb licitálók nyelve 
pedig géppuska-torkolattűzként pattog a kaotikusan ható 
árverésen, a máskor egyébiránt fegyelmezett kisemberek 
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arcán most elszántság és téboly ül. De abban a pillanatban, 
amint megkapják, amit akarnak, vonásaik elernyednek, 
homlokuk kisimul és visszarendeződnek eredeti alakjukba.  

Joey független kiskereskedőktől vásárolt, akik az 
árverésen beszerzett halaikat tovább bontották, és egyéni 
vásárlóknak adták tovább. Két-három megbízható árussal 
dolgozott, közülük is Mökkét kedvelte a legjobban. 
Magának is nehezen vallotta be ugyan, de a kelleténél talán 
jobban is vonzódott a férfihoz, pedig akár az apja is lehetett 
volna. 

Soha nem gondolt arra, hogy idősebbekkel kezdjen, 
néhány év persze mit sem számít, de ha évtizedek 
választanak el valakitől, az előbb utóbb elkerülhetetlenül 
bonyodalmakat okoz. Csakhogy amikor a szív diktál, akkor 
a racionalitás elveszíti ható erejét, Joey pedig ennek 
megfelelően nem is fogta fel igazán, hogy mit érez, csak 
elbámulta Mökkét, ahogy a halpiac nyákos mocskában, 
könyékig a tintahalas ládában is mindig ápoltnak tűnve, 
őszinte odaadással bánik az árujával. Oldalról már őszülő 
haját mintha kétnaponta fodrász kezelte volna gondosan 
(vagy csak volt egy fodrász a családban), esetleg ő maga 
gondoskodott a műveletről minden hajnalban - akárhogy 
is: az éles, sokat mondó tekintet, a határozott, mély hang és 
a hozzá tartozó, mégis könnyed mozdulatok magával 
ragadták Joey-t. De Mökke arca általában egyszerre 
gondterhelt is volt, olykor szigorú, felelősségteljes: 
vonásain rajta hagyta a nyomát az élettapasztalat. Ez a 
beszédén is rögtön kiütközött. Eleinte a kellő 
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távolságtartással, ámde szolgálatkészen, kedvesen 
szolgálta ki Joey-t, mint minden más vevőjét is, de miután 
megértette, hogy a fiú rendszeres vásárlója lesz, sokkal 
közlékenyebbé vált vele. A gasztronómián túl Mökke igen 
sokat foglalkozott a politikával, talán túl sokat is – ez volt 
az egyetlen olyan ismert tulajdonsága előtte, amit talán 
kevésbé kedvelt, de nem igazán tulajdonított neki igazán 
nagy jelentőséget. Mindenkinek kell valami, ami lefoglalja 
a gondolatait. Mökke, nyilván a korából adódóan is több 
érdeklődést mutatott a közélet iránt, mint ő, akit nagyjából 
tisztában volt a körülményekkel, a telefonja minden reggel 
feldobta számára az érdeklődési köre szerinti aktuális 
híreket, de a világban és szűkebb értelemben véve az 
országban is zajló eseményekkel nem igazán tudott mit 
kezdeni. Egy ideje azon az állásponton volt, hogy ő, mint 
egyén, úgysem képes változtatni semmin, nagyjából még a 
saját városában sem. Nagyon is tisztában volt a 
legelvetemültebb ellenzéki csoportok hozzáállásával, 
miszerint mindenki a maga módján kell, hogy ellenálljon, 
elég, ha csak apró lépéseket is teszünk, akkor már 
megtettük a magunkét, és hozzájárultunk a nagy kollektív 
ellenálláshoz, mely az egyetlen lehetőség a rendszer 
megváltoztatásával szemben. De Joey ösztönösen 
kételkedett azokban, akik médiaplatformokon öltönybe 
burkolva, elfogult szakértelemmel osztották az észt az 
igazságosságról. Ezekben az időkben mindenki a saját 
malmára hajtja a vizet, és azt mondja és mutatja, amit 
mások hallani, látni akarnak. Igen, a rendszer közel sem 
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tökéletes: a kormány a gazdagokat támogatja, míg a 
szegényebb rétegeket még inkább kisemmizi - százezrek 
nyomorognak, a középosztály pedig eltűnik, a deviza-
hitelek, az aránytalan adórendszer és a központosítás pedig 
gond nélkül lerombolják a közép- és kisvállalkozók 
lehetőségeit. Ez már évek óta így megy. De ettől még nem 
biztos, hogy nem lesz rosszabb, ha más, hatalomra 
kiéhezett csoportok kaparintják meg a vezetést, akik majd 
ugyanolyan rajongó tiszteletben részesítik eszményeiket, 
azaz saját személyiségük kivetítéseit. A mostaniak legalább 
már megszedték magukat: több, mint tíz éve ezt csinálják, 
nincs már mit tönkretenni, elkövettek minden aljasságot, 
amit elkövethettek.  

Ebben azonban korántsem értettek egyet. Mökke 
nem szalasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy az orra alá 
ne dörgöljön valami aktuális korrupciós ügyet vagy 
felháborító törvényjavaslatot, vagy bármi olyasmit, amivel 
felkavarhatja zavartalannak tűnő nyugodtságát már kora 
reggel. Dehát az emberek folyton panaszkodnak. Ha 
megkérdezik, hogy vagy, muszáj valamit mondanod, de 
már se kedved, se időd nincs századszorra elmagyarázni 
valakinek, hogy miért egy rakás szar az életed, így hát 
inkább azt mondod, minden rendben. Minden oké.  

Munka közben viszont általában bőven van idő 
panaszkodni. Addig is telik az idő és történik valami. 
Mökke szeretett beszélni, Joey meg szívesen hallgatta. 
Ezáltal is közelebb került hozzá. A férfi egyszerre volt 
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vonzó és ellenséges, mint mindig, mikor a halrészek 
csomagolása közben nekikezdett: 

- Nem tudom, mim lesz itt, Joey. Jövő hónaptól 
megint feljebb mennek az árak. Jobb, ha tudod. Valami 
„szakértő” megint kiokoskodta, hogyan sápolhatnák meg 
még jobban a rendszert. 

- Na, de mi történt? Már így is szinte 
megfizethetetlenek a jó minőségű halak. Nem szeretnék 
silány, vegyiszennyezett áruval dolgozni. 

 
- Ezt ma már nem tudod kikerülni.  És ezentúl 

nagyrészt csak az oroszoktól fogunk importálni. A 
japánokat kitúrják végleg, szóval gondolhatod. Az is csoda, 
hogy idáig bírták. És most ők következnek. Egyszer 
mindenkihez elér a rendszer valamelyik nyúlványa.  Most 
a felkelő nap házának annyi. Eddig jók voltak évekig, de 
most kitalálják, hogy már nem azok. Na persze. Kíváncsi 
leszek, melyik fedőcégen keresztül jön majd az áru. 

Joey jóindulatúan sóhajt egyet, megszokta már 
ezeket a nyitányokat, nézi az Angry Words feliratot a 
pólóján, nézi a férfi arcát, furcsán vonzó vonásait, és 
egyszeriben nem számít az elégedetlenség, nincs semmi 
más, csak a szemek meg a száj vékony vonala. 

- Mindenbe belenyúlnak, mindenre ráteszik a 
kezüket.   – mondja ezért, hogy tartsa a kontaktust. 

- Bele, a rohadt anyjukat. Tágulnak a körök, 
fokozatosan központosítanak. Nem hagyják, hogy 
normálisan éljünk Joey. Nem elégszenek meg a mérhetetlen 
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vagyonnal, még több kontrollt akarnak.  Ez élteti őket. 
Teljesen elszálltak. Elegem van ebből. 

Imádja, hogy csúnyán beszél. Hogy mindig 
kimondja, amit gondol. És közben olyan eszkatológia 
szakad fel szavaiból, amit még csak észre sem vesz. Jó 
eséllyel vált volna belőle arra alkalmas politikus, de ehhez 
talán már késő. Nem akart ő ilyen lenni, de a körülmények 
kihozták belőle ezt az énjét.   

- Mindig ezt mondod. Hogy eleged van. - mondja 
neki - De kicsit lazítanod is kellene néha. Például eljöhetnél 
este, megnézhetnéd az új helyet. Ma kezdünk. – Úgy 
gondolja, végre alkalmat teremt, hogy beinduljon valami. 
Talán az úgynevezett kémia is létrejön. Akkor már nem 
számít a kor vagy a nézetkülönbségek. Akkor már nem 
törődünk ezzel, mondván a szerelem mindent legyőz. 
Később persze aztán a kémiai szerelem megszűnésével 
ezek a különbözőségek felerősödnek és tönkreteszik a 
kapcsolatot, de ezzel most még nem érdemes törődni. 
Érezi, hogy az ő testében már létrejött a kémiai kötődés.  

- Á, igen! – bólogat Mökke - Tudom, az a Buddha. 
Igen. Beszélnek róla a környéken. De remélem ez nem afféle 
túlgondolt valami, az a tizenkétféle alapanyagból, öt 
különböző textúrával elkészített, harminc dekás, három 
soros megnevezésű ételek dolog. Tudod, az a flancolós. 
Már ne érts félre, minden tiszteletem a befektetett 
munkának, a szakmai tudásnak, a kifinomultságnak és 
annak, hogy a gasztronómiából presztízst csinálunk, de 
azért valljuk, be, nem ez épp a legfontosabb az emberiség 
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számára. Lépten-,nyomon minden csatornán az előre 
kitalált főzőműsorok, a molekuláris fúziós konyha, és hát 
komolyan… mindenki főz bazmeg, de e nélkül azért még 
elég jól ellennénk, jelenleg szerintem van ennél égetőbb 
dolgunk is, szóval bocs.  

- Megnyugodhatsz, ez csak egy elég jó keleti kajálda, 
összeolvasztva klubhelyiségekkel.Egy közösségi tér. Na, ne 
kéresd magad. Intézek neked belépőt. Éjfélig vagyok, utána 
megihatnánk valamit. –  

- Jó lenne Joey, nem mondom. Tudod, hogy bírom a 
kajádat, és biztos vagyok benne, hogy remekelni fogsz. De 
tudod, ma tüntetés lesz. 

- Mostanában minden áldott nap tüntetés van.  
- Mostanában a rendszer minden nap felokád valami 

moslékot. Érted már Joey? Te fiatal vagy, muszáj, hogy 
érdekeljen a jövőd. Mert azokat, akik most irányítanak, 
húsz-harminc éve még éppoly fiatalok voltak, mint te. 
Vaskos jelszavakat skandáltak az utcán, és követelték az 
avitt politikusok távozását. Amikor pedig sikerült 
hatalomra jutniuk, és beültek az avitt politikusok székeibe, 
idővel ők is ugyanolyanná váltak, mint elődeik. Szó sincs 
itt funkcionális tökéletesedésről, mert csak az újdonság 
iránti vágy létezik. Talán észre sem veszik, tudod? Pedig 
mindenki látja, csak ők nem akarják. Nem akarnak 
szembesülni azzal, hogy ugyanazokat a hibákat követik el, 
mint az előzőek, ugyanolyan korruptak és 
megvesztegethetőek, ugyanolyan férgekké váltak, sőt. 
Nekik már tehetségük sincs annyi, hogy eljátsszák a 
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szokásos színjátékot, ezért aztán lépten-nyomon 
belebonyolódnak a saját hazugságaikba. Ma, az internet 
korában már nem tudják úgy elsumákolni a kétes 
üzelmeiket. Úgyhogy inkább a mondvacsinált, a 
történelem ákombákomjaiból összetákolt ideológiáik mögé 
bújnak, és azzal fedik el olcsó, lejárt trükkjeiket is, 
amelyeket a józanul gondolkodni képtelen, elbirkásított 
szimpatizánsaik nagyra tátott szájjal nyelnek le.   

- Jól van, jól van, ne húzd fel magad már kora reggel. 
A stressz árt az arcbőrnek – mosolyodik el csalódottan Joey, 
mert érzi, ahhoz, hogy közelebb férkőzzön hozzá, jobban 
bele kell ásnia magát a témába, el kell mélyülnie abban, 
amit a fickó képvisel. Esetleg ő is kimehetne vele tüntetni 
valamikor. Hát igen. A vonzódás nem csak erősít. de el is 
gyengít, pedig aki a kettő közül leigázza a másikat, még 
csak nem is biztos, hogy szándékosan teszi. 

- Ó… az én arcbőröm. Hagyjad már. Olyan vagyok, 
mint egy öreg, halálra sebzett állat. – feleli lemondóan 
amaz, és átnyújtja az összecsomagolt halakat.  

- Dehogyis. Teljesen jól nézel ki. – ragadja meg 
gyorsan a lehetőséget Joey mialatt táskájába gyömöszöli a 
csomagot. – Nagyon is partiképes vagy. 

Mökke hosszan és meglepetten elmélázik ezen, majd 
amolyan tudomásul vevő néma hümmögéssel bólogat. –  A 
testrészeim végrehajtó szervek, a belsőm a bonyolult 
motor. De ki vagyok én? Az agyam? 

Joey hosszasan mosolyog, továbbra is gyötri a 
kétség, hogy van-e értelme annak, amit csinál, de nem adja 
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fel – Szóval gondold át ezt az estét. A tüntetés után jól jöhet 
egy kis feszültség levezetés. 

- Hát feszültség az van Joey – felei Mökke – Háború 
lesz, figyeld meg. Ebben a városban is. Most már hozzánk 
is elért a folyamat. Az ezredforduló után a katolicizmus 
leépült, a templomokat felégették és már csak egy végső 
döfés kellett neki a kamu pandémiával meg az annak 
nyomán kitörő feszültségekkel. Aludt vérű írástudók, 
bársonyszékben és busásan jövedelmező birtokaikon ülő 
vatikániak, akik úgy tesznek, mintha isten jobbja felől 
ülnének, ezek az összehúzott szemöldökű, 
szőrszálhasogató egyházi méltóságok a magas pulpituson 
ülve. Á… a régi, elavult világrendnek buknia kellett, hogy 
beszivároghasson az új. És ez a kulcsszó, Joey: beszivárgás. 
Nem lehet csak úgy ránk húzni egy új rendszert egyik 
napról a másikra. 

- Szerinted ez zajlik most? Valami új átveszi a régi 
helyét a háttérben? –kérdezi Joey, és miután Mökke 
képtelen abbahagyni, inkább lemond arról, hogy az 
elválásukat siettesse.  

- Már benne vagyunk, csak nem látjuk. – folytatja az 
árus - Háború zajlik körülöttünk. Csendes háború. Nem 
halljuk, pedig van egy internetünk, ami mindent lát és hall, 
mégsem ér el hozzák a hír. Mindent eltorzítanak. Aki mégis 
beszél, kicsinálják. Elavult a világ, újra kell formálni. Már 
nem gazdagok és szegények van. Már nem elit és 
szolganép. Ma már vagy a digitális világ oldalán állsz, és 
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azzal élsz együtt, vagy lent maradsz a mocsokban, ahol 
nem számítasz...  

- Állandóan ezeken a dolgokon pörögsz. Amióta 
ismerlek, ezt csinálod. Kikészíted magad. 

- Nem, Joey, ezt minden gondolkodó, értelemes 
embernek be kell vállalni. Felszólalni az igazáért. Fizetjük, 
pontosabban a kormány fizeti az adóinkból a kormánnyal 
szövetséges egyházaknak a fejpénzt a leszállított 
szavazókért cserébe, a propagandát toló tévéket, rádiókat, 
lapokat, portálokat, blogokat. A kormány fizeti a mi 
adóinkból őket az irányított hirdetéseken keresztül, állami 
cégeken keresztül, ezeket a pénzforrásokat pedig teljesen 
elzárva a tartják a függetlenek elől, és ezért külön fizetünk 
azért is, hogy a független média működni tudjon. 
Hányingerkeltő, amikor a közpénzből dagonyázó 
pártmédia felnyüszít: a függetlencivil portálok állandóan 
pénzt tarhálnak. Ha van gusztustalan szemétség, ez annak 
egy ékköve. Aztán fizetjük a szolidaritási adót és a nem 
tudom minek nevezett egyéb sarcokat azért, hogy a 
jövedelem nélkül maradt honfitársaink ne maradjanak 
magukra a bajban, ugyanakkor adakozunk és 
adományokat gyűjtünk, ruhát, ételt viszünk azoknak, akik 
jövedelem nélkül maradtak. Fizetjük az egészségügyi 
hozzájárulást, hogy baj esetén ellássanak az orvosnál, a 
kórházban, aztán fizetünk a magánorvosnál, ha nem 
akarunk megdögleni egy olyan betegségben, aminek a 
kivizsgálásáig sem sikerült eljutnunk az állami 
rendszerben. Fizettünk a járvány elleni védekezéshez 
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szükséges eszközök, a gumikesztyűk, a maszkok 
megvásárlásáért, meg a kamu tesztekért, míg más 
országokban mindezek ingyenesek voltak. 

- Nem mindenhol. 
- Nem, csak a civilizált, gondolkodó nyugati világgal 

lehetett ezt megtenni. Gondolod a kazah sivatagban vagy 
az Andok csúcsain érdekelt valaki a kibaszott koronavírus? 
Felépítették az utakat a mi pénzünkből, majd útdíjat 
fizetünk, hogy használhassuk őket. Fizetjük az adóinkból 
az állami oktatási rendszert – plusz az egyházit -, de 
fizetjük a magánórákat is, ha esélyt akarunk adni a 
gyerekünknek a továbbtanulásra. Mindeközben – csak 
hogy el ne felejtsük – mi fizetjük a miniszterelnököt, a 
minisztereket, az államtitkárokat, a helyettes 
államtitkárokat, a személyzetet, az épületek fenntartását, 
mi vásároljuk és tartjuk fenn az autóikat, laptopjaikat, 
telefonjaikat, mi fizetjük a miniszterelnök számára 
komfortosított kolostort, mi vettük bele a selyemtapétát és 
a legutolsó széket is, a mi pénzünkből épült a szereposztó 
terasz, ahonnan állandóan okoskodik, és mi vettük a 
repülőgépeket meg helikoptereket, hogy gyorsan el tudjon 
röppenni tárgyalásra, meccsre, bárhová. Rohadtul jól 
működik ez a duplán-triplán fizetés, centinként nyúzzák le 
rólunk a bőrt, és még a nyúzókést is mi fizetjük, amivel ezt 
teszik. És sokan még most sem értik, hogy mi történik 
ebben az országban. Sokan elhiszik, hogy a kormány jó, a 
kormány ad, a kormány támogat. Az eszükbe sem jut, hogy 
neki azért nem kacsasült van az asztalán a krumplistészta 
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helyett, mert ő ugyan kifizette a kacsasült árát, mellé a 
minőségi bort, a válogatott desszertet, a hímzett abroszt az 
asztalra, a faragott asztalt az abrosz alá, a csillárt az abrosz 
fölé, az áramot a csillárba, és mire mindezt megvette, az ő 
viaszosvászonnal bevont préselt rost asztalára már csak 
krumplistészta jutott. Szóval, ha az emberek nem akarnak 
rabszolgaként, kussolva élni - ami szerintem nem élet-, ha 
nem elégszenek meg az alamuszi, kutya élettel »és ezzel 
semmiképpen nem akarok megbántani a kutyákat», 
kénytelenek lesznek kinyitni a szemüket, és a látottak 
hatására a szájukat is. Persze, ha a többség szeret 
zsellérként élni, rabszolgaként dolgozni ilyen bérekért, 
amelyek most vannak, ha a többségnek jó ez a 
kihasználtság és kisemmizettség, akkor én is abbahagyom, 
és nem mondom meg többet a magamét. De mégis igazad 
van. Tényleg nem kellene stresszelnem magam már korán 
reggel. Amúgy meg: tegnap este nagyon forró volt a levegő. 
Amolyan vihar előtti forróság volt ez, tudod, amikor 
perzsel a levegő és gyorsan mennek a felhők. Ilyenkor 
áttetszőn vibrál a hőség, és különös hatással van az emberi 
idegrendszerre. Szóval vigyázz magadra odakint Joey! – 
mondja, mintegy lezárásaképp beszélgetésüknek, vagy, 
mert talán érzi, hogy megint nem tudta kellőképpen 
kontrollálni magát. 

- Ugyan, ne szabadkozz, én is felhúzom magam 
néha, de általában jobb, ha nem törődik vele az ember, mert 
előbb-utóbb idegbajt kap. Szerintem először meg kellene 
érteni, hogyan működik az állam. Hogyan működik a 
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kormány, és mi a feladata. Meg kellene érteni, hogyan 
működik az ország, mik a jogai és mik a kötelességei az 
adófizetőknek, a politikusoknak, a kormánynak.  

- Pontosan így van, Joey! Ha ezt sikerülne felfogni, 
akkor talán jobban a magáénak érezné mindenki mindazt, 
amit darabonként csavarnak ki a kezéből, egyenként 
lopnak ki a pénztárcájából, kamrájából, a gyereke zsebéből. 
Mert, hogy ez így nem jól van, az biztos. És hogy a 
végtelenségig nem fog működni, az is biztos. Mert idő előtt 
beledöglünk abba, hogy többszörös terhet cipelünk, közben 
csak az ostorcsattogást kapjuk jutalmul. 

- Én még mindig csak azt mondom, hogy rád férne 
egy ital. 

- Rám.  
- Akkor este – mosolyog Joey, és amikor kilép az 

utcán már javában szitáló esőbe, még mindig azon 
morfondírozik, hogy melyik rosszabb: belehalni a 
szerelembe, vagy inkább annak hiányába? 
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              BIRK, 07:41 
          

      „Arcukat úgy elcsúfította az aljasság, mint egy rosszul betett fogsor” 

            Ljudmila Ulickaja - Vidám Temetés 

 
Az időjárás apránként megváltozott. A térségre az 

addig csak ritkábban jellemző változékonyság, 
szeszélyesség mindennapossá vált. A nyár folyamán, az 
égen általában sűrű, egybefüggő felhőzet látszott, mely 
mögül néhol sikerült áttörnie a nap erős melegének, de ez 
nem volt elég ahhoz, hogy tartós maradjon a hőség. Még 
szokatlanabb volt, hogy az északi  szelek is állandósultak, 
mi több, a délutáni órák környékén rendszerint 
megerősödtek. Így a magas hőmérséklet ellenére sem 
tudott igazi nyár lenni, gyakran pillanatok alatt elsötétült 
az ég, úgy látszott, bármikor kitörhet egy vihar. És aztán 
mégsem tört ki. Aztán ha mégis, akkor fél óra alatt romboló 
erejűvé nőtt. Soha nem lehetett tudni, hogy az ember mire 
számítson. A szakértők egyértelműen ez északi gleccserek 
olvadással magyarázták a változásokat, melyek már évente 
több mint egy métert olvadnak a globális felmelegedéstől, 
de ezt a kifejezést tilos volt használni. Tisztában volt vele, 
hogy a tényleges érdemi döntéshozók, a politikusok, a 
gazdaságilag az ügyben érintett nagyvállalatok tudomást 
sem akarnak venni róla, és továbbra is a szén és a kőolaj 
igézetében élnek. Folyton azt hangoztatják, hogy az 
elmaradottabb országok segélyek nélkül amúgy sem 
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tudnának átállni a megújuló energiaforrásokra, így tehát a 
probléma nem releváns. Indiában a mai napig 
szénerőművek épülnek, s adnak munkát az elszegényedett 
rétegeknek. Az egyre erősödő dagályokkal szemben a 
parton élő városoknál újrarendezték a gátak védvonalait, a 
kényesebb részeken a helyiek közbenjárásával újakat 
építettek, de más, gyakorlati megvalósításra nem volt 
hajlandó egyik szervezet sem. Elenyésző mértékben, de a 
szélenergia hasznosításával már hajlandóak voltak 
foglalkozni, ennek eredményeképpen a tengerparton és a 
felföldön megnőtt az erőművek száma, ez már biztató jel 
volt, de a változáshoz édeskevés. Persze ki akar itt változást 
rajta kívül? Nem sok ilyet ismert a párton belül. A 
kormányzók, az államtitkárok, az attasék, meg a kétsornyi 
titulussal rendelkező bürokraták továbbra sem ültek le a 
tudósokkal, mert sokadlagosnak vélték a problémát, avagy 
csak látszólagos intézkedéseket foganatosítottak. Ebben az 
országban amúgy is úgy működnek az „egyeztetések” és 
az úgynevezett „párbeszédek”, hogy a kormány 
képviselete megjelenik, és közli, hogy mi, hogyan fog 
történni, mit, hogyan képzeltek el. Más szemszögből nézve: 
amit nem tudnak megszerezni, azt tönkreteszik. Ezúttal az 
időjáráshoz kellett valahogy alkalmazkodni.  

A vásárlási szokásokat vizsgáló statisztikák 
kimutatták, hogy látványosan megnőtt az esőkabátok és 
esernyők eladása, az év második felében már most 
megkétszereződött az internetes rendelések száma: a 
futárszolgálatok nem győzik teljesíteni a kéréseket, az 
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egész szektor robbanásszerűen növekedni kezdett, az 
áruházláncok fele pedig stratégiai átalakításokra 
kényszerül.  

De az időjárás szeszélyessége folytán kialakult 
gazdasági káosz mit sem számított ahhoz képest, ahogy a 
dolgok már eleve álltak. Birk, mielőtt beült volna a króm-
fekete szolgálati autóba, egy határozott mozdulattal 
becsukta esernyőjét, melyre a pártelnök saját kezű aláírását 
sokszorosították. Múlt héten a parlament előrehozott 
szezonális ülésén, kétharmados kormánypárti többséggel 
megszavazta az esernyőadót, majd egy, a kereskedelmi 
törvénybe iktatott apró módosítással kiszorította a piacról 
a nem kormánypárthoz köthető vezetéssel rendelkező 
cégeket, így megkezdődhetett végre a saját márkás 
termékek értékesítése. Esernyője egy volt az első sorozat 
példányai közül, melyeket természetesen már az új 
szabályozások elfogadása előtt legyártottak, és a párton 
belül mindenkinek kötelezővé tették a használatát. Most ott 
hever a bal kezénél a fókabőr ülésen, melyet külön neki 
készítettek a svéd partnerek. Ez a kérlelhetetlen előre 
tervezés is a rendszer sajátossága, a rendszeré, amely 
mintha nem akarná figyelembe venni a külső tényezőket, 
és ragaszkodik a saját maga által kreált igazsághoz. Erről 
rögtön eszébe jut a tíz évvel ezelőtti LEGYŐZTÜK A 
VÍRUST! molino, amit szintén legyártottak már akkor, 
amikor még a vakcinák csak úton voltak. 

A sofőr nyugodt, határozott mozdulatokkal vezet, 
szótlanul teljesíti kötelezettségét. Ha az ember politikával 
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foglalkozik, akkor meg kell szoknia, hogy kiszolgálják. Az 
anyósülésen terpeszkedő személyi titkár máris sorolni 
kezdi a napirendjét. Az iskolaavató után fél egykor ebéd 
egy helyi vállalkozóval, majd a szokásos hó végi 
osztozkodás a kamarával, s ha minden jól megy, délután 
négyre már a magánklinikán lehet. A szombat általában 
könnyű nap, de az előre hozott ülésezések miatt felborult a 
szokásos évi menetrend, amire rájön még a pártelnök 
hóbortossága is, melynek kapcsán bármikor jöhet egy 
minden létező ésszerűséget nélkülöző, vagy komplett 
társadalmi rétegek életét átíró ötlet, amit néhány nap alatt 
át kell vinni a törvényhozáson. A helyzet az eltelt idő 
függvényében tíz éve egyre jobban és jobban feszül, és Birk 
úgy érzi, már nem tarthat sokáig, míg végleg el nem szakad 
valami az emberekben, míg ki nem pukkan az a tíz éve 
eszeveszetten fújt lufi, tele csalással, korrupcióval és 
hazugságokkal. Hogyan lehet, hogy nem veszik észre 
magukat?  A valamikori lelkes párttagság mára a 
hatalomtól megmámorosodott bólogató-Jancsikból, 
ütődött elvhajhászokból és az egymás nyakát átharapni 
vágyó oligarcháikból áll, akik rég elveszvén realitás 
érzéküket egy felsőbb dimenzióba pozícionálják magukat, 
olyan magasságokba, ahol már nem képesek meghallani az 
egyszerű emberek kéréseit, sirámait vagy jajveszékelését. 
Ebben a tekintetben mind odavesztek. Már régóta nem látta 
a szemükben azt a lüktetést, a mindent elsöprő 
elszántságot, mely annak idején kormányra juttatta őket. 
Az egész folyamat valahogy észrevétlenül 
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átkonvertálódott, eltorzult, és önmaga negatív tükörképe 
lett.  

Egyetemistaként valamennyi férfitársához 
hasonlóan még ő is azt gondolta, hogy az emberiség 
minden törekvése a női test középpontjára irányul, de 
miután megkapta a diplomáját, hamar ráébredt, hogy 
sokkal inkább a kapzsiság és a hiúság határozza meg 
cselekedeteinket. És ez azóta sem változott. A 
kormánypárti gazdasági elitet ma már nyakló nélkül 
hitelezi a jelenlegi bankrendszer, amibe a pártelnök körüli 
vállalkozók is bevásárolták magukat, és az elvileg a 
gazdaság tisztasága felett őrködő versenyhivatal a piaci 
fúziók megszabásával úgy alakítja az erőviszonyokat, 
ahogy akarja.  Bár a piac jelentős része még mindig szabad, 
egyre kevésbé működik piaci alapon. Ha mégis valami 
balul sülne el, a hatalomhoz köthető komoly korrupciós 
ügyek sosem kerülnek a bíróság elé, hiszen a 
megvesztegetett főügyész a fennálló rendszer egyik fontos 
alappillére, a különbíróságok felállításával pedig már meg 
sem próbálnak úgy tenni, mintha tiszteletben tartanák a 
hatalommegosztás elvét.  

Az emberiség fejlődését Birk mindig is úgy ítélte 
meg, mint egy kollektív folyamatot, de mindenek előtt az 
egyéni kezdeményezések feltételezik egy kollektív 
folyamat létrejöttét: aki többet tud, az ideális esetben többet 
fog tenni barátaiért. Birk egy ideje azonban mégis igencsak 
oktrojálva érezte magát, hogy elfogadja azt a megváltozott 
állapotot, amelybe a párt sodródott.  Eleinte még nem volt 
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kifogása a kisebb juttatások, apró figyelmességek kapcsán, 
de aztán jött a helikopteres vadászat a svédeknél, a külön 
szórakozóhelyek az elitnek, kurvákkal együtt bérelhető 
luxusnyaralók és a privát edzőtermek a párttagoknak, ahol 
a legmocskosabb üzletek köttettek.  Vannak, akik idővel 
beleunnak a vágány nélküli világba. Ilyenkor lesznek 
politikusok vagy üzletemberek. A kettő gyakran ugyanaz. 
Külsejüket a disznótól, lelküket a patkánytól, szokásaikat a 
denevértől, nagylelkűségüket pedig a macskától 
kölcsönözik. Kettős színjátékuk egyrészt a népnek, 
másrészt a nemzetközi közösségnek szól: bár kerülik a 
nyílt, frontális elnyomást, ám ezalatt minden lehetséges 
módon megszegik a joguralom szabályait, és folyamatosan 
a kiskapukkal élnek. Birk a legtöbb elvtelenséget 
ösztönösen visszautasító embernek tartotta magát, s egy 
idő után kénytelen-kelletlen azt vette észre, hogy párttársai 
nagy része egyszerre mintha visszavedlettek volna 
kisgyermekké: Hiszen milyen jó is az: újra kisgyermeknek 
lenni, barbárnak, vandálnak: mindannyiunkban benne van 
az ősi ösztön. 

Azonban, ahogy mondani szokás, mindennek ára 
van, és előbb utóbb meg kell fizetnünk azt. Az arányok és a 
váltószámok itt lényegtelenek. Foghatod istenre, vagy a 
szerencsére, akár az univerzum kiegyenlítődésére, de 
minden önmagába fordul vissza. Amikor tavaly 
vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, még csak sejtette, 
hogy át fog alakulni, ámde, azóta hétről hétre tanult valami 
újat az emberi természetről, beleértve a sajátját is. Az első 
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hetekben ki sem tette a lábát otthonról, az elsötétített 
függönyök mögött lapuló ozmoaktív fájdalom burkokat 
képezve reteszelte el a valóságot az addigi életvitelétől. A 
sajtónak persze semmit nem lehetett tudnia, hiszen az 
általánosságban véve rossz fényben tűntette volna fel az 
erőpozíciókat, az évtizedes győzelmi képmutatáshoz pedig 
nem illik egy beteg ember képe. Annak idején 
természetesen átesett a kötelező oltásokon, így esélye sem 
volt, hogy eltitkolja betegségét a felsőbb körökben, hiszen a 
nano-technikának köszönhetően a testével kapcsolatos 
minden információ megjelenhetett bizonyos intézmények 
bizonyos számítógépeinek monitorjain, de ez mindaddig 
nem jelentett veszélyt számára, amíg hű maradt az övéihez, 
megszavazta, amit meg kellett, eljárt a gyűlésekre és beadta 
a kötelező indítványait. A kór titkát megőrizte a 
diplomácia, ő pedig még a feleségének sem mondta el. 
Házassága már rég nem azok között a fehér 
kereszténydemokrata szokások és keretek között folyt, 
mint amiről a párt hirdetményei beszélnek. Már nem 
számított. A kormány által bekebelezett médiagépezet 
egyébként is mindent eltusol vagy átmagyaráz, így Birknek 
nem volt más út, mint előre.  Betegszabadságnak egyik 
napról a másikra véget vetve lázasan temetkezett bele a 
munkába, naphosszat jogszabályok olvasott és tervezeteket 
írt, személyesen járt el a piszlicsáré ügyekben is, és tőle 
szokatlan módon bizottsági üléseken kezdett részt venni. 
Megtett minden tőle telhetőt, hogy elfoglalja magát, hogy 
magánéletét véglegesen helyettesítse a munkával. 
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Eltökélte, hogy nem beteg. Mi sem bizonyíthatja jobban az 
önpszichózis erejét, mint az eredmény, amit a kormány a 
félrevezető média-propagandával, az oktatás 
szisztematikus le-züllesztésével, és a valóság folyamatos 
elferdítésével elért. Ráadásul több szakember állítja, hogy 
az önhit egy olyan placebo, ami legalább harminc 
százalékkal hozzájárul a sikerességhez. A kezelés persze 
adott lett volna, bármelyik, az állami tisztviselőknek 
fenntartott magánklinikán, és kecsegtetően hangzottak 
azok a feltételek is, melyek egy átlagos városi kórházban 
már évek óta feledésbe merültek, s ahol helyettük csak 
csótányhordák garázdálkodtak az elfekvőkön. A kötelező 
éves átvizsgálások során volt ideje meggyőződni 
minderről, de úgy döntött, innentől kezdve nem hajlandó 
semmit elfogadni a rendszertől, csak azt, amit nagyon 
muszáj.   A pártelnök utasítására indított hadjárat a civil 
szervezetek ellen már javában tombolt, amikor ő a 
következő havi fizetését anonim mód átutalta egy 
szeretetszolgálatnak. Nem sokkal később becsempészett 
egy diktafont a nemzetbizottsági ülésre, a felvételeket 
pedig megküldte az egyetlen talpon maradt független 
netrádiónak, amelyet a médiahatóság még nem tudott 
ellehetetleníteni. Soha nem gondolkozott el azon, hogy 
vajon mennyi szerepe lehetett abban, ami most odakint 
zajlik az utcákon. Azóta, hogy tudta a dolgot, minden más 
volt, mint amit megszokott, minden összejátszott, hogy a 
valószínűtlenség érzetét keltse fel és tartsa fenn körülötte.  
Mégsem bízott teljesen a gyógyulás sikerében, talán már 
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nem is akarta igazán, vagy legalább is voltak napok, amikor 
jobb szerette volna feladni, s csak arra tudott gondolni, 
hogy végül úgyis mind lerakódunk a földben, ahol 
sejtkristályaink lassan kiszáradnak, megfakulnak, 
összeaszódnak, míg nem marad belőlünk egyéb, mint 
valami lepedék.  

De azután újra összeszedte magát, arra az 
elhatározásra jutott, hogy van még mit tennie, legelőször is 
talán korrigálhatná az életében elkövetett tévedéseit, 
bármennyire is lehetetlennek tűnjék mindez, de azért meg 
kell próbálnia, még ha tudta is közben, hogy ezzel nem lesz 
képes meg nem történté tenni vagy semlegesíteni a 
rendszer múltban elkövetett alávalóságait. 

Jelleme hétről hétre deformálódott. Úgy gondolta, 
amennyiben most hasznos életet él, ez a pozitív energia 
majd egyszer visszaszáll rá. Nem tévedett sokat. A 
feltörekvőben lévő CBD olaj gyártás kapcsán szerződéshez 
jutatott egy ellenzéki vállalkozót, aki amellett, hogy sírig 
tartó hallgatást fogadott, küldött neki egy prémium 
csomagot a termékeiből. Tudta, hogy ez jel, érezte, mikor 
elsőként megpillantotta a dobozból kiszedett ismertető 
füzetecske elején a zöld kenderlevelet. Világított a fehér 
papír közepén a hétágú zöld csillag, amely a megváltást 
ígérte. Még aznap elkezdte szedni a kapszulákat, estére 
pedig felhelyezte a furcsa, zöld kúpot. Várta, hogy sejtjei 
magukhoz térjenek és legyőzzék a kórt. Küzdeni akart, 
mert még emlékezett arra, milyen volt a küzdeni vágyás 
érzése ifjúkorában. Az újhullámos pártagokkal ellentétben 
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neki még meg kellett dolgoznia a sikerért az életben, nem 
csak úgy az ölébe hullt. Azon kevesek egyike volt, akik 
elsőként léptek be a pártba fiatalon, agilisan, telve 
célkitűzésekkel. A hatalom és a vele járó vagyonosodás 
természetét még nem ismerte, de mindez akkor 
másodlagosnak számított. Nem úgy, mint ezeknél a 
mostani potyalesőknél, akik mindenáron a húsosfazék 
közelében akarnak maradni, vagy legalább a közelébe 
kerülni. Ezek már a rendszerváltás után születtek, amikor 
már nem kellett kivárniuk dolgokat, mert azok széles 
választéka már előttük volt. Amíg bizonyos országokban 
az ipari forradalom csúcsaként fokozatosan, adagoltan ható 
modernizáció hozzászoktatta az embereket a mindig jobb 
és jobb élethez, addig nálunk ez, történelmünk 
sajátosságaiból adódóan sokáig elfojtva érkezett, s aztán a 
rendszerváltással egyszerre ránk szakadt. És nem tudtuk 
kontrollálni. Ennek köszönhető minden eltorzult folyamat, 
amit ma érzékelünk. Birk, legtöbb társával ellentétben még 
az analóg világhoz tartozott, ők meg már a digitálishoz. 
Bármennyire is igyekezett lépést tartani az újkori technika 
vívmányainak követelményeivel, mégiscsak a fiához 
hasonló korú szakértőkkel kellett körbe vennie magát. 
Valahol azt olvasta, hogy a mi világunkban az embernek 
három választása van: úgy tehet, mint a tömeg, ha nem elég 
ostoba, hogy gazember lehessen, veleszületett hitványságát 
pedig a szintén vele született bárgyúságával enyhítheti. 
Másodszor tagadhatja a vele született hiányosságokat, 
hogy erényt gyakorolhasson. Harmadszor lehet értelmes 
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ember, vagyis a vele született hiányosságának tudatában 
megtanulja annak használatát, s a többiek fölé emelkedik. 
Akárhogy is, mostanában elsősorban arra kellett ügyelnie, 
hogy önformáló, degeneratív pálfordulásából semmi se 
látszódjon, hogy aggodalmai mélyen barázdált arcvonásai 
mögött rejtve maradjanak, ellenérzéseit leplezze 
kifejezéstelen szája. A valóságtól elrugaszkodott, 
hivalkodó, gesztusaik súlyát és jelentőségét felmérni 
képtelen pártkatonák minden további nélkül kitagadták 
volna, ha bármit is megsejtenek abból, ami az elmúlt évben 
benne végbement. Aztán a központi vezérlésű, 
újságírásnak álcázott, valójában a nyilvánosságot romboló, 
kártékony és hazug pártpropagandát terjesztő 
kommunikációgépezet megkezdte volna a szokásos 
karaktergyilkosságot. Kereszténynemzeti hányásuk-ban 
fetrengve, önmaguktól eltelve továbbra is azt hiszik, hogy 
mindent megtehetnek. De a hónaljszagú, átlátszó erőlködés 
szürrealitásából napról napra egyre jobban kitűnik a 
lefejtett csalás, Birknek pedig egyetlen vágya maradt 
csupán: hogy minden galád vagy nemes tettével 
elszámoljon végre, törlesszen, arányosítson, még akkor is, 
ha ebbe belebukik. 

A sofőr lassít, kirakja az indexet, és befordul a 
nagykapun, amit a felavatni hivatott általános iskola címere 
díszit: paszulyvégen feszítő aranyozott turulmadár, 
szájában a szent jogar. A kultúrharc rögeszméjének újabb 
fényes diadala. Emblematikus helyzetrögzítés az utókor 
számára, hogy még sokáig emlékezzenek ránk. Az első ülés 
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felől szigorú arccal hátra forduló személyzeti titkár is erre 
vágyik. Tompa, de kicsit horgas orra felett megigazítja a 
szemüvegét, és lelkesen ecseteli, hogy a tüntetőket már egy 
órával ezelőtt elterelték a helyszín közeléből, minden 
rendben lesz. Ezúttal nem kell hátsó ajtókon ki és 
besurranni, menekülő-útvonalakat tervezni külön-
folyosókon. És kérdések sem lesznek. Kérdések már régóta 
nincsenek. Csak előre megírt válaszok. Ebben az intézetben 
is így lesz, csak itt aztán így: ebbe a speciális oktatási 
célokra létrehozott monstrumba csak az elit gyerekei 
fognak járni, akikből közgazdász meg jogász lesz, a 
csontvelőig korrupt rendszer hálás utódai, akik majd 
tovább tágítják a szakadékot a szegény és a gazdag között. 
Ezek lesznek azok, akik a legfelső réteget majd 
megvásárolják állami transzferekkel, míg az alsó rétegeket 
a mélyben tartják a lehetőségeik elvonásával, büntetéssel, 
és jogállamiságba burkolt intézkedésekkel. Ebben az 
iskolában nem fordulhat elő majd olyan, hogy nincsenek 
tanárok, akik a körülmények miatt nem akarnak tanítani, 
itt az oktatás nem az elavult XIX századi modelleket 
hivatott követni. Mindezek ellenére mégis úgy érezte 
eltörpül, összezsugorodik, elveszíti az egyéniségét, és 
felitatódik az eseményben, amelyben az ő szerény 
közreműködése jóvátehetetlenül személytelen. 

Ezért most majd egyszerűen fogja magát, bemegy az 
aulába, nyájasan üdvözli a fogadására kisereglett tanári 
kart és az igazgatót, fogyaszt egy keveset a tornateremben 
felállított asztalokon díszelgő parti-szendvicsekből, aztán a 
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mindig kifejezéstelen szájával felmondja a leckét a 
közönségnek. Óvatos lesz és megfontolt, szavaiba nem 
keveredhetnek érzései, egy kis propagandát is muszáj, de 
épp csak annyit, hogy ne szólhassák le, hogy nem tette, s ha 
elég ügyesen csinálja, még marad is ideje, hogy ebéd előtt 
maradjon egy órácskája önmagára, valahol a rejtett falak 
közt. Elvégre attól, mert haldokolunk, még jár egy kis 
szórakozás. Sőt! 
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                LEA, 09:69 

 
„Hány szerető vet véget bűnös kapcsolatának, miután a házas fél elválik vagy 
megözvegyül, mintha nem mernének szembenézni egymással vagy nem 
tudnák mitévők legyenek az akadályok nélkül, hogyan éljék és fejlesszék 
mindazt, ami addig korlátok közé volt szorítva….” 

                    Javier Marias - A Szívem Fehér 

 
Átvág az apró, hangulatos téren, sietős léptekkel 

közeledik a túloldali robosztus bejárati ajtó felé, mely felett 
ott lóg a megviselt, kopottas, ámde elnyűhetetlen kettes 
szám. Időnként eltűnődik egy pillanatra, hogy milyen 
régóta itt lehet már ez a számtábla, még a világháború után 
rakhatták fel talán, ahogy az épület sem mai darab, de mert 
belváros, kívülről minden bizonnyal felújították 
nemegyszer. A kis tér már ilyenkor reggel tömve 
turistákkal, mindenféle arcú és öltözékű ember – ezen a 
környéken manapság fel sem tűnnek már senkinek, nem 
úgy, mint rég, amikor csodaszámba ment egy – egy olasz 
vagy kínai – hisz most már mindenhol ott vannak, és 
őgyelegnek egymás mellett a térből tovafutó sétálóutcán is. 
Karattyolásuk háttérzene, divatos napszemüvegeiken 
megcsillan a délelőtti nap ezüstös ragyogása: olyan 
gondtalannak tűnnek, mintha soha nem kellene 
hazatérniük a valóságba, mintha nem várná otthon őket se 
kutya se macska, se rokonok, sem a kifizetetlen számlák. 
Mintha a valósággal egybeolvadt létük immáron 
egyetemes lenne. Szürcsölgetik a ristrettót, pöfékelik a 
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füstpálcikákat, sütkéreznek belváros jó nevű placcain, nők, 
akiknek már az óvodában is műszempilla volt a jelük, és a 
hozzájuk idomuló férfiak, hamiskás mosollyal, 
kifürkészhetetlenül magabiztos tekintettel, jól öltözötten.  
Ő is szeretne így élni, mindig is szeretett volna: 
gondtalanul, bele a nagyvilágba, csak a pillanatnak élni – ki 
ne vágyna erre? - hazudik, aki mást mond. Csakhogy azok 
számára, akik ezen a bolygón kénytelenek letölteni a rájuk 
szabott időt, korántsem azonosak a feltételek. Szinte 
minden reggel, amikor felül a reggeli vonatra, hogy bejöjjön 
dolgozni, eszébe jutnak egykori megpróbáltatásai, és azon 
tűnődik, vajon akkor volt-e jobb számára, mikor volt 
mellette valaki, vagy a mostani, viszonylagos 
megállapodottság semmiben a kellemesebb? Persze soha 
nem lehet végképp megállapodni, ez a legritkább esetben 
teljesül, neki pedig jószerivel semmi esélye erre, úgy tűnik, 
bármennyire is szeretné, a sorsa másként rendelkezik. 
Nagyon jó lenne, de egyértelműen nem megy, mert hosszú 
távon senki nem bírja elviselni azokat a tüneteket, amiket a 
betegsége miatt produkál.  Eddig legalább is mindig 
melléfogott, mára, mondhatni beletörődött abba, hogy egy 
idő után mindenki elmenekül tőle, hogy nem bírják a 
szellemi nyomást, hogy nem éri meg nekik a befektetett 
energia. Aztán pár éve ott volt Ő, az a srác, akibe azonnal 
belezúgott, kétkedés nélkül, az első pillantásra, mert 
azonnal érezte az energiát, amely utána is folyamatosan 
lengett körülöttük, s ennek csakugyan hasztalan lett volna 
ellenállni, hisz olyan elemi erővel hatott, hogy képtelen lett 
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volna nem engedni neki.  Káprázatos napok voltak, 
olyannyira, hogy elvakították a józanságukat is, de nem 
lehetett mit tenni, idejüket álomszerűen sodorta a végzet.  
Talán Ő volt az egyetlen, aki valóban értette őt, talán Ő volt 
az igazi. Legalább is akkor azt hitte. De a folyamatok 
mindig megváltoznak, és tekintettel kell lennünk a 
körülményekre, s mikor felfogta ennek a jelentőségét, 
egyszerre megijedt, majd viharos módon vetett véget a 
kapcsolatnak. Sajnálta a fiút, hogyne sajnálta volna – talán 
az egyetlen volt, aki valaha is jó volt hozzá, s talán pont 
ezért is omlott össze az egész, még mielőtt a számára 
ismeretlen megnyugvásba fordult volna – de így kellett 
lennie. Mert más utat nem ismert, mert talán nem volt 
hozzászokva az igazi boldogsághoz. Míg vele volt, naponta 
újabb és újabb kereteket feszített szét magában, énjének 
olyan részletei kerültek előtérbe, melyeket már rég 
elfeledett, vagy nem is tudott létezésükről. Ő hozta ki 
belőle. A kohézis közöttük megfejthetetlenül egyedi és erős 
volt, és éppen ezért már az elején kudarcra ítélve: tökéletes 
nincs és ne is legyen. Jobb a megszokott szenvedés, mint a 
reményt keltő ismeretlen, valamennyi ígéretével együtt. 
Hiszen már gyerekkorában az első vizsgálatok után 
megmondták neki: ezekkel a tünetekkel soha nem fog 
teljesen egészséges életet élni. Szóval jobb, ha kerül minden 
királyfit fehér lovon, mert abból csak baj lesz, azt meg 
amúgy is vonzza eléggé. Nagyon is tisztában van vele, 
mennyire zűrös természet. Te jó ég, és a fiú mégiscsak 
elviselte valahogy nyolc hónapon keresztül. De hogy bírta? 
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Sokszor várt itt rá a sétálóutca valamelyik éttermének 
teraszán, volt, hogy csak úgy feljött és leült cigarettázni 
csakhogy a közelében legyen, órákon keresztül üldögél egy 
padon, amíg ő fent dolgozott. Amikor ezekre a 
momentumokra gondol, az együtt töltött közös, lopott 
időre, még most is mindig meleg bizsergést érez a gyomra 
környékén. Hagy már abba ezt. Felejtsd el! Az már a múlt, és 
nem tehetsz semmit. Döntöttél és kész. Figyelmezteti magát, és 
közben beüti a kapukódot a terminálba, majd a sípolás után 
maga előtt tolja a jókora ajtót és belép. 

A lépcsőház már nem annyira ízléses, mint a turisták 
által olyannyira kedvelt tér, ahol rejtőzik. Bár a tisztasággal 
alapvetően nincs gond, és a belső festés is nagyjából 
rendben, azért mégiscsak egy, az időtől megviselt épületről 
van szó. A sarkából kialakított népszerű étteremből a 
reggeli nyitás óta láncreakció szerűen keverednek 
töményre az illatok, s csapódnak le a lépcsőházban - nem 
lehet menekülni előle. 

 A lift szűkös, és csoda, hogy még megy, de nagyon 
ritkán van ereje ahhoz, hogy ilyenkor reggel megmássza a 
harmadikat, ezért ma is ezt választja. Mások teste talán 
éppen ilyenkor ébred fel igazán, mindegy, hogy a reggeli 
futás vagy a kávé után, de jó esetben tisztességesen 
működik, de nem úgy az övé. Mint minden másban, 
szervezete ezen a téren is szélsőséges értékeket mutat, bár 
ez már nem érdekli különösképp. Megszokta a váratlan 
rohamokat, a hirtelen rosszulléteket, ájulásokat. 
Délelőttönként általában lassú és nyűgös, majd estére 
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valahogy magához tér, felível, pörög, éjszakánként pedig 
nem bír rendesen aludni. Olyankor még szörnyűbb a 
reggeli séta az állomásra, zordan maga elé nézve battyog a 
járdán, bedug valami szétesőset a fülébe, és elkapcsol, amíg 
a vonat meg nem érkezik. A tömeg nem számít, tompán 
siklik köztük, nem néz fel, de figyel, hajlik át gondolataik 
felett, szakaszok vannak, mentéspontok: vonat / központi 
pályaudvar / 6-os villamos / tér. Fel a lifttel a harmadikra. 
A kulcs megint alig megy bele a zárba. Már két hónapja itt 
vannak, és az öregúr még mindig nem volt képes 
megcsináltatni, pedig már többször ígérte.  

Szomszédok sehol. 
Látszólag. 
De tudja, hogy ott lapulnak mindenütt, körbe az 

ablakok mögött, a sarki lakást bérlő sosem látott 
öregasszony, a fiatal pár szemben egy emelettel feljebb. 
Pakolgatják ki a kaktuszaikat a folyosóra. Most költöztek be 
nemrég, rájuk figyelni kell, mert figyelnek. Huszonévesek 
lehetnek, tehát az ő korosztálya, tehát a reménytelen 
küzdők. A kaktuszaik jól kifejezik az egyéniségüket. A 
gömbölydeden amorf társadalom díszes mintapéldányai 
lehetnek. Színesek és szúrósak. És vigyázni kell velük, 
könnyen kiszagolják, ha valami nem stimmel. 

Végre bejut a lakás előterébe, és az ajtóval szemben 
lévő keskeny tükörben megpillantja elcsigázott arcát. 
Nyúzott tekintete és lehangoló arckifejezése a szokásos. 
Legalább addig hagy legyen önmaga, míg meg nem jön az 
első vendég. Ezt az arcát csak kevesen ismerik.  Tizenegyre 
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viszont a legjobb formájában kell lennie. Ez nem mindig 
sikerül, de már letett arról, hogy ezen izgassa magát. Ennek 
ellenére megpróbálja minden elszántságát és erejét 
összeszedni, hogy mire csöngetnek, már rendben legyen. 
Csakhogy mindig akad valami ilyenkor reggel. Kell egy kis 
idő, míg a dolgok végleg a helyükre állnak. A tükör előtti 
cipőtartón lévő tálkában például nincsenek cukorkák, 
pedig meghagyta az esti lánynak, hogy figyeljen rá. 
Fontosak a részletek. Mindig kínosan ügyel arra, hogy jó 
minőségű édesség legyen kirakva, apróság, de a vendégek 
érzik a törődést, az odafigyelést.  

A konyhában vaskos fűszag. 
Érzi a szantálfa-füstölő átható illatát is, de 

számtalanszor elmondta azt is, hogy ha szívnak este, akkor 
a körút felöli ablakot is nyissák ki, hogy kereszthuzat 
legyen. De legalább elmosogatott. A pulton viszonylagos 
rend, a hűtőbe berakja az állomáson vásárolt natúr 
joghurtot, de nem biztos, hogy megeszi majd. Sokszor csak 
úgy megvesz valamit, amiről tudja, hogy a szervezetének 
szüksége lenne rá, de aztán később mégsem kívánja, vagy 
megfeledkezik róla. Bizonyos dolgokra képtelen 
rendszeresen figyelni, másrészt viszont órákig kattog 
apróságokon, és még csak észre sem veszi.  

A fürdőben megnézi a mosógépet, megszámolja a 
törölközőket, és kivesz egyet a Buddha mintás kasmírok 
közül, mert az első kuncsaft fontos ember, annak mindig a 
legjobb dukál. Ritkán jön, de borsos borravalót hagy, amit 
bőven meg is tehet, ezért hát kiváltképp oda kell rá figyelni.  
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Mielőtt kimegy, még kirakja a kis szájöblítővizes 
poharakat, és magához veszi a fehér krémes tégelyt. A 
magas mennyezetű, jókora méretű hálóban felkapcsolja a 
villanyt, mert a redőnyök le vannak még húzva.  A 
szemben lévő kőkori tévében visszafénylik az izzó sárgája, 
amitől hunyorognia kell. Ki nem állhatja a mesterséges 
fényt.  

Azt a TV-t is tőle kapták. Amikor kibérelték a lakást 
még csak egy régi orosz tévéláda volt itt, amiről hamar 
kiderült, hogy nem sok mindenre jó. A kép folyton átváltott 
fekete-fehérbe, vagy egyszerűen elcsúszott, mint régen a 
videoszalagos magnók képei. Aztán Ő azt mondta, hogy 
majd ő hoz egyet. Lelkesen ecsetelte, hogy a szomszédja 
épp ki akarja dobni a régi, de ennél azért sokkal újabb TV-
it a garázsból, úgyhogy majd kér egyet. Csak az utolsó 
vitatkozós estéjükön derült ki, hogy ha csak jelképes 
összeget is, de fizetett érte a szomszédnak. Nem mintha 
számított volna a pénz a kapcsolatukban, nem ez sohasem 
volt téma. De nem akarta, hogy többet költsenek rá. 
Akkorra már úgy is túl sokat tett érte. túl sokat. Már az 
elhatározását is, azt, hogy Beckyvel ketten vágjanak bele 
ebbe a vállalkozásba, már azt is bőszen támogatta. 
Barátnőjével a lakásbérlést még csak össze tudták volna 
hozni, de mint általában ilyenkor lenni szokott, kiderült, 
hogy még rengeteget kell költeni a lakályosságra. És jól jött 
némi férfierő is a dekoráláshoz. Így már az elejétől fogva 
tartozott neki, és ez egyre jobban zavarta. Persze a fiú soha 
nem kérte volna vissza azt a pénzt, amit adott – mint ahogy 
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nem is tette – de az érzés mégis kellemetlenül 
nyomasztotta. Az utolsó hónapokban már nem bírt 
megküzdeni azzal a sok odaadással, amivel elhalmozták, és 
részben ezért lett az eredmény az, hogy felmondott neki. 

 Táskáját berakja a szekrénybe, ahol még mindig ott 
van érintetlenül az a néhány ruha, ami megmaradt belőle, 
eleinte szagolgatta őket néha, de mára elvesztették 
jellegzetes illatukat. Két póló, egy rövidnadrág. Még 
néhány könyvet is hozott a könyvespolc gyűjteményébe, 
amit a lakáshoz kaptak. A fiú szerint nem is volt túl rossz 
gyűjtemény, de azért besorolt egy dupla kötetes Thomas 
Mann-t meg valami Roal Dahl ponyvát, cserébe pedig 
elvitte a Majmok Bolygója első kiadását a saját 
gyűjteményébe.  

Felhúzza a redőnyöket és kinyitja az ablakokat, hogy 
kiszellőztessen. A belső párkányon az orchidea, amit tőle 
kapott névnapjára, most a fénnyel együtt ébredni kezd és 
megrezegteti fekete szirmait. A sétálóutcáról felszökik a 
delelő felé tartó tömeg zsongása, az étterem felől pedig a 
vaskos paradicsompaszta illat.  Becky csak délre jön, az ő 
első vendége a szombati fél egyes, már fél éve ugyanaz a 
fiú. Be nem vallaná, de látni rajta, hogy kedvére való a srác, 
más körülmények között még a barátját is otthagyná érte. 
Becky túl közel engedi magához azokat a vendégeket, akik 
szimpatikusak neki, de nem tehet róla. Vérében van ez a 
szakma, nem kell sokat rátennie. Állandóan csacsog és a 
legócskább popslágereket hallgatja, hiába is próbálja az 
ember terelgetni a kultúra felé, de a vendégeknek bejön a 
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kislányos, törékeny alkata, és a cserfes szája. Na és persze 
az alkatához mérten nagy és formás melle. Ezekben a 
vékony csuklókban ráadásul megdöbbentő erő rejlik. Jól 
masszíroz, néha, mikor huzamosabb ideig nincs vendég, és 
betépnek, egymáson gyakorolnak. A lánynak határozott, 
erős mozdulatai vannak. 

A masszázskrémet a felállított kezelőágy mellé teszi, 
amit ezután gondosan letakar a kasmírral. Még van egy bő 
fél órája, azon töpreng, hogy mégiscsak megeszi azt a 
joghurtot, mielőtt átöltözik, amikor csengeni kezd a 
telefonja. A számhoz nem tartozik név, és nem is ismerős 
számára. Fanyarosan veszi fel abban reménykedve, hogy 
talán egy visszatérő ügyfél és nem valami ismeretlen új 
érdeklődő. Azokhoz nehezebb alkalmazkodni, és 
különösebben nem szereti a meglepetéseket sem. 
Foglaltságára hivatkozva jobbára át szokta ezeket passzolni 
Liának, de ő még nincs itt. 

- Igen, tessék? 
- Szia, Leát keresem. – határozott, kellemes 

férfihang. Olyan harmincas lehet.  
- Megtaláltad. 
-Szuper. Érdeklődnék, hogy mikor találkozhatnánk 

a mai nap folyamán? – Laza, közvetlen, a hangján érződik, 
hogy nem először jön ilyen helyre, de nem is jár túl 
gyakran. Valószínűleg válófélben van, esetleg az asszony 
most szült. De még inkább valószínű, hogy valami 
karrierista, aki egy kis hétvégi kikapcsolódásra vágyik.  

- Délután egykor tudnálak fogadni. 
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- Az jó lesz, köszi. 
- Elmondjam a lehetőségeidet? – teszi fel a szokásos, 

unalomig koptatott, ámde szükséges kérdést. Jobban 
szereti, ha előre tisztáznak mindent. Még így is van néhány 
barom, aki képtelen felfogni dolgokat. -  Van fél, egy vagy 
másfél órás program. A fél óráshoz egy, az egy órásban és 
a másfél órásban kettő kézi vagy francia befejezés tartozik 
az elején és a végén.  

Aztán sorolni kezdi az árakat és azt az igazán 
csekély számú extrát, ami az étlapon szerepel, s ettől ez 
egész rutintól valahogy éberré válik, megélénkül, egészen 
megjön a kedve a naphoz. Mire fél órával később ajtót nyit 
az első vendégnek, már könnyedén mosolyog, igazán, 
lelkesen, ahogy az elvárható. A valamikor ismertnek 
számító politikus barna szeme, széles arca, tompa, de kicsit 
horgas orra és kifejezéstelen szája soha nem tett rá mély 
benyomást, és még az sem tántoríthatja el jókedvétől, hogy 
a fickónak soha, egyetlen arcvonása sem rezdül.  

Megkínálja cukorkával, aztán maga után inti, s lebeg 
előtte a hátát teljességében szabadon hagyó selyem 
fehérneműben, hogy a fazon a kecses mozgásán túl 
élvezhesse a hátára tetovált vörös angyalszárnyak 
látványát is.  
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                  JERKER, 10:20 

  
„E földön írok én hol nincs se nap se éjjel / Hogy házad körül a hekusokat ne 
lásd / S az inkvizítorok dolgozva éles ékkel / A tört tagok között kémlelnek 
árulást” 

                                     Louis Aragon – Panoptikum 7 

Öt óra alvás bőven elég. Hozzá volt szokva, hogy a 
teste a kevéssel is beéri. A szélsőséges tisztánlátás része, 
hogy kizárja a fizikailag zavaró tényezőket. Hideg, éhség, 
alváshiány, fájdalom. Ezeket az agya bármikor képes kell, 
hogy legyen kikapcsolni. Egyébiránt a test megfelelő 
kemikalizálásával egészen korrekt eredményeket lehet 
elérni, ha az ember tisztában van a rendelkezésre álló 
anyagok hatásmechanizmusával. A fáradtságkésleltetés, a 
fájdalomtompítás, a kitartás-fokozás, az alvástömörítés.  

Az álmok már régóta elkerülik. Hiszen nincs is 
semmi a fejében, amivel dolgozhatna az éjszaka vagy a 
hajnal, nincs miből össze nem illő mozaikokat ragasztgatni, 
szőni az absztrakciót. Csak a tiszta, egyenes fehér vonalak, 
keserű szinusz hang - ez minden, ami kitölti az űrt odabent. 
Akkor is, amikor becsukja a szemét, és akkor is, amikor öt 
óra múlva rendeltetésszerűen kinyitja.  

A matt feketeségben, ami a szobát beteríti, csak a 
mobiltelefon töltőjének zöld pontja mutatja a jelenlétet. A 
vaskos zsalugátereket maga erősítette meg és duplázta, 
egyrészt golyóálló réteggel, másrészt réstakarókkal, hogy 
minden fényt kizárjon. A kizárólagos sötétség biztosítja a 
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megfelelő melatonin termelődést az alvás különböző 
fázisaiban, ám neki még így is aligha jut valamicske belőle. 
A hónap elején esedékes orvosi tesztek bármikor 
megerősítik ezt, meg sem kell néznie. Olykor erősen vágyik 
rá, hogy álmodjon. Egy-egy pillanatra elgyengül, és azt 
kívánja, bárcsak megint képes lenne rá, mint 
gyerekkorában. De akkor nyomban korholni is kezdi 
magát, amiért ilyen gondolatai támadtak, és azonnal 
visszarázza tudatát a jelenbe.   

- Alexa, fény! – mondja rekedt reggeli hangján, mire 
a központi konzol azonnal nátriumsárga foltokat képez a 
szoba sarkaiban, újabb parancsszóra pedig a redőnyök is 
felemelkednek egy sávnyit.  

- Milyen az idő odakint? – érdeklődik tovább a 
konzoltól. 

- Hajnalban esett, ettől egy kissé párás a levegő, de 
erős dél-nyugati szél fúj. – feleli egy telt, női hang nagyon 
lágyan, és olykor tagoltan - További eső várható. A jelenlegi 
hőmérséklet húsz kilóméteres körzetben: negyvenöt -  fok. 

Az éjjeliszekrényre készített szűrt ásványvizes 
palackból nagyot kortyol, majd a második körben leküldi a 
taurinnal kevert rózsagyökér komplexet is. Ránéz az órára, 
bár felesleges, hisz az alvási idejéből kikövetkeztetve 
majdnem percre pontosan tudja, hogy mennyi az idő. Csak 
pár percet téved, de mire felöltözik, már nem is zavarja az 
egész.  Mint általában, a délelőtt tartandó személyi 
edzéshez kényelmes, tökéletesen illeszkedő biometrikus 
szabadidőruhát választ, és hátizsákjában magával viszi a 
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szolgálati felszerelés további, személyes kiegészítőit is, 
mert utána már nem tervez hazajönni az esti eligazítás előtt.  

Jöhet a fehérje. 
Jó nagy adag mangós rizsfehérjeturmix, 

zöldbanánhéj kivonattal dúsítva. Már nem könnyű 
beszerezni, mindenhol csak a mesterséges tejfehérjét 
árulják meg a szójakivonatokat. Továbbra is hülyének 
nézik az embereket. JFK, Diana Hercegnő, 9/11, 
Amazonas. Ugyanaz a történet más-más szereplőkkel és 
forgatókönyvvel. Ezt játsszák velünk, és mi hagyjuk. Ha 
valaki megszólal, majd őrültnek titulálják, mint mindig. 
Mint a vírusoknál. Mint a vakcináknál.  A szója egészséges. 
Vagy majd megmondják. Hiszen mindig megmondják.    

A sűrű ital megtelíti a gyomrát, és kellemesen 
ismerős érzéssel tölti el. Újabb nap kezdődik, újabb 
huszonnégy órás törekvés, hogy haladjunk valamerre, 
hogy történjen valami.  

Szokásához híven nem veszteget sok időt a 
készülődéssel, ösztönei vehemensen diktálják a tempót, 
húsz perc múlva már a garázsban találja magát, de mást is 
jeleznek, mert amikor motorját irányba rakja az edzőterem 
felé, már az első sarkon érzi, hogy valami nem stimmel. A 
környéken szokatlanul nagy a forgalom, és a járdákon is túl 
sűrű a tömeg. Az egyik mellékutcában több tucat kisbusz 
parkol mindkét oldalon, szinte lehetetlenné téve a 
közlekedést. Motorral még könnyedén elevickél közöttük, 
óvatosan suhan a járművekből kiömlő tömeg közt, és 
közben felkapcsolja a sisakjában a beépített rádiót, amely a 
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non-stop hírcsatornára van állítva. Itt azonban semmi 
különösről nem esik szó, ezért a következő kanyarnál átvált 
egy internetes rádióra, amely független adó. Az ilyen, és 
ehhez hasonló kvalitású rádiókat nem a kormány 
finanszírozza, működésük különböző támogatásokból és 
önszorgalomból tartható fent, ennél fogva ezen, a 
függetlenség talaján még talpon maradt adók nem torzítják 
el a valóságot, hanem a tényleges híreket közlik, hiszen ez 
az érdekük. Itt már napok óta a tüntetésekről van szó, és 
nem olyan bagatell módon, mint a másik oldalon. A 
folyamatok a tegnapi ügy kapcsán már kiterjedtek a 
külvárosra is, és akárhogy alakul majd az esti beosztása, 
Jerker érzi, hogy nem lesz könnyű napja. Mire az 
edzőteremet övező lakótelepsorra kanyarodik, megtudja, 
hogy a szakszervezetek még tegnap este döntést hoztak 
arról, hogy a következő napokban útlezárásokkal és 
további demonstrációkkal akadályozzák a hétköznapokat, 
ameddig a kormány nem hajlandó komolyan tárgyalni 
velük. Ma megkezdődött a vidéki szimpatizánsok 
buszoztatása, ennek köszönhető az egyre duzzadó tömeg 
mindenhol. Mindez a helyzet komolyságát jelzi: 
buszoztatást ez idáig csak a kormány engedett meg 
magának a számára stratégiai fontosságú ügyekben 
szavazáskor, vagy ha kellett egy jól mutató és lelkesen 
tapsoló masszív tömeg a vezér híveiből. Más különben, ha 
az ellenzék szervezett bármilyen tüntetést, előzőleg 
„leszóltak” fentről a magánbuszokat üzemeltető cégeknek, 
hogy ne merjenek bérbe adni járatot ezekre az esetekre, 
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máskülönben számíthatnak a szankciókra. Általában 
ugyanez vonatkozik a vendéglátó egységekre is, akiknek 
különtermeit az ellenzéki csoportok kibérelnék, gyűlés, 
toborzás vagy egyéb célokból. Most azonban valami olyan 
van készülőben, ami eddig nem: egyre többen rúgják fel a 
ki nem mondott szabályokat, és tesznek nagy ívben a 
hivatalos fenyegetésekre. Úgy látszik, a szakszervezetek 
támogatása alatt már nagyobb létszámban merik felvállalni 
magukat a rendszerrel egyet nem értők. Várható volt, hogy 
mindez előbb utóbb megtörténik, mégis minden olyan 
hirtelen alakul, Jerker pedig ösztönösen rányom a 
gázpedálra, hogy minél előbb az edzőteremben legyen. 

A ma délelőtti páciense egy ötvenes vállalkozó, 
akinek egyértelműen se ideje, se kedve az általános napi 
testmozgáshoz, csak muszájból teszi – valószínűleg a 
felesége vagy még inkább a nála jóval fiatalabb szeretője 
kedvéért. De azért jár lelkesen minden héten kétszer már 
vagy egy hónapja, és mindig hagy egy kis borravalót. 
Otthon is edz, önszorgalomból elérte a „rákattanós” fázist, 
amikor úgy kell megmagyarázni magadnak, hogy tarts 
pihenőnapot is. Amikor azt veszed észre, hogy a fél 
fizetésed táplálék-kiegészítőkre megy. Reggel 
fehérjeturmix multivitaminnal, edzés előtt bedurrantóval, 
CLA, karnitin meg kollagén, edzés alatt aminosavak, edzés 
után fehérjeturmix, hiarulonsav, lefekvés előtt éjszakai 
fehérje komplex és szelénkivonatok, a bedurrantó nátrium-
oxid tovább fejtett mellékhatásai miatti tesztoszteron-
fokozók, szavalpálma oldatok, maca gyökér porított 
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változata, némi tribulus terrestis és alkalmanként kreatin 
kúra. Amikor heti hat napot edzel, és úgy kell magad 
lebeszélned a hetedikről. Amikor az egész életed nem szól 
másról, mint a tested építése a szellemed elnyomása, a 
határaid kitágítása. Amikor testzsírszázalékot mérsz 
naponta és méred a kalóriákat, a rostot és a zsírt, amikor 
minden egyes órád be van táblázva, hogy mikor mit egyél 
és edz.   

És amikor a bőröd elkezd rohadni a sok 
mellékterméktől, ami időközben felszívódik, vagy 
részleges impotens leszel az utóhatásoktól. Vagy a májad 
mondja fel a szolgálatot, mert a sok mellékanyag 
szétolvasztja a beleidet és kisikálja a vesédet. Ezekről a 
fejleményekről is illik tájékoztatni az ügyfelet, ha eljön az 
ideje. De ez csak akkor szükséges, ha meglátja a szikrát a 
szemében, a lelkesedést a szája szélén csillogó 
izzadságcseppekben. Ennek a fazonnak elsőre egy 
vállalható szintet ajánlott, heti két kondi edzéssel és két 
otthoni kardióval. Nem kell mindenkinek úgy kinézni, 
mint egy huszonöt éves kisportolt egyetemistának, és nem 
árt felismerni az adottságainknak megfelelő szintet. Az 
ügyfél még csak most jön bele igazán, most dől el, hogy 
mennyire is eltökélt, talán ma egy kissé jobban 
megdolgoztathatja már, ideje szintet lépni.  

Célja felé haladva továbbra is nyüzsgést tapasztal a 
városban. A szombat délelőttök egyébként is forgalmasak, 
és ez az utolsó nyári hétvége, amit sokan a tengerparton 
töltenek a megfelelő óvintézkedéseket betartva, vagy 
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valamelyik wellness központban kapcsolnak ki. De az 
időjárás szeszélyessége manapság jobban befolyásolja a 
turizmust, mint valaha. Az időjósok megtesznek, amit 
tudnak, de a hirtelen feltámadó viharokat legtöbbször ők is 
csak közvetlenül néhány órával érkezésük előtt tudják 
jelenteni. Az emberek mégis töretlenül fogyasztanak 
tovább. A pazarlás mértéke éppen csak annyival csökkent, 
hogy ne lehessen azt mondani, hogy nem tettünk semmit 
az elmúlt tíz évben. Amikor az ezredforduló környékén a 
komolyabban vehető tudósok elkezdték kongatni a 
harangokat, minden érdemileg érintett multinacionális 
konszern csak annyiban foglakozott az üggyel, hogy 
azonnal egymás alá dörgölték, ki kinek az embere, melyik 
akadémiát vagy szervezetet ki támogat, és miért 
nyilatkoznak egymásnak gyakran ellentmondó módon. A 
szénnel, olajjal és földgázzal üzletelő mogulok csatlósaikkal 
karöltve világszerte tagadták a klímaváltozás fontosságát, 
és nem érdekelte őket, hogy a hurrikánok és árvizek miatt 
már így is több millió ember vált földönfutóvá a világon. 
Azt szajkózták, hogy ez csak a szokásos probléma, ami már 
eddig is létezett, és térségfüggő. A fosszilis 
energiahordozók elégetésében érdekelt cégek lobbistái, és 
az azok által megvásárolt szakértői vélemények hatásosan 
összefogva egymással máig ontják a pénzt a politikai 
rendszer lebénításába. De a problémákat már nem lehet 
nem észrevenni és pénzzel eltussolni. A felolvadt 
jégtakarók alól szivárgó metán az egyenlítőtől északra 
vírusok nélkül is arcplexi viselésre kényszerít, már rég nem 
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kell azon aggódni, hogy valaki hőbörög miatta. A 
védőfelszerelés használata ellen ma már senki nem 
tiltakozik, annál inkább kérdéses a felelős politikusok 
kérdőre vonása, minthogy azok egyszerűen széttárják 
kezeiket azzal, hogy mindebben közösen vettünk részt, 
közösen nem tettünk semmit, ami nem teljesen igaz, de ha 
ezt egy politikus mondja, akkor az mindig csak nézőpont 
kérdése, és a háttérhatalmi érdekek szemszöge. 

 A szél egyre erősebben tépázza a ruháját, most már 
érzi, hogy a hideg átjárja a testét, de nem számít. Nem figyel 
rá, kikapcsol, csak a következő feladat lebeg a szeme előtt, 
de nem bírja ki, hogy ne figyelje az embereket az utcán. Azt 
mondják, szegénység van, de mégis mindenki 
folyamatosan vásárol. A szupermarketek parkolói már 
kora reggel tele vannak, az összes ipari park összes 
bevásárlóközpontja is tömve. A fogyasztás a vallásukká 
vált. Egy istenük a pénz, ereklyéik a tárgyak. Minden egy-
isten hitű vallásban azonos szimbólumrendszerekkel 
találkozhatunk. Allah, Jézus, Jahve, Brahma – mind 
ugyanazok. Napimádat, szellemi vezetők, a hatalom 
évezredes összefogása a hittel. Ugyanez megy most is, a 
pénz egyházának szellemi vezetői a gazdasági elemzők, a 
menedzserek, a befektetők. Mindenki körbenyal 
mindenkit. Jerker már eleget látott belőlük, hogy az 
öltönyök tengerében messziről felismerje a fajtájukat. 
Kiszagolta őket azonnal.  A pénz a vérük, átfolyik rajtuk 
minden nap. És amikor már mindent megkaptak, nem 
tudnak vele mit kezdeni. Kényszerűségből kovácsolnak 
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maguknak boldogságot. És csak gyorsulnak tovább. A 
tömeg egy része salakanyaggá válik, bérből élő 
alkalmazottak, akik semmit nem adhatnak át a fiaiknak, 
mert azok a szabályok, amelyeket ismernek, már nem 
lesznek érvényesek számukra. De mindent megkaphatnak. 
A legújabb korban a tömeg igazodik az egyénhez. A 
rendszer az egyenjogúság és az egyenlőség nevében 
energiát fektet abba, hogy az egyén szintjét a tömeg 
szintéjre hozza. Eddig éppen fordítva volt: az egyénnek 
kellett igazodnia a tömeghez, mert ez kevesebb energiát 
emésztett fel, mintha a tömeg igazodott volna hozzá. Most 
fordítva van, mert mindent az igényekért. A termékekből 
kivonják azokat az alapvető anyagokat, melyeket több száz 
éven át fogyasztottak. Mentes. Zéró. Free. Ezek a szavak 
határozzák meg az újkori reklámpiac zsigeri átalakulását és 
az emberek átformált újra-becsapását. Az emberek tudatát 
a huszadik század végén át kellett formálni, mert már nem 
volt olyan könnyű átverni őket és megetetni velük 
töltelékanyagokat. De mi igazodunk mindenhez. Ha cukor 
helyett idegmérget akarsz, azt is megkaphatod, 
tömítésként egy kis szója-granulátummal. A laborhús már 
amúgy is mindent elterít, alig akadnak olyan házi 
gazdaságok, amelyek még képesek fertőzésmentes állatok 
tenyésztésére.  Nincs mit tenni, minden nagy iparág 
néhány tőkés kezében összpontosul, fél tucat cég birtokolja 
a világkereskedelem nagy részét. Az évtizedekig futtatott 
műtejek szétrombolták a bélrendszered? Ma  már bármikor 
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vásárolhatsz magadnak laktóz- vagy tejfehérje menteset. 
Odafigyelünk rád.  

És vajon megéri-e a tömeg nívóját csökkenteni, 
energiájából elvenni az egyén javára? Vagy pedig a túlélés 
darwini törvényei alapján, azon egyének, akik képesek a 
tömeghez igazodni, hozzá erősödni, azok jogosultak a 
hozzá való tartozásra? Ha sokan nem is akarjuk észrevenni, 
újra ebben a szakaszban vagyunk. Szíriában az állatok 80%-
a, a földek 60%-a elpusztult a szárazság miatt, mert a 
felmelegedés elszívta a nedvességet. Az ennek hatására 
kialakuló, máshol lecsapó esők tovább rontják a helyzetet. 
És még mindig csak magyarázkodunk körbe-körbe. Pedig 
már mindenki érzi, hogy baj, van, még azok is, akik soha 
nem vették komolyan. De ők épp még mindig nem érnek rá 
ezzel foglalkozni. Sokkal fontosabb milliárdokat költeni 
sporteseményekre és szobrokra, melyek jól mutatnak a 
híradóban.  

Évekbe tellett, míg elfogadta, hogy nem egyszer épp 
ezeket a senkiháziakat kell védenie, mert a parancs az első, 
bármelyik oldalunk is állunk. Itt nem lehetnek elveink, 
önálló gondolataink pedig csak taktikai szinten. 
Gyerekként még csak a teste edzésének az élvezete, majd a 
fegyverek használatának a felfedezése motiválta, éltette 
benne az elszántságot, melyet úgy kapott apjától, mint más 
a cukorkát. Mindenre megtanította, mert ő már akkor 
tudta, hogy nem jó világ jön ránk, és igen, ha fel vagy rá 
készülve, nagyobb eséllyel fogod kibírni és túlélni. Gyerünk 
Jerky, ennél többet tudsz! Átlagos vasárnap délutáni felszólító 
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mondatok, ahogy különböző fokozatokban pattognak 
vissza az erdő fáiról, mialatt mászol valami szögesdróttal 
fedett sárban, a stopperóra mutatóinak karcos üteme, 
ahogy számlálod a másodperceket a víz alatt, vagy amikor 
tízévesen medvecsapdát csinálsz egyedül, és körbe rakod 
vele a naplementében fürdő völgyet. A kőház sarkába 
belevésett NEVER GIVE UP felirat, melyet esténként, 
lefekvés előtt még egyszer utoljára megnézel magadnak. A 
fegyelem az összetartó erő, minden ezen alapszik. 
Önuralom. Hogy amikor végre utcára kerülsz és meglátod 
a borzalmakat, ne ítélkezz, csak tartasd be a törvényt. 
Megmenteni a világot? Sokan vágynak rá. A férfiak azt 
hiszik, hogy puskáikkal tehetik, a nők meg a testükben 
hisznek. És a fegyverek béketeremtő ereje ugyanannyira 
kétséges, mint, hogy a szerelem mindent legyőz. Jerker 
viszont soha nem akart elébe menni a dolgoknak, 
megvárta, míg megtörténtek, és amennyire csak tehette, 
felkészült rájuk. Ha mindenkinek van valamilyen 
szenvedélye, akkor az övé kétség kívül az alkalmazkodás. 
Mindegy, ki van felül, mi csak tartjuk a pilléreket. Ennek 
szellemében élt, feladat pedig akadt bőven. Most a 
megváltást kereső emberek tömege ellepte az utcákat, 
beszivárgott a rések közé, a pillanatra várva.  

És a pillanat mindig eljött. 
A sisakba épített jeladó csipogni kezd, és a belső 

monitoron megjelenik egy üzenet: az eligazítási központból 
az összes beosztottat riadóztatják. Egy órán belül 
mindenkinek bent kell lennie.  
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Esemény van.  
Először is le kell mondania az edzést, és talán 

felajánlhatna valamit a partnerének, amiért így alakult, de 
ebből nem szokott gond lenni: ügyfelei tisztában vannak, 
hogy a szerveknél dolgozik, így bármikor behívhatják. Ezt 
rendszerint azelőtt közli velük, mielőtt nekilátnának a 
közös munkának, és eddig még senki sem panaszkodott, ha 
netán el kellett halasztani egy-egy edzést. Egyébként pedig 
mindig is úgy gondolta, hogy igazságszolgáltatást, 
kárpótlást hiába is várnánk a világtól. Ilyen nem létezik. Az 
ember megtorolhat ezt-azt, ha képes rá, érezhet pillanatnyi 
elégtételt, de az is elmúlik. Ami elveszett, azt semmi sem 
pótolja. Nem pótolhatja semmi néhány éve elveszített apját 
sem, vagy az el nem mondott szavakat, melyeket tőle 
hallhatott volna még évekig. Mert a boldogság olyan 
emberek utópiája akik nem hisznek a tudattalanban. 

A szemhéjait súroló digitális belső felületen 
megjelenik az intézkedésekre vonatkozó általános kód is: 
707, avagy a szolgálati fegyver használatát szabályozó 
2022/88-as törvénymódosítás 7-12.§ paragrafusa szerinti 
tényállás esetén joga lesz lőfegyvert használni 
gumilövedék helyett. 
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BIRK, 12:10 

A magányosság 
érzete mindenkinél 
hasonló. Nincs ellenszer, 
csupán a feledés, az 
ostobaság vagy az illúzió. 
És az ember magányos-
sága arányosan nő a 
hatalmával. Pedig a lány 
az imént igazán megtett 
mindent, hogy ma a 
kedvére legyen, de ez sem 
csillapíthatja eléggé a 
reggel óta feltolakodó 
nyughatatlanságát. 
Amikor kijön a 
lépcsőházból. és átvág az 
apró, hangulatos téren, 
sietős léptekkel indul a 
szolgálati kocsi felé, de 
még visszanéz a bejárati 
ajtóra, mely felett ott lóg a 
megviselt, kopottas, ámde 
elnyűhetetlen kettes szám. 
A kis tér a déli órákban 
tömve van turistákkal, 
mindenféle ábrázatú és 
öltözékű emberrel.  
 

DAGMAR, 12:10  

A magányosság 
érzete mindenkinél 
hasonló. Nincs ellenszer, 
csupán a feledés, az 
ostobaság vagy az illúzió. 
És az ember magányos-
sága arányosan nő a 
hatalmával. Hiába az 
évtizedeken átívelő 
küzdés, az eltökélt 
kitartás, a belefektetett 
energiák - néhány órával 
ezelőtt a magánynak 
mégis ezen a kettős 
csúcsán trónolt ő is, 
csupán egy köpésre a 
megváltásnak remélt 
végső cselekedettől. De 
azt ugyan nem adják 
olyan könnyen. Mint oly 
sokszor tapasztalta, a sors 
mindig intéz valamit 
annak érdekében, hogy 
annak megfelelően 
történhessen minden, 
ahogy azt a láncreakció 
diktálja. Mindamellett, ha  
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Ezért is szeret ide járni. 
Nem tűnik fel senkinek, 
nem ismerik meg. A 
praktikussági okok 
mellett, éppen ezért 
szervezte ide az ebédet 
azzal a helyi vállal-
kozóval, akivel kapcsolat-
ban a személyi titkárának 
jelentéktelenséget színlelt, 
majd elküldte egy másik 
ügyben intézkedni. A 
sofőr mindezek mellett 
egy közeli privát- 
parkolóban várja a hívását 
az ebéd után. De a figura, 
akivel egyezkedni készül, 
közel sem annyira 
jelentéktelen számára, 
mint mutatta. Még a 
jelenlegi rendszer előtti 
időkben kezdte kis-
vállalkozásokkal, de 
kitartó volt és szívós, apró 
szívességek, odafigyelés, 
láthatatlan jótevők.   
Igyekezete idővel 
megtérülni látszott, az 
utóbbi tíz év során 
érvénybe lépett gazdaság- 
 

 

már így alakultak a 
dolgok, akkor azért 
valamihez kezdeni kell: 
vagy nagyon könnyedén 
visszalépve a körbe, ott 
folytatni, ahol abba-
hagytuk, vagy egészen 
más szögből nézni tovább 
a világot. Mindez kora 
reggel egészen tisztán ki-
rajzolódott az elméjében, 
amikor az önjáró taxi 
anyósülésén némán 
figyelte, amint a felkelő 
nap egyre erősödő sugarai 
kettéhasítják a nyár utolsó 
szombatjának hajnali 
rozsdáját. A hazafelé 
vezető úton sem ő, sem 
Khan nem szóltak egy 
árva szót sem, hagyták, 
hogy gondolataik 
legmélyén dolgozzanak 
az imént elhangzott 
szavak. Mikor a jármű 
később befordult a házuk 
garázsfeljárójára, még 
mindig kissé bágyadt volt, 
mondhatni szellemileg 
kimerült, de legalább  
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politika pedig táptalaja 
lehetett elszánt törek-
véseinek. Cégeket vásárolt, 
terjeszkedett és alapítvá-
nyoknál mosatta a pénzét.  
Legutóbb meg ez a biokrón 
jeladó rendszer. Komoly 
üzleti siker, bővülő termék 
potenciállal. Mindemellett 
Birknek az volt az érzése, 
hogy a fickó nem teljesen 
elvhű. Mert bár ügyesen 
aknázta ki a rendszer 
lehetőségeit, nyilván-
valónak tűnt, hogy az első 
adandó alkalommal eladja 
magát egy magasabb cél 
érdekében, megérzéseiben 
bízva éppen ezért is kérte 
tőle ezt a megbeszélést 
mára. Bár alapvetően úgy 
vélte, az emberi 
kapcsolatok mindmáig 
determinista módon 
keletkeznek és halnak el, 
most mégis kissé elébe 
akart menni a dolgoknak. 
Elvégre az ő ideje most már 
kiszámíthatatlanul pereg, 
ezért mondhatni drága, 
drága  

 

sikerült kiiktatni szétesett 
elméjének egyes mozaik-
darabjait. Olyan dolgok 
kerültek a helyükre, 
melyekről már rég 
lemondott, elveszettnek 
hitt, de most a fiával való 
nem csak hasznos, de 
felemelő eszmecsere után 
ösztönösen újraéledt 
benne a remény, hogy van 
miért tovább csinálni, 
vagy legalább is ki kell 
még tartania egy darabig. 
A megváltás nem adja 
magát olyan könnyen, az 
ember általában csak 
hosszas szenvedés után 
szabadul.  Ezt már volt 
ideje megtanulni és most 
sem ámította magát azzal, 
hogy egy csapásra minden 
rendbe jön. Sőt. Az élet 
csak egyszer nagylelkű, 
sosem kétszer. Mert 
bizonyos erők csak 
egyszer jelentkeznek, és 
ha akkor nem ragadjuk 
meg őket, akkor marad a 
csendes beletörődés. 
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és meglehetősen 
korlátozott, miközben 
titkolt betegsége 
apránként mindennapi 
tevékenységére is 
rányomja bélyegét - 
akárhogy is tagadná. Nem 
lehet végtelenül 
figyelmen kívül hagyni a 
tényeket, és akármennyi 
CBD kapszulát is szed be, 
azért a kór ott matat a 
testében, és nem tudni, 
mennyi időt engedélyez 
még számára. Sok 
mindent át kellett 
gondolnia az utóbbi 
hónapokban, és érezte, 
hogy szinte napról napra 
alakul át valamivé, ami 
részben még mindig 
önmaga, másrészt viszont 
már egy olyan ember is, 
aki sok mindent megtehet, 
hiszen már nincs igazán 
vesztenivalója. És 
egyébként is: az élet csak 
néhányszor ad esélyt, s ha 
az ember túl gyáva, vagy 

 

Ennek tudatában tért 
nyugovóra hajnalban, 
aztán néhány óra 
nyughatatlan alvás után 
felébredt és nekilátott újra 
értelmezni a napját. Dél 
körül egy üzleti ebéd várt 
rá, amely a történtek 
fényében most új értelmet 
kapott. A képviselőt, 
akivel találkoznia kellett, 
eddig csak a médiából 
ismerte, és nem volt róla 
túl jó véleménye, mint 
ahogy a kormány többi 
tagjáról sem, bár ez üzleti 
szempontból nem lehetett 
releváns, de azért kissé 
bizalmatlanul érkezett 
meg az egyébként 
hangulatosnak tűnő 
belvárosi étteremhez. 
Elhatározta, hogy bármi 
lesz is, ő nem fogja 
könnyen beadni a derekát, 
és kemény feltételeket 
szab majd. Ezekkel nem 
lehet máshogy tárgyalni, 
mert hozzászoktak, hogy 
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határozatlan, és nem 
ragadja meg, akkor az 
talán visszaveszi a 
lehetőséget, s marad a 
csendes beletörődés, a 
haszontalan, de biztos 
tudás, hogy valami 
megtörténhetett volna, de 
mi valamiért mégis 
méltatlannak bizonyul-
tunk az adományra.  

Amikor benyitott 
az étterembe, és 
körbenézett, még nem 
látta sehol a vállalkozót, 
de azért letelepedett az 
egyik hátsó komló-gyanta 
színű külön boxba, s mire 
felocsúdott, a pincér, aki 
már előzőleg kifigyelhette 
a szokásait, azonnal ott 
termett és lerakott elé egy 
üveg Eviant. Szolid 
mosollyal és biccentéssel 
köszönte meg, majd 
felfedezte a mosdó felöl 
érkező vállalkozót, miáltal 
a konkordancia máris 
megvalósulni látszott. 

 

 

minden úgy megy, ahogy 
azt ők az intranzigensen   
kiötlik, hisz semmiféle 
társadalmi vagy jogi 
kontroll nem vonatkozik 
rájuk. De ha a saját 
módszereikkel közelítünk 
feléjük, akkor 
megtorpannak. 

Ilyen gondolat-
okkal a fejében lépett be az 
étterembe, de a képviselőt 
még nem látta sehol, ezért 
úgy döntött, addig még 
gyorsan meglátogatja a 
mellékhelyiséget. Mire 
visszatért, a fickó már ott 
ült az egyik hátsó boxban, 
és egy Eviant szopogatott. 
Széles arca, dús, fekete 
sörénye volt, tompa, de 
kissé horgas orra, és 
kifejezéstelen szája. Mint 
szinte minden 
politikuson, rajta is 
meglátszott a sejtjeibe 
rögződött magabiztos, 
megnyerő kiállás, melyet 
bármi áron tartani illett.  
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- Üdvözlöm! Örülök, hogy végre megismerhetem. – 
emelkedik fel a politikus Dagmar érkezésére, s mialatt a 
kötelező jellegű jópofizást letudják, a pincér kihozza az 
étlapot, nem sokkal később pedig még egy kör túlárazott 
hegyi patakvizet. 

- Félelmetes, hogy milyen banális véletlenekből áll 
össze az ember sorsa, nem gondolja? – kérdezi Birk. Néhány 
sablonos kérdés, óvatos puhatolódzás a személyiség 
rugalmasságának irányába.  

- Nem igazán hiszek a véletlenekben. –szögezi le biztató 
mosollyal Dagmar, érdeklődéssel várva, mivel rukkol elő a 
politikus, aki számára meglepő módon elsőre nem tűnik afféle 
gyökérkezelt fajankónak, a hatalom elvtelen kiszolgálójának, 
aki további gondolkodás nélkül mantrázza azt, amit a felsőbb 
vezetés bediktál neki reggelente. De ez semmit nem jelent, 
ezek bármivé képesek áttranszformálódni a céljaik elérésének 
érdekében. Meg kell figyelni az arcmimikájukat és a 
kézmozdulataikat is, mert mindennek jelentősége lehet. Aki 
politikusokkal üzletel, hamar megtanulja, hogy minden apró 
részletre ügyelnie kell, különben kegyetlenül átverik vagy 
csőbe húzzák. Vajon mit akarhat tőle? Dagmarnak egyre 
inkább az a meggyőződése, hogy azon kormánypártiak egyik 
kihalóban lévő, utolsó példányával beszélget, akik talán még 
értelmesen gondolkodnak, de legalábbis nagyjából a realitás 
talaján állnak, és valami csoda folytán nem szálltak el az évek 
alatt. Talán csak szeretne még egy utolsót gurítani, mielőtt 
nyugdíjba megy, vagy úgymond elhagyja a süllyedő hajót. 
Néhányaknak sikerült már, azoknak legalább is mindenképp, 
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akik nem bírtak tovább azonosulni tovább a hűbérúr rendszer 
túlkapásaival. Akárhogy is: bízni továbbra sem akaródzik 
benne, ahhoz már túl sok mocsok veszi körül: – Azt sem 
hiszem, hogy most véletlenül találkoztunk. – folytatja elkapva 
Birk tekintetét.  - A sors már csak ilyen. A többi meg csak a 
szavak délibábja. 

- Ó... sejtettem, hogy hamar közös nevezőre jutunk... - 
mosolyodik el szolidan a politikus, mire Dagmar is hűvösen 
biccent, bár nem érez semmiféle felemelkedettséget a közös 
nevezővel kapcsolatban. De a sorsszerűség érzése általában, 
mint most is, megnyugtatja, mert végtére is így csak hagyni 
kell, hogy a dolgok megtörténjenek. Apró, jelentéktelen 
mozzanatok, melyek fajsúlyos támpontokká válthatnak, jelek, 
amelyeket a képlékeny tér mutat nekünk. Ma hajnalban már 
megtörtént. Vagy a java még csak most következik? 
Kíváncsian hallgatja Birk szavait: - Úgy érzem, legalább is – 
folytatja az - hogy sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, 
még akkor is, ha nem kifejezetten egy oldalon állunk, habár 
én már nem hiszek az oldalakban sem. Hogy úgy mondjam, 
nem igazán szerencsés megközelítés, nemde? Én általában 
inkább embereket látok célokkal, számomra az oldalak 
csupán területi tényezők. 

- Ezt én is így gondolom. – helyesel Dagmar, 
hozzátéve: - De ahhoz, hogy valamit egészen jól 
megértsünk, gyakran az a legjobb, ha kívülről látjuk, mert 
ha benne vagyunk, nem feltétlenül vesszük észre a 
probléma forrását. 
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- Így is van. Így igaz. Ezért is szerettem volna 
találkozni önnel. Egy külső emberrel, aki nem szorul rá a 
rendszer kegyeire. 

- Ez hízelgő – feleli Dagmar, és egyre fokozódó 
kíváncsisága felébreszti benne azt az izgágaságot is, 
amelyet akkor érez, amikor számára testhez álló feladat 
előtt áll, és tudja, hogy élvezni fogja annak megvalósítását. 
- Ugyanakkor szerencsésnek is mondhatom magam, hogy 
leginkább a saját erőm által jutottam feljebb, és vajmi kevés 
köze volt ehhez az aktuális politikának. Habár ezt sohasem 
lehet teljesen függetleníteni, de azért annak örülök, hogy 
sohasem kellett kényelmetlen kompromisszumokat 
kötnöm vagy politikai alkudozásba kezdenem. És ezen 
nem is szeretnék változtatni. 

- Ezt tiszteletben tartom. 
- Valóban? Az ön pártja nem éppen arról híres, hogy 

bármit is tiszteletben tart. Mióta hatalomra került, mindent 
megtett annak érdekében, hogy lerombolja az országban az 
egyébként oly nehezen felállított demokrácia 
alappilléreinek többségét. Így eljött hát – a maguk 
szóhasználatával élve – az illiberális demokrácia kora, ahol 
egyetemeket záratnak be, civil szervezeteket tesznek 
működésképtelenné, újságok tucatjait hallgattatják el 
örökre, vagy vásárolják fel saját célokra, ahol az 
igazságszolgáltatás intézménye többé már nem párt-
független. Ugye egyetért?  

Na, ezt szépen, frappánsan odavágta. Ahogy 
mondani szokás, most ugrik ki a szög a zsákból. Nem 
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mintha neki, mint üzletembernek bármikor is nehezére 
esett volna szemtől szemben kritizálni bárkit, akinek a 
hátterében lévő intézmény-rendszerrel vagy elveivel nem 
értett egyet. És ezek a politikusemberek egyébként is hozzá 
vannak szokva a folyamatos támadásokhoz, sőt a 
durvábbnál durvább mocskolódáshoz, sárdobáláshoz is 
annyira, hogy szinte már meg sem kottyant nekik. 
Többnyire ugyanis ez volt a munkájuk: saját érdekeik 
mentén meggyőzően hazudni az emberek szemébe, 
esetenként minden áron elviselni a negatív kritikát. De az 
utóbbi években ezen a téren már nem is lehetett olyan 
nehéz dolguk, lévén, hogy majdnem az egész sajtót 
bekebelezték. A demokrácia nyelvét nem beszélő, a saját 
jogaival, lehetőségeivel élni nem tudó, a saját felelősségét 
felmérni alkalmatlan, önérdekeit érvényesíteni képtelen, 
tájékozatlan tömegek pedig a több, mint tíz év alatt igába 
hajtott fejjel adták meg magukat nekik. 

Időközben a pincér újra köztük terem, ezzel 
kímélve meg Birk-et a válaszadás azonnali 
kényszerűségétől, s felvázolva a ház mai ajánlatát 
türelmesen vár. Mindketten éhesek, ám ez most teljesen 
mellékesen hat számukra, de azért némi töprengés után 
szolid, az üzleti ebédek etikett szokásainak megfelelő 
könnyed rendeléshez folyamodnak. 

- Az egyetértésem itt most lényegtelen – feleli végül 
aztán Birk, teljes nyugalommal. Az az iménti lázas menet a 
fenti lakásban mégiscsak jót tett neki, máskor is 
megtapasztalta már, hogy utána mindig olyan 
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kiegyensúlyozottnak érezi magát. A nők bizonyos fajtája 
ezt a koránt sem jelentéktelen tényezőt nem képes felfogni 
egy életen át: ha a férfi normálisan ki van elégítve, akkor 
sokkal kezelhetőbb (és irányíthatóbb). Pedig milyen 
egyszerű.  – A lényeg, hogy az idők változnak, és aki 
alkalmazkodik, az túlél. Vagy mit gondol meddig áll fent 
még ez a rendszer? – Kérdezi a politikus, és látja Dagmar 
arcán, hogy a megfelelő válasz kifejtése nem egyszerű 
számára - míg aztán csak kibukkan belőle:  

- Jó kérdés. Elméletileg már nem kellene működnie. 
Ha bármely demokratikus országból idelátogató 
külföldinek elmondja, hogy mi folyik itt, hogyan mennek a 
dolgok, akkor, az bizonyosan nem érti, miért nem tört még 
ki a forradalom, és tulajdonképpen hogy bírjuk ezt? Néha 
én sem értem.  Aztán felrémlik a történelem számos 
hasonló példája. De azért ez itt mégsem Dél-Amerika. Ott 
már egészen biztosan megátalkodott tüntetők 
rohangálnának az utcán egész nap machete-vel a kezükben 
és levágnának minden öltönyöst, aki az útjukba kerül. De 
ez itt még mindig Európa, még ha be is öntötték az ortodox 
iszlámmal. És hogy meddig tart? Amíg nem érik el azt a 
pontot, ami begyújtja a végső szikrát az elkeseredett 
emberek tömegeiben. Nálunk ehhez úgy látszik, nagyon 
sok idő kell. Mert ilyenek vagyunk: évszázadok alatt 
hozzászoktunk, hogy mindig irányítanak minket. De önök 
már minden szektort tönkretettek: a szándékosan lebutított 
és lerohasztott oktatás, tudomány, egészségügy és kultúra 
hátán tudnak csak megmaradni. Mert minden diktatúra 
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ellensége a tudás és a felelős népakarat. Egy megosztott 
népet könnyebb irányítani, mint egy összetartót. A közel 
ötszáz médiafelület révén elénk szórt egymás elleni 
gyűlöletuszítás, korosztályok, szakmák, hivatások, 
ideológiák egymással szembefordítása már le is zajlott. A 
nemzeti trágyadombra pedig ennyi idő alatt sikerült 
komplett színházakat, politikusokat, zenészeket, írókat, 
hírlapokat, iskolaigazgatókat, kórházigazgatókat és 
mindenféle álszakembereket összelapátolni. 

- Milyen pontosan fogalmaz… 
- Igen. És ez így megy, amíg nem érik el azt a pontot, 

amelyet nem tud eltolni a végtelenségig a kormány. 
Látszólag nem úgy tűnik, mintha a rendszer omladozna. 
De aki egy kicsit is odafigyel és belemélyed a részletekbe, 
az nagyon is jól láthatja, hogy napról napra rohad az egész. 
Csak még mindig nem akarják elegen látni. Jobban érzik 
magukat attól, hogy a fejüket a homokba dugják. Azt 
hiszik, így majd elül a vihar, s mire újra felnéznek, majd 
ismét süt a nap. Csakhogy a valóság ennél jóval 
kiábrándítóbb. A többség változást akar évek óta. De önök 
már bebetonozták magukat országos szinten mindenhova. 
Törvények, szabályozások, üzleti érdekkörök. Mindent 
központosítottak, és az uralmuk alá vontak. Nem, ezt már 
nem lehet törvényesen megváltoztatni, és csakis akkor 
lehet vége, ha az emberek ezt végre tudomásul veszik, amíg 
rá nem ébrednek, hogy ezt a rendszert csak a saját, 
kérlelhetetlenül erőszakos módszereivel lehet megdönteni, 
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olyan, - hogy úgy mondjam „kényelmetlen” módszerekkel, 
amelyekhez többségük nincs hozzászokva. 

- És higgye el, a mi előrelátó elemzőink tisztában 
vannak azzal, hogy az ellenzéki oldal erre képtelen. Ahhoz 
ugyanis önmagukkal kellene meghasonulniuk, olyanná 
válniuk, mint az, amit elítélnek. És ehhez gyengék. Mert 
ennek a népnek a fiai és leányai valóban arra születtek, 
hogy irányítsák őket. És nem változnak.  

- Úgy véli? A szolgaság nem biológiai kérdés. Arra 
szocializálta őket a történelem, azért lettek ilyenek, ehhez 
vannak hozzászokva. A történelmünk mindig 
mellékszerepeket osztott ránk, mindig az árnyékban 
mozogtunk. Aki hatalomra került, az mind megalkuvóvá 
lett, saját elveit is sutba hajítva fosztogatta az országot. 
Most sincs másként, csak ma már ez az elfogadott trend. 
Úgy átmosták a több millió peremvidéken élő, 
aluliskolázott polgár, de leginkább a könnyedén 
megvezethető, idős emberek agyát, hogy most már a 
propaganda ál-valóságát hiszik igaznak, ha pedig valami 
ezzel szemben áll, az számukra a hazug, a hamis. Igen, 
igaza van, önmagunkkal kellene meghasonulnunk, mert 
annyira lejt a pálya a karhatalom felé, hogy még így is 
nehéz lenne. Mi pedig gyengék vagyunk. 

- Soha nem mutathatod gyengének magad. – vágja 
rá azonnal Birk – Mi nem vagyunk gyengék. Csak már 
olyan szinten gyártjuk a párhuzamos valóságot, hogy mi is 
belezavarodunk.  Mint minden autokrata rendszer, ez is 
saját magát fogja felzabálni, mert már nem lesz más. Jól 
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látja.  Ez a rendszer mindent és mindenkit bekebelez, és 
csak kétféle választást nyújt a polgároknak: vagy velünk 
csalsz és hazudsz, vagy ellenség leszel és áruló. De ezek a 
folyamatok sem tarthatnak végtelenségig, a történelemből 
ezt is látjuk: egyszer ez a mindent letaroló erő is eléri a 
végpontot és akkor az iránya megfordul: a hullám a 
csúcsára fut, és a zuhanás törvényszerűen megindul lefelé. 
A bomlás, ha nem is látványosan, de már bizonyosan 
megkezdődött.  

- Jó lenne ezt elhinni. Már ezért megérte volna 
eljönnöm. – nyugtázza Dagmar, és csak nehezen képes 
elfojtani vigyorgását. Hangja már így is határozott izgalmat 
árul el, maga is észrevette és elmosolyodott kicsit, mintha 
önmagán gúnyolódnék. De aztán összeszedi gondolatait és 
visszatér a kontextusba, amivel kapcsolatban még mindig 
nem sejti, hogy hová fog vezetni. Furcsa mód a politikus 
mintha szintén meghasonult volna kissé, de legalább is 
szokatlan ez az őszinteség. Ez akár elég kényes helyzetet 
teremthetne, még akkor is, ha a propaganda szívbaj nélkül 
mindent kimagyaráz a híveknek. De nem, itt valami másról 
lehet szó. Kíváncsi, hogy meddig lehet elmenni a fickónál: 

- A test és a lélek tűrőképessége sem végtelen, bár 
úgy tűnik, hogy mi népünk különösen jól bírja, ha 
megalázzák és kiszipolyozzák. Pedig napról napra, hétről 
hétre, hónapról hónapra, immár több, mint tíz éve rakódik 
ránk a mocsok. 

- Az adagolás a fontos – felel vissza gunyorosan Birk 
- Ha mindaz, amiről beszél, egyszerre, vagy mondjuk egy 
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fél éven belül történik meg, ma nem beszélgetnénk itt 
kettesben. Már nem lennénk hatalmon sem, a népharag 
kegyetlenül elsöpört volna minket. Lásd Dél-Amerikát, 
amit épp az imént említett. A legtöbb ilyen rendszer azért 
működhet így évtizedekig, mert megvalósítói kiválóan 
érzik, hogy meddig mehetnek el, és ezt a képlékeny és 
nagyon érzékeny pontot képesek évekig kitartani. Aztán 
persze elveszítik az uralmat fölötte. Előbb-utóbb mindig 
elveszítik. 

- Jut eszembe… a hírekből hallottam, hogy ismét 
tüntetéseket szerveznek. És már az Angry Words-ös 
massza is mögöttük van. Sőt még a BioGround is. Idefelé 
jövet már láttam is egy egész szép tömeget vonulni a 
belváros felé. 

- Gondolja, hogy most majd kinövi magát a 
lendületük? Hogy jutnak valamire?  

- Nem hinném. Idén már vagy hatodszor vonul ki 
nagyobb tömeg az utcára. És történt valami változás? A 
megbénított polgárok elvannak a kis világukban, amire 
redukálják őket. Befizetik a számlákat, gyűjtögetnek, 
reménykednek. Aztán megsejtenek valamit, megismernek 
néhány részletet, kimennek hát tüntetni, verseket olvasnak 
fel, igazi szónokok nélkül jobb híján dadognak, hebegnek-
habognak, elégedetlenkednek, aztán hazamennek, mert 
fáznak vagy éhesek. És azt is tudjuk, hogy jelenlegi 
egyoldalú médiaszabályozás nem nyújt túl sok lehetőséget 
az ellenkező oldalnak arra, hogy érvényesüljön. Ha pedig 
egy ügy mégis túlnövekszik rajtuk, akkor a 
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karaktergyilkoláshoz és a személyi lejáratáshoz, ezekhez az 
ócska és jellemtelen módszerekhez folyamodnak, nemde?  

- Bizony – bólint rá Birk, és továbbra is úgy 
viselkedik, mintha beismerő vallomást tenne a bíróságon. 
Szavai úgy hullanak le róla, mint terhek, melyeket a földre 
dobtak. - De valljuk be, ehhez ma már túlnőtt ügy sem kell. 
A vezetés olyannyira nem tűri az ellenkező véleményt, 
hogy ilyen esetben már másnap megkezdődik a lejáratás, 
bárkiről is legyen szó. Csak most már odáig jutottunk, hogy 
a sajátjainkat is írtjuk, és egyre szűkül az a réteg, akik még 
lojálisak hozzánk. Én erről beszélek. Az átlag 
választópolgárok birkák; teljesen mindegy ki a vezetőjük, 
csak menni akarnak valaki után, aki azt mondja nekik, amit 
hallani szeretnének. Igaz, az ellenzéket szinte 
megsemmisítettük. Lejárattunk mindenkit, akit le lehetett, 
a hívek pedig gondolkodás nélkül elhitték. Nekik válaszok 
kellettek, emberek, akiket gyűlölhetnek a múlt hibáiért.  Mi 
megadtuk nekik. És még többet is. Azt adtuk nekik, amit 
évtizedekig nem kaptak meg: nemzeti büszkeséget, 
öntudatot. Erre vágytak, és ezen felül nem számít semmi. 
Az egykori nagy háború után a kommunista eszmék 
mindenkit becsatornáztak, hozzászoktatták ezt a nemzetet 
ahhoz, hogy valakit mindig követni kell, kérdés nélkül, szó 
nélkül, mindenekfelett.  

- Szépen és kegyetlenül megkomponálták, azt meg 
kell hagyni. – feleli Dagmar, és arra gondol, hogy nem lesz 
egyszerű vége ennek a beszélgetésnek. A politikus vagy 
meg van bolondulva, vagy éppen ellenkezőleg: nagyon is 
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kiszámítottan teszi, amit tesz, de hát végül is a kétszínűség 
és a csalárdság bőven bennük van, már a sejtjeikbe ivódott. 
A férfi érezhetően már a jövőre épít. Így Dagmar némi 
csend után így folytatja konklúzióként: - Nézze, maguk 
húsz évvel ezelőtt a legkisebb rossz választásnak tűnhettek 
az emberek szemében, pedig már akkor lehetett tudni, 
hogy egy roppant destruktív és demoralizáló társadalom 
lesz az osztályrészünk. Többségi felhatalmazást adtunk 
olyanok kezébe, akik belterjessé tették a rendszert és tovább 
mélyítették a múlt szakadékait. A következő választásokra 
már meg tudták teremteni az aláaknázhatatlan, 
leválthatatlan irányítást, amikor is átírták, maguk képére 
formálták a választási törvényt és a kerületeket. Még csak 
csalniuk sem kellett, hiszen a pálya maguknak lejtett, és az 
időközben beiktatott további rendeleteknek köszönhetően 
még jobban lejt. Szóval nekem is nagyon úgy tűnik, hogy 
az emberek igencsak későn kapcsoltak. Bármennyire is sok 
az elégedetlenkedő, a rendszer már be van biztosítva 
nemde? A miniszterelnökön látszik, hogy egy minden 
hájjal megkent elvtelen disznó, akitől anno egyszer már 
elvették a hatalmat, de a történelmi mértékkel nézve is 
galád módszerekkel visszaszerezve azt, még egyszer ugyan 
ki nem adja a kezéből. Ez rá van írva az arcára, miközben 
beleröhög a mi képünkbe. Jól összefoglaltam a helyzetet?  

-  Hát persze. És minden, kicsit is értelmesebb 
állampolgár tisztában kell, hogy legyen ezzel. Nem lehet 
nem tisztában lenni, mert már mindenen túl vagyunk. Az 
első tíz évben minden megtörtént, ami megtörténhetett, és 
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a nép sehogy sem tudta legyőzni az önkényt. Minden más 
csak színház. Mi tudjuk, hogy maguk tudják. Ez a legszebb 
az egészben. A magunk képére formáljuk az országot, és 
nem tehetnek semmit. És igen, minden választáson 
megvolt a szervezett buszoztatás, a megvett szavazatok, 
satöbbi. De ez nem újdonság, mindenki csinálja, csak a 
hatalomnak több lehetősége van és pénze rá, és már teljesen 
természetes.  

- Na, az azért az elég erős volt, hogy a szavazás 
napján meghibásodott a számítógépes rendszer, aztán 
érdekes módon a kormánypártot hozta ki győztesnek, 
mikor megjavult. Annyi, de annyi átlátszó és vérlázító 
mozzanata volt az elmúlt éveknek, és mégsem történt 
semmi, pedig a demokráciának már csak a csírái maradtak.  

- Demokrácia? Ugyan! Azt ebben az évszázadban 
elfelejthetjük, már ami a hagyományos kereteit illeti. 
Minden történés mögött politikai vagy gazdasági érdekek 
lapulnak, a demokrácia illúzió. Minden irányított. 
Ahogyan az erdőtüzeket szokták Kaliforniában vagy 
Ausztráliában. Belülről kiégett fák, kettévágott házak, 
felborított autók. Mialatt elhitetik velünk, hogy VALAMI 
történik, az mögött majdnem mindig VALAMI MÁS 
történik valójában, és a média által túladagolt nagybetűs 
valami, az mindig kisebb horderejű, mint a háttérben zajló 
folyamatok.  

- Ezzel nagyon is egyetértek. És ezt még csak el sem 
kellett tanulnunk a nyugattól.  
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- Nyugat vagy kelet… manapság már nem számít. A 
nyugat sem jobb nálunk… fikarcnyit sem… 

- Természetesen. Nemrég magam is jártam az 
Államokban, és nem voltam lenyűgözve. A méretek és az 
arányok persze más léptékűek, a természeti adottságok 
lenyűgözőek, az egész ország csodálatos, de az ember 
ugyanolyan gyarló ott is.  

- Sőt, még gyarlóbb! – nevet fel Birk – Az egész 
történelmük egy vérgőzös mocsár. Haha!... kezdve az 
indiánokkal… bár szerintem alapvetően a szövetségi bank 
létrehozása volt a legrosszabb, ami történhetett az új 
világban. Mert sajnos ez a mi történelmünkre is hatott.  

- Véleményem szerint úgy általában az utóbbi száz 
év amerikai történelme jelentősen befolyásolta a 
világtörténelmet. Úgy gondolja, hogy a probléma forrása 
az, hogy a bankok még mindig magánkézben vannak? 

- Ahogy ezt ön is jól tudja. Ne akarjon olyasmit 
kimondatni velem, ami nyilvánvaló. A legújabb kori 
polgárháborúikkal ugyan jelentős változásokat értek el, az 
úgynevezett világuralmi elit befolyása nyilván 
megroppant, de sajnos ezek a belső forradalmak, amelyek 
igen, hatással voltak Európa politikájára, és sokat segítettek 
a járványbűnözés leleplezésében, sajnos nem voltak 
képesek felszámolni a központi bankrendszert. Igen, ez 
probléma. Amióta a Rotchild-ek megalapították a FED-et – 
ha jól emlékszem, 1913-ban, a glóbuszon esélye sincs a 
békének. Tudja, az egész rendszer létrejöttét az amerikai 
állam mellett három nagyon gazdag ember is ellenezte: 
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Benjamin Guggenheim bányaiparos, Isador Straus 
nagykereskedő, valamint Jacob Astor feltaláló és 
üzletember. Róluk talán még nem hallott. Nos, érdekes 
módon mindhárman a Titanic fedélzetén utaztak 1912. 
április 15-én, amikor elsüllyedt. Így a maradék ellenzéket 
legyűrve, az amerikai kongresszust megkerülve a FED-et 
tehát illegálisan és alkotmányellenesen hozták létre. A 
Rothchildek azóta az összes központi bankot felvásárolták 
a világon. Övék az IMF és a WHO is. Ők finanszírozták a 
Napóleon óta lezajlott összes háború mindkét ellenálló 
felét, a bolsevik felkelést vagy Hitlert a II. világháborúban. 
Ez visszásnak tetszik, de nagyon is egyszerű és érthető: a 
folyamatos háborúzással tartják fent a gazdasági 
körforgásokat, nem mellesleg pedig a népességcsökkenést 
is elősegítik időről időre. Ha megnézzük, valójában 
sohasem volt egyetlen olyan nap sem az emberi 
történelemben, amikor ne zajlott volna háború valahol, az 
ipari forradalom és a vele járó népességnövekedés miatt 
pedig ez hatványozottan igaz. A Rotchildek bekebeleztek 
mindent, irreális kamatra adnak hitelt, amelyet soha nem 
tud visszafizetni az adott ország. Ha pedig egy állam nem 
akar részt venni ebben, akkor azt valamely ürüggyel 
megszállják, és a demokrácia nevében kizsigerelik. 
Ugyanez vonatkozik azokra, akik annak idején 
visszautasították a mindenható petrol-dollárt. Aztán 
említhetnénk még Rockefellereket is, akik az olaj révén 
szereztek mérhetetlen befolyást a világ politikájában és 
gazdaságában. Leginkább a bankszektorban, a 
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gyógyszeriparban és az oktatás terén. Rengeteg alapítvány 
és kutatási központ az övék, tudományos akadémiák és 
orvostudományi egyetemek, az Amerikai Rákellenes 
Egyesület, az Orvosi Szövetség, a Gyógyszeralap. Ők 
támogatták a mindenkori vakcina fejlesztéseket is. 
Emlékezzünk csak a következményekre: tömeges vetélések 
a fejlődő országokban, meddőség, paralízis, epilepszia. Az 
alternatív gyógyászatot démonizálták és betiltották, míg a 
gyógyszerkezelést és a gyógyszerektől való függést 
nyomták a politikai programokba. Ezen kívül ők voltak a 
felelősek azért, hogy évtizedekre mérgező fluorid került a 
csapvizünkbe és a fogkrémekbe. És ezek a körök az emberi 
eugenikában is érdekeltek, avagy az emberi faj genetikai 
minőségének javításában. Már a II. világháború alatt is ők 
finanszírozták a fajnemesítési kísérleteket. Hát ennyit a 
bankokról meg Amerikáról   

- Ezekkel a dolgokkal ma már azért elég sokan 
tisztában vannak, a Covid botrány kapcsán sok minden 
kiderült, és nagyon sok fej lehullott. 

- De a kígyó fejét, hogy úgy mondjam, nem sikerült 
levágni. Egyébként is: akik megpróbálták visszaállítani az 
előző állapotokat, mind halottak ugyebár. Lincoln és 
Kennedy. Mindketten idealisták voltak. Azt hitték, hogy 
lesz elég hatalmuk visszafordítani azokat a folyamatokat, 
amelyek az ország eladósodásához vezettek. Kennedy már 
saját pénzt akart kiadni, megkerülve a Fed-et. 

- Nos, mindkettőjüket meggyilkolták.- nyugtázza 
Dagmar. 
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- Igen, és több, mint ötven év után jött Trump, aki be 
akarta fejezni azt, amit Kennedy eltervezett. Majdnem 
sikerült neki. 

- Sorolhatnánk a lázadókat, a fősodrás ellen 
haladókat, de mi értelme összevetni ezt a mi politikánkkal, 
a mi ellenzékünkkel? 

- Az ő politikájuk, ahogy már mondtam az előbb, 
nagy hatással van az európaira. Mondjuk nálunk ahhoz, 
hogy az ellenzék biztosan maradjon bohóc szerepében, 
csak a választási rendszer magunk képére való formálásra 
volt szükség.  Az egész alapja a pártfinanszírozás 
problémája. A pártok fenntartása, a kampányok szervezése 
milliárdokba kerül, így azok évtizedek óta okoskodnak, 
trükköznek, és csorgatják a pénzeket a pártkasszákba 
illegálisan. De mi hatalmas összegeket lapátolhatunk a 
kasszába, míg a többieknek kb. annyi jut, amennyit tőlünk 
kapnak. Ez kiváló lehetőség arra, hogy kézben tartsuk az 
ellenfeleket, ügynököket építsünk be, befolyásoljuk őket. 

- Ha ilyesmire akar rávenni, akkor rossz helyen 
puhatolódzik – szögezi le Dagmar. 

- Félreért. Nem véletlenül kérdeztem meg az elején, 
hogy maga szerint mikor lesz vége. Most persze 
diplomatikusan felelhetné azt is, hogy két év múlva, 
amikor újra választások lesznek.  

- Ugyanúgy el fogják csalni, mint az előzőeket. Most 
mondta.  

- Sőt, még ”ugyanúgyabbul”. Ismeri azt a szót, hogy 
priapizmus? Tudja, mit jelent? 
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- Nem 
- A pénisz hosszan tartó, fájdalmas merevedése. Na, valami 

ilyesmi a helyzet most nálunk. Nagyjából itt tartunk 
- Gyönyörű ez az egész. – szögezi le Dagmar.  – De 

végül is akkor miért hívott ide ma engem? És miért ilyen 
őszinte? Azt hittem, a versenysporttal kapcsolatban akar 
valamit. Egy újabb felesleges stadion vagy netán egy 
megnyeshető nemzetközi beruházás… nem igazán látom, 
mit tehetnék önért, de láthatóan nem fél attól, hogy akár 
rögzíthetném is a beszélgetést.   

- Nos, ön mit gondol, hogyan fog mindez végződni? 
Hogyan zajlik majd az évtizede áhított belső 
rendszerváltás, amelyet több cikluson átvergődve sem volt 
képes véghezvinni az ellenzék? Mert elpattan a húr, az 
kétségtelen, és vége lesz ennek is, de nem mindegy, mi lesz 
utána. A probléma már az első perctől kezdve ez volt, csak 
maguk nem akartak tudomást venni róla, illetve, 
dehogynem, nagyon is jól tudták, hogy minden nap 
elteltével egyre nehezebb lesz visszaevezni oda, ahol 
voltak. Mi van, ha az ellenzék, miután hatalomra került, 
egyszerű többséggel elmozdítja a legfőbb ügyészt a 
hivatalából, és kinevez valaki mást? Mi lesz akkor? Ki lesz 
lojális az új fejekhez, ki marad lojális az előzőhöz? A 
jogértelmező és jogalkalmazó szervek, a minisztériumi 
bürokráciák, a fegyveres szervek, a rendőrség, az 
önkormányzatok, az alkotmánybíróság kihez lesznek 
hűségesek? El lehet kezdeni ezeket az intézményeket 
megtisztítani a lebontani kívánt rendszer embereitől, de 
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vajon erre megvan az erő? Meg lesz az erő az akkori 
kormányban? Félő, hogy nem. Ezért egy kicsit rá kell 
segítenünk, meg kell találni a réseket, és azokon át 
betüremkedni. Én megmutatom magának a réseket. Ne 
tekintse afféle nagyzolásnak részemről, mert nem abban az 
értelemben gondolom, de én már nem félek semmitől, érti? 
Remélem, lesz rá mód, hogy jobban megismerjen, és 
megértse mindezt és legfőképp az indokaimat. Érthető, 
hogy most nem bízik bennem, és én örülök is ennek. Nem 
seggnyalókat keresek, abból van már elég. Én azt az embert 
keresem, aki képes lehet befolyásolni az eseményeket. Nem 
most. Holnap. Azt felejtse el, ami most kint zajlik. A tömeg 
akármekkorára duzzad, ezt a rendszert nem fogja 
elsöpörni. Annál már mélyebbre gyökerezet a probléma 
ennyi év alatt. Az önkritikátlan szervilizmus és a parttalan 
kontraszelekció nem hagyott üres sarkokat, mindenhol ott 
ülnek már azok az emberek, akik piócaként élnek ebből az 
újfeudalizmusból. Vagy azt hiszi, majd valamiféle 
forradalom lesz itt?  Ez a nép már több évszázados 
megfélemlítésben él, soha nem értünk el semmit 
magunktól, hiszen végső soron mindig is leigázottak 
voltunk. De ha az utcai zavargások netán mégis 
elfajulnának, az még jobb. Még több ok, hogy szigorítsuk a 
rendszert és eggyel feljebb lépjünk a végső diktatúra felé.  
Épp most vettünk a németektől egy rakás haditechnikai 
eszközt. Mit gondol, mire kell? A heti két migráns ellen, aki 
megpróbál bejutni az országba? Ne becsülje alá ennek a 
hűbéruras rendszernek az erősségét. Elmebeteg idióták 
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uralják, de nem hülyék. Itt egyetlen módja van a 
változásnak. 

- És mégis mi lenne az? 
- Más alapokra kell helyezni ezt a kérdést. A 

következő választások idején már mások lesznek a 
prioritások. Nézzen ki az ablakon. Borzalmas ez a nyár. 
Ahogyan a tavalyi is az volt, meg az előtte lévő.  

- Mire akar kilyukadni? 
- Ma már senki nem engedheti meg magának, hogy 

ne foglalkozzon a klímaváltozással, mert ez már nem a jövő 
kihívása, hanem a jelené. Aki a jövőben az időjárást uralni 
tudja, az mögé fognak állni a tömegek… nem fog számítani 
a politika. A természet nem kérdezi meg, melyik oldalon 
állsz, milyen színű zászlót lobogtatsz. Maga nagyon jól 
alkalmazkodó. Ezen a vonalon kellene tovább haladnia. 
Embereket maga köré gyűjteni, alapítványi támogatások, 
külföldi befektetések. Üzlet.  

- Szélenergia és napelemek? 
- Ahogy mondja. De az az igazság, hogy a 

klímakatasztrófát már kihasználták mások is, olykor még 
hasznot is hozott, gondoljon csak a gerilla faültető 
mozgalmakra, amelyek ebből nőttek ki. Ma már a világ 
minden táján ott vannak, magokat vetnek, bokrokat 
telepítenek, rovarcsapdákkal és vadriasztókkal 
befolyásolják a növényzet változását. Az alternatív 
energiák és gyógymódok kutatása is sok embernek ad 
munkát, még ha nem is reklámozzák. Szóval nincs veszve 
minden. Valahogy csak lesz, és bár üzletet építhet az öko-
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katasztrófára, mégiscsak tudnia kellene, mi jár az emberek 
fejében. Maga tudja, mi jár az emberek fejében. Ott van a 
szerverein, oda megy minden, amit a módszerével 
rögzítenek. 

- A szerverek tűzfalai áthatolhatatlanok. A rendszer 
védelme egyedülálló. Nem vagyok egy számítógépes zseni, 
de azt mindig tudom, hogy kivel kell dolgozzak.  

- Minden rendszer feltörhető. Hát nem érti? Aki az 
emberek gondolatait birtokolja, az mindent birtokol.  

- Ezekhez az adatokhoz még én sem férek hozzá. 
Úgy van kitalálva az egész, hogy ezt ne is tehessem meg. 
Különben meg soha nem jutott eszembe, hogy emberek 
gondolataiban turkáljak,  

- Minden egyes pillanatban, amikor közelebb került 
ennek a nagyszerű találmánynak a megvalósításához, 
eszébe kellett, hogy jusson. 

Dagmar most csendben néz maga elé. Valóban így 
lett volna? Talán tényleg túlzás lenne azt állítani, hogy soha 
nem jutott eszébe, de… 

- Nos, ahogy az előbb mondta: azt mindig jól tudja, 
kivel kell dolgoznia. – folytatja Birk- Ugyan már… a sírokat 
előre megássák Pakisztánban, mert a meleg miatt ezrek 
halnak meg!  A hatalom jönni fog, ha az üzlet jól megy. A 
kettő elválaszthatatlan.  

- De az csak két év. Mit lehet felépíteni két év alatt? 
Ahogy mondta: a fejünk felett háború zajlik a 
világuralomért, az ipari forradalom után központosított 
bankrendszerek létrehozásával, drog-olaj és 
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emberkereskedelemmel. Milyen esélye van ebben a 
közegben a klímavédelemnek? 

- Ha jól csinálja, elég lehet. Mi az magának, egy-két 
év? Amikor a járványhisztéria kitört, néhány hónap alatt 
legyártotta a felsőtestre helyezhető arcplexiket. 

- Először a VYZR TECH csinálta meg. Én csak 
továbbfejlesztettem. A hátsó szűrőkapszulák nem voltak 
tökéletesek. Ma már a mirtuszos az alapcsomag része. 

- Na, látja. Sohasem lehet figyelmen kívül hagyni a 
változásokat. Ugyanez van a klímával. Nem lehet 
figyelmen kívül hagyni Szibériában a márciusi harminc 
fokot, vagy a kaliforniai Death Valley-ben történteket… a 
norvég gömbvillámok hullámát… Bízzon bennem. Én a 
háttérből fogom támogatni, ahol lehetőségem nyílik rá. 
Benne vagyok néhány bizottságban, van némi befolyásoló 
erőm, de ami még fontosabb: tudok adni tippeket. És egy 
kis csalásért sem megyek a szomszédba, ezt elhiheti. 

Dagmar elfordítja a fejét, kinéz az ablakon, kikerülni 
a kontextusból, és újra visszatérni, hátha frissebbek lesznek 
a gondolatai, de nem megy: A szemközti épület sarklán 
óriási holo-reklám zúg:  
 

    

    AZ ÖRÖMTELI ÉLET LEHETSÉGES  

Ez az új búra reklám, sok ezer kreditért be is lehet 
kerülni. Egy reményteli jövőt ígérő zárt közösség, ahonnan 

    MERKANTHILL 
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senki, sehova. Funkcionális saját termelés, 
energiagazdálkodás, szigorú szabályok, de tisztább élet a 
búra alatt. Csak a kiváltságosok engedhetik meg 
maguknak, vagy akik kárpótlási jogként öröklik az 
oltásokban elhunyt rokonaik kapcsán. (A választásokat 
meg kell nyerni valahogy.) Van, aki bármit megtenne, hogy 
bekerüljön, van, akinek esze ágában sem, még ha 
fizetnének se, még ha a jövő fele olyan kilátástalan sem 
lenne, mint most. 

- Hány százalékot akar? Vagy mire megy ki ez? – 
Dagmar fejében kezd összeállni, hogy mire kérik, de nem 
érti miért. Érzékei általában jól működnek, akár egy rókáé, 
amely megérzi a csapdát – most mégsem jeleznek semmit.  

- Engem ez nem érdekel.  – mondja határozottan a 
politikus - Már nem érek rá eljátszani azt, aki nem vagyok. 
Nem foglalkoztat a pénz. Más motivál. De nem 
beszélgetnénk, ha nem hinnék abban, hogy alkalmas a 
feladatra. Márpedig alkalmas. Már azzal jól jár, amit ma 
rögzített a jeladójával ebből a beszélgetésből. Mert 
gondolom rögzítette. Úgy tudom, nem csak gondolatokat 
képes rögzíteni. 

- A folyamat minden gondolatot és egyéb agyi 
aktivitást is rögzít, de csak akkor, ha aktivizálva van. Ezt 
többféleképpen is lehet vezérelni, a felhasználók általában 
beállítják egy meghatározott időszakaszra telefonos 
applikáción keresztül, vagy kimondott kódokkal. 

- Most is veszi ugye? 
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- Igen. – sóhajt fel Dagmar. A fickó tényleg fifikáns, 
és most mégsem rossz értelemben érzi ezt.  

- Na, látja… Tudtam, hogy nem fog megbízni 
bennem, most mégis rá fogom venni, és pont ez a lényeg. 
Az átlagosnál keserűbb embernek látszik… Olyannak, akit 
szüntelen mentális, morális és fizikai fájdalmak gyötörnek. 
Ebben az értelemben gondolja át, hogy mibe szeretne 
kapaszkodni a jövőben. 

Végszónak is tökéletes – gondolja Dagmar, mert 
közben megérkezik a pincér a rendeléseikkel. Míg 
rendezkedik, néhány pernyi csend támad az asztal körül, 
de talán épp időben. Dagmar gondterhelten hajtja le a fejét, 
majd arra lesz figyelmes, hogy az étterem ablakát a téren 
álló kőrisfa ágai csapkodják. Odakint erősen megélénkült a 
szél, a járókelők szaporábbra fogják lépteiket, sietve 
haladnak tovább, az ebéd falatozgatós módban való 
elfogyasztása közben pedig Birk tovább vázolja reménybeli 
szövetségesének a lehetőségeket, amelyeket meg kell 
fontolnia a következőkben. A vállalkozó fejében az 
emésztés megkezdésével egy időben elkezdenek 
felhalmozódni a gondolatok, sokasodni az összefüggések. 
Abban biztos, hogy ha él ezzel a lehetőséggel, akkor nem 
fogja elaprózni és végig komolyan veszi. Kitartás és 
odaadás, üzlet és hit. Jó lenne tudni, hogy a láthatatlan 
angyal, amely egyengeti útját, segít meghozni a jó 
döntéseket, és védelmezi a rontó erőkkel szemben, még 
mindig itt ólálkodik-e valahol. 
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        NALIN, 13:15 

 
„A szerelem hatása alatt az ember megkedveli a világot és lemond a 

kritikáról” 

                       Aldous Huxley – Légnadrág és Társai 

 

A Biemer készülék mágneses szövetmatraca puhán 
magába foglalja a testét, amint elhelyezkedik rajta. A nő 
folyamatosan dumál, mint mindig, már a folyosón 
rákezdett, amikor fogadta. Az az egyik trükkje, hogy a 
kezelés első pillanatától kezdve határtalan vidámságot 
sugároz, derűt és jókedvet, szélesre nyújtott mosollyal 
karöltve. Talán azt gondolja, ettől majd a páciens is 
bizakodni fog a gyógyulását illetően, és a legtöbbjüknél 
bizonyosan be is válik: a konformizmusra hajlamos 
génekkel bőven rendelkezők a kénytelen-kelletlen 
beolvadós viselkedésmintákat követve egy pillanatra 
tényleg jobban lesznek, de legalább is elhiszik, hogy jó 
helyre jöttek. Igen. Csak úgy árad belőle az életenergia. 
Ezzel fedi a saját valóságát. Ilyenkor nem számít, hogy 
ötvenen túl épp másodszor válik, vagy, hogy a közeli 
családtagjai közül többen is komoly műtéti 
beavatkozásokra várnak a közeljövőben. Ilyenkor csak a 
páciens van.   

Jól csinálja.  
Nalin már az első alkalommal megállapította, hogy 

Andrea a szakmájában is nagy elismertségnek örvendhet - 
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habár erről nem igazán lehetett tudomást nem venni, 
hiszen határozottan tudatosította ezt szavakban, minden 
alkalommal, amikor csak tehette. Óvatoskodó, 
szerénységre hajazó stílusban sorolgatta felmenői 
végzettségét, nyelvtudását, vagy, hogy épp melyik 
egyetemen ki tanít. A legutolsó unokatestvér is minimum 
kvantumfizikából doktorált vagy mikrobiológiai 
kutatásokat végzett épp, s kétség nem férhetett hozzá, hogy 
a fél világot bejárta már az egész klán.  

Egy valamire való gyógytorna-kezelés esetenként 
évekig is eltarthat, de általánosságban véve is minimum 
több hónapig, így aztán a felek közt akarva-akaratlanul, de 
lassacskán kialakul valamiféle intimitás. Nalin elsődleges 
ellenszenve ugyan idővel érdeklődéssé vált, de soha nem 
feledkezett meg a korai kezelések gyötrelmes mentális 
kínszenvedéséről. Önmaga fizikai kitartását illetően nem 
voltak kétségei, s bár a nő, mint ahogy azt hírlett is róla, 
valóban egy despota volt, a nehezebb mégis inkább annak 
a töménytelen ömlengésnek, kikezdhetetlen, nagybetűvel 
szabott EGO fröccsnek a lenyelése volt, amit alkalmanként 
előadott. A már-már rejtettkamera-gyanús 
megnyilvánulások jócskán kikezdték az újdonsült 
bártulajdonos türelmét, mialatt vért izzadva próbálta 
megtartani az aktuális nyújtáspozíciókat.  
 Feküdt a mágneses ágyon, ami felnyomta a 
vérkeringését harminc százalékkal, s eközben próbált 
helyzetben maradni a párbeszédeket illetően is. A nő 
tagadhatatlanul okos volt és képzett, egy komplett orvosi 
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dinasztia sarja, akit a különböző szakterületeken hathatós 
befolyással bíró emberek vettek körül egész életében. Nem 
csoda, hogy kissé sznob lett, de az átlagemberekkel való 
húszévnyi foglalatoskodás azért mégiscsak ellágyította a 
szívét, beolvasztotta a „pórnép” közé. Mindazonáltal soha 
nem hagyta el felsőbbrendűségi komplexusát, rendszerint 
már a kezelések elején alkalmat teremtett, hogy 
fitogtathassa latin tudását vagy az orvosi szakzsargon 
nyelvezetének kiváló ismeretét. A másik bevett módszere 
az lehetett, hogy az első egynéhány alkalom során lelkileg 
porig alázta a delikvenst – s a szóbeszéd azt tartotta róla, 
hogy a gyermekekkel sem kivételez ez ügyben - majd 
hathatósan tudatosítva az alá-fölérendeltségi viszonyt, 
megkezdte a kezelés látványos részét. Úgy gondolhatta, 
hogy addigra mind a test, mind a lélek is felkészül, de 
legalább is idomul a helyzethez.  Egyfajta tesztnek vetette 
alá tehát az elszántságot és a motivációt, s mivel Nalin 
mindkettőben lelkesnek bizonyult, ezért lassacskán 
engedett zsarnokságából. Vagy az is lehetséges, hogy már 
képtelen volt a tökéletesség álcáját továbbra is magán 
tartani, miközben belül a saját gondjai is gyötörték. De a 
zenész bármennyire is szeretett volna kikerülni a 
bűvköréből, érezte, hogy hétről hétre megadja magát neki, 
csendben viselve szeszélyességét, vagy lekezelő stílusát, s 
már-már várja a hetenkénti találkozásokat, amikor is 
megalázzák, semmibe veszik és rádöbbentik 
csökevényességeire, tudatlanságára. 
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Mint kiderült, a nő szakmai hozzáértése kétségen 
felül magas fokú, és szerencsésnek mondhatta magát az, 
akinek sikerült bekerülnie hozzá, midőn egy-egy betegét 
gyógyultnak nyilvánítva, útjára bocsájtva „felszabadultak” 
az órái. Nalin ezt a szakértelmet ugyan elismerte magában, 
de a kettős érzés megmaradt: egyrészt tisztelte őt, másrészt 
ellenszenvet érzett iránta örökös fennhéjazásai, túlcsorduló 
egoizmusa és alapból a felsőbb körökből való 
származásánál fogva.  Mindketten tudták, hogy ki áll felül 
ebben a kapcsolatban, ám a férfi még soha nem volt ennyire 
kiszolgáltatottan alárendelve senkinek, ezért egy 
kimondatlan szellemi párbaj kezdődött. Nalin kereste rajta 
a rést, a gyenge pontot, hogy melyik az a felület, amely 
sebezhető. Először a zenei vonal mentén próbálta 
érvényesíteni tudását vele szemben, mert biztos volt abban, 
hogy ezen a téren biztosan tapasztaltabb - lévén, hogy majd 
húsz éve ez tölti ki mindennapjait. De mit lehet kezdeni 
valakivel, aki megelégedett a klasszikusok néhány 
fenoménjával és a korosztályára ma már egyre kevésbé 
jellemző módon csak legyintett a modern zenei ízlésre, 
melyet tüntetően szinte semmibe vett? Az idő eljárt felette, 
de ő dacból is ragaszkodott a „régen minden jobb volt” 
sablonhoz, vagy legalábbis ahhoz, amit volt ideje kiismerni. 
Képtelenség volt eldönteni, hogy csak játssza a sznobot 
vagy tényleg ennyire maradi. 

A másik zenei szűklátókörűségének felrovása 
csekély értékkel bír, s bár muzikális ízlésünk szorosan 
összefügg a jellemünkkel, ettől még lehet valaki teljes 
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ember, élhet hasznos életet, alkothat, és aktívan vehet részt 
a jelenben. Így aztán a férfinak valami mással kellett 
próbálkoznia, olyasmivel, amiben szintén otthonosan 
mozgott. Mindig is lelkes olvasónak tartotta magát, elég jól 
eligazodott a klasszikus szépirodalomban, és úgy ahogy, 
de a kortársra is rálátással bírt. Soha nem volt az az 
évfolyamelső típus, de a humán tantárgyak minden 
iskolában jól mentek neki. Nem volt egy zugolvasó, de 
azért havonta egy-egy könyv mindig megfordult a 
kezében, mert a más világokba való átlépés, az egy 
bizonyos szemszögből megismert történetmesélés felül 
helyezte őt hétköznapi ügyein, és a zenéhez hasonlóan 
segített kikapcsolni, pihentetni idegrendszerét. Ám rá 
kellett döbbennie, hogy ebben a témában is csak mérsékelt 
sikereket érhet el kezelőjével, aki ugyan a kortársakat szinte 
egyáltalán nem ismerte, viszont fejből idézett bármely 
Shakespeare-ből, különös tekintettel a kezdő versszakokra. 
A sznob entellektüel egészen kiváló sztereotípiájának 
bizonyult, aki Shakespeare-t idéz és Beethoven-t hallgat. 
Már meg sem lepődött, amikor a nő mellékesen 
megjegyezte, hogy nemrég tanult meg „gyorsolvasni”, 
mely módszerrel rengeteg időt spórol meg magának 
mostanság.  

És akkor ott voltak még a főzőcskézős kirohanások. 
Ezekből rendszeresen akadt minden órára, s konklúzióként 
természetesen a szenzációs szakácsnő kitüntetés járt 
elméletben. Mert bár főztjét sohasem kóstolta, az általa 
előadott receptvariánsok meggyőzően hangzottak, 
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némelyik akár a Buddha étlapjára is felkínálkozhatott 
volna. Miközben a nő magyarázott, a szemében ott volt az 
a bizonyos csillogás, ami csak azokra az emberekre 
jellemző, akik teljes valójukat képesek odaadni egy ügyért, 
egy eszméért vagy bármely általuk végzett, mélyhittel átélt 
tevékenységért.  

Igazán nehezen lehetett fogást találni ezen a már-
már szuperhős képességekkel megáldott genetikai csodán, 
akinek egyénisége, jelenléte mélységes nyomokat hagyott 
abban, aki ismerte.  De ötvenegy évesen mégis másodszor 
maradt egyedül az életben, miután férje elköltözött egy 
húsz évvel fiatalabb nőhöz, így nyilvánvalóan ez volt a 
gyenge pont, az érzékeny terület, s amikor már nem tudta 
tovább fényesíteni magát vendégének, a hónapokkal 
ezelőtt felhúzott védelmi vonalak egyszeriben áttetszővé 
váltak, s megmutatkozott, hogy ő is csak egy ember, akinek 
a saját szintjén él a karmája. Az életet senki nem úszhatja 
meg szárazon, így-vagy úgy de a keresztet vinni kell, és 
idővel a tekintetünkön átsejlik annak nehézsége. Onnantól 
kezdve, hogy ezt felfedezte, Nalin egyenlőnek érezte magát 
vele, és nem számított többé a szigor vagy az egoizmus. 
Többé már nem úgy hatott. A nő megnyílt, mert előbb-
utóbb minden sebzettnek szüksége van arra, hogy 
meghallgassák, s ha megértést nem is, de legalább 
figyelmet kapjon, s végül egy gyenge pillanatában ő is 
elmesélte történetét, amely semennyivel sem volt 
figyelemreméltóbb, mint egy átlagos amerikai B-mozi.  
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De Nalin mit is mondhatott volna ezután neki? Azt 
mondják nem jó érzés egyedül, magányosan megöregedni, 
de legalább annyira rossz az is, amikor az ember a fél életét 
azzal tölti, hogy másokról gondoskodik. Sehogy sem jó, és 
az embernek nincs joga beleavatkozni idegenek életébe, 
még ha azok alig várják is a tanácsot. Az agyban, 
krízishelyzetben kétféle periódust váltakozik: a tökéletes 
éleslátás vagy az összezuhanó tanácstalanság. A tipikus 
bipoláris zavar pillanatnyi megnyilvánulásai, melyekkel 
nem sok mindent lehet kezdeni. Hagyni kell, hogy az idő 
dolgozzon és letisztuljanak a vonalak. Ezt nemcsak hogy 
végignézte a baráti társasága több kapcsolatában, de maga 
is megtapasztalta. Az utolsó komoly kapcsolata négy évvel 
korábbra datálható, és azóta sem bír igazán bízni senkiben.  
A lány, akiről azt hitte, végre az igazi. „Véletlenül” 
ismerkedtek meg egy masszázsszalonban, ahol egyébként 
másvalakinek kellett volna őt fogadni, de valami közbejött. 
Karácsony volt, fárasztó évvel a háta mögött. Nalin pedig 
meglepte magát egy másfél órás kényeztetéssel, amely 
végül élete egyik meghatározó lépésévé vált. 

Azóta úgy gondolja, nincsenek véletlenek. Már a 
masszázs alatt olyan jót beszélgettek, hogy meg is 
feledkezett róla, hogy a csaj a végén egy happy endinget is 
fog prezentálni, szinte meg is lepődött, mikor egyszerre a 
szájában érezte magát. A lány nemcsak gyönyörű volt és 
kedves, de még értelmes is: filmekről, könyvekről és 
zenéről beszélgettek, percről percre egyre közelebb kerülve 
ahhoz, hogy felismerjék: szinte teljesen azonos az ízlésük. 



169 

 

Ez mindkettőjüket felvillanyozta, és menthetetlenül 
összegabalyodtak.  

„Soha ne kezdj kékszemű nővel” – hallotta ezerszer 
Ragglestől, és a vágott szemű basztardnak megint igaza 
volt. A szerelem annyit jelent, hogy semmi más nem fontos 
igazán: az ilyen kémiai befolyásoltság alatt lévő személy 
megfeledkezik szülőkről, gyerekekről, barátról, 
ellenségről. Ezalatt minden számítást megszámol, minden 
megfontolást, a pro és kontra teljes mérlegén. Semmi más 
nem számít, csak a szeretett lény működése, mozdulatai, a 
mondatok, amiket kiejt, és persze mindennek a végletekig 
való szétcincálása, hogy mit miért? De erre már bizonyosan 
a gyógytornász is rájött, arra viszont nem, hogy az idő majd 
szokásához híven ezt is feloldja. Eddig talán még sírni sem 
tudott, most azonban majd fog. Nalin mesélhetett volna 
neki azokról a hónapokról, amelyeket az 
álomkapcsolatának hirtelen megszakadása után élt át, de 
felesleges lett volna. Ezeket a heteket meg kell élni, kell, 
hogy fájjon, hogy felfoghatatlan legyen, hogy elérd a kút 
alját. Aztán napról napra még annál is mélyebbre ásni, 
elfedni az emlékeket altruistán, meg nem hallgatni a 
dalokat, amiket vele hallgattunk, nem járni arra, amerre ő 
járt. 

 Olyanná válni, mint egy darab kő. 
A Biemer készülék sípol, Nalin lekászálódik az 

ágyról és megkezdődik a fizikai kezelés. Jót fog tenni 
biztosan, mert egész délelőtt érezte, hogy valami botrányos 
időjárás változás lesz. A végtagjai meg a térdízületei 
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megmondták neki. Idefele jövet már szemerkélt az eső és az 
egész város totál káoszban volt a tüntetések miatt. Bele se 
mert gondolni, mire számíthat, mikor majd itt végez. Talán 
addigra elvonul a vihar, talán ma nem lesz annyira szörnyű 
a nő.  Ma az oldalfekvéses medence gyakorlatsort végzik, 
az előzőhöz képest mindig egy kis variánssal. De Andrea 
ezúttal nincs igazán itt. Már a bemelegítés alatt is felveszi a 
telefont a fiának, amiért elnézést kér, menet közben 
egyszer-egyszer elmereng, s egy alkalommal rossz 
sorrendben mondja a feladatot.   

- Mi a baj Andrea? – kérdezi Nalin, mikor már nem 
bírja tovább türtőztetni magát, a nő pedig sebzett 
tizenévesek sóvárgó lehetőség-várásával veti ki magából a 
szavakat. Hogy félti a fiát, hogy összevesztek, hogy az a 
nemnormális kimegy tüntetni a kormány ellen, hát nem jó 
neki ez az élet? Mit lázadozik itt, ahelyett, hogy örülne, 
hogy az elitbe született? Tanárok és orvosok közé! A 
szakma Góliátjai veszik körül, a legjobbaktól tanulhatna! 
Ehelyett most is ott rebelliskedik valami tüntetésen. 
Csakazértis? Dacból? 

Na, ezért ne alapítson családot az ember – gondolta 
Nalin, aki a maga harmincöt évével már igencsak benne 
volt az utódnemzés futamában, de amióta az a dolog véget 
ért, korántsem érezte magát elég boldognak ahhoz, hogy 
még egyszer végig tudja csinálni bárkivel. Azokat a nőket 
kedvelte, akiknek nem kellett kisminkelni magukat reggel 
ahhoz, hogy jól nézzenek ki, nem hordtak csiricsáré 
ruhákat és nem feltétlenül a legújabb divat szerint 
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öltözködtek. Azokat, akik lazák voltak, akikkel azonnal fel 
lehetet venni a fonalat, és nem görcsöltek. Százból egy, és 
azzal se te fogsz találkozni, mert valami pancser elhalássza 
előled. Így hát, ha társaság kellett, manapság beérte a 
szexpartner oldalakon fellelhető párducokkal, s ha jól 
belegondolt, mindezt épp az a lány okozta, aki, miután 
elhagyta, még mélyebbre taszította a közömbös erkölcsi 
képmutatásba, amivel azóta feledtette boldogtalanságát. 
Azóta nem is húzta csőbe senki. Mert igaz, ez az üzlet is 
hamisságon, undoron és megrendezett élvezeten alapult, 
de a megjátszás itt csak egy-egy órára szól, nem évekre, s 
olykor még ki lehetett fogni egész értelmes lányokat is. 
Ezek a nők valódiak, még ha nem is önmagukat adják: 
ebben a tekintetben a genetikai nőt testesítik meg, a 
nőstényt, amely befogadja a hímet. Részben megjátsszák 
magukat, de legalább azt nem, hogy eszményük mindössze 
a személyiségük valamelyik megjelenési formájának 
óriásra kinagyított megjelenése. Mennyire álszent ehhez 
képest a házasság, a törvényesített prostitúció?   

Ezen vonal mentén tovább haladva, talán ajánlhatna 
a nőnek ugyanilyen férfioldalakat. Vagy adhatna neki egy 
ingyen belépőt ma estére a Buddhába. Raggles kedveli az 
idősebb nőket.  

Nem jönne el.  
Ez egy anyasólyom, és most ellenséges szelek fújnak. 

A jó öreg karma ismét munkában. Hát persze, az 
aktuálpolitika. Újabb pont, amelyen fogást találhat, hiszen 
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az efféle emberek egy alternatív valóságban léteznek. 
Hogyan is nem gondolt még eddig erre?  

- Az embereknek elegük van, Andrea. Abból, ami 
ebben az országban folyik évek óta. Itt már nem csak a 
szokásos korrupcióról vagy adócsalásokról van szó, hanem 
arról, hogy minden egyes réteg életébe beletipornak. Hogy 
már meg sem lepődünk az aránytalanságokon, vagy, hogy 
a kormány közeli rokonok, barátok jól járnak. Ez már nem 
téma. Ez az alap. Megszoktuk, hogy mindenkit hülyének 
néznek, és hogy mindenki ellenség, aki ezzel nem ért egyet.  
De ezek komplett gazdasági szektorokat nyúlnak le, 
nemzetközi támogatásokat, miközben tönkreverik az 
oktatást, az egészségügyet és minden mást, amit 
érdekükben áll. 

- Ugyan kérlek, ez már annyira unalmas! – feleli 
kissé felháborodva amaz - A közegészségügy, a kórházak 
állapota satöbbi, satöbbi…a szokásos balliberális maszlag. 
Csak ezt hallani. Nekem akarod megmagyarázni ezt? 
Nagyon jól tudom, hogy a fele sem igaz. Én kórházakban 
dolgozom! - Szokásává vált, hogy mostanában már tegezi, 
de azt a luxust nem engedhette meg magának, hogy őt is 
visszategezzék (pedig szerette volna). 

- Aha. – vág vissza Nalin - A magánszektorban. De 
nézzen csak körül egy átlagos kórházban. Magának 
fogalma sincs arról, mi folyik itt igaz? Vagy csak nem akarja 
látni? Asszisztál ahhoz a maszlaghoz, amit a hazug 
kormánymédia produkál?  
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- Maga tényleg azt hiszi, hogy változna bármi is, ha 
azt a sok ellopott pénzt a kórházakra költik? Mit gondol, 
hogyan működik az egészségügy évtizedek óta? – a nő 
egyre jobban megfeszül, nem hagyja magát, hisz nem az a 
fajta. Megszokta, hogy nyeregben van, és ennek 
megfelelően ösztönösen visszatámad – A fiatal végzős 
orvosok persze, hogy kimennek külföldre: itt csak elvétve 
szerezhetnek szakmai tapasztalatot, hiszen csak kihalásos 
alapon kerülhetnek be a szakosztályok főorvosainak 
helyére, akik a zsíros műtéteket maguknak követelik, és 
minden más juttatást is. Legtöbbször már eleve a 
szakrendeléseiken fogadják a magánbetegeiket is, a 
szektorba áramló pénzek nagy része hozzájuk vándorol.   

- De hát pont ez a lényeg! – vág vissza Nalin  -   
Aránytalan és torz a rendszer..  

- Amit ha tovább táplálunk, még torzabb lesz. 
- Jó, tehát akkor maga szerint az rendben van, hogy 

a kórházi alkalmazottak és a kezdő orvosok alul vannak 
fizetve, ezért sorra hagyják el a helyeket? Persze a 
magánszektorba folyik a pénz, hiszen a gazdagabb réteg 
megteheti, hogy fizet. De az emberek többsége ezt nem 
teheti meg Andrea. Értse meg, most már mindenkinek 
elege van, aki nem áll gazdasági érdekben a kormánnyal. 
De talán már azoknak is. Kérdéseik vannak, amire lassan 
válaszolni kell! Például hova tűntek a felzárkóztatási 
pénzek, Andrea? Miért vették állami kézbe a 
könyvkiadást? Vagy mi a helyzet a magánnyugdíj-pénztár 
vagyon államosításával? Hogy mi van azokkal a 
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bankokkal, ahonnan a haverok döbbenetesen 
kedvezményes hitelekkel vásárolják fel az országot? 
Családi összefogások, vadászházak, külföldi pénzekből 
épült közösségi épületek. Gumifalból nyúló lakások, 
hotelek, strand, és magán-partszakaszok… de tudja a 
legrosszabb az, hogy már el is hiszik a saját valóságuk 
jogosultságát. Már nincs senki, aki megkérdőjelezné 
közülük azt, hogy ez így rendben van-e? Bármilyen 
visszásságot elkövethetnek, mert az agymosott hívek 
mindent elnéznek, a parlamenti többségük pedig 
megszavazza. Nincs olyan aljasság, amit ki ne tudnának 
magyarázni, hiába a több milliós ellentábor, hiába a 
nemzetközi nyomás: ezek mindent megtehetnek, még a 
legfőbb ügyész is a zsebükben van. Ugyan már… a 
legnagyobb diktatúrákat idéző szellemben telnek a 
napjaink, és ez minden, a földön két lábbal járó embernek 
tiszta. 

Nalin maga sem érti hirtelen felindulását a témában, 
mintha szelleme erre a pillanatra várt volna rég: kipattan és 
ömlik kifelé az elégedetlenség, amit általában elfojt. Nem 
szabad figyelni a politikára- mondják azok, akik még 
mindig tudnak mosolyogni odakint az utcán. Azok, akik a 
nem odafigyelés módszerét választják, és abban bíznak, 
hogy majd az idő úgyis megold mindent, és függetlenek 
vagyunk attól, ami körülöttünk történik, hisz minden 
elrendeltetett előre, nem tehetünk ellene. Az ember 
idegösszeomlást kap, ha éveken keresztül nézi a híradót, 
vagy figyeli az aktuálpolitika eseményeit. Eleinte 
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mindünkben lezajlik az a bizonyos folyamat, amikor is 
abban a tudatban létezünk, hogy hatással lehetünk az 
eseményekre. Kérdőíveket töltünk ki, kérelmeket írunk, 
méltányosságot követelünk, a szakszervezethez fordulunk, 
kimegyünk tüntetni, majd periódusonként szavazni. Azt 
hisszük, a döntések részesei lehetünk. Hogy az igazság 
végül majdcsak győzedelmeskedik. Hiszen mennyi 
elrettentő példa van az emberiség történelmében a 
diktatúrák bukására, az igazságtalanság bizonyosságra 
való jutására. Hogy mi majd nem követjük el ugyanazokat 
a hibákat. Hogy láttunk már elég rossz példát. Hogy ma 
már ez nem történhet meg. De persze újra megtörténik. A 
hullám újrahurkolja magát, a remény elhal, s jön helyette az 
erőszak, míg ki nem pusztulunk végül. Szóval, azt hisszük, 
számítunk. De ezek a folyamatok sohasem zajlanak le hetek 
vagy hónapok alatt – leginkább évtizednyi látószögből 
vesszük észre, hogy már rég benne vagyunk. És akkor 
kezdődik újra minden. 

- Semmi baj nincs a fiával. – folytatja Nalin, mert érzi, 
hogy most megtalálta a nyerésre alkalmas pályát - 
Egyszerűen csak gondolkodik. – mondja, és látja, hogy a nő 
szemei már szinte vérben forognak a nem várt ellenállástól. 
Mint király, ki elvesztette uralmát alattvalói felett, tudata 
meginog, tanácstalanná válik, a szokásostól eltérően nem 
leli az azonnali választ.  Csak a brutális kormánypárti 
médiafölény által belé táplált olcsó közhelyeket köpködi, 
ami egy ilyen kaliberű értelmiségitől egyenesen 
szánalomra méltó megnyilvánulás. A hangulat kezd 
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cseppet sem barátságossá válni, és hát ezt teszi ez a 
rendszer az emberekkel: megoszt, gyűlöletet fakaszt, 
rosszindulatot és meg nem értést. Az elvakult híveket 
lehetetlen feladat érvek mentén meggyőzni vagy 
ráébreszteni arra, hogy valóságlátásuk részleges és 
lebutított. Ők azok, akik a jelen alternatív valóságát élik, és 
még tapsolnak is hozzá. Nem látnak, nem akarnak mást 
látni, mint a saját valóságuk kikezdhetetlenségét, amit 
bármi áron védenek, a logika és az értelem itt már nem 
támpont. S végül, ha minden kötél szakad, és nem tudnak 
reagálni a kritikára, egyszerűen felhagynak a diskurzussal, 
kilépnek belőle, úgy tesznek, mint a fejét a földbe dugó 
strucc, mikor a területet elönti az árvíz: mintha a problémák 
azáltal oldódnának meg, hogy nem veszünk róluk 
tudomást. 

- Maga még fiatal, ezt nem értheti, nincs gyereke. – 
hebegi végül a nő, korosztályára jellemzően kijátszva a 
mindig hasznos időfüggő tapasztalati-kártyát a nő, de ezzel 
már nem megy semmire. Pedig lehetne ez fájó pont is Nalin 
számára, igen, „ellenfele” végső kétségbeesésében ügyesen 
ráérzett erre, csakhogy manapság, amikor a világ jól 
láthatóan a saját vesztébe rohan, ez már nem ugyanúgy 
érvényesül.  

- A világ már jó régen rohan a vesztébe. Gondolom, 
nem kell említenem az utóbbi évtized eseményeit, amelyek 
újfent átalakították a vezetőinkbe vetett hitet és a globális 
emberi gondolkodást is. De sajnos azóta is irányítanak 
minket, befolyásolják az életünket, hiába akarjuk azt hinni, 
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hogy most már tudunk mindent, hogy még egyszer nem 
történhet meg a globális átverés, Andrea, ne legyenek 
kétségei. Hiszen a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy a 
korona őrületet végül is az ázsiaiak vagy az amerikai 
cionisták vagy ki az isten dobta be egyáltalán?  

- Jajj, ne jöjjön nekem itt ezekkel az összeesküvés 
elméletekkel. 

- Még mindig jobb, mint a homokba dugni a 
fejünket. És ugye maga is átélte a karanténokat, az utólag 
vérlázítónak tűnő beszabályozásokat és azokat a 
visszáságokat amelyek megnehezítették az életét, 
miközben gyakorlatilag nem is volt veszélyben? 

- Annak már vége. 
- Azt gondolja vége? Mégis minek kellene még 

történnie, hogy felfogja, hogy irtanak minket? Nem 
végeztem annyi iskolát, mint maga, mégis látom. 
Gyerekem sincs, de van szemem és fülem. Látok és hallok. 
Tudok olvasni is. Ezek, meg az a harminc néhány-évnyi 
tapasztalat képessé tesznek arra, hogy szelektáljak. Hogy 
lássak a sorok közt. És még, ha esetenként tévednék is: 
legalább próbálok figyelni. Nincs utódom, de szeretnék: 
csakhogy az a kérdés Andrea, hogy érdemes-e ide gyereket 
világra hozni? Ebbe az országba, ahol csak a rokonok, a 
kiváltságosok, a cinkosok a hazaárulók és legfőképp a 
seggnyalók kapnak jutalmat, mindenki más megdögölhet.    

- De hát mit számít, hogy milyen rendszerben élünk? 
A politikusok így is - úgy is lopnak, mindegy milyen szín 
van mögéjük festve.  – a nő már nem nagyon tud mit 
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mondani, csak kapálódzik Ezek az olcsó sablonok a 
propagandakómás hívek betanult végszavai. Négy-öt 
hasonló mondaton kívül még egy ilyen intelligens nő sem 
tud már mit felhasználni, mert egészen egyszerűen nincs 
mit. A látható, hallható, s szinte már szagolható igazság 
kiszúrja az emberek szemét, mielőtt utcára vonulnak. 

- Ezt nevezzük mi rendszernek? – veti a szemére - 
Ezt az átláthatatlan, számon kérhetetlen egyoldalú 
önkényt? Kamu az egész. És tudja, az igazi bűnösök azok, 
akik mindezt kiszolgálják, akik megélnek abból, hogy 
cinkosok. Azt hiszem maga is közéjük tartozik: hiszen 
maga túl képzett ahhoz, hogy ne lássa ezt a sok mocskot. 
Mégis a részese. Tehát cinkos. Mint annak idején az 
orvostársadalom. Végül is maga is közülük származik, 
hiszen az egész családja szakmabéli. 

- Meg is lettek bélyezegve annak idején, és azóta is 
számtalanszor. Tudja milyen szörnyű érzés? Tudja menni 
időbe telt felépíteni azt a bizalmat, amit akkor 
elvesztettünk? Fogalma sincs.   

 - Na nehogy még sajnáltassa is magát. Milliókat 
kerestek a járvány érában. 

- Azokat a pénzeket már mind visszafizették. 
- Ezzel nyugtatja magát? Azt hiszi ez ilyen egyszerű? 

Azt hiszi, mindenkit kárpótolni lehet? Nekem az 
unokatestvérem halt meg azon a tavaszon, mert ki kellett 
üríteni a kórházakat a nem létező fertőzések miatt. Szóval 
ne tetesse magát hülyének. Már évek óta a mocsár kellős 
közepén fuldokolunk, csak épp a magafajtának van egy kis 
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sziget a mocsár közepén, ahol egyelőre túlélnek. De maga 
is nagyon jól tudja, hogy ez nem tart örökké. Élvezze csak. 
Élvezze, amíg mindenki el nem fordul magától, akiben 
maradt még tisztesség. És ha már jó ideje egyedül ül azon a 
bizonyos trónon, ahová feltúrta magát, majd jól nézzen 
körül: nézze meg a rombolást, amit a magafajta okozott. 
Őszintén mondom, hogy többet néztem volna ki magából. 
Tudja, végtére is: jobb látni, mint vaknak lenni, még akkor 
is, ha kegyetlenségeket és bűnöket kell magunkra vennünk. 

A csörte a végéhez közeledik, a küzdelem nagyjából 
lezajlott, Nalin egyfajta elégtétellel nyugtázza az elmúlt 
perceket, még akkor is, ha közben maga is feldúlttá vált. A 
hétköznapokban számos alkalommal volt lehetősége az 
effajta eszmecserére azokkal az emberekkel, akikkel 
kapcsolatba került. Eleinte szolidan, nyugodtan, megértően 
diplomatikusan, aztán ahogy teltek az évek, és jöttek az 
egyre képtelenebb szankcionálások, döntéshozások a 
belpolitikában vagy a kulturális életben, már egyre kevésbé 
tudott türelmesen viszonyulni azokhoz, akik ezt a szellemi 
rombolást támogatták. Most már Andreát is egyértelműen 
közéjük sorolhatta, és érezte, hogy semmivel sem lehet 
könnyebben kommunikálni vele a témáról, mint a 
kormányt támogató, általában tanulatlan, iskolázatlan 
birkák bármelyikével, mert hiába a műveltség, ha a 
látószög rosszul van beállítva. Egyszerre úgy érezte, hogy 
ez az alkalom lesz az utolsó, amikor gyógytornára jött 
hozzá, ez kell, hogy legyen: akkor inkább otthon csinálja 
magától, vagy elmegy máshoz, de ide többet soha. Hát 
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szüksége van-e bárkinek is az effajta csúfondáros szellemi 
konfrontációra és megalázásra? Itt kell ezt abbahagyni, 
ezen a ponton, amikor is sikerült felülkerekednie rajta, s 
végre neki megaláznia őt azzal, hogy jártasabb és 
összeszedettebb a témában.  De a nő mintha megérezte 
volna a levegőben lógó vereség sugallatát, és ehhez mérten 
még egy utolsó támadást indít, hisz elképzelhetetlen 
számára bármilyen erkölcsi, szellemi bukás. 

- Mondja csak Nalin, érezte már valaha magát 
alkatrésznek? – a gyógytornász most már aljasul próbálja 
még kiráncigálni magát a témából, és átevickélni egy másik 
sávba, ahol talán ismét talpra áll. – Tudja, amikor azt veszi 
észre, hogy létezése szükségszerű, de individuálisan 
lényegtelen. Tudja, én valamikor anya és feleség voltam. 
Később már csak anya. Az a szereplő, aki megteszi a 
dolgokat. Egy kellék. Mint nő, már nem voltam jelen a 
férjem életében, csak, mint anya. Érti? Aki elpakol, 
mosogat, takarít meg elmegy a gyerekért az oviba. Igazából 
a férfiakat nem is érdeklik a saját gyerekeik, talán nem is 
szeretik őket. Hiszen nem erre vannak kódolva. Csak az 
alkotásra. Építésre és pusztításra, ahogy végig a 
történelmen keresztül. A nő meg egyedül marad. Végül 
mindig egyedül marad. Nehogy már sajnáljam a férfiakat. 
Egy egyedülálló negyvenes-ötvenes nőnek sokkal 
nehezebb összehozni egy kiadós baszást, mint egy 
ugyanilyen idős férfinak.  

- Lehetséges. De higgye el, többnyire azoknak is 
fizetni kell az ilyesmiért. Nehogy már sajnáljam a nőket. 
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Több ezer éve irányítgatják a történelmet a férfiak 
árnyékából. És nem értek egyet azzal, hogy a férfi nem 
képes szeretni. Nincs gyerekem, de nem tudom elképzelni 
azt, amit mond. Szerintem csak túl sok Atwoodot olvasott. 
És ha már itt tartunk: úgy gondolom, általában leginkább 
arról van szó, hogy a nő felfalja a férfi idejét. De hagyjuk ezt 
Andrea. Nincs most időm arra, hogy a kilúgozott feminista 
véleményével foglalkozzam.  

Ezzel a nem túl kedves mondattal próbálja lezárni a 
dialógust, ami szépen elnyúlt, a fél kezelés alatt nem 
csináltak semmit, csak vitatkoztak, ráadásul, mielőtt 
látványosan szedelőzködni nem kezd, búcsúzásképp még 
azt mondja a nőnek, hogy csalódott benne, és 
képmutatónak tartja, amiért kevesebbet vesz észre a 
világból, mint amennyihez tehetsége van. Andrea ezután 
sápadtan, megtörve kapaszkodik a kezelőágy szélébe, 
látszik rajta, hogy már bánja az egészet, hogy 
visszacsinálná, hogy megtenne bármit, csak nehogy megint 
elveszítsen maga mellől valakit: Szeretethiányos ő is, 
keménynek mutatva magát, de közben nagyon is 
gyengédségre vágyik, mint mindenki más ebben a 
széthulló világban. Hátteréből adódóan bizonyára idilli 
gyermekkora lehetett, ennek ellensúlyozásaként viszont a 
felnőttkora romlott el, mint oly sok mindenkinek ezen a 
világon. A körülmények idővel ugyanis megváltoznak és 
ezáltal az érzelmek is, de ahhoz, hogy ezt észrevegyük, 
bizonyos időnek el kell telnie, a régi terveknek előbb 
teljesülniük kell ahhoz, hogy le tudjunk mondani róluk. Át 
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kel lépni egy határt, amely után már nincs visszaút, hogy 
megértsük és megbánjuk, hogy vissza akarjunk lépni és 
beismerjük, hogy elszúrtuk. El kell követnünk a hibát 
ahhoz, hogy bebizonyosodjék, hiba volt. 

- Nem ismerem Atwood-ot. De hallgasson ide, 
Nalin. Az ifjúság vallás és mindig hitehagyás a vége! – ezzel 
próbál még egy utolsót szúrni belé, de őt már közel sem 
érdekli.  

- Vigyázzon magára Andrea! – feleli vissza, mintha 
nem is hallotta volna az előzőeket.  Vannak helyzetek, és az 
elválás biztosan ilyen, amelyekben az embereknek 
szükségük van banális szavakra. Szemfényvesztés, de 
mégis ki kell mondani őket, semmi haszna, de ha nem is 
abban a pillanatban, utólag enyhítik az ütés erejét. A nő 
végül már csak bámul maga elé, szemei meredten és 
mozdulatlanul révednek a semmibe, s mikor a férfi kezében 
van már az ajtókilincs, csak annyit mond lemondóan: 

- Vajon mire jó mozgásban tartani egy testet, amit 
nem érint meg senki? 

Nalin válasz helyett kilép az épület ajtaján, bele az 
egyre fokozódó esőbe, arra gondolván, hogy valahányszor 
kísértésbe esünk, hogy bevalljunk valamit, eszünkbe jut, 
milyen következményei lehetnek, milyen kockázatokkal 
járna másokra nézve, vagy magunkra. Néha jobb hallgatni 
és nem szólni semmit, vagy hazudni és tagadni.  

Odafent a felhők gonoszul mosolyognak, mert 
tudják, hogy már ők irányítanak. Úgy fest, hogy mára 
tartósan esőt rendeltek, hamuszürke árnyalatban pállik 
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minden. Délután van, de a fény alig hatol át az utcán, az eső 
egyre jobban megered. Felcsatolja a védőbúrát és feldúlt 
hangulatban indul el a Buddhába, remélvén, hogy 
útközben majd úgyis lehiggad. Nem engedheti, hogy mai 
teljesítményét bármi is befolyásolja, ilyenkor már egész nap 
bizsereg a szervezete, az adrenalincsapok megnyílnak, már 
enni sem tud rendesen, pedig igencsak szüksége volna rá, 
de az agya már átkapcsol, és egyetlen működési 
mechanizmusnak szenteli magát, rendszerint beéri pár 
falattal, majd, mikor már az első csík amfetamin is dolgozni 
kezd, már arra sincs szükség. Eresszétek ki az oroszlánokat, 
válasszatok megfelelő szövetségeseket a túléléshez, 
különben majd egymás idegeire mentek, hiszen látjuk, 
hogy régebben sokkal jobban el lehetett igazodni a 
világban, voltak szörnyűségek a történelem folyamán, de 
azért az emberek tömbökbe tömörültek, a nemzetek 
egységesebbek voltak, és az ideák is letisztultabbak. De 
manapság már mindenki egy külön tömb, és a 
hozzáállásaink különbözősége túl szerteágazó lett, ezért 
elviselhetetlenné válik az élet. Egymás idegeire megyünk, 
hacsak nem építünk másik világokat magunknak. 
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              JOEY, 13:45 

 
„A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a 
kőolajnak is. Beszéljen arról, milyen káros a kőolaj bódulata.  Ha tankolunk egy 
keveset az autónkba, akár a 180 kilómétert is elérhetjük óránként, elüthetjük a 
szomszéd kutyáját, vagy cafatokra téphetjük a légkört.” 

                        Kurt Vonnegut 

 

Kora délután már egészen biztos volt benne, hogy 
Mökke nem fogja tiszteletét tenni az esti 
nyitórendezvényen, talán később, egy másik napon néhány 
hét múlva, amikor a kedélyek már lecsillapodtak, egyszer 
csak besétál és rendel valami könnyűt. De Joey-nak a 
következő gondolata az volt, hogy a politikával ennyire 
szenvedélyesen foglalkozó emberek nem egykönnyen 
csillapodnak le, lázongó lelkük, mint a vulkán, újra meg 
újra kitör, még ha időnként kénytelen is megpihenni, de 
kihűlni talán sosem, vagy csak hosszú-hosszú harc idő 
után?, ki tudja. Nem vagyunk egyformák, nem 
rendelkezhetünk ugyanazokkal a válaszokkal az élet nagy 
kérdéseire, az ösztön mindenkinél más ütemben ébred fel 
és eltérő erővel, ebből fakadóan még az is előfordul, hogy 
ezen ösztönös cselekvés miatt nem jól alakulnak a dolgok, 
és hát valljuk be, a közhangulat jelenleg közel sem a 
megbékélés és megnyugvás felé sodorta az eseményeket.  

Miután reggel a halpiacon végzett, a friss tengeri 
áruval megpakolt furgonjával egyenesen az étteremhez 
hajtott, hogy a beszerzett holmi minél előbb bekerüljön a 
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hűtőraktárba. A hátsó bejáratot használta, ahol a 
rakodórámpán épp a zöldségbeszállító embere 
tevékenykedett, fiatal, jó erőben lévő, kisportolt 
huszonéves srác. Joey fel is figyelt rá, érdemes lesz a 
későbbiekben ezzel foglalkozni, de most csak néhány szót 
tudtak váltani egymással, amaz már sietett is tovább a 
dolgára, a többi kiszállítási pontja irányába, a szakács pedig 
úgy ahogy volt, egészben berámolta csomagjait a 
hűtőraktárba - majd a délutáni műszakkezdésre érkező 
segédek szépen elszortírozzák. Addig úgy gondolta, beül 
egy délelőtti mozira, és feltétlenül eszik is valamit, hogy 
újult erővel érkezzen a munkára. A főzés mellett a másik 
nagy szenvedélye a film volt, már ami maradt belőle, mert 
manapság a mozi már nem számított akkora üzletnek, mint 
gyerekkorában, amikor anyjával szinte minden hétvégén 
eljártak belvárosba, és megnézték az aktuális 
látványfilmeket. Joey jobban kedvelte az elgondolkodtató, 
mélyebb tartalmú alkotásokat, akár az elvont 
művészfilmeket is, de az olykor szentimentalizmusra is 
hajlamos anyja kedvéért hajlandó volt bármilyen 
kompromisszumra. Az apját négyéves korától kezdve 
nagyon ritkán látta, őt beszippantotta a nemzetközi 
fuvarozás, a kamionos szállítmányozás világa, akár hetekre 
is eltűnt dolgozni, hogy aztán csak pár napra hazatérve 
ismét indulhasson vissza, valamelyik távoli ország sűrű 
autópálya-szövetébe. Így aztán kettesben maradtak, 
egymásra utalva, egymásba kapaszkodva, reggelente 
magára hagyva a lakást, meg a kertben ólálkodó 
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mongúzokat, mentek a dolgukra: az óvoda csak két 
megállóra volt a kertészettől, ahol az anyja dolgozott. A 
nőknek kifinomultabb érzékük van a funkcionális 
alkalmazkodáshoz, a túléléshez okvetlenül szükséges 
igazodáshoz, és az utódok mindenkori javát szolgáló 
érdek-érvényesítéshez, de Joey anyja koránt sem tartozott 
azok közé a középosztálybeli háziasszony szerepében 
tetszelgő szajhák közé, akik külvárosi környékükön 
akkoriban elszaporodtak. Ő még figyelt rá, igazán rá 
figyelt, és nem csak úgy tett, mint aki ott van, de közben a 
telefonjával babrál. A mai nők többségében hosszú távon 
már nincs meg ez a fajta ösztönös készség, sokkal inkább 
törődnek magukkal is, ami persze érthető, hisz amellett, 
hogy feláldozzák a fél életünket egy utódért, szeretnének 
élni is közben, nem ahhoz vannak hozzászokva, hogy 
mellékvágányra legyenek téve valamiféle szolgaszerepben, 
s a reklámok sem ezt replikázzák neki.  A tömegmédiában 
felkínált lehetőségek felébresztik vágyaikat, mert az idő és 
saját énünk rabságában az örökös vágy és gond az 
osztályrészünk. A vágy vagy annak ellentétei. A vágy idézi 
elő a magas vérnyomást, a szívbajt, a tüdővészt, a 
gyomorfekélyt, a fogékonyságot, az idegbetegséget, a 
szexuális rendellenességet, az elmebajt, az öngyilkosságot. 
A birtokolandó tárgyak megsokszorozódása, az 
idegfelkorbácsolás új eszközeinek feltalálása, új kívánságok 
elterjesztése, és az erre irányuló propaganda meg évtizedek 
óta azt hirdeti, hogy a birtoklás egyenlő a jóléttel, és a 
szüntelen ösztönzés a boldogsággal. Az egész fogyasztói 
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társadalom túl régóta épül arra, hogy az 
elviselhetetlenségig fokozza a vágyakat, de lehetetlenné 
tegye a beteljesülésüket. Így aztán nehéz boldogulni, a 
gyereket is nevelni meg önmagunkat is beteljesíteni - „Mert 
ön megérdemli”- az igazság az, hogy egy-két szélsőséges 
kivételtől eltekintve egyetlen családban sem sikerül ez 
mértéktelenül tökéletesen, a hétköznapi élet szétszabdal és 
felapróz mindent, senki nem ússza meg, még akik azt 
hiszik, hogy igen, azok sem, mert az egymást utólag 
keresztező problémák idővel kicsíráznak és béklyóba kötik 
a pillanatot.  

De Joey anyját ezek a dolgok nagyrészt hidegen 
hagyták, ő elvolt a kis világában a virágkertészet meg a 
házuk mögött lévő hátsó kiskert között, elbíbelődött, de 
olyan sohasem fordulhatott elő, hogy estére ne legyen 
vacsora az asztalon. Szinte minden nap főzött, nem is 
rosszul, s ha tehette, Joey-t is bevonta az előkészületekbe, ő 
lett a „konyhalány”, s miután ettek, együtt nézték a 
’Stranger Things’-et vagy a ’Wayward Pines’-t. Az apjáról 
elmondható, hogy egy ideig azért egész szép kis pénzeket 
küldözgetett haza, de egyre ritkábban jelent meg, egyre 
kevesebb időre, és valahogy akkoriban kezdhettek el 
hétvégenként is moziba járni. Egyikük sem gondolta, hogy 
ebből az ártatlan szórakozási formából évek alatt a 
megszállottság határait súroló rituálé válik, minthogy 
mindketten ezekben a fiktív valóságokban találták meg a 
válaszaikat - párhuzamokat a saját életükre vonatkozóan.  
Egyes filmeket már akkor is csak a kisebb, független 
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mozikban játszottak néhány napig, vagy csak DVD-n 
lehetett beszerezni őket hónapokkal később, így lassan a 
nappaliban is elkezdtek felhalmozódni a filmanyagok. 
Voltak tételek, amelyek egyenesen hipnotikusan hatottak 
rá: A ’Ponyvaregény’, ’A lé meg a Lola’, ’A fantasztikus 
róka úr’ vagy a ’Berlin Calling’, és még számos olyan film, 
melyeknek a története és a zenéje tökéletes harmóniában 
ötvöződik. Időről időre felbukkantak maradandó és 
emlékezetes alkotások, melyekben így vagy úgy, de 
önmagára ismert, átitatódott a filmszalagra beleégett, 
mementóként lefektetett elvekkel, avagy útmutatást kapott 
kamaszkorához. Az anyjával effajta bioszintézisben töltött 
gyermekkor addig tartott, míg el nem kezdte kitanulni a 
szakács-mesterséget, és fel nem fedezte azt az énjét, ami 
régóta az árnyékban várakozott. Mintegy felülről tekintve 
önmagára, egyszerre észrevette, hogy amíg a nő 
fokozatosan átalakult egy szenvedélyesen konvencionális 
teremtéssé, aki büszke saját korlátoltságára, és zsarnoki 
jóakarattal szemléli a világot, addig ő végre képes volt 
elfogadni önmagát és megnyílni az élet felé.  

Közben a mozit néhány évtized alatt kivégezte az 
egyre nagyobb teret kapó internetes média, a letöltős 
oldalak, a fizetős sorozat-csatornák és a virtuális 
valóságban játszódó élményjátékok, a művészfilmeket meg 
egyre nehezebb lett beszerezni vagy egyáltalán bárhol 
megnézni. De azért néha ki lehet fogni valamit, Joey 
legalább is úgy érezte, ma talán szerencséje lesz, hiszen ez 
a nap a változásról szól, új kezdet, új munkahely, új 
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lehetőségek, s még egy nézhető film is akadhat. 
Parkolóhelyet azonban most sem volt könnyű találnia, 
közvetlenül a mozi mellett meg sem próbálta, de a 
szomszédos utcában, ahonnan nem kellett sokat 
gyalogolnia, még akadt egy. De így is épp, hogy elérte a 
délelőtti vetítést. A film, amit megnézett a ’Manifesztum’ 
volt Cate Blanchet-el tizenhárom különböző alakításban, és 
ez legalább kellőképpen feltöltötte lelkét ahhoz, hogy már 
Mökkére se gondoljon. A monstrum színészi alakítás 
megerősítette abban a szilárd hitében, hogy a gyönyört és a 
fájdalmat nem lehet megosztani, csak tapasztalni és okozni.  

Már elmúlt fél kettő, mikor a filmmel és az ebéddel 
végzett, úgy gondolta, ideje indulni. Csakhogy odakint 
közben erős szél kerekedett, a kukákból felkapott üdítős 
flakonokkal násztáncot járatott, a lámpaoszlopok riadtan 
dideregni kezdtek különös aláfestést nyújtva a mozi előtt 
időközben felgyülemlett tömeg morajának. Ezek az 
emberek láthatóan nem a moziba jöttek, korántsem 
érdekelte őket valamelyik aktuális nyári blockbuster, és 
felesleges kalóriákat sem kívántak magukba tömni kora 
délután. A mozi előtti körtéren tömörültek egymásnak, és 
ugyanabba az irányba néztek, az egyik padon prédikáló 
pap felé, aki kezével erőteljesen artikulált szónoklás 
közben. A legtöbb nyugdíjason az államilag támogatott 
arcplexi, a KondorB csillogó oválisa feszül, az öt narancs 
sávval az oldalán, a sávokkal, amelyek a sorozatos 
választási győzelmeket hivatottak jelképezni. Joey-t egy 
pillanatra elfogta az undor és a szánalom, majd rögtön a 
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felháborodás, hogy miért tette az embert a természet 
ennyire irányíthatóvá, hiszékennyé és gyarlóvá, amiért az 
alapvető logikájára játszva mindig a könnyebbik 
megoldásra ösztönzi azt. Még mindig a vallás a támaszuk, 
a joker lap, amit bármikor bármire előhúzhatnak, a 
generációról generációra öröklődő korszakos átverés, az 
emberi történelem felett uralkodó szellemi blöff-kontroll. 
Amikor rászakadt a nyugati világra a keresztény sötétség, 
az ember többé már semmit nem mert gondolni, mert nem 
volt ura a testének, ösztönei csaknem a pokolra ítéltettek. 
Az arab országokat ezalatt a tudatlanság és a kényszer 
tartotta meg primitív hitükben, de mindkettőt, az iszlámot 
és a katolicizmust is születésétől fogva háborúk, inváziók, 
tömeggyilkosságok jellemzik. Az egyistenhit jól láthatóan 
elaljasodáshoz vezet. Jézus történelmi személyiség, isten 
pedig babona. Az, aki a keresztény eszményt komolyan 
veszi, minden percben kénytelen szellemi öngyilkosságot 
elkövetni. Ebben a tekintetben máris kapcsolódási pontot 
talált Mökkéhez, noha soha nem beszélt vele komolyabban 
a vallásról, de a reggeli témához kapcsolódva, ez ma este 
még megvalósulhat. Biztos volt benne, hogy ugyanazokat 
a gondolatokat fogják egymás szájából kivenni. Hogy az 
egyház által közvetített ideákat nem valósíthatja meg senki, 
mivel természetükből fakadóan az emberek nem lehetnek 
emberfelettiek. A katolikus egyház létezése az építő 
szándék álcája alatt nyomja rá bélyegét az emberi 
történelemre. És a többi vallás nevében is kivétel nélkül 
ugyancsak milliók haltak meg. Mindezen, több ezer éves 
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folyamatoknak most valóban vége lenne? Elértük a végső 
pontot? Mökke szájából valahogy hitelesnek hangzott, 
hogy mostantól kezdve nem számít a vallás, a bőrszín, a faj, 
csak az, hogy a része akarsz-e lenni az új, sajátos világnak, 
vagy maradnál ebben, mint egy bármikor helyettesíthető 
tégla? 

Tovább görgetné gondolatait, de a szél nem 
alkuszik, tépi az emberek nadrágját, Joey arcába 
esőcsepprojtokat hord, az már haladna is tovább, de a 
szomszédos utca felől, pontosan abból az irányból, ahol az 
ő kocsija is parkol, masszív tömeg zúgása kezd egyre 
erősödni a széllel szemben. Füttyszó és sípok, mígnem a 
sarkon csakhamar felbukkan a vezérsor, molinókkal, 
táblákkal, falécekre eszkábált feliratokkal, ahogy azt kell. A 
Joey oldalán álló, többnyire nyugdíjas korúnak tűnő 
nemzethy keresztények felkapják a fejüket, egységük 
robbanásszerűen bomlik tova, s azon nyomban amőba 
alakzatba deformálódva elégedetlenkedésbe kezdenek» a 
szélső néni arcán őszinte rémület. Az évtizedes távlatban 
beléjük plántált félelemmorzsák, a kétségbeesés hajszálerei 
elkeseredetten csapódnak ki a nénin, most megtörténik, 
aminek meg kell, szembe kell szállni az ellenséggel.  

Joeynak valamiért ez eszébe juttatja életének azt a 
mindmáig emblematikus pillanatát, az Itorival való 
szakítást, amely ugyanolyan hirtelen jött, mint 
ismeretségük. Az ember alig ismer ki valakit néhány hónap 
alatt, s olyakor megdöbbentő felfedezésekre juthat a 
másikkal kapcsolatban, akiről valójában alig tud valamit, 
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hiába a közös programok, közös gondolatok, közös ideák, 
van úgy, hogy hirtelen kiderül valami határozottan oda 
nem illő dolog, olyasmi, ami természetszerűleg pecsételi 
meg a kapcsolat sorsát, s már nem is értjük, hogy lehettünk 
annyira vakok, hogy ezzel az emberrel szóba álltunk. Joey 
csupán egy ártatlannak vélt posztot rakott fel vagy osztott 
meg valamelyik közösségi oldalán, egy rajz, egy prédikáló 
papról, valami olyasmi szöveggel, hogy „A papok nem a 
hívők és az istenük között közvetítenek, hanem a hatalom 
és az ostobák között”, és már aznap este sehogyan sem 
voltak, másnap pedig szétköltöztek. Minden kódolva van, 
semmi sem véletlen, amíg meg nem tapasztalja, senki nem 
tudja elképzelni, hogy milyen nehéz szeretni valakit, akit 
sem megmenteni, sem megváltoztatni, sem elhagyni nem 
lehet. A gondolat gyors, a kéz lassú, a száj nem mozog, mire 
felocsúdunk, megváltozott az életünk. 

A tér túloldalán a nyugdíjasok szemében már 
ezerszer lejáratott, a jót meglátni nem akaró, az egy 
istenként felettünk lebegő vezér vitathatatlan érdemeit 
tisztelni nem tudó ellenzéki csőcselék körvonala egyre csak 
tágul, a hívek pedig támadó alakzatba fordulnak. A pap 
még mindig a padon áll, mobiltelefonját nyaggatja, szája 
széléről egy elkószált nyálcseppet az éppen odaérkező 
segédje kezében lévő esernyő szélére katapultál a szél, 
éppen oda, ahol a miniszterelnök aláírása végződik. A 
tömeg rohamos tempóban özönlik a térre, az elöl lévők 
közül egy festett hajú, raszta frizurás nő magasba emel egy 
hangosbeszélőt, és ordítani kezd //ELÉG VOLT A 
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ROMBOLÁSBÓL// a tömeg mögötte egy emberként 
hördül fel //ELÉG VOLT A HAZUGSÁGBÓL// 
szellemkoponya maszkokkal eltakart arcok villannak fel //
 ELÉG VOLT A ZSARNOKSÁGBÓL// fiatalok és 
kevésbé fiatalok //ELÉG A GYŰLÖLETBŐL// öblös 
haragja tódul be. Ha az ember attól tart, hogy megőrül, az 
néha annak a jele, hogy kezd magához térni. Ez fut át Joey 
agyán és megint eszébe jut Mökke, talán ő is a tömegben 
van, ez elég valószínű, miért is nem gondolt erre, de hát 
ugyan ki figyeli a bejelentett tüntetések útvonalát? A téren 
a hívek egyre csak toporzékolnak, a papot egy feketébe 
öltözött kopasz, napszemüveges dromedár már burokba 
fogva szállítja hátulra, és a jobb oldalon felhevült 
öregemberek kisebb csoportjából egy pedrett bajszos 
honfitárs üvölteni kezdi, hogy //MOCSKOS LIBSIK// a 
mellette álló úriember a botját emelgeti az égbe, a felesége 
hátulról támogatja,  de hiába, a szél így is kikapja a kezéből 
az eszközt és elrepíti az érkezők elé a földre. A színes hajú 
lány erőteljes fellépése lenyűgözi Joeyt, aki az oldalt lévő, 
dohányzásra kijelölt fedett rész alatt keres menedéket a szél 
és az egyre jobban vagdosó esőcseppek elől. A tüntetők 
oldalhajtásából most egy hátizsákos fiatalember kúszik 
előre, kezében egy vödörrel, mellyel nekirohan a téren 
felállított szobornak és ráborítja tartalmát, a helyenként 
már zöldes-barnás foltokkal tarkított, összefonnyadt, 
rohadt narancsokat. A hangosbeszélőből közben tovább 
ömlenek a szavak, megállíthatatlanul, akaratosan 
szaggatják a levegőt //Nem olyan 



194 

 

országban szeretnék élni, ahol 
előre tervezetten zabálják a luxust a 
mi pénzünkből, az emberségükből 
kifordult szar alakok. Ahol 
parancsra vetkőztetnek ki a 
személyiségükből kisiskolásokat, 
beteg, kiszolgáltatott szülőket, 
bárkit, aki nem a köpködő, buggyos 
gatyát viselő mániákusnak az 
imádója. Olyanban sem, ahol a 
felkapaszkodott sima agyúak 
cipelik a jobbjukon aranyba mártott 
asszonyaikat, rokonaikat. Ahol a 
húgyeszűek vigyorognak, mikor 
egymásnak díszdoktori, díszpolgári 
jelmezt húznak, az európai 
szellemiséget meg az ablakon 
kidobva, emberbábokat próbálnak 
az igájuk alá vonni//  
 A hazafiak egyre nyugtalanabbak. Többen közülük 
már a mozi hirdetőoszlopaira szerelt oxigén-automatákhoz 
rohantak és már veszik fel a maszkokat. A többiek sem 
bírják tovább, segítségért, rendőrért kiáltanak, mire meg is 
jelenik néhány biztonsági őr a moziból feszítővassal, 
hegesztőpisztollyal. Hiszen ebben az országban sem 
ember, sem isten törvényei nem számítanak, ebben az 
országban egyetlen törvény van: az értékeket és mértéket 
vesztett miniszterelnök akarata.  Jézus történelmi 
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személyiség volt, isten pedig babona, és a babona nem 
valóság. De a magát a valóságon kívül helyező 
miniszterelnök saját babonákat teremt a hívek számára, az 
egyházat pedig megveszi kilóra. A téren az összes hívő 
arcán megfigyelhetőek a babonákban érlelt személyiség 
jelei. Fogalmuk sincs, mi zajlik körülöttük, csak töltelékek. 
Ahogyan a biztonsági őrök is, akik immár sorfallá 
összeállva állják el az utat a mozi felé, védve az egyre 
inkább szétszéledő nyugdíjas tömeget, akik a szél ellenére 
kiváló menekülési elszántságról tesznek tanúbizonyságot. 
De nem akarja senki sem bántani őket. A tömeg ijesztő, de 
vonulása láthatóan a párhuzamos utca felé irányul, a mozi 
csak éppen útban van, a sorfalat már fújja el a szél, Joey-nak 
elege lesz az egészből, és úgy dönt, megpróbál eljutni a 
kocsijához, hiszen a tüntetők most már csak eloldalaznak 
valahogy, az eső már kellemetlenné válik, de akkor még 
inkább most kell elindulnia. Rohan a túloldal felé, óbégató 
nagymamákat kerülgetve, oldalsávban látja a tüntetők 
hiányos végsorait, néhány Angry Words logót, s aztán 
közepesen átázott állapotban ér a fák alá. A járdán a 
tüntetők által elhagyott szeméttel szembesül, megtaposott 
szórólapok absztrakt mozaikja rajzolódik ki előtte, meg egy 
elejtett könyv, amely ahhoz képest még elég jó állapotban 
van. Biztos nem rég eshetett ki valamelyik neo-forradalmár 
zsebéből, és percei voltak hátra. Joey lehajol érte és a ruhája 
alá gyömöszöli, és egészen a kocsijáig sikerül is ott tartania.  

Beül a védelmet nyújtó karosszéria mögé, és kiteszi 
a könyvet az anyósülésre. Tudja, hogy értékes relikviához 
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jutott, hiszen egy igazi könyv elég jól fizet a feketepiacon, 
ugyanakkor arra is vigyáznia kell, nehogy nyilvánosan 
meglássák ezzel a darabbal, hiszen szépirodalmi műveket 
már nem szokás papíron olvasni, az embert egyből ÖKO-
nácinak nézik. Az eső közben már elkezdett apró 
cseppekben aláhullani, a légáramlatok kisded falevelekkel 
simogatják a motorháztetőt. Nem sok kedve van ahhoz, 
hogy ilyen időben vezessen, és rögtön az is eszébe jut, hogy 
a kellemetlen idő milyen hatással lesz az esti nyitásra, lesz-
e hajlandósága a tömegeknek egyáltalán kimozdulni 
otthonról? Pláne, hogy közben még tüntetések is zajlanak. 
Reménykedik benne, hogy estére javul valamicskét a dolog, 
mert mostanában a viharok olyan hirtelen jönnek-mennek, 
és már nem azok a folyamatok érvényesülnek, mint húsz 
éve, amikor még nagyjából ki lehetett következtetni, hogy 
mi fog történni. Mökke erre bizonyára valami olyasmivel 
jönne, hogy ezeket a látszólag hirtelen kialakuló viharokat 
mesterségesen idézik elő. Hogy már ezt is irányítják. De mi 
szükség van mesterséges viharokra, ha már úgy is 
szétcsesztük a klímát? De biztos csak rosszul értelmezi az 
összefüggéseket.  

Oldalt pillant a könyvre, melynek kemény fedelén 
már elkopott az írás, így hát belelapoz, hogy megnézze, mit 
takar. A kötet, „Brohtun Sifrencak: 501” című kötete 2021-
ből, versek és novellák, eredeti kiadás, akkoriban még 
próbálták megmenteni a könyvkiadást, és persze a 
filmipart is, de tudjuk mi lett a vége, a streamvilág mekkája, 
az illattalan e-book-ok paradicsoma. Ez viszont egy igazi 
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papírkönyv. Képtelen megállítani az elméjébe tolakodó 
megérzést, amely azt mondja, hogy ez a kötet nem 
véletlenül került most a kezébe. A címet még meg kell 
fejteni, ha rászánja magát arra, hogy végig olvassa, 
márpedig miért ne: de ennyi írás biztosan nincs benne, 
annál vékonyabb kis könyvecske. Észreveszi, hogy az 
elejéből még hiányoznak is oldalak, de a tartalomjegyzék 
még megvan a végén. A kötet eredetileg két részből állna, 
az elején lévő szakasz a „Bomlás” alcímet viselő novellák – 
ez az, ami hiányos – míg a végén a „Lehetek-e az 
álomfogód?” című, versek találhatóak. Valahol mintha már 
látta volna ezt a nevet, de képtelen rájönni, hol. A moziban 
vetített előbbi művészfilm még elevenen él a 
gondolataiban, érzi, hogy érzelgősebb, elmélkedő 
hangulatban van, így ösztönösen lapozgatni kezd a versek 
között és találomra, vagy még inkább cím alapján választ 
egyet - kettőt:  
 

A vonzás szabályai  

(megadott szavakból) 
 

A vonzódás hevesen összeolvadó állapotok váltakozása 

a természet törvényeinek felszakított margóján, autózás 

a téboly hullámzó szerpentinén, ahol a kötődés 

forrásponton szilárdul, a te meg én plátói sóhaja, 
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a fontosság hétköznapi sorrendje, hogy bunkert kell ásni,  

elszigetelődni mindentől, mert a szerelem bosszúálló, így csak 

a távolság marad: az egyedüllét és a magány nem ugyanaz, 

egyes emberek életébe, akik fontosak nekünk,  

túl későn érkezünk, de a barátság, mint tigriskarom 

kapaszkodik a nyakszirtemen, ha a nappalok rövidülnek, 

ha a szex már üres, csak tedd be a kedvenc zenéd, és húzz félre: 

én még mindig itt leszek.  

 

 

Fantomszál 

 

Kár volt eldobnod, jól jöhettem volna 

örömöt csiszolva, kitartást napra hozva 

mikor leérsz majd a tövébe, lapoznál utánam 

én meg azóta is kereslek mindenütt, bármi másban 

csak a csömör, ami körbevesz az ásításvilágban 

te még szilárd voltál bennem,  félelmem átruháztam 

hogy még lehetek kiváltságos, hogy érhet még a fény 
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de nélküled a szürkeségben kallódok el én: 

kinek másnak mondjam el, mit csak neked tudok, 

ki maradt még mellettem, ha szellemem már unott? 

úgy döntöttél jobb ez így, a sors terített lapokkal 

játssza meg a bankot, fantomszálon fut alakot  

tudtam  azonnal – amikor szavaimmal kárt tettem, 

bús augusztus végein haldoklik a nyár bennem: 

álom már nem kísér, az éj szorító fátyol 

a látomások fétisén nem várok semmit a mától 

lassan elfogyok szobámból, csak belélegzek még 

nem érdemellek téged, vak reményem is kevés 

felébredt szenvedéssel vágok neki minden napnak 

nem fogadok be semmit, amit az élet adhat 

lencsevégre kaplak, de nem érhetlek már el 

letiltottál minden élő áramköröddel 

elfogyott az út, innen nincsen merre mennem, de 

viszem szótlanul tovább, amit meghagytál bennem. 
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Ritkán olvas ennyire felkavaró vallomásokat, melyek 
talán egy elhúzódó plátói szerelem csúfos véget érése miatt 
születhettek. És az íróról egész biztosan elmondható, hogy 
jól ismeri a magányt. Joey látja maga előtt, ahogy a 
tapasztalataitól kiégett szerző megkeseredetten él, egyedül 
a vágyaival, mert úgy érzi, hogy amikor már minden 
elhárult, csak a vágy marad. Nem a szerelem, nem a hűség, 
csupán a vágy - a magányosok barátja - az éber és fürkésző 
vágy, amely hű marad hozzánk, soha ki nem elégül, vele, és 
általa süllyedünk a mélybe. A kielégített vágyból, más, száz 
újabb bősz születik, de a legtisztább vágyból született tettek 
is gyalázatba fúlhatnak. Az ember fél a magánytól és 
szégyelli azt, majd nyájba verődve őrült és erős lesz, osztja 
és terjeszti az erőszakot. Vak, süket, de erős, mert őrült. 
Mint ezek a műanyag-keresztények odakint. Talán 
Mökkének mégis igaza van, és nem lehet többé figyelmen 
kívül hagyni a rendszer hibáit. Nem szabadna magunkba 
fojtani az ellenérzéseinket, elzárni a mondanivalónkat. Lám, 
az íróknak milyen könnyű: kiadják magukból, és ezáltal 
önmaguk számára csaknem elavulttá is teszik egyben azt, 
amit megírtak. De a hétköznapi embereknek ez nem megy 
ilyen könnyen. Terápiára járnak vagy gyógyszert szednek. 
Ahogyan az írok is. Nem beszélve a drogokról. Köztudott, 
hogy a művészek többsége használ valamit. Ha más nem az 
alkoholt. Egyből eszébe jut Bukowski. Joey nem volt egy 
nagy könyvfaló, de a vén fószer szabadszájúságát igazán 
kedvelte, még akkor is, ha az alkoholmámorban írta a 
legjobb életbölcsességeit.  
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Csakhogy a politikának van egy láthatatlan 
önvédelmi rendszere. Ha túl sokat foglalkozol vele, akkor 
kikészít. Nem mindenki alkalmas rá, hogy ilyen nyomást 
bírjon. Karaktergyilkolás, fél igazságok, benyalás, 
bemocskolás, hazugságok, mellébeszélés, szemtelenül 
vigyorgás vagy faarccal. Ez felőröl, elemészt. A 
mondanivaló hiányának elrejtéséhez kell a legtöbb szó, a 
szavak inflálódnak, és beindul a nyelvi 
környezetszennyezés, miáltal a hallgatók tudata elkezd 
töredezni. Aztán olyasmit érez, mint legutóbb tinédzser 
korának küszöbén, amikor szembesült végre a valósággal, 
és ráébredt, hogy az élet értelmetlen, minek is szülték őt ide, 
ki kérte ezt? 

De elég lesz a szentimentalizmusból. most már ideje, 
hogy elinduljon.  

Beindítja a motort, az apró esőszitán átsuhanó 
ablaktörlőlapát szabaddá teszi a kilátást, s mikor a járművel 
kifordul a helyéről, még látja a szemben lévő oszlopon az 
esti rendezvény plakátját: Wisecrack! – A Dark Buddha 
Nyitóestje!    
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              BROHTUN, 14:04 

 

„Ismered Arthur Schopenhauert, doktorom?...Hát Bernard Russelt? 
Nietzschét?...Hát egyikük sem kecsegteti reménnyel az emberiséget. 
Áttekinthetetlennek látják az emberi sorsot. Hadakozással és 
szenvedéssel teljesnek. Vagy éppenséggel az unalom ellen vívott 
küzdelemnek. Kietlen eredmény, de erre jutottak. „ 

                 William Styron - Virginia Reggel   

 

Egy művész képtelen arra, hogy boldog, vagy 
boldogtalan legyen. A két állapot közti folyamatos 
impulzus az egyetlen, ami életben tartja. Azon ritka és 
többnyire rövid időtartamok alatt, amíg boldognak érzi 
magát, nem is képes igazán maradandót alkotni, csak 
szöszmötöl, alibiből alkot, de mihelyst rosszabbra 
kezdenek fordulni a dolgai, ismét a saját énjére talál. 
Ilyenkor az alkotással való relatív önkifejezés egy-egy 
pillanatra viszonylagos nyugalmat ad számára. De akkor 
sem elégedett. Ritkán az. Talán akkor érez valami ilyesmit, 
amikor a bárminemű arányok a középérték felé 
közelítenek. Önkifejezésével egyértelműen a saját 
hitvallását erősíti tovább, s tesz tanúbizonyságot arról, 
hogy az írás a legalkalmasabb eszköz a túléléséhez.  

Nekem ráadásul mindez fizikai összefüggésekben is 
párosul. Minél ócskább állapotban van a testem, annál 
jobban peregnek a szavak a fejemben. Igaz, az aktuális 
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könyvemet is már vagy másfél éve írom, és ahhoz képest 
igen lassan haladok, ami egyet jelent azzal, hogy még 
mindig túl jól bírom. Még mindig nem harcoltam le a 
fizikumomat annyira, hogy mondjuk, tolószéket kapjak, és 
rá legyek kényszerülve arra, hogy lenyugodjak. Akkor 
aztán lenne időm bőven az írásra. Csakhogy az igazság az, 
hogy mindig is túl sok volt bennem ahhoz, hogy dilettáns 
legyek, az igazi, nagy volumenű művészethez viszont túl 
kevés. Nem vagyok kókler, de nem is erőlködöm, hogy 
bárkinek is tetszem, én soha nem kellettem magam. Ez 
talán összefügg azzal, hogy a fajhoz való tartozás érzése is 
napról napra csökken bennem.  

Különben is, miről lehet még írni? Az elmúlt pár ezer 
évben már megírtak mindent, amit meg lehetett, az emberi 
gyarlóságról, az életről a halálról vagy a szerelemről. 
Leginkább ez utóbbiakról. Azzal még ma is bármit el lehet 
adni, noha olybá tűnik, az olvasók száma egyre csökken, 
avagy még inkább az olvasási szokások alakulnak át. A 
papír egyre értékesebb árunak számít, lévén, hogy jó ideje 
bőszen írtjuk a hozzávalót, de ez még akkor is, ha ennek 
kiváltását már szépen megoldották. Mert azért, ha írásról 
van szó, még mindig a papír az igazi. Még egy darabig. 
Még néhány generáció, és ez az ósdi módszer teljes 
mértékben eltűnik, talán csak egy nagyon szűk réteg 
marad, aki gyűjteni fogja az egykori eredeti példányokat. 
Rengeteget fognak érni a sznoboknak. Na, erről például 
máris lehetne írni. Ha az író nem talál témát magának, az 
azt jelenti, hogy vagy túl sok mindent látott már (amit meg 
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is írt), vagy túl kevés inger éri. (Esetleg épp boldog, és 
képtelen az alkotásra). Esetenként pedig még a 
legismertebb íróknál is előfordul, hogy megrekednek az 
alkotással, ezért aztán kívül helyezik magukat belőle, és 
elkezdenek írni az alkotási folyamatokról vagy épp az 
előző műveikről, kiaknázva a légüres teret, amelybe 
kerültek, s amely által felhatalmazást nyertek a felülről való 
rálátásra. Kiváló példa erre Easton Ellis utolsó kötetei. Az 
egykoron szebb napokat is megélt írónak mára semmilyen 
mondanivalója sem akad, de még szánalmasabb, hogy már 
csak annyira futja az erőlködéséből, hogy az első néhány 
sikeres művéből merít újra meg újra, semmit hozzá nem 
téve munkásságához. Már-már fájóan középszerű 
megoldásokat alkalmazva úgy működik mint az újra meg 
újra lefénymásolt eredeti példány akárhányadik elkopott 
verziója. Húsz év alatt három alig kétszáz oldalas könyv. 
Lószar. Parasztvakítás. Mert elég, ha a neve ott virít a 
borítón, s aki egykor olvasta és kedvelte a műveit, máris 
rákattint a MEGRENDEL ikonra, még akkor is, ha tisztában 
van vele, hogy alig fog kapni valamit a pénzéért az egykori 
remekművek hangulatából. De megveszi, mert kíváncsi rá, 
akár jó, akár rossz a mű. A filmes folytatásokkal pont 
ugyanez a helyzet. A nézők többsége ugyanúgy elmegy és 
megnézi az egykori remekművekről újfent lehúzott 
bőrként bedobott ötödik vagy x-edik részt is, mert az első 
meg a második még jó volt.   

Az írásképtelenségről is lehet írni, a szerzők gyakran 
nyúlnak ehhez a módszerhez, ha végképp nem tudnak írni. 



205 

 

De véleményem szerint ennek sincs semmi értelme.  
Minden valamire való író ismeri ezt a bosszantó érzést, a 
jobbaknak pedig sikerül is leküzdeniük, ha elég türelemmel 
bírnak. Mert hát az írást nem lehet siettetni, hagyni kell, 
hogy az élet „hasson”, hogy megérjenek azok a gondolatok, 
amelyeket aztán papírra vetünk. Vagy most már inkább 
monitorra. Amikor hazafelé tartok a színházból, a metrón 
általában ezt látom: mindenféle korú, nemű és kinézetű 
emberek a telefonjaikba zuhanva zötyögnek át a 
megállókon, és böngészik a milliónyi lehetőség közül az 
épp hangulatukhoz illőt. Görgetik lefelé az oldalsávot, és 
akad köztük olyan is, aki digitális könyvet olvas. Az előző 
két könyvemet ötször többen töltötték le aprópénzért, 
mintsem megvették volna papír alapon.  

De ez már lényegében semmit nem számít, hiszen 
évek óta magamnak írok. A genetikailag belém kódolt 
önkifejezési kényszer nem engedi, hogy abbahagyjam.  Az 
ember sokszor eljut odáig, hogy semmi értelme, hisz azon 
túl, hogy már mindent megírtak, a kulturált világ lassú 
széthullása sem tesz jót a pesszimizmusomnak, avagy: mire 
fel? Mire jó ez az egész? Emberek ezrei végzik ugyanígy az 
saját önkifejezésüket, bárhol a világon, jól vagy rosszul – a 
maguk módján. Mára az írást kiárusította a 
multikulturalizmus. Felhígult, elértéktelenedett. Bárki 
költőnek kiálthatja ki magát. Nemkülönben a költészet az 
egyik legönzőbb műfaj. A költőket érdeklik legkevésbé 
mások művei. Egyesek megátalkodott, minden áron költeni 
akaró egyének még műhelymunkát is végeznek, abba az 
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illúzióba rángatva magukat, hogy majd másoktól vagy 
mások munkáiból tanulnak. Órákat pazarolnak el az 
életükből azért, hogy egymás baromságait hallgassák. 
Arról már nem is beszélve, hogy a világirodalom leginkább 
nagyra becsült alkotásai csaknem mind unalmas, 
mesterkélten túlírt művek.  Az Ulysess vagy az Eltűnt Idő 
nyomában öncélú irodalmi blöff, mely azon kívül, hogy a 
legfinnyásabb sznobok igényeit elégíti ki, mindenki mást 
csak untat és bosszant. Hagyjuk is. Lényeg, hogy ma egész 
jól haladtam a regénnyel, Írtam vagy tíz oldalt, hűha, és 
még ott az este. Csak mire hazavergődök utolsó előadás 
után, már szívhatnékom lesz, végül csak el szívok egyet, 
attól meg befáradok, és nem lesz kedvem írni. Újabb és 
újabb körök tisztulnak, már hetek óta érzem, hogy valami 
történik velem, hogy elértem valamiféle végpontot, ami 
után újra rendeződik a mozaik, mely egyszerre fáj és éltet, 
bejárok a színházba, mosolygok a pénztár szűk 
magányában, arcom kifele, lelkem sehol.  

De mielőtt elindulnék, nem ártana valamit ennem is, 
ennek megfelelően bedobok egy mirelit pizzát, ohne glutén 
- a túlélés taktikai megfontoltságú lépései, és ha sietek, még 
elcsípem a háromnegyedes buszt. Már a bejáratnál állok 
felöltözve, amikor az ablakszenzor csipogni kezd, hogy 
küldemény érkezett, úgyhogy visszacsörtetek és 
beengedem a drónt. A terasz ajtajában az odakintről 
besüvítő szélben zümmögve hagyja, hogy visszaigazoljam 
a csomagot, amit aztán le is rak a földre. A borostyán-zöld 
PigeonAir feliratú gépet ekkor hirtelen felkapja egy 
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széllökés és egy mikroszekundum alatt elrepíti a 
látóteremből. Gondolom, ilyen időben fel sem 
szállhatnának, de pénzhajhász üzemeltetőik hazárdíroznak 
tovább, mert az üzlet az első. Ők azok, akik a központosítás 
és a tömegtermelés fokozásával érik el a jólétet, rajongó 
tiszteletben részesítik eszményeiket, azaz saját 
személyiségük kivetítéseit. Nem számít a gazdasági 
függetlenség, a személyes felelősségérzés, csak az elegendő 
vagyon. 

Nem sajnálom a drónt, annál inkább, hogy a 
csomagban egy visszaküldött novellám lapul. Már arra sem 
emlékszem, mikor küldtem el, meg hova, de a kiadók 
köztudottan hosszasan ülnek az anyagokon, egy részüket 
el sem olvassák, aztán az történik, hogy más kultúrával 
rendelkező emberek, előre szabott kritériumok alapján 
szakmai döntéseket hoznak, sokszor anélkül, hogy 
megfejtenék az írót. Sajnálattal értesítjük, hogy „Alpha60” 
című novelláját nem áll módunkban közölni. Minél többször 
élünk át adott szituációkat, annál sablonosabbá válnak, 
annál érdektelenebbé. Így aztán ahogy telik az idő, egyre 
kevesebb dolog van, ami feldob, egyre kevésbé ver hevesen 
a szívünk, ha belekeveredünk valamibe, amit már több 
százszor átéltünk. A fiatal izgul és lelkes. Az idősebb már 
nem. Csak legyint és teszi a dolgát.  

Ezek a szarháziak még csak meg sem tartják a 
példányt, amit a horribilis áron futó papír alapon kérnek, 
ma, amikor minden egyes fára szükség van, és a legtöbb 
ország teljesen átállt a digitális dokumentációkra, de nem 
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baj, mi erre még papírt használunk, amit a 
vendégmunkásokkal gyártatunk le, és a felhasználóval 
fizettetünk meg. A lealjasult közmorálról, a napról napra 
torzuló világszemléletről vagy az erkölcs hanyatlásáról 
beszélni már egyenesen sablonos lenne. Ezzel kapcsolatban 
már elég magasra tettük a mércét, megtettük, amit lehetett. 
Ez már inkább aberráltság, perverzitás. Ha hozzávesszük a 
fogyasztói társadalmi berendezkedést és további 
adalékként a túlnépesedést, akkor meg is érkeztünk a mai 
naphoz. Van-e értelme még bárminek is? A globalizmus és 
a multi-kultúraizmus felzabált minket. 

Olyanokká lettek, mint éhségtől megfeszült 
fenevadak a dzsungelben. Folyton csak a következő napi 
adagjukra várnak élesre csiszolódott szemekkel és puhára 
koptatott ujjbegyeikkel, mialatt más érzékeiket homályba 
tompítva észre sem veszik, hogy valójában már régóta 
megkulcsolt ketrecekben élnek. De mindez végső soron 
úgyis lényegtelen volna számukra, mindaddig, amíg jól 
szórakoznak. És hát jól szórakoznak, az nem vitás, és ezt 
büszkén vállalják is. Szertelenül vetik bele magukat a 
tudatba, hogy most minden az övék, ettől harci szellemük 
töretlen, felhevített kedvük nem apad. Nappal rokon lelkek 
és elmélyültek, éjszaka teljes harci díszben lármáznak. 
Hajnalban jóllakottan őgyelegnek hazafelé a városon át, az 
első villamoson még fel-felugatnak, majd aztán meddő 
álmaikba merülnek. Másnap üres fejjel tovább sodródnak, 
és próbálnak úgy tenni, mintha számítanának. Nehezen 
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viselik a megaláztatást. Olyankor dagályosak és szikla-
merevek, visszatarthatatlanul felbukkanó gyengeségeik 
elfedésére pedig öntelten pózolnak. Felperzselt vágyaikat 
minden áron kielégítik újra meg újra. Meggondolatlanok és 
szószátyárok. Mákonyos jókedvükben szerepeket 
játszanak, mégis menthetetlenül naivak. Szorgalomból 
bódító mértéktelenséget okádnak. Némelyikük időnként 
egy pillanatra kiábrándul, de a csordaszellemtől 
túlgerjesztve újfent megvetemül. Intelligensek és 
korlátoltak. Kellékeik nélkül elveszettek, ezért fröccsöntött 
státuszszimbólumaikat mindenhová magukkal cipelik. Az 
utcán lehajtott fejjel bolyonganak ipadjaik felett, a zebránál 
holo-telefonjaik árnyéka alá bújnak. Kezüket az előrelátó 
nővér már születésükkor a legközelebb eső érintő-
képernyőre tapasztja, hogy minél hamarabb beolvadjanak 
a masszába. Otthonosan érzik magukat a mindenkori 
platformokon. A virtuális mezők kódjait betéve tudják, 
közönyös rutinnal töltenek le bármit a világhálóról, mely 
nélkül nem léteznek. Ha még sincs térerő vagy jel, csak 
bámulják hangtalanul a park pulzáló fáit, és unottan 
ásítanak. Délutánonként arrébb kotródnak azzal a tudattal, 
hogy mára már biztosan megtették a magukét Némelyek 
azért még kondicionálják fizikumukat, hiszen a 
tökéletesség létszükséglet - míg mások csapra verve 
burjánzanak egymásért. Négyévente meggyújtják az 
olimpiai lángot egy parabolatükör segítségével, egy hét 
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múlva pedig hősként tespednek fel hegyesen a Márvány 
palota tövéből, hogy aztán a műsor után felrakják, 
megosztják, lájkolják, kommenteljék saját életüket. Ez 
mindennél fontosabb és egyben szórakoztató is. Minden 
azonnal elérhető. Keveslik ezt a mindent, s bár sokat nem 
tesznek hozzá – hősként emlegetik magukat. Úgy tudják, 
mindez értük van és hiszik, hogy már úgy is mindegy. 
Felgörbítik a változást. Ma még láthatatlanul besoroznak a 
tömegbe, holnap már ők irányítanak. Lüktető 
információkkal üzekednek miközben hetyke 
nemtörődömséget böfögnek fel. Mindenük megvan és 
mindenből a legújabb. Ami nem aktuális, az értéktelen. 
Ami nem friss, az halott. Satufékkel tipornak az előttük járó 
nemzedékek hátába, és rögvest rendelnek valami 
tudatmódosítót, míg amazok magukhoz térnek. Az idő 
lerágott csontjain kényszeredetten elcsámcsognak, aztán 
mesterségesen előállított prédáikat marcangolják. Fejükben 
kaffog a megszokás, miközben üdvözülten merítkeznek 
meg a számukra kilöttyintett naptócsában. Felmelegített 
gyönyörökben hisznek. Mindenhez annyira közel vannak 
/ egymástól olyannyira távol. Egy szétmállott szobában 
ülnek, ahol behorpadt képernyőikről felszippantják a 
világot. Az anyag beüt, és már nem bírnak leszokni róla. 
Szomjuk csillapításának hiábavalósága napról napra 
nyilvánvalóbb a rácsokon túl kuksoló őrzőik számára is – 
azoknak viszont, akik az őrzőket őrzik, pont erre van 
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szükségük. A gazdalények hamar kiégnek, ha nincs meg a 
túlhajszolt motiváció. Azt kell érezzék: Minden Lehetséges. 
Azt kell gondolják: Nekem Ez Jár. Azt kell hinniük: Te Vagy 
A Legfontosabb.   

A vadakat mindig be kell fogni. 
Odakint kurva nagy szél. Érzem is a térdemben 

bőven. És mintha már esne is. Az ég sötétlilás árnyalatba 
vált, napnak semmi nyoma. A tömbházak tövében haladok, 
és hullámokban tör rám a bűzös levegő szaga. Egyre csak 
romlik a minősége, már nem is emlékszem, milyen az az 
igazán tiszta és friss illat, amit gyerekkoromban vidéken 
éreztem. A nyári eső utáni kipárolgás a földből. 
„csigaszagnak” hívtam pedig nem túl sok köze volt a 
csigákhoz. Ma már nagyon ritkán érezni ilyesmit. De hisz 
az egyike vagyunk azon sötét helyeknek a kontinensen, 
akik nem írták alá a klímaegyezményeket. És hiába 
kalimpál a nemzetközi politika, itt még ezt is meg lehet 
csinálni. A jogászok is fenyegetőzhetnek, de úgy sem 
történik semmi, csak a szájalás megy évekig, és amíg a 
miniszter családi köréhez tartozó cégek intézik az 
oxigénjuttatásokat, addig nem is fog. Oda is lépek az egyik 
villanyoszlopra rögzített oxigén-dúsítóhoz, hogy 
felfrissüljek.  Három TB egységem bánja, de nem érdekel. 
Napi egy jár a munkaszerződéssel, és bár undorodom attól, 
hogy ezektől bármit elfogadjak, a saját érdekemben 
használnom kell. Rákényszerítenek, hogy abban a világban 
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élj, amit ők építenek fel a saját szabályaikkal, a saját 
érdekeik szerint. 

A járda üres, amikor rálépek, csipogva érzékeli a 
jelenlétemet. Mikor szoktuk meg, hogy mindenhol 
megfigyelnek minket, hogy bármikor meg tudják mondani, 
hol vagyunk?  Bemérhető biztonság, megágyazott kontroll. 

A buszmegállóban már többen is várakoznak, a 
magát szaporábbra vevő eső és a tömör szél testközelbe 
préseli össze őket a fedett dobozkába, az összecsukott 
esernyők vértezetébe támaszkodva. Két fazonon viszont fel 
van húzva az arcmaszk, ezek az új generációsok nem 
vacakolnak már az esernyővel, hisz igazuk is van: ott a 
fűthető, párátlanítható maszk. 

Épphogy odaférek még, egy ragyogó szépségű 
harmincas fekete mellé, akinek persze piszkosul jó illata 
van. Az a típus, akinek fokozott szépsége nyomán mindig 
előbb nyílnak meg a kapuk. Biztos könnyen meg lehet 
szokni. De jobb, ha nem is foglalkozom vele, egy ilyennel 
ma már csak pénzért szexelhetnék, és egyébként is kit 
érdekel? Megelégszem a vizuális örömmel, amely 
egyszerre taszít is, ezért inkább berakom fejben egy 
dobozba magamban, és ezzel minden mehet tovább. Az 
öregség: az érzelmi funkciók eltompulnak, az ember kevés 
haragot és örömet érez, inkább csak a szerveinek a hibás 
működése foglalkoztatja. Persze azért meg kell nézni, 
elemezni kell mindent. Ha a szexuális ösztön megszűnik, 
az élet magva is elsorvad, szóval nem vagyok én ellene 
semminek, de mint a legtöbb fiatal lány, lényegében ő is 
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csak a baszásra lehet jó, egyébként csak megbonyolítja az 
életed. Ennél fájóbb talán csak az a kár érte típus, avagy, aki 
jól néz ki, de fejben nagyon el van tévedve, több alváltozata 
létezik, a legbosszantóbb, az olvasott, intelligens verzió, 
ezekből lesznek a vénlányok, vagy leszbikussá válnak 
negyven éves korukra, mert valójában senkit nem bírnak 
elviselni maguk körül. Képtelenek annyira alkalmazkodni, 
hogy hosszútávon megfeleljen nekik valaki, elhitetik 
magukkal, hogy odakint biztosan sétál legalább egy ilyen 
pasas, persze félig már le is mondtak róla, hiszen mennyi 
az esélye, de azért ott hagyják a rést, mert különben végleg 
antiszociálissá válnának, olvasottak, intelligensek, és 
micsoda test, és mégis, olvasottság és olvasottság között is 
van különbség, nem mindegy, hogy valami Coelhós 
sablont mantrázol, vagy, hogy azon agyalsz, miről is szólt 
a Súlyszivárvány, az ilyen a színházban is a romantikus 
felütést keresi, kalandregények, férfi-női kapcsolatok nő 
írók szempontjából, valami indiai leszbikus öregasszony 
utóhatásai, mielőtt végleg ráheggesztik a koporsófedelet a 
hamvaira.  

Szóval elnézem ezeket a mai friss 
emberpéldányokat, tényleg kurvára odateszik magukat, és 
leginkább maguknak teszik. Itt mászkálnak a folyamatos 
tökéletesítésben lévő tökéletes testükkel, huszonöt éves 
kiscsajok, iszonyat, hogy néznek ki. A pasikon meg a 
szintén tökéletes tetoválás, már festéket sem használnak, 
pár perc alatt megfestik a bőrödet transzgeneikus 
beültetéssel.  Itt futkorásznak mindenütt, jól elvannak. 
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Szervezik a kis szarságaikat, biznisszelnek, 
nagyravágynak. A pasik már csak dugni akarnak, a csajok 
meg csak jövőt, valahol érthető ez, de mi tettük magunkat 
ennyire érzelemmentessé, mi vezettük magunkat idáig, 
(Mert Ön Megérdemli) bármit eljátszunk céljaink 
érdekében, bárkivé átalakulunk. Észre sem vesszük, hogy 
közben az önazonosságunk látványosan megsínyli, ha 
hosszan másnak mutatjuk magunkat, és beleszokunk a 
kölcsönvett létbe: ilyenkor könnyen elfelejtjük, hogy 
mindent az idő irányít, az egyetlen igazán fontos tényező, 
amely formálja, egyengeti a változásokat. 

A csajok drogot kevernek a pasik italába (?)  a 
bárokban, hogy kifosszák őket, de ha nincs szerencséd, még 
egy szervkereskedő asztalán is kiköthetsz.  Itt bóklásznak. 
Keresgélik önmagukat és időnként találnak is valamit. 
Akkor megszelídülnek. Átértékelnek. De a többi csak 
bolyong.  Majdnem mind üres belül. Konganak a 
semmirevalóságtól, mert nekik már megadatott, hogy 
mindent könnyedén elérhettek. Valamiben persze mind 
tehetségesek, csak még nem érzik az arányokat. Azok 
ugyanis rég eltorzultak, többszörösen is. Először nagyjából 
az ezredfordulón, évekkel az első komolyabb fertőzések 
előtt, amikor még talán lett volna esélyünk helyre billenteni 
az egyensúlyt, ha nem vagyunk ennyire elcseszettül önzők 
és önfejűek, továbbá képtelenek arra, hogy normálisan 
kommunikáljunk egymással. Virtuális kódokká váltunk, 
már csak azáltal ismerjük meg egymást, arctalan masszává, 
körbe-körbe hömpölygő tömeggé, amelyben arra 
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ösztökélnek, hogy önmagad légy, miközben már rég a 
foglyuk vagy. Úgy irányítanak, ahogy akarnak, s bár ők is 
látják a számukra is érkező véget, azért még tolják tovább, 
húzzák, amíg bírják, hátra nem lépünk csak előre, bárhova 
is vezet az út, hiszen már többször hittük azt, hogy elértünk 
a jéghegy csúcsára, mégis itt vagyunk, mi, akik nem nézünk 
vissza, s ha jól csináljuk, az utolsók leszünk.  

Komor gondolatok, ezekkel kelek és fekszem vagy 
húsz - harminc éve, magam sem tudom, már mióta, nem 
tudom, más hogy van ezzel, de egy ideje sokan vagyunk 
így, van is rá okunk, meg is tesznek mindent, hogy okunk 
legyen rá, sőt többet is, nekem pedig részemmé vált a 
kétkedés, kétkedve várom a buszt, ami most már 
bosszantóan sokat késik.  
Biztos az időjárás is tehet róla, elég komolyan esik, 
vizslatom a terepet, a váró-box sarkában most veszek csak 
észre egy fiatal párt, gyönyörű, de tényleg. Talán még össze 
sem házasodtak, de látszik rajtuk az odaadás, az az igazi, 
csillogó-ragyogó, ami végső soron végül összeköti az 
embereket úgy igazán. Ezt kellene megtartania 
mindenkinek a kapcsolataiban, és akkor nem lennének 
válások meg ekkora káosz az érzelemfolyosóikon, de 
jórészt képtelenek rá. Emlékszem, amikor én voltam ennyi, 
mint ők. Húsz-huszonegy éves, de legalább is még abban a 
korban van, amikor az ember képtelen kontrollálni 
önmagát, a legkülönbözőbb őrültségeket teszi, és radikális 
döntéseket hoz. Lelkesen mosolygós, minden iránt 
érdeklődő, nyitott és üde. Amikor a feleségemmel 
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megismerkedtünk, pont ugyanígy csillogott a szemem, 
pont így ittuk egymás szavát, mint ők most ott a sarokban. 
Milyen szenvedéllyel csókolgatják egymást kétpercenként, 
míg várniuk kell. Most még azt hiszik, nem tudnak a másik 
nélkül élni. Az új szerelem a legerősebb dolog a világon, 
ezért fél a veszedelmektől. Egy új szerelem maga a 
veszedelem legtökéletesebb megjelenési formája, maga a 
villámcsapás, a mosolygó zuhanás, a szédítő száguldás. Mi 
is így voltunk annak idején. Menetrendszerűen jöttek 
egymás után az események az életünkben. Három évi 
együttélés után – ami azt mondják egyfajta türelmi idő, 
hogy az ember kiismerje a másikat, és megbizonyosodjon 
arról, hogy helyesen választott – megkértem a kezét, majd 
egy év múlva az esküvő is megvolt. A boldogság olyan 
regresszív állapotok váltakozásával jár, amely miatt 
összeegyezhetetlen az ész gyakorlatias használatával. Egy 
évvel később már a gyerek is úton volt, és valahol akkor 
kezdtek el megváltozni a dolgok. Az időközben átélt 
konfliktusok és egyéb élethelyzetek nyomot hagytak 
rajtunk. A gyerek után teljesen elveszítette az érdeklődését 
irántam, márpedig egy művésznek arra van szüksége, hogy 
legyen mögötte valaki, aki amellett, hogy elviseli 
szenvedélyét, csendesen támogatja is munkásságát. 
Vannak jó dolgok a házasságban, fontos értékek, Csak 
éppen nem olyan lesz a végén, mint ahogy az elején remélte 
az ember, a család szó hallatán egy szerencsétlen, kimerült 
férfit látok magam előtt, aki persze hetek óta nem 
szeretkezett.  
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Nem is lehet másként, de legalább egyénileg mégis 
kissé eltérő minden esetben, az ideális kapcsolatok sem 
tartanak feltétlenül a végtelenségig, féltucat év, szerencsés 
esetben is néhány évtized, amiről beszélünk. De aztán 
változnak a viszonyok, menetrendszerűen változunk a 
korral, a gyerekek megérkezéséről nem is beszélve. Minap 
a bank váróhelyiségében például találkoztam egy párral, 
akiket már rég nem láttam. Tökéletesen boldognak 
látszottak, pedig sejtésem szerint már több mint tíz éve 
házasok. Igen, tökéletesek voltak, a férfi magas, szőke, 
markáns, határozott arcéllel, egyesek azt mondanák, 
’jóképű”, a nő csinos, talán már több, is mint szép, jócskán 
harminc felett, a szemei alatt már megjelentek azok a 
kellemetlenkedő apró kis ráncok, de még így is 
lenyűgözően szép, ragyogó tekintet, arányos test, a 
szülések, mintha meg sem történtek volna. Az ideális pár, 
jómódúak, szépek és boldogok, mint a vége főcím előtt a 
filmek szereplői. Lenyűgöztek, ahogy ott ültek egymás 
mellett mosolyogva, egymáshoz illően, és úgy tűnt, hittek 
egymásban rendíthetetlenül, és ezt irigylésre méltónak 
találtam, mert ritkán látni ilyet, ritkán hisz egymásban két 
ember ennyire, és legfőképp hosszú időn keresztül, mert 
igaz lehet minden szó, amit az oltár előtt kimondunk akkor, 
de azután az emberek elkopnak és elkopnak velük az 
egykor kimondott szavak is. A szavak elkopnak, az 
emberek változnak, már nem azok a célok vezényelnek 
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minket, mint húsz év előtt, korántsem azokat a fényeket 
látjuk és nem is úgy - most mások a feltételek. Gyerekek 
születnek, az anya feláldozza testét értük, az apa elfárad, 
minden nap ugyanaz, épp, hogy megélünk, dolgozunk, 
mint a barmok, de lassan már semmi sem elég, vagy ha 
igen, akkor pedig éppen azért kell megszakadnunk, hogy 
ez így is maradjon, első a gyerek, minden mással hátrébb. 
Első a gyerek, az anya tudja jó, teste már elmondta neki, 
lelke már évek óta készül férje elveszejtésére, és még csak 
nem is fogja fel a folyamatot, csak mikor már történik, és 
ahány gyerek, a férj, annyival hátrébb lép a ranglétrán, a 
fontossági sorrendet felborítjuk, ki emlékszik már azokra a 
nyarakra, amikor ketten voltunk, felhőtlenül, a szabadság 
illúziójával. Utazások, szórakozás, jókedv, őszinte 
nevetések és a bármelyik pillanatban feltörő, 
csillapíthatatlan vágy, melyet csak a velőnkig hatoló 
szeretkezések utóíze enyhíthet. De már egyetlen gyereknél 
megoszlik a figyelem, ami addig csak kettőtök között volt, 
aztán a másodiknál még inkább. egy idő után egymásra 
már nem is figyeltek, csak a gyerekekre. Aztán már nincs is 
mit elmondani egymásnak. Amit elmondhatnátok, már 
elmondtátok, vagy pedig nem lehet elmondani. Az anya 
tudja jól, az apa beletörődik, itt már nincs rá szükség, évek 
teltek el, harmadiknak lenni még éppen, hogy csak elég, ki 
tudja, meddig bírjuk így, de jön a nőnap, virágot veszünk… 
Már nem azok a célok vezényelnek minket, de virágot 
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veszünk, és életünk árán is biztosítjuk a jövőt azok számára, 
akikkel szemben felelősséggel tartozunk. „ Nem tudom, 
anyám, hogy bírta ezt” – mondja majd az anyósunk – 
„Négyszer annyit dolgozott, mint én most” – sopánkodik, 
és mi szinte megsajnáljuk, mert mi meg az ő lányára 
gondolunk, akik tehát ismét négyszer kevesebbet 
dolgoznak, hiába, a generációk minősége egyre csak 
romlik, és létrejön egy posztmodern állapot, ami még csak 
nem is tud hiteltelen lenni, hiszen relatív.  

Nekem sem a feleségem volt az egyetlen fontos nő 
az életemben. Kapcsolatunk elhidegülését évek után 
fogtam csak fel, mikor már bőven benne voltunk ebben az 
állapotban. Nem kerestem más nők társaságát, még csak 
kurvákhoz sem jártam, egyszerűen beletörődtem az 
egészbe, mert az írás ott volt nekem, akkoriban nagyon 
ment, és én ki is adtam magamból, amit csak tudtam. Azt 
hittem ez majd elég lesz ahhoz, hogy viszonylag boldog 
legyek, de korántsem volt az. Néhány év alatt teljesen 
érdektelenné vált számomra minden, ami körülvett, a 
hétköznapi élet, az a létforma, amelybe belesodródtam. 

Aztán egy alkalommal úgy adódott, hogy 
megismerkedtem valakivel, aki viharos gyorsasággal vált 
az életem fontos részévé. Már nem voltam fiatal, ő viszont 
még csak most lépett rá az élet rögös útszakaszaira, épp, 
hogy csak kezdte felfedezni a világot. Tele volt 
lelkesedéssel és ez áthatott rám. Egy pillanatra 



220 

 

kétségtelenül megbabonázott, de csakhamar kiderült, hogy 
a korkülönbség működésképtelenné tenné az egészet 
hosszú távon és csak a múzsám lehet. Mondjuk erre a célra 
tökéletesen megfelelt egy ideig.   A múzsa ugyanis olyan 
nő, aki valamilyen oknál fogva nem lehet a tied, és aztán 
leginkább ez az elérhetetlensége miatti vágy termeli ki a 
későbbi művet. Ahhoz, hogy múzsa legyen valaki, 
elengedhetetlenül szükséges az, hogy megérintsen. 

Hát ő ilyen volt. 
Meg sem próbáltam szabadulni tőle, hagytam, hogy 

a végzet irányítson, vissza-visszatértünk egymás testéhez, 
neki talán kevésbé, de nekem borzasztóan szükségem volt 
rá, hiszen a mélyén mindig megleltem az állatiasságot, 
amivel változtatni tudott örökös fásultságomon, idegi 
kimerültségemen. 

Jelenleg tartósan múzsanélküli vagyok. 
A civilizált emberi közösségek legnagyobb részének 

tagjai azért élnek monogám kapcsolatokban, mert 
évezredek óta erre szocializálták őket. Erre neveli őket a 
vallásuk és a környezet, amelyben felnőnek. De ezek a 
rendszerek mindenkor csupán általánosságban működnek, 
mivel soha nem veszik figyelembe az egyéni érzelmi és 
biológiai eltéréseket – s mindezekből aztán 
természetszerűen adódik a zűrzavar, amely működésüket 
mindmáig kíséri. Ezek a tanítások azt mondják, hogy 
hűséggel éld le az életed egyetlen ember mellett, anélkül, 
hogy figyelembe vennéd az időközben akármikor 
felbukkanó egyéb, akár kedvezőbbnek tűnő lehetőségeidet. 
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Az individuális különbözőségek azonban idővel 
kiütköznek és az esetek többségében lehetetlenné teszik a 
kapcsolatok további őszinte életképességét.  A mérleg 
nyelve mindig az arányok kényes egyensúlyától függően 
billen, és innentől kezdve az egyén vagy alkalmazkodik és 
szenvedve éli le a további életét, csaknem boldogtalanul, 
feláldozva magát másokért - avagy önmaga boldogsága 
érdekében kénytelen a hozzá közel állóknak fájdalmat 
okozni és újra értelmeznie létét. Nincs olyan tökéletes 
szépségű, idomú, jellemű nő, akit meg ne lehetne unni, és 
ugyanakkor a látszólag már senkinek tetszeni nem akaró, 
lehasznált nőt is kívánja valaki. Jómódú, tehetős férfiak, 
még fiatal, vonzó és ragyogó szépséggel megáldott 
feleségeiket csalják meg a legutolsó ótvar kurvákkal, 
lerobbant bérlakások fülledt szobáiban, s mindazt, ami 
életükből mások szemében irigylésre méltó, egyetlen aljas 
gondolattal felülírják. De valójában még csak azt sem 
mondhatjuk, hogy ez „aljas”, hiszen arról van szó, hogy 
természetszerű, avagy ösztönös, állati. Állatok vagyunk, 
kifinomult formákban, legalábbis többé-kevésbé ez volt 
elmondható legtöbbünkről, míg aztán a modern fogyasztói 
társadalom felduzzasztása el nem jutott arra a szintre, ahol 
a „kifinomult” szó már csak szinonima, és a legfőbb cél 
általánosságban véve az egyéni megvalósulás.   

Nekem is ez maradt, és a hegek. Kivételesen intenzív 
életem volt: örömök és elkeseredések, szenvedélyek és 
gyönyörök, fékevesztett nyugtalanságok, a harc és a tudás 
öröme, a szarkazmus és a csodálat élvezete, tisztánlátás. Az 
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emberek többsége az életét egy sarokba húzódva tölti le, és 
ebből a sarokból a világnak csak egy bizonyos szeletét látja, 
egy adott sávban él, ahol többnyire a bizonyosság nemzi a 
tévedést, és a tévedés szüli a bizonyosságot. De a 
legnyomorultabb élet is jobb, mint bezárkózni a társadalom 
védelmébe, ahol minden előre meghatározott, 
megszervezett. Én továbbra is képtelen vagyok az 
engedelmességre, viszont semmi élvezetet nem lelek a 
parancsolásban sem és rájöttem, hogy a fizikai erőszakról 
való lemondás, mint a konfliktusok kezelésének legfőbb 
módszere, a felnőtté válás egyik ritka előnye. 

A busz végre megérkezik, és a várakozók nagy 
sietséggel menekülnek fel rá a vihar elől. Lecsekkolok, és 
keresek egy helyet valahol hátul, ahol kényelmesen, 
nyugodtan tudok olvasni a színházig. A következő hét 
megálló alatt előveszem a visszadobott novellámat és 
átolvasom még egyszer, hogy tényleg olyan szar-e? 
 

Alpha 60 
 
Darab 

Csak a zene által kapok impulzusokat. Rajta vagyok éjjel-nappal. 
Alvás közben, és amikor vágom a fát. A terraboxok tompa, ezüstös 
fénye visszatükröződik az arcomon, mialatt a zenében lévő kiállás 
közepén felépül a harmónia, szikkadt bőröm pórusai kitágulva 
öblögetik magukba a basszusokat. Egy Mérnökkel a 7-es blokkból 
felvarrattam egy kerámiaberakásos nanokompozit hangszedőt, 
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mely a hússzöveteimbe ötvöződve összeköttetésben áll a 
teleprácson elérhető bármely zenével. Muszáj, hogy impulzusok 
érjék az idegpályáimat, különben teljesen apatikussá válok. 
Minden nap három terraboxot ürítek ki, mégis alig futja a havi 
levegő és vízadagra. Mondtam az egyik ültetődarabnak, hogy ha 
ez így megy tovább, jövő hónapban be se jövök. Van még úgy 
háromhavi tartalékkészletem, az alatt majd csak kitalálok valamit. 
A folyosónkon a 413-asban lakik egy nő, azt ígérte, ha megdugom, 
szerez valami munkát a takarítóknál. Semmi kedvem fertőzéseket 
elkapni, de úgy hírlik, hogy azon a részlegen akad a legtöbb 
mellékes. A lakók folyton elhagynak dolgokat, amivel aztán lehet 
seftelni a hétvégi börzéken. Akkor inkább már az, mint a folytonos 
fakitermelés ebben a megfeszített tempóban. Sok-sok évvel ezelőtt, 
mikor a beosztási procedúra után elkezdtem vágni a fát, még elég 
volt napi egy boxot kiüríteni. Ma, már meg se várjuk, hogy a 
klónhusángok elérjék a plafont, amint lehet, szedjük is ki. A 
fülemben klasszikus XXI. századi techno lüktet, suhintok, 
darabolom a husángokat, dolgozom szét rendületlenül, érzem az 
aminosavak bizsergését, meg hogy a katabolitikus energiák 
hőtermelés mentén átalakítják a szervezetemben lévő redukált 
vegyületeket. Telik az idő, a facellákra bontott másodpercek 
szabályosan ropognak, megfeledkezve akut mirigytúltengésemről 
sablonélekre osztódom. A minőségellenőrzésre kiküldött 
felmérődarabok ott okoskodnak minden műszakkezdésnél a soron, 
és úgy tesznek, mintha élet-halál urai lennének. Játsszák a fejüket, 
pedig alig kapnak ötven literrel több vizet naponta, mint mi, meg 
van egy havi bónusz napjuk az oxigénfeltöltőben. Annyira 
monoton és kilátástalan az egész. Évről évre, minden hajnalban 
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az ébresztőcsík éles, sárga fénye körbe a falon. A konzolra kódolt 
női hang ébresztőnek szánt ócska dumája. Már rég le kellett volna 
cserélni az új személyre szabható modulra, de az több órányi 
oxigént jelent, úgyhogy inkább elviselem az unásig hallott 
konzum-ébresztést. Megtanultam gyorsan elkészülni. A saját 
időmből megy el. Már a Neveldében is az elsők között álltam 
készen a napi feladatokra, erre büszke vagyok, bár soha semmire 
sem mentem vele. Az egységesítés nem tesz kivételt senkivel. A 
részlegünkön mind olyanok tanultak, akiknek a szülei nem 
élhették túl a fertőzések utóhatásait. Az intézetben nagy volt az 
összetartás és a fegyelem, így az ottani tapasztalatok igen jól 
jönnek manapság, csak félek, már ez sem elég. A husángozóban 
még tartják magukat az emberek, de napról napra érezni, hogy 
egyre fásultabb a társaság. Van, aki csupán csak pár hónapja van 
itt, de már nyöszörög, nem bírja. Micsoda baromság. Tizenöt 
évesen fát hordtam a gaffereknek, ezek meg itt nyavalyognak. 
Harminchat husáng per boksz, minden nap háromszor, kölyök! 
Nemrég álltak munkába, de fele addig nem fogják bírni, mint a mi 
generációnk. Akkor lesznek csak igazán magasak a könyvpiaci 
árak! De mi persze csak egy nyamvadt sugárkezelés-bónt napunk 
majd, kenjük a kevlárunkba. Múlt héten, a soron szívrohamot 
kapott valaki, és ott is maradt, bevégezte. Később a napi fejadagját 
szétosztották a műszakosok között. Micsoda szánalmas 
nagylelkűség. Hát így mennek a dolgok idelent. A szomszédban 
lakó kötöző szerint tíz éven belül vége a világnak. Nem bírjuk 
tovább, már az is csoda, hogy itt vagyunk. Ő minden reggel elvből 
imádkozik a közfolyosón, a darabok csak röhögnek rajta. Az ó-
kultúra egyes szertartásai nevetségesen hatnak a fiatalok 
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szemében, de őket legalább elszórakoztatja valami. Nekem meg 
csak a zene maradt. A múltból már csak ez számít, az eltelt idő, 
mintha nem is lenne, azt már úgyis elhibáztuk, mert naivak 
voltunk és tudatlanok, ezért a végén már csak sajnáljuk, és az 
egészet a következő gondolat mentén igyekszünk érvényteleníteni. 
Az elődeimtől örököltem ugyan pár igazi lemezt, de azokat 
kizárólag csak végső esetben használnám fel. A könyvek különben 
is többet érnek, és a börzéken ki lehet fogni egy-egy lemezgyűjtőt, 
aki hajlandó velük üzletelni. Magam részéről képtelen vagyok 
létrehozni bármit is azokból a tárgyakból, amelyek körülvesznek, 
még a gyártásuk menetét sem ismerem. Ha a mérnökök 
eltűnnének a telepről, alkalmatlan lennék bármit is újraindítani. 
Csak a favágáshoz értek, mert erre tanítottak és osztottak be. De 
így legalább folyamatosan tudok zenét hallgatni. Nem is tudom, 
mihez kezdenék e nélkül. Mégis egész héten azzal a tudattal 
dolgozom, hogy a hétvégi börzén majd csak kifogok valamit. 
Mások is vannak így. A zene értéktelensége ellenére sokan 
megkeresnek egy-egy tétel kapcsán, amelyeket sehol máshol nem 
találnak meg. Szerencsére a memóriakapacitásom már 
spirálrácsozott szériás, így senki nem kérdőjelezi meg a 
hitelességem, de ebből akkor is csak néhány napi vacsorám van 
meg valami középkategóriás elosztóban. Ha össze tudnék kaparni 
legalább félévnyi oxigént, felmehetnék a nulladik szintre tanulni 
a gafferektől. Itt lent, a favágásból már nem remélhetek több 
kreditet, így marad a szerencse. Hiszen csak egy darab vagyok. De 
a zene minden nap kérlelhetetlenül lüktet tovább a fülemben: 
átható, öblös, atmoszférikus zajkavalkád, tisztábban érthető, mint 
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az élet, amelynek elmúlását festi, vágom a fát, 126 bpm-es 
ütemszámra dobban a szívem. 

Gaffer 

Minden állandó változásban van és ez számos választásra ad 
lehetőséget a létezés minden egyes pillanatában. Ezekben a 
választási lehetőségekben a szabadság hányada pontosan 
megegyezik a szükségszerűség hányadával. Egy gaffernek pedig 
minden választásánál mérlegelnie kell, hogy a megfelelő 
minőséget miként produkálja. A papírfeldolgozás folyamata 
koránt sem egyszerű, különösen a jelenleg rendelkezésekre álló 
anyagok és az előállítás tekintetében. Mire aztán megszáradnak 
az ívek és a kötési metódus megvalósul, a gaffer különös 
körültekintéssel, a szükségszerűn túlmutató aprólékossággal 
állítja össze a végső, üres könyvet. Annak mérete és terjedelme a 
megrendeléstől függ, a besztbojok általában konkrét műcímekkel 
és adataikkal érkeznek, tehát a gyártási folyamat is ehhez igazodik. 
Volt már itt minden, számos mennyiségben.  A Tolkien szaga 
vagy a Trónok Harca összes, teljesen mindegy, mi előkészítjük. A 
legkelendőbb kötetek odafönt nyilván még mindig a múlt századi 
klasszikusok, az utolsó nagy írók művei: Houellebecq, Coetzee, 
Velhurst, Leine vagy Saramago, ezek évek óta jól mennek, de soha 
sem lehet tudni, ilyen arányban változnak az igények. Az 
elkövetkező hónapokban akár teljesen felfordulhat a trend, bár ezt 
erősen kétlem. De végtére is, bármi megtörténhet, hiszen volt már 
rá példa. Az előző dekádban például jött egy váratlan Hrabal 
hullám, amit máig sem értünk. Már a besztbojok is besokalltak, 
két hónapnyi energiát vesztettünk, az ezzel járó darabveszteségről 
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nem is beszélve. A legutóbbi téli periódus folyamán meg 
felbukkant egy vevő és iszonyatos mennyiségeket lett volna 
hajlandó beadni valami kétszáz éves magyar bizarro-fiction 
könyvért, amit aztán napokon át kerestünk. Nem volt egyszerű 
felkutatni a két, szinte ismeretlen szerző még élő leszármazottjait, 
de összességében így közben még további értékes darabokat is 
leltünk. Ők is jól jártak, meg mi is, a besztbojok pedig 
kurjongathattak egész nyáron. Jelenlétük egy ideig teljesen 
megszokottá vált, a folyosókon minden hétvégén búgatópor szaga 
terjengett, mert állandóan lejártak a gafferlányokkal hetyegni. 
Mindenki tudta, hogy túlnyomó részük biszexuális, de senkit nem 
zavart. A lányok megkapták, amit akartak - néhány hétnyi 
vízkredit, meg egy opiátos buburékpalack – cserébe pedig a 
besztbojok olcsó szexhez juthattak. Odafönt korántsem olyan 
fényes az élet, mint mondják. Úgy hírlik, a kitartott partnerek 
több gondot okoznak nekik, mint örömöt. Hiába élnek nagylábon, 
a nők megkeserítik az életüket. Azt hiszik, azért mert tiszták, már 
mindent megtehetnek. Részemről soha nem adnék nőnek olyan 
muníciót, amit betárazhat magának. Elraktározzák bűneinket, és 
amikor szükségét érzik, az egész tárral ránk zúdítják. Mesterei 
annak is, miképpen ébresszenek bűntudatot. A legutóbbi 
partnerem pont ilyenné vált. Minden egyes mondatomat 
megjegyezte, és a kellő pillanatban felhasználta ellenem. Nemrég 
költözött át egy másik dokkba. Jobb lesz így mindkettőnknek. A 
héten amúgy is rengeteg munkám van: beérkezett egy Musil 
monstrum, a „Tulajdonságok nélküli ember” - hát meg fog vele 
dolgozni rendesen a besztboj, de legalább tripla árat fizet, így 
inkább bemegyek hétvégén is, kell a bónusz. Két nap alatt már csak 
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összerakom ezt a kötetet, abból már ki fogja futni néhány kör a 
börze melletti kaszinóban. Ha szerencsém van, összehozok egy-két 
palack mirtuszos levegőt is, az csaknem mindig hónapokra feltölt, 
olyan, mintha kitisztulna tőle a szervezetem. A gaffer reggel 
ráköti a szifonra, és egy órán át ereszti a szűrőn át. Nagyon 
hatásos, én soha nem sajnálom rá a kreditet. Mások is haszontalan 
dolgokra költik. Egyes gaffereknek az a hobbija, hogy saját 
könyveket írnak és felküldik a felszínre, de az igazság az, hogy a 
legtöbbjük soha sem lesz értékes szerző. Emlékeim szerint az 
utóbbi években sem bukkant fel semmi igazán figyelemreméltó, de 
néhány megszállott nem fogja fel, hogy a biokrón technika nélkül 
nem ugyanaz. Egy gaffer írás soha nem lesz olyan tökéletes, mint 
bármelyik kronizált besztboj kötet. A saját kiadások mindig csak a 
nagy nevek mögött kullognak az eladásban, mert egy érdektelen 
gaffer történet igazán senkit nem hoz lázba. Néhány hibásan 
iktatott darab talán lesz belőle, de hónapok múlva úgyis áron alul 
cserél majd gazdát valamelyik börzén, tehát újfent értéktelenné 
válik. Nekünk nem túl érdekes az életünk és nem arra vagyunk 
generálva, hogy történeteket találjuk ki, hanem, hogy úgymond 
előkészítsük rá a talajt. Gyerekkoromban, mikor a könyvkötést 
tanultam, még ábrándoztunk arról, hogy egyszer majd 
felmegyünk a felszínre, túl a vaskos titániumkapukon, megnézzük 
az ültetvénysorokat, ellátogatunk a szójababtelepekre és primőr 
árukat kóstolunk. Hogy a fejünk felett kilométerekre lévő 
gigantikus kupolák koszos fénye alatt sétálunk a nyitott falak közt, 
melyek némelyikéről még nem koptak le teljesen az egykoron 
reklámnak hívott rajzok. Mindezekről eddig csak régi képeket 
láttam (L’oreal - Mert ön megérdemli), viszont a besztbojok 
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beszámolói általában alátámasztják a hamisnak vélt felvételeket. 
Nem tudom, lesz-e valaha erőm túllépni kicsinyes gondjaimon, de 
alapvetően nem vagyok boldogtalan. Annyi vizem azért mindig 
akad, hogy havonta egyszer - egyszer össze tudjak feküdni darab-
lányokkal. A Termelőknél mindig akad egy-egy irodista, aki 
kapható az ilyesmire, s még ha nem is teljesen tiszták, cserébe 
annál lelkesebbek. Úgy tapasztaltam, legtöbbjük nem is a kreditért 
csinálja, hanem mert igazán élvezi. Lám hiába az emberi 
történelem genetikai csúcsprodukciói, az ösztönöket még mindig 
nem sikerült kontroll alá vonnunk teljesen. Egy napon ismét 
ráébredünk, hogy végül is ugyanaz a mintázat vagyunk, csak 
más-más kiszökellésekkel, az eredeti deformáció másodpéldányai, 
eszköz a jóvátehetetlenség ürügyén. 

 
Besztboj 

Milyen keveset tudtunk régen, milyen buták és ártatlanok 
voltunk, még nem sejtettük mi vár ránk, most pedig tisztában 
vagyunk mindennel. A fülek mögé ültetett jeladók szorgosan 
továbbítják a tudatalattink megnyilvánulásait is. Néha magam is 
meglepődöm, mi bukkan fel a múltamból, melynek egyes 
eseményeire másként már nem emlékeznék. De így minden egyes 
mondat megmarad, amit életemben hallottam, minden gondolat 
hálásan konzerválódik, A technika, melyet az őseimtől örököltem, 
legtöbbször a munkám örömteli megszokottsága, de időnként átok 
is. Amikor átültették apámból, még csak nyolcvan éves volt, de az 
agya már nem fogott, hiába tömte mirtuszgyöngyökkel a spirálját. 
Attól a naptól fogva vagyok besztboj. A természet alkalmazkodik. 
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Nemzedékről nemzedékre száll a tudás, ami alkalmassá teszi a jó 
helyre született alfa gyerekeket, hogy írhassanak, s ezzel 
fenntarthassák a közösségüket. Az a sok immoralista léhűtő. Alig 
hétmillióan maradtunk ezen a tetves bolygón, de idefent még 
mindig egymás szemét kaparjuk. Őseink biokrón tárával 
felvértezett piperkőcök, akiknek a fele meg sem érdemli, amit 
kapott. A normálisabbjaink már kisded korban elkezdik mesélni a 
gyerekeiknek a történeteket a fejükből, hogy a kicsinek bővüljön a 
tudása, gyarapodjon a szókincse. Másokat nem érdekel a jövő. 
Évekre szóló oxigénkészleteik vannak, de ha nem tudnak 
felmutatni évente legalább egy Szorokin kötetet, már sértve érzik 
hírnevüket. Egyes megátalkodottak még a felszín alá is lemennek, 
hisz némely rafinált gaffernél bármikor akadhatnak egyedi 
könyvek. Ezek nem restellenek még a pusztákba is kimenni, hátha 
kósza fővillekre akadnak, akik kíváncsiak a portékájukra. Én ki 
nem mennék a körzetemből, és nem is adnék ki erre engedélyt. Az 
eltartottjaim rendes emberek. Megérdemlik, hogy éljenek. 
Makulátlan a hasznosulásuk és az irányomban tanúsított 
hűségük. Duplahold idején még ünnepséget is rendeznek a 
tiszteletemre. A javakból, amelyeket az odalent gürcölő millió 
darabok megtermelnek, ők is bőven részesülnek. Addig, amíg 
képesek vagyunk sterilizált húsra és gabonára cserélnünk a 
könyveket, továbbá elő tudjuk állítani a legalább hetven százalék 
tisztaságú vizünket, nincs is miért panaszkodnunk. A kupola 
energia fenntartási hozzájárulásunk tizenhét pontos. A fővillek 
szeretnek hozzánk járni könyvekért. Eredeti minőséget kapnak 
megfizethető áron. Mi nem seftelünk. Nem csak a haszon harminc 
százalékát adjuk le a közösségnek, mint a déliek, hanem éppen 
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fordítva. Nálunk rend van. Bio-mikroszféránk sarkain 
levegőszűrő telepeket építettünk, hogy még egészségesebbek 
legyenek a növényeink. Saját bomlástermékeink energiáját 
hasznosítjuk tovább katalizátorként. Hisz nincs születés, csak a 
molekulák keveredése, és nincs halál, csak e keverék szétesése. Az 
isteni entitásban való további hit összeegyeztethetetlen a 
civilizáció fennmaradásával. Adjatok egy üres könyvet és 
megírom néktek a bibliát. Leszek én az istenetek, akihez 
fohászkodhattok, hogy írjon tovább a fővillek örömére. 
Nadragulyagyantával kötött könyveket írok, és nem kell 
meghunyászkodnom senki előtt. A gaffereim tisztességesen és 
keményen dolgoznak, de azt is el kell ismernem, hogy nélkülük 
nem lennék az elsők között. Néhány fővill nem csak sorszám 
szerint ismer, hanem az igazi nevemet is tudja. De mit számít ez? 
Csak a jelenre koncentrálunk, még ha a múlt írásaiból is élünk, 
történetek melyek legtöbbje meg sem történt, fikciók, megannyi 
kecses hazugság a tárhelyemen, a létünket tápláló idill. Amikor 
egy fővillel üzletelsz, sohasem tudhatod, hogy mennyire 
számíthatsz. Azok a nagyvilági kurafik a létező territóriumok 
legsunyibb teremtményei.  

 

Fővill 

A láthatatlan összetevők határozzák meg a rendszer valódi 
működését. A ráható erők, amivel manipulálunk. Mindig is így 
volt, az idővel csupán a keretek változhattak. A nehezen 
szabályozható burjánzás után a mindenkori irányítás mértékei 
végül a népesség csökkenésével párhuzamosan újra 
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stabilizálódtak, de az évszázadokon át megvalósulni képtelen 
harmonikus egyensúlyt elsősorban nem háborúkkal, 
betegségekkel, de még csak nem is vegyi anyagokkal értük el, 
hanem a természet pusztító korróziós erejének növelésével. 
Őseink már rég katasztrófa-biztos bunkereket építettek a világ 
szeme elől elzárt, a túlélésre leginkább alkalmas területeken, mikor 
az időjárás drasztikus felborulása, a mutáns állatfajok 
megjelenése és a vízhiány még csak néhány lizgersav mámorban 
úszó természetvédő aktivistának a fejében létezett, és jóváhagyott 
természetességgel néztek elmeroggyantnak mindenkit, aki ezzel 
foglalkozott. Dédapáink azonban érezték, hogy az irányítás már 
nem csak az ő kezükben van, az Új Babilonban szabadjára 
engedett káoszt nem lehetett tovább uralni.  Akkor már korszakos 
problémává vált az ember, és hiába minden igyekezet, hogy több 
legyen a haszna, mint a kár, amit okoz, a folyamat 
kontrollálhatatlanná vált. A természet lassan dolgozik, ezt már jól 
tudták, hiszen nem egyszer bőven rásegítettek, de végül eljött az 
az idő is, amikor már nem kellett közbeavatkoznunk, mert látták, 
hogy a kör visszafordul. A változás évről évre makacsabbul szedte 
az áldozatait, olyan ütemben, amely aggodalomra adhatott okot, 
még ha a népességcsökkenéssel egy ideig nagyon kedvező arányok 
alakultak is ki. Hónapról hónapra újabb állatfajok tűntek el 
végleg, és ezzel az ember életőre(élettere?) egyre szűkült. Különös 
módon a méhek tovább bírták, mint megjósolták. Akkoriban 
általánossá vált a közfelfogás, miszerint, ha a méhek kipusztulnak, 
az embernek sincs sok hátra. A felborított természeti folyamatok 
újfent mégis kitermelték magukból a túléléshez szükséges géneket, 
és az ezzel rendelkező méhfajok megmaradtak. De a jelek szerint 
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minden a pusztulás irányába mutatott. Ezekben az években 
alakult az Ezrek Tanácsa, ők kezdték el kiosztani a fővill rangot. 
Nagyapám is így jutott hozzá. Származásából adódóan egész 
életében védelem alatt ált, és amikor el kellett vonulni a 
biztonságot jelentő erődítményekbe, már tudta, hogy a jövő csak 
a történelem újabb és újabb erőpróbáinak sorozata, avagy az 
alkalmazkodás diadala. A fővillek által létrehozott túlélőbunkerek 
azonban nem mind a viselték jól a természet csapásait, és 
megoldást kellett találni az odafönt maradt szerencsétlenekre is, 
akik felfedezték a sérült bunkereket és elkezdtek beköltözni a föld 
alá. Évekig tartó véres összecsapások következtek a magukat geo-
anarhistáknak nevező hordákkal, akik már alig találtak élelmet 
odafent. A később Geo Anarchista Federációvá duzzadt túlélő 
földi népesség még több pusztítást okozott. Csakhogy az idővel 
mindenkinek számolnia kellett. A generációkon átívelő 
kísérletezéseknek hála, őseink legeszesebbjei létrehozták a 
Masszát, a fővillek megmentőjét. A massza nem ember, s nem 
állat. Nem is növény. A tökéletes gén. Nem rendelkezik 
idegrendszerrel, nincsenek szervei, csak helyet változtat és 
táplálkozik. Mindent megemészt, minden, amit magába szív, 
energiává válik. Eleinte zöldséget és húst, és a mindenkori 
tartalékok ételmaradékait adtak a Masszáknak. Tenyészteni 
kezdték, mert szaporítása is egyszerű volt. Ha a Masszát 
szétvágod, amőbaszerűen kettéválik, két külön, tanulni képes 
entitássá. Stimulált környezetben is könnyedén megtanulta a 
rovarok becserkészési módját, vagy akár kisebb pókok elejtését is. 
Növekedése a bevitt tápanyag függvénye, mint minden alapvető 
életformánál, de nem mindegy mivel tápláljuk. Apáink leírásai 
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szerint, a század elejére már leginkább fával etették őket. A 
felhasznált tápanyagot ugyanis átalakítja, és kiverejtékezi, 
melynek felfogott, erjesztett állaga a tökéletes testi és szellemi 
energiaforrás. Néhány csepp elég belőle ahhoz, hogy hónapokig 
folyadék és táplálék nélkül éljünk. Néhány évtized alatt teljesen 
átálltunk erre a leegyszerűsített táplálkozási módra. Csak papír 
kell hozzá. És szavak a papíron, mert minél értékesebb a szöveg, a 
Massza annál erősebb esszenciát termel. A legfelsőbb ezer ember 
életvize újfent a századokkal ezelőtti irodalmi csúcsragadozók 
szavaitól függ. Azokból az időkből, amikor még volt irodalom és 
az rá tudott kapcsolódni spirituálisan. Vészterhes korszak, a lent 
élők többsége már nem is emlékezhet rá, az általuk gyártott 
könyveket mesének hiszik, a szórakozás egy formájának. Mégis 
egymásra szorulunk. Ki kellett alakítanunk azt a termelési 
rendszert, ami a mi létünket is tovább biztosítja, miközben 
felsőbbrendűként tekintenek ránk. Az ehhez adott technikai 
fölényünkből eredően mára megtehetnénk, hogy bármikor 
elpusztítjuk őket, de ennek már nem lenne értelme. A 
népességcsökkenés ugyan helyreállt, az állapotunk mégis 
leginkább csak izoláció. A földön az élet feltételei átalakultak és 
vesztésre állunk. A Massza az egyetlen reményünk, hogy 
maradék búvóhelyeinken a jólétünket fenntartva még 
évszázadokig élhessünk. Meg van rá minden esélyünk, de amíg 
lehet, ki kell sajtolnunk mindent a darabokból és a gafferekből, és 
aztán így tovább, szépen sorban, míg végül csak mi maradunk, 
meg a méhek, amelyeknek harminchat fajtája a mai napig képtelen 
kihalni. A thermogenetikus védőszövetek alkalmazása is ennek 
köszönhető, de a koncentrátum jól jön a fertőzésekkel és a 
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sugárzással szemben is. Ennek ellenére még mindig hallani olyan 
elvetemült idiótáról, aki képes gleccservizet inni, amikor az ezrek 
házainak minden szegletében tudják, hogy az atomfertőzések 
olvasztotta jégtömbökből származó víz halálos. Játsszák, a 
sznobot, nem tudnak már mit kezdeni magukkal, unják a 
könyveket, amelyeket időről időre elolvasnak, mielőtt megetetik 
vele a Masszájukat, aztán ha eszükbe jut, vesznek egy újat, és 
odavetik valamelyik rég lecsapolt energiacellájukat cserébe, az 
újakat ők isszák, ha érkezik egy Dosztojevszkij első kiadás, akkor 
megmámorosodnak és hetekig ki sem mozdulnak 
luxuslakosztályaikból, nem járnak közösségi gyűlésre és 
szaporításra sem - kész téboly. Hiszen a nők száma csökken, hiába 
klónozzuk őket, folyton elromlanak, vagy idő előtt elhalnak, a faj-
specifikus változékonyság is hígul, a tanács elégedetlen. Hiába 
van emberöltőnyi időre való energiánk, ha bizonyos élvezetek 
iránti szenvedélyünk minősége kárt szenved. Mert általában, 
amikor azon igyekszünk, hogy megszerezzük, amit akarunk, nem 
foglalkozunk azzal, hogy vajon meddig lesz majd mienk a vágy 
tárgya.   
 

Ennek az írásomnak is sokkal drámaibbnak és 
maradandóbbnak kellene lennie. Folyton ezt érzem. 
Csakhogy abban a pillanatban, amint elkészül egy alkotás, 
máris kezd elavulttá válni az írója számára. A 
maradandóságot viszont általában csak két témával lehet 
elérni: a vallás vagy az antiszemitizmus révén. És ezeket 
már rommá írták. E tekintetben a második világháború 
utórezgései, valamint az egyház artefaktum hőstettei 
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évszázadokra való termést biztosítanak. A XX. századi 
kortárs irodalom jókora szelete épült fel ezekből a 
téglákból, és még mindig nincs vége. Rám viszont semmi 
szükség ebben a tekintetben, hiszen én mindig is csak írni 
akartam, anélkül, hogy megfelelnék bármiféle elvárásnak.  
Tekinthetem ön-terápiának is, avagy megspórolok egy 
pszichiátert, de ez ennél sokkal több és annyival 
körülményesebb is. Az íráskényszer olyan kielégítetlenségi 
állapot, amit az észrevételek, benyomások, tapasztalatok és 
vágyak táptalaján csírázó és felhalmozódó erők keltenek 
életre periodikusan. Szélsőséges idegfeszültség, hamar 
elcsituló, heves elragadtatás, a kéj, a fájdalom, az 
azonnaliság, a türelem, a tapogatózás és a durva evidencia 
keveréke. És én valójában semmi másra nem vagyok 
alkalmas. Soha nem is voltam. Minden más, amivel 
foglalkoztam, csak a keretek kitöltésére szolgált. Mert hát 
valamit csinálni kellett, amíg épp nem voltam képes írni. 
Mielőtt a színház jegypénztárába kerültem árultam újságot, 
dolgoztam konyhán vagy sofőrként. De csak azért, mert 
egész nap nem lehet írni, és meg is kell élni valamiből. Az 
emberek célokat tűznek maguk elé, hogy értelmet 
találjanak az életüknek, hogy megtöltsék az üregeket. 
Karrierek, vágyak, valóságra vagy épp illúziókra épített 
pozicionálások. Úgy ragaszkodnak a keretekhez, mintha 
nélkülük darabokra hullanának. Foggal-körömmel, vért 
izzadva tepernek céljaik felé, hogy elérjenek, vagy 
megtartsanak valamit, amitől úgy érzik, kiteljesedhetnek. 
De mindez átmeneti - mind jók vagyunk valamiben, de a 
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legtöbben sohasem aknázzuk ki magunkból az igazit és 
csak újabb és újabb ideiglenes célokkal táplálkozunk. És 
közben minden lepergő homokszemet hallunk, 
visszafordulunk és látjuk magunkat, mindig egy kicsit 
jobban, egész életünkben egy kicsit jobban.  Az örömöt, 
mint kávéskanállal mért vizet a szomjúságtól haldoklónak, 
úgy kapjuk. Még élünk, amikor rájövünk, hogy nem 
vagyunk képesek lépést tartani örökké, kezdünk veszíteni 
erőnkből, és belefáradunk az örökös változásokba. Ezen 
túlmenően mindent meg lehet kérdőjelezni: még a 
megkérdőjelezés szükségességét is. Az ügyes 
konfabulánsok egész jól megélnek ebből. Akárcsak a 
politikusok. Én meg csak írom, amit gondolok, nincs 
szükségem célokra. Csak emésztek.   

A busz párásodó ablakán túl esőcseppekben 
tükröződik a nyüzsgő város. Szürke falak, elsuhanó 
homályfoltok, néhány megmaradt üzlet, a legtöbbet 
bezárták, mert mindenki átállt az online forgalmazásra, 
bebetonozott, átépített város, szürke falsávok, már 
bankokat sem látni, egy kettő akad még a tisztesség 
kedvéért, egyébként minden az online térben zajlik. 
Elsuhanó homályfoltok, szürkeségbe oltott színes 
ruhamintázatok, millió hal a fekete víz remegő tükre alatt. 
A zuhatagot kirobbanva eltaszító esernyők feszessége, 
nyers-agyag puhaságú arcformák, melyeket a közlekedési 
lámpák színei satíroznak be. Bizonyára nem könnyű nekik 
ellenállni a keresztény csábításnak, amely olyanná vált, 
mint a belélegezhető levegő: mindenütt jelen van. Mint 
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minden vallás, ez is megmagyarázza nekik a világot a 
mítosz vagy a történelem révén. Mert a köd elrejt mindent, 
a súlytalansággal telített tér összenő a formákkal, és 
mindenki járhatja tovább a maga útját. Gyötrődnek, az 
inaik lazulnak és feszülnek, attól függ épp, melyik drogot 
használják, az orrüregek duzzadnak, a torok hidegen 
kapar, a medencetájékot pedig csak a hártyavékony csoda 
tartja össze. A kór, amely felzabál, átláthatatlan, de a 
folyamat mégis egymástól függő biológiai és spirituális 
rothadás, mely mindvégig mutálódva virágzik. Egyszerre 
megértjük, hogy tetteink túlnőnek önmagunkon, hogy 
annak, amit építettünk sohasem lehet végleges formája, 
mert állandóan alakul, velünk, vagy nélkülünk, hiába 
hittük, hogy mi vagyunk a bolygó csúcslényei, mi is 
alakulunk még. Az életszínvonal nő, százhatvan éve 
égetjük a fosszilis energiahordozókat, halmozzuk a piszkot, 
csökkentjük a biodiverzitást, és a fejlődés felajánl mindent, 
ahogy el is veszi, elveszi a lelked, ad helyette mobiltelefont, 
pénztárcát, vonalkódot, jódot és sört, engedélyeket és 
félelmeket, kell a véred, verejtéked, kellenek a 
szenvedélyeid, a divatjaid, s lesz irodád, lesz sajnálatod, 
nemed, lesznek tablettáid, füved, melled, segged, kapsz 
nevetést, a lelkedet akarjuk, a szokásaid, a félelmeid, a 
tényeket, amelyek hozzád tartoznak, a címed, a 
cipőméreted, az éveket, a terveid, a számaid, a 
számjegyeid, a szemeid, a menetrend, az asztal, a részletek, 
az életed, majd mutasd meg gyermekeid is, a fotókat, 
amelyen együtt mosolyogtok a tengerparton, az ovis 
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farsangokat, a ballagási képeket,  mutasd meg az otthonod, 
vegyél fel hitelt, köss biztosítást, menj el kéthetente 
fodrászhoz,  szerezz állást, meg nyugdíjat, vegyél egy 
öltönyt, vegyél fel hitelt, adj fel lottót, járj el focizni, játssz a 
pályán, sportolj másokkal, mutasd meg dolgaidat és 
kilengéseidet, látunk mindent, adunk neked holmikat, 
tárgyakat és állatokat, lámát, udvari madarat, kócos 
zsebkutyát, péntek esti vacsorát gyertyafénynél egy olasz 
étteremben,  kövér életet, nagy fegyvereket és részegeket 
találni a konyhában, mert a lelkedet akarjuk, a gondolataid, 
az érzelmeid, a szerelmeid, az álmaid, a kreditkártyád, az 
izzadtságodat és a sikolyodat, a biztonságod és a 
józanságod, az ártatlanságodat akarjuk, nézz több 
reklámot, vegyél fel hitelt és vásárolj jobb életet a kanapé 
kényelméből, itt pattogatott a kukorica, itt színesek a 
magazinok, itt a turmix, itt hosszú autók és futballingek, 
baseball sapkák, beszélgetős műsorok és videojátékok, itt 
ujjbegyek, itt kollagén, itt van a műanyag csípő, nincs 
lemorzsolódás, a lelkedet akarjuk, nincs kóborgás, 
nincsenek fiúzenekarok, nincs vélemény semmiképp, mert 
nincsenek tanárok, és semmi sem furcsa, nincs csipke, nincs 
igazság, a társadalom egyenlő távolságra van önmagától, a 
lelkedet akarjuk.  

Az életszínvonal nő, százhatvan éve égetjük a 
fosszilis energiahordozókat, de a belső erők, amelyek 
önmagunk elpusztítására ösztönöznek, s amelyek a 
szégyenérzetet keltik bennünk, sokkal inkább az 
elkeseredéssel, mintsem a rettegéssel kapcsolatosak. A 
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tömeget elhagyja a lélek, és eljutunk odáig, ahonnan már 
nincs tovább. De mégis mire számítsunk, amikor egy esős 
nyárvégi napon olyan mélyenszántó kulturális 
lealjasodásnak lehetünk fültanúi, mint én ezen a buszon az 
előttem ülő két, teljesen átlagosnak tűnő harmincas 
beszélgetésénél: 

- Kinn vótunk huszadikán a gyülekezetnél. Szép kis 
műsor. Te! De még az a lézersó! Ménem gyüttetek ki? 

- Hát, tudod, hogy van. Martinnak hónap végére alig 
marad TB pontja. Ilyenkó má’ nem merünk kimerészkedni, Az 
ucca tele van emberekkel, az oxigénfeltöltők mind foglaltak, ha 
nincs egy kis tartalék a szűrődben, akkor könnyen baj lehet.  

- Jajj, ne is mond, mútkó elfelejtettem feltölteni, bent a 
cégnél akartam aztán, de a főnök nem engedte. Azt mondta nincs 
pénz, semmire nincs pénz, spórolás van. Mindenen spróloni kell, 
és már lassan azért is engedélyt kell kérnem, ha el akarom fingani 
magam. 

- De követelés az biztos van, mi? 
- Az van. Évről évre rosszabb. Mindig kitalálnak valamit 

ott fent, amivel még jobban megterhelhetnek minket. 
- Hát azt hiszik ezek, hogy robotok vagytok? 
- Hát azt akarják, hogy úgy dolgozzunk, mintha azok 

lennénk. És a fizetséget is úgy mérik bizony. 
- Egy robotnak nem kell fizetni, azt csak meg kell venni 

egyszer. 
- Drága dolog az. Ezek inkább embereket vesznek fel, de 

fizetni meg nem akarnak annyit, mint járna. Már elegünk van 
tényleg. Évek óta szenvedünk, várjuk, hogy majd nemsokára, 
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hogy majd jövőre…de mindig csak rosszabb lesz. Úgyhogy néha 
jól jön egy kis kikapcsolódás. 

- Az legalább jó vót a műsor? Én otthon akartam nízni, de 
elaludtam. 

- Pedig jó vót. Mi a hídrú níztük. Egy egész zenekar 
hologramnikusan, tudod. Vótak vagy huszan, mi meg fölűrű, a 
híd tetejibű. Hát szép vótt na, jó helyünk vót.   

- Szép az. A fiam minden évben főveszi  az egészet Gyűjti 
őket, de, hogy  minek?  

- Hát nem mindegy? Lesz jövőre is. 
- Így legalább bármikó’ megnízheti. 
- Meg, meg. Na, én Emitt szállok le, úgyhogy elköszönök. 
- Hamá fülűté, le is kő szállni, nem? Eh’! Jóvan én is 

leszállok ám a színháznál, aztán emék haza.  
Eljutunk a következő megállóig, ez az utolsó előtti, 

mielőtt leszállok. A busz sofőrje valami érthetetlen 
tájszólásban kezd káromkodni a nyíló ajtókon beömlő eső 
láttán, ami eszeveszettül csapkodja a jármű oldalát. A 
hozzám legközelebbi ajtónál leszállókat nyomban arcba is 
kapja a víz, esetlenül botladoznak kifelé maguk elé tartva 
táskájukat vagy a kezüket. Nyomukban egy pap száll fel 
először csurom vizesen, szintúgy két figura, technósfiú és 
technóslány, természetesen csont feketében, de meg kell 
hagyni jól áll nekik a csapzottság. Vastag vízcsíkokat 
húznak maguk után a busz belsejébe, ami már indul is 
tovább, mielőtt még több beömlik. Látni, hogy a járdát már 
teljesen elborította és a busz lépcsőjével majdnem egy 
magasságban hullámozva tűnik el a becsukódó ajtó mögött. 
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Azt hiszem nem voltam még tanúja ekkora esőzésnek, és 
egyre inkább arra gyanakszom, hogy még a színházig sem 
fogok eljutni, vagy csak bőrig ázva, miután gyalogoltam 
pár száz métert a bokáig érő vízben. Sejtelmem néhány perc 
múltán be is igazolódik, mikor a sofőr egyszerűen már nem 
lát ki az ablakon, a maximális fordulatszámra állított 
ablaktörő ellenére sem. A busz tetejére egyszerre irtózatos 
mennyiségű víz zúdul, a fém horpadását, a vázak 
roppanását hallani, földöntúli csikorgás rázza szét a nedves 
párás levegőt. Az emberek rémülten sikoltozni kezdenek, 
felugranak helyeikről, elejtik a kezükben lévő dolgokat. 
Hátra nézek, a pap épp keresztet vet, technósfiú és 
technóslány szemei fennakadnak a gyönyörtől, amit a 
káosz okoz, fülükből ki nem húzva a közösen használt 
fülhallgatót, átszellemülten megmerevednek.  

Visszanézek magam elé, majd ki az ablakon, ahol a 
márványokkal erezett árnyékokat terít a fény, és nagyjából 
csak a foltokat látom. Látom, ahogy az utca túloldalán 
parkoló autók egyikét (egy masszív fehér folt a barázdált 
víztükör mögött) meglódítja a víztömeget alulról borzoló 
szél, és egyenesen a busz elejébe löki. Többedmagammal 
együtt előre bukom, fejem hozzá koccolom az előttem lévő 
üléshez és már hallom is az első sipákoló hangokat. Jajj, 
most mi lesz, nem lesz semmi anyukám, ez még nem a 
világvége, csak egy koccanás, nem a vég, azaz mégis, de 
még nem ma, nem ebben a percben, majd meglátja. A sofőr 
már le is állította a kocsit, megnyomta a robot automatán 
az elsősegély gombot, nézze, feláll, és már kérdezi is, hogy 
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megsérült-e valaki.  Egy kislány ordenáré módon bőg, 
anyukája mit sem tud vele kezdeni, csitítgatja, de minek, a 
félelem szivárványhártyáján a különféle emberi 
gyengeségek tükröződnek. Aki teheti, felveszi a mobil 
oxigénmaszkját, alul állkapocs tájt a narancssárga 
kormánylogóval, na persze.  

Arra gondolok, hogy vajon Freud leírta-e valaha a 
„boldogság” szót, meg, hogy le kellene szállnom a buszról, 
és a további métereket a viharral küszködve bejutni 
valahogy a színházba. Az esélyeim nem túl jók, a buszon 
lévő tömeg teljes pánikban, a fejek ide-oda cikáznak, a 
lejárati ajtóból szinte kiesnek a kifelé igyekvők, elsodorja 
őket a hirtelen érkező víz, már a hátsó ajtón is ömlik be, a 
nadrágszárak és neccharisnyák átáznak, egy fazon épp 
most csúszik meg a lépcsőn és gördül keresztbe a lejáraton. 
A katotikus állapotok közepette mégis lejutok valahogy, 
azonnal elázik mindenem, még az alatt a fél perc alatt is, 
amíg átvergődöm a házak fedezékébe, technósfiú és 
technóslány már ott állnak egy kapualjban és veszettül 
nyomkodják a csengőt, de ki az, aki veszi a fáradtságot és 
beenged titeket, ember?  

Én meg sem próbálom, a falban kapaszkodva, szinte 
csukott szemmel, csuromvizesen húzom magam tovább a 
kitapintott rovátkák mentén, az arcomba csapó esőtől nem 
sokat látok, de mintha egy dohánybolt lenne előttem, az 
egyetlen ésszerű célom az maradt, hogy odáig eljussak. 
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               LEA, 14:45 

„Hány ember morzsolódik le rólunk, akik az életünkhöz tartoztak, milyen 
sokkal merült ki vagy szűnt meg a kapcsolatunk, anélkül, hogy ennek bármi, a 
legkevésbé sem súlyos oka lett volna”  

                    Javier Marias -A Szívem Fehér   

 

Rosszul megy ma az üzlet. Még senki nem jelentkezett be 
késő délutánra és a weboldal statisztikája szerint is nagyon 
kevesen böngésznek a lányok között. Tulajdonképpen 
nincs igazán oka a túlzott aggodalomra, mivel az egyetem 
soron következő szemeszterének tandíját is már nyár elején 
befizette, és a meleg szezon ellenére is elég jó hónapot 
fognak zárni. Az elmúlt két év tapasztalata alapján ilyenkor 
kevesebben járnak, a családosok rendszerint nyaralnak, és 
a hőség eleve ellustítja a vendégeket. De azért még így is 
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eldöcög az üzlet. Már évezredek óta. Lea számára mindig 
is egyértelmű volt, hogy a férfiak szívesebben fizetnek egy 
kisebb összeget egy nőért, csakhogy elkerüljék azt a 
nyűglődést, ami a „becserkészésükkel” jár. Így megkímélik 
magukat az olykor tettetett érdeklődéssel járó unalmas 
beszélgetésektől vagy attól, hogy a saját gondjaikon kívül 
még másokét is a nyakukba vegyék. Egyszer az egyik 
vendég neki is levezette ezt teljesen logikusan. A pasas egy 
jól szituált középkorú személyi edző volt, aki az érzelmeket 
teljesen ki tudta iktatni az életéből, állítása szerint már vagy 
tíz éve. Elég jól keresett, de soha nem volt képes elkötelezni 
magát senki mellett. Ugyanis kiszámolta, hogy sokkal 
jobban megéri neki, ha hetente eljár lányokhoz, olyat 
választ, amilyet épp megkíván, mintsem barátnőt tartson, 
akire összességében sokkal többet kell költenie, sőt még a 
hisztijét is el kellene viselnie. A képlet egyszerű, csak 
hiányzik belőle a valódi tartós érzelem, azt pedig nem lehet 
pénzzel megfizetni. De most ilyen világot élünk. Mi tettük 
ilyenné. Az emberek egyre kevésbé képesek 
alkalmazkodni. A reklámok évtizedek alatt a fejükbe 
verték, hogy csak magukkal foglalkozzanak, csak magukra 
figyeljenek, „mert megérdemlik” Ennek a fazonnak bőven 
megérte, hogy fizet a partnerekért. Milyen egyszerűnek 
tűnik így lecsupaszítva a dolog, de valójában egy megfelelő 
szeretőt találni nem is olyan egyszerű, mint azt az 
átlagember gondolná. Aki egy kicsi időt is eltölt az életnek 
ezen a folyamatos pulzálásban lévő, forró mezsgyéjén, az 
jól tudja, hogy nem mindegy, kit választ, és jó esetben is 
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hónapokig keresgél, mire megtalálja azt az egy-két nőt, 
akihez eljár. Nem az van a képen, akihez mentél, vagy ő 
van rajta, de az már vagy két éves kép, és azóta felszedett 
magára pár kilót és a haja is más. Vagy: minden stimmel, 
csak éppen látszik, hogy futószalagon dolgozik, és nem 
érdekli az egész. A nagyon fiatalokon is meglátszik, hogy 
nincs érzelem. Pedig minél több érzelmet sikerül mutatni, 
annál értékesebb vagy számukra. Az olcsó szajha nem azért 
olcsó, mert csúf vagy öreg, hanem mert rossz színésznő. A 
férfinak nem elsősorban a szex a lényeg, hanem, hogy egy 
órára az övé legyél. Ha valaki nem elég odaadó, akkor nem 
jönnek hozzá vissza legközelebb. De akárhogy is, végül 
mindig a csábítás győz. Férfiak, akik csalódtak a nőkben, 
ezért beletemetkeznek valamibe, vagy ha végképp nem 
bírnak lemondani róluk, inkább fizetnek érte. Mert a 
szerelem mindig bosszúálló: a férfi mindig bosszút áll a 
nőn, aki legyőzte és megalázta, a nő bosszút áll a férfin, aki 
megtörte tartózkodását és ellenkezését, egyénből 
egyszerűen a faj tagjává és anyává merte változtatni. A férfi 
gondoskodik az életükről, a nő pedig a meleg, meghitt, 
érzéki halálról. Így zajlik az élet a színfalak mögött. A 
nagyvárosok utcafrontjain megbúvó manzárdlakásokban, 
új építésű, modern lakótelepek felvonóin és folyosóin. 
Kapukódok, utcanevek, ajtókkal teli folyosók. Minden 
kerületnek megvan a maga sajátossága, és az árak is 
eszerint változnak. Amikor elkezdték ezt csinálni Beckyvel, 
megbeszélték, hogy képtelenek lennének ezt az első 
vonalban űzni, csakis a masszázsszalon verzió jöhetett 
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szóba. A perverzek többségét ezzel egyből ki lehetett húzni 
a listáról, de időnként még így is belefutottak nehéz 
esetekbe. Folyamatosan szűrniük kellett, és az erre a célra 
bent tartott mobiltelefonjuk névjegyzéke hemzsegett a 
vendégek leleményes elnevezéseivel: 
SOHANEVEDDFEL!!! × BUNKÓPARASZT × CSOKIFIÚ  × 
NEHEZENMEGYEL × KAMIONOSDIJF  × 
WEBESGYEREK × CUCCOSKRETÉN × TAHÓ 

- Biztos, hogy nem vállalom be helyetted azt a 
holnapi fazont! – jelenti ki határozottan a kanapé mélyébe 
süppedve Becky, és szúrós szemekkel néz rá. Tökéletes kis 
gazellateste csak úgy feszül a huzaton, irigylésre méltó 
lábait maga alá húzva les rá. Csak a fejével ne lenne annyi 
zűr. – Te mondtad, hogy az a barom be sem tudja fogni a 
pofáját közben. – folytatja - Tudod, hogy én ezt nem bírom.  

- Nem olyan vészes. Csak hagyod, hogy kibeszélje 
magát, végül is ezért is jönnek nem?  

- Jobban szeretem, ha én irányítok. Téged állandóan 
betalálnak ezek a filozófuskák, komolyan mondom, 
vonzod őket, de nekem ez nem fekszik. Amikor azt se 
tudom, mit mondjak, mert fingom sincs a témához.  

- Nem gáz.  
- Te meg könnyen megtalálod a közös hangot a 

dilinyósokkal. 
- Kapd be! Vannak köztük normálisak. Tök jól 

eldumálgatunk. Hozzád meg azok mennek, akik nem 
szeretnek beszélni, csak élvezik az egészet. 
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- Hát épp erről beszélek. Mihez kezdjek egy 
dumagéppel? 

- Csak legyél kedves, és próbáld meg átvenni az 
irányítást. Nyűgözd le! Nem nagy ügy.  

- Aham… 
- Muszáj lemennem tesómhoz. Teljesen ki van bukva 

a szakítása miatt. Tudod milyen ez. – Persze, hogy tudja. 
Beckynek nem kell elmagyarázni a kapcsolatok 
esetlegességét, pláne, hogy életüknek épp azt a szakaszát 
élik, amelyben többnyire ezek a folyamatok élveznek 
elsődleges előnyt, amikor az ember még mindig leginkább 
csak magára, és az őt körülvevőkkel való aktuális 
viszonyára gondol, mert ez adja a hetek, napok, órák és 
percek támpontjainak kontúrját. Becky sem volt szent, de a 
barátját már három éve őrizgette, és amikor azt ecsetelte 
Leának, hogy mennyire szereti a fiút, azt valóban őszintén 
is gondolta, még ha naponta három-négy másik farok is 
megfordult a szájában. Mert neki is szüksége volt valakire, 
aki odavan érte, és akiért ő is odalehet, anélkül, hogy 
bármiféle tekintetben szóba kerülne a pénz. A fiú – Ben – 
persze semmit nem tud a lány mellékes foglalatosságairól, 
vagy a közösen fenntartott lakásról, és ennek továbbra is 
így kell maradnia, ha nem akarják még jobban bonyolítani 
a legtöbbször egyébként is kaotikusan hömpölygő életüket. 
Az állandó mellébeszélésnek viszont az a bosszantó 
hátránya, hogy folyamatosan koncentrálni kell, képben 
lenni, hogy kinek mit mondtál el, és miért. Ez nem mindig 
egyszerű, főleg, Becky miatt, akinek folyton jár a szája, és 
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nem egyszer úgy kell rászólni, hogy fogja már vissza 
magát. De Lea a saját felelősségét sem firtatta soha, hiszen 
ő sem volt egyszerű eset. Tizennégy éves koráig minden 
nap megnézte legalább egyszer az Alice Csodaországban-t, 
és még ma is előfordul, hogy megteszi, amikor nem tudja, 
hogyan tovább, és szeretne egy kicsit biztonságban lenni.  
Biztonság. Mit jelent ez valójában? Soha senki nincs igazán 
biztonságban, bármikor bekövetkezhet bármi. Eszébe jut az 
első egyetemi éve, amikor olyan magabiztos lendülettel, 
komoly elhatározással érkezett fel ide tanulni, meg, hogy 
majd előbb utóbb úgyis talál munkát valahol, amiből 
fizetheti a tandíjat. Volt némi félretett pénze, de nem akarta 
semmittevéssel vagy szórakozással töltve idejét egy év alatt 
felélni az egészet, mert ahhoz túl sokat szenvedett érte. A 
gyermekkorában diagnosztizált betegségei, különös 
viselkedése, furcsa szokásai hamar elijesztették apját a 
családtól, akit az alkohol istenei karoltak fel ezután. A 
művészkurzust a felső tagozaton már anyjától külön élve 
töltötte az akkori barátjával. Hamar megtanult magáról 
gondoskodni, miközben paradox módon bizonyos 
esetekben még magáról sem tudott volna. Hirtelen 
ájulások, részleges eszméletvesztés, vegetatív 
hangulatingadozás. Olykor olyan migrén gyötörte, hogy az 
ágyból is képtelen volt kikelni egész nap. De ettől eltekintve 
nagy lendülettel élt. Nem szedte rendesen a gyógyszereit, 
amit több évnyi vizsgálat után végül mániákus 
depresszióra írtak fel neki, mert még mindig nem volt 
képes bízni semmiben. A bizalmat. Ezt, a benne 
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folyamatosan pulzáló érzést csaknem kiölte belőle a 
gyerekkor, amelynek egy részét ezért valamiféle 
álomvilágba menekülve töltötte, nem értve, mi a baj vele, 
miért viselkedik és gondolkodik másként, mint a többiek. 
Az anyját sem igazán okolhatja azért, hogy egy idő után 
feladta a vele való kilátástalan küzdelmet. De vajon tényleg 
feladta, mert belefáradt, vagy csak ő akarja így látni? 
Senkinek nem könnyű, kivált, ha az ember egy zavarodott 
kamasz lánnyal meg az öccsével él együtt apa nélkül. Lea 
nem is maradt sokáig. Amint nagykorú lett, elköltözött, 
lehetőleg minél messzebbre a fájó múlt árnyékától. Alkalmi 
munkából élt, általában vendéglátózásból, és akkor még 
eszébe sem jutott egyetemre jelentkezni. Úgy érezte, bírja a 
kemény, állóképességet követelő talpalást, akár az éjszakai 
műszakokat is, de ez a fajta életmód rövid idő alatt 
kifacsarja az óvatlanokat. De így legalább hasznos 
ismeretségekre tehetett szert, és ennek köszönhette később, 
hogy nagyobb összegeket is félre tudott tenni. Bizonyos 
üzletek, melyekhez hozzájárult, nem voltak épp legálisak, 
de komolyabb veszéllyel nem fenyegették. Az évszázadok 
óta húzódó, újra meg újra fellángoló közel-keleti válság 
miatt országba özönlöttek az illegális bevándorlók, de ezek 
nem azok a szerencsétlenek voltak, akik egy szál 
hátizsákkal indultak útnak a háború elől, hanem 
gazdagabb földijeik, akiknek bőven volt pénzük. Ezek a 
tehetős menekültek a kormányhoz közeli forrásokon 
megvehették maguknak a letelepedési kötvényeiket, de 
kiterjesztett jogokat csak akkor kaphattak, ha 
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állampolgárokká váltak. Ehhez viszont házasodni kellett. 
Lea sohasem tudott férfiként tekinteni ezekre a figurákra, 
már csak azért sem, mert megelőzte őket a hírük, hogy 
miként bántak asszonyaikkal saját hazájukban. Ettől 
függetlenül jó üzletté vált helyi nőket beszervezni nekik. 
Ilyen módon legalább tíz lányt „adott Férjhez”. Intézte a 
kérelmeket, fordított a felek közt, akik gyakorlatilag csak 
papíron váltak férjéé és feleséggé, de az eljárási procedúra 
része volt az együttélésük felülvizsgálata is, ehhez pedig 
össze kellett szoktatni a feleket. Közben pedig orrba-szájba 
folyt a kokain. Ezek a nagyvadak ugyanis vagy fegyverrel, 
vagy droggal kereskedő „üzletemberekké” váltak, még 
mielőtt megkapták volna újdonsült feleségeiket, és otthon 
sem kecskepásztorkodással töltötték idejüket. A közel-
keleti éghajlati viszonyok kiválóan alkalmasak a kokacserje 
és akár a mák termesztésére is, nem hiába hagytak ott pár 
osztag katonát az amerikaiak sem Afganisztánban, mikor 
végül kivonultak. A jenki terepruhások mai napig őrzik a 
befoglalt ópiumföldeket. És jut belőle bőven Európa 
minden szegletébe. És egy nap, mikor reggel a tükörben 
már nem ismerte fel önmagát, lefogyva, szétesve - azon a 
reggelen, mikor megijedt a saját tekintetétől, határozta el, 
hogy felhagy az egésszel és rendbe rakja az életét. 
Beiratkozik végre az egyetemre és maga mögött hagyja az 
egész őrületet, ami addig történt. A változás mindig jót 
tesz, de sohasem könnyű.  
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- Azé’ tesód se százas, vágod? – zavarja meg 
gondolatait Becky, és máris visszabújik maga elé a 
telefonjával babrálni. – Ennyire nem kellene odalenni! 

- Szar az egész – feleli neki Lea – A családom 
problémás, de legalább az öcsémnek legyen normális élete.   

- Magányos nők ezrei vágynak arra, hogy legyen 
társuk, közben meg ott vannak a férfiak, akik megőrülnek 
a szexért, maszturbálnak, az összes szerelem vesztes és szex 
vesztes, öngyilkos hajlamú mind lélekölő munkát végez, 
amitől olyan lesz az arcuk, mint a rohadt citrom, és elmegy 
az életkedvük. 

- Ebből élünk, baszki! Mit lázongsz itt? 
- Nem lázongok, csak kezd elegem lenni ezekből a 

paradoxonokból… 
De Beckynek valahol igaza van. Mégis csak hónap 

vége van.  Alig lesz ma dolguk. Az eső rákezdett, a 
rádióban ócska retró szól, Becky imádja, ő meg általában 
hagyja, hogy a lány azt hallgasson, amit akar. Nagyon 
hepciás tud lenni, ha nem az a zene megy, amit ő szeret. 
Már az idő kezdetétől fogva egyetlen nő sem rejtély a másik 
nő számára. A fény sebességének terjedésével hatol be a nő 
a másik nő szívébe és gondolataiba, kirostálja szavaiból a 
legagyafúrtabb ürügyeket, olvas legrejtettebb vágyaiban, 
kihuzigálja az álokoskodást, majd kajánul összetekeri. 
Mióta megérkezett, neki is csak egy vendége volt, így elég 
nyomott a hangulat a nappaliban, ahol ülnek, és a 
telefonjaikkal babrálnak. Becky arról panaszkodik, hogy az 
az idősebb férfi, akivel eddig olyan jó viszonya volt, most 
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kezd az agyára menni. Már vagy két éve ismerik egymást, 
gyakran járt hozzá a fazon, de eddig nem volt semmi 
probléma vele, illedelmesen viselkedett és betartotta a ki 
nem mondott szabályokat. De most Becky talán túl közel 
engedte magához azzal, hogy múlt hétvégén barátilag 
elment vele kirándulni a hegyekbe, ráadásul a környéken 
lakó szüleinél is megszálltak, be is mutatta nekik, mint 
„barát”. A szülők persze semmit nem tudnak a lány 
munkájáról, de valószínűleg ezzel nem is volt semmi gond. 
A férfi túlságosan beleélte magát abba, hogy lehet köztük 
valami, pedig a korkülönbség és az életmódjuk közti jól 
érezhető szakadék ezt egyértelműen lehetetlenné teszi. A 
héten aztán megsűrűsödtek az események, a férfi 
gyengéden bevallotta neki, hogy kicsit beléhabarodott, és 
erre Becky rettentően rosszul reagált. Néhány napja odáig 
fajult a dolog, hogy letiltotta őt az üzenetküldő rendszerből, 
és megmondta neki, hogy soha többé nem akarja látni. Most 
aztán itt kesereg, mert érzi, hogy elkapkodta az egészet, Lea 
pedig nem tudja, mit mondhatna neki, mert ilyenkor 
képtelenség szót érteni vele. Amikor hisztis, akkor csak azt 
képest meghallani, amit ő is gondol, így nehezen lehet vele 
értelmesen, higgadtan beszélni. Akármilyen jó barátnője is, 
Lea soha nem rejti véleményét a dolgaival kapcsolatban, 
melyek sokszor elég zűrösek, és sohasem oldódnak meg 
egyszerűen. Most például egész délután azt az 
üzenetváltást olvasgatja, amit a férfi Becky anyjával 
folytatott le a minap, miután végleg kiadta az útját. A fickó 
kétségbeesésében nem talált más utat, csak az újonnan 
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megismert szülőkhöz tudott fordulni. Lea már kétszer 
elolvasta az egészet, de most Becky újra az orra alá dörgöli, 
hogy elemezze: 

 
Szia Kim! Azért írok, mert Becky úgy döntött, nem akarja tartani 
velem többé a kapcsolatot. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy 

szerintem nem kellene véglegesen így döntenie, nem vagyok 
kamasz már, és soha nem akartam neki ártani, megérintett az 
odaadása, és ettől kicsit beléhabarodtam, de már minden oké, 
tisztában vagyok azzal, hogy mi a helyzet. Szerettem volna ezt 

felnőtt módjára megoldani, de teljesen elzárkózik. Csak azt 
akartam, hogy ezt tudd, mert tényleg megkedveltelek és tudom, 

hogy ezt te jobban meg tudod érteni, nem kérem, hogy beszélj 
vele, semmi ilyesmi, csak egyszerűen szeretném, ha továbbra 

is figyelnél rá a kedvemért. Annyi mindent megosztottunk 
egymással, ez a kapcsolat nem ezt érdemli, de ő így döntött. 

Kérlek vigyázz rá. Köszönöm 
 
Szia! 
Igen, mondta, hogy ma sokat beszélgettetek, kicsit zaklatottnak 
is tűnt. 
De nem mondta, hogy miért én pedig nem kérdeztem, mert nem 
akartam nagyon nyomulós lenni. 

 
persze 

 
Gondoltam, majd elmondja, ha úgy érzi. 
Tényleg úgy érzed, hogy megszakítani akarja a kapcsolatot 
veled, vagy csak épp időre van szüksége? 

 
megígértem neki hogy nem keresem, csak ha ő akar velem 

kapcsolatba lépni. letiltott meg minden 
 

azt írta 
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Letiltott?  
 

azt hiszem. 
úgy látom 

 
Hiszen azt mondta, a hétvégén egymás oldalát 2 percre se 
hagytátok ott 

 
semmi extra, csak megbeszéltük h nem lehet köztünk semmi, 

azt hittem oké 
pontosan ez miatt vagyok szomorú 

nem akarok neki ártani 
csak nem akarom, hogy eldobja a barátságunkat 

 
Nem hinném, hogy ő úgy gondolja, ártanál neki! Sőt, én még 
csak most ismertelek meg, és pontosan nem az az ember vagy, 
aki bárkit is bántana. 

 
látod mégis. szerintem meg van zavarodva ami érthető. 

 
Persze, hogy többet ér a barátságotok! Remélem ezt ő is így 
gondolja. 

 
de elég határozott volt, próbáltam megbeszélni vele, hogy nem 

kell ezt 
 
Talán megijedt önmagától, az érzéseitől, a te érzéseidtől, és 
úgy mindentől együttvéve. 
Ami bennem most megfogalmazódott, az az, hogy azt érzem 
rajta, téged "félt" 

. 
Kim én 41 vagyok nincsenek illúzióim, tegnap lezártam a dolgot, 

de ő ezt nem így látja 
engem nem kell félteni, de nagyobb fájdalmat okoz ezzel,  
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Úgy érzi talán, hogy te jobban bele élted magad egy nem 
"valós" helyzetbe, mint ő és nem szeretné, ha te "szenvednél"/ 

 
én akkor fogok szenvedni ha eldobja azt a kapcsolatot. 

 
Az a helyzet, hogy én a te oldaladat is értem, sőt, talán most 
jobban is, mint az övét. 
Azt láttam most rajta, hogy "nem tudja kezelni" a kitörő 
érzéseidet, megijed, és hirtelen döntött valahogy 
Csak nem feltétlenül jól döntött 
Ha jót szeretnél tenni, akkor hagysz neki kost teret/időt, mert 
csak elmérgesedik a helyzet. És ha ő frusztrált, akkor nagyon 
durva a stílusa, ami bántó. 

 
igen ez a terv, de én itt leszek, ha meggondolja magát 
 
Ezt nem érdemled meg, ezt ő is tudja, de ezt váltja ki belőle, ha 
nincs neki tér hagyva 
 úgy érzi, hogy neked nagyobb töltetű érzelmeid vannak felé. 
Ami tetszik neki, ugyan akkor el is bizonytalanodott. 

 
igen kb 

 
Ő attól tart, hogy ha tovább beszélget veled, akkor azzal téged 
csak "bánt", mert folyton ott lesz a telefon másik végén, és a te 
lelked nem tud megnyugodni 

 
mondtam neki hogy lehiggadok, ami már meg is történt mára, 

szóval mehetne ez normálisan is 
 
Ebben biztos vagyok, hogy te tudod kezelni a saját érzelmi 
világodat. De neki most fogalma sincs "mit és merre"... 
Nem tudom, érted-e? 
értem. tényleg nagy hatáéssal volt rám a hétvége, tudod azok a 
tipikus kezdeti tünetek, ha belezúgsz valakibe, hogy nem eszel 
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(lefogytam két kilót), meg egyebek. de én azóta magamban 
helyre raktam már mindent 

 
Lehet ez az az információ darabka, ami neki hiányzik. 

 
próbáltam elmondani nekei, de sztem nem hiszi el 

 
Ő nem tudja vagy nem hiszi el neked, hogy képes vagy pár nap 
alatt kontroll alá vonni az érzelmeidet 
Egyre gondolunk akkor.  
Hiszem, hogy ez most neked a nehezebb kettőtök közül. 

 
ez sokkal rosszabb, mint ha csak azt mondaná, hogy ne írjak és 

kész, de így, hogy teljhesen eltaszít 
 
 kicsit végletekben gondolkozik még, sajnos, ez a korából is és 
a természetéből is fakad 
De ez még változni fog! Ne aggódj, nem hiszem, hogy 
megszakad a kapcsolatotok! 

 
mivel marhára ki vagyok éhezve a szeretetre, és megkaptam 

tőle, túlreagáltam, de nem kellene hogy ez legyen. csak 
megijedt 

nem akarlak belekeverni csak nagyon fáj hogy így ez most 
én tudnám kezelni 

de hagylak is 
köszönöm még egyszer.  

 
Várj csak, ne szaladj el!  
Most ért haza, ezzel nyitott, hogy letiltott. 
Azt hiszem, olyan hangulatban van, hogy nem fogom elmondani 
neki, hogy beszéltünk 

 
nem tudok mit tenni 

de fáj 
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Ha kicsit megnyugszik, próbálok vele picit beszélgetni 

 
ahogy látod. én már semmit nem tehetek de hálás leszek az 

biztos 
 
De most nem nyitott erre, ezt már az arckifejezéséből látom! 

 
oké 

 
Írok majd, hátha tudok segíteni, mert szerintem a ti 
kapcsolatotok igazán mély, és kár lenne megszakítani. 

 
köszönöm Kim, nagyon rendes tőled, hidd el ez többet ér annál, 

hogy így legyen vége 
 
És te jó ember vagy, kis érzelmi gombóc, ezért biztos vagyok 
benne, hogy rohadtul érzed magad 
Szóval, ha tudok, segítek!  
Most viszont mennem kell 
Fel a fejjel!  

 
köszönöm 

 
 
- Ezt meg honnan szerezted? anyád átküldte? – 

kérdezi Lea 
- Nem, fogalma sincs, hogy tudok róla. Szerintem 

vár egy-két napot, aztán elkezd puhatolózni. 
- Hát nem tudom, bébi, de az a fazon totál odavan 

érted.  
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- Éppen ez a baj. Teljesen megkattant. Eleinte 
minden rendben volt, de a második napon majdhogynem 
szerelmet vallott. Vagy legalább is azt hiszem. 

- Mert gondolom, te meg hoztad a szokásos 
formádat, mint bent az egyetemen. Jártatod a szádat és ez 
imponál nekik. Szeretnek veled beszélgetni, mielőtt vagy 
miután leszopod őket 

- Nem csináltam semmit. Néha megfogtuk egymás 
kezét, vagy megöleltem. Együtt néztük a naplementét, meg 
ilyesmi. Odabújtam hozzá. Tudod, milyen bújós vagyok.  

- Tudom – feleli Lea – És azt is tudom, hogy van 
barátod. Állítólag. Ezt azért nem ártott volna tisztázni ezzel 
a pasassal. 

- Elmondtam neki már az elején. Tudja, hogy van 
Ben. 

- De baszod, nem megyünk el fél-ismerősökkel 
naplementét nézni hétvégén, nem és nem bújunk oda 
hozzájuk. Csodálkozol, hogy beléd zúgott, mikor úgy 
viselkedtél vele, mint egy normális nő? Hát pont erre 
vágynak!  

- Csak incselkedtünk, de nem történt semmi.  – 
nyafogja, és egy bocsánat kérő mozdulatot tesz. 

- Ó, te szerencsétlen! – válaszolja Lea és úgy érzi, 
nem bírja tovább józanul ezt a délután. Feláll, hogy a Tv 
asztal alatti fiókból kiszedegesse holmiját a tekeréshez. Az 
eső már úgy verdesi az ablaküvegeket, hogy szinte 
rezegnek tőle. Már amúgy sem mai darabok, hiába a 
duplaüveg. Lea bosszúsan tapasztalja, hogy elfogyott a 
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cigiszűrő. Odalép az ablakokhoz, elhúzza a 
sötétítőfüggönyt és kinéz. Az üvegen márványokkal erezett 
árnyékokat terít a fény, és nagyjából csak a foltokat látni.  

- Milyen fos idő van! – mondja - Elfogyott a 
cigiszűrő. Le kell mennem. 

- Ebben az esőben? 
- Nem vagyok porcelánbaba. 
- Van valami tüntetés is. Nézem az instán, a fél 

osztályunk ott van. De ráérnek ebben a szar időben. 
- Én is kimennék, ha nem kellene dolgozni – 

dünnyögi vissza a fogai közt, de máris megbánja. Az ilyen 
magas labdákra Becky azonnal rárepül: 

- Na, mert itt aztán kidolgozod ma a beled! Ha 
nagyon akartál volna, elmész! 

- Elfelejtettem – vágja vissza neki, és ez tényleg igaz, 
mert nála sosem lehet tudni, mit felejt el, vagy hiszi azt, 
hogy már megcsinálta. De ő is nézte a reggeli hírfolyamot, 
látta, hogy erre a tüntetésre még olyan egyetemista társai is 
visszajelezték részvételi szándékukat, akiket egyébként 
soha nem érdekelt a politika, vagy legalábbis jobbnak 
vélték, ha nem kockáztatnak, és nem keresik a bajt, még 
akkor is, ha a társadalom nagyobbik részében a rettegés és 
a harag egyre nőtt, a vér csak úgy dörömbölt a 
halántékokon. 

- Mindjárt jövök! Ne rombold le a lakást! – mondja, 
majd elindul, míg amaz közben kiölti rá a nyelvét. De nem 
tud rá haragudni. Imádja ezt a kis szukát. Egyiküknek sem 
volt könnyű gyermekkora, és ez hamar összekovácsolta 
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őket. Becky szegény családból származott, és az egyetlen 
lehetősége a kilépésre az volt, ha komolyan veszi a tanulást, 
máskülönben úgy végzi, mint a többi magafajta, akikből az 
élet vagy kurvát vagy éhbérért gürcölő robotot csinál. Nem 
volt túl eszes, de mindig is fel volt vágva a nyelve, ami 
legalább annyiszor jött jól, mint rosszul. Egész életében 
pengeélen táncolt, és folyton járt az agya, túl sokat is 
gondolkodott és beszélt, nyughatatlanul keresve az 
értelmet az élete körül. De valahogy mindig alakultak a 
dolgok, mert annál azért jóval ravaszabbá vált, mintsem 
hagyta volna, hogy a körülmények elsodorják. Már eleve 
nem volt könnyű bekerülnie az egyetemre sem, pedig 
tényleg odatette magát tanulásban, de így is szükség volt a 
leleményességére. Csak a megfelelő dékánt kellett ágyba 
vinnie, és odaadóbban viselkednie, mint általában. 
Számára ez elfogadható árnak tűnt és további ötleteket 
adott ahhoz, hogyan vészeljék át a következő éveket. Így 
már tetszés szerint beoszthatták idejüket, bizonyos 
napokon „nem rendeltek”, vagy kihasználták a 
menstruációs időszakot, amikor többet tanulhattak.  

A lépcsőház aljából kibukkanva Lea azt tapasztalja, 
hogy az eső sokkal erőteljesebb, mint gondolta volna, 
hozott magával esernyőt, de mintha mit sem érne. Egy 
pillanatra megcsapja a vágy egy csík kokain után, feltörnek 
a régi beidegződések, abból a zaklatott korszakából, 
melynek egyetlen töretlen pillanata sem volt, amelyben a 
formák, az emlékek, gondolatok lassan úsztak a 
felszabadult világegyetem felé, eltűntek a tárgyak, nem 
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változtatják alakjukat, folytonos a nyüzsgés, a kémia 
kíméletlen működése. Egy meghitt kis világ, jóindulatú 
közömbösség. Mert aki egyszer kipróbálta a kokaint, abban 
mindörökre bent marad a vágy, még akkor is, ha soha többé 
nem találkozik a szerrel. Mert a szervezete megjegyzi azt az 
érzést. És bármikor újra akarja. Az erek pillanatok alatt 
kitágulnak, az agy bizseregni kezd, s pár percre, mintha 
minden összefüggést értenél, és már nemigazán érdekel, 
hogy a gyönyör kitágításából általában fájdalom születik, 
ami pedig hosszútávon megváltoztatja a perspektívákat.  

A dohánybolt nagyjából kétszáz méter a túloldalon, 
épp a kerület határán, a sarki színház előtti üzlet, de most 
már olyan mennyiségű víz zúg felette, hogy az esernyőjét 
pillanatok alatt széttépázza. Még jó, hogy ebben a 
kerületben lehet dohányozni, és nincs messze a bolt, 
különben metrózhatna kilométereket ezért. Az utca 
oldalain víz tör fel a búvónyílásokból, és a 
csatornafedelekből. Valahogyan átszenvedi magát, 
miközben már mindene vizes, és átkozza magát, hogy 
miért nem jött le korábban. Most akkor itt is az lesz, mint 
Miamiban, meg a többi helyen, amit a víz beáztatott? 
Mumbai, Shanghai, Bangkok. Ismerjük a történteket. 
Élőben nézhettük, ahogy az utolsó embereket menekítik ki 
a Maldív szigetekről. Lassan nálunk is csak megindulhat az 
a katasztrófa turizmus. Jöhetnek a filmesek is. Sokszor 
éppoly filmszerű a valóság is. A filmekben az idegen 
fenyegetés, vagy katasztrófa hatására az emberek mindig 
összefognak. De tényleg így van ez, valóban összefogna az 
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orosz az amerikaival? Vagy épp e filmek táplálják bennünk 
az illúziót, hogy megvan bennünk a kollektív jó, miközben 
az igazság az, hogy az ember csak kis csoportokban képes 
a kollektív jóra, globális szinten nem megy neki. Ezért 
tartunk itt. 

Végre eléri a dohányboltot.  
Alig hiszi el, hogy épp bőrrel megússza, mire idáig 

jut, odakint az eső, elmosva mindent a látóteréből, az utolsó 
méterig nehezítve dolgát, arra kényszerítette, hogy a 
másodpercenként váltakozó foltokat követve, ösztöneire 
hallgatva törjön a bejáratig. De most már nyomja a bejárati 
modul zölden villogó derekát, s miközben benyit, az jut 
eszébe, milyen ironikus, hogy a napokban vásárolt füvet, 
pont Nord Thunderfuck-nak hívják: jól illik az események 
hangulatához. Na, igen, a sorsnak rendkívül kifinomult 
érzéke van az iróniához. 
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                    JERKER, 15:25 
 

„Én soha nem éreztem egy vezér szükségét. Még sohasem találkoztam senkivel, 
akit teljes szívemből tudtam volna csodálni, vagy akiben hinni tudtam volna, 
sohasem találkoztam senkivel, akinek követője tudtam volna lenni. Pedig azt 
hiszem, nagyon kellemes lehet, ha az ember teljesen átadja magát valaki 
másnak. Olyan jó meleg, kényelmes érzés lehet.” 

                                          Aldous Huxley – Légnadrág és Társai 

 

A külső teraszon állva, távcsöve prizmáján át nézi, hogy a 
tüntetők a bank-negyed irányából, a hídhoz érkezve 
özönlenek át a várkert felé, monumentális képet festve az 
oldalsó, rododendron bokrokkal bélelt sétányokon. 
Tódulnak előre irdatlan ütemben, a szél mit sem árt nekik, 
épp ellenkezőleg: mintha csak, valami furmányos módon a 
maguk javára tudták volna fordítani, még jobban 
felhergelve kedvüket. Transzparenseik némelyikét már 
elmaszatolta az eső, de így is jól látszódnak dühös szavaik, 
így is érződik elszántságuk nyomatéka. Az elmúlt három 
órában Jerker mindenhol ezeket a feliratokat látta, szeme 
már teljesen hozzá is szokott, szinte kezdte úgy érezni, 
hogy ez a normális. Szívesebben maradt volna az utcán, de 
egy órával ezelőtt szükségszerűen felirányították ide, hogy 
az épületben tartózkodó kiemelt személyeket védje. Mert 
mostanra úgy állt a helyzet. A kör szűkült. Délidőben még 
az utcai egységeknél posztoltatták a kereskedelmi bank 
épülete előtt formális elővigyázatosságból. Hiszen tüntetés 
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ide vagy oda, az üzlet azért még megy tovább, még ha 
mindenhol a szombati nap korai zárásához igazodva eleve 
nyüzsgés is volt, míg meg nem érkezett a vihar. Az utca 
megtelt szürke öltönyös hivatali patkányokkal meg a 
hozzájuk tartozó szoknya-kosztümös, képzett vércsékkel, 
új generációs naplopókkal és azok kikent csatlósaival. 
Megmenteni a világot… mind erre vágyik. Ez egy 
évezredes ösztön, a férfiak azt hiszik, hogy puskákkal 
tehetik, a nők meg a testükben bíznak, hiszen a szerelem 
mindent legyőz. Csakhogy itt a probléma már nem a 
gazdasági élet és a politika korrupt szereplőivel van, 
hanem az általuk teremtett és üzemeltetett rendszerben 
felnövő utódaikkal, most majd ők következnek, és már nem 
kellenek ideológiák sem, mert a rendszer maga a 
hatalomban maradás ideológiája. Mára az összes üzleti kör 
szereplője, minden gazdasági szférában átitatódott ezzel a 
lerabló, feudális, cinkos szemlélettel, és ezeknek a 
huszonéves gyerekeik rohangálnak itt a tízmilliós 
dzsipekkel, vesznek telkeket, villákat a hegyekben vagy az 
ismert part menti üdülővárosok kiemelt, privilegizált 
részein. Ők lesznek azok, akik meghatározzák majd a 
térség jövőjét. Különféle fedőnevek alatt szüleik pénzét 
tovább mosva és kamatoztatva fektetnek be a 
versenysportba, a borászatba vagy a vidékfejlesztés más 
részeibe már egészen fiatalon. Ők már megszokták a 
lerablást. Ebben nőttek fel. Hazugságokra épített 
fényűzésben.  Ezeket kell majd védenie, mikor majd az 
utolsó kommunista felmenőiket is eltemették, és ők még 
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csak nem is a feudális retrográdság vagy a klerikális 
reakciós elvek mentén váltak galáddá és számítóvá, hanem 
egész egyszerűen a pénz és a hatalom bűvöletében. 
Képmutatónak tartotta őket, mert nem hitte el, hogy 
kevesebbet vesznek észre a világból, mint ő, mégis belőlük 
élt. Szép kilátások.  

Egy óra után feltámadt a szél, a meteo kijelzők vörös 
jelzésre váltottak az oszlopokon, és a bank környékén 
megcsappant a forgalom. Az üzletek is végleg megadták 
magukat a hétvégének, mely ráadásul az utolsó is a 
szezonban, érezhető volt, hogy a nyár napjai meg vannak 
számlálva, és aki csak teheti, ki akarja még préselni 
magából a maradék jókedvét. Ennek ellenére a tüntetés 
duzzadni látszott, társaival a bank előtt pózolva hallgatták 
a híreket a belső vonalon, figyelték a rendőrségi drónok 
adását. Még két negyeddel arrébb vagyunk, de fel kell 
készülni mindenre, mert a szokásostól eltérően most a 
tömeg önmagát irányítja, a hivatalos tüntetés, mintha maga 
sem gondolta volna, hogy ennyi ember eljön, túl szűk 
helyre szerveződött, és fél óra után kinőve magát, önálló 
életre kelt. Pontosan ezzel egy időben az eső is megérkezik, 
ami még kellemetlenebbé teszi a helyzetet. Az utcáról 
utcára terjedő megmozdulás után a jelentések szerint óriási 
rombolás nyomai maradnak: feldöntött szeméttárolók, 
megrongált autók, betört ablaküvegek.  Újbóli megerősítés 
a lőfegyver használatára vonatkozóan, elsősorban az 
elektromágneses plazmavetők és hullámlökők használata 
szükséges, ha a tömeg erőszakos. Az EMP-k alfa fokozaton 
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működhetnek, ami ötszáz méteres hatósugarat jelent. 
Ilyesmi a legritkább esetekben alkalmazható, a 2026-os 
egyezmények szerint. Itt tömegek fognak elhullani. 
Kettőkor a bank-negyedet ellepik a terror- elhárító 
egységek, Jerkert és társait további egységekre bontva 
felküldik a várhoz. Egy szinttel feljebb lépünk, a tér szűkül.  

A távcső digitális távolságbemérő modulja 3,14 
kilométert mutat, a tömeg most kel át a hídon, ez kissé 
lelassítja a haladását, de csak jönnek egyre, 
végeláthatatlanul, a kocsik a hídon egy helyben megálltak, 
dudálás hallatszik, meg az irtózatos mennyiségű ember 
egyszerre lépése skandalum-foszlányaik takarója alatt. 
Tüntetők a viharban, minden eszköz megengedett, a híd 
mintha megremegett volna kissé, vagy csak Jerker képzeli, 
túl sokáig nézte már ugyanazt a pontot. Az esővíz 
töretlenül marja az arcát, de nem érzi, mint ahogy a szelet 
is vákuummentesen képes kizárni elméjéből, csak a fülébe 
rejtett mikro adóban zajló kurzus érdekli, az akár minden 
percben változó parancs. Soha nem az ő dolga megítélni a 
helyzetet, de azt látta, hogy a tüntetők nyilvánvalóan nem 
erőszakosnak, nincs a kezükben semmilyen 
rombolóeszköz, csak a transzparensek, a zászlók és a 
maszkjaik vannak, meg az Angry Words-ös molinók. Senki 
nem vonja kétségbe, hogy ezekkel az eszközökkel is lehet 
erőszakos dolgokat művelni, és azt sem, hogy egy akár 
békésen is induló tüntetés, ne fordulhatna pillanatok alatt 
erőszakos cselekmények sorozatába. De mégsem ez tűnt 
valószínűnek. A tömeg közeledett, de semmi nem utalt 
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arra, hogy rombolni akar. A rakpart ezen oldalán lévő 
szemetes konténerek épségben maradtak, nem törtek be 
ablaküvegek és azokat a békésen parkoló autókat sem 
gyújtották fel, melyek mellett elhaladtak. Az eső 
kíméletlenül nyeste tovább a levegőt, zavarta a látási 
viszonyokat és az odakint lévők komfortérzetét, de azon 
kívül, hogy ezt tudomásul vették, nem számított 
különösebben. A teraszon posztoló őrség egyre 
nyugtalanabbul fészkelődött a helyén, legtöbbjük fejében 
ugyanaz járhatott, mint Jerkerében, avagy mit fognak tenni, 
ha netán konkrét tüzelési parancsot kapnak. A kiélezett 
helyzet nem volt ritka munkájuk során, de még sohasem 
fordult elő, hogy egy tüntetéssel kapcsolatban az 
intézkedési eljárás megkezdésekor alapból hangsúlyozzák 
a fegyverhasználat lehetőségét. Mégis mi a fene folyik itt? 
Mintha csak a döntéshozók arra számítanának, hogy előbb 
utóbb úgyis kiprovokálják az erőszakot. Mintha várnák, 
hogy a tömeg hibát vét. Vagy ha nem, majd kitalálják, 
hogyan keltsék azt a látszatot, mintha erőszakos lenne. 
Láttunk már példákat erre, legutóbb éppen akkor, mikor ők 
kerültek hatalomra. Olykor már csak egy szikra kell, hogy 
az indulatok lángra lobbanjanak és az események 
irányíthatatlanná válásának következményeképpen így 
vagy úgy, de bekerüljünk a történelemkönyvekbe. Ez a fél-
diktatúra már évek óta hatalmon van és az úgynevezett 
szabad világ nem igazán vette zokon eddigi ámokfutását. 
Most akár kiteljesedhet az elmúlt tíz év, szintet léphetünk, 
felemelkedhetünk azok közé a hírhedt országok közé, akik 



269 

 

diktatórikus államapparátusuk közre-működésének 
köszönhetően ártatlan életek vesztek oda. A BBC drónjai 
már most odafészkelték magukat azt épületek tetejére 
szerelt stabilizátorokhoz, melyeknek használati költségét, 
éves díját a kormány szintén a saját családja köreihez 
köthető cégeken keresztül kamatoztatja. Ott leszünk a 
hírszalagokon Venezuela, Argentína, Szudán meg az arab 
térség összes diktátorának vérfoltokkal pettyezett 
lajstromában, mi, akik mindvégig abban a lehetőségben 
hittünk, hogy minden nyitva áll előttünk, és a múlt 
viszontagságai nem lesznek többé hatással ránk.  

Ha kiadják azt a parancsot. Ha képesek lesznek rá. 
Képesek lesznek? Ezt nem nézte ki belőlük, ugyanakkor 
már semmin nem tudott meglepődni, hiszen a világ olyan 
kaotikus módon torzult egyre tovább, hogy bármikor 
bármi megtörténhetett, és általában úgy, vagy akkor, mint 
még előtte sohasem.  

Még 1,77 kilométer.  
Az utcán, a járdaszint alá telepített 

szivattyúmodulok szívó, süvítő hangja vészjóslóan 
kánonozik az eső és a szél tánca mögött, nyeli magába az 
égből szakadó vizet, fehér fodrokat húzva a szürke 
hömpölyegen. Jerker egységét védi ugyan a terasz felső 
eresze, de oldalról folyamatosan szurkálja őket az eső, 
felmosva alattuk a mozaiklapokat. Odabent, a hideg-meleg 
vizes automatákkal bélelt folyosók végén, a mindig 
készségesen kávét vagy teát főző titkárnők túloldalán 
néhány fejes lapul, laptopján követve az eseményeket, 
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melyeket az üzemképes, védett helyről jelentkező drónok 
tudósítanak. A belső hálózat kihelyezett katonai drón 
egységeit már az eligazítás után aktiválták, azok is 
megbízható képeket adtak. Még csak az sem volt 
mondható, hogy a párt emberei nyüzsögnének odabent, ki 
tudja, a tüntetők miért pont ide tartottak, szombat lévén 
nyilvánvaló, hogy alig lézeng itt valaki, hacsak tudomást 
nem szereztek a belső intézkedésekről, a felfordulásról, ami 
így is megvolt, akit csak tudtak berendeltek, avagy aki épp 
nem vidéken vadászgatott vagy valami privát partin vett 
részt, annak sürgősségi megjegyzéssel azonnal küldték az 
üzenetet. Jerker nem nagyon látott közülük még bent 
senkit, de kétségtelenül itt voltak, irodáik mélyén rejtőzve 
simogatták telefonjaikat és gyújtottak rá a következő 
cigarettára. A telefonok folyamatosan búgtak, a fülesbe 
félpercenként bemondtak valami igazítást, vagy 
pozíciócserét. Odalent, a külső bejárati kapunál masszív kis 
társaság pózolt teljes felszerelésben, maszkokkal, 
gránátvetőkkel, füstbombákkal. Fekete foltok a kapualjban, 
és a bokrok mögött, mesterlövészek a tetőn. Mint a 
filmekben. Nem túlzás ez? Ne gondolkozz Jerky, csak tedd, 
amit kell!  

Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor 
meginog. Amikor az is, aki a legszigorúbb önmagához, aki 
a legmélyebbre lát, aki a legvilágosabban, hirtelen elveszti 
a szeme elől azt a két három igazságot, ami az élet útján 
vezette, és csak egy ütődött flótássá változik.  Bűnt 
elkövetni mégsem olyan egyszerű, a döntéseknek 
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ösztönösen kell jönniük, láthattuk a történelem során több 
százszor, rezsimek, diktatúrák, egyházak, elvekre hántolt 
szavakkal halálba küldött milliók, az emberi töltelék 
mindig is kellett ahhoz, hogy újabb lépcsőfokokat lépjünk. 
A világ természetes állapota a háború. Gyakran nyíltan 
folyik, máskor látens, közvetett módon, vagy csak 
elodázzák. Ha épp nincs háború, van háborús fenyegetés, 
ha nincs háborús fenyegetés, van belső viszály, és ezen 
folyamatok alatt a bűn jelentése is természetes módon 
átértékelődik. A háborús bűnök modern fogalma eleve 
ostoba és nevetséges, mert a háború elsősorban 
bűncselekmények sorozata minden fronton az első naptól 
az utolsóig De az ügyek mindig csakis azoké, akik 
képviselik őket, még ha a társadalmakat bele is rángatják 
ebbe az embertelenül egyenlőtlen játékba. Vagy talán 
tényleg ilyenek vagyunk, ez az igazi énünk?  
Az emberiség jelentős hányada mindig ártani próbál 
másoknak, vagy el akar venni tőlük valamit. És miután az 
emberek bocsánatot kérnek azért, amit az évszázadok óta a 
föld alatt porladó rokonaik követtek el, ők is elkövetik 
ugyanazokat az ostobaságokat. 

A tömeg egy kilométeren belülre ér. 
Közeledik a cselekvés ideje, ezt mindenki érzi, a 

levegőben kimondatlan kérdések, taktikai felszerelés 
ellenőrzése, de minek is, csak, hogy az idő teljen, és ne arra 
kelljen figyelni, hogy a szakaszparancsnok végigszórja őket 
az oldalsó folyosókon, pozíciót felvenni, a védőszemüveg 
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belső monitorján apró célkeresztek, te jó isten, vajon 
mennyien lehetnek az eső ellenére, több ezer köralak vibrál. 

Közeledik a cselekvés ideje, hát nem egyértelmű, 
nem nyilvánvaló, mi történik? A hatalom addig feszíti a 
húrt, ameddig csak lehet, újra és újra. Ezt csinálja több, mint 
tíz éve. Időnként bedobnak a köztudatba valami 
felháborítót, hogy teszteljék az emberek reakcióit. Nem 
egyszerre zúdítják a népre a kizsákmányoló rendszert, 
hanem adagonként hónapról hónapra, apró építőkövek, 
amit tíz évvel ezelőtt el sem tudtál képzelni, hogy 
megtörténhet, az ma már mindennapos. Mindennapos a 
hazudozás, a ferdítés és a gyűlöletkeltés. Leszúrtak egy 
szociális munkást. Ma épp ez a hír, de volt előtte több tucat, 
kisebb tüntetések, melyek semmire sem voltak jók, hiszen 
napi szinten árad fel a mocsok, szinte folyamatosan 
tüntetniük kellene. De így ez is értékét veszti, általánossá 
válik, lassan senkit nem érdekel, és éppen ez a cél, hogy a 
többség tekintete szépen átsiklik a lényeg felett, 
hozzászoktatnak a lassú kizsigereléshez. És mindezek 
mögött talán a szándék is tudatos: várják, hogy 
fellázadjanak, hogy végre erőszakot alkalmazhassanak, 
mely után persze nyugodt szívvel magyarázzák majd, hogy 
ki melyik oldalon is áll, karaktergyilkosság, történelmi 
sakkjátszmák, csak nézőpont kérdése, hogy ki milyen 
oldalt képvisel, és melyik az aktuális jó vagy rossz oldal a 
közmegegyezés szerint. Hamis lapokkal játszanak mind, 
tudják, mert a küzdelem sohasem lehet tisztességes, valaki 
mindig előnyben részesül vagy hatalmi fölénybe kerül a 
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szövetségesei által, mert ez az ami igazán meghatározza az 
emberiség mindenkori előrejutását: a kapcsolatok, az 
egymással való szövetség a másik ellen, valóban: az egész 
történelmünk arról szól, hogy az egyik ember a másiknak 
akar ártani. Ehhez már csak eszköz a vallás vagy egy 
területi követelés, mindig van valami indok, amely 
csakúgy, mint az emberi kapcsolatok többségében, mindkét 
fél oldaláról nézve igaz vagy jogos, hiába is próbálunk 
száraz logika mellett igazságot tenni, senki sem hibás és 
mindenki, ilyen az ember, birtokol és küzd magáért, már ha 
van értelme annak, hogy küzdjön, hiszen a természet 
törvényei olykor megfejthetetlenek. 

A természet törvényei olykor megfejthetetlenek, 
senki sem tudja, miért épp ott, vagy akkor történt úgy, 
utólag a szakértők persze majd kiokoskodják, hogy a 
tengeri viharok manapság sokkal melegebb vizeken 
haladnak át, a színjátékot végig játsszák, miközben hálát 
adnak a szerencsének, hogy túlélték és beszélhetnek róla. 
Az első esőcseppektől számított második órában, mialatt a 
hídról lehömpölygő embertömeg ráfordult a vár 
célegyenesére, az égből lezúduló vízmennyiség egyszerre 
felfoghatatlan mértéket öltve zúdul a városra - esőbomba, 
ezt a kifejezést használják a riporterek holnap, mikor a 
rombolás helyszínéről jelentkeznek majda hátuk mögött 
futkosó, túlélőket kereső tűzoltókkal kiegészülve. 
Beszámolnak majd a halottak és az eltűntek homályos 
létszámáról, ami vajmi kevés megnyugvással tölti el az 
érintetteket, de legalább újabb témát ad az elkövetkező 
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napokra – addig sem kell foglalkozni a politikai 
botrányokkal – előkerülnek a párhuzamos történetek, mint 
mondjuk a 2008-as mianmari hurrikán, amely 
százharmincezer emberrel végzett, és 215 km/ órás 
sebességgeltarolt le mindent, ami az útjába került, mint 
most a roppant víztömeg.   Addigra már tudni fogják, hogy 
mit kell mondaniuk, de ma még alig múlt délután négy, 
mégis elszabadult a pokol, avagy megmerítkezünk a 
bugyraiban, amelyek ezúttal nem forrók, hanem jegesek, 
vágják az arcunkba az utcáról felkapott tárgyakat, kukát, 
kicsavart fák hordalékát, közlekedési táblák darabjait. A 
parkoló autók teteje behorpad, az embereket, mint kiöntött 
hangyákat, söpri szét az egyszerre érkező víztömeg ereje, a 
tüzelési parancs pedig végképp értelmét veszti. A vár 
teraszáról a kivezényelt őrség még csak-csak be tud 
húzódni, de a mögötte gyűlő víz mennyisége elsodorja őket 
a folyosók különböző pontjaihoz, ablaküvegek törnek, 
bútorok lapjai karcolódnak a rajtuk szántó szilánkokkal, a 
biztonsági sziréna kíméletlenül ordít. A padló szétfolyik, 
szilánkokkal kevert faltörmeléket visz, odakintről 
vészterhes sikolyok torlódása torzul, félig látható emberi 
torzók a lüktető káoszban. Jerker a lépcsőfeljáróba 
kapaszkodva tartja magát, néhány méterrel arrébb az egyik 
társának a nyakában üvegdarabok, falevelek, apró 
falrepeszek, dél-koreai bosszúfilmeket megszégyenítő 
képek, és már nincs mit tenni, ömlik a víz, sodor mindent. 

Túlélőmód. Ez a kulcsa, a szervezet átkapcsol, 
megfeledkezik mindenről, a fájdalomküszöb felcsúszik az 
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egekbe, tombol a tirozin és az adrenalin is elkezdi szokásos 
körútját. A szem viszi az információt, az agy meg diktál, 
pillanatok műve, az egyedfejlődés csúcstermékei vagyunk, 
legalább is jelenleg, míg meg nem foszt minket valami ettől 
a címtől, vagy meg nem fosztjuk saját magunkat, és lépünk 
rá arra az útra, amelyet már jó régen kijelöltünk 
magunknak. Az izmok dolgoznak, a láb emelkedik, lendül, 
lépcsőfokokat ugrik át, elvisz a következő támpontig, egy 
ajtó, mindenhol víz és rémület, a sisakba épített jeladó 
pedig azt üvöltözi, hogy a kiemelt személyeket le kell vinni 
az alagsorba. Öltönyös bürokraták, feltörekvő politikusok, 
soha nem tartozott igazán közéjük. De azt megtanulta, 
hogy azok, akik parancsolnak nemcsak, hogy nem riadnak 
vissza attól, amit mi képtelenségnek neveznek, hanem 
felhasználják arra, hogy megmételyezzék vele az emberek 
tudatát, és megsemmisítsék az értelmét, így hát nincs más 
választásunk, minthogy kivárjuk, amíg az idő ismét 
mindent felolvaszt. 
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 BIRK, 16:10 
 

 „Az első egyház akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első 
ostobával.” 

                                                                  Voltaire  

 

Gyötrődés. Mint mindig. Az inak lazulnak és 
feszülnek, a térd szaggat, a hát sajog, az orrüregek 
duzzadnak, a torok hidegen kapar, a medencetájékot már 
csak a hártyavékony csoda tartja össze, és évtizedes a 
fejfájás. A kór, amely felzabálja, átláthatatlan, a folyamat 
egymástól függő biológiai és spirituális rothadás, mely 
közben mutálódva virágzik. De eldöntötte, hogy nem 
hagyja magát, na, nem azért, mintha annyira hiányozna 
bárkinek is, beleszámítva még élő rokonait vagy családját, 
vagy a kollégái többségét. Idővel rá kellett döbbennie, hogy 
alig akadt olyan személy az életében, akivel szívesen 
töltötte volna az idejét. Ez már csak így van, megtanulunk 
nem kötődni egymáshoz, filmek mutatják meg, mihez 
kezdjünk az érzelmeinkkel, közönyösen szemlélünk 
dolgokat, mert már mindent láttunk, már mindent 
megmutattak nekünk a kamerák, a rejtett felvételek, és az 
élőben közvetített elmebaj. Ebben az országban bizonyos 
emberek eleve képtelenek hosszútávon együtt élni 
egymással. Tele vannak agresszióval és folyton kritikus és 
kioktató hangnemet vesznek fel a másikkal szemben. 
Mindig mindenki jobban tudja, hogy a másiknak mit kéne 
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csinálnia, miközben úgyszólván alig ítéli meg önmagát. 
Más embertársaihoz mérten viselkedik és reagál, és jó 
esetben egész életében farigcsálja a benne lakozó 
egyéniséget, máskülönben törmelékké válik, az 
anyatermészet fragmentumává, töltőanyaggá, mely egyre 
csak duzzad, szorítva ki a hasznos tartalmat. Hétköznapi 
szörnyetegek lakoznak mindannyiunkban, és semmi nem 
állíthatja meg a bomlást. 

Kérdések már régóta nincsenek. 
Nézi a Kaminski képek sorozatát a rendelő falán, és 

ismét csak a múlton mereng, mint az utóbbi időben 
annyiszor. Ez biztos természetes, amikor az ember együtt 
fut a célegyenesben a halállal, hogyan is lehetne másként? 
Muszáj összeraknunk magunkban azokat a képeket, 
amelyekért érdemes volt élnünk, egymás mögé 
sorakoztatni azt, amit leraktunk az asztalra, elszámolni 
hibáinkkal, végig tekinteni a folyamatokon, amelyek ide 
vezettek. Különös, hogy a Kaminski képek a falon kiválóan 
tükrözik a lelkiállapotát, miközben igazán impozáns 
felületté teszik az intézmény falait, hűvös, visszafogott és 
mégis húsbavágóan emberi jelleget kölcsönözve a helynek, 
amelyről egyébiránt kevesen tudnak.  Ül a folyosón, várja, 
hogy Krijsten, a mindig kedves kezelőnője megérkezzen és 
bevezesse a privát szobájába, ahol ráköti a thermo-terápiás 
gépre. Ez a kezelési módszer sem új az alternatív 
gyógyászatban, viszont épp annyira különcködésnek 
számít, mint anno a CBD, mielőtt elkezdtek belőle üzletet 
csinálni. A gyógyszeripar moguljai évtizedekig játszották 
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az eltakarítós, kiszűkítős játékot ezekkel a módszerekkel 
szemben, de idővel a folyamatok megállíthatatlanok voltak 
és az alternatív gyógymódok lobbija is megerősödött. A 
légy egészséges! sportolj! kirándulj! mozogj! jelszavak 
malterjából alapozott üzleti érdekek egy újfajta iparág 
kialakulását sürgették, melynek hamarosan meg is lett az 
eredménye. A gyógyszeripar csak egy dolgot tehet olyan 
esetekben, amikor nem tudja ezeket a folyamatokat 
megállítani: magába integrálja őket, engedélyezi a 
használatukat, bizonyos hatóanyagokat étrend-kiegészítő 
készítményből átsorol gyógyszerré, avagy fordítva. Tíz 
évvel ezelőtt a CBD eladások ugrásszerűen kezdtek nőni, 
és már nem csak ezen a kontinensre korlátozva. Ami 
hasznos és működik is, az egyben veszélyforrást is jelent 
bizonyos gazdaságilag érdekelt körök szemében, ezért 
amint lehetett, erre az ágazatra is rátették kezüket a 
kormányközeli vállalkozók, diszkréten felvásárolgatva 
ezeket a jól működő cégeket, más esetekben meg nem 
annyira diszkréten, fenyegetéssel, fekete, krómozott 
autókból kilépő marcona fickókkal napszemüvegben, 
mindenáron napszemüvegben, drótokkal a fülükben. 
Ebben az országban is születnek értelmes és találékony 
emberek, akik tudásuk révén egészen rendkívüli dolgokra 
képesek, főleg, ha megvan a motivációjuk hozzá, na, nem a 
hírnév vagy az azzal járó pénz, ennél rendszerint sokkal 
inkább banálisan, hétköznapibb dolgokról szól ez: 
szeretetről, bosszúról, meg minden ilyenfajta és ehhez 
hasonló emberi érzelemről, melyek általánosságban véve 
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mindig is meghatározzák cselekedeteinket. Honnan 
indultunk és hová érkezünk, fekete limuzinokból kiszálló 
napszemüveges árajánlattevők, megvesszük az egészet, 
úgy ahogy van, mostantól ezt mi felügyeljük, várjunk csak, 
magát már láttam a tévében, ne foglalkozzon vele, csak 
tegye el a borítékot és keressen valami más elfoglaltságot 
magának. Egyenlőség. Ezt skandáljuk magunknak vagy 
kétszáz éve, de nagyon jól tudjuk, hogy nem igaz. Minden 
ember egyenlő, de van, amelyik egyenlőbb, már Orwell is 
megmondta, nem születünk ugyanolyan jogokkal, nem 
egyenlő a társadalmi hátterünk, szokásainkban a számos 
azonosság ellenére megannyi különbség is van, nem 
vagyunk egyformán szocializálva sem. Más tudással 
rendelkezünk eltérő tapasztalati síkokon, ezáltal minimum 
több tucat különbözőség megmutatkozik köztünk, de 
minden valamire való vezető személyiség régóta tisztában 
van azokkal a humánpolitikai módszerekkel, melyek a 
tömegek kezelésére vonatkozóan érvényesek, avagy 
nagyobb egységek mozgatásában kell gondolkozni.    

 Odakint továbbra is erőteljesen szakad az eső, de a 
tökéletesen hangszigetelt folyosókon és szobákban ebből 
semmit nem vesznek észre a vendégek, akikkel mindig 
diszkréten bánnak, legtöbbször még csak nem is látják 
egymást. Ez egy kiemelten exkluzív intézet kifejezetten a 
felső vezetés számára, ahová csak a legszűkebb kör tagjai 
nyernek bebocsájtást, a láthatatlan hangfalakból bágyadt 
ambient szól, erdők, mezők, fjordok, susogó szél és éterin 
öblögető szirénhangok: itt biztonságban vagy.  
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Honnan indultunk és hová érkeztünk. A spirálisan 
kavargó folyamatok körbe érnek.  Már alsó tagozatos 
iskolásként tudta, hogy ha felnő, embereket fog irányítani. 
Hogy jelenléte mindig is meghatározó lesz olyanok 
köreiben, akik a dolgokat irányítják. Később, tanulmányai 
előre haladtával ez a bizonyosság egyre erősödött benne, 
ahogy idejekorán kiütköztek vezetői képességei, lényegre 
törő prezentációinak ereje, logikus gondolkodásának 
előnyei. Az egyetemen sohasem azért feküdtek le vele a 
lányok, mert különösen jóképű vagy szórakoztató lett 
volna, sokkal inkább, mert látták benne intranzigens 
céltudatosságát, határozottságát, és ez vonzotta őket. 
Kapcsolataink, melyeket egy életen át gondozunk, 
felépítünk vagy le, akárhogy is, minden szál, amivel 
másokhoz kötődünk, húsz-harminc és negyven év múlva 
újabb és újabb lehetőségeket nyithat számunkra a 
megfelelő időben. Jelentéktelennek tűnő gyerekkori 
barátságok, a volt osztálytársunk nővére, aki most itt és itt 
dolgozik, a fickó, akivel együtt jártatok gyógytornára, és 
kiderült, hogy ügyvéd. Képben lenni, követni az 
eseményeket és elővenni a legjobb tudásunkat minden 
helyzetben, az idő múlásával érni, mint a jó bor, és 
legfőképpen elfogadni, hogy vége a diákéletnek. Hogy 
nincs több mulatság és felelőtlenség. Amit ettől kezdve 
lépünk, az kihat az egész életünkre. Hogy nem lehet tovább 
kísérletezni, lezárult a javításra szánt idő. Azután közéjük 
menni, és felismerni őket. Ismerni kell az embereket, hogy 
hatni tudjunk rájuk, ennyi az egész – mondogatta olykor, 
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ha kérdezték. Csináljunk forradalmat, de ne egy országban, 
hanem egyetlen identitásban, egyetlen testben, egyetlen 
lélekben. Azokban az időkben ez még jelentett valamit. 
Emlékszik az eszmékre, melyeket lelkesen terjesztett, 
melyekben őszintén hitt, a szónoklatok intencionális hevére 
a tereken. Jó szándékkal, tisztán, ártatlan álmokkal tele 
indultunk útnak. Főiskolások, egyetemisták, a zászlókon a 
rendszer gúnya. Mint azok, akik a jobb élet és jobb 
társadalom reményében állnak most a másik oldalon, azon 
a helyen, ahol most a soron következő lázadók állnak, 
gyarapodnak, tornyosulnak egymásra, mint a szemét, amit 
kidobtunk az ablakon, vajon mennyi időnek kell eltelni, 
míg ugyanolyan szenvtelen moralistákká válunk, mint 
azok, akiket évekig gyűlöltünk? Talán az a veleszületett 
jóindulat veszett ki belőle, ami toleránssá tette mindennel 
szemben. Jóakaró volt, védte a kisebbséget, az elnyomottat, 
az esetlent, a mást, és ez a hatalmas pozitív hozzáállás 
veszett ki belőle negyven év alatt a kapott pofonok és a 
hallgatás által. Hogy kéregető kézből sosem számolhatsz 
eleget. Hogy mindenki saját köreinek cinkosává kellett 
váljon ahhoz, hogy a malomkő tovább és kedvezően 
őröljön. Aztán észreveszed, hogy még ha akarnál, sem 
tudnál kibújni a körből. Ez szépen lassan elfogyasztotta 
megértését, már nem törődött sok mindennel, s így éppen 
olyan idegen volt annak a férfinak a szemében, akivé vált, 
mint annak, akit maga mögött hagyott. Soha nem engedem 
le a kardom, gondolta az első években, és sokáig így is volt, 
mígnem az idő a groteszk múltat élő jelenné varázsolta, 
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most pedig a torz jelent a megmásított múlttal ellen 
pontozza. A világmindenség egyetlen rendező elve a 
zűrzavar, ez így van rendjén, tudjuk jól, hullámból 
hullámba, most épp lent vagyunk, de már látjuk a sávot 
felfelé ívelni. Nem szabad elhinni, hogy egyedül vagyunk 
mindenki ellen, vagy, hogy csak velünk történik meg. El 
kell fogadni az akadályokat, megtanulni lebontani vagy 
legalább megkerülni őket, tudomásul venni, hogy csak a fél 
ember kérdezi, miért is él, ellenben a teljes ember már tudja, 
hogy halott. Ha pedig így van, legalább tegyünk meg 
mindent azért, hogy élvezzük.  

Krijsten észvesztően néz ki, mint mindig, Birkben 
pedig azonnal felsejlik a délelőtti lány emléke, odalent is 
megmozdul valami, az inak tágulnak, a tadalafil hősiesen 
dolgozik. Képzelőerőre akkor is szükség van, ha a dolgok 
épp megtörténnek és jelen idejűek, mert az emeli ki azt, ami 
emlékezetes. Csakhogy a hely kvalitása ellenére, még ő sem 
engedheti meg magának, hogy pozíciójával visszaélve 
inzultálja az alkalmazottakat. Belenyugvó mosollyal megy 
hát a nő után, követi a szokásos folyosókon át, a puha 
mikro-szálas bársonyszőnyeg elnyeli lépteit, miközben az 
odakint tomboló vihar képei átvillannak a feje feletti 
döntött üvegablakokon. A nő fenekét azért jól megnézi 
magának, nem bírja kihagyni, és azt sem bánja, hogy a 
szobába érve készségesen besegíti őt a kabinjába, miután 
levetkőztette. Ez már eleve izgatóan hatott rá, hát még 
amikor bekente a kezeléshez szükséges  epoxi-gyantával, 
apró kezeinek bizsergető érintésével, és a felé  lövelt huncut 
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mosolyokkal közben, főképp akkor, amikor Birk hímtagja 
merevedni kezdvén jelezni kezdte(?), hogy köszöni szépen, 
jól érzi magát.  De sajnos az a maximum, amit ebből a 
szolgáltatásból ki lehet hozni, egy bizonyos határt nem 
lépünk át, de azért a nő minden egyes túlzóan kecses 
mozdulatával és túlságosan közel hajolásával érezteti, hogy 
nem bánná egy másfajta kezelés lehetőségét sem. Birknek 
nincsenek kételyei afelől, hogy mindezt anyagi támogatás 
reményében vagy saját kapcsolatrendszerének ápolásáért 
tenné, mindazonáltal most nem lenne ellenére. Ám nincs 
mit tenni, a szobát most el kell hagynia, percek kérdése és 
a program elindul, és akkor, mintegy végszóra, abban a 
pillanatban a szoba fényei hirtelen elsötétülnek, és zúgó, 
zizegő hangot kiadva valahol beindul a tartalékgenerátor, 
ami működésbe hozza a narancsszín vészvilágítást. Mi a 
fene történt? Nem tudom, nyugodjon meg, máris 
megnézem odakint, Igazán ne fáradjon, inkább felöltözöm, 
ez nem tűnik most túl biztonságosnak, Ilyen még sohasem 
fordult elő, és hallja ezt? 

Csak előre megírt válaszok. 
A folyosóról üvegcsörömpölés hangja, a 

valószínűtlenül nagy robajjal becsapódó vízé, bútorok 
falhoz csapódásának tompa reccsenései szűrődnek.  

A riadalom Krijsten szemében és a további rombolás 
hangjai minden kétséget kizáróan arra ösztönözték, hogy 
eltűnjön a szobából, csakhogy a biztonsági modul azonnal 
zárja is a bejáratot még egy páncélozott védőfallal, legalább 
be nem jut semmi abból, ami odakint tombol, akármi 
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legyen is az, de akkor most hogyan tovább? Öltözzön fel, 
egy darabig maradunk azt hiszem, Miből gondolja?, A 
biztonsági protokoll katasztrófavédelmi üzeme a veszély 
megszűntéig lezárja az ajtókat, itt voltam, amikor 
tesztelték, azóta még sohasem kellett élesíteni, Miféle 
veszély?, Bármilyen, de most már öltözzön. 

Arra gondol, mi lett volna, ha vezényszóra ő is a 
várba indul, miután az üzleti ebéd befejeztével az 
asszisztense üzenetbombázását állta. Semmi kedve nem 
volt visszahívni a fickót, felmenni a vadak közé pedig 
pláne, ezért nemes egyszerűséggel kikapcsolta a telefonját, 
a sofőrnek pedig meghagyta, hogy vonuljon vissza 
valamelyik közeli garázsba. Fogok én itt nektek pattogni, 
pattogtam már eleget, most tudjátok meg ti is, hogy 
királynak lenni bárgyúság. Hiszen sokkal nagyobb kihívás 
és felelősség megszervezni egy királyságot. Aki erre 
vállalkozik, annak olyanokkal is kell egy légtérben levegőt 
szívnia, akiket halálosan megvet vagy egyenesen gyűlöl. 
Mosolyogni a harag álarca mögött. Felvenni a láthatatlan 
szkafandert, hogy a szemfényvesztőkkel, alakoskodókkal 
és bárgyún bólogatókkal teli termekben a levegő 
lélegezhetővé váljon. A vihar közeleg, jobb lenne valami 
kényelmesebb helyen átvészelni, otthon úgy sem várja 
senki, a gyerekek kirepültek, a nő, akit valaha szeretett, ma 
már csak életének egy állandósult bútordarabja, valaki, 
akinek valaha voltak vágyai, de most legfeljebb az után az 
idő után vágyakozik, amikor még vágyat érzett. Ne, 
vesszük észre, és az idő ellohol mellettünk. De mégis mi az 
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istenre figyelnek az emberek, ha nem arra, hogy mi történik 
körülöttük? Hogy kik irányítják őket, és miért? Hogy 
milyen jogaik vannak a beléjük szugerált kötelességeik 
mellett?  

Birk a ruháit keresgéli a megváltozott fényviszonyok 
közt, amelyhez már majdnem teljesen hozzászokott a 
szeme, a nő pedig a telefonjával babrál, azt mondja nincs 
adás, egyik központi csatornán sem fogni semmit, különös. 
Felhúzza a nadrágján a cipzárt, az epoxi-gyanta még nem 
szívódott be teljesen, ezért kissé kényelmetlennek érzi 
ruháit, de azért mosolyog. Mi jöhet még? Nem arról volt 
szó, hogy már a felfelé ívelő hullámban vagyunk? Úgy 
látszik az én igazi problémám az, hogy élek. De már lehet, 
hogy nem sokáig. Remeg az épület, mindenhonnan 
csörömpölés és dübörgés hallatszik, mintha Godzilla 
lépkedne a fejünk felett. De ez nem Godzilla lesz, ébred rá 
Birk, miközben sietősen gombolja az ingje gombjait is. 
Tavaly Nebraskában volt az az esőbomba, amikor négyszáz 
milliliter esővíz hullott le néhány óra alatt. Könyörtelen 
pusztítás. Emlékszik a felvételekre. Lerombolt épületek, 
elhajlott közlekedési lámpák, hiányos ablaküvegek, 
leszakadt ajtókeretek. Az utcán parkoló kocsik, amelyeket 
a házfalakba sodort a víz, a kapualjakból kilógó 
roncsmaradványok, kirakatokba préselődött járókelők, 
több száz halott az érintett kisvárosban. Ha erről van szó, 
nagy szarban vagyunk. 

 Immár felöltözve a saját telefonján kezdi keresni a 
híreket, hogy megtudja, valósak-e sejtései. A magány nem 
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ment meg minket attól, hogy a végzetünkkel 
foglalkozzunk, így gondolja rég, és mindig is hajlamos volt 
azoknak az erőknek a bevonzására, melyek megrontották 
életkedvét. Nincs térerő, nem működnek a vonalak. A 
kezelőnőnek igaza van, elképzelhető, hogy el kell itt 
töltenünk néhány órát. Akkor hát mihez kezdjünk 
magunkkal? Talán eljött a mesélés ideje, a figyelemelterelő 
mozzanatoké, üljünk le és várjunk, jó kis bolygó a föld, ha 
nem vagyunk ilyen rohadtul gyarlók és lusták, akár meg is 
menthettük volna, nahát, meséljen valamit. Tudja, sokan 
úgy tesznek, mintha másnak mesélnék az életüket, holott 
mindenekelőtt magukhoz beszélnek. Mesék a következő 
évezrednek, azoknak, aki már nem fognak emlékezni ránk, 
mi lenne, ha rögzítenénk is őket, magának van beépítve egy 
olyan?  
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                DAGMAR, 16:16 

 

 „E földön írok én mely száz halálba halva / Bárki szeme előtt bíbor sebet mutat 
/ Ahogy mindenfelől húsba mar a falka / S a hajtók harsonán hirdetik 
koncukat”.” 

                                                         Louis Aragon – Panoptikum 7  

 

A nappali falába ékelt síkképernyős osztott felületen 
szinkronban kavarognak egymás mellett az archivált és az 
élőben közvetített hírek, az időjárás specialisták riportjai, 
valamint a házat körülvevő kamerák kicsinyített ablakai a 
jobb szélen. Látszik, ahogy az udvart végig borzoló esős 
szél sorra kapja fel a feljáró körüli virágágyás 
szivárványszín lakóit, a nyár utolsó szombat délutánján a 
fátyolos verőfényben fürdő üde gyep néhány óra alatt 
penészvirágos rétté válik. Az automata kerti robotot, 
amelyet húsvétra szereltetett be a felesége kedvéért, már 
nincs a helyén, a vihar csavarhatta ki tartókonzoljából, de 
egyik kép sem mutatja, hogy az udvarnak melyik részén 
lehet. A két nagyobbik képen a tüntetés meg a vihar képei 
váltakoznak, esőáztatta, csapzott és megtépázott 
elégedetlenkedők tömege, a köznéppel duzzadó Angry 
Word-ösök menetéhez most már az Eco Warrior-osok is 
csatlakoztak, mind ugyanabban a rikító zöld felsőben. A 
vár felé vezető híd, melyet ironikus mód épp Szabadság-
hídnak neveznek, már teljesen megtelt velük, hátul még 
mindig jönnek, elől már nyomulnak a vár felé, a BBC 
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drónjai a teraszokon posztoló őrséget mutatják, de alig látni 
valamit, az eső foltokká mossa a figurákat a képernyőn, 
már csak az elsatírozott színek kavarognak. Az odakint 
tomboló ítéletidőt leszámítva minden csendes, Dagmart 
csak a gondolatai nem hagyják nyugodni, a politikussal 
néhány órája megejtett beszélgetésen jár az esze, újra és újra 
elemezi az elhangzottakat, lajstromba szedi az összetevőit, 
az ívét, és egyáltalán: hogy milyen stratégia mentén lehetne 
megvalósítani azt, amit javasoltak neki. Ahogyan az ebéd 
alatti beszélgetést, a fejében lévő gondolatokat most is a 
transzszubsztancializáló egység segítségével rögzíti, majd 
kiküldi a külső képernyőre a széjjel ázott transzparenseket 
markoló, csuromvizes emberfejek tarka tömege mellé.  Fel 
sem kell állnia a kanapéról, az előtte lévő konvert-asztalt 
beállította a számára kényelmes magasságra, és a jeleit 
tovább sugárzó egységen kívül csak a megszokott délutáni 
sencha teája gőzölög rajta. Kezével balra-jobbra húzogatja 
az elemeket, a szövegi részeket jobbra konstruálja, míg a 
baloldalon tovább futnak az élő képsorok, amelyekre már 
nem is igazán képes figyelni, ahogy egyre jobban 
belemélyed a képernyőn is párhuzamosan megjelenő 
gondolataiba.  

Mindenki egy láthatatlan beszélőtárs számára 
rendezi el a múltját, ha gyón istent, ha ír, akkor pedig az 
utókort tartva szeme előtt. Csak amikor éjjel-nappal be 
vagy kötve saját magadba, az egészen más. Előbb-utóbb 
megfeledkezel arról, hogy a tudatod rögzítésre kerül, 
minek is foglalkozni vele, hiszen gondolataink 
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megszületésért csak annyiban vagyunk felelősek, mint az 
élet ránk osztott szerepéért. Dagmar szerepe az 
önfeláldozásban rejlett, melyet sokszor képtelen volt 
elfogadni, de végül mindig ösztönösen cselekedett és 
belevette erejét olyan dolgokra, melyektől jobb embernek 
érezhette magát, mintegy törlesztve adósságát a 
világegyetemnek. Már nem foglalkozott azzal sem, hogy a 
körülötte lévő emberek mindig visszaélnek ezzel a 
jósággal, megérzik, meríthetnek belőle, hogy táplálhatja 
őket is. Az árvaházi kölyök, akinek mindig jók voltak a 
megérzései, a semmiből jött fiú, aki elvek mentén küzdötte 
magát fel, és sosem volt megalkuvó. Szüleit azóta sem 
kereste, úgy gondolta, nem sok értelme lenne bármit is a 
szemükre hányni, hisz a sorsunkat meghatározó tényezők 
folyamata tett bennünket azzá, akik vagyunk, így aztán 
soha nem leszünk képesek objektívan megítélni a 
lehetőségeket, melyeket nem éltünk át. Csak elképzelni 
tudjuk milyen lett volna, ha azon a napon nem szólítjuk le 
a billiárdteremben azt a lányt, akit később elvettünk 
feleségül, és most is ott fekszik valahol a szobája mélyén, 
nézi a sorozatait, maga köré hordva a különféle holmijait, 
süti-morzsás tányérokat, hajcsatokat, lépésszámláló okos 
órát, tabletet és legalább az egyik kézitáskáját. Ma sem sok 
mindent csinált, csak feküdt és ötletelt, még csak rá sem 
kérdezett az éjszakai kimaradására, valószínűleg már a 
szeptemberi iskolakezdéssel foglalatoskodik, a hozzá 
hasonló, kisiskolás gyermekeikért éppoly vehemenciával 
aggódó szülői kör virtuális terében, miközben a három 
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adag szárított ruha a kanapén várhat, újabb alkalom, hogy 
Dagmar fejére olvassa, amiért nem szereltetett be a falba a 
hajtogató modult. A házat kalapáló vihar sem érdekli, 
végül is csak vészhelyzet van, láttunk már ilyet, 
megszokhattuk, ez se sokkal különlegesebb. Egy ideje már 
éljük ezt, mit csodálkozunk, az évezred elején hozzá 
idomultunk  ahogy a világrend újra alkotja a szabályait, és 
még mindig itt vagyunk - hát egy kis víz mit árthat nekünk? 
Mások életéből leszűrt tanulságok, titokban kifigyelt 
szokásjog, és a tébolymantra állandó zengése. 

Dagmar már jó ideje nem foglalkozott a 
házasságában megtelepedett üledékkel, ennek ellenére 
időnként mégis úgy érezte, felelősséggel tartozik nemcsak 
a gyerekeiért, hanem azért a nőért is, aki a világra hozta 
őket. Tisztában volt vele, hogy mások baleknak tartanák, ha 
elmesélné nekik, milyen keretek közt folyt az élete az 
elmúlt évtizedben ezzel a nővel, de amíg nincs érzelmi 
kötődésünk valamihez, addig a helyes logikai 
gondolatmenet hiábavaló mérce.  

Kortyol egyet a sencha teából, noha már alaposan 
dolgozik az agya, érzi, hogy zsizseg, de nem a 
serkentőszertől, sokkal inkább az adrenalintól, melyet a 
megfejtésre váró feladat tényszerűsége vált ki belőle. Tudja, 
hogy mindenekelőtt magába kell mélyednie, le kell 
nyugtatnia érzékeit, újra elemezni a mozaiklapok 
egymáshoz való építkező viszonyát. Közben odakint az 
eső, most már nem is nevezhető esőnek, jobbára a tornádó 
pusztítására emlékeztet, de ezzel már nem kell törődnie. A 
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digitálisan vezérelt ablakredőnyök vészhelyzet esetén, 
automatikusan záródnak, mindez már történik is, ő meg 
arra gondol, hogy semmi kedve újra túlélősdit játszani, úgy 
érzi, túl régóta megy ez a műsor, és minden részét látta már 
többször. Milyen kár, hogy egy évtizeddel ezelőtt még nem 
létezett az általa piacra dobott gondolatrögzítési technika, 
milyen lenne most visszakeresni, mit gondolt 2020-ban, 
amikor a dolgok új fordulatot vettek. Az viszont 
kétségtelen, hogy azoknak az eseményeknek a hatása az ő 
boldogulására is befolyással volt, Már ami az újkori 
technikai átalakulást illeti. Az ezredforduló után 
megsűrűsödő science fiction mozik által előrevetített 
jövőverziók bizonyos elemei szükség-szerűen meg is 
valósultak, mintegy felkészítve az emberiséget arra, mi vár 
rá. A filmek arra kondicionálnak, hogy hozzászokj ahhoz a 
gondolathoz, hogy ilyesmi előfordulhat. A neo-forradalom 
22-es csapdája, az önmagunk elpusztítása árán keletkező 
mégújabb kor. Dagmar hamar felismerte a változások 
állandósulását, már jóval azelőtt, amikor az emberek nagy 
része még mindig abban hitt, hogy félrekezelt járvány 
okozta seb, melyet a saját magunk által évtizedes munkával 
az éter faláig duzzasztott médiahálózat néhány hét alatt 
globális hisztériára váltott (esélyt teremtve ezzel a totális 
tébolynak és szürreális hatalmi átrendeződéseknek) lassan 
majd csak begyógyul, lassan majd csak visszatérünk 
azokhoz az állapotokhoz, mint ami előtte volt. 
Néhányaknak nagyon későn jutott el a tudatukig, hogy ez 
már soha nem történhet meg, mert ezentúl már nem 
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hiszünk úgy, mint annak idején, amikor a káosz 
kialakulásának első, homályos lépéseinél jártunk.  

Minden kódolva van,  
semmi sem  

véletlen. 
Dagmar kitölti a maradék teáját, nézi a képernyőn 

megjelenő gondolatait, még most sem szokta meg, hogy 
folyamatában látja őket szöveg formátumban, a bio-krón 
mechanizmus végzi a dolgát, a ház katasztrófabiztos, a 
védelmi rendszer végzi a dolgát, egy árva esőcsepp sem fog 
bekerülni a belső térbe, ezt garantálta a gyártó, ennyi 
pénzért el is várható, végezze a dolgát. 

Dagmar végre elér arra a pontra, ahol gondolatai 
saját magukat írják meg a képernyőn: 
 

Fiatalként lázadtunk a múltunk ellen, pedig az jóval 
gyengédebb, mint amit később megismertünk. Azt hittük, a mi 
életünkben már nem fognak szerephez jutni olyan embertelen, 
igazságtalan, civilizálatlan események melyek akár torz 
ideológiák által, akár vallási különbözőségek nyomán az elődeink 
életét megkeserítették a történelem folyamán, különös tekintettel 
a XX. században bekövetkezett tudományos és technikai fejlődés 
eredményeként kialakult helyzetekre. 

Azt hittük, mi már megússzuk. 
Aztán mégis túl magas árat kellett fizetnünk már csak az 

életben maradásért is. Ha már akkor létezett volna ez a technika, 
nagyon könnyen vissza tudnám keresni, hogy mit gondoltam 
akkor. Persze utólag viszonylag egyszerű összerakni a 
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történéseket, a megtapasztalt valóság és a kiszivárgott vagy 
tudatosan kiszivárogtatott és megtévesztésre is alkalmas 
információk ilyenkor egyesülnek, de még ez sem jelenti azt, hogy 
teljes mértékben feltérképeztük a mögöttünk tátongó történelmet.  

Emlékszem, hogy hirtelen történt, vagy legalább is senki 
nem gondolta, hogy túlságosan komolyra fordul, minthogy nem 
is volt komoly addig, míg mesterségesen azzá nem tettük, míg 
mintegy vezényszóra az egész világ meg nem hibbant, avagy 
hagyta magát becsapni. De ebből is jól látszik, mennyire 
képtelenek vagyunk kezünkbe venni a sorsunkat, ehelyett csak 
hagyjuk, hogy néhány érdekcsoport irányítson minket évszázadok 
vagy évezredek óta. Ezt is szépen beetették nekünk a mindenféle 
vírusos filmekkel évtizedes viszonylatban, hogy egyszer majd 
legyen mire alapozni a félelmünket, nem beszélve az egyéb korábbi 
próbálkozásokról, mint a sertés vagy madárinfluenza. Addigra 
már megszoktuk az évente felbukkanó, tömeges elhalálozásokat 
okozó vírusokat, tudtuk, hogy van ilyen, valahol Afrikában, vagy 
Indiában, vagy valami olyan helyen ahol a higiéniai körülmények 
nem mondhatni épp megfelelőek, mert ezek a dolgok mindig 
valahol máshol, más országban történnek. A gyilkos kórok több 
évtizedes viszonylatban rajzottak körülöttünk, az Anthrax, a 
madár és sertésinfluenza, a Zika, vagy akár más, cseppfertőzéssel 
vagy más módon terjedő társaik már javában dolgoztak, nem 
beszélve a klasszikusokról, mint mondjuk az Ebola. De nem volt 
világpánik, nem zártak be világszinten az iskolák, és a gyárak és 
nem kellett a kontinensek komplett lakosságnak karanténba 
vonulni. Az emberiség kipusztulására igazán alkalmas vírusok 
globális szinten évtizedekig jelentős hatást fejtettek ki ránk, csak 
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egy idő után már nem nagyon beszélt róluk senki, hacsak nem az 
érintettek és az érdekeltek, meg a wikipédia, amely tárolja az időt 
nekünk, megmutatja, hogy melyek azok az időszakaszok, amikor 
ez az elvetemült emberi massza igazán közel állt ahhoz, hogy 
kipusztuljon egy valóban tömegesen gyilkoló járvány során alig 
több, mint száz éve. 

Semmi sem véletlen, a történelem megtanította nekünk, 
hogy minden a hatalomról szól s, hogy túl sok a különös, 
egybevágó tényező ahhoz, hogy egyes meghatározó események 
mögött ne legyen humán akarati tényező. Az összeesküvés-
elméletek kórusai időtlen idők óta számos fórumon matekozgatták 
a megfejtéseiket, és most újból eljött az idejük. A kiindulópont az 
volt, hogy már az ezredfordulót nyitó évtizedben elkezdtek 
megmutatkozni egy jelentős gazdasági válság jelei - valójában 
folyamatosan egy gazdasági válságban voltunk - de így vagy úgy, 
mindig sikerült kisebb veszteségekkel átvészelnünk vagy 
eltolnunk a drasztikus következmények kialakulását. De minden 
számolni tudó tapasztalt gazdasági szakember tudta, hogy a 
válság jönni fog. De mikor? Várhattuk, találgathattunk, 
tologathatjuk ide-oda a számokat, viszont a legegyszerűbb 
megoldás ilyenkor, ha elébe megyünk az egésznek és mi magunk 
robbantjuk ki! Hogyan is kezdődött az I. vagy a II. Világháború? 
Csak egy kis szikra kellett, valami apró ürügy, amelyre rá lehetett 
fogni az egészet. Az esetek többségében ez az ürügy nem is jön 
létre önmagától, hanem valamely kellően eltökélt és érdekelt fél 
mesterségesen hozza létre, saját kárának illúzióját keltve. Nem 
csak a világháborúk, de más jelentős történelmi konfliktus 
előestéjén történt ugyanez, számtalanszor. Azt gondoljuk, a 
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válságon csak bukni lehet? Nem feltétlenül. Sőt! Annak, aki előre 
megtervezi a forgatókönyvet lépésről lépésre, előre tőkét 
tartalékol, és a megfelelő pillanatban lecsap, jelentős előnye 
származhat, ahogyan például mindkét világégésnek is megvoltak 
a maguk haszonélvezői. De az emberek dühössé válnak, ha 
gazdasági válság miatt a kormányok szankciókat vezetnek be, 
mert a kormányokat teszik felelőssé a helyzetért. Viszont ha 
például járványveszélyt jelentenek, főleg olyat, amelyre nem 
ismernek védekezést, akkor elkezdenek félni a betegségtől, 
félelmükben pedig az otthonaikba húzódnak és többek között 
eszükbe nem jut például tüntetni, mint normális esetben egy 
igazságtalannak vélt szankcionálás esetén.  

Hogyan jutottunk el odáig? Mikor váltunk ennyire 
butává? Már évtizedekkel ezelőtt katalizált folyamatok, melyek 
végzetesen összeértek. És tényleg nem tanulunk semmiből. A 
történelem ciklikusan ismétli magát, látjuk előre a visszatérési 
pontokat, néhányan megrögzötten kalimpálnak, de semmi nem 
történik, rohanunk tovább abba az irányba, amelyről tudjuk, hogy 
vesztünket okozza. A hatvan évvel ezelőtt publikált „Növekedés 
Határai” című elhíresült kutatás eredményei tették először 
egyértelművé, a népességnövekedés, az ipari fejlődés gyorsulása, 
valamint a természeti erőforrások véges volta közötti veszélyes 
ellentétet, de mivel a kormányok erre évtizedekig nem voltak 
tekintettel, most már a fenntartható fejlődés helyett a 
kárelhárításra van szükség. Ez a tanulmány a föld és az emberi 
világ kölcsönhatását vizsgálta, és nyolc paramétert fejtett ki: a 
világ népessége, születési és halálozási ráta, egy főre jutó 
szolgáltatás, egy főre jutó élelmiszerkészlet, egy főre jutó ipari 
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termelés, nem megújuló energiaforrások és maradandó 
környezetszennyezés. A legtöbb faktorhoz exponenciális, vagyis 
gyorsuló növekedést társítottak, miközben a technológia, ami 
lehetővé tenné a nagyobb hozzáférést az erőforrásokhoz, csak 
lineárisan, vagyis egyenletes, adott ütemben fejlődik. Az ipari 
forradalom nyomán kialakult robbanásszerű fejlődés egy idő után 
természetéből adódóan önmaga ellenségévé kellett váljon, a 
legtöbbször kontrollálhatatlan vagy megállíthatatlan folyamatok 
önmagukat kezdték el fenyegetni, a gazdasági összeomlás tehát 
valóban elkerülhetetlen volt.  

De a kapitalista gondolkodás olyan, mint a méreggel 
átitatott méz. Az átlagemberek szamarak vagy birkák, akik felett 
disznók és keselyűk uralkodnak, így az emberiségnek néhány 
ezreléke tehát minden esetben jól jár. A vállalatok az ipari 
forradalom óta kézben akarják tartani az irányítást, de ez a 
hűbéruralmi, rabszolgarendszer felborulni látszott, amikor egyre 
nagyobb erőkkel és vehemenciával kezdtünk el küzdeni a 
kultúránkhoz való hozzáférésért. Az internet által ugyanis 
időközben született egy alternatív nyilvánosság, amit a 
multinacionális cégek nem tudtak kontrollálni. Beindult a 
kulturális önrendelkezés, és a tömeg többé nem akarta hagyni, 
hogy narrálják neki a valóságot. A világ minden részén egyre 
erősödtek a jobb oldalra tolódott nacionalista mozgalmak csakúgy, 
mint a szélsőbalos anarchista felfogások, a nézetek és érdekek 
ütköztek, de mint mindig, akkor is a láthatatlan háttérhatalmak 
érdekei érvényesültek, hiszen mindenből hasznot lehet csinálni, 
leginkább pedig a félelemből és a pánikból. Az anyag nem vész el, 
csak átalakul, a papír alapú pénzt sem lehetett csak úgy 
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megszűntetni, a folyamat nehézkes és lassú lett volna, a digitális 
gazdasági diktatúra eljött értünk. Világszinten is működő, 
hatásos indokok szükségeltettek ahhoz, hogy bevezethető legyen a 
kreditrendszer. Mindig az a lényeg, hogy a változások nyíltan 
menjenek végbe a saját egyetértésünk mellett, mintha látszólag mi 
akarnánk, mert nekünk az jó, miközben a háttérben elszakadnak, 
és máshogyan köttetnek újra szálak, nem számít hány emberélet 
az ára a folyamatnak. Egy bolygónyi haszonállatot, amely már 
felélte a legelőjének csaknem teljes egészét, nem lehet csak úgy 
egyik napról a másikra átterelni egy másik legelőre, hisz a 
megszokás nagyúr, a hagyományok ősiek, a dogmák pedig 
megfellebbezhetetlenek. De színes és nem kevésbé véres 
történelmünk megmutatja, mi a kézenfekvő megoldás hasonló 
volumenű változások beindítására. Csupán indokokra van 
szükség, majd arra a bizonyos szikrára, mely emberileg és 
erkölcsileg indokolt, s még a történelemkönyvekben is jól mutat 
majd, igazságosnak hat, mint minden, ami túlnyomó részt saját, 
szubjektív oldalunkról szemlélünk. Ma sem tudjuk, kik voltak az 
igazi felelősök, túl sok minden történt, túl sok álhír keletkezett, de 
a történelem tényleges igazságaira vagy igazságtalanságaira csak 
száz év múltán szokás fényt deríteni, amikor már nem minket 
terhel a felelősség, hanem az ősöket, a múltat, amit pedig 
szokásunkhoz híven könnyedén tudunk figyelmen kívül hagyni. 
A három legnagyobb politikai és gazdasági nagyhatalom 
bármelyike megtehette, ami viszont ennyi év távlatából 
méginkább jól látszik, hogy anno a civilizáltabb nyugati országok 
voltak legjobban megrettenve, míg a Kelet számos régiójában úgy 
viselkedett mindenki, mintha mi sem történt volna. Kétségtelen, 
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hogy történelmi napokat éltünk. Olyan érzésem volt, mintha a 
fény és a sötétség évszázadok óta járó tánca a végéhez közeledne, 
mert ezúttal tényleg megtörtént a nagybetűs és 
visszavonhatatlan történelem, átitatva az egész glóbuszt. Igen, az 
amerikaiak bármikor képesek lettek volna akár saját, jelentős 
áldozataik árán is véghezvinni egy ilyen produkciót, ehhez nem 
fér kétség 9/11 óta, a világ emberállományának valamennyire még 
gondolkodó halmaza nagyon is tisztában van azzal, hogy az 
amerikai vezetés bármit megtesz a gazdaság fenntartása 
érdekében. Mindent elmond, hogy katonai hadállásaik a II. 
Világháború óta folyamatosan jelen vannak a világ majd összes 
térségében a „majd mi rendet teszünk” álságos ideológiájába 
mártott vérengzéseikkel, amelyek során szinte komplett 
népcsoportokat irtottak ki, miközben a háttérben kiszivattyúzták 
az adott ország fosszilis energiahordozóit és mezőgazdaságát. 
Ezredfordulós gazdasági fölényük azonban rég megcsappant, az 
ázsiai térséggel szemben felhalmozott adósságuk hatalmasra 
duzzadt, ezen követelések lejárta különös mód épp 2020 
februárjára esett, és akkor még nem beszéltünk Izrael követelő 
kezéről, mely közel száz éve rányomta bélyegét működésükre. A 
közel-keleti függés átláthatatlan, szövevényes rendszerében már 
csak Iránnal nem tudtak mit kezdeni, hiába provokálták fél 
évszázadon keresztül a háborút több alkalommal is. Irán tisztában 
volt azzal, hogy az atomháborút senki sem akarja előidézni, s 
mivel mások számára továbbra sem volt biztos, hogy valóban 
rendelkezik-e atomfegyverrel vagy csak blöfföl, csaknem 
biztonságban érezhette magát, mialatt az őt körülvevő országokat 
az USA gazdasági függésbe hozta vagy kizsákmányolta. A 
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szereplők absztrakt síkokban felálltak a globális méretű játékhoz, 
megkezdődhetett az alfák tánca. 

Ideje volt bepattintani azt a szikrát. 
Viano és Ederle, az olaszok két legjelentősebb amerikai 

haditámaszponttal bíró térsége csordultig telt a deszantosokkal, 
akiknek idővel sikerült véghezvinni a következő provokációt 
Iránnal szemben, amikor Kászim Szulejmáni, az Iráni forradalmi 
Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnoka a 
Bagdad közelében végrehajtott amerikai légicsapásokban életét 
vesztette. A tábornok rendkívüli népszerűségnek örvendett, mivel 
hazája és a síiták szent helyeinek védelmezőjének tartották 
Irakban. A hangulat pattanásig feszült, de Irán továbbra is 
engedetlen maradt, és az események ezután kezdtek csak 
bonyolódni. Az arab térség légifolyosóin lelőttek egy teherszállító 
repülőt, amely teljesen véletlenül nagy mennyiségű szarin gáz-t 
szállított. A modern szarin-gáz az egyik legveszélyesebb 
idegméreg, mivel nincs szaga, színe se íze, gázból folyadékká 
változik, amelynek súlya nehezebb a levegőnél. Még a II. 
Világháború előtt fedezték fel német tudósok, akik saját neveik 
mozaikdarabjaiból nevezték el az anyagot, és a háború alatt több 
tonnát is kitermeltek belőle, míg végül a német vezetés nem merte 
bevetni az akár saját magukra is beláthatatlan következményekkel 
bíró vegyi fegyvert, melyet az ENSZ később tömegpusztító 
kategóriába sorolt. Hogy honnan volt az amerikaiak raktáraiban 
ilyesmi, azzal felesleges is foglalkozni, minthogy jobb, ha nem 
tudjuk azt se, mi minden lapul még a világ vezető 
nagyhatalmainak tarsolyában, hány ezer hektáron raktároztak el 
nehéztüzérségi vagy biológiai fegyvereket, amely egyáltalán nem 
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meglepő annak fényében, hogy a gyógyszergyártás mellett a 
fegyveripar a második legnagyobb iparág az emberiség 
történelmében, különösen az államokat tekintve. Ez a két, 
egymással összefüggő terület méreteiből adódóan folyamatos 
etetésre szorul, azaz állandó háborúra és az abból következő orvosi 
háttérre, s ezeket az igénybeli követeléseket folyamatosan 
teljesíteni kell, ha az állam nem akar csődöt jelenteni. És a lufi 
egyre csak duzzad és duzzad, mígnem elérjük azt az állapotot, 
amikor kidurran. 

A kínai Hupej tartományban lévő Wuhan városában 2019 
októberében tartották az aktuális katonai olimpiai játékokat, 
melyeken a kiszivárgott jelentések szerint az amerikai kontingens 
számos tagja egészségügyi panaszokkal küszködött, majd 
különösen erős, influenzaszerű tüneteket produkálva hagyták el a 
helyszínt a rendezvény lezárását követően. Ezeket a katonákat az 
afganisztáni területekről vezényelték át a katonai olimpiára, abból 
a légtérből, ahol napokkal előtte a szarin-gázzal tömött katonai 
repülőgépet lelőtték. Wuhanban működik az a virológiai intézet 
is, amely a legveszélyesebb vírusokat, fertőzéseket vizsgálja.  A 
rendezvény lezárását követő másnapon a WHO, az egészségügyi 
világszervezet bejelentette egy újabb, módosult koronavírus 
felbukkanását. Szarin-gáz Afganisztán felett, az amerikai katonák 
Wuhanban, tünetek, melyek úgy értelmezünk, ahogy akarunk. De 
milyen tökéletes megoldás is egy ilyen vírus. A legkevésbé 
hasznavehető idős korosztály ritkításának problémája is megoldja, 
meg a túlnépesedésnek is „jót tett” volna. Annak ellenére is, hogy 
Indiában az éves születési átlag még akkor is húszmilliós volt) Az 
elsőként regisztrált áldozatok többnyire idősek és betegek köreiből 
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érkeztek, a megfertőződés lehetőségétől mégis a fiatal férfiak és nők 
féltek legjobban, azok az emberek, akiknek a túlélési esélyei a 
legmagasabban álltak, és nem mellesleg potenciális termelő-
rabszolgákká válhattak a későbbiek folyamán. Hiszen akárhogy is 
nézzük, minden rendszer, még a legtotalitáriusabb rendszer is 
függ az alattvalóitól, a dolgozó tömegektől, a hangyáktól, akik 
legtöbbször éhbérért gürcölnek a felső rétegnek.  Míg az 
állítólagos vírus tombolt, azalatt más betegségek miatt százszor, 
ezerszer többen haltak meg, csakúgy, mint éhezés következtében, 
csakúgy, mint bármelyik azt megelőző évben. Senki nem mondta, 
hogy tavaly is drasztikusan sokan haltak meg normál 
influenzában. Senki nem hangoztatta, hogy ebben az országban 
kiugróan magas a légszennyezettség aránya és a szépkorúak 
létszáma. Más volt a cél. Briliáns történelmi játszma szereplőivé 
váltunk. Néhány hónap alatt sikerült csaknem az egész világot 
karanténba zárni, otthonaikba kényszeríteni, rettegésben tartani 
és a hangyák jelentős részét gazdaságilag egy újjáalakult digitális 
iga alá hajtva átnevelt rabszolgákat teremteni. Sikerült elérni, 
hogy az emberek riadt tekintetükkel a maszkok alatt, ipari 
fertőtlenítőszeres adagolókkal a kezükben maguk könyörögtek, 
hogy zárják be őket, vegyék el jogaikat, csak védjék meg őket. 

Ágyúval galambra, tigristankkal szúnyogokra, 
aknavetővel legyekre, szőnyegbombázással poloskákra, 
eljátszottuk a járványt globális szinten. A világ leg-
grandiózusabb műsora volt ez, egy óriási színház, ahol mindenki 
néző és szereplő is egyben, miközben a vírust valójában senki sem 
látta, Kína közölt egy aminosav szekvenciát és mindent erre 
alapoztak, a tesztek nem jelentettek semmit, egy PH értéket 
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analizálnak, a RNS és DNS bizonyos darabjait ismerték fel, 
szekvenciákat, amelyek mindannyiunk testében vannak, így a 
teszt bejelzett a gyulladásra és sok egyéb másra is. Mikor fordult 
elő az azt megelőző történelem során az, hogy valaki elment 
tesztelni magát úgy, hogy semmilyen tünete nem volt? Ha 
nincsenek légúti megbetegedésre utaló tüneteid, de elmész 
tesztelni egy légúti megbetegedéses tüneteket okozó vírusra? És 
az az igazság, hogy, ha nem mondta volna senki, hogy járvány 
van, a halálozási statisztikák alapján senkinek sem tűnt volna fel. 
A virtuális pandémia, az információ médiajárványa a globális 
klímakatasztrófára adott globális hatalmi kapitalista válasszá 
vált. Mire felocsúdtunk, minden információ megállíthatatlanul és 
ellenőrizhetetlenül összemosódtak, a média, de még a szakértők 
egy része is fogalomzavarban szenvedett. Ez volt a mai napig 
tartó öko-diktatúra főpróbája, mellyel a kapitalizmus a lehető 
legutolsó pillanatig igyekszik kitolni működésének lehetőségeit, 
megakadályozni, hogy a társadalom gyökeres átalakulásával a 
teljes kipusztulás még valahogy elkerülhető legyen.  

Az első pillanattól fogva biztos voltam abban, hogy ami 
velünk történik, az egy globális terv része, melynek célja, hogy 
minden leálljon, leértékelődjön, tönkre menjen. A vírus volt a 
tökéletes eszköz. Kiselejtezi a gyengét, hatalmat ad, tisztít. 
Miközben az emberek szépen lassan paranoiddá váltak, sokan 
egyre biztosabban hittek abban, hogy a számok nem relevánsok, 
minthogy onnantól kezdve minden elhalálozást a vírus 
következményeinek tulajdonítottak, hogy gyártjuk a számokat 
hamis tesztek hamis adatai alapján, hogy a veszély korántsem 
indokol olyan drasztikus intézkedéseket melyek szabadságunkat 
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jelentős mértékben korlátozzák. A szép lassan kialakuló őrület 
százszor leforgatott hollywoodi filmjelenteket szült a valós 
életben, ahogyan apránként egyszerre mindenki megőrült, 
minden megszokott rendszer felborult, és egyre kevesebb józanul 
gondolkodó barátot, családtagot tudhattunk magunk mellett. Sok 
minden kiderült rokonainkról, nagyon jó barátainknak tartott 
személyekről, vagy azokról az emberekről, akikről úgy gondoltuk 
közös nevezőn vagyunk, azonosan gondolkodunk bizonyos 
dolgokról. Ez teljesen felborult, és néha épp azok látták és kezelték 
normálisan és higgadtan a helyzetet, akikről soha nem gondoltuk 
volna. 

Hölgyeim és uraim, önök a Pandemic Chanell műsorát 
látják! A Prostituáltak Amsterdami Szakszervezete kártérítési 
pert indít a városvezetés ellen a több hónapos jövedelem kiesés és 
más jogsértőnek vélt intézkedések miatt! 

A multinacionális cégek az első ál-hullám alatt azért 
simán megháromszorozhatták bevételeiket, hiszen az első 
hetekben módszeresen fosztogatta őket a lakosság. Jönnek a 
közleményekben a sokkoló számok, nő a pánik, felvásárlási láz 
zajlik, hisztérikus híradások bombáznak folyamatosan, lassan leáll 
minden, mindenkit érintő visszaesés minden szintem a 
vécésnénitől kezdve a bankvezérig. Zuhannak a 
részvényárfolyamok, cégek mennek csődbe, alkalmazottak 
kerülnek utcára vagy kényszerpihenőre, az emberek elégetik 
tartalékaikat, részvények ára a béka segge alatt, ilyenkor lehet 
vásárolni, borzalmas mennyiségű anyagi javak cserélnek gazdát 
pár hét vagy hónap alatt, nevezhetjük a világ újrafelosztásának is. 
Száz éve ezért világháborút robbantottak ki, manapság elegánsan 
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elintézik egy vírussal. Mert ma már nem lehet csak úgy nagy 
tételben népcsoportokat irtogatni, vagy valami eszme nevében ön-
bíráskodni, a jövendő Hitlereket lefüleli az internet, rogyasztja a 
közakarat, ami manapság már nem engedne meg egy, a 
katolicisták inkvizíciójához fogható szent mészárlást sem, így 
marad a tömegpszichózis, a mesterségesen kreált valóság 
irányítása.  

A szarin-gáz néhány hét alatt felszívódik a levegőből, a 
félelem hónapokig bent ragad az emberek fejében. Addigra már 
benned van a közismert orvosszakértő minden, milliószor 
elhangozott mondata a reklámok előtt és után, a youtube videók 
beágyazásaiban. Éjjel nappal az ő általa beolvasott felhívásokat 
hallgatod, amelyben még a legkevesebb értelemmel rendelkezők 
számára is érthetően elmagyarázza, hogy mi történik, miért kell 
otthon maradnod, milyen korrekt a kormány minden intézkedése, 
ami érted van, s ilyen módon a hónapokig tartó pánikmantra 
végül eléri a célját, a többség elhiszi azt, ami történik, aki pedig 
nem áll be a sorba, azt megbélyegezik.   

És a folyamat gyűrűzik tovább, a hisztéria globálissá válik, 
a téboly megállíthatatlanná, a visszaélések pedig általánossá. 
Bármit rá lehetett fogni egy vírusra, minden józanságot vagy 
megfontolt magatartást felülír a túlélési kényszerrel 
egybefonódott nyerészkedési vágy, miközben a napi halálozás 
mutatók el sem tértek az évek óta megszokottól. Félretájékoztatás, 
hamis számok, visszatartott statisztikák, gazdasági érdekek. 
Valaki mindig jól jár. A kórházakban nincs elég felszerelés a 
megfelelő ellátáshoz, de valamelyik miniszter valamelyik 
unokaöccse raklapszám árulja a szükséges holmikat a garázsából. 
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A kézfertőtlenítő hiánycikk, de a betelefonálós műsorban 
licitálhatsz rá, mert ezek a kedves emberek szereztek neked száz 
darabot, amelyet most túlárazva meg is vehetsz. Egyet fizet, 
hármat kap! Amikor a média hiteltelenné válik, a hisztéria 
könnyedén felkorbácsolható, az emberek félelme nagyobb lesz, 
mint amekkora a reális veszély, és ez a félelem bénítja meg a 
gazdaságot, a politikát és a társadalmat.  

De tényleg, hogyan is kezdődhetett? Elképzelem a 
jelenetet, amely beindította a láncreakciót, valahol egy titkos 
létesítmény legtitkos termében, amelyet persze rendesen 
bepoloskáztak. Több tucat ország miniszterelnöke ül egyetlen 
hatalmas körasztalnál, amelynek fényesre polírozott felületéről 
meglepettséget tükröző arcuk groteszk mása verődik vissza a 
tágas, barokk kupola felé. Az asztalfőnél egy báb, aki alkalmas 
arra, hogy hatásosan prezentálja felettesei üzenetét: „A pénz a 
világot mozgató energia, nem engedhetjük meg, hogy lényeges 
mennyiség tőlünk függetlenül legyen jelen. Az önök előtt lévő 
táskában az új projektünk leírása található. Egy gazdasági válság, 
amely a közszférából kiszivattyúzza azokat a megtakarításokat, 
amelyek anyagi bázisai lehetnek bármilyen civil szervezkedésnek 
vagy ellenállásnak. A mostani világválság, a bankokon túl most 
az emberi életekkel is operál. Túl sokan vagyunk ezen a bolygón. 
Most a recessziót egy világméretű járványra alapozzuk, melyre 
hivatkozva, nemcsak beborítjuk a világgazdaságot, de a 
vészhelyzetre hivatkozva jelentős korlátozásokat és szankciókat 
vezethetünk be, melyek aktív idejét mi határozzuk meg. Az ennek 
kapcsán bevezetett rendkívüli állapotban bezárhatunk és 
lefoglalhatunk gyárakat, üzemeket, mintha államosítanánk a 
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közszférát és a magánvagyont, azzal a különbséggel, hogy ezek 
most nem az állam égisze alá, hanem egyenesen a maguk 
érdekcsoportjához kerülnek. A leírás pontosan meghatározza, 
hogyan kell eljárniuk a járvány ideje alatt, beleértve a katonaság, 
az oktatás, a média és a vallás vagy a gazdaságpolitika területén. 
Minden ország kap némi mozgásteret, hogy a jellegzetes 
társadalmi sémákhoz igazítsa az epidémia lefolyását. A táskában 
legfelül egy mappát találnak, melyben egyetlen lap szerepel, rajta 
három számmal. Az első az az összeg, amelybe az önök 
országában az új válságterv kerülni fog. Ezt és a két másik 
összeget is mi álljuk. A második szám azt az összeget jelöli, amit 
azért utalunk, hogy a válság alatt az országot és az önök 
érdekcsoportjainak vállalkozásait működésben tartsuk. A 
harmadik összeg a maguké. Ezzel szabadon rendelkezhetnek, 
kibélelhetik vele zsebeiket, megtölthetik feneketlen bankszámláikat 
és bőven jut az önök lojális holdudvarának is, amit tetszésük 
szerint oszthatnak szét, vagy tarhatnak meg maguknak és 
strómanjaiknak. Nyissák ki uraim!” A teremben mozgolódás 
támad, a nyugtalanság szétterjed, a feszültség láthatatlan 
mezőként terül szét a kupola alatt. A táskák nemesfém zárai 
felpattannak, mohó tekintetek zuhannak a bársony mappák 
mélyére. „Minden számjegy egy milliárdot jelent dollárban, és 
ahogyan láthatják a harmadik összeg jelentősen nagyobb, mint az 
előző kettő összesen.” Az idő lejárt uraim, van még egy percük a 
kérdésekre, és hogy eldöntsék, megveszik a vírus franchise-t.  
Kéz a magasban. ”A járvány mennyire veszélyes?” – „Igazából 
most nem lesz konkrét járvány. A vírus a médián keresztül fog 
terjedni. A hírcsatornák megkapnak minden segítséget, hogy 
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hiteles anyaggal álljanak elő, mintha valóban egy világméretű 
járványról lenne szó. Ezt támogatják majd a megadott 
intézkedések, gyárak, iskolák, közintézmények bezárása, 
rendőrségi, katonai akciók stb.”-„Mi a maguk haszna?” - kérdezi 
most egy aszketikus arc, melynek ráncai mélyén faggyús 
csillogás. – „Az egységes világhatalom megszilárdítása. 
Természetesen a teljes tervbe nem kapnak beavatást, de a 
leírásban szerepel, mit kérünk. Előjogokat, piacot, szabályok 
bevezetését, stb. A főbb anyagi bevétel és az abból származó 
helyzeti előny, az álvírusra kifejlesztett vakcinából származik 
majd, ami előbb-utóbb kötelező lesz. Csak a beoltottak 
dolgozhatnak, járhatnak iskolába, használhatnak banki 
tevékenységet. Olvassa el!” Ezután az összes ország egyöntetűen 
elfogadja az új világválság tervezetét. Abban a pillanatban kitör 
az emberiséget fenyegető vírusjárvány. Az esti híradásokban már 
szerepelnek a veszélyeztetett országok, mutatják az 
összemontírozott képeket a sok-sok halottal, mint abban a régi 
filmben, amelyikben megrendezték a szerb háborút, „Amikor a 
farok csóválja”, igen ez a címe.  

De hogyan jutottunk el idáig? 
A világ gazdaságát irányító és uraló elit a hatvanas évek 

végén ráébredt arra, hogy az ipari forradalom okozta 
népességrobbanást az emberiség hosszú távon nem fogja tudni 
kezelni. A föld erőforrásainak kihasználását maximális 
kapacitással igénybe venni alapvetően nem lenne gond akkor, ha 
a társadalmak felelős gazdálkodással, népesség-szabályozással, 
valamint a javak és termőterületek arányos elosztásával 
működnének, ám ez sohasem lehetett kedvező és megfelelő opció, 



308 

 

ezért mérnökeik, tudósaik, orvosaik és szakembereik mind azt 
szorgalmazták, hogy megfelelő lépéseket tegyenek ez ügyben. A 
klímaválságról ekkor még nem nagyon beszélt senki, de 
hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy hiába a felfoghatatlan 
mennyiségű vagyon és hatalom, hiába a birtokaik alá süllyesztett 
atombunkerek, ha a túlszaporodás kérdése nem oldódik meg, akkor 
már az ő unokáiknak sem biztosított a jövője. És mivel az 
időközben kifejlődött haditechnikák nyomán, az atom és 
vegyifegyverek korában már nem robbanthattak ki egy újabb, 
szintén beláthatatlan következményekkel fenyegető világháborút, 
ezért ennél csendesebb, finomabb megoldást kellett kitalálni. Ez 
időbe telt, de a nyolcvanas évekre nyilvánvalóvá vált a válasz: a 
vírusok általi szelekció. Ez lassabb megoldásnak tűnt, de a 
legcélravezetőbbnek is egyben. Valójában a nulladik ilyen vírus 
az influenza volt, amelyet már az ’50-es években izoláltak, így az 
emberiséget az azóta eltelt évtizedekben apránként ahhoz 
szoktatták, hogy erős függőségi viszonyba kerüljön a 
gyógyszeriparral, hogy kérdés nélkül bízzon az orvosokban meg a 
Tv-ben leadott gyógyszer reklámokban, melyek az egyetlen 
megoldást jelenthetik bámilyen egészségügyi bajukra. Ezután 
évtizedről évtizedre jelentek meg az újabb és újabb „halálos” 
kórok, melyekről később sorban kiderült, hogy mind 
szabadalmaztatott eljárásokkal készültek, tehát ember által. Az 
első ilyen hatásos vírus az AIDS-volt a ’80-as években, amely 
megfelelő alapozásnak bizonyult. Ezt követte a sertés és 
madárinfluenza a ’90-es években, aztán 2002-ben a SARS-COV 
vírus első verziója, illetve 2009-ben a H1N1 majd később 
mindezek módosulatai, mutációi. Időközben azonban, az 
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ezredforduló tájékára divattá vált az egészséges életmód, a fitness 
termek és edzőguruik megsokasodtak, így az emberek „nem 
pusztultak megfelelő ütemben”, ezért drasztikusabb megoldások 
kellettek az előzőekre épülő struktúrában. A járványdiktatúra 
következő lépéseként 2020-ban az influenza egyszerűen eltűnt, s 
helyette azt mondtuk: COVID.  Egy vírus, amelyet valójában 
sohasem sikerült izolálni, mert elkülönítve sohasem létezett, 
mégis vakcinát gyártottak rá negyed annyi idő alatt, mint máskor, 
ráadásul az állatkísérletek kihagyásával és teljesen újszerű, 
ismeretlen következményeket produkáló módszerekkel.  

Mindenki életében eljön a pillanat, amikor meg kell húznia 
a határokat, és azt mondani: eddig és nem tovább. Eddig tűrtem, 
hallgattam, elviseltem, csendben maradtam, alávetettem magam 
és vártam, de most már elég. Az ember eljut arra a pontra, amikor 
felismeri, hogy túl kevés ideje van már hátra ahhoz, hogy továbbra 
is elfogadhatatlan körülmények között éljen. A mesterséges 
járványt a média duzzasztotta fel, így a média által is kellett 
buknia. Az ébredés lassú és nagyon érzékeny folyamat. Idővel 
olyannyira felgyülemlenek az ellentmondások és az alternatív, 
kiszivárgott információk, hogy muszáj velük foglalkozni. 
Kérdések, amelyeket fel kell tennünk akkor is, ha nem akarjuk, és 
a mérhetetlen harag, amit akkor érzel, amikor rájössz, hogy a világ 
legnagyobb átverésének voltál szenvedő alanya hónapokon 
keresztül. A millió munkahely elvesztése, a karanténok miatti 
elzárás az apró lakásokban, öngyilkosság és alkoholizmus. Az 
otthoni erőszak, a krónikus betegségek súlyosbodása, a betervezett 
műtétek elhalasztása miatti elhalálozások, az elmaradt ballagások, 
koncertek, fesztiválok, utazások, Karácsony és Szilveszter, a 
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felesleges félelem amit, az emberekbe plántáltak. Az első körös 
oltások kapcsán elhalálozott emberek, az egészségiügyi dolgozók, 
akiknek nagy része be sem akarta magát oltatni, így amikor 
elküldték őket vagy önként mondtak fel, még nagyobb lett a 
szakmában tátongó űr és a hozzáértők hiánya. A törvények, 
melyek nem csak hogy lehetővé tették volna, hogy a gyerekek a 
szüleik tudomása és beleegyezése nélkül önállóan engedélyüket 
adják az orvosok és más oltást végző személyek felé, hanem 
kifejezetten megkövetelték a biztosítótársaságoktól, az iskolák 
vezetőségétől és az orvosi személyzettől, hogy eltitkolják a szülő 
elől, hogy a gyermeküket beoltották. Szemtanúi voltunk minden 
idők legnagyobb globális bűncselekményének, és ki tudja mi lett 
volna, ha az a több százezer megvesztegethetetlen orvos, akik nem 
voltak hajlandóak eladni magukat, szövetségbe nem tömörül, fel 
nem szólal, össze nem gyűjt minden pontos információt az előre 
megtervezett járványról. A milliónyi PCR tesztkészletet előre 
értékesítése az országoknak, a milliárdnyi legyártani kívánt 
vakcinával generált gazdasági szemléletváltás, meg hogy a WHO 
legnagyobb támogatója an angol, a német és a kínai kormány, még 
ha az amerikaiak egy pillanatra kis is hátráltak a támogatásokból, 
rákényszerítve az egészségügyi világszervezetet arra, hogy 
visszakozzon, és kissé renoválja hírnevét, de akkor más késő volt. 
A folyamat apránként megfordult, az egyre több helyen összezáró 
engedetlenségi mozgalmak, a kereskedők és kisiparosok, zenészek 
és étteremtulajdonosok lázadásai megtették a hatásukat, mert a 
végletekig kifacsart emberi lelkeknek csak erre volt szüksége. De 
bármennyien is haltak meg ebben az ébredésben, nem állíthatták 
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meg a digitális diktatúra eljövetelét és a természet további 
amortizálódását. 
Komplett országvezetések, pártok és önkényuralmi rendszerek 
buktak meg, és így bukott meg a nyugati civilizáció. Szinte 
mindenhol végbement a változás, csak persze nálunk nem, hisz 
mindig is mi voltunk Európa leginkább meghunyászkodó 
népsége, A meghunyászkodás prófétái, ez nem vitás, hiszen még 
akkor sem lázadtunk fel igazán, amikor a nyugat már lángokban 
állt. A csoportos perek, a gyógyszergyárak felrobbantása, a 
politikai vezetők bebörtönzése, az orvostársadalom 
újraszervezése, a 2023-as Egészségügyi Világterv. Mindenen túl 
vagyunk, de mi még mindig ugyanebben a mocsárban.  

Senki nincs olyan vak, mint az, aki nem akar látni, és 
nagyon úgy néz ki, hogy az emberiség nagy része még mindig 
nem akar a sorok között olvasni, boldogan hagyja, hogy 
irányítsák, továbbra is halomra öli egymást tévképzetek, vallási, 
etnikai vagy ideológiai különbségek álságos álcája mögé rejtve 
hatalomvágyát, elviseli, hogy torz rendszerek irányítása és 
befolyása alatt áll, végig nézi, hogy teljesen hülyének nézik. Arról 
volt szó, hogy megjavulunk, hogy változtatunk a 
magatartásunkon, hogy magunkba szállunk, de mit ér mindez, ha 
a tömeg csak bizonyos rétege tesz így, a másik fele meg lesben áll, 
hogy kihasználja? Egyenlőség - ezeket a jelszavakat skandálják az 
emberiségnek évtizedek óta, miközben nemcsak társadalmilag, de 
szellemileg sem vagyunk egyenlőek. Más a tudásunk, más a 
tapasztalati szintünk és hátterünk, a vallásról és egyéb kusza 
ideológiákat nem is említve. Elég, ha csak arra gondolunk, 
Indiában hányfajta vallási, nézetbéli, kasztbéli ellentéttel bíró 
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embercsoport él egymás mellett több száz éve háborúban. 
Félelmetes látni a XXI. század emberi barbárságát, szellemi 
lealjasodását a modern kor elvárásaihoz viszonyítva. A Közel-
Kelet ugyanez. Dél-Amerika ugyanez. De hát mit várjunk egy 
olyan civilizációtól, amelynek létezése – mint oly sok másiké – 
vérengzésre épül. A brit, a spanyol, a portugál, holland vagy 
francia, avagy az anyakontinens tengerparti nagyhatalmainak 
gyarmatosítási törekvései hozták létre a mai állapotokat az 
amerikai kontinensen. A fél világ angolul és spanyolul beszél, A 
másik fele kínaiul, de azt sehogy nem bírjuk megszokni. Évek 
teltek el, szabályok változtak, a vegyipar és a robotika szárnyal, de 
a mezőgazdaságot már nem bírjuk regenerálni. Egyre kevesebb 
termőterületre jutó egyre több emberi fogyasztás, még mindig sok 
a felesleges egyed a bolygón, nagy a tudatlanság, az 
aluliskolázottság, az analfabetizmus, még szép, jól néznénk, ki, ha 
mind a nyolc milliárd ugyanolyan képzett és tanult lenne. Ám a 
torz egyensúlyt továbbra is fenntartja az igazságtalan elosztás, az 
aránytalan feltételek, a minden állat egyenlő, de vannak 
egyenlőbbek. Csak ne lepődjünk meg a nyomorból induló 
lázadásokon, a terrorcselekmények szaporodásán vagy az egymás 
kizsigerelésének mindennapossá válásán, melyek mind újabb 
indokok arra, hogy az úgynevezett védelmünk érdekében tovább 
szigorítsák mindennapjaink szabályait.   

Hanem a tömeg érzékennyé válik a növekvő nyomással 
szemben, főként, mikor látja, hogy egyeseknek szabad, másoknak 
nem, semmit sem jelentő szederjes álmok, málló kiváltságok, 
olyan a világ, mint egy szívünkbe lassan bevonuló árnyék. 
Hogyan jutottunk vissza a kör elejére? A globális kapitalizmus 
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metamorfózisa során a nemzetállamok addigi együttműködése 
helyett az ál-járvány által kiváltott átgondolatlan, elhamarkodott 
szankciók következménye képpen egyre inkább a lokalizáció 
kezdett dominálni, majd a kapitalizmus végleg letömörítette 
magát állami szintekre, ahol az addigi egymástól való függés 
meglazult, és minden országnak elsősorban a saját, belső 
problémáin kellett felülkerekednie. Ez a mindenhol máshogy 
lezajló folyamat még inkább versenyre ösztökélte az államokat. A 
’90-es évek óta erősödő, majd általános közeszmévé avatott 
liberális demokrácia napjai meg voltak számlálva. Az online 
diktatúra elsöpört mindent, csak a fogyasztói társadalmi 
szokásrendszert hagyta tovább élni. A folyamat 
visszafordíthatatlanná vált. Hagytuk, hogy chip-eket ültessenek 
belénk, amelyek persze szükségesek, figyelik az egészségügyi 
állapotunkat, kezelik az adatainkat, és közben követhetők, 
rendszerezhetők vagyunk, átképeztük magunkat az új feltételek 
szerint, alkalmazkodtunk az új rendhez. Végleg digitális jellé 
váltunk, noha még elevenen szaladgálunk odakint, de már 
beindult a szkafander gyártás, testhezálló, modernkori dizájn, 
nagyon könnyű, valaki megint jól jár. Még hús, vér testek 
vagyunk, de a lelkünknek már annyi, abba az irányba 
burjánzunk, amelyet a filmekben megjósoltunk magunknak. 
Digitális háborúkat vívunk, és a felhők, mint hamvas sárkányok 
csúsznak át fejünk felett, mire észrevesszük, hogy már rég 
kitolódtunk, hogy most a természet gyarmatosít minket. Talán 
lesz néhány szerencsés, aki túléli, ha alkalmazkodik. Talán akkor 
kellene öngyilkosnak lennünk, amikor úgy érezzük, elbuktunk - 
mégis valamiért éppen akkor kezdjük el újra szeretni az életet. 
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Hónapok telnek el, az emberi massza deformálódik a változással, 
az elit óriási szarban van, nyakán a kés, ilyen ellenséggel még nem 
találkozott, ezt nem lehet karaktergyilkolással vagy 
megvesztegetéssel elhessenteni, és különben is: mit mondunk a 
támogatóinknak? A középosztály tovább morzsolódik, nagyobb 
tömbökben hullik alá a kisvállalkozók serege, de már a multikat is 
meg kell sarcolnunk. A vidék elmaradottabb részein állandósul a 
nyomor, és ennek arányában a bűnözési ráta. Puerto Rico-i 
hagyományokat megszégyenítő aljassággal tör fel belőlünk az 
állat, a természet törvényének elemi szüksége, és mielőtt azt 
hinnénk, csak azok válnak barbárrá, akik legalul vannak, nézzünk 
feljebb is: itt köröznek a legvérmesebb héják, ádáz keselyűk, éles 
szemű sasok, és valahányszor a turulvezér mond vagy tervez 
valami égbekiáltó baromságot, madarat lehetne velük fogatni. 
Nem látják: valójában ők is madarak, a madártani kutatóintézet 
madáradatbázisának bármikor előcsalogatható aranyketrec-lakói, 
kik a hatalom költőhelyein szórják a pénzünket és a becsületüket. 
Az ágazatok, melyek felett rendelkeznek, túlélik a történelmi 
mélypontot, de fejek hullanak, gyártósorok mennek tönkre, 
gyökeres változtatások integrálódnak, de senki sem bírja 
megállítani a száz évvel azelőttre emlékeztető szegénységet, az 
elszabadult árakat, ésszel felfoghatatlan számokat a polcokon, 
ilyet tényleg csak a filmekben láttunk. De a képernyőn most azt 
mondják, hogy minden rendben van, a retinánk belső hártyáiba 
égetett médiakarakterek minden este megmagyarázzák, hogy jól 
állnak a dolgok, vagy ha nem, akkor természetesen az ellenzék 
tehet róla, még mindig, tizenöt év után is, a gonosz nyugat, és a 
nemzetietlen eszmék, különben meg, hová tűntek a migránsok? A 
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monarchisták cseszhetik ezt a lapot, hiába is akarják még mindig 
ezt megjátszani, már senki nem ezzel foglalkozik, különben sem 
releváns, de ne csüggedjetek vérző szívű polgár barátaim, a 
szocialistáknak is oda a klímakártya, a föld újra elkezd lélegezni, 
mégis egyre többen tudjuk, hogy nincs visszaút. 
Alkalmazkodnunk kell, gátakat húzni, cölöpöket süllyeszteni, 
falakat emelni. Elgondolkoznunk azon, hogyan vegyük hasznát a 
megváltozott természeti körülményeknek, valaki megint jól jár.  
De ilyen dolgokról nem beszélünk, a járványok okozta szélsőséges 
és mértéktelen hisztéria által ölünkbe hullott világvége magában 
oldódik, visszatérnek a XX. század beidegződései, a ki nem 
mondható formulák, a papíron ékeskedő, nem egészen úgy-
igazságok, hiszen az egyetlen stratégia, hogy a görbét el kell 
laposítani, leállítjuk a nyugati civilizációt, amíg elkészül a 
vakcina. Fölcímkézlek gyilkosnak, ha nem ezt gondolod, ha 
megkérdezed, miből élj addig, hogyan boldogulj, mit adj enni a 
gyerekeidnek, a vágyak elhalványodnak és elszunnyadnak, amikor 
az ember sorsa eldől, és rájön, nem választhat szabadon.  

De senkit nem érdekel a sértődöttséged, hogy haragszol, 
vagy ha nem tetszik, ahogy a dolgok mennek. Semmi nem változik 
csak azért, mert te ellenállsz. Végső soron egyedül vagy és a 
többiek is mind egyedül vannak. Neked kell megoldanod, és senki 
nem kíváncsi a nyavajgásodra. Találhatsz magadhoz hasonlókat, 
de ők is ugyanazon mennek keresztül, és bár tudvalévő, hogy az 
emberi természet közösségben hihetetlen dolgokra, hatalmas 
eredményekre képes, a döntés mindig egyéni marad, ahogyan 
részben az átélés is. A globális változásokat együtt éljük meg, de 
közben látjuk, ki, hogyan válik aljassá, számítóvá, kit vezérel 
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érdek vagy önzés, melyik barátból lesz ellenség, vagy ki az, aki a 
semmiből válik ki baráttá. 

 
Csak fél perc gondolatcsend után jön rá, hogy már 

fél perce semmire nem gondol. Csak ezután látja, hogy 
mennyi valós idő telt el gondolataiba merülve. 

Alkalmi naplóbejegyzés vége 
20320831 17:27 #DAGMARRAD007 
 
A szobába zárt sötétséget csak a képernyő fénye tölti 

meg, keresztüldöfve a hátsó falba mártott italpult rőtsárga 
fénycsíkjai által. Talán ihatna is egyet, de az emeleti lift 
működésbe lép, úgy sejti, Khan lesz az,  

 Apa, te neuraszténiás vagy 
akinek mintha ígért volna valami esti kilépést. De fia 

arcán néma lemondás ül, mikor kilép a lift ajtaján és 
közelebb kerülve azt mondja: 

- Hát, nem biztos, hogy kinyit ma ez a Dark Buddha. 
- Ezt hogy érted?  
- Eddig mit néztél? – a bal felső sarokba mutat, ahol 

a Tv toronyról adott képen egészen szürreális látvány 
bontakozik ki. Mintha makettváros lakóira valamelyik 
gyerek ráöntött volna egy vödör vizet, és a papírmasé, 
vattaszövet meg műszálas kellékek szanaszét heverve, 
gyűrve és szakadva egy helikopter szemszögéből 
mutatnának, mint belső szerveink. 

- Ez most történik? 
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- Nagyjából. De az ismétlés folyamatos. Szerinted 
megint valami mesterségesen kreált dolog?  

- Érdekes, hogy ezt kérdezed. Pont most rögzítettem 
az emlékeimet ilyesmiről. Amikor elkezdték ezt az egészet.  

- Lejárt lemez 
- Sosem jár le. Megváltozott az életed. Sohasem 

tudtad megélni azt a kiegyensúlyozott gyerekkort, mint 
például én. 

- Szerintem én még meg tudtam. Az öcsém már nem. 
- Az öcséd már úgy született, mintha a teremtés 

eleve tudta volna, hogy a harcra termett. Őt legalább volt 
időnk felkészíteni, amennyire csak lehetett. 

- Na, azért már én is kaptam ebből bőven. És tényleg 
komolyan vettem, amiket a jövőről mondtál, elhittem, hogy 
borzalmas idők jönnek, még az ovisoknak is magyaráztam, 
nem emlékszel? 

- De igen. Valamelyik anyuka tényleg panaszkodott. 
Én nem akartalak ám riogatni, egyszerűen csak felkészíteni 
arra, ami jön. 

- Csak hát én annyi idősen nem egészen úgy 
reagáltam erre, mint vártad. Nem úgy, mint az öcsém. Őt 
sokkal jobban magába szippantotta ezt. 

- Fél évesen elindult. Egy évesen húzódzkodott az 
ablakpárkányon. Nem én tettem azzá, ami lett, hanem a 
természet, a sors. 

- Te csak finomítgattad. 
- Még jó. Az apja vagyok.  
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- Folyton bizonyítani akarsz. Pedig már nagyon 
sokat bizonyítottál. Nem kell többé. 

- Ez nem így működik.  Tudod, sokakból a távlat és 
az erő hiányzik ahhoz, hogy legyenek valakik. Bennem 
mindkettő megvolt a kezdetektől. Csakhogy engem ez már 
nem érdekel. Nem köt le, nem ez az élet. De tényleg. 
Teljesen elvesztettük a kapcsolatot a valósággal, önmagunk 
előre megjósolt végzete vagyunk, mert a túl sok 
különbözőség miatt nincs meg a közösségi együttható. Ezt 
érzem tíz éve, és tudod, akkor megfogadtam magamnak, 
igen, majdnem pontosan tíz éve, néhány héttel már 
szeptemberben voltunk, az utolsó meleg, napsütéses 
vasárnap lehetett, és én akkor azt mondtam, hogy ha tíz év 
múlva még mindig csak süllyed lefele az emberiség, akkor 
én kiszállok. Azt gondoltam, addigra már nagyok lesztek, 
és… 

- Akkor még van két hetem, hogy meggyőzzelek. – 
Khan arca kiismerhetetlen, mint mindig, ahogyan a szeme 
is folyton mosolyog. Dagmar elfordul, nézi a képeket, a 
pusztítást, a csónakkal érkező mentőegységeket, a bedőlt 
fasorok alól helikopteres csörlővel kihúzott sérülteket, 
rózsasziromként nyíló utcai lámpák torz vasforgácsait, az 
Eco Warriorosok egy kisebb csoportja valami kuka tetején 
óbégat. - Nem hiszem, hogy mesterséges – mondja, s 
mintha a képeken virító, az utcán derékszöget formázó 
dúsrojtú villamos látványa megerősítené ebben - A 
természet épp csak visszaveszi, azt, ami az övé.  

- Nem a te hibád, hogy így alakult. 
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- Az enyém is.  
- Már megint magadat ostorozod. miért csinálod ezt 

folyton? 
-  Én is benne voltam a rendszerben, Kijátszottam, 

ahogy tudtam, de benne voltam, vele együtt léteztem, és 
amikor lehetett nyertem belőle. Volt pénz mindenre, ha a 
körön belül maradtál. Sportrendezvényekre. Tízszeres áron 
beszerzett lélegeztetőgépekre. A multiknak, oligarcháknak 
és a strómanoknak adott milliárdok kipótlására. 
Parókiaépítésre. Templomtorony fényezésre. Lówellnessre. 
Kisvasútra. Szavazat-vásárlásra. Đönteni kellett 
folyamatosan, mert đeformálták az életet. Aztán jött az a 
kibaszott vírus őrület és mindent át kellett konvertálni. 
Pont erről rögzítettem az imént.  

- Hát, nekem az az időszak mindig olyan 
kezdetszerű érzéssel társul. De hiszen már elsős koromban 
rögtön maszkban kellett járnom az iskolába, szóval nem 
csodálom. 

- Az borzalmas volt, én is nagyon kivoltam, tudod. 
- Igen, állandóan szidtad a rendszert, emlékszem. 

Utáltad az egészet, és állandóan lázítottál. Sokáig maszkod 
sem volt. Utána úgy varrattál egyet cipzárral az elején.  

- Mindig is jó emlékezőtehetséged volt. Vág az 
agyad. 

- Valamire csak jó leszek. 
- A rosszabbik énemet örökölted, ez mégis 

hasznodra válik a mai világban, úgyhogy jó leszel, ez nem 
kétséges. Mindig megtalálod a kiutat. Ráérzel a 
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lehetőségekre. Ahogyan én akkor például. Az infekciós 
marketing stratégia hasznosnak bizonyult, az arcplexikkel 
még évekig elvoltunk.  

- Azután eladtad az egészet. 
- Nem egészen. Az üzlet nagyon jól ment, és ez már 

nem volt ínyére a felsőbb köröknek, akiktől mindez 
függetlenül történt. A következő évben megjelent két 
krómfekete dzsip, a megfelelő személyzettel, full metal 
jacket feketében, vasakkal, meg egy fószer a Men In 
Blackből, aki közölte, hogy ennek meg annak a 
miniszternek az ügyfele, és innentől övék a gyár. Ezzel 
párhuzamosan le is rakott az egyik betondzsip 
motorháztetőrácsára egy fekete aktatáskát, majd arra egy 
alátétes papírköteget, Itt írja alá, Ez meg mi? Az 
életbiztosítása. 

- Ezt sohasem mesélted. Én hol voltam? Gondolom 
az iskolában… 

- Igen, biztosan. De még, ha nem is tudunk 
egymásról, a párhuzam ott van az élet minden területén. 
Mindannyian egymás harcának a szereplői vagyunk, még 
akkor is, ha nem tudunk róla. És egy idő után nem 
maradnak már tragédiák sem csak a csalódások. 

- Ne kezd már megint. 
- Nem kezdem, csak akkor tettem azt a fogadást, 

amikor ez történt. Erre majdnem napra pontosan tíz év 
múlva megint itt vannak az életemben. Ma találkoztam az 
egyikükkel és nem tudom, mit gondoljak. Más volt, mint a 
többi. 
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- Talán csak az idő olvasztotta fel a hozzáállásodat, 
nem? 

- Az idő sem tompíthat mindent. A te jövődet is 
képlékennyé tette az, ami itt zajlott és zajlik most is. Mindig 
mondtam nektek, hogy amint lehet, tűnjetek el az 
országból.  

- Na igen, csak mire megtehettük volna, már nem 
volt hova menni, ezt te is tudod, apa. 

- Tudom. A háború mindenhova elért, nem volt hova 
menni. Még ha ezúttal más is volt a formája, mint a két nagy 
világégés.  

- Szerintem ugyanaz történt, mint Európában a 
világháborúknál. Összezagyválták a térképeket, 
pénznemeket tettek tönkre, mesterségesen kreáltak 
nemzeteket. Most is ez volt. 

- Csakugyan. És mi végül is megúsztuk egy 
kényszerűségből továbbra is fenntartott fél-diktatúrával, 
elhalasztott választásokkal és olyan 
törvénymódosításokkal, amelyek évtizedekre 
bebetonozták ezt a teljhatalmat. Egy szót se szólhatunk.  

- Nem ezt mondom! 
- Nem hát. Én viszont azt mondom, hogy minden 

véglegesen elcsesződött. A túlélésért küzdünk, és mindenki 
átver mindenkit. Nincsenek meg nem tehető dolgok, nincs 
olyan, hogy lehetetlen, mert erkölcstelen valami. Azt 
gondolnánk, hogy az ember nem cselekedhet rosszul, 
ostobán vagy léhán, ha tudja mi a helyes, mi az ésszerű, mi 
az értékes. És mégis. Újra meg újra elkövetjük a hibákat, 
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újra meg újra megválasztunk diktátorokat, hagyjuk, hogy 
embereket mészároljanak le vallási vagy faji 
különbözőségek miatt, írtjuk egymást, megerőszakoljuk, 
hazudunk, lopunk, csalunk, miközben végzetesen 
sodródunk a hatodik kihalás felé. Sőt, már itt állunk a 
szakadékában. Az első ötöt a természet intézte, ezt mi 
megcsináljuk magunknak, már nincs szükség meteorokra 
vagy jégkorszakra. De kit érdekel? Nincs visszaút. Be kell 
fejeznünk, amit elkezdtünk, mert képtelenek voltunk 
visszafordulni. Nincs már kit megölni a kőolajért, 
földgázért vagy szénért, minden elfogyott, eltűntek az 
esőerdők, a jégtáblák, ipari bálnavadászok lettünk, az 
óceánok már nem nyelik el a hőt, amit romboló 
tevékenységünk vált ki, mi elértük kétszáz év alatt azt, amit 
a vulkánok egymillió évnyi munkával a tömeges kihalást 
kiváltó eseményként. A kiszáradás miatt megfordult a 
globális vízforgás, elszabadultunk, elszakadtunk a 
természettől, kivágtuk négybillió fát, nyomtunk még egy 
kis karbont a világűrbe, legyőztük a ránk veszélyes 
ragadozókat, és már semmi sem maradt, ami korlátozhat 
minket. 

- Már csak saját magunkat korlátozhatjuk. Ez régi 
történet. 

- Már csak magunkat korlátozhatjuk igen, de 
egyébként kinek hihetünk még? Az árnyak követik 
egymást, már senkiben nem bízunk, mert nem bízunk 
önmagunkban sem. Obama elnök 2009-ben Nobel békedíjat 
kapott. A következő két ciklusa alatt megtámadott 7 
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országot, és 20 percenként ledobott egy bombát. A Vatikán 
teleszkópjának a neve Lucifer. Az oltásokban ólom van, 
nem beszélve a légkörbe juttatott alumíniumról, 
kadmiumról meg titániumról. Micsoda világ ez? Mit 
csinálunk? 

- Olvasztjuk a jövőt, apa. És képzeld el, hogy én 
egész életemben ezt hallottam mindenhonnan. Mit 
gondolsz, milyen érzés ebben felnőni? Sorozatos öko-
katasztrófák, metángázmérgezések, természeti anomáliák. 
Nincsenek stabil pontok, minden ideiglenes, egész 
életemben ezt láttam: az öröm, a kudarc, a bánat, a 
fájdalom, a siker, hogy minden kaotikus és képlékeny, 
semmi sem biztos, hogy minden a jövő felé gyorsul egyre, 
de nem tudni hova, mert nem látjuk a célokat, csak azt, 
hogy menni kell. 

- Sajnálom. Tényleg. De van, ami örökké tart. Van, 
amit nem tud elmosni az idő. Emberek halála, akik fontosak 
voltak nekünk, vagy bizonyos döntések és mozzanatok az 
életből. Ezek is eltompulnak, de teljesen nem képes 
lesatírozni őket az idő. Emlékszem milyen messze van az 
én gyerekkorom, olyan, mintha már vagy három életem is 
lett volna legalább. Aztán látom a te gyermekkorodat, ami 
az én életemnek egy szakasza is, de már túl vagyunk rajta, 
elsuhant, már te is mindjárt húsz éves vagy. Próbálom 
visszaidézni milyen érzés volt, amikor kicsi voltál, az egy 
másik szakasz volt, igen, és milyen gyorsan eltelt, mennyit 
kivesz az emberből egy gyerek felnevelése, és mennyi újat 
belerak, és rádöbbenek, hogy mennyire kevés időm van és 
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mennyire nem éltem igazán. - Fenéket! Többet éltél, mint a 
mi generációnk élhetett, ebben teljesen biztos vagyok. Már 
amit én láttam ebből, az is bőven elég, hogy ezt 
megállapítsam. Inkább örülnél annak, hogy te még 
megtehettél olyat, amit mi már nem. 

- Nektek már egy sokkal komplexebb jövő jutott, ez 
igaz.  

- Hát kösz szépen, de senki sem kérte. Nem kell 
mesélned, régen miért volt jó, mert még nekem is jó volt, 
még én is emlékszem. Szerintem még akkor is jó volt, még 
sokáig jó volt, nyugodtan éltünk. 

- Nézd, senki nem választhatja meg azt a kort, amibe 
születik. A reikarnációba meg most ne menjünk bele. 
Tisztában vagyok vele, hogy a mi generációnk hagyta 
végleg elromlani a dolgokat. 

- De azt is tudjuk, hogy ez egy feltartóztathatatlan 
folyamat. Te magad hangoztattad mindig, hogy minek mi 
lesz a következménye, és most itt van. Végre megkapod az 
igazságaidat 

- Megszolgáltam őket, de mire megyek most ezzel? 
Semmin nem tudok változtatni és ez a legnagyobb kín, ez 
volt mindig is. 

Olvasztjuk a jövőt, ez már mindenki számára 
kétségtelen, aki megnéz egy híradót vagy kibámul az 
ablakon, lecsupaszított utcákon arcplexis zombik, 
láthatatlan tekintetek, sorszámozott szkafanderek, 
kevlárszőttes kesztyűk, oxigénfeltöltő állomásrudak, 
fényvisszaverő zebrák. Az árnyak követik egymást, csak a 
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fénycsíkok szaggatják a készülő éjszakát, a két egyvérű férfi 
pedig úgy gondolja, hogy a mai nap megpecsételésére 
mégiscsak jól jönne egy ital.  

- Tudjuk, ki fog ma játszani, ha megtartják azt a 
bulit? – kérdezi Dagmar, de tulajdonképpen nem is számít 
semmilyen válaszra, hiszen régóta nem követi a zenei élet 
folyását, már ha lehet egyáltalán annak nevezni az eldugott 
illegal rave-eket és az underground szubkultúra még, a 
városokban vergődő maradványait. Nyilván elektronikus 
zene lesz, de remélte, hogy nem valami kísérletezős, 
instrumentális fehér, tejfölös zaj, felfordított asztalokba 
épített mikrofonokkal rögzített improvizációs digi-golyó 
lökdösés, meg hasonlók, amiket a médiatárban árulnak, 
hanem eredeti régimódi techno.  

- A helyi erők fognak szorgoskodni. Csak érzelmi 
alapú technót játszanak. Többnyire. De igazán én sem 
ismerem a közeget, csak annyit tudok, hogy abban az 
épületben mindig is fura alakok mozogtak. Tudod, ez 
amolyan művésztelep, vagy mi. 

- Igen, hallottam én is ezt-azt, de tudod, hogy van ez. 
Mondanak mindenfélét. 

- Aminek egy része általában igaz is.  
- Akkor most mi legyen? 
 

 
 
 
 



326 

 

        JERKER. 18:08 

 

„Akkor lesz nyugalom és béke, ha az utolsó templom utolsó köve az utolsó pap 
fejére esik.” 

                                                           Emile Zola  

 

Az alfa liposav növeli az izomsejtek glükóz 
felvételét, és segíti a kreatin beépülését a szervezetbe. Jerker 
gondolkodás nélkül magába injekciózott egy kollagénes 
oldatba kevert porciót, amint lehetősége adódott rá az 
alagsor első fordulójában, ahová a víz még nem jutott el, és 
úgy gondolták nem is fog. Szüksége volt a napi koktéljaira, 
melyeket egy, külön erre a célra tartott hűtődobozban, 
hordozható ampullákban tárolt, hogy bármikor 
mobilizálhatóak legyenek. A keverékeket maga állította 
össze a felszívódásuk szempontjából legoptimálisabb 
napszaknak megfelelő elosztásban és arányban, és mindig 
magánál tartotta a következő adagokat. Könnyű azoknak, 
akik szintetikus izomra cserélik DNS azonos részeiket, de 
nem mindenki engedhet meg magának ekkora luxust. 
Előfordult, hogy titkon az jutott eszébe, bárcsak lesérülne 
akció közben, és akkor a rendszer automatikusan kiutalja 
az ilyesmit, neki, mint a rendvédelmi rendszer tagjának 
ingyen. De eddig mindig megúszta, ez viszont közel sem 
csak a szerencséjének volt köszönhető. 

Túlélőmód. 
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A kavarodásban a legbiztonságosabb helyett kellett 
keresni, ami valószínűtlen módon lent volt az alagsorban. 
Minden kormányzati tulajdonban lévő épületnek van 
védett szobája, harminc centi tömör beton, plusz a 
vaslemezek és a hangszigetelés, egy-két hétre való hideg 
élelem és orvosság. A vezetés a hatalmi évek dekádja alatt 
kellőképpen paranoiássá vált, ha még ugyan nem volt 
eléggé azelőtt is, ám manapság minden pillanatban több 
oldalról többszörösen védi magát, veszteget, zsarol, 
lekenyerez - kétségtelenül ez lehetett az egyik ok, amiért 
elpusztíthatatlan. A másik, amiért az úgynevezett népi 
demokrácia máig nem volt képes elsöpörni az önkényt 
vagy gátat vetni a korrupciónak az egész egyszerűen a 
néplélekben rejlik. Ezeket az embereket a történelem 
vérgőzös évszázadai ahhoz szoktatták, hogy csaknem 
mindig vesztesként kerüljenek ki a hadszínterekről, 
megalázottként a béketárgyalásokból, és alattvalóként a 
soron következő elnyomó igája alatt. Az itt élő népek 
múltjának évezredes hagyománya az eltiprás 
állandósulása, a leigázás eltűrése, a behódolás vagy a 
megalkuvás más országok vezetőivel. Csak a felső körök ne 
járjanak rosszul. Mindenkori történelmünk sikeres 
törekvései jószerivel állandóan viszontagságos függőségi 
viszonyokba torkolltak más nemzetekkel, így ezekből a 
kapcsolatokból a felső réteget képző bizonyos elit 
csoportokon kívül nemigen származott haszna senkinek, 
legkevésbé a tömegnek, a népnek. De létezhet-e olyan idilli 
társadalom, ahol az általános néprendelkezés, az igazságos 
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és arányos törvénykezés, a javak hozzávetőlegesen egyenlő 
elosztása valóban megtörténik? Valószínűleg alig akad 
ilyen módon működő rendszer a világon, és ha mégis, az is 
csak megközelíti ezeket a túl eszményi elvárásokat, 
mintegy Kazohíniaként, vagy Gulliver utazásainak 
valamely rejtélyes, eldugott, láthatatlan szigeten létesült 
birodalmaiban létező morálhoz hasonlóan. Mert mi ilyenek 
vagyunk, bizalmatlanok. Talán mert nálunk, az átlagosnál 
is kevesebb hasznosan uralkodó vezetőt termelt ki a 
történelem. A legtöbbjük elcseszett barom volt, idejétmúlt 
ideákkal, téveszmékkel, gőgös hatalomvággyal - s az 
utóbbi évszázadokról már ne is beszéljünk. A 
világháborúkból mindkétszer a vesztesek csatlósaiként 
tértünk meg, ezt azóta is hiába próbáljuk szinkretizálni 
bőséges láncra eresztett nemzeti öntudatunkkal, és már 
több, mint száz éve annak is, hogy a földjeinkről lecsatolt, a 
számla jó részeként megfizetett területekért tüntetőlegesen 
lázadozunk mindhiába. Hiába, mert onirikus 
képzelgéseink arról, hogy ez az ország valaha bármilyen 
jelentőségre fog még szert tenni az emberiség 
történelmében, egyre halványabb, és giccsesebb. Könnyebb 
volt megszokni, hogy vesztesek vagyunk, könnyebb 
mindig valaki mást hibáztatni, jobbnak látjuk hát, hogy egy 
újabb, nemes ágról érkező tulok elhitesse velünk 
nagyszerűségünk vívmányait, felmagasztalja tetteinket és 
túlértékelje a múltat, miközben saját udvartartásának csinál 
belőlünk rabszolgát. Még akkor is, ha előre lehet tudni, 
előre lehet látni, hogy mi fog történni, a kicsit is jó 
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emberismerők már első ránézésre megmondják valakiről, 
hogy milyen, egészen hihetetlen, hogy a kapzsiság, az 
irigység, az arcátlanság, a mohóság, az arcátlanság, és 
mindaz, amiből az emberi természet általában összeáll, 
mennyire meg tud látszani az arcon, a járáson vagy a 
tekinteten. És mégis megtörténik. Az igazságtalanság újra 
és újra megtörténik, szörnyetegek márpedig léteznek, itt 
élnek köztünk, emberi bőrbe bújva csíráznak éveken át.  

az igazán fontos dolgok az árnyékban történnek. 
Jerker meg volt győződve arról is, hogy a keresztény 

civilizáció erkölcsi bukásának fő oka, hogy újra és újra 
kiegyezünk a becstelenséggel. Ezek, az önmagát is 
marcangoló gondolatai közel sem lepték már meg, évről 
évre mindinkább jobban süppedt a rendszer 
elviselhetetlenségébe oltott kritikus elégedetlenkedésbe, s 
ez által akár önképével is szembekerülve kínozta magát. 
Nem ritkán épp az ilyen kritikus helyzetekben, váratlan 
akció vagy feladatteljesítés közben törtek rá e borús 
gondolatok, mégis minden esetben tökéletesen képes volt 
fókuszálni az előtte álló, aktuális feladatra is. Ez a több 
irányba osztott figyelem kicsit sem esett nehezére, sőt 
élvezte, hogy pezseg a vére, lüktetnek az izmai, a fejében a 
nyomás, a zsibbasztó akaratosság, nem is tudatos, épphogy 
ösztönös, tudattalan, önmagát tápláló, szikrázó 
másodpercek, az idő hártyahuzalai között. 

…A vízbe mártott külső folyosókról, üvegszilánkok 
és törmelékek kavargó moslékában tántorgó alakok… 
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…Derékig vizes öltönynadrágok, kiszakadt 
kosztümök, csapzott figurák, elkeseredettség tükröző 
arcok… 

Többedmagával, osztagának apránként 
összekapcsolódott tagjaival meg egy tucat kimenekítendő 
bürokratával együtt merült az épület alá, s végtére is 
sikerült eljutniuk a védett szobába, amely további, föld alól 
is megközelíthető frekventált célpontokhoz vezetett.  Ilyen 
volt a közeli privát kórház is, a szakaszvezető rögtön ez 
mellett döntött mielőtt beosztotta az épület különböző 
pontjaiból összeterelt belsősöket, diplomatákat és 
irodistáikat a védelmet biztosító egység tagjainak, akik 
közül nem mindenki volt jelen. Azokról, akik az esőbomba 
érkezésekor a kapuban és a külső területeken állomásoztak, 
nem sok hír érkezett. A belső kommunikációs vonalak az 
események hirtelen bekövetkezésekor percekig 
használhatatlanok váltak, de mire az épületben lévőket 
nagyjából sikerült összeterelni, már ismét működtek, s 
onnantól ez már könnyített egymás keresésén. A sérülteket 
a körülményeknek megfelelően el kellett látni, bár a 
szobában talált egészségügyi csomagok csak átmeneti 
megoldást jelentettek a kisebb zúzódásokra, horzsolásokra. 
Halottakról nem tudtak. A rádiósok most folyamatosan 
tartva a kapcsolatot a parancsnokokkal, azt az utasítást 
továbbították, hogy akit csak lehet, tereljenek át a 
privátkórház hasonló építményébe, ahol megfelelőbb 
ellátást kaphatnak, s csupán másfél kilométernyi földalatti 
utat kell megtenniük.  Ezeknek még ilyenkor is kinyalják a 
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seggüket - raktározta el magában Jerker, és különösebb 
együttérzés nélkül szemlélte a szobában feltűnő néhány 
fejest, mert tisztában volt vele, hogy a nyertes pakli 
komolyabb ászai már mind védett helyen konyakozgatnak. 
Öltönyös bürokraták, feltörekvő politikusok, több ezer éve 
játsszuk már ezt, és nem változik semmi, a gazdag 
kihasználja, leöli a szegényt, az egyik ember a másikon 
keresztül taposva gyarapodik. A mikrofonállvány nem 
kérdez. Az igazságnak csak a filmekben van esélye, csakis 
ott érvényesülhet, igen, a képernyőn megtörténik, de a 
valóságban igen-igen ritkán. Eltűnnek a tárgyak, vagy nem 
változtatják alakjukat, ez egy meghitt kis világ, ahol 
jóindulatú a közömbösség, igazibb, mint a másik, szilárd, 
mint a barátság, és köztük mindig számítani lehet a 
megbocsájtásra. Ezek itt, a védett szobában csak fejeseknek 
látszó alakzatok, csak csírák. Persze a természet 
törvényéhez híven, a csíra az ürülék közelében hajt ki, 
minthogy a nemzőszervek elvegyülnek a húgyszervek 
közt, és minden új élet nyál, váladék és vérburokban 
születik meg, úgy, ahogy a trágyából nő ki a legburjánzóbb 
zöldség. Igen, itt vannak páran, a két külügyi államtitkár 
meg egy pénzügyi biztos, egy nő a sajtóosztályról, és 
valami kabinetfőnök. Nem ismeri fel az összes arcot, de 
nem is érdekli különösebben, ez is csak egy munka, de azért 
bevallja magának, hogy a kelleténél több energiát fektet 
abba, hogy nyomon kövesse mindenkori tevékenységüket, 
s így bármennyire is megveti a társaságukat, mégsem képes 
figyelmen kívül hagyni érzelmeit velük kapcsolatban. 
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De magában mosolyog.  
Arcára nem ülnek ki ezek a belső érzelmek, tisztában 

van vele, hogy a nevetés gyakran visszavarázsolja a férfiak 
ábrázatára gyerekkori arcukat, ezt pedig nem engedheti 
meg magának. 

Annak azért szintén csendesen örült, hogy mégsem 
kellett meghúznia a ravaszt, mi több a főkapun végül 
ironikus módon néhány tüntető végül még be is jutott, már 
amennyiben a víztömeg besodorta őket a falak tövébe. 
Nyilvánvalóan többen is meghaltak, de némelyiknek 
sikerült valahogy felsodródnia a folyosókig, végtére is a 
természet szelektál. Akad, aki könnyebb zúzódásokkal 
úszta meg az egészet és már a védett szobában várja a 
további segítséget. Már amennyiben bármikor is érkezni 
fog az erre vonatkozó parancs, de még valószínűbb, hogy a 
rebellis egyedeket addig fogják váratni, amíg csak lehet, 
kisebb gondjuk is nagyobb ennél, vélhetően az adataik 
begyűjtése után kidobják őket az utcára, ha csak nem 
kapnak egy két puskatust is a vérmesebb kollégáktól. Soha 
ne legyünk jóhiszeműek senkivel szemben. Láthattuk 
filmeken, olvashattuk könyvekben, hallhattuk milliószor. 
Megtörténik. Az igazságtalanság megtörténik. Újra és újra, 
ahogy a történelem hullámai mementóként csapódnak 
vissza ránk, követelve, hogy ismét megtörténjen. A 
kormány szemében ezek itt elégedetlenkedő ellenállók. 
Hazaárulók. Esőbomba ide vagy oda, vészhelyzetben 
könnyedén lehet nyomokat eltűntetni, ahogy az már 
nálunk szokás. Még az is lehet, hogy szerencsétlenek a 
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süllyesztőben végzik. Ilyen is volt már. Jobb, ha elfogadjuk, 
hogy ragadozók vagyunk, egymást öljük, egymáson 
taposunk át, hogy érvényesüljön akaratunk, ez a természet 
örökös kontratánca, hiába emelkedtünk két lábra. Ez 
mindig így ment. Csak az ipari forradalom előtt a természet 
normálisan szelektált. Kanyaró, szifilisz, spanyolnátha, 
lepra, mumpsz, skorbut és csatlósaik. Majd az ipar 
felvirágozása során javultak az életkörülmények, 
elérhetővé váltak gyógymódok, és elkezdtünk rohamosan 
szaporodni. A legújabb korban a vírusok tovább tizedelnek 
minket, de úgy tűnik, hogy a természetnek ez csupán az 
egyik eszköze az emberhez való alkalmazkodásban, és 
mára sikerült elérnünk, hogy életmódunkkal 
rákényszerítsük az ellentámadás variánsainak 
megteremtésére.  A jelenlegi szélsőséges időjárási 
körülmények mind a természet viszontválaszai az emberi 
pusztításra. Mi pusztítjuk a természetet, ő is pusztít minket. 
Még mindig azt hisszük, hogy megnyerhetjük ezt a harcot, 
de a fordulópont, amely negatív pólusába billentette a 
folyamatokat, már rég elmúlt. Már a ’20-as évek elején 
elkezdtek felengedni a jég-mezők, a Szibériában 
felszabadult metán és egyéb barátságos társai tovább 
bonyolították és táplálták az évtized első felének 
népvándorlási hullámait, ember még nem látta dolgok 
fejlődtek ki naponta azokból a felszabaduló bacilusokból, 
melyek aztán élő szervezetekbe fészkelve találkoztak a 
masszív mezőgazdasági kemikáliákkal, vagy a természetes 
folyókban lévő emberi hormonokkal. A mongol maláriás 
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cinkék. A banánpókok. A vérmérgezést okozó gyilkos 
poloskák.   

 Jerker érezte, ahogyan a fejében nyugvó gondolatok 
a falak belsejéhez tapadó szárazgombák szívósságával 
élnek tovább, sóhajtott egyet, aztán inkább önként 
jelentkezett a kórházi kísérethez.  

Odalent aztán a folyosón, a tízméterenként 
kihelyezett vészlámpák opálos futószalagfényei alatt, 
miközben kissé szétesve, de azért ütemesen haladtak a 
kísérő szakasszal, a levegő már szinte szétrobbant a 
feszültségtől. Fülledt, meleg pára csapódott le körülöttük a 
folyosón, ami elég tágas volt, készítői annak idején nem 
spóroltak a hellyel, így könnyedén elfértek egymás mellett 
is akár.  Elöl hátul közrefogva csaknem kéttucatnyi 
védendő személyt, az egység tagjai magabiztosan tették a 
dolgukat. A fegyverek itt már mit sem értek, legtöbbjük 
csak a világítás használta rajtuk, hogy még jobb látási 
viszonyok legyenek. A levegő poshadt és elhasznált 
molekulái gyors egymásutánban rogytak össze a térben, jó 
ideje nem járhatott itt senki. Talán valamelyik utolsó 
karantén alatt lehetett használva, és feltehetően 
fertőtlenítve is, tehát ebből a szempontból biztonságban 
érezhették magukat. Az elgyötört arcú kosztümösök azért 
kellően megtépázottnak látszottak, bár mentségükre 
legyen mondva egy rossz szót nem szóltak az út alatt, és 
egyik-másik egészen jól állta a sarat.  Egymás öblös 
lihegései pattogtak vissza a falakról, melyek létezéséről 
legtöbbjük eddig nem is tudott, fejük felett tompa 
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basszushangok, apró földrezgések jelezték, hogy a 
pusztulás belevág az ódon épületek falaiba, ahogy az ő 
fejeik is megteltek szokatlanul éles gondolatokkal, mint 
mindig, mikor a szervezet tirozint és adrenalint termel. Így 
van ez, a dolgok fejben dőlnek el. „A lányok szúrnak, a fiúk 
ütnek, a felnőttek fejjel küzdenek - ott zajlik az igazi harc.” 
Valami filmben volt ez, már nem emlékszik rá, de ezeket a 
sorokat megjegyezte, mert egyszerű, de mély 
bölcsességnek vélte, amit hasznosnak is talált.  

Negyedóra múlva elértek egy szélesebb 
lépcsőfeljárót, amely valóban egy magánkórház 
gyomrához vezetett, de az ajtó nem meglepő módon zárva 
volt, így fel kellett feszíteni. Közben a rádiós jelentések 
mindenhonnan visszaigazolták az eső elvonultát, és a szél 
mérséklődését, valamelyik nagyon okos öltönyös szóba is 
hozta, hogy akár a felszínen is mehettek volna. De senki 
nem tudta, pontosan mi történt és milyenek a kinti 
állapotok, így hát a többség biztonságosabbnak vélte ezt a 
megoldást. A kórház alagsorán át feljebb jutottak, mire 
kisvártatva meg is jelent néhány riadt tekintetű ápoló, akik 
másfelől örültek is a gépfegyvereket markolászó 
feketeruhásoknak.  

Most már több tucat ember lézeng a teremben. 
Soha nem tartozott igazán közéjük. 

A személyzet tagjai mirtusz-szűrővel felszerelt 
egészségügyi maszkokat viselnek, mintha vírusfertőzéstől 
tartanának, bár jelenleg nincs érvényben semmi, ámde 
sosem lehet tudni, nem bízhatunk semmiben. Jól 
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megtanultuk a leckét, az évek óta tartó karantén-állapotok 
váltakozása belénk nevelte a megfelelő viselkedést, és már 
magunktól is megtesszük, amit majd később újra elvárnak 
tőlünk. Az átalakulás teljes, lefolyása néhány évtized alatt 
végbement, hiába hittük szentül mindvégig, hogy 
megállítható, a szabad akaratunkat elnyomó, 
véleményünket deformáló évek alatt lassan mégiscsak 
bebábozódunk, s amolyan kaptáremberként élünk tovább.  
Így van ez, mert amennyire összefog minket az internet, 
legalább ugyanakkora szakadékokat is ás közénk, hiszen a 
természet mindenáron megőrzi az arányosságait - megtette 
ezt már számos alkalommal. Dobozokban élünk, holnap 
felkelünk, ismét eladunk egy napot az életünkből a 
kenyeret adó vállalatoknak, leélünk egy napot úgy, hogy 
nem is éltünk, és most majd erőt gyűjtünk másnapra, pedig 
holnap sem fogunk élni.  

Megszökni a meddő munkák, az önkábító fecsegők, 
az üres napok, az értelmetlen mozdulatok és az egész 
világra nehezedő apokalipszis elől. Ezt akarja mind, Jerker 
jól tudja, de csak szánni tudta őket, mert nem voltak elég 
erősek ahhoz, hogy a kezükbe vegyék sorsuk irányítását. 
Egyúttal azt is elismerte, hogy mindez a tömegvonzásból 
adódó törvényszerűség, amivel nem lehet mit kezdeni, 
hatni rá is talán csak úgy lehet, hogy egyetlen pontból 
fordítjuk ellenpólusára, negatívjára. Jól ismerte ezt a 
terepet, mert apja révén mindig is ide tartozott, miáltal 
merőben más mozgatórugók irányítják, mint a nagy 
többséget, és ehhez meg is van elégedve. Élvezi, ha terhet 
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cipelhet, ha hozzá tehet valamit a dolgok megszületéséhez, 
az épüléshez, a rendszerhez. Belé nevelt késztetés ez, 
melyet leküzdeni nem tud, de irányítani igen.  

A teremben megindul a nyüzsgés, a sérülteket 
felviszik a szobákba, csinos kis ápolónők, kissé ziháltan, 
ámde annál kívánatosabban. Ebbe a kórházba sem a 
lakótelepről járnak be kezelésre a vendégek, az biztos. A 
terem végében például ott van az a fazon, aki valamikor 
tényleg benne volt az ászok klubjában, de mára elveszítette 
jelentőségét és befolyását. Most nem csak hogy az idő 
látszik meg vonásain, hanem a maga alatt mindent 
kíméletlenül elmorzsoló politikában töltött hosszú évek 
lenyomata is. Arca mélyen barázdált, tekintete elnyűtt, de 
mégis van benne valami megfoghatatlan, figyelemreméltó 
belső erő. Bizonyára ez a belső energia az, amely a 
körülmények ellenére tovább működteti, bármennyire is el 
van fáradva, bármennyi fáradtság tükröződik tekintetében. 
Mert az jól látszik, hogy sok más társához hasonlóan őt is 
meggyötörte a politika torz világa, a menetrendszerűen 
érkező igazságtalanságok, a rendszer örök létét biztosító 
aránytalanságok végeláthatatlan sora. Homályos 
szinkretizmus sejlik át nézésén, a csömörhöz hasonló 
mentális állapot, mintha belefáradt volna abba, hogy 
végeredményben mindig a kis ember jár rosszul, míg a 
hatalmasok tovább terjeszkednek, dőzsölnek, és hogy 
mindez több ezer éve nem változik, és ő is benne van 
nyakig. Tényleg ugyanazt játsszuk, csak mindig mások a 
szereplők, Birk, igen, ez a neve, most már emlékszik, ő az 
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egyik közülük, néhány alkalommal talán védte is - 
ünnepélyes megnyitók, hídavatók, színes szalagok, széles 
mosolyok, aprólékosan megszerkesztett hidegtál csodák, 
mikrobarázdált gyönyör, értelmetlen protokoll költségek. 
Ez történik, amikor egyes emlősök egyszerre abbahagyják 
a kézen járást, és a négyből egyszerre kettő lesz. Aztán ezek 
a sikeremberek a végtelenségig frusztrálják a világot a 
sikerükkel, amely viszonylagos, a luxussal, ami sokszor 
tételesen hamis és a kétes termékükkel, ami egy ostoba és 
mérgező hazugság. 

Miért gyűlöli őket ennyire, miközben nekik 
dolgozik? Ezt az életet szánta neki az apja, aki ugyanígy 
gyűlölte őket, mégis, egészen fiatal korától kezdve minden 
egyes nap erre az ellentmondásos életre készítette, éppen 
ezért csak ezt az életformát ismeri - mást ezen kívül el sem 
tud elképzelni. Fegyelem, kitartás, csökönyös elszántság, 
bármilyen szélsőséges körülmény elviselése hosszú távon. 
A túlélőnek azért sikerül, mert nem nyafog, hanem elvisel 
és kivár.  Elvisel és vár, alkalmazkodik. Ahhoz szoktatták, 
hogy kibírjon mindent, s ez a szikár eltökéltség 
nemzedékről nemzedékre a családja védjegyének 
számított. Ezekkel a felmenőkkel valójában vajmi keveset 
találkozhatott életében - apja mindkét testvére most is 
valamelyik közép vagy dél-amerikai ország zászlaja alatt 
teljesít zsoldos szolgálatot és csak kivételes alkalmakkor, 
ritkán térnek haza - de a mindenkori összetartás 
deontológikusan következett e családi életmódból, s nem 
volt kérdés, hogy bármelyikük bármikor kiáll a másikért.  
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A hagyomány megkövetelte Jerker apjától e katonai és 
szolgálati tudás továbbadását, mint ahogy tőle is 
megkövetelte az ő apja, előtte meg annak az apja és így 
tovább. Ezek a felmenők rendszerint ugyanolyan 
rezsimeket szolgáltak, mint most ő, s ahogy az évek teltek, 
ennek zavarba ejtő mivolta egyre inkább ott pöffeszkedett 
elméjében. Miért éppen ő lenne az első, akiknek ez ennyire 
birizgálja a lelkiismeretét, holott nagyon jól tudja, hogy 
ezeket az érzelmeket már rég ki kellett volna zárnia 
munkájából. Évekig sikerült.  Hiszen eszébe sem jutott, 
csak most, az utóbbi időben kezdett besokallani a 
nyilvánvalóan aránytalan rendszer túlkapásai nyomán. 
Nyilvánvaló, hogy már eddig is ez történt, csak valahogy 
nem akart róla tudomást venni, a szemei csak nyelték, és 
nyelték a képeket, mintegy feneketlen kút, amely most úgy 
látszik mégiscsak megtelt szennyvízzel, s most 
kibuggyanni vágyik. Évekig üres tekintettel nézte ezt, de rá 
kell ébrednie, hogy egyre kevésbé bírja elviselni őket. Vajon 
mit gondolhattak azok a felmenői, akik például ezeket a 
közép-amerikai juntákat, gazdasági konklávékat védték? A 
világ elmaradottabb vagy sűrűn lakottabb térségeiben az 
elmúlt évszázadokban is ugyanolyan igazságtalanul folyt a 
történelem, mint előtte, s ha egy pillanatra (néhány 
évtizedre) el is csendesednek a viszályok, elhitetve a 
világgal, hogy most már minden rendbe jön - mindig 
visszatér egy újabb és újabb hullám, minek folytán a 
modern, felvilágosult ember, csupán szájtátva bámul: ilyen 
még mindig van? Még mindig létezik, hogy embereket 
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megfosztanak földjeiktől, üldöznek és gyilkolnak 
igazságtalanul, valamely vallási ideológia vagy gazdasági 
terv mentén? Bizony, hogy létezik, újra meg újra kiújul a 
seb, mely az emberiség jó szándékán feslik át, kiújulnak a 
vallási buzgalmak és a vakhit által követelt gyalázatos 
tettek, népirtás, komplett falvak lebombázása, éhbérért 
való dolgoztatás már gyermekkortól - ne legyen illúzióink. 
Az igazságtalanság újra meg újra megtörténik: 
államcsínyek, választási csalások, az alkotmány önkényes 
módosítása. A legtöbb helyen a túlnépesedés is rátesz még 
erre egy lapáttal, India és Kína már vagy száz éve bajlódik 
ezzel, de a közép és dél-amerikaiak ezerféle, egykoron 
maja, azték vagy arawak indiánoktól származó 
népcsoportjai is ugyanezt nyögik. Kik harcoltak 
Argentínában és Venezuelában? Hogyan bombázták le 
Guatemala banánültetvényeseit? Zöld Pápák és Vörös 
Angyalok, junták, nemzeti színű lobogón trónoló sasok. 
Vízbanánligetek. Hiába mondja magát civilizáltnak e 
népség, amíg hagyja megtörténni, vagy meg nem történté 
hazudni a világban megtörténő borzalmakat, amelyek 
pedig időről időre megtörténnek: az amerikai indián 
holokauszt, a párizsi kommün, a kereszteshadjáratok, a 
jugoszláv és román népírtássok, és mind a többi hasonló. 
Mert a világ másolja önmagát. Az idő megáll, lázadások, 
kijárási tilalom, az alkotmányos jogok felfüggesztése, a 
rendkívüli állapot bevezetése. És mindig van egy barom, 
akinek szónoklatai éveken át a Legszentebb Eszmék, 
Törvényes Jogok, Szabadság, Hűség, Függetlenség, 
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Szuverenitás, Hazafiúi Öntudat, Nemzeti Büszkeség, 
Hagyományőrzés, Történelmi Küldetés valamint a Szent 
Kötelesség nagybetűs dogmáiból táplálkoznak, s táplálják 
a hiszékeny népet. És ha háború van, miden van. Egyesek 
éppen ebből gazdagodnak meg, s már nem is olyan kevés 
ember érdekeltsége, hogy folyamatosan konfliktus legyen. 
Persze legjobban mindig azoknak éri meg, aki még csak 
fegyvert sem fognak, hanem íróasztalok mögül döntenek 
földterületek, gazdasági demarkációs vonalak meg 
emberéletek felett. Aztán beindul az ipar, nyikorgó csigák, 
vas-és acéllemezekre lecsapó kalapácsok, cementöntés, 
szegecselés, dübörgés, sípszó, sziréna, ellátmány-szállítás, 
motorizálás, digitális térképek, whiskey és gin a 
páncélszekrényben. A földből feltörő emeletek, a 
függőleges irányba terjeszkedő városok, amelyek már észre 
sem veszik a régi várost, amelyből kinőttek, elnöki paloták 
platereszk kapukkal, és újabb lendületet vesz a mészárlás. 
A hatalmasok és a kicsik harca szemtől szembe, 
nemzedékről nemzedékre, síró emberek szemében 
folyékony, fémes harag, sós és égető. De az emberiség egyik 
fontos védőfegyvere, hogy megtanult felejteni. A mondás, 
hogy „minden jobb volt régen, nem azt jelenti, hogy azelőtt 
kevésbé rossz dolgok történtek, hanem, hogy az emberek 
már elfelejtették őket. Elfelejtik felforgató tevékenységgel 
vádolt rokonaikat és barátaikat, akik egyik pillanatról a 
másikra tűntek el otthonukból vagy a nyílt utcáról, hogy 
elmondhatatlan kínzások közepette valljanak – az esetek 
többségében a semmiről. A hadseregek nemzetmentő 
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paranoiája és téves helyzetértékelései, a körzeti katonai 
parancsnokságok kívülről ellenőrizhetetlen 
hierarchiájának hatásköre, a gerillaszervezetek és a 
radikális mozgalmak felmorzsolódása, tüntetések és 
felvonulások szétoszlatása, sztrájkok letörése, kijárási 
tilalmak betartása, lakóházak és vállalatok átkutatása, 
utcákon való őrjáratozás. A világ tudomására aztán másféle 
hírek jutnak, a kormányok által kiadott hírek mindig 
másak. Ha a kormánysajtót olvasod, minden rendben van, 
fejlődik a gazdaság, nincs munkanélküliség, a térség 
legerősebb gazdasága vagyunk. Olyan, minta egy fénykép 
eredeti negatívját néznénk. Különben meg: a gazdagok 
világát vajon hányszor próbálták már elpusztítani 
eredménytelenül?  

Újra itt vagyunk.  
És addig, amíg a társadalom többsége nem tanulja 

meg, hogy a szakadék felé rohan gyávaságból, 
gyengeségből, önzésből - mert az egyszerűbb, mint 
megállni és szembe fordulni azokkal, akik terelik őket - 
akkor ez az ország, legalábbis mindaz, ami érték belőle, el 
fog pusztulni.  Egy olyan helyzetben, ahol az egyébként is 
munkavállaló és szakszervezet-ellenes hatalom szakmai 
vitákban is a félretájékoztatás, a porhintés eszközeihez 
nyúl, ahol a hatalom közpénzből épített mozgástere 
összehasonlít-hatatlanul nagyobb, mint az 
érdekképviseleteké, ahol a hatalom nem habozik a 
legdurvább és legetikátlanabb módszereket alkalmazni az 
egyes intézkedéseivel kritikus szakértői közösség ellen, ott 



343 

 

a közös felelősségvállalás alapvető érdek. Ez az, amit máig 
nem sikerült tudatosítani. Másrészt meg az ország 
értelmiségének nagyobbik része gyáva, meghunyászkodó, 
csak a saját pillanatnyi érdekeit nézi, az már egyáltalán nem 
érdekli, mi történik másokkal, mi lesz holnap. Csakhogy az 
emberek olyanok, mint a víz: a kisebb ellenállás irányába 
szeretnek folyni, a kulturális elit pedig lehetővé tette 
számukra, hogy egyre kisebb szellemi és intellektuális és 
morális ellenállás irányába folyhasson.  

Birk Sanders. Ez a neve, igen. 
Mi lenne, ha egyszerűen csak megölné? Tenne 

valami értelmeset végre, megszegné a létező összes 
szabályt, de legalább kiiktatna egyet közülük. Ebben a nagy 
felfordulásban senkinek fel sem tűnne. Persze ott vannak 
még a mindenütt jelenlévő kamerák.  Kamerák mindenütt, 
a rendszer figyelő szemei, lencsék, amelyek a körülöttünk 
zajló őrületet közvetítik. Ma már a politika rohan a média 
után, az pedig azt csinál, amit akar, a médiakonszernek 
hatalma napi szinten befolyásolja az irányítást. A 
felvételekkel azt csinálnak, amit akarnak, történeteket 
gyártanak, híreket kreálnak, olyanok, mint az egykori nagy, 
klasszikus filmek forgatókönyvírói az ezredfordulón. 
Amikor még szükség volt rájuk. Mielőtt tönkre nem tették 
a filmipart is a kamu járványokkal. Senki nem tehet 
semmit, a folyamatok megállíthatatlanok, nincs TB-d, ha 
nincs oltási bizonyítvány a tárhelyeden, senki nem képes 
már visszacsinálni azt, ami elromlott. 
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Egy lövés az egész. Háromszáz méterről bárkit 
leszedne, csak a megfelelő alkalom kell.  

Változna-e valami? Eljutna-e az emberekhez a hír, 
vagy a szerencsétlenség árnyékába merülne? Talán, ha 
valamivel nagyobb rangú ember lenne, valaki, aki sokkal 
előrébb áll a ranglétrán. Birk Sanders…kikopott a neve, alig 
beszélnek róla. Most meg a látóteréből is eltűnt már. Ennek 
nem most van itt az ideje. 

Emberek nyüzsögnek mindenütt. 
Hangszigetelt folyosókon haladnak az épület belseje 

felé, a kórház káprázatos belső terei egyszerre borzasztják 
el és nyűgözik le Jerker-t, mialatt leszakadozva egymástól 
foglalják el a szakaszvezető által kiosztott pozíciójukat. 
Mindenki biztonságban van, a személyzet még némi tofu-
salátát is kerít valahonnan, és nagyon úgy tűnik számára, 
hogy egy órán belül véget ér az egész.  

Fejében még előző gondolatai súrolódnak 
egymáshoz, nyilvánvaló, hogy a meteorológiai 
változásoknak hatása van az emberi szervezetre, hát még 
mi lehet az ilyen anomáliákkal, mint ez a mai, de miért pont 
ma, miért pont itt? Vagy az őrület, az annak a 
megrázkódtatásnak az eredménye, melyet az ember, 
intelligenciájának felismerésekor átél? 

A parancsnok akkor odainti magához. Tekintete 
alatt a szurokfekete arcfestéken már apró izzadságpatakok 
vágtak sövényt, s mintha kék szemeiből erednének, még 
felismerhetetlenebbé tették nyúlánk, hosszú arcát. 
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Bizonytalan kifejezéssel azt mormogja gyér, fekete bajusza 
alatt: 

- Külső munka van, Jerk! 
- Miről van szó? 
- Az egyik fejes le akar lépni. Jó lenne, ha elkísérnéd. 

Szerintem még mindig sokkos állapotban van egy kicsit, és 
kurvára nem érdekli a biztonsági protokoll. – A parancsnok 
úgy tesz, mintha csak beszélgetni jött volna ide, pedig a 
mondatai abban a pillanatban válnak paranccsá is, amint 
kimondja őket kérés nélkül.  

- Mi baja lehet? Megfullad? 
- Felőlem meg is fulladhat, de csak miután lejár a 

munkaidőm. Addig viszont én felelek érte. 
- Tiszta. 
- Akkor nézd meg, ott van-e még az előtérben és 

vidd, ahova menni akar. Nem nyugszik. Én meg nem 
nyugszom addig, amíg nem jelented le, hogy valami 
biztonságos helyen van. Utána mehetsz. Mára ennyi, a 
többit megoldjuk. 

- Extra túlóra? 
- Vicces vagy, de jobb, ha indulsz. A neve Sanders. 

Onnan ismered meg, hogy… 
- Ismerem – feleli, azzal tovább indul a Kaminski 

képekkel teleaggatott folyosón a kijárat felé. Még felmutatja 
a szakaszban használatos egyedi kézjelet, amit a 
parancsnok, nem túl bizakodó száj-lebiggyesztéssel kísérve 
viszonoz. 
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                                                                  BIRK, 18: 48 
 

„E földön írok én melyet úgy nyúznak élve / Hogy szemmel látni már ínt 
csontokat belet / És látom erdeit mint nagy fáklyákat égve / S látom a madarat 
kigyúlt vetés felett” 

                                                          Louis Aragon- Panoptikum 7  

 
A levonuló vízár utolsó tajtékpamacsai még 

fodrozódnak, amikor Birk kilép a kórházépületből. Az elé 
táruló utca képe épp annyira szürreális, akár egy Miró 
festmény. Órája szerint a légszennyezettség két pontos 
eltérést mutat, amely még megnyugtató számára, nincs 
szükség maszk-modulra. Megnyugtatja továbbá a maga 
mellé vett biztonsági ember jelenléte is, aki fürkésző 
tekintettel vizslatja minden mozdulatát, szkenneli a lába 
alatti törmelékhalmokat - majd hivatásszerű közönyét 
legyőzve azt mondja: 

- Édesfaszom… 
De nincs semmi más egyéb, ami megnyugtató lenne 

Birk számára. Vannak olyan periódusok az életben, amikor 
annyi oldalról omlik össze körülöttünk minden, annyi a 
megoldásra váró probléma, fenyegetettség vagy rossz 
előjel, hogy egyszerűen besokallunk. A mérleg nyelve 
átbillen, és már semmi nem számít. Egyfajta beletörődés 
volt, az az érzés, amikor már minden mindegy, nincs 
jelentősége egy újabb csapásnak, hiszen több százat elviselt 
már, nem jelent semmilyen újdonságot a tartalma. Egyre 
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magabiztosabb volt, mert  tudta, hogy a történelem 
nemsokára újra felszámolja önmaga hibáit, ahogy az már 
lenni szokott, csak győzze kivárni. Jelenléte addig szinte 
semmit nem számít, mégis ebben a tekintetben felettük áll.  

Egy megtépázott autó a motorháztetőjére zuhant 
parkolóautomata leple alól eregeti füstfogait, állnak egy 
darabon, Birk csak bámul, mindketten csak bámulnak. 
Meglehet, épp ugyanarra gondolnak, hogy megnyugvás 
végül is most már nem is lehetséges, a világ megváltozott, 
a bomlás visszafordíthatatlan. Önmagunkat mérgeztük 
meg, szép lassan, évtizedről évtizedre, korszakról 
korszakra egyre kevésbé figyelve a belső hangra, 
mindinkább megmámorosodva a hatalomtól, tudástól és 
erőtől, mellyel önmagunk és a természet fölé kerekedtünk. 
A folyamatok egyre gyorsulnak, a ’80-as, ’90-es években 
újabb fordulatszámra kapcsolunk, és így tovább, és az 
egyre fokozódó lármában, ma már mintha mindenki süket 
lenne. És majd újabb fejezetek nyílnak, a maliciózus 
fiatalság újra meg újra kiröhögi az előtte állókat, nem hisz, 
csak feltételez, észre sem veszi, hogy egyre inkább 
bebábozódik, kasztok, és a hozzájuk tartozó mindenkori 
kasztanyettáik, időnként a győztes fejeken 
szarvaskirálymaszkok, az élet pereg tovább, mint aranyásó 
szűzkurvákon a gyémántberakásos nemzeti rokolya bálok 
alkalmával - és most szóljon a nemzeti himnusz.  

Birk most arra gondol, legszívesebben lemenne a 
tengerhez és megnézné a naplementét, majd ahogy a tenger 
a naplemente után átalakul és egy sötét szörny lesz belőle. 
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Egyszerre vágyni kezdett a füstölőárus bódékból áradó 
göngyölt tőkehal illatra, meg, ahogy esténként a 
nyílegyenes keresztutcák aszfaltját ólomkékfénybe vonják 
a kábult rovaroktól maszatos, szél himbálta utcai lámpák. 
A nyár utolsó leheletét akarta érezni. De most még csak este 
hét. Az úttest mindkét oldalán magas lakóházak fogják fel 
a nap sugarait, s mintha mi sem történt volna, a 
megtépázott fák megmaradt ágai kinyúlnak könyörögve az 
út fölé, a fény után áhítozva. Utánuk hosszú csöndek 
nyúlnak és csak gyér közönségük lélegzik bennük, az 
utcára elsőként kimerészkedő alakok, gyűlnek, egyre csak 
gyűlnek kifelé, másznak elő, mint patkányok a 
csatornákból. 

- Miért is jöttünk ki? – kérdezi aztán kísérője. 
- Hogy elszívjak egy büdös nagy jointot itt és most, 

még a nagy finálé előtt! – válaszolja Birk, amitől a másiknak 
egy pillanatra feláll a szőr a kezén, kérdések már régóta 
nincsenek, csak előre megírt válaszok, de nyilván majd az 
események okozta sokknak tulajdonítja a politikus 
szokatlan viselkedését. Azon már meg sem lepődhet, hogy 
a fickónál kábítószer van, az megszokott ezekben a 
körökben, meg úgy nagyjából minden körben csak más – 
más szinten és szereplőkkel, egy kis fantáziával még talán 
azt is könnyedén el tudja képzelni, hogy ezeknek a 
privátkórházaknak széles spektrumon mozog a kínálata. A 
füvet ráadásul a nyugati világ nagy részén mára 
dekriminalizálták, csupán néhány olyan szűklátókörű 
ország maradt, mint ez, ahol még pénzbüntetést 
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szabhatnak ki a fogyasztásért. Persze mindennek 
ugyanúgy megvolt a maga gazdasági oka, mint annak, 
hogy a járványmentes időszakban is maszkok viselését 
írják elő az embereknek. A szabályozások ilyen téren a 
maguk sajátos, itteni módján mindig a nyugati példákat 
követték. A szomszédos országokban már automatákból 
veheted a thc pasztillákat, nálunk meg nem tiltott ugyan, 
de pénzbüntetéssel terhelt cselekmény a fogyasztása. Az 
ilyen és ehhez hasonló abszurd szabályozásokon már senki 
nem lepődött meg, Jerkernek, aki pedig ebben a tekintetben 
egyébként közömbös volt, éppen csak annyit szabadott 
levonnia következtetésképpen, hogy a politikus is ember, 
hús, csontok, szövetek elegye, és ebben talán még lélek is 
van. Hanem jobbnak látta elterelni figyelmét a 
körülményekről, végül is ne legyünk álszentek, a 
teljesítményfokozók használata sem engedélyezett minden 
szektorban. 

- Uram, melyik is volt az a gleccser, ami elindította 
ezt az egészet? – kérdezi a politikust s azzal kulacsából 
rőtsárga folyadékot tölt magába. Még mindig ott állnak a 
klinika bejárata előtt, látják, hogy egy sarokkal lejjebb 
kigyulladt az ott üzemelő bank épülete, és a temérdek 
lezúdult víz ellenére különös módon füst száll fel több 
helyről is. 

- Szerintem ez akkor kezdődött, amikor lerakták az 
első vasúti síneket – feleli Birk, és érzi, hogy a fejében lévő 
zsibbadás egyre erősödik, amióta kiléptek. A Krijstentől 
lejmolt füves cigi talán majd segít. A lánynak egész szép 
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gyűjteménye volt a fiókjában, és amikor a pánik beütött, 
nem bírt ellenállni a késztetésnek, és elhozott egyet, a 
különféle színű kupakokkal lezárt műanyag tartókából. Az 
övé egy piros volt, amelyre vékony filctollal a következőt 
írták: Jack Herrer. 

- De nem lepődnék meg azon se, ha kiderülne, hogy 
ez közel sem véletlen. Vagy már senki sem tudja, hogy ki 
irányít? Végleg elvesztettük a kontrollt? – faggatja tovább 
kísérője, aki közben fél szemmel a területet is pásztázza. 

- Jakobshavn. – mondja Birk. 
- Hogy? 
- A gleccser neve. Azt hiszem az volt az, amire akkor 

úgy számolták, hogy nagyjából most kellene leválnia. De 
ennek már tizenhárom éve. 

- Hát ez nem jött be. Ezért van ez? 
- Ezért is. De a kontrollt is elvesztettük. Nagyjából 

akkoriban.  
Kihúzza a tokból a vaskos, citrus-illatot árasztó, 

kézzel tekert cigarettát és szagolgatni kezdi. 
- Az, mondjuk bejött, hogy Kína a Holdon fog 

bányatelepeket nyitni. –folytatja Jerker. 
- Nos, nem minden sci-fi. Néha a valóság 

dramatikusabb. És most már dolgozunk rajta rendesen. 
Nagyon sokan vagyunk és kevés a hely, kevés az élelem, és 
a tiszta víz. Nem jöttek be a vakcinák se. Az okosok már az 
ipari forradalom előtt rájöttek, hogy ha itt beindulnak a 
dolgok, akkor hamarosan nem férünk el. Azt hitték, majd a 
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háborúk úgy is megoldják, de ugye a két világégés után a 
hadászat óvatoskodásba torkollott.  

- Tekintve a faj szokásait, háborúk, népírtások 
folyamatosan vannak mindenütt, de senki nem mer már 
elszabadítani komolyabb fegyvereket, mert tudja, hogy a 
másiknak is van.  

- Pontosan ezért, ez a folyamat elérte a holtpontját. 
Jöhettek a vírusok. De nem haltak meg elegen. Jöhetett a 
néphiszti. Bármi áron. Káosz, tüntetések, polgárháborúk. 
Aztán a vakcinák. 

- De nem haltak meg elegen. 
- Néhány év előnyt azért mégiscsak kaptunk. Az 

idősek és a krónikus betegek nyolcvan százaléka kihullott, 
ezt akarták, és még többet. A természet tékozlón szaporít, 
hogy még bővebb rendben öljön. 

- Ott voltam, uram. Amikor bejelentették a harmadik 
hullámot. Több, mint fél évet biztosítottam kórházakat. 
Eleinte csak a beléptetést. Aztán már a személyzetet is. 

- Akkor sok mindent látott.  
- Az nem kifejezés. Volt, hogy a betegek meg akarták 

késelni az orvosokat. Tudja, a maszkok mögött hamarabb 
elszabadulnak az indulatok, az ember a szövettel eltakarja 
a személyiségének egy részét is, bátrabb lesz, anonim, 
amitől szinte sebezhetetlennek érzi magát.  

- A maszk korlátok közé szorítja az emberi elmét, 
szorongást gerjeszt, és személyiségtorzulást okozhat.  

- Számukra a zsarnoksághoz való alárendeltségnek 
a szimbóluma is volt egyben.  
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-  Mégis hozzászoktak. Az idő ezt is felolvasztotta, 
nem is kellett sokáig várni. És közben a háttérben szépen 
átrendeződött minden. De ehhez kellett a folyamatos 
káosz. 

Ez kissé ellentmondásos, de logikus.  
- „Mégis mi maradna, ha egyszer abbahagynánk az 

örökös hazugságot? Fejetlenség! Egy tátongó gödör, amely 
elnyelne mindannyiunkat! / A fejetlenség nem gödör. A 
fejetlenség létra. Sokan próbálják megmászni, de 
lezuhannak róla, és nem vágnak neki megint. A zuhanás 
összetöri őket. Másoknak megadatik a lehetőség a 
feljutásra, de nem élnek vele. A birodalomba 
kapaszkodnak…az istenekbe…vagy a szerelembe. 
Káprázatokba. Mert csak a létra van ott, és nincs más, csak 
a mászás.” Trónok Harca? Ismeri? 

- Nem nézek filmeket, uram. 
- Majd fog. Na, mindegy. Mert végül túl sokan jöttek 

rá, hogy színjáték az egész. Még mindig akadnak olyanok, 
akik nem oltatták be magukat, és ezekből szerveződik az 
ellenállás, ezektől kell megvédenie a magamfajtát. 

- Ha már itt tartunk, inkább arról van szó, hogy 
továbbra is aránytalan az elosztás. És épp a magukfajták 
azok, akik nem engednek az életmódjukból. 

Birk elengedi füle mellett a sértést, s mintha nem is 
hallotta volna, szórakozottan, de tüntetően tüzet kér. A 
másik, a szíve feletti rejtekzsebbe nyúl és kivesz egy 
gyújtódrazsét, de amikor átnyújtja, megereszt még egy 
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rohamot, noha már az elejétől kezdve érzi, hogy a politikus 
valami áthatolhatatlan páncélt öltött magára lélekben. 

- Ugye tudja, hogy ebben a kerületben tilos a 
dohányzás? 

Birk kifújja az első füstoszlopot, mire a tüdejében 
lezajló actus defandus másodpercek alatt feltámasztja az 
évtizedek alatt már a csontjaiba ivódott szónoki 
képességeit: 

- A világ nem enged az életmódjából, tudja? – kezdi, 
majd újabb slukkot szív, és az egyre fogyó 
oxigénmolekulákkal párhuzamban darálja: – Az 
úgynevezett civilizált emberiség nagy részének fogalma 
sincs arról, hogy milyen mélyszegénységben és 
tudatlanságban élnek emberek, gyakran szinte állat 
módjára, vagy, hogy egyes régiókban gyermekek élik le 
rövid és sanyarú, igénytelen életüket katonaként az örök 
gazdasági játszma éppen aktuálisan feláldozható 
bábjaiként. ~  Füst kifúj ~ Nekik az a lényeg, hogy 
meglegyen a legújabb telefonjuk, a legújabb dzsipjük, 
márkás cuccaik, hogy idén is megjelenjen a kedvenc 
számítógépes játékuk következő része, hogy jöjjön a 
következő mozisiker és megasztár. Etetni kell a népet. Az 
arisztokratákat nem érdeklik a problémák, igaz, de senki 
mást sem érdekel. Az elterelés tökéletesen működik, hisz, 
amíg úgymond boldog vagy, addig vásárolsz és termelsz és 
így tovább. A kerék nem állhat le, a felső körök számára 
csak elektronikus jellé változtatott szavazógépek vagyunk. 
~ Slukk beszív ~ Az igazi gondokkal soha nem foglalkozik 
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senki igazán, néhány kaparék csoportot leszámítva, akik a 
globális tébolyban szinte semmit sem képesek elérni. 
Minden, jó irányba mutató törekvés azt szajkózza: majd 
holnap! Ezt a mesét hallgatjuk kétszáz éve, mégsem 
tudtunk felnőni. Hogyan jutottunk el odáig, hogy a félelem 
uralkodik az életünk felett? ~  Füst kifúj ~ Karanténok meg, 
korlátozott szabadság egy vírus miatt, ami létezik, de 
jelentős mértékű járványt nem okozott, mégis aki 
ellentmondott ennek a felgerjesztett tébolynak, azt 
rémhírterjesztőnek titulálták és ellehetetlenítették az életét, 
miközben épp ők voltak azok, akik rémhíreket terjesztettek 
és ezzel befolyásolták az egyes országok és az egész világ 
stabilitását, biztonságát, jelentős károkat okozva a 
gazdaság szereplőinek és az átlagembereknek egyaránt. 
Igen, mi is ezt csináltuk, mind ezt tettük. Egy előre 
megtervezett programcsomag volt a világ számára. ~ Slukk 
beszív ~ Kína jól járt, mert kiseperte az országból amerikai 
befektetőit, akikre már nem volt szüksége, eladott több 
millió maszkot, amelyekkel más országok is jól jártak, ó, 
igen. Nekünk is el kellett adnunk mind, ezért voltak még 
hónapokig  értelmetlenül és ellentmondásos módon az 
arcokon. Igen, és a hatalmon lévők kihasználták az 
emberekbe oltott félelmet, hogy céljaikat elérjék. 
Megvásárolták a kis csomagjukat a háttérhatalmaktól, 
akiknek vissza kellett már valahogy szerezni az irányítást 
az eszelős szőke ördögtől. ~  Füst kifúj ~ 

Jerker látja, hogy Echo 1-es, a védett személy, 
szájában a félig leégett jointtal egyre jobban gesztikulál, 
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tudvalévő, hogy a thc a fogyasztást követő első szakaszban 
kitágítja az ereket, felerősíti az érzékeket, előhozza a rejtett 
gondolatokat, ragyogó felszínek, mély árnyékok, kétezer 
éve módosítjuk a tudatunk. Nem is ez zavarja igazán, 
hanem az, hogy a fickó egyre szimpatikusabb neki. Olyan, 
mintha egy megfordított színdarabot látnánk, ahol a 
katarzis után a szereplők visszavedlenek egykori énjükké, 
szembe nézve hibáikkal, amelyeket elkövettek. Hogy a 
politikus énje meghasadt-e az eseményektől, vagy épp 
most tért magához évtizedes kómájából, Jerker számára 
mindegy. Szívesen hallgatja, ahogy saját pártját és úgy 
általában a világ politikusait sem kímélve ontja szörnyű 
igazságait, melyeket leginkább fake news-nak titulálnának 
abban a pillanatban, hogy valaki beszél róluk. Nincs 
kegyelem, ez a dezinformáltak országa, sohasem tudhatod, 
mi igaz és mi nem, mindkét oldal felmutatja a kártyáit, de 
közben azért mindig megkezdődnek az ellenzéki újságírók 
perei. Nincs kegyelem. És nálunk ünnepelni amúgy is csak 
a regnáló hatalomnak van joga. Ez az ő kiváltságuk, 
kisajátították a nemzeti ünnepeket, de ettől sem lettek 
boldogabbak, épp ellenkezőleg: megveszekedett 
frusztrációval köpködnek, mintha ők lennének az 
elnyomott, kizsákmányolt kisebbség. Amit nem tudnak 
elpusztítani, arra rászállnak, és az éjszaka módosított 
törvényeikkel erővel elveszik, és a saját szétcsúszott 
képükre alakítják. Ami elég régóta, eredményesen 
működik anélkül, hogy a hatalom ánuszrózsájában 
eresztene gyökeret és csorgatná a nyálát neki, azt baltával, 
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fejszével, láncfűrésszel megsemmisítik. A megveszekedett, 
frusztrált, alufóliasisakos, tehetségtelen pártkatonáikkal, 
akik soha semmi maradandót nem alkottak, de egyszer 
csak hatalomhoz jutottak, és most aztán bosszút állnak 
minden fájdalmukért azokon, akik szerintük felelősek 
azért, mert ők lelki nyomorékok. Akik semennyi hatalom 
birtokában nem lesznek boldogok. Mert az önként vállalt 
szolgasors ilyen: nem tesz boldoggá. 

Nyugat-Afrika, Kiribati eltűntek. – mondja Birk és 
elpöccinti a cigivéget a semmibe, az időjárás apránként 
megváltozik, a szilícium napelemek száma csökken. Kína 
Ausztráliával harcol a tengerekért. A kifésült 
öltönyösök…manapság a glóbusz csücskein folyik a 
háború… nem a szívében. 

- Elektromágneses hullámot kibocsájtó eszközök. – 
mondja mereven Jerker 

- Hogy? 
- Úgy hívják szolárium. Aztán az elektro-szmog, a 

méhpusztulás. Van baj bőven. 
- Azaz. De nem számít. A gazdaság erős 

fundamentumokkal rendelkezik, stabil a költségvetési 
politika, folyamatosan csökken az államadósság és 
kedvezőek a munkaerőpiaci mutatók. Aki nem hiszi, nem 
olvas elég propagandát. Mert ez a szabadságszerető nép azt 
szereti, ha a saját, nemzeti hatáskörben kitenyésztett 
zsarnokai lépnek bele az arcába, a zsebébe és lehetőleg a 
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lelkébe is. Megtanultak együtt élni vele. Vagyis itt hiába 
fordul ki a belük és szorul ökölbe a kezük húsz éve a 
legfontosabb kormányzati programként futtatott nyíltszíni 
szabadrablástól - abszolút kisebbségben vannak ezzel a 
véleményükkel. 

Hallgatnak. 
Az utca, mint a város kiégett, hosszú sebhelye, 

újratermeli sejtjeit, az emberek előbújnak házaikból, elkent 
vízmosások nyomain, a járművek egymásba torlódva 
várják őket, mint táblahegyek. A hátsó udvarokon 
felhasadozott medencék, a házak tetején különálló 
tündérkémények, a zsivaj újra kinő, ahogyan az arcokon 
csökken a félelem. 

- Olyan, mint egy Míró kollázs! – állapítja meg Birk 
a látványról. 

- Ez inkább Paul Klee – feleli közömbösen Jerker, de 
közben arra gondol, hogy a politikusból, szinte nőies 
érzékenysége ellenére sugárzik a jellem ereje, azoknak az 
elszántsága, akik ha kell a hit és a meggyőződés erejével 
cselekednek. 

- Az mennyire normális, hogy a biztonsági emberem 
ért a szürrealistákhoz? – hallja a kérdést. 

- Az mennyire normális, hogy egy politikus az utca 
közepén füvet szív egy füstmentes zónában, mialatt 
fennhangon ócsárolja saját pártját? - Birk egy pillanatra 
elhúzza a száját, majd azt feleli: 
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- Sohasem akartam középszerű tintanyaló lenni. 
Márpedig ha érvényesülni akarsz, akkor kapcsolatokat kell 
építened. Éveket kell rászánni. Az a lényeg, hogy ismerj 
valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit. Utána már 
megy magától minden. De az időd korlátozott. Ki kell 
használnod, mert utána jönnek mások és mások. 
Értéktelenné válsz. De nem számít. Csinálni kell tovább. 
Tisztában a képességeiddel, nem több, nem kevesebb. És 
egy idő után eljutsz oda, hogy, mindegy, ki mit mond, te 
tudod jól, hogy mennyit érsz. 

- Ezt ismerem. Csinálni kell tovább, különben minek 
a szemet reggel kinyitni, ugyanazokat a dolgokat 
felfedezni, megpillantani ugyanazt a látványt, tudatára 
ébredni annak, hogy élünk, pedig már éjszaka, az ólmos 
kábulatban majdnem elfeledtük?  

- Igen, ez az. Ez az! Látom, értjük egymást! 
A környéken egyre nő a tömeg, katasztrófamentő 

robotok titánlánctalpai nyüzsögnek a roncsokon, 
egészségügyi drónok cipelik ládáikat a kidőlt 
tamarinduszfák és a felborzolt szakállbroméliák felett. 
Mintha jajgatott volna valaki.   

- Mi lesz most, uram? – kérdezi Jerker, miközben 
észleli, hogy érkeznek az ipari méretű kiemelő daruk a 
partszakasz felől. 
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- Nem tudom. Az idő megáll, A kocsimnak 
gondolom annyi… a sofőrömről nem is beszélve…nem is 
tudom… vigyél el valahová enni. És tegezzél. 

- Uram… 

- Állandóan éhes vagyok. De valami normális kaja 
kell. Nem a konzum molekuláris fúziós konyha. 

- Most nyílik valami az árkádok sarkán.  
- Lenyűgöző környék. 
- De a szakács állítólag nagy forma. A keleti konyha 

mestere. 
- Mindent tudsz rólam? 

- Csak a szokásos eljárás. Feltöltöttem az adatait a 
sisakomba.  

- Remek. Akkor indulhatunk. 
- Nagyjából három kilométer gyalog. 
- Nem baj, majd útközben mesélek még ezt-azt, ami 

természetesen hadititok, de egyáltalán nem bánom, ha 
kikotyogja. 

- Uram… 

- Mondom, hogy tegezzél… 
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             BROHTUN & LEA, 19:09 
 

„Négyszemközt, két tűz között. Vérvörös jég és fekete parfüm. Holdtündér és 
holdláng. Tűnt csókok füstje. Zöld zenét vérző hárfa, hideg tengeren lebegő 
pipacsok. A kezdet körkörös, a vég akár egy köldök.„ 

                         Henry Miller - Kakasviadal 

 
Állandóan a telefonjával babrál.   
Ez a korosztály teljesen rá van kattanva a közösségi 

médiára, tessék, máris küldözgeti tovább a kinti 
pusztításról készült képeket az ismerőseinek, meg a 
követőinek. A lányom lehetne évjárat tehát előre konzervált 
digitális zombi. Rászoktatták a csatlakozásra, ezért soha 
nem képes annyira bízni magában, hogy visszacsatolások 
nélkül működjön. Ez amolyan, a hétköznapjaidba ékelődő, 
szokásaidhoz símuló megfelelési kényszer, ahol a követőid 
szimpátiája és figyelme számít, mert ahhoz mérten 
értékeled magad. A posztjaid te vagy, önmagad, az vagy, 
amit megeszel, meg az, amit posztolsz. Mai témánk: ki, 
milyen hidratálót használ sminkelés előtt, milyen hajhab az 
ideális göndör hajra, a tökéletes ruhák, az éppen hol 
ebédelsz, hol edzessz vagy hogyan helyettesíted a 
gyerekvállalást egy háziállattal. Bármennyire is irritáló, a 
hipersztráda felhasználóinál követelmény a megjátszott és 
mesterségesen kialakított tökéletesség, a túl hype-olt 
magamutogatás, és a kép alatti négy-öt soros hashtag, 
amelynek megírásával IDŐ telt el az életedből. 
Klónmobilon klónképeken klónlányok. Görög lányok, 
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olasz lányok, tengerparti lányok, tényleg majdnem teljesen 
egyformák, lényeg, hogy boldognak és szexinek 
látszódjanak: pózolj tükör előtt az almás telefonnal 
kétnaponta, hogy irigykedjenek, vagy megkívánjanak, 
vagy egyszerűen csak látszódj. Legyél jelen. Legyél valaki. 
Mintha mindegyikük az elismerésre vágyna, vagy arra, 
hogy valakinek fontos legyen, hogy akarják őket, hogy 
szükség legyen a jelenlétükre. Mert ön megérdemli. Mégis 
nagyon nehéz elhinnem, hogy ezek a mértanilag is arányos 
testalkattal rendelkező, ragyogó szépségű, kecses 
mozdulatokkal pózoló lányok, akik gyakran a divatpápák 
kollekcióiban dúskálnak, ezek után önbizalomhiánnyal 
küszködnek. Hiszen olyan tökéletesek, hogy 
bármelyikükért a fél karomat adnám cserébe egy óráért, 
mégis naponta posztolnak magukról képeket, gyűjtik a 
szívecskéket meg a felfele mutató hüvelykujjakat, mindegy 
hogy hol vannak, úgy néznek ki, hogy bármelyik 
divatmagazin főszerkesztője megirigyelhetné a képeket: 
drága ruhák, hosszú combok, irigylésre méltó 
csípőformulák, észveszejtő összeállítás. Mindent jó nőkkel 
reklámoznak, még a gyógyszertári ajánló digitális 
hírpéldánya is tele van velük. Megnyitod a személyre 
szabott napi médiacsomagodat, és máris ott virít egy 
darázsderekú, angyalarcú csoda, akinek semmi más dolga 
nincs, csak, hogy jól nézzen ki, és bár korántsem úgy fest, 
mint aki valaha is beteg lett volna: nemcsak, hogy kicsattan 
az egészségtől, de könnyen lehet, hogy még a fantáziád is 
beindul rá. Elege van a makacs zsírpárnákból? Nézze meg 
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ezt a hölgyet a hologramon, csak mellkastól lefelé mutatjuk, 
már abból is látszik pazar alakja, nézze ezt a lapos hasat, 
ugye milyen vonzó? Életében nem volt gondja a súlyával, 
és ha nem nagyon rontja el, akkor nem is lesz, de miért 
mutogatnak nekünk kivételeket, miért nézetnek velünk 
reality műsorokat luxusfeleségekről, álomhotelekről, meg 
házakról, melyekhez hasonlókban sohasem lakhatunk? 
Miért provokálnak minket? Miért akarják irigylésre méltó 
életük látszatát keltve az orrunk alá dörgölni 
felsőbbrendűségük hitét? Vagy kinek mutogatják magukat, 
netán egymásnak? Esetleg ez is csak a társadalom 
ingerküszöbének edzése, hogy apránként hozzászokjunk 
az igazságtalan, aránytalan dolgokhoz? Talán így is van. A 
digitális diktatúra teljessé tesz, a hálózat nem enged, ez a 
reklámok, az identitáspolitika és a szórakoztatóipari 
mainstream trash kultúra által tömeggyártott massza.  

Zárt szobáinkban élünk, falaira festjük a világot. 
#túléltem #lovelife #mindmegvagyunk #esőbomba 

#pickoftheday  
- Vajon több helyen is volt ilyen rombolás? Remélem, 

anyám jól van. – mozog a szája, én meg eltűnődöm, milyen 
lehet az íze. Fátyolpuha szövet, kissé húsos, lágy, befogadó. 
Nagyon rég nem éreztem ilyesmit. Próbálom elhessegetni a 
gondolatot, meggyőzni magam azzal, hogy a katasztrófa-
helyzetekben született kapcsolatoknak semmi jövője, de a 
kémiát úgy sem bírom kontrollálni, ezzel meg is győzi 
magát az agyam, hogy ez így rendben van. Különben is, 
milyen jövő? Arról már vagy húsz éve lemondtam, szinte 
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minden megtörtént velem, ami megtörténhetett: siker, 
kudarc, öröm és bánat, házasság, válás, gyerekek, akik már 
kirepültek, könyvek, amiket megírtam, könyvek, amiket 
sohasem fogok már. (Utópisztikus anticipációim ráadásul 
rendre megvalósulnak, néhány már aközben, mialatt 
megírom őket, és ez roppantul bosszantó). Az utca is 
romokban, a szirénák egy órája megállás nélkül szólnak, a 
lépcsőházban a vihar mosléka kavarog, kukafedelek, 
papírkartonok, összefacsart kerékpárvasak, melyek 
absztrakt szobrokként meredeztek a korlátba akadva. 
Mialatt a térdig érő masszában elvergődtünk idáig a 
dohánybolttól, arra jutottam, hogy ha már a városból 
törmelékterráriumot csinál a természet, legalább legyen 
valami értelmes hozadéka, Lea pedig tökéletesen 
megfelelni látszik erre a célra. Nálam korán elérkezett az az 
idő, amikor már elegáns, kifinomult nőkre lett volna 
szükségem, olyanokra, akik társalogni is tudnak, és 
mindemellett természetesek is. Ezen roppant igényeimből 
fakadóan, mindez csak nagyon ritkán valósulhatott meg, 
de most egy pillanatra mintha Leában felsejlett volna 
valami ebből. Van benne spiritusz. Mivel fiatal és vonzó, 
nem sok kellett, hogy imádni kezdjem, főleg, amikor írói 
mivoltom kapcsán lelkesen közölte, hogy mennyire szeret 
olvasni. Ezzel könnyen be lehet zsongatni az ösztöneimet, 
még akkor is, ha tudom, hogy ez ma már divatjamúlt dolog, 
hiszen gyakorlatilag többen publikálnak a világhálón, mint 
ahányan elolvassák az írott szövegeket. Hiába a keserű 
tapasztalatok a fiatalok olvasottságát vagy tájékozottságát 
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és tapasztalatát illetően is, hiába a tucatnyi örömlány, akik 
néha még testileg is, de szellemileg csaknem mindig 
csalódást okoztak, hiába a több évtizedes embergyűlöletem 
és kételyeim: Lea valamiért azonnal megbabonázott, 
gondoltam is egyből, édes istennem, mit csinálok, és miért 
nem tudok leszokni erről a szófordulatról, mikor nem is 
vagyok hívő, mit csinálok, hát nem volt elég, tudjuk mi lesz 
a vége, egyszer csak arra eszmélsz, hogy ül valaki a 
kanapén, aki szülés után meghízott, arcvonásai felhígultak, 
furcsán szétcsúsztak, és egyre jobban beleéli magát a 
sablonosan zsémbes házisárkány szerepébe, megy a 
kanapéról egy helyben nekifutásból parancs-osztogatás, 
piszkálódás, beszólogatás, hogy néz ki a hajad, ez 
szerintem öregít, elfogyott a palackozott víz, nincs olyan 
helyzet, amelyből nyertesen kerülhetsz ki, minden 
mozdulatod kritikus szemmel figyelik, hol köthetnek bele 
bármibe, amikor valaki a másikra vetítve ki saját 
hiányosságai felett érzett szégyenét nyilvánul meg, te meg 
arra gondolsz, hogyan is érezhettem vonzalmat, hogyan 
képzelhettem, hogy beleszerettem, hogyan bűvölhetett el? 

Az ösztöneim nem csalnak, időnként elkövettem az 
életem során azt a hibát, hogy nem hallgattam rájuk, pedig 
a dolog nagyon is egyszerű, figyelni kell a rezgésekre, és 
tudni felhasználni azok iránymutatásait, de akkor 
megérkezik a kémia, már megint az a szemétláda, ismerni 
kell és igazodni hozzá, tudni, mi következik, elfogadni az 
érzelmileg elfogadhatatlant, szóval persze nem kellett 
hozzá sok, csupán az a másfél óra, míg a dohánybolt 
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pultján ültünk egymás mellett és elmélkedtünk a 
dolgokról, és nagyjából már le is vett a lábamról, és tudtam 
mi történik, ismerem a kémiát, és úgy teszek, mintha nem 
venném figyelembe. Ott volt még az eladónő is, egy 
ránézésre velem egykorú, láthatóan valamikori agymosott 
emberi egység, aki tipikusan azok közé tartozik, akik 
fiatalon kíváncsian várják, hogy végre  
megszentségtelenítsék őket, de semmiképp nem akarnak 
türelmetlennek, még kevésbé kéjsóvárnak látszani. Amikor 
berobbantam a boltba, már javában süvített, hogy 
mindmeghalunk, de később, beletörődő, nyugodtabb 
stádiumában azonban már többszörösen hangoztatta, hogy 
milyen jó is volt a ’90-es években, merthogy mi még 
átélhettük a szabadságot. Ilyenkor egyetértésre várva rám 
nézett, én meg persze egyetértettem vele, hozzátéve, hogy 
azért a mi szabadságunk is viszonylagos volt akkor is, 
minthogy (általában véve mindenkié) mindenkor az is 
marad. Erre kissé elfintorodott, s a következőkben 
visszafogva magát, feszült arccal hallgatva elkövetkező 
beszélgetésünket Leával, akiről kapásból lejött, hogy 
rendszeresen füvezik. Ezt amúgy is megérzem messziről, 
néha elég egy nézés, és minden egyértelmű, hát persze. 
Digi-cigibe való szűrőért jött, én meg csak menekültem, 
most itt ragadtunk ebben a lehetetlen kutyaszorítóban, az 
üzletben áll a víz, az elektromos berendezéseket az eladónő 
már érkezésünk előtt kihúzta, halljuk, hogy kint járkál a 
végítélet, reccsenések, horpadások, fémes zajok vegyülnek, 
ahogy a víz szétroppant maga alatt mindent, örüljünk, 
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hogy ide képtelen betörni. Kurva biztos, hogy mázlink van, 
az első percekben még sikítást és eltorzult emberi hangokat 
hallottunk, aztán már csak a tompa pörölycsapást, amely 
kettészelte az utcát, és mekkora szerencse az is, hogy a 
dohányboltnak nincsenek ablakai, egy doboz az egész, 
amely szinte be lett deszkázva üdítő automatákkal. Ülünk 
a pulton, az eladónő tartalékai fogytán van, látszik rajta, 
hogy amúgy már rég megfeneklett a hétköznapok 
banalitásában, és most akkor történik valami más, talán 
még valamiféle karantén-flash-e is kialakul, már nem a ’90-
es éveken jár az esze (amely valóban kivételes évtized volt), 
hanem 2020-on, agya átkapcsol elterelő vész-üzemmódba, 
ami egyet jelent azzal, hogy kirekeszt. A feleségem volt 
ilyen. Sokan az úgynevezett barátaink közül egyáltalán 
nem értették, hogyan lehettünk annyi ideig együtt, hiszen 
oly sok mindenben különböztünk; egyesek arra tippeltek, 
hogy jól működünk együtt az ágyban, ám még csak ez sem 
volt teljesen igaz, noha sokéves együttélés után valóban 
eljutottunk oda, hogy legtöbbször egyszerre élvezzünk el, 
de valójában ez nem sokat javított az aktusok minőségbéli 
megítélésén, már ami engem illet. Ettől, és sok más egyéb 
különbözőségtől eltekintve mégis sok nézőpontunk közös 
volt, de azokat jellegzetes módon másként kezeltük. Én 
voltam az, aki a véleményem ki mertem mondani másokkal 
szemben, míg ő volt a félrenéző. Ugyanazokat az 
igazságokat vallotta, csak amíg én kiabáltam, hogy „hé, mit 
csináltok? Ez nem jó, figyeljetek, mi megy itt!”, addig ő 
elfordult vagy földbe dugta a fejét, míg minden el nem 
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rendeződnek a dolgok. Ő volt ilyen kirekesztő, mint ez az 
eladónő, aki egyszerre teljesen oda nem illő mantrákat 
kezdett előhúzni belsejéből, majd önnyugtató 
mechanizmusa egyfajta csacsogássá alakult át, úgy 
gondolta, elterelésképpen, avagy ismerkedés gyanánt 
elmeséli kulináris szokásait, hiszen az mindig beválik, az 
időjárást meg ugye most jobbnak látta nem is szóba hozni. 
Én próbáltam normális lenni, úgy tenni, mintha figyelnék 
rá, de valójában csak Lea érdekel, lenyűgöz az alumínium 
szivárványhártya a szemén, amely olyan 
kifürkészhetetlenné és varázslatossá teszi tekintetét, s ezt 
csak még inkább vonzóvá puhítja mézpupillája. Úgy 
tapasztaltam, az ember minél intelligensebb, vagy minél 
inkább azzá válik az élete során (jó esetben), annál kevésbé 
van szüksége barátokra, támogatókra, másokra, akikre 
időnként támaszkodhat. És én ezzel évek óta meg is vagyok 
elégedve, jóformán nincs szükségem senkire csak 
magamra, (A volt feleségem erre biztos tudna valami 
kacifántosat kontrázni), viszont most mégis úgy érzem, 
hogy ezzel a nővel tudnék valamit kezdeni: ritka 
egyéniségnek tűnik, ezt mindig megérzem, nem tudom, 
még a nyitját, de érzem, hogy így van. Csak közben az 
eladónő zavarja folyton meg minden kezdeményezésemet, 
hogy jobban megismerjem Leát, a legfontosabb 
pillanatokban félbeszakít valami ormótlan megjegyzés a 
másik oldalról, én meg kénytelen vagyok reagálni. De 
bármennyire is erőlködik a pultos, szokásomhoz híven 
(vészhelyzetben formában vagyok, hiszen az 
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adrenalintermelés fokozza az intellektus működését is) 
képtelen vagyok nem közbe iktatni valami kontrázást, 
amikor már a különféle testi bajait sorolja: 

- Én a lecitinre vagyok érzékeny – mondom tettetett 
odafigyeléssel – Néhány hónapig szóján éltem, és ez betett 
a szervezetemnek. Az erjesztett dolgokat sem bírom, a 
gombák miatt,  túró, tejföl… és ott vannak még a 
csersavban lévő polifonelok, szóval tea meg kávé kizárva. 
A magas cukortartalmú energiaitalokról meg jobb, ha nem 
is esik szó.  Így hát nekem a legkézenfekvőbb megoldás 
mindig is az amfetamin volt, melynek megfelelő adagolása 
meghozza a kívánt eredményt anélkül, hogy kattogó 
zombivá válnánk. Csupán egy késhegynyi, vagy még annál 
is kevesebb mennyiséget kell lenyelni, és semmiképpen 
nem orrba felszívni, mert az orr nyálkahártyáján keresztül 
minden hamarabb kerül a vérkeringésbe, míg gyomorból 
sokkal inkább kímélő a folyamat. 

- Na és a guarana vagy a taurin? – veti fel a másik 
irányból Lea. Imádom, ahogy azonnal felveszi a fonalat, 
zokszó nélkül és pillanatok alatt megerősödik bennem, 
hogy az én fajtámból való. 

- A guarana kikészít. – felem immár neki -Túl erős. 
De igen, léteznek más, természetes serkentők is. A taurin 
elég jó. Még aludni is lehet tőle, csak nem túl mélyen. 

- Én Frontin-t tolok, ha szükséges – így Lea 
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- Olyan még létezik? – kérdezi az eladó nagy 
szemeket kerekítve. 

- Úgy tudom, a szerbektől hozzák – mondom, 
mintegy kiegészítésképpen - Biztos jól beraktároztak. De 
sokkal valószínűbb, hogy hamisítják. Már akkor is 
hamisították. 

- Mikor akkor? – kérdi Lea 
- Hosszú. 
- Van időnk. 
Régen állandóan meséltem a dolgaimról az 

embereknek. Azt hittem, hogy érdeklem őket, miközben 
ezzel többnyire az önazonosságomat akartam erősíteni. És 
ők is VALÓBAN érdekeltek. Eleinte. Csak aztán sorra jöttek 
a csalódások. Nagy részük egészen rövid idő után, 
bizonyos helyzetben feltétlenül eladja az elveit és feladja 
azt az önmagát, amelyet megismertél és esetlegesen 
szerettél is benne. Pénzért, hatalomért, dicsőségért vagy 
bármi egyéb, számukra jelentős tényezőért az emberek 
nyolcvan százaléka képes hátat fordítani annak, aki előtte 
volt.  Ezenképpen tanultam meg távolságot tartani 
mindenkitől, aki ösztönösen nem az elvei, hanem az 
érdekei szerint él, és felismerni azt, aki hozzám hasonló. 
(Mint Lea)  

- Időnk az van – mondom, és eszembe jut a színház, 
ahová már be kellett volna érkeznem, ki tudja, mi lehet ott, 
mekkora károk keletkezhettek, de nem is érdekel. Majd azt 
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hiszik, odalettem, vagy legalább is megsérültem, és tán 
majd idővel végighívogatják a kórházakat, de most még 
biztosan nem. Ezt a napot még kihasználhatom, az előadás 
ma nyilván elmarad, senki sem fog meglepődni, hogy nem 
vagyok ott. Ki foglalkozik most egy utolsó 
jegypénztárossal, aki szabadidejében érdektelen könyveket 
ír és egyedül él a barlangjában megkeseredve? Lehet, hogy 
napokig észre sem vennék, hogy nem vagyok. „Időnk az 
van” ismétlem magamban, majd Lea szemébe hatolok, 
érezve, hogy hamarosan olyan dolgok fognak kiderülni 
róla, amelyek könyörtelenül megpecsételik sorsomat. Már 
nem is érdekel az odakint zajló őrület, a lehúzott 
ablakredőnyök mögül tajtékzó tompa szirénahangok, a 
kimentési munkagépek csipogó deklamálása. Van, hogy az 
ember mellékessé válik a jelenben és egyszerűen csak átéli, 
hogy valami fontos történik vele. Mert egyébként többnyire 
csak téblábolunk, mikor lehetőség adódna rá, hogy valami 
nagy, személyes szenvedélyt éljünk meg. Hagyjuk elmúlni 
a pillanatot, nem használjuk ki, tettetjük a hülyét, vagy 
olyanok vagyunk, mint a vakok, még a legjobb lehetőség 
előtt is, mikor pedig végre megragadhatnánk valamit, ami 
maga volna a legmagasabb rendű kielégülés. Általában így 
szokott lenni. De én most érzem, hogy ez az én pillanatom. 
Látom a szemében, hogy ő is kíváncsi. 

Mesélek neki egy kicsit, ezzel rögtön beismerem, 
hogy baromira öreg vagyok hozzá, de miért is tagadnám, 
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nem vak, mégis úgy tűnik, nagyon is bejönnek neki az 
idősebb férfiak, mosolyog, csillog a szeme, és ez nem az a 
sima érdeklődő nézés, látom én, érzem. Pedig mennyit 
dolgoztam rajta, hogy magányos legyek, teltek az évek, és 
én csak írtam, semmi más csak az írás, a hétköznapi 
dolgokkal sokszor mit sem törődve, mert a művész fiatalon 
tele van lelkesedéssel, energiával, haraggal, és azzal az 
eszeveszett tévképzettel, hogy meg tudja változtatni a 
világot. És mindezt mégis szinte a semmivé képes 
porlasztani az idő, mint azok a nanobioform folyamatok, 
melyek manapság újraalkotják a természetet azáltal, hogy 
a papír szertefoszlik, a tinta elillan, vagy a retinánk mögött 
rejtező képek szétomlanak a homályban. Évtizedek alatt 
lehámoztam magamról mindenkit, aki szükségtelenül 
szívta az energiáimat, s ma már többnyire megelégedek 
azzal a néhány emberrel, akik mellettem maradtak. De ez 
nem magány, legalább is nem a szokásos értelemben vett 
magány. A magány az, ha már nem tudunk örülni 
valakinek vagy valaminek, ami bennünk van, ez pedig rám 
még nem teljesen igaz, mert az alkotás kényszeres öröme 
mindig bennem volt és éltetett. Egyébiránt egyszer még a 
feleségem is visszajött pár hónapra, amikor is meg kellett 
ismernem azt a szomorúságot és csalódást, amit azok 
érezhetnek, akik vissza-visszatérnek egy semmi újdonságot 
nem jelentő testhez, pedig az eltávolodásuk akár végleges 
is lehetett volna, hisz már semmi lényeges nem kötötte 
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össze őket. Nem. Azt hiszem, az igazi magány az a gyökér 
meg a levél közti távolság.  

Percek alatt nyilvánvalóvá válik, hogy túl régóta 
nem(?) beszélgettem normális nővel, a színházi picsák 
folyamatosan fennhordják az orrukat, azt hiszik,  azért mert 
bekerültek egy államilag még megtűrt  színházba (az is 
csoda, hogy még léteznek, de nyilván csak azért, hogy a 
nemzeti eszményeket dicsőítsék) már tehetségesek és 
nélkülözhetetlenek, önképük pszeudo-galériáját fényesítve 
őgyelegnek az öltöző-folyosókon; a takarítónő aranyos, de 
öreg, a kötelező felszínes dialógusokon kívül nem megyek 
vele semmire. De Lea él, marhára él még, olyan, mint én 
voltam huszonévesen, még nem sejti, mi vár rá, még képes 
pozitívan gondolkodni. Ez simán átragad rám, minél 
többet beszél, minél többször nézek rá, minél tovább érzem 
magam mellett jelenlétét, bőrének közelségét az enyémtől 
pár centire, annál inkább kopik az idő belőlem, már nyoma 
sincs rajtam a teherként cipelt hájnak, a fehér petyhüdt 
bőrnek, a félelemnek, az oktalan aggodalomnak, a 
szerencsétlenséget sejtő előérzetnek, a szorongásnak vagy 
a hasi ideggócok lüktetésének. Megfelelő környezetbe 
került a testem, jól érzi magát. Lenyűgözőnek találom, 
hogy egy percig sem akarja megjátszani magát, de jól áll 
testalkatához a huncutság is, átláthatatlan tekintete van, 
azúrkéken pomázik, vibrál, nem beszélve arról, hogy a 
karcsú nők érzékiebbek, ez tudományos tény, az 
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idegvégződéseik közelebb vannak a bőrfelszínhez. (A 
kövér embereknek meg általában jól énekelnek, ennek is 
biztosan megvan a maga fiziológiai oka.) 

Míg odakint gyűlik a víz, és az áramkimaradás miatt 
bekapcsol a tartalék generátor (hála az előrelátó 
tulajdonosnak), Lea elmeséli, hogy egy barátnőjével, 
Beckyvel masszázs szalont üzemeltetnek innen nem 
messze. Ez azonnal megérteti velem, miért ilyen érdeklődő, 
megszokta, hogy faggatja a férfiakat, akiket kezel, állítása 
szerint is azért szeretnek hozzá járni a kuncsaftok, mert jól 
lehet vele társalogni. Valamiért még azt a közlését is 
hajlandó vagyok elhinni, beveszem, hogy egyik 
szeretethiányos sem kéri a heppifinisst, csupán az életüket 
mesélik, a bajaikat öklendezik, miközben a hátukon matató 
kezek lágyítják érzékeiket, és végre valaki meghallgatja 
őket, úgy tesznek, mintha neki mesélnék az életüket, holott 
mindenekelőtt magukhoz beszélnek. Szavaiból azt 
hámozom ki, hogy társnője az igazi ribanc a házban, ő meg 
a spirituális szupportja. Kiegyensúlyozott üzleti és baráti 
kapcsolatuk ügyfeleik kiegyensúlyozottságára is hat. De 
persze úgy könnyű érezni az egyensúlyt, ha valakinek a 
szájában vagy egy masszázs fináléjaként, ilyenkor 
bizonyosan megváltozik a távolságok felmérésének érzéke, 
azonosul szívverésünk egyenletessége. 

A gyönyör tágításából általában fájdalom születik, 
ezt is megtanultam, bár engem leginkább a könyvek 
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tanítottak meg az életre, de valamire csak jó volt ez az ötven 
év, még ha ilyen förtelmesen is alakult közben az emberiség 
sorsa, de mi más tehetnék, minthogy kiírom magamból és 
tovább lépek. Azonban míg régebben rejtélyes, ma már 
jóval inkább érthető akarok lenni, Lea egy tünemény, de 
nyilvánvalóan nincs jövőnk, még akkor is, ha énem egy 
része benne is megvan, ugyanazok a filmek, ugyanazok a 
zenék, és az irodalom. Elképzelem, hogy ha majd lemegy 
ez az őrület, meghívom a színházba, a kamrában megy is 
valami underground holo-darab, neki biztos ezek jönnének 
be, bár titkon remélem, hogy az élőszereplős színházat is 
kedveli nem csak a digitálisat, de végül is tudom, hogy 
hova vezet ez az egész, lesz néhány jó pillanatom vele, 
nekem már minden ilyesmi élményszámba megy, szóval 
gyerünk! Húzzunk el ebből a cigisdobozból, hagyjuk itt a 
némbert, és kezdjünk valamit az időnkkel, de csak 
óvatosan. 

Nem tudni pontosan mennyi idő telik el, de amikor 
már csendesnek tűnik minden, akkor megindulunk. Ki az 
utcára, elsőre nem is olyan vészes, a kinyitott ajtó beengedi 
a víz maradékát a járdáról a boltba, az eladónő nem túl 
boldog, de tudja, hogy nem úszhatja meg teljesen a dolgot 
s még így is hálás, hogy az üzlet nem szenvedett károkat. 
Kint a sárral kevert víz mossa a vádlinkat, vízörvények 
mindenütt, autókba ömlenek, melyek szétlapítva, 
egymásnak keresztbe, féloldalra dőlve szóródnak, horpadt 
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fémkupacok és egy busz, ami a körút oldalfalaihoz 
préselődik, mint valami pióca, amely nem akarja ereszteni 
áldozatát. Lelógó vezetékek, kutyapózba merevedett 
póznák, színes nyugszékdarabok, elmaszatolt 
konyhaeszközök, hálószoba bútor maradványok, 
napernyők, pácolt szőnyegek, tükrök, kiálló sarokvasak, 
csavarok, cserepek, gerendák és törmelékdarabok. A 
párkányok arabeszkjei alatt vékony vízsugarak csorognak, 
a víz rombolása által új formák jelentek meg a 
homlokzatokon, elmaszatolt frízek, beomlott tetők, 
kettéporlasztott oszlopfejek, meghökkentő szerkezetű 
szögek, a levegő még csurom vizes. Csatolunk át, Lea meg 
én, az eladónő visít, a víz folyik be a dohányboltba, bár már 
nem sok a szintkülönbség, mi lehetett itt, a csatornák 
megteltek, kinyújtották végtagjaikat, felpattintották 
fedeleiket, azt hiszem, egy hullát láttam ott a vízben. Igen, 
és ott egy másik. A lelapult autók belsejében is találnánk 
érdekes dolgokat, ez biztos, de nem foglalkozom vele, 
megyek a lány után, visz a kapualjba, ahová kódok nélkül 
is bejutunk, mert az egész ajtó beszakadt oldalra, gyerünk 
fel a harmadikra. 

S az idő egy darabon, mintha megszűnne létezni. 
- Vajon több helyen is volt ilyen rombolás? Remélem, 

anyám jól van. – mozog a szája, jó ideje ülünk a kanapén, 
velünk átellenben, a hozzá tartozó, ugyanolyan színű 
óriásfotelban terpeszkedik Becky, a vadmacskák tipikusan 
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kiszámíthatatlan alfajából, pont abban a korban, amikor 
tudod, hogy egyetlen percre sem bízhatnál meg benne. 
Persze az ilyenek kapnak is testet, ha már intellektust 
kevésbé, annál inkább Lea, aki viszont a kihalófélben lévő 
olvasott nő utolsó példányainak egyike, amit különösen 
nagyra értékelek. Kár, hogy barátnője napi szinten tömi a 
fejét üres dolgokkal, haszontalan sablonokkal. Ez a lány 
többet érdemelne.     

- De legalább hoztatok cigiszűrő! – nyámnyogja 
Becky, s elégedetten bele is szív a makulátlanul hűvös 
illatot árasztó füstgőzbe, melyet Lea az imént készített. 
Csodálatra méltó az a hanyagság, ahogy a két lány él, itt 
aztán minden viszonylagos, ámde áttekinthető a saját 
jelrendszerük szerint, Lea takarít és cigit teker, Becky az 
ágynemű és hűtőfelelős meg a bejáratnál lévő tükör elé 
kihelyezett cukorkák felügyelője. Csak hétköznap 
dolgoznak, de már keresnek egy lányt a hétvégékre is, így 
kevesebb a költség és vonzóbb a hely. Kína már felállította 
a Holdon az első bányatelepeit, de ezek a lányok még 
mindig az ősi szakmában hisznek, persze tevőlegesen csak 
a szoftosabb fajtáját gyakorolják, de azért ők is felállítanak 
dolgokat, valószínűleg épp azon a kárminvörös takaróval 
leterített ágyon, ott Becky mögött. A lányok továbbra is 
fesztelenül viselkednek, mintha már iskolás korunk óta 
ismernénk egymást, de ezt már megszokhatták a munkájuk 
során, nem beszélve arról, hogy fiatalok még. Nekem 
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persze nagyon is jólesik most ez a kis ál-boldogság, ál-
természetesség, még, ha egy percig sem hiszem, hogy 
valóban érdeklem őket. Vagy mégis? Nehezen igazodok 
már ki a mai embereken, minden összekavarodott 
mindennel, az általam ismert, és egyébként megvetett, 
ámde szükségszerűen kialakult sztereotípiák már nem 
feltétlen helytállók a mai társadalomban, én meg 
túlságosan is bizalmatlan vagyok nagyjából mindennel és 
mindenkivel kapcsolatban, aki figyel rám. Régóta nem 
foglalkozom már csak a rezgéssel, és elmaradt mellőle 
minden más. Voltam férj és munkásember, zsellér majd 
polgár, s mellette apa, figyeltem arra, amit a szokások 
megkövetelnek vagy a társadalom elvár, és a habitusomhoz 
mérten még egész jól is csináltam: családi piknikek, május 
elsejék, anyák napi műsorok, szülői munkaközösség. De 
minden eléri a maga holtpontját, ahol az ember semmi 
értelmét nem látja semminek.  

- Akkor te költő vagy? – kérdezi aztán Becky 
összefüstözött, összeszűkült szemekkel. Egyre biztosabb 
vagyok bene, hogy azok közé a nők közé tartozik, akik 
addig képesek színlelni valamit, míg végül maguk is 
elhiszik a dolgot.  

- Hát… – eszembe jut rögtön az a Bukowskiról szóló 
film, amelyben ugyanezt a kérdést teszi fel hősünknek az 
épp csak, hogy a serdülőkorba lépett leányzó. ⌠Ha 
megmutatod a kis mellecskéidet, írok egy verset, csak neked⌡-… 
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már nem mondanám magam költőnek, de valamikor talán 
az voltam. 

- Mondj nekem valamit költőien. – kéri, és látom, 
hogy már teljesen be van állva. A pillanatnyi kedve épp ezt 
diktálja neki, kíváncsi, hogy vajon mennyire vagyok az, 
mint aminek mondom magam. Nekem viszont eléggé 
tompa a fejem, és nem akarok gondolkodni. 

- Nincs kedvem. – felelem, mert tényleg nincs. Nem 
szokásom demózni avagy hencegni azzal, amire képes 
vagyok, már csak azért sem, mert ezt nálam sokkal jobban 
csinálják mások, akik részint éppen azért lettek 
elismertebbek, mint én. De nekem nem megy ez az 
önmarketing. Nem azért írok, mert el akarom adni magam, 
hanem azért mert kényszer. Az embereknek fogalmuk 
sincs arról, milyen gyötrődés megy végbe egy alkotás 
elkészülte alatt, mennyi szellemi energiát elvesz az 
alkotóból. Meg aztán minden művész kissé máshogy 
működik, van, akiből bármikor kiömlik a termés, mások 
pedig alig tudnak kipréselni magukból egy-egy művet. Az 
írás végeredményben afféle nyavalygás, amelyet sohasem 
szabad ráerőltetni másokra. 

- Dehogynem! Na, ne kéresd magad! - kérlel tovább 
Becky. 

- Kell valami téma! – veti közbe Lea és újabb adag 
zöld gumócskákat kezd morzsolni a szűrő elé, melyet aztán 
egy barna rizspapírba teker  -  Mondjuk: nyár a városban.  
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- Tessék! – örvendezik Becky én meg arra gondolok, 
ennél jobbat is kitalálhatott volna, ha már nyakunkba 
zúdult egy random vízesés, úgyhogy részemről maradnék 
a klasszikus megközelítésnél. 

- Hmmm… - felelem. Jól van anyukám, a kedvedért 
összeszedem magam, csak, hogy jobban értsük egymást, és 
kivételesen nem veszem figyelembe, hogy számomra az 
egész irodalom, amit a kor legokosabb, legragyogóbb 
munkáinak tartottam, mára semmivé foszlott előttem, az 
álcsodái teljes tárházával - Hát, nem is tudom…lássuk csak: 
nyár a városban, okkersárga és hamuszürke vakolatú 
házak, kapuikon törött pajzsok, piszokréteggel fedett 
bőségszaru. A nappali verőfényben a nyárfák széles 
árnyékát feldarabolja a járdán a környező 
világosság…ilyesmi.  

- Hát ez egész jó. – feleli érdeklődő és egyben 
meglepett arccal Becky – Ennél rosszabbra számítottam.  

- Ez kedves. 
- Hát jól van, de tényleg. Nem voltam valami jó 

irodalomból meg ilyenek, vágod, de azért nem zárkózom 
el… 

- De tényleg, hogyan születik egy regény? – kérdezi 
most Lea és erre már készséggel próbálom keresni a 
megfelelő választ, ami ebben az esetben nem is olyan 
könnyű. 



380 

 

- Hát ez változó. – felelem – Sok mindentől függ. És 
mindenki máshogy ír. De azért vannak alapvető dolgok, 
igen. Meg kell találni magad benne.  

- Ez olyan sablonos.  
- De igaz. Meg kell tanulni írni. Évekbe telik, és nem 

számít, hogy írótanfolyamokra jársz-e, irodalmi önképző 
körökbe, vagy teljesen magadtól csinálod. Képezheted 
magad, de ha nem érzed az írást, nem sok értelme. Addig 
jó, míg hallod minden reggel a hangot.  

- És te hallod?  
- Már nem nagyon. 
- De ez olyan ego, nem Lea? – kérdezi most Becky 
- A Vízöntők ilyenek. – válaszolja a lány - Ezt már 

odalent megtárgyaltuk. Különben is: még, hogy a férfiak 
egoisták? Nézd meg a nőket, mennyire fontosak önmaguk 
számára. 

 -De a pasik meg tárgy-fetisiszták! – veti fel Becky. 
- Ugyan! A nők a férjeik luxusautóival rohangálnak! 

– vágom rá – A valahol épp duzzadó kreditcsomagokért 
tárgyaló férjeik high-tech dzsipjeinkben ülnek!  

- Egy író nem vesz high - tech dzsippet. – kéri ki 
Becky. 

- Átvitt értelemben gondoltam. 
- Jó rég nem keféltél, igaz? 
Tudná, mi mindent képes megszokni az emberi 

szervezet. A huszonöt éves kis feszes teste még nem kapott 
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eleget, még nem sejti, mi vár rá. Hagyom is lubickolni és 
csak mosolygok. A lexikális tudásom nem annyira jelentős, 
mint az érzelmi intelligenciám. Mindez bőven okozott 
frusztrációt az életem során, így van ez, amikor a 
boldogságot a fájdalom burka veszi körül. 

- Én tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok 
nélkülözhetetlen. Ha pedig mégis az vagyok, akkor miért 
nem becsülnek meg jobban? Úgy használnak, mintha 
elnyűhetetlen alkatrész lennék. Nem veszik észre, hogy 
kezdek elkopni, mert elkoptatnak. Halálosan unom az 
embereket. A munkámat. A folyamatokat, melyek nagy 
részének lefolyását jó előre látni lehet, a szavakat, 
mondatokat, melyeket még ki sem mondtak, de már tudod, 
hogyan fognak hangzani. A kiszámítható akarat, a szükség 
megteremtődésének körkörös hullámzása.  Hol vannak a 
be nem tartott ígéretek, a be nem váltott remények?  

- Te totál beteg vagy. De azért szórakoztat.  
- Remek! 
- Hagyd már! - mondja Lea 
- Jajj, látom, hogy neked bejön, ugyanolyan lökött, 

mint te. Összeilletek. 
- Az apja lehetnék – vetem közbe 
- Az igaz, de az idősebb pasikra bukom. 

Komolyabbak. Tisztelik a nőket 
- Egy pasi soha nem nő fel! – vág vissza Becky 
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- Ha valaki, hát én tényleg tisztelem a nőket, – 
felelem - de szerintem torz és aránytalan a kép, ha a férfiak 
és a nők egymáshoz való viszonyát nézzük.  

- Nanáhogy! – mondja erre Lea - Sok időbe telik, míg 
egy kapcsolatban igazán megismered a másikat. aztán egy 
idő után mindig betelik a pohár. kinek előbb, kinek később. 
de mindig betelik. Egy darabig elviseled. aztán már 
legszívesebben menekülnél, de nem tudsz, mert annyi időt 
töltöttél már vele, hogy akkor meg hiányozna. Sehogy se jó. 
Ez a 22-es csapdája. 

- Az egyik kedvenc könyvem –mondom.  
- Még nem olvastam. De most már tényleg el kéne. 

Na, szóval, hogy van ezzel az írással?  
- Eltértünk…- néz kérdően Becky 
- Ja, hogy a nők meg a férfiak? – rezzen fel Lea, és 

már neki is teljesen csík szemei vannak. Érzem én is ám a 
nyakamon, meg a számban a hűvös, otthagyott ízt, meg, 
hogy peregnek a gondolatok maguktól. Ó jajj, már megint 
prédikálok, ezek meg lassú szemhéjmozgásaikkal kísérik 
szavaim: 

- Szerintem a nők természetüktől fogva eleve 
aggodalmaskodóbbak, mint a férfiak. Túláradó mértékben 
képesek fókuszálni azokra a dolgokra, amelyek 
foglalkoztatják őket, ilyenkor észre sem veszik az 
aránytalanságot, melyet az egyes esetekbe fektetett 
szellemi energiával gerjesztenek maguk körül minden 
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mással szemben. Ez leegyszerűsítve annyit tesz, hogy 
túlságosan nagy jelentősléget tulajdonítanak bárminek, ami 
az adott esethez kapcsolódik vagy kapcsolódhat. Minden 
apróság, minden kis mozzanat meghatározóvá és 
hangsúlyossá válik a szemükben, s legtöbbször képtelenek 
felmérni a határt, ahol a dolgot már el kellene engedniük. 
Megrögzötten követik érzelmi intuíciójuk vezérfonalát, 
túlgondolva, túlvariálva mindent, a legegyszerűbb 
képletekből is összetett feladványt készítve maguknak és 
azoknak, akikre mindezt ráerőltetik, rendszerint a 
mellettük álló férfira. Ilyenkor szinte képtelenség velük 
szót érteni, tüskések és lobbanékonyak, mintha alig várnák, 
hogy megvédhessék álláspontjukat, s könnyedén söpörik le 
magukról a legnyilvánvalóbb, megdönthetetlen érveket is. 
Ha valamit a fejükbe vesznek, addig hajtják a dolgot, míg 
meg nem valósul abban az ütemben, ahogy ők szeretnék, 
függetlenül attól, hogy ez milyen hatással van mások 
érzelmi állapotára, életére. Ha egy nő hétfőn megkér 
valamire, amit péntekig el kell intézned, jobb, ha azonnal 
nekilátsz, különben addig fogod hallgatni a kérdőre vonást, 
amíg meg nem valósul a megoldás. Az aggodalmaskodás 
akár extrém méreteket is ölthet.  A nőknél ez egyfajta 
transzállapot, amelyből még akkor is nehezen térnek 
vissza, ha a probléma megoldódott, ha minden az 
elképzelésük szerint alakult és felülkerekedtek az 
akadályokon. A belső elemzés nem ritkán még ezután is 
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órákig tart, de ebben a státuszban már újra felveszik eredeti 
kommunikációs formáikat. De ők is ugyanúgy 
tévedhetnek, mint a legközönségesebb, szánalmas férfi, 
akire általában ironikus és béketűrő jóindulattal tekintenek. 

Kifújom magam, innom kell egy kortyok, valahova 
ide raktam le. 

- Totál betéptél – mosolyog Lea – be nem áll a szád. 
- És kurvára kivagy! – böki elém Becky de én mit sem 

törődve ezzel, folytatom: 
- Az egész… folyton változik. Amikor azt hiszed, 

hogy már mindent kiadtál magadból művészileg, hogy már 
nincs semmi, amit mondhatnál, akkor nem számoltál az idő 
munkálkodásával, azzal, hogy azzal valamelyest a 
személyiséged is változik, és ez újabb látószögeket teremt 
az alkotásban.  

- Jól hangzik. 
- Leszívja az energiámat. De ha nem lenne, 

megőrülnék.  
- Függő vagy. 
- Nem, ez önterápia. 
- Elolvashatok valamit tőled? – kérdezi Lea, 

miközben a másiknak már majd le ragadnak a szemei. 
- Néhány régebbi fent van a neten, de a legtöbbet a 

cenzúra leszedette. – mondom. – Nem fogsz találni semmi 
értelmeset. Az „állami írnokság” csak horrorban, fantasy-
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ben meg a hazafiaskodásban utazik. És persze egyik sem 
zárja ki a másikat. 

- Várd csak ki!- közli, azzal nekilát pötyögni meg 
simogatni. Becky azalatt teljesen beájul, az egyre párásabb 
levegő megteszi a hatását, mire barátnője megszólal, már 
inkább alszik 

- Ez valami esküvős lesz. – mondja Lea 
- Ó, az már nagyon régi. Vagy húsz éve írtam. 
- Olvasd fel nekem, kérlek. 
- Szarul olvasok fel.  
- Nem baj, akkor is úgy lenne az igazi. 
Öreg, elhasznált test vagyok, sok ébredéssel az 

idegeimben, számtalan előző nap emlékével, mégsem 
tudok nemet mondani, egy ilyen kérésnek, mégis részben 
elveszítem a kontrollt magam felett, mégis a kémia győz. 
 
 
 

Gyöngyporlasztók 
 

Régóta együtt voltak. A fiú családja a differenciálódásnak 
mindig is azon módozatait választotta, amelyek során 
biztosíthatóvá válhatott az elkövetkezendő nemzedékek 
jövedelmeztetése. Soha nem ismerték azokat a fogalmakat, 
amelyeket az átlagos polgárok valós dimenziójában érzékelni 
lehetett, s nem érintette őket a működésképtelen, velejéig rohadt, 
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hazug, életellenes rendszer semmilyen hátránya, vagy ha mégis, 
többnyire rögtön találtak rá megoldást vagy még valami jobbat, 
hiszen a reménytelenség a találékonyság anyja. 

Kastélyok, koktélpartik, drága autók, mesébe illő utazások, 
költséges apróságok: a legfontosabb elemek időnként épp az apró 
részletekben rejlenek, attól áll össze a sikeres élet, hagyjuk, hogy 
magunkkal rántson, de azért csak szilárdan, mindig szilárdan, 
nem árt, ha egy valaki minden esetben józan marad, de addig is 

a lányok, akiken azok a ruhák vannak, életünk szerelmei, 
gyerekkori bohóckodás, nők akik kilenckor ébrednek, szeretnek 
még egy kicsit lustizni az ágyban, meginni egy frissítő kávét, 
aztán tíz körül kezdődhet a nap. 

A lány, akinek semmi dolga nincs, csak, hogy megtapadjon 
egy, a görög idearendszeren és római logikán nevelkedett, európai 
gondolkodású hímen, úgy ám, a kísértés a tudással kezdődik, és 
annak arányában növekszik, növekvő családok, kisiparos 
dinasztiák, fugázók, festékek, ragasztók, szerszámok, 
tisztítószerek, hőszigetelő rendszerek, kerti gépek, burkolati 
elemek. Családok, dinasztiák, ranch-ok, raktártelepek, négykerék 
meghajtású dzsipek, villanó alufelnik. Szuvidált t-bone steak-ek, 
plaszíirozott gyümölcspürék, pirítósrönkökön tepertőkrémhab.   
És mégis: nap, nap után ittak, hogy így védekezzenek a levertség 
vagy épp a kudarc okozta szorongás, az önmagukkal való 
elégedetlenség ellen. 

Nap, nap után ittak, családok, dinasztiák, fehér, porhanyós 
boldogság, feszületfülbevalók, a rokonok is tudják, egyazon okból 
vagyunk kedvesek és kegyetlenek is: hogy növeljük saját 



387 

 

hatalmunk érzetét. Egy esküvő, csakúgy, mint a szilveszter 
számunkra olyan nap, mint a többi, avagy épp fordítva, azzal a 
különbséggel, hogy kifejezetten idegesítő tud lenni, amikor 
mindenki kötelezően jól érzi magát, és sikítozva, őrjöngve 
ünnepel. 

Ünnepeljünk hát együtt. 
Régóta együtt voltak, lány és fiú, dinasztiák, családok, a 

rokonok is tudják, fehér, porhanyós boldogság, ez is olyan, mint a 
többi nő: ha jól bánnak vele, majd fejébe száll a dicsőség, ha 
viszont rosszul, akkor rendesen viselkedik, de hát az esküvőt csak 
meg kellene már tartani, hetedhétországok, Goáról importált 
buddha szobrok a szökőkút alatt, sátrak, fehér leplek, 
feszületfülbevalók, átlátszó zacskók, olajos fehér massza a 
kistükrön, kerítsetek egy vőfélyt! 

Régóta együtt vannak, fiú és lány, gyermeket nemzeni 
(ösztönös cselekedeteinkkel újabb felesleges példányokat hozni a 
világra) egyik sem kíván, de az esküvőt azért megtartják, 
családok, dinasztiák, rokonok, minden résztvevő hozzon magával 
amit csak tud, átlátszó zacskók, feszületfülbevalók, olajos fehér 
massza a kistükrön, gyűlik a nép, a szertartás szép, s trébelten 
csillog mind az összes fénykép. 

Nap, nap után ittak, a kacsalábonforgó kastély, melyben az 
esemény zajlott, már messziről fehérlett gyöngyházragyogással, 
ahogy az öregek fáradtan hazaindultak a menyasszonytánc után, 
zakynthosi nyaralások, kaszinók, limuzinok, miegymások. 
Csillagok a naplemente pírjában, maláj dzsunkákon majdan 
füstölt makrélacsokrok, csillog majd mind az összes fénykép. Az 
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örömapa még egy utolsót int a tovább maradó fiatalok tömegének, 
jobb keze két ujját összecsippentve, csókot cuppantva két 
ujjbegyére, mint utánozhatatlanul finom olasz tészták után: 
kezével szabadon hadonászva tovább a levegőben. 

A bukdácsoló hold a felhők között szivacsos, sápadt, a csillagok 
haloványak, de a hangulat még csak most hágja majd igazán meg 
minden egyes falát az épületnek, fehér leplek, átlátszó zacskók, 
olajos fehér massza a kisasztalon, ezen az esküvőn más szokások 
honosodnak.  

Ünnepeljünk együtt, elő a feszületfülbevalókkal, hiszen 
mindjárt felkel a nap, arcizmok feszülnek, a mosolyok 
átlátszóbbak, kinél van még valami?  

A takarítónővel beszéljen valaki, mert nem érti, mi folyik itt. 
Ilyet ő még nem látott soha, reggel hét van gyerekek, a szobák 
kisasztalain árulkodó jelenlétek, bankkártyarepedések, furcsa 
módon az embernek nem elég a boldogsághoz, hogy megszabadult 
a kínzásoktól és problémáktól, mihelyt újra biztonságban érzi 
magát, a gőg, a büszkeség és a hiúság újra előóvakodnak lelkének 
legrejtettebb zugaiból, s ilyenkor könnyen a hálátlanság és a 
figyelmetlenség hibájába esik. 

Délelőtt tíz, ünnepeljünk együtt, de a takarítónő nem tágít, az 
ilyen nők ösztönös célja, hogy igába hajtson egy férfit, minek után 
már nem törődik magával és elfonnyad. Végül rendőrségi 
feljelentés, a fél vendégsereg, vagy akiknek a nevére legalább is 
emlékeznek, árulkodó jelenlétek, bankkártyarepedések, s bár a 
morzsaparti abban a pillanatban már el is kezdődik, de az utolsó 
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morzsákat majd néhány nappal később kell szedegetni, mikor a 
rendőrség a rokonoknál megjelenik.  

Gyöngyporlasztók, tükörfények, váratlan (?) Rendőrségi 
kihallgatások, réti törpék, kreol kurvák, az élet színes, megy 
tovább, de a telefonjainkat mostantól lehallgatják - bár voltaképp 
mindegy is, hiszen minden élőlényben egy paranoiás rejlik - és a 
morzsaparti vasárnap délutánjára pedig az összes talpon maradt, 
egy percet sem aludt delikvens legalább annyira be van 
merevedve, mint az örömapa dereka. Csakhogy ő már közben 
aludt egyet és most inkább az ideg rágja, az újdonsült ara pedig 
ennek megfelelően, s nem túl meglepő módon veszik össze az 
anyósával, kinek fia (a vőlegény) úgy nyilatkozik:  

„Szerintem két hét múlva elválunk” 
De persze nem válnak el, dinasztiák, családok, régóta ismerik 

egymást, ismerjük egymás szokásait és bűneit, de már senki sem 
néz a dolgok mögé, a dolgok feneke eltűnik és marad a felszín, 
melyen tovább tombol az ember tragédiájának persziflázsa, 
mígnem megöregszünk, s egyre inkább a természet felé fordulunk 
majd, hiszen egymás felé már képtelenek leszünk. 

- Engem meggyőztél – mondja Lea, mikor befejezem. 
- Már nincs jelentősége, de örülök, ha így látod. – 

mondom, és a száját nézem, - Meg manapság már nem írok 
ilyeneket, ezt csak most valamiért miattad… - mondom, és 
a száját nézem, eltűnődöm, milyen lehet az íze, kint meg 
egyre csak sűrűsödik a város éjszakája, amely sötét, lebegő 
köpenyével fellazítja majd a magas homlokzatok 
merevségét. Már nincs jelentősége, átvonulunk a kisebbik 
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szobába, gyertyát gyújtunk, ez már egészen biztosan nem 
azon fekete napok egyike, melyek során bármit teszel, 
mindenképp rosszul jársz, legtöbbször rettentő hétfő 
reggelek, általában, de olykor más napokon is, talán ez is 
így indult, és mi lett belőle. Fátyolpuha szövet, kissé húsos, 
lágy, befogadó, keskeny láb, formás lábfej, tömör, mélyen 
ringó mellek, amelyek épp arra termettek, hogy csipkét és 
selyemblúzt viseljenek. Keskeny csípő. Háta fehér ívén a 
hűvös levegőtlen, szeplőkkel pettyezett húskötegeket 
kettészelik a gerincoszlop csigolyái, már erősödik az 
izgalom, a vágy, az izmok beleegyeznek, és a csábítással 
szembeni gyengeségnek az az érzése kering, amikor 
kettéhasad az éned, mert viaskodsz magadban.  

Egyesek úgy tartják, a férfiak képtelenek szeretni, 
mégis később, mielőtt elalszunk, még kinyújtom a kezemet, 
és egy ujjal óvatosan megérintettem a hátát, hogy 
megbizonyosodjak, tényleg ott van. 
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#MÖKKE2001RAD 
transzszublimációs rögzítés  

                                                                      20320831 12:10  
  

A város elnagyoltan terül ki előttem, ahogy felérek az egykori 
metróállomás lépcsőjének tetejére. A nap ma már nem bújik elő, 
és áttetsző pettyekben hull alá a feledés. Overallom bal zsebéből 
hideg techno zakatol a fülembe, ahogy nézem az üres teret. A zene 
nem akar semmit, csak szól. Nem sablonos érzelmekről sem pedig 
közhellyé csépelt szerelemről, mint régen. Egyszerűen csak 
kikapcsol. A másik zsebemben egy pendrive, amelyen a felvétel 
lapul. Az egyre komolyabbá váló eső kimarja a szememből a 
reggeli álmosságot. Szürke ruhát viselek, ami megvéd, ha csak 
nem futok bele egy komolyabb ellenőrzésbe. De sehol senki.  

 Elindulok az Bamstelkring felé, és megpróbálok nem 
sietni. Az túl feltűnő lehet. Így öltözve Alsóként vagyok 
aposztrofálva a rendszerben, amely ezt a várost is lükteti. És a 
városokban mindenki egyenlő, csak a fekete kaftánosok nem 
nagyon merészkednek ki a saját városrészeikből.   

 Elhaladok a Heq Rwa szétmállott maradványai mellett. 
Az egykori buddhista templom csonkjain kanárisárga 
festékfröccsenések terülnek el rendszertelenül, a legtöbb helyen 
már teljesen beporosodva. Néhány elhasznált jelszó még a földön 
hever, de aztán 
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Üres szél fúj tovább a valamikori piros lámpás negyed 
gyomrából, ahol a szűk sikátorok megpróbálnak beszívni, pláne, 
hogy nem hagyom magam. Minél előbb el kell jutnom az 
ellenálláshoz. Ha idő előtt lebukok, akkor mehetek valamelyik 
karanténvárosba. De nem akarom feladni. Már nincs sok hátra. 
Miközben a városban tüntetés van, nekem szabad a pálya. 

 Átmegyek a kiszikkadt dupla csatornán, ami tele van 
rozsdás biciklironcsokkal, és megpillantom az Ouda Murkot. Ez 
volt a város legrégebbi temploma. Gyerekkoromban jártam itt 
utoljára apámmal, aki megszállottja volt a városnak, ezért minden 
évben eltöltöttünk itt egy hosszú hétvégét általában Húsvét 
környékén. De ez még jóval a vírushiszti előtt történt. Mára 
semmi nem maradt a színes varázslatból. Fakó szellemvárossá 
változott ez is, mint minden más erődítmény a világon, csupán 
néhány elmaszatolt óriásplakát-foszlány emlékeztet arra, hogy 

Kifordulok a rakpart felé, mert egyenesen tovább a Buurs 
Berlage épülete következik, amit egész biztosan őriznek. Márpedig 
semmi szükségem felesleges kérdezősködésekre. Ez lenne a 
rövidebb, de veszélyesebb út. Így viszont el kell majd haladnom a 
központi pályaudvar bejáratánál, ami még biztosan működik, 
tehát emberek is vannak. Ha szerencsém van, akkor csak Alsók. 
Egyetlen fekete kaftán is veszélyt jelenthet.  

Már látom is a foghíjas villamostemetőt a pályaudvar 
előtt, a Hunderkade-n pedig férfiak ácsorognak egy bódénál, 
amely palaszürke gőzt okád. Dél körül jár az idő, tehát 
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valószínűleg csak ebédelnek.  Szürke ruhát viselnek, melyek 
derekán literes oxigénflakonok csüngenek. Néhány a kezükben is 

Még nem vettek észre. A Buurs Berlage -tól viszont elég 
jól ide lehet látni, a térfigyelők egészen biztosan befogtak már, 
szóval jobb lesz igyekezni. Az arcomat takarja a réztónusú maszk, 
mégsem nézek balra, nehogy a szemeim alapján be tudjon 
azonosítani a szkenner. 

 Fel kell nyitni az emberek szemét, el kell mondani 
mindenkinek, hogy mi folyik itt. A cél nagyon közel van. Még 
nem látom. Az új világrenddel nem mindenki képes azonosulni, 
de én megtalálok közülük, amennyit csak tudok, hogy 
lejátszhassam azt a felvételt. Ferdén elültetve bolyongok a 
semmiben. A zene monotonságára kattognak a lábaim tovább. 

Elérem a csoportosulást és az egyik fickó észrevesz. A 
többiek utána fordulnak és érdeklődve méregetnek, láthatóan 
második generációsok. Valamiért különös kék fény ül a szemük 
mélyén, amely azt suttoghatja nekik, hogy vessék rám magukat. 
De mégsem teszik. A kamerák mereven figyelnek. Felgyorsítom a 
lépteimet miközben orromat sült kutya és odaégetett 
paradicsomszósz szaga csapja meg. A férfiakon látszik, hogy 
otthagyták már néhány közeli rokonukat a sarkon az olyan hibák 
miatt, amelyeket most nem fognak elkövetni. 

Végre túljutok a Hunderkade-n és a pályaudvar végéhez 
érek. Odafent a felhők gonoszul mosolyognak rajtam, mert tudják, 
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hogy már ők irányítanak. Úgy fest, hogy mára esőt rendeltek a 
Testületben, mert hamuszürke árnyalatban pállik minden. Még 
vagy tíz perc mire a vonatsínek mellett a Wustorparkhoz érek. 
Errefelé talán már szkennerek sincsenek. Még mindig üres az 
utca, ami nem csoda, de vajon hová temették azt a sok millió 
embert világszerte? Arra gondolok, hogy bizonyára egyszerűbb 
lehetett felperzselni az egész halmot. Miért nem születtünk 
alufólia-tekercsnek? Lekapcsolom a zenét, mert közel a cél. 

 A kereszteződésen túl már ott kell lennie az egykori 
gázgyárnak, ahol az ellenzékiek székelnek. Ennek az 
információnak a megszerzése egy kellemetlen dugás ára volt. De 
most már itt vagyok.   

A tökéletesség elérése önmagad elvesztéséhez vezet. 

Ezt látom felpingálva a Gusfabriok bejárati épületének oldalára, 
mikor odaérek. Az apró fehér betűk már jó ideje marhatják a vörös 
téglákat, és végre sikerül nekik. Vajon mi lehet a túlélés titka? 

 Az épület mellett több tucat anakondányi kerítés siklik 
tovább a hatalmas terület oldalbordájaként, de engem csak a 
bejárattól számított 5745. rács érdekel. Ezt a rácsot kell kissé 
megrángatni ahhoz, hogy észleljék jöttömet, és beengedjenek. Fel 
sem merem idézni, hogy ezt az információt milyen áron szereztem 
meg. Kezemmel a rácsokat simogatva haladok tovább, remélem 
nem rontottam el a számolást, mert egyelőre nem történik semmi. 
Megrángatom ismét. Akkor hallom meg a lépteket. Megfordulok 
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és megpillantom a fekete ruhás férfit.  Nem értem hogyan 
csöppent oda a nagy semmiből, de nincs időm ezen gondolkodni, 
mert már ott is van mellettem. Most veszem észre, hogy még 
fiatal. Felém nyúl és magával ránt vissza a Wustorpark felé. 
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             JOEY, 20:21 

 
„Vajon hová vezet ez a tébolyult tevékenység, amely valamennyiünket, 
gazdagot és szegényt, gyengét és hatalmasat egyaránt fogva tart?” 

                                          Henry Miller – A Légkondicionált Lidércnyomás 

 

 Órák óta képtelen kiverni a fejéből a gondola-tot, 
hogy Mökke esetleg meghalt. A férfi minden valószínűség 
szerint a tüntetők között lehetett, hiszen hajnalban maga is 
felhívta a figyelmét az eseményre. Ha csak nem jött neki 
közbe valami, akkor kint volt az utcán, amikor a pusztító 
erejű víz lezúdult és mindent elsöprő bemutatót tartott az 
elemek hatékonyságáról. Neki szinte az utolsó pillanatban 
sikerült a Buddha hátsó garázsához érnie, épp, hogy csak 
volt ideje biztonságba helyezni magát, mielőtt az irdatlan 
víztömeg lecsapott. Ha csak öt perccel is tovább olvasgatja 
azt a Sifrencak kötetet… 

A krízisnek úgyszólván csak a mellékcsapásait 
lehetett érezni odabent, jó pár kilométerre a centrális 
rombolástól, de még így sem merték kinyitni az ajtókat 
vagy másfél órán keresztül, míg meg nem hallották a közeli 
szirénahangokat. Az évekkel ezelőtt megerősített bejárati 
és hátsó bejáratokat a konyhából kitolt gördíthető 
sütőállványokkal torlaszoltak el, meg a kockára vágott, 
vákuumozott burgonyával teli fóliákkal, de a víz 
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csakhamar beszivárgott azokon a réseken, melyek az épület 
régebben készült, kevésbé átalakított részein voltak. 
Képtelenség lett volna az összes lyukat befedni, 
alkalmasint a nemesebb célra használt exo-törlőkendőkkel 
próbálkoztak, ám szerencséjükre a betüremkedő víz csak 
néhány tócsát hagyott maga után, ezt követően pedig egyre 
fogyó cseppenként adva meg magát, hamarosan végleg 
elapadt. Kár szinte alig keletkezett, a minimális beázások 
legalább rámutattak az épület gyenge pontjaira, noha ilyen 
típusú természeti erőkkel még nem találkoztak ezek az 
ódon falak sem, és akadt tennivaló még a nyitásig bőven. 

A drón-szirénák tompa vonyítását meghallva 
odakintről,  

Háború lesz, figyeld meg 

a tulaj a kezdeti sokk után egyre elszántabban 
lendült bele a teendőkbe, már hétkor kijelentette, hogy az 
esti bulit mindenképp megtartják, a techno népe kitartó, 
nem ijed meg a kényelmetlen körülményektől, már ami a 
kint uralkodó állapotokat illeti. Emlékezzünk csak arra az 
évekig tartó borzalmas időszakra, amit járványhelyzetek 
okoztak, hónapokig semmilyen nyilvános rendezvényt 
nem lehetett megtartani, vagy csak eszement 
korlátozásokkal, extrém rendszabályozással. Több ezres 
fesztiválok helyett pár száz fős rendezvények maszkban, 
esetenként egymástól másfél méter távolságra kijelölt 
helyeken, limitált férőhely, nappali techno 
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kézfertőtlenítővel, miközben mindenki nagyon jól tudta, 
hogy ez így nevetséges és értelmetlen. A járványcirkusz 
pont a lelkét vette el a dolognak, az élét, amely nélkül 
szánalmas erőlködéssé vált a folyamat, ám egyesek 
képtelenek voltak beletörődni abba, hogy egyik hétről a 
másikra összeomlik egy kemény munkával, évek alatt 
kialakított rendszer, amely rengeteg pénzforgalmat 
generál. A saját magát eltemető szakma vergődését millió 
rajongó nézte végig, ahogy megpróbáltak úrrá lenni a 
képtelen helyzeten, kiskapukat találni, rész-megoldásokat 
eszközölni, de akárhogy is nyűglődtek, az idő végül 
felolvasztotta ezt a gócpontot is. Mások kifejezetten 
örültek, hogy az ezredforduló után megduzzadt zenei 
szakma végre letisztul, megújul, meglátásuk szerint így 
legalább csak azok maradtak, akik igazán elszántak és 
elkötelezettek, a nevesincs diszkó-királyok meg mehetnek 
közmunkára, vagy ahová akarnak.  

- Ez részben jogos lett volna, de azért a gyakorlatban 
nem egészen így működött! – magyarázza teljesen 
felpörögve Nalin, nem tudni a riadalomtól ment-e fel az 
adrenalin-szintje, vagy más okozza. Joey-nak eddig sem 
voltak kétségei afelől, milyen helyre keveredett, de azon az 
álláspontot volt, hogy amíg az ő munkáját vagy más 
tevékenységét nem zavarja, vagy befolyásolja negatívan, 
addig mindenki azt csinál a szervezetével, amit akar. Meg 
aztán egy ilyen hely üzemeltetéséhez észnél kell lenni, 
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Nalinról pedig eddig csakis pozitívan szóltak azok, akik 
szóltak róla. Meggyőző figura volt, tele lelkesedéssel, 
ahhoz hasonló szenvedélyfaktorral, amivel Joey a saját 
szakmáját is művelte. – Valójában nagyon sok tehetséges 
zenész, dj meg producer kallódott el akkoriban csak azért, 
mert a politika nem volt tekintettel erre az iparágra - 
folytatta Nalin, miközben az egyik oldalsó ultraviola 
fényszórót ellenőrizte a boxok felett. A helyszínen ő volt a 
végső szót kimondó ember, de egyéniségéből adódóan 
sohasem lett volna képes úgy viselkedni, mint egy tipikus 
főnök.  – Annál rosszabb már nem jöhet, nem igaz, Rag? - 
Tulajdonostársa, Raggles, aki a hely promótere is volt, 
közben ráfeküdt a netre és buzdította az embereket az este 
tízes kezdéshez. Pengeélen táncoltak, de elhivatottságuk 
megkérdő-jelezhetetlenné tette a folytatást. 

- Ha azt túléltük, egy kis beázás már meg sem 
kottyan nekünk!- felelte amaz, azzal tovább folytatja a 
virtuális ösztönzést a közösségi médiákban.  

- Azért nem ártott az sem, hogy volt egy kis 
megtakarításunk a szüret után… 

- Mit szüreteltetek? – érdeklődik Joey. 
- Hát nem szőlőt. – mosolyog szolidan Nalin, ezzel 

kinyilvánítva, hogy nincs titkolnivalója. 
- Értem már… - feleli a szakács – pártolom a 

gyógynövényeket… 
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- Hát ezek elég jófélék voltak. Már ott tartottunk, 
hogy ráállunk a nagyüzemi termelésre, érted, legalább tíz 
fóliasátor, negyven különböző fajta, külön CBD 
specifikusok… 

- Az még mindig nagyon megy – szól újra Raggles 
- Igen, mostanában ismét felfedezték, mi meg 

multimilliomosok lehettünk volna, csak azzal nem 
számoltunk, hogy ha eladogatunk száz kiló príma füveket 
a piacon, akkor egyből szemet szúrunk nemcsak az alvilági, 
de a felsőbb köröknek is. Akkoriban ment az a túlárazott 
albán szar. 

-  Földes ízű szutyok! – vágja közbe Raggles. 
- Az – folytatja Nalin. – Mi meg harminc százalékos 

szatívákat termesztettünk, aminek még íze is volt…ilyet! És 
akkor engem akarnak büntetni azért, mert találnak nálam 
egy évezredek óta használt, ősi növényt a kertben, amely a 
világ számos részén legálisan termeszthető és használható?  
A kozmetikai ipar, a textilipar, a mezőgazdaság, és 
természetesen az alternatív gyógyászat is használja. Vajon 
kit zavar ez? Csak nem a gyógyszeripari kongregációk 
megátalkodott lobbistáit? Egy másik, ismert növényt, az 
úgynevezett „szőlőt” is lehet termeszteni otthon, az ember 
legálisan lerészegedhet a saját lugasából, de egész iparág 
épült rá, nemde? És akkor én vagyok a bűnöző, aki elszív 
egy jointot, hogy elmúljon a fejfájása vagy jól aludjon? Na 
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de ne is beszéljünk róla…ez még most is bármikor 
feldühít… 

- Abba kellett hagynotok…  
- Persze, meg hát egy ideje nem is szív – szól közbe 

ismét Raggles, miközben tovább pötyög a monitor előtt. 
- Hát, lehet, hogy a mai este után megérdemlek 

egyet, nem? – kérdezi Nalin 
- És szokták kérdezni tőled, hogy drogos vagy-e? Te 

drogosnak tartod magad?– nem tudja, miért jut eszébe 
most ez a számára is furcsán hangzó kérdés, de valahogy 
kíváncsivá vált az életéről folyton nyíltan mesélő főnökével 
szemben, aki hozzá képest jóval többet élt meg 
szakmájában is, és bár mindezekkel hajlamos kérkedni is, 
mégsem esik túlzásba, így pedig megtartja az érdeklődést, 
Mostanában a rendszer minden nap felokád valami 
moslékot. 

- Persze. – feleli Nalin - De én ezt a szót másként 
értelmezem. Drogos vagyok, mert drogokat használok. 
Amióta az eszemet tudom, thc-t. Fiatalabb koromban 
alkoholt, mostanában csak nagyon ritkán. Kávét sem iszom 
már és a teáról is leszoktam, tehát semmi koffein vagy tein. 
Már nem tolok kokaint, mert szétbassza a seggem. 
Csúcsformámban sok mindent kipróbáltam még a 
gombától a kristályig, de soha nem léptem át egy bizonyos 
határt, soha nem léptem a keményebb útra. Tavaly 
szilveszterkor még a cigiről is leszoktam, bár időnként rám 
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tör az inger, amit eddig még mindig sikerült legyűrnöm. 
Nagyjából ennyi. És te ezek közül melyik drogot 
használod? Vagy valami más? Tudod, én régi vágású 
vagyok ebben a tekintetben. Ami bevált, azt ne cseréljük le 
kísérletezéssel, és biztos nem mondok újat azzal, hogy a 
modern drogok iszonyat veszélyesek. Nem éri meg 
próbálkozni velük. És ez nem álszentség. A klasszikus 
drogok kiszámíthatóbbak, ezért kevésbé árthatnak, ha 
tudod, hogyan használd őket. Szóval, te mit tolsz?   

- Egyszer ettem egy varázs sütit…- hezitál egy 
pillanatra - …de ha hozol hasist, gyakorlatilag bármilyen 
édességet össze tudok hozni belőle.  

- Azigen! – mint akibe a villám csapott, úgy horkan 
fel Nalin, s közben elvetemült mosollyal néznek össze 
társával. – Még jó, hogy felvettelek!  

- Igen, nagyon hasznos! - helyesel a másik. – Nagyon 
hasznos. Úgy látszik, erre megint ráéreztél! 

-  Igen. Gyakran előfordul, hogy bevonzom az 
embereket. Aztán minden helyére kerül, mikor ténylegesen 
megismerem őket. Ha már itt tartunk, tényleg, végül is 
milyen zenéket hallgatsz?  

- Hát…változó – mondja Joey és már ott sorakoznak 
a nyelvén a kimondandó előadók nevei, azonban nincs 
ideje kifejezni őket, mert az egyre jobban lendületbe jövő 
Nalin máris átveszi: 
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- Á, egy mindenevő. Semmi gond. Erre nevelt 
minket az elmúlt húsz év és ez jól is van így. Csak hát nagy 
volt a katyvasz. Igaz, ami igaz, a tíz évvel ezelőtti leállás 
megtisztította a terepet, nekünk meg volt annyi 
tartalékunk, hogy túléljünk. És közben még ki tudtunk 
alakítani egy viszonylagos tábort is magunk köré. Ez a hely 
ezért jött létre. És azóta újra elkezdtek leválni egymásról a 
műfajok, és megint kialakulnak a klikkek, a táborok… de jó 
ez így. A különböző szervezőbrigádok nem erősítik 
egymást, de nem is ellenségek. Az elmúlt évtizedben a 
vírusok és a lázongások miatt mindenki csak a saját kis 
szűk területén tudott mozogni. Most újra számít a 
megkülönböztethetőség, az egyedi stílus, vagy, hogy mit 
játszol. Én például már nemigen hallgatok szöveges 
zenéket, mármint olyanokat, amelyekben valami üzenet 
van. Egyre kevésbé van rá szükségem.  Ez biztos az idővel 
jár. Fiatalon nyitottak és érdeklődőek vagyunk, szívjuk 
magunkba a különböző tartalmakat, élettapasztalatokat, és 
a zene ebben sokat segít. Ezért van, hogy a kamaszoknak 
általában többet jelent egy-egy aktuális zenekar, mint a 
saját szüleik véleménye, akikkel nem mindig tudják vagy 
akarják megbeszélni a problémáikat, míg bizonyos 
előadókra sokkal könnyebben ráhangolódnak. De idővel 
mindenképp telítődünk az üzenetekkel, és a 
tapasztalatokkal már egyre inkább az instrumentális zenék 
felé haladunk, amelyek nem akarnak semmit sem 
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megmagyarázni nekünk, egyszerűen hagyják, hogy 
felolvadjon benne a hallgatójuk. Mindenki máshogy, 
mindenki a saját gondolatai mentén asszimilálódik ehhez, 
mindenkinek mást jelent. Az elektronikus zenének persze 
van egy alap hangulata, azon belül minden változatának 
külön-külön, de az apró kis különbségek miatt 
mindenkinek mást jelent. Hasonlót, de mást. Egy család 
vagyunk, a bázisunk ugyanaz, mégis különféleképpen 
hangolódunk. Talán ezért van, hogy manapság technóval 
foglalkozom és nem hip-hop-al, mint mondjuk, amikor 
elkezdtem ezt az egészet. 

- Jó rég volt! – mondja Raggles – Körülbelül az 
őskorban… 

- Én bírom a hip-hop-ot – reagál Joey. 
- Na igen…csak hát ez már rég nem az, mint aminek 

indult – feleli Raggles 
- Perszehogy! – helyesel Nalin - Csak ne legyenek 

elvárásaid semmivel szemben és akkor nem csalódhatsz! 
Szinte minden műfajjal ezek a körfolyamatok zajlottak le. 
És nem számít, hogy négynegyed vagy tört ütem. Nézd 
meg a drum&bass-t, hogy elkurvult. 

- Na, az azért nem annyira! – vitatkozik Raggles – Az 
mindig underground volt és az is maradt.  

-  Ugyan, dehogy! Én sokáig pont azért nem 
hallgattam, mert divatot csináltak abból is.Filmzenék(?), 
számítógépes játékok, reklámok. Ugyanaz, mint a break-
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nél, mert nyers volt és lendületes. Tizenévesen folyton ezt 
hallgatták az osztálytársaim, és kéthetente a Melkwegbe 
vagy a Paradiso-ba jártak ilyen partikra. Néha elmentem, 
de nekem túl populáris volt a hangzás, hiába a kemény 
alapok. 

- Jó, volt néhány év, amikor tényleg kicsit elmentek 
a pop felé – érvel Raggles – De a drum&bass végtére is az 
európai zeneipar fegyvere. A szigetországi tartományokból 
származik, ott ez egyfajta népzene. Észak-Amerikának a 
country, Dél-Amerikának a bossa vagy a salsa, an 
angoloknak meg a drum&bass. Ez a népzenéjük, ami 
bármennyire is elkurvul, végül mindig visszatér az eredeti 
állapotába és megmarad népinek. 

- Na jól van, álljunk le! – szól közbe Nalin, mielőtt 
Joey érdemben nyilatkozni tudna arról, hogy végül is 
milyen zenéket szeret - Elég már a szakmázásból. 1526 
Augusztus 4.-én nyílt meg a dél amerikai kontinens első 
nyilvánosháza, ma pedig, kicsivel több, mint ötszáz évvel 
később, megnyitjuk ezt a kurva helyet! Rajta! 

- Hogy, jön ez most ide? – ? 
- Nem tudom, csak eszembe jutott. A minap 

olvastam valahol. Na, gyerünk! 
 Joey a nutricionista, indul, hogy újra szemügyre 

vegye a konyhát, ahol a két beosztottja már javában 
tüsténkedik. Csontozókések és sajtszelők, halpikkelyező 
pengék  
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a halpiac bűzét nem lehet megszokni   
                         és bárdok, kerámiabevonatú 

csontfűrész, titánium-ötvözet acéltüskék, rézlapok, ionikus 
sugárperzselő, itt karamell-szilánkozó, itt cukortükröző, itt 
vajfestő, itt salátaporító, itt tejtömböző. Eszközök várnak 
ránk minden nap, várják, hogy magunkévá tegyük őket, 
energia, amely egy pontban összpontosul, fogjuk a 
kezünkben, nem akarunk látni, csak szédelgünk, évek 
telnek el, majdani gyűlölködésünk a középszerben 
tengődők életkudarcaiból táplálkozik, ártatlan 
gyermekkor, hol vagy?  

A gyerekek nők körében töltik az első éveiket… 
később is keresik a nőt, nők mindenhol, de ez még most 
nem fontos, még nyüzsög minden, zajos és gyors, meg kell 
tölteni még élményekkel ezt a testet, kisiskola, 
osztálykirándulás, őszinte nevetések, igazi örömök, a 
borostyán, ahogy végigfut a napközi kapujának oldalán, 
pedig a világban odakint ugyanúgy háborog minden, mint 
most, csak mások a formák, az arab térségben már akkor ég 
a tűz, csak kezdetlegesebbek a fegyverek, de bőven van 
tartalék, ipari bálnavadászflották, de az iskolakapu kizár 
mindent, bár a mobiltelefonok már sisteregnek, nők 
mindenhol, a gimnázium avatóbálján a fiúvécében meg egy 
srác, aki odanyúl, és addig csinálja, osztálykirándulások, a 
fekete erdőnek elsuttogott titkok, nyögések és sóhajtások, 
most már érdemes élni, de az az igazság, hogy túl sok 
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fájdalommal jár, karácsonyfát lopunk egy utcai árustól a 
kollégiumi szobába, a reggeli edzés helyett megnézzük az 
állatkertet, január elsején hajnalban kiverjük egymásnak  a 
távolsági busz leghátsó ülésén.  

Nincsen gyors gyógyulás. De kezdetnek elég, ha 
tudod, mennyit érsz, aztán menj közéjük, nézd, ahogy 
mindenkiben forr a harag, mert mindenkivel kiszúrt valaki, 
nevess a szemükbe, köpd le őket, magyarázd el nekik, hogy 
olyanok vagyunk, mint a mag, amely teljesen elpusztítja 
magát, hogy virággá váljon. 

Telnek a percek, már mindent kétszer leellenőrzött, 
de sehogy sem bírja kiverni a fejéből Mökke iránt érzett 
aggodalmát. Istenverte felkelők, hol vagytok most, merre 
sodort titeket az ár? Bénító gondolatok, máskülönben csak 
kételyeit fel nem metsző rémképek tódulnak, látott vagy 
látni vélt jelenetek, ki tudja, annyi könyv, annyi film, annyi 
valóság után. Égből pottyant drónok robbannak át 
háztetőkön, leereszkednek az udvarokba, becsúsznak a 
konyhákba, betörik az ajtókat, benéznek az ágy alá, a 
szekrényekbe, felvágják a fiókokat, kinyitják a ládákat, 
asszonyok jajveszékelnek, gyerekek sírnak, nagyanyák 
szórnak átkokat.  De hiába: a műsor megy tovább, és jönnek 
a fülelők, figyelők, leselkedők, hallgatódzók, befurakodók, 
mindenütt jelen lévők, színlelők, szókratészi kikérdezések 
mesterei. Szimatolók, akik ott vannak mindenütt, 
észrevétlenül mennek át a falon. És jön a szorosra állított 
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elektromos bilincsek bőr alá marása, az ép fogakba hatoló 
ósdi orvosi fúrógép, a lézerkorbács, az összerugdalt nemi 
szervek, a bokájuknál és csuklójuknál kikötött napokon át 
éheztetett emberek, a pőrére vetkőztetett asszonyok, akiket 
láncra verve hajtanak végig a folyosón, akiknek szétfeszítik 
a lábát aztán megégetik a mellét ; vérfoltok és 40mm-es 
plazmavetők nyomai a falon, a jajgatás, a hörgés. 

Mökkének igaza volt. 
Valamit tenni kell, mert újra és újra megtörténik. 

Sehová sem sodródásokból nem lehet építkezni. Az 
értelmes emberek, vagy az, aki normális fizetésért akart 
dolgozni, már elment ebből az országból. Itt maradt egy 
rakás idióta, megvezethető, megtéveszthető félbolond, 
megvehető félhaver, félbevágható társadalom, meg egy 
szűk réteg értelmiségi, mert hát mindenki nem mehet el, 
hiszen akkor ki marad itt, akkor mi marad az országból? 
Mégis. Ide felelőtlenség gyereket szülni, idővel ugyanolyan 
kizsigerelhető masszává gyúrnak minket, mint a kínaiakat 
meg az indiaiakat, a katolicizmust ugyan már sikerült 
elfojtani, de a bálványimádat megmaradt,  

háború lesz, figyeld meg 

meg a nemzeti eszme, az a legalkalmasabb vezető, 
aki a legjobb látszatot tudja megadni. ez a gazdasági 
kultúra lényege. El sem tudjuk képzelni, hogy egy vezető 
nem a nagy dumájával vívja ki a vezető szerepét, hanem a 
teljesítményével, ezért aztán nincsenek versenyképes 
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termékek, csak magyarázatok, remények és ígéretek, az 
utóbbi tíz évben az államot vezető embertípus ilyen, 
mindig is ilyen volt. Aki a teljesítményt, az innovációt vagy 
bármi haladó gondolatot fontosabbnak tart, mint az 
úgynevezett hagyományokat, az ezek szerint nem is igazán 
hazafi. kozmopolita. Nemzet-tudatot konzerválnak, ami 
egész egyszerűen élhetetlen, fenntarthatatlan. de a 
fanatikusaik vérre menő küzdelmeket folytatnak azért, 
hogy "legyen meg az ő országuk"... régen el kellett volna 
felejteni ezt a mindig is halálraítélt gondolkodásmódot, ami 
szerint valakikkel szemben kell hazafinak lennünk, és nem 
csinálnunk semmit, csak kimondani, hogy ti nem, de mi 
azok vagyunk... az 1800-as évek második felében már jelen 
volt ez a gondolat, habár akkor még volt tenni akarás is, 
nem csak a szlogenek. Külföldi elnyomás, aztán háborús 
vereség és megint háborús vereség. Aztán valamelyest 
fordult az érme, már nem a nemzeti érzelem, de továbbra 
is a szembenállás határozta meg az identitást (a hanyatló 
nyugattal szemben). A rendszerváltással ennek is vége lett, 
és ahelyett, hogy rájöttünk volna, hogy ez semmilyen 
politikai nézetrendszerben nem működőképes. Soha nem 
állhatta a különféle csoportokat, szektákat, idétlen 
nyájakat, amelyeket valamely közös szakma, ízlés vagy 
rögeszme tart össze. Ezek szánalmasan nevetségesek 
voltak számára, egyfajta tolvajnyelven beszél mind, és 
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különbnek tartja magát a másiknál, pedig alapjában véve 
egyforma. 

De valóban így telnek a napok, Mökkének igaza van, 
a rendszer mostanában minden nap felöklendezik valami 
moslékot, még jó, hogy a könnyen elérhető ideál gyorsan 
elveszti ösztönző erejét. A mikrofonállvány továbbra sem 
kérdez, de a tömeg jósol, minden kódolva van, semmi sem 
véletlen, mindannyian egymás harcának a szereplői 
vagyunk, még akkor is, ha nem tudunk róla. 

Jobb lenne elterelnie gondolatait, úgy érzi, ismét 
hagyta magát az események súlya alá kerülni,  

Felejtsd el azt, ami nem működik 

mint oly sokszor életében, pedig meg kellene tanulnia már 
kiiktatni ezt, vagy legalább időben észrevenni. De ha 
ragaszkodsz valakihez, akkor előbb-utóbb ösztönösen 
érdekelni kezdenek azok a dolgok, amelyek őt érdeklik, a 
kémia hirtelen megnyitja az utat az önfelfedezés újabb 
kapuihoz, s annak mértékétől függően arra is képes vagy, 
hogy teljesen kifordulj önmagadból, s olyan dolgokat érezz, 
amelyeket még soha. 
 Jobb lenne elterelnie a gondolataid, Mökkével ráér 
foglalkozni később, mindjárt nyit a hely, lehet, hogy Mökke 
ott lesz az első vendégek közt, mert az utcán volt, de most 
már biztonságban van, és valahogy elkeveredett idáig, 
hogy megigyon pár acélvodkát az események okozta 
hevület lecsillapításaként. 



411 

 

 Lecsillapítás, figyelemelterelés, ez kell ide, hol van 
az a könyv, amit az utcán talált, hova rakta, íme, csak bele 
kell lapozni, mielőtt a reteszeket elhúzzák, a kilincset 
elfordítják, figyelemelterelés, itt vagyunk az elején, nem 
kellenek a versek, valami téma kell, egy történet, ami elviszi 
innen: 
 

Leaving Amsterdam 
 

Már előre féltünk attól a pokoltól, ami itthon vár minket 
hazaérkezéskor, a háromnapos, felemelkedett lelkünket 
könyörtelenül lesatírozó valóságról, ami majd fogad. Volt is rá 
okunk, hiszen már amúgy is vérünket adtuk volna a másikért, 
tudván, hogy a körülöttünk felépülő birodalmak árnyékai alatt 
csak így élhetjük túl. És még mindig itt vagyunk. Ma épp 
darabokban, meggyötörve, fizikailag és lelkileg félig 
megsemmisülve, de még tovább.  

Naná, hogy bohóckodásnak indult az egész. Azon a kora 
tavaszi napon is be voltunk tépve, mint mindig és nem kellett sok, 
hogy a fejéből kipattanjon az ötlet, csak mert baromira jól 
hangzott. De a mi fajtánk olyan, hogy az álmokból bevehetetlen 
várakat épít, malterként pedig vágyat használ hozzá, ha kell 
pengeéles profizmust csiholva ki magából. Néhány nappal később 
azon kaptam magam, hogy már a fedősztorin gondolkodom, 
hogyan játszhatnám ki a családomat, a munkahelyemet, és a fél 
világot még, hogy ezt a roppant feladatot összehozzam, de azt 
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hiszem a végső lökést egyértelműen az adta meg, amikor még 
aznap megláttam, hogy pont a születésnapja körül (ahogy 
beszéltük) lesz egy nemzetközi irodalmi fesztivál Rotterdamban. 
A tökéletes alibi. Azt, hogy a dolgok egymásba illeszkednek 
körülöttünk, már kezdtem megszokni, de még mindig nehezen 
emésztettem meg, hogy legtöbbször minden más körülmény is a 
kezünkre játszott, ha pedig nem, akkor az őrangyalunk volt 
szolgálatban, felettünk. Ez a fesztivál volt a következő jel, a 
felderülő tény, hogy a terep adott, már csak játszanunk kell rajta, 
és magam sem mertem elhinni, de tudtam, hogy képesek leszünk 
rá. Mert ha róla volt szó, mindenre készen álltam, olyan 
problémák megoldására is, amelyekhez nem voltam hozzászokva. 
Mindig rugalmassá és szemfülessé lettem, az agyam pedig 
meghökkentően rövid idő alatt képes volt összerakni a megfelelő 
mozaikdarabkákat.    

Néhány nap alatt megszerveztem hát életem legnagyobb 
blöffjét, ami egyben kettőnk legnagyobb boldogságát is jelentette, 
és úgy éreztem magam, mint a krokodilok, a természet mindent 
túlélő tökéletes gyilkológépei, akiken nem fog szél, sár, eső és még 
egy két sörétgolyót is simán túlélnek. Az, hogy profin játszottuk 
a szerepünket, hónapokig szórtuk a morzsákat, mindenkiben 
tudatosítottuk elutazásunkat és odafigyeltünk a részletekre, 
szinte még jobban kiélesítette elménket, és csak jókora 
mennyiségű alapanyaggal tudtuk tompítani. Alapanyag 
tekintetében pedig a legjobb helyre igyekeztünk, ami létezik a 
világon, ennek ellenére örömünket az egymás iránt érzett 
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feltétlenség és a másikkal megélhető szabadság totális ígérete adta. 
Mindketten jártunk már kint többször is, de ez most arról szólt, 
hogy szabadabbak lehetünk egymással, mint valaha és ez felülírt 
minden más tényezőt, amelyek így már csak ráadásként 
szolgálhattak kedvünkhöz. Szóval ismét minden félelmetesen 
összeérve klappolt, és az indulás reggelén egyfajta jól kiérdemelt 
gálaműsor kezdődött.  

A megbeszélt vonatnál találkozván már jó előre fellőttük 
az első rakétát, hogy megalapozzuk a startot, ahogyan az a 
kategóriánktól elvárható. Szívtuk sorra a sima cigiket is, aztán 
még a reptéren egy bárban öblítettünk az izgalmakra. Láttam, 
hogy mérhetetlenül boldog, és ez mindennél többet jelentett, 
elfeledtetve minden bajt, az előző napok és hetek zűrös pillanatait, 
amelyekre már akkor is kevésbé figyeltem, mert valami elemi érzés 
motoszkált bennem, tudván, hogy hamarosan indulunk. Most 
meg aztán felrobbant minden, csillogott a szeme, gondolom az 
enyém is, ahogy az lenni szokott ilyenkor, és egyre izgatottabb 
lett, amitől én meg még jobban kívántam. Igaz, mire néhány 
órával később leszálltunk, már jócskán dolgozott bennünk az az 
amfetaminnal megszórt ásványvíz is, amit útközben iszogattunk, 
így hát nem csoda, hogy megbolydulva kerestük a megfelelő 
transzfert a belváros felé a Schipolról, ami végül sikerült is. Egy 
– egy kötelező hazatelefonálás, hogy még feszüljön a lepel, amelyet 
otthon kifeszítettünk, és máris húztuk egymást tovább befelé a 
paradicsomba. 
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A központi pályaudvarról kibotorkálva végleg elfogyott a 
türelmünk, és kissé kiszáradva nyeldestük a város semmivel sem 
összekeverhető levegőjét, melyben már ott örvénylett a 
mindkettőnk életét alapjaiban meghatározó esszencia. Ez még a 
taxiszerzésnél is fontosabbá kezdett válni, és pillanatokon belül a 
Damrak nyüzsgésében vergődtünk egyre ádázabbul, hiszen a 
szálloda előtti elsődleges cél egy valamire való füstbarlang 
felfedezése volt. De a dolgok megváltoztak kissé, mióta utoljára itt 
jártunk, bár még mindig fejből tudtam az utcákat, és később sem 
nagyon kellett térkép, ő meg eleinte megérzésből vezérelt, mielőtt 
teljesen elnyomta a boldogság mámora és hagyta, hogy vigyem. 
Néhány legendás hely bezárt, vagy átalakult, és persze a milliós 
nagyváros folyamatosan fejlődött, de ugyan azt a 
megmásíthatatlan, egyedi vonzást sugározta, mint egykor. Már-
már cikinek kezdtük érezni, hogy a két, odahaza felsőszintűnek 
számító játékos nem képes egy nyamvadt helyet találni, hogy jól 
lehűtse az agyát, amikor a piroslámpás negyed szélén zakatolva 
észrevettük, hogy a még mindig menőnek mondott Green House 
előtt hívogatóan meredeznek felénk a székek. Néhány perc múlva 
mohón hajtogattuk az első ciginket, kezdésnek egy kis Lemon 
Haze-t, aminek szinte már az illatától rendbe jött minden. A 
ráncok kisimultak, a szerelem nyájasan terpeszkedett közöttünk, 
tudatunk a helyére került, és én örökre megállítottam volna az 
időt, ott akkor a Doelenstraat hídján, meg még annyiszor máskor 
a következő napon. Merthogy ennyi tökéletes pillanat járt nekünk: 
két nap meg még egy napnyi buszozás haza -  de tudtam, hogy 
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csak annyit tehetek, mint máskor is: megadni neki a lehető 
legjobbat, perfektizálni a pillanatokat egymás után, hogy 
kiéheztetett lelke mannához jusson, úgy ahogy az enyém is.  
Nevetgélve szálltunk be hát egy riksáshoz, és végigvihogtuk az 
egész utat a szállodáig. 

Amszterdam a mi városunk. Olyan, mintha genetikailag 
hozzánk rendelték volna, mintha mindig is nekünk akarta volna a 
sors. Mi mégis egymással voltunk elfoglalva leginkább, állandóan 
magamon éreztem a bőrét, olyan hosszan, mint még soha, 
hozzánőttem, ahogy arra mindig is vágytam, és most tudtam, 
hogy néhány napig teljesen az enyém. Közben azért sodródtunk 
bele a kora estébe és csak azért is a legkeményebb szatívákat 
szívtuk: Silver, AK-47 meg egy kis Cheezy, később pedig valahol 
Amnéziát is találtunk, de már soha nem fogunk emlékezni melyik 
helyen. Az biztos, hogy a Blue Bird-be még másnap is 
visszatértünk nepáli hasisért, meg, hogy a közelben lévő 
hangulatos padon szívtuk el, amelyet már majdnem kijelöltünk 
kedvenc helyünknek, de aztán ráleltünk a szálloda mögötti 
csöndes kis részre, szemben a Montelbaans toronnyal. Itt a 
tengerre nyíló csatorna végében egy idős házaspár lakott egy 
hajón, a sarki háznál meg egy nő a kutyáival, mi pedig 
szemrebbenés nélkül füstöltünk a tovább halmozódó 
készletünkből a kispadon, bármikor erre tévedtünk, s ez gyakran 
megesett a két nap alatt. Milliószor megcsókoltam itt is, de 
mintha mit sem ért volna, szám tovább égett a következőért, 
egyszerűen nem tudtam betelni az élménnyel. És akármennyire 
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kótyagosak voltunk is, valahogy megint minden úgy alakult, 
ahogy kellett, mindenhová eljutottunk, ahová akartunk, és a 
belváros fő részeit magunk felé szántottuk. Fogtam a kezét 
állandóan, élveztem, ahogy mosolyog, hogy folyton mellettem van 
és, hogy nő létére képes többet szívni, mint én. Tudtam, hogy 
végleg belevesztem az egyéniségébe, és már semmi nem húz ki 
onnan sohasem - nem is akarom - mindenki hagyjon békén, most 
már egyedül ő létezik.  

Aznap délután a Vondelparkban, több ezer piknikelő helyi 
meg turista között feküdtünk a tó szélén és néztük a hihetetlenül 
intelligensen és tudatosan viselkedő kacsákat meg madarakat, és 
közben újra megszállt minket a végtelennek tűnő nyugalom. 
Tudtuk, hogy olyan megismételhetetlen percek ezek, amelyekért 
hálát kell adnunk a sorsnak, amiért ezt adta nekünk, hogy ezt csak 
mi ketten, egymásnak megélhettük. Estére már úgy éreztük 
semmi erőnk nem maradt, de a szálloda kertrészét zárva találván 
ismét a padunkon kötöttünk ki, onnan pedig már nem volt 
megállás a dzsungelig. Megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy, 
miként mondani szokás: az utolsó cseppig - és úgy is éreztük 
magunkat. Nem hiszem, hogy akadna bárki a földön, akivel ezt 
így - max vele majd jövőre, mert ez így nem maradhat / mert 
nekem ebből még kell - úgy aludtam el, hogy simogatom az 
alkarját a nőnek, aki minden tekintetben a legalkalmasabb arra, 
hogy kiegészítsen, simogattam, hogy elaludjon, ám a kezem 
egyszer csak megállt és a testem kikapcsolt.    
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 Utolsó reggel másnaposan, sietve hagytuk el a szállodát, 
pedig lett volna még egy kis időnk egymásra, de azt hiszem 
addigra már csúnyán asszimilálódtunk az előző esti Orange-tól, 
hogy kissé elvesztettük az ítélőképességünk egy részét, így aztán 
nem maradt más, mint megkoronázni a távozást egy nehezen 
beszerezhető császárral, Jack Herrerrel. Úgy emlékeztünk, hogy a 
Rembrandt téren mintha láttuk volna előzőleg. És így is volt. De 
ehhez a ritka fajtához csak duplán lehetett hozzájutni, nekünk 
pedig csupán néhány óránk maradt a busz indulásáig a 
külvárosban. Kétség viszont egyikünkben sem, hogy mit fogunk 
tenni. 

 A tér lecsupaszodott és amúgy is szitálni kezdett valami 
fentről, ahogy a riksás megjósolta, de azért mi kiültünk a Smokey 
teraszára, és csodálkozva méláztunk a kiszolgáló személyzet 
reggeli nyitányán. A digófejű pultos srác úgy pörgött, mintha 
szándékosan kokacserjét tett volna a reggeli szendvicsébe rukkola 
helyett, emellett végtelenül kedvesen és szakszerűen viselkedett, 
közben lepacsizott a határozottan laza biztonsági őrrel, aki kicsit 
késve érkezett, majd mindketten fogadták az utánunk beömlő 
turisták tömegét. Leszálltak az első szombat reggeli gépek, 
megérkeztek a buszok a szomszédos országokból. Mire a harmadik 
hajlításon voltunk túl, már tele volt a hely, és mi is. Fejenként egy 
gramm királyi füst. Így kellett mennünk tovább, ahogy a jó időnek 
és a napsütésnek is velünk együtt, hogy követhessen minket 
hazáig, de tudtuk, hogy vár még ránk egy emelkedő. 
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Elhagyni Amszterdamot vele együtt olyan volt, mint 
letépni az ember szívéből egy darabot, vagy betakarni a titkos 
átjárót. A nemzetközi buszpályaudvar kopár parkolójában a 
mellkasunk már néha összeszorult, nem mertünk hátra nézni a 
város felé, zihálva készültünk fel az útra, a kényelmetlenségre, 
mely viszont mindjárt köddé is foszlott, amikor egymás szemébe 
néztünk. Úgy éreztem megpecsételődött a sorsunk végleg, innen 
már akármilyen nehéz is, lesz, ki kell bírnunk míg egyszer majd 
egymásé lehetünk. 

Persze nem fogom kimosni azt a kapucnis pulcsimat sem 
még vagy egy hétig, ami rajta volt a buszon hazafelé. Tudom, 
hogy még hónapokig tekerek azon az alátéten, amit a parkban 
kaptunk egy sráctól és ő onnantól kezdve azt használta. A 
bolhapiacon vásárolt cigarettacsigák is fogynak majd szépen 
sorban, ahogy telnek a hetek, s az utolsókat fájó szívvel fogom 
felhasználni, aztán végleg elengedem Amszterdamot.  

De közben kétség kívül tudom, hogy még visszatérek.  
Visszatérünk. 
De akkor a busszal végig vagy három országon. 

Zötykölődés, hátfájás, nyakkitekeredés. Meg az elmúlni nem 
akaró simogatáskényszer a kezeimben, még ha alig élek is. A 
térdemen alszik és én eljátszanék a hajával akár Ausztráliáig. 
Mind jobban összeköt minket az egymással átélt idő, bármi is 
történik közben. Huszonkét órával később pedig fejbevágó 
napsütés a hazai pályaudvaron, alatta a gyomorból felkéredzkedő 
félelem. 
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Itthon minden ugyanolyan szörnyű, vagy még szörnyebb. 
Mintha csak a légkör tenné, megint fáj a vállam és minden egyéb, 
ami fájni szokott. De most leginkább a szívem. 

Nem merünk rendesen elbúcsúzni, nehogy meglássanak. 
Amikor eltűnik az aluljáró lépcsőjén még fél percig kába vagyok, 
bambulok. mintha csak pisilni ment volna. Hiszen eddig itt volt 
mellettem.  

Mindig. 
Megszoktam. 
Mire ez tudatosodik, már késő. Felriadok és utánamegyek, 

kezem alig bírja már a táskát, de rohanok, nézem mindenhol, de 
már vége. Tekintetem zavaros, lihegek, és könnyes lesz a szemem. 
Visszamegyek az utcára, hátha felbukkan valahol a túloldalon, de 
semmi. Elvesztettem. 

Az a pillanat, az a fél perc már örökre belém ég, még ha 
közben tudom is, hogy akár holnap megint láthatom. Az a kép, 
ahogy ott ülök a pályaudvar szélén, ő meg kisétál a színpadról. 

Megszakad a szívem.    
Visszaülök a kőre, rágyújtok a következő cigire, és piros 

filccel bejelölöm a saját Amszterdam térképemen azt a pontot az 
Oostersegade meg az Oudeschans sarkán, ahol a padunk van. 
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NALIN» A techno színe fekete. Ez a fekete ruhások nyája. 
Nem olyan szín ez, amit mások ne használnának, de az 
egyetlen, ami kifejezheti a műfaj személyiségét. A techno 
homogén, nem akar semmit, mert minden megvan benne, 
neked csak ki kell hámoznod a saját részed belőle. Nem 
mutat irányt, önmagát építi, nem szónokol, hagyja, hogy 
magadévá tedd. Mindenkinek mást jelent, de a közös 
pontokon mind ugyanazt a szabadságot érezteti. Eldobni a 
feleslegest, és csak a harmóniára figyelni. Drogok? Persze. 
Hiszen a fél város drogozik. Ha nem a techno bulin, akkor 
valahol máshol. Láttunk már esküvőn betrippezett 
vőlegényt. Láttunk már parlamenti ülésen bekólázott 
minisztert. Láttunk már kora hajnalban bespurizott hentest 
a vágóhídon. Láttuk a remegő kezű, izzadó homlokú 
termelési igazgatót, aki az íróasztalának fiókjából adagolja 
a Rivotrilt.  A gimnázium alatt elkezdődik. Hiszen már a 
szüleink nagy része is klasszikus drogkorszak utolsó 
hullámain nőtt fel. Azóta meg csak elszabadult minden. Az 
orvosok százszor visszasírták azóta a jó kis spuri-eki-trinyó 
triót, a di-nitrogén oxidot meg a gombákat. Az orvosok ma 
már tesznek rá, ha beledöglessz valami ismeretlen 
vegyületbe, amit a hülye fejeddel a hálózatról rendeltél. A 
középosztály, köszöni, nagyon jól elvan a kokainnal, meg a 
hasiskúpokkal. Egyesek túlságosan is meggazdagodtak 
ebből a rendszerből, úgyhogy jut az egész családnak. Már 
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délelőtt tolják reggeli után, üzleti tárgyalásokon, délutáni 
díszhajsza közben, és bármikor, amikor csak jól esik. És 
mindig jól esik. Összenőtt orr-nyálkahártya-leválasztó 
műtétek, precíziós porcelánlótuszpor beültetések, öt kiló 
vegytisztított amfetamin egy barna aktatáskában, minden 
hónap elsején a minisztériumba. Nalin jól ismerte a lányt, 
akivel az üzletet bonyolították. A céges bulik, évfordulók 
és a születésnapok, a város kókuszporos fénypontjai, 
minden áldás szálljon rájuk. Őstehetségek vagyunk abban, 
hogyan készítsük ki magunkat, teljesen mindegy, honnan 
jövünk. Ezen a téren a végletekig képesek vagyunk fejlődni. 
Aztán alkalmazkodunk tovább. A techno alkalmazkodó. A 
színe fekete, mert mindenhez passzol. Nincs átszövés, 
nincsenek csiricsáré külsőségek, egyetlen szín van, ami a 
harmónia alapját megadja. Te építed magadat tovább 
benne. Vagy még inkább: benned épül. Mindenkiben 
máshogy, de az alap ugyanaz. A techno óda azokhoz, akik 
szeretnek egyedül lenni, mélyre utazni az űrbe, az éj 
legsötétebb pontjához, ahol rájössz, hogy mindegy milyen 
mélyre kerülsz, meg fogod lelni a kiutat, a sötétség 
visszhangjában. A techno a kitartás öröme. A monoton 
hullámok bázisán nyugvó akarat. Drogok? Hát persze. És 
ahogy minden más, ez a nézőpont is alakul, változik az 
idővel. Hol is kezdjük? Ma már nem divat az ópium, bezzeg 
kétszáz éve még hogy ment, a fejlődés előtt álló világban ez 
is elég volt, az emberek évezredek alatt rájöttek a növények 
titkára. A drog szó maga hatóanyagot jelent, a növények 
hatóanyagát, nincs átszövés, a máknövény alkaloidait 
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felfedező német fószer, aki ismerte a görög mitológiát, ezért 
Morpheus-ról, az álmok istenéről nevezte el, de talált még 
benne noszkapint (eredeti nevén narkotin), paspaverint és 
kodeint is, amit még ma is megtalálni a 
köhögéscsillapítókban, és persze bele kellett piszkálni, a 
szakmájukban túl sokáig elhivatottan tevékenykedők egy 
idő után jellemzően elveszítik realitásérzéküket, bele kellett 
piszkálni, mert ugye csak jót akartak, belepiszkálni, hogy a 
morfin úgy is működjön, hogy nem okoz függőséget, a 
gyógyszeripar kibontakozása, félszintetikus opiátok 
kopogtatnak a vegyészek ajtaján, és belép a diacetil-morfin, 
ismertebb nevén heroin. Csak egy kis 
molekulamanipuláció, semmi több, a hatósági gyógyszer-
ellenőrzési rendszer az első világháború környékén még 
nem létezik, a kormányok politikájának alapja pedig még 
bőven a kereskedelem tiszteletben tartásának jegyében 
telik, és közben üvölt a blues, a ragtime, a boogie-woogie, a 
big band, a gospel, a bebop, az alsó kontinensen meg a 
szamba, a bossa nova, kurvára fülledt a hangulat. És jött 
Vietnám, és Vietnám alatt elég jól teljesített a heroin, a 
hetedik napon a katonák már nem éreznek fájdalmat,  forró 
ez a dzsungel, minden egyforma, Mandzsúria, Kambodzsa, 
Sziám, Szingapúr, senki sem tudja, hová tartunk, az előző 
faluban vágott szemű kislányokat erőszakoltunk meg, de 
azt mondtuk magunknak, hogy biztos idősebbek, ezek az 
ázsiaiak olyan egyformák és kortalanok, ki tudja, aztán 
vissza az államokba, hatvanas évek vége, feketegettó, fehér 
serdülők, nincs átszövés, de a ritmus szabad, free-jazz, 
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soul-jazz, afro-jazz, mindenféle rockzenék, amelyek a 
világot akarják formálni, közben meg sarjad a rhytm and 
blues és szerencsére megjelennek az első stimulánsok is, ez 
már a hetvenes évek, rághatjuk a kokalevelet, vagy 
szürcsölhetjük a mate de coca-t. Eredetileg úgy volt hogy a 
depresszió, az impotencia, a tuberkolózis, az alkoholizmus, 
a morfinizmus, a nimfománia (?), az asztma specifikus 
gyógymódja lesz, de hát, mint tudjuk, ennél jóval többre is 
vitte, már megint a németek, akik valójában már az első 
világháború előtt Peruban garázdálkodtak, majd évi 
háromezer kiló kokaint állítottak elő feketén csillogó, sűrű 
kokapasztakígyók hasából, Európa csak pislog, de 
hamarosan felzárkózik, az őskontinensen, a szavannák 
csipkeszirmain meg inkább khat-ot szívnak, ami nem 
ütközik semmilyen vallási tilalomba, és nem csonkítanak 
meg miatta senkit, a katinon hatása gyakorlatilag 
megegyezik az amfetaminéval, de ne szaladjunk annyira 
előre, bár végül is már elég közel vagyunk, nyolcvanas 
évek, soul, funkyjazz és persze elektronika, a 
diszkókorszak, aminek túl hamar vége, de valami sokkal 
izgalmasabb kezdődik, izgalmas, mint az efedrin meg 
amfetamin, nincs átszövés, el kell temetni a nyarat minden 
év augusztus utolsó hétvégéjén, ez már csak így van. A 
zsurlókhoz hasonló igénytelen csikófarkféléket a világ 
minden táján fel lehet lelni, az Ephedra fajok rituális és 
gyógyászati használata a világ minden földrészén 
kialakult, kínában már ötezer évvel ezelőtt alkalmazták 
asztma kezelésére, a koncentrációkészség és a teljesítmény 
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fokozására. És ha már hetvenes-nyolcvanas évek, akkor 
nyilván hallucinogének, pszichedelikus rock meg 
Kraftwerk, meg Tangerina Dream, az volt az igazi, néha azt 
kívánom, bárcsak ötven évvel előbb születtem volna, akkor 
huszonéves lennék a hetvenes években, te jó ég, kaktuszok, 
gombák, virágos növények, dél-Amerikai álom. Menjünk 
be az erdő mélyébe, ismerjük meg jobban a természetet, 
akárcsak őseink, hiszen minden abból ered, mi már csak 
tovább gondoltuk, itt, a mangrovefák tövében rozsdabarna 
színű kacsok nőnek, sűrű liánok és cserjék, ebből lesz az 
ayawaska, vagy, ahogy a helyiek nevezik, kecsua, ez az 
erősen csersavas ital olyan, mint a zöld tea, csak inkább föld 
ízű, nem túl kellemes, viszont jelentős mennyiségben 
tartalmaz β-karbolint meg harmint, ami az idegrendszerre 
hat,  és egy kis kábító hánytató-gyökérrel összefőzve fejti ki 
igazán a hatását. Ezek az ó hallucinogén anyagok 
születésünktől fogva ott vannak elrejtve  a szervezetünkben 
kis mennyiségben, ők befolyásolják a depressziót, a 
szorongásokat, és felelnek az álmokért is, lám még a 
kakaóban vagy a dohánylevélben is akad belőle, de persze 
az ayawaska főzet az igazi, mert akik rendszeresen, rituális 
környezetben fogyasztják, sokkal kiegyen-súlyozottabbá 
válnak, egybeolvadva a természettel, felülemelkedve az 
anyagiasságon, a tárgyak élettelen igazságán, emlékezve 
arra, honnan is jöttünk, kik is vagyunk, s talán meglelve 
szerepünket és helyünket általában véve sokkal 
bizakodóbbak leszünk, de csak akkor, ha igazán akarjuk, ha 
felfogjuk spirituális jelentőségét és engedjük, hogy 
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vezessen minket az úton, elvégre  mi rossz történhet? egy 
kis hányinger, semmi más, ennyit azért megér, végtére is 
minden, amit a szervezetbe juttatunk, a természetből 
származik, ezért aztán nem kellene elvennünk az embertől 
a jogot, hogy azt tegyen a testével, amit csak akar, amíg 
másnak ezzel nem okoz károkat, nézd már, itt egy 
beléndek, s  mint minden hallucinogén anyag, ez is az 
istenek húsának számított a korai civilizációkban, ebből 
készült a boszorkányzsír, amellyel, ha bekenték magukat a 
sámánok, máris révületbe estek, de később keverték a 
mákkal is, vagy tettek a magjából a sörbe» végül is ez volt 
az úgynevezett pilsen-i sör alapja» varázsszerek, aztékok és 
inkák örökségei, kaktuszok és gombák, a Guatemalában Kr. 
e 1000 körül lávakőből kifaragott szobrok, a piptadenia 
megpörkölt és elporított magvaiból vérvörössé váló yopo, 
amelyet a varangyos békák mérgező váladékából is 
izoláltak, jövendőmondásra használták, mint a zöld kígyó, 
amelynek kúszó ágaival a mexikóiak ma is gyógyítanak, az 
altató mandragóra, a mágikus datura, az ősi anyarozs, 
nincsen átszövés, mert közben az                                                   
eltelt évek alatt mi is megtanulunk  professzionálisan 
termeszteni, évről évre egy kicsit jobbak leszünk, mindig 
egy kicsit többet tudtunk, mennyi földhöz mennyi 
marhatrágya, mennyi perlit, hogy már kiültetés előtt 
csíráztass körömvirágot, hogy egyszerre virágozzanak, 
mert a körömvirág távol tartja a kártevőket, lisztharmat-
bogár, kendermoly és egyéb, Afrikából betelepült 
rovarfajták, itt bizony a Szintetikus Új Világ épül, semmi 
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átszövés, kilencvenes évek, a második aranykor, már nem 
annyira béna ruhák, de még ciki videoklipek, az első igazán 
jelentős rave-ek, német techno, angol gabba, francia 
hiphop, bomberdzsekis Depeche Mode fanok és identitás-
zavaros popperek, Love Parade, apám mesélt róla, a techno 
az ultra-monarchiák és az underground rokokója, eleinte 
csak belenyalsz egy más által felkínált két grammos 
zacskóba, önzáró réteg »a Waterlooplein sarkán egy 
bódéban ma már mindenféle méretben folyamatosan 
kapni» belenyalsz, elvagy reggelig, vág az agyad, nem bírsz 
aludni, pakolsz kifele befele, meztelenül porszívózol a 
teraszon reggel, és állandóan be vagy gerjedve a szexre,, 
mindenkinek más a szervezete, máshogy reagál, különböző 
idősávok az anyagcsere-folyamatokban, de egy idő után 
tudod, hogy mihez, mennyire van szükséged, ha csak fent 
akarsz maradni reggelig, és egy rakás sör meg fű után 
valahogy azért még tudj aludni reggel, akkor csak egy csík, 
de úgy se bírod ki, mert közben kifáraszt és azt érzed kell 
még, vigyorgó pofák, a zene basszusával együtt pulzáló 
falak, ismerős arcok, állandó verejtékezés, félhomály, 
homály, sötét sarkokban matató kezek, kéjgázzal töltött 
lufitriplák, már nem csíkokat szívsz, hanem bedobsz egy 
félgrammos high-ball-t, amitől fél óra múlva leszeded a 
falról a tapétát is, nem mondod azt a haverodnak aki 
becsomagolja neked, hülye vagy, ennyi spuritól két napig 
nem alszom, itt fogok verejtékezni mint egy disznó és lehet, 
hogy megáll  a szívem, kurvára kétezer van, hol késik a 
világvége? hát hiába erőlködtek a nu-metal bandák? 
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csakhogy a dzsungel mélyéről áthallatszanak a tört 
ütemek, az urbánus közegekben pedig veszélyes 
vadálatokká válnak, a drum & bass olyan a szigetország 
gettóiban, mint máshol a népzene, brutál Bristol-i beatek, 
teljesen szokatlan ütemszerkezetek, 133 bpm, nincs 
megalkuvás, nincs átszövés,  csak a likviditás, a hangok 
mélysége, bemész egy pakisztániakkal teli szobába az 
emeleten, és két zsák kókusz az asztalon, most aztán mi 
legyen, mindenesetre senki ne nyisson ablakot, hát 
apámnak se volt könnyű, hát még én, aki pont ebben az 
időben születtem, és máris feloszlott a Faithless, viszont 
volt helyette breakbeat, apám is azt hallgatta a kocsiban, 
miközben százharminccal repesztett hajnal négykor a 
melóba, vaskos basszusmenetek, amelyek még most is 
megállják a helyüket, nyers lábdobok, feje tetejére állított 
ütemek, amelyeket gyakran mégiscsak frappánsan rá 
lehetett keverni a négy negyedekre, én még ezzel kezdtem 
otthon, és tudtom nélkül megkaptam mindent, amit ezen a 
téren megkaphattam, nálunk a legbanálisabb, 
leghétköznapibb események hátterében is a legminőségibb 
zenék szóltak, dél-amerikai népzene, mocskos New York-i 
jazz vagy olasz atmoszférikus techno, sosem hallgattunk 
rádiót, mindig ment valami mix, vagy ropogós lemezek 
kerültek fel apám ősi Technics lemezjátszójára, ami azóta is 
tökéletesen működik, a barázdák hipnotikus körtánca, 
ahogy felszedik a hangokat, Tudod, hogy működik a rádió? 
kérdezte egyszer, A hangból elektromos rezgés lesz, a sok 
kis rezgés pedig minden irányba elrepül, egyik nagyobb, 
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másik kisebb, sovány vagy kövér, ahogy változik a hang, 
de mindegyik pontosan egyforma tempót használ, ez a 
hullámhossz, ha más a tempo, más a hullámhossz, 
máshonnan jön a hang, a rádióba az antennáról bárki 
bejöhet, De itt következik a kiválasztás, tovább csak az 
mehet, akit hívnak, beáll eléjük a rezgőkör, aki az adott 
hullámhosszhoz tartozik, már mehet is, a többieknek tilos 
az út, Amelyik rezgés továbbjutott most újra hang lesz, sok 
csövön tisztítják, finomítják, míg eljut a hangszóróhoz, És 
ha egy cső elromlik? Rögtön hallani a hangon, 
mindegyiknek külön feladata van, amit csak ő tud 
elvégezni, s ha rossz, akárhogy dolgoznak is többiek, 
valami hiba mindig lesz, tehát ki kell dobni, s újat a helyére, 
Olyan is előfordul, hogy két hang külön-külön jó, de 
egymás mellett elromlanak, ha a kapcsolat rossz köztük, 
lehet segíteni, de ha a tulajdonságaik nem egyeznek, el kell 
vinni őket egymástól, Ha újabb csövek jönnek, nagyobb 
képességgel, szebbé teszik a hangot, mint a régiek, ki kell 
cserélni mind, egyszerű ez, csak tudni kell, mi, hová való, 
minek, hol a titka, s máris szép és átlátható, apám nem 
tágított amíg meg nem értette velem, hogy a zenében nincs 
különbség, nincs jó vagy rossz zene, csak igényes és 
igénytelen, a hozzáállás határozza meg, mindegy milyen 
műfaj, melyik földrész, élő hangszer vagy elektronika, vagy 
a kettő korcs keveréke, a bejárat felé fordított 
elefántormányokból kiálló szantálfa-füstölők, szitár és 
cimbalom a fekete körbarázdák alatt, osztrák nu jazz, 
román hip-hop, görög hegyizene, liszaboni orgonák, nincs 
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átszövés, az olaszok felköltöznek Berlinbe, hogy végleg 
kiteljesedjenek a technoval, még huszonkettő se vagyok és 
a legnagyobb neveket láthatom élőben a fesztiválokon, 
haladsz befelé a jegypénztártól, a karszalagfelrakókon át a 
megmotozós biztonsági őrökig, ahol ki van rakva egy 
gettóhordó, rajta a felirat    

 

 

és tényleg: az apró bedobórésen át látni, hogy tele van fehér 
poros zacsikkal, tabikkal, jointokkal, te jó ég, nálunk is van 
egy, még jó, hogy a spurit előtte betoltuk, de most már 
valamit bele kell dobnunk, ha már egyszer megálltunk, az 
az afrikai medvenő nagyon néz minket, Vedd elő azt az 
előre sodortat, amit a Blue Bird-ben vettünk, De hát az 
nepáli hasis, Nem számít, szerzünk bent, és tényleg: a 
minden testtájra kiterjedő motozás után ⌠a nő tényleg 
akkora, mint a Rendőrakadémiában az a zsiráf faszi 
⌡bejutunk az oázis közepébe, az árnyékos részeken pedig 
mindenki teker, az egyetlen szabály, hogy ha arra mennek 
a biztonsági őrök, akik természetesen tudják, hogy mi 
történik, sőt, munka után ők is szívnak, az egyetlen szabály, 
hogy olyankor mindenki elrak mindent, mintha az őrök 
nem tudnák, hogy mindenki tud mindent, ki nem mondott 
szavak, meg nem látott tettek, csak néha egy-egy túlkészült 
díler aki azt sem tudja hol van, nemhogy eltegye a motyóját 
a lába elől, törökülésben, papírfecnik sercegése az emeletes 

UTOLSÓ LEHETŐSÉG, HOGY 
KIDOBD A CUCCOD!!! 
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busz nagyságú hangfalakból ömlő 125 bmp-es deep techno 
kiállásaiban, délután négy van, bombáznak a napsugarak, 
a színpad előtti rácsok közé telepített füstgép nyomja a 
pofádba az epres pompát, senki nem tudja, ki táncol 
mellette, de mindenki jól néz ki, a hátsó sorokban shuffle-
dance verseny, a helyi lányok akkorát tolnak, hogy 
Raggles-szel azon gondolkozunk, ide kellene költözni 
végleg, megy le a nap, az ütem fokozódik, a 
pirotechnikusok kitesznek magukért, a szemrevaló 
pultoslányok kitesznek magukért, a dílerek kitesznek 
mindent, és éjfél előtt elszabadul a pokol, mert akkor vége, 
mindenki megindul a kijárat felé, elhagyott vegyszerek 
táncolnak a kiürülő rét letaposott rétegei közt, a 
különjegyesek afterpartija a belvárosban folytatódik, ötezer 
biciklis indul meg egyszerre a Vondelpark szélén, 
mobiltelefonjaikkal világítva, blue-tooth-os hangszóróikkal 
tovább zenélve, elsodornak mindent, elsodródunk az 
időben, mint Proust, nincs átszövés, katlanok, 
barlangrendszerek, minden barlangrészben más zene szól, 
miniatűr bevizsgáló-laborok a bejáratnál, kalciumos és 
magnéziumos pezsgőtabletták, a lemezjátszó felénk pörgő 
barázdáiról felrántott csíkok, lányok istenek által 
tökéletesre faragott lábai a bárpulton, 69 party, félmeztelen 
gazellák árnyékában bedobált Kék-Angyal tabletták, 
látomások, a törökfürdő gőzében motoszkáló árnyékok, a 
lizgersav lüktetése az öltözőben, hogy végigröhögöm saját 
magam, amikor leadom a ruhatáras nőnek a kabátom, hogy 
leszállok a villamosról, mert total high-on vagyok és nem 
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bírom a csendet, a túl tiszta és halk villamost, az ülések fölé 
helyezett tájékoztató monitorokkal, így indul minden, így 
szövődik az időben, a Buddha hátsó termében ölt testet a 
mementóként szolgáló flyerek formájában, ez a mai is 
milyen beteg lett, olyan, mint egy nyúl pofájáról lehántott 
arcdarab, véres és szakadt, a nyúl egyik szeme még látszik, 
meg a pofájának véres éle, igen, itt vagyunk, 
megérkeztünk, állok a pult mögött és nézem, ahogy az 
egyébként példaképemnek tartott Soel warm-up-ol nekem, 
n-e-k-e-m, aki az ő zenéjén nőttem fel, nekem, csak azért, 
mert ismer valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit, aki 
tudja, hogy ez egy bitang jó hely, jó embereknek, ezért 
elvállalta a szettet szinte ingyen, az emberek meg jönnek rá, 
mert még mindig jó formában van, tódulnak befelé, még 
tizenegy sincs és majdnem tele a nagyterem, úgy tűnik a 
nyitány jól fog elsülni, remélem Joey is bírni fogja a tempót. 
JOEY» Mesterségesen előállított ételek. És az idővel 
ezekhez mutálódott baktériumok. A földekben 
genetikailag módosított szójabab. Ahol meg nem szójabab, 
ott paradicsom, repce, krumpli, rizs, papaya, borsó, ma már 
szinte bármi. Műkukoricából maltodextrin, xantán gumi, 
csomósodás-gátló, állományjavító. Tartósítószerek, 
színezékek, aromák, tömegnövelők, amelyek berakódnak a 
bélrendszerbe, és többnyire képtelenek felszívódni teljes 
mértékben. A máj és a vese állandó, folytonos küzdelmével 
kárpótolja, tehermentesíti a szervezetet, de idővel a 
lerakódás győz, az emészthetetlen, sehová sem tartozó 
mesterséges anyagok felhalmozódnak a sejtek alatt, a bőr 
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szabad pórusainak tövében, a megfeszülő inak bonyolult 
alagútrendszerének vezetékei mentén akár olyannyira, 
hogy a későbbi exitus bekövetkezése után évekkel sem 
bomlik el a test a benne lévő szintetikum miatt. Másodlagos 
okozati összefüggések. Megyényi földterületek csirke-
telepekkel. Csirkék, amelyek soha nem látnak napfényt. 
Csak arra kellettek, hogy húspép legyen belőlük. A húspép 
a minden. Előre csomagolva. És a húsokban nincsenek 
csontok. Mindent egybedarálnak. Minden kapható, csak 
nem igazi. Igazi hússal csak a kiváltságosok és a nagyon 
gazdagok találkozhatnak, de lassan már ők is csak 
illegálisan. Másoknak fehérje gyanánt marad a laborburger, 
az alga és moszatturmix vagy a klónozott tehenekből és 
kecskékből fejt ipari tej, amely még károsabb, mint eredeti 
elődei. Ki ne hallotta volna gyermekkorában azt, hogy a tej 
egészséges, hogy teljes értékű étel, vagy, hogy sok benne a 
kalcium? Mind hamis állítás, amellyel a tejgazdaságok és 
nagyvállalatok évszázados mértékben verték át a 
fogyasztókat. Ha a reklámszpotok, szlogenek, iskolai 
közétkeztetési akciók igazak lettek volna, ha a tej és 
tejtermékek rendszeres fogyasztásától valóban 
egészségesek lennének a fogyasztók, akkor ez kicsattanó 
egészségi állapotban lévő egyedeket jelentett volna. 
Ehelyett általánossá vált a tejfehérje allergia és laktóz 
érzékenység, miután egyéni szinten kialakult a bélgörcs, 
bélfertőzés, belső vérzés, vérszegénység, gyermek-
cukorbetegségre vagy akár Salmonella fertőzésre való 
hajlam. A tejben állati vér, fehér (genny) sejtek, kémiai 
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anyagok, nem-szteroid gyulladásgátlók, hormonháztartást 
befolyásoló vegyületek, és permetek egész sora van jelen, 
melyek az allergia mellett fül-és mandulafertőzést, 
görcsöket, szívbántalmakat, ízületi gyulladásokat, 
homloküreg gyulladást vagy akár egy meglévő asztma 
súlyosbodását is okozhatják. A tej ráadásul egy sajátos 
nyálkahártyát hagy maga után a bélrendszerben, amely 
késlelteti vagy teljesen meggátolja más anyagok 
felszívódását. A tehéntejben lévő fehérjék a szervezetet 
antitestek termelésére késztetik, amelyek a hasnyálmirigy 
inzulintermelő béta sejtjeit tévedésből lerombolják, mivel 
nagyon hasonlítanak bizonyos tejfehérjékre. Mivel ezek a 
béta sejtek termelik az inzulint, így minél fiatalabb korban 
éri a szervezetet ez a hatás, annál maradandóbb az 
elváltozás, és a cukorbetegség kialakulásának veszélye is a 
genetikailag gyengébb szervezetben. A legerősebb tévhit, 
miszerint a tejben sok a kalcium, szintén álságos, mivel azt 
már senki sem teszi hozzá, hogy a szervezet számára 
általában hasznosíthatatlan környezetben van. 
Mindemellett egy életen át tartó rendszeres tejfehérje 
fogyasztás megnöveli a csontritkulás valószínűségét, 
hiszen a felesleges állati fehérje, kalcium felhasználásra 
készteti a szervezetet, így évek alatt szép lassan felzabálja a 
csontokat. Sajnos a pasztörizáció sem nyújthat teljes 
védelmet, a legtöbb, amit a fogyasztó tehet, hogy felforralja 
a tejet, de még így is ki van téve akár egy Crohn szindróma 
egy szívelégtelenség, vagy esetleg a vastagbélrák 
kialakulásának. De nem sokkal jobb a helyzet a zöldségek 
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terén sem. Zöldségek, amelyek nem láttak természetes 
napfényt, amelyek már alig tartalmaznak rostot, mivel 
többnyire szárított kocka granulátumokban kerülnek 
piacra, hiszen az igazi, üvegházakban termelt zöldség 
szintén megfizethetetlen. Képtelenül hangzik, hogy egy 
átlagember több napi kreditet adjon pár kiló burgonyáért. 
De hát már úgy sincsenek évszakok. Mégis minden 
gyümölcs milyen tökéletesen néz ki, amikor megrendeled 
a neten. Aztán mire kiér már nem mindig ugyanolyan. 
Túltermelés. Csak fogyassz tovább. Egyél mérget. Dögölj 
meg, mert ha egészséges kaját tolsz, akkor tovább élsz… 
mutációk, amelyeket a kötelezően bevezetett oltásokkal 
koronáztunk meg. Töméntelen szennyezett ételt 
termelünk, a mezőgazdasági monopóliumok megfojtották 
a kistermelőket - többek között erre is jó volt a 
járványhisztéria: nagyipari termőföld leuralás zajlik, 
végeláthatatlan marhatelepek, húsgyárak, a földalapú 
támogatási hitelek megszűnése, a termőterületek 
szétoszlása, a mikrobiológiai egyensúly felborulása.  Az 
olasz meg a török kamionok kiviszik az országból a több 
ezer tonna jó minőségű búzát, mi meg kapjuk helyette az 
ukrán szart. Négyezer tonna alatt szóba se állnak veled. 
Azzal etetik a telivér lovaikat. És minden mással is ez megy. 
Az alapanyagok, amelyeket használunk, az üzleti 
partnerek érdekeit szolgáló termékek: csak innen 
rendelhetsz, csak ezt, csak így és úgy, csak ilyen vagy olyan 
mennyiségben, összegben, és kizárólag ezeken meg ezeken 
a napokon. Már régóta nem a vevői igények dominálnak, 
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hanem a gyártók maximális gazdaságosságra való 
törekvése, valamint a partnerekkel való külön 
megállapodások nyomán létrejövő visszaosztások mértéke.  
Minden túlszabályozva, hogy a rendszer leuralható legyen, 
ahol a végletekig kimatematikázott, kiszázalékolt, ábrára 
kivetített, grafikonra felvázolt, sablonokkal reprezentált, 
táblázatokba szedett jelek halmazán át veszik el a 
gyakorlati rálátás. Elfelejtik, hogy az irányítás nem egyenlő 
a kontrollal. A szabályozás az iránymutatásával nem 
befolyásolhatja a hagyományok érvényességét. Ha valamit 
reformálsz, nem seperheted le az asztalról az érvényben 
lévő hagyományokat, figyelembe kell venned őket a 
tervezésnél.  De ma már mindenki csak irányítani akar, a 
felelősséget meg lenyomja másokra. Fegyveripar? 
Gyógyszergyártás? Na és mi van az élelmezéssel, az 
mekkora biznisz. A kisterem már most tele van, ha itt 
minden héten ez lesz, akkor ez a félillegalitásból magát 
kinövő placc egész szépen fog termelni, hát még mi mehet 
akkor nagyipari szinten? Százalékos visszaosztások, privát 
szerződések, év végi átutalgatások. Kirakat az egész, a 
termék nem fontos, csupán a haszon. És, hogy ne lehessél 
büntethető. Hogy megfelelj a Központi Szabályozásnak. 
Hiszen itt minden Nemzeti meg Központi, nagy N-el és K-
val. A Központi Ellátórendszer, ahonnan a drónfutárok 
hordják szerte a haverok gyorsétteremláncainak ipari 
hulladékával kevert menzakosztját, a Nemzeti Mészárszék, 
ahonnan a sterilizált konzervhús érkezik tiszta levegő 
érintése nélkül, a Központi Hulladékelszállító, amely 
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elviszi tőlük a moslékot és a szintetikus hulladékot meg a 
biovért, a Nemzeti Vízfelügyeleti Tanszék, amely biztosítja 
számukra az elfogadható minőségű vizet, a Nemzeti 
Szakácsszövetség, amely minden leágazó szakterületre az 
annak megfelelő szakembert biztosítja, az Eco-Robot 
kartell, amely az egész kontinenst ellátja az 
energiatakarékos, harminc év garanciával rendelkező 
kisegítőszemélyzettel, és végezetül ott van a 
messzemenően elkötelezett Turul Gasztro Szövetség 
Központi Irodája, amely mindent a lehető legaprólékosabb 
kidolgozottsággal és kellő szerénységgel irányít. Na, ezt 
már nem. Akkor már mégiscsak jobb így önállóan, 
viszonylagos függetlenségben dolgozni, kis közösségben, 
elkötelezett arcokkal. A valóság soha nem olyan, mint a 
filmekben, sokkal drasztikusabb és nyersebb, talán lehet, 
hogy akkor már inkább igazi könyveket kellene gyűjteni, 
mint egyesek, akik úgy gondolják, hogy évtizedekkel 
később sokat fognak érni, mert jó üzlet lesz. Van ebben 
valami. Egyelőre megelégszem azzal, hogy nem egy Agent 
Orange-al pácolt bogárburgert kell árulnom valami lepra 
sarki büfében, hanem van rendes munkám egy rendes 
helyen. Akárki, akármit mond, most rendes emberek 
vesznek körül. Ha körbenézek, ezt látom. Az előbb 
kimentem a konyháról, tettem egy kört, és mosolyogva 
tértem vissza. A rövid, ámde tanulságos utat megtéve 
különös megnyugvás kerített hatalmába, a tömeg egynemű 
duruzsolása, amely vegyült az egyre fokozódó zenei 
aláfestéssel a másik terem felől. Más azt mondaná, 
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elvetemült figurák tömörültek a folyosón, ültek a 
boxokban, én úgy látom, ezerféle arc, ezerféle élet, mégis 
közel azonos irányok, és lassú megnyugvás. Semmi sincs, 
ami erősebb lenne az összetartó erőnél, ha képesek volnánk 
tudatunkat hatásosabban használni egymással, talán nem 
vezetnénk magunkat a katasztrofális beteljesülés felé. De 
miért is kell fájdalom ahhoz, hogy felnőtt legyen az ember? 
Meddig tart a fájdalom, s mikor válik egyszerű 
tapasztalattá? Mert nem akkor lettünk felnőttek, mikor 
megtudtuk, hogy gyerekkorunk eszméi hazugságok között 
éltek, nem, mikor megváltoztak körülöttünk a barátok, s 
pontosan megismertünk egy embert, nem csak a munka 
felfedezésétől, nem csak a haláltól s nem csak 
szerelmeinktől, hanem mindentől együtt. És az ember 
megtanul gondolkodni, furcsa dolgokat tapasztal, 
észreveszi, hogy a sok furcsa teljesen természetes, aztán 
rájön, hogy ez nem csak számára kell, hogy természetes 
legyen, s ez csodálatos élmény. És mindeközben mégis azt 
érzed, hogy agy konzervdobozban vagy, réges-rég 
ledaráltak, talán már a születésedkor, a saját 
csontszilánkjaiddal vered a fémdoboz falát, hogy 
engedjenek ki, de a fémfalon túl nincs semmi, csupán egy 
lejárati dátum és homályos információk az összetevőkről: 
Hidrogén (63%), Oxigén (26%), Szén (9%), Nitrogén (1,25 
%), Kalcium (0,25%), Foszfor (0,19%), Nátrium (0,04%), Vas 
(0,00004%), Lélek (0,26596%) - Akárki, akármit mond, most 
rendes emberek vesznek körül. Itt van ez a Nalin, komoly 
egy figura, tisztelem az elszántságát, mindenképp 



439 

 

belehallgatok a zenéjébe. Raggles azt mondja, majd 
figyeljem csak: akkor kezd igazán beindulni, amikor 
előhúzza zsebéből a zöld usb modult aranycsíkokkal az 
oldalán. Azon vannak az igazán durva zenéi, fel van töltve 
energiával, mint a marokkói napelemtelepek. Itt van egy 
rakás, jóformán ismeretlen ember, és mind fel vannak 
töltve ők is, összeköti őket valami láthatatlan fonás, 
mindattól függetlenül, amely személyes sorsukat alakítja, 
összegyűlnek, és a sok negatív jel pozitívvá alakul, minden 
rendben. A kiszolgálók türelmesek, a zene megfelelő, a 
tudatmódosítók és serkentők bizonyára már a vérben 
dolgoznak az ilyenkor szokásos esti műszakban, amely 
csaknem mindig másnap estig húzódó, több, mint harminc 
órás szolgálatot jelent. De minden rendben, mindenki tudja 
a dolgát, ismeri a szabályokat, a ki nem mondott szavakat, 
a ki nem hirdetett törvényeket, a fel nem rajzolt rúnákat, az 
el nem tékozolható perceket. A halpiac bűzét nem lehet 
megszokni, és a rendszer mostanában minden nap felokád 
valami moslékot, ebben igaza van Mökkének, vajon hol 
lehet, itt még nem járt az biztos, és van egy olyan érzésem, 
hogy nem látom többé. Háború lesz, figyeld meg, azt 
mondta, de hát folyton ez van, mindig és mindenhol, több 
ezer éve. Ha mégis eljön, elmondhatom neki, hogy engem 
már nem is érdekel, csak érezzük jól magunkat, hiszen 
innentől kezdve bármelyik pillanatban lecsaphat újra egy 
ilyen esőbomba, gondolom, majd most ezekre kell kitalálni 
valami megoldást, vajon a spéci burokvárosok bírni fogják-
e? Ahogy ez lenni szokott, valaki már ma dolgozik a 
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megoldáson, lehet épp az a fazon, akivel odakint 
találkoztam az előbb, nem tudtam, honnan volt ismerős, de 
most már beugrott, láttam a hírekben, ez az a 
gondolatolvasós faszi, valami Dagmar… DAGMAR» 
Mégis mit keresek itt, olyan, mintha visszamentem volna 
az időben, mondjuk tényleg jó ez a hely, meg kell hagyni, 
nem bántam meg, hogy Khan rábeszélt, de nem kellett 
volna meginni annyi acélvodkát, már bőven érzem, kezd 
összefolyni a fal a dj pulttal, és egyébként is, ő hol a fenében 
van? talán egy órája is van már, hogy nem láttam, vagy csak 
felszívódott azzal a szőke holland csajjal,  mert végül is 
nincs nagy baj, a teremben atmoszférikus techno szól 
valahonnan az olasz-német tengely legmélyéről, szép 
darabok, elrévedt tekintetek, mosolyok. Az arcok, akik a 
külső boxokban ülnek, legalább nyolcvan százalékos 
szatívákat szívnak, ide érzem, elmentem arra az előbb, és 
még mindig az orromban van, ezek nem szaroznak az 
biztos, de idebent is fülledt a légkör, még ha olykor hideg 
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is a zene, a tudattalan egyéni likvid oldata, a hozzá tartozó 
háttérzaj, nos, hát hova is kerültem? Egy lerobbant XX. 
századi műemlék ez már, csak kissé megfoltozták, a 
lehetőségeknek és a minimális igényeknek megfelelően, de 
milyen kis törzsi hangulat van mégis, azt hittem, ez már 
kihalt, és nézz oda, a néma igazságok, mint gazdátlan 
roninok, kószálnak a kiüresedett házfalak között, és mi 
azért is jól érezzük magunkat. Ma este legalább is még 
biztos. Ma este. Khan úgy vélte, meg kellett tennem. Ma 
este. Ki kell engednem a gőzt, de úgy igazán. Ma este. Egy 
pillanatra vissza kell süppednem egykori énem 
látószögmezőibe, még akkor is, ha már nem tudok mit 
kezdeni akkori énemmel, nem tudok mit mondani akkori 
magamnak. De Khan mindenre gondolt, ezért különféle 
tablettákat meg gyökereket is szerzett útközben, az öko-
taxi pedig hálásan teljesítette a rá eső szerepet, rá se 
hederítve az útközben felmerülő akadályokra, melyeket a 
rombolás okozott, a kocsi belső képernyőjén közben 
mentek a képsorok a pusztításról, mi meg úgy teszünk, 
mintha mi sem történt volna, a halottak száma, az Angry 
Word mozgalom szóvivőjének tájékoztatója, hogy legalább 
a fél brigád odaveszett, te jó ég, mennyi ártatlan ember, 
mennyi sérült, a károkról nem is beszélve, a miniszterelnök 
biztosít mindenkit arról, hogy minden biztosítva van, a 
rendrakás már megkezdődött, a halottakat már 
azonosítják, a segélyeket majd ki fogják utalni (senki nem 
hiszi el, de minden újságíró bólogat), a város gyászol, de ez 
nem igaz,  vannak, akik már évek óta nem gyászolnak 
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semmit, lett volna mit gyászolnunk akkor, amikor azokat a 
világméretű  bűncselekményeket hagytuk megtörténni, 
amelyek ide vezettek, az emberiség százévente kitalálja 
magának, hogyan redukálja vissza a népességszámot, már 
nem is értem, minek erőlködtem hajnalban, előbb - utóbb 
úgyis megtörténik, és én tényleg azt érzem egész 
sihederkorom óta, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, 
hogy utánunk valami más fog következni,  mert velünk 
minden addig megszokott törlődik, s azután jön majd más 
amiből újra kell építkeznünk, és ennek az lesz az ára, hogy 
a mi gyermekeink már nem kapják meg azokat a csodálatos 
dolgokat, amelyeket mi még átélhettünk, nem lesz 
lehetőségük ugyanazt átélni, az iskolai kirándulások, a 
nagymamák és nagypapák az ünnepi asztalnál, egy jó film 
a moziban, pattogatott kukoricával és nagy kólával, egy 
teltházas színházi este egy párezres koncert, egy éttermi 
vacsora barátokkal, ahol belekóstolunk egymás előételébe, 
egy hétvégi kiruccanás valahova repülővel, előző héten 
kitalálva, a pizsamaparti, ahová mindenki saját készítésű 
nasit hoz, a kézfogás bemutatkozáskor, a nyugodt álmok és 
a nyitott határok, a padsorok között sétáló tanárok, a 
percenként induló repülők, a szabadság, hogy akkor 
maradok otthon, amikor szeretnék, ez már mind csak a 
miénk marad, azoké, akik hagyták, hogy az emberiséget 
ismét magával ragadja az örvény, engem magával ragad a 
zsibbadó fejem, azt hiszem túl sokat rágcsáltam meg abból 
a szarból, amit Khan adott, megfeledkeztem arról, hogy 
nem vagyok már harminc éves, és már azt sem 



443 

 

tudomigazán eldönteni, hogy valóban rendelkezem 
spirituális bevonzóerővel, vagy csak a drogok nyitogatják 
meg csukogatják a kapukat a fejemben,? nem is értem, ezek 
itt hogy bírják, a stimulánsok, a tompítók, a serkentők, a 
lazítók a mindenféle pszicho-aktív anyagok, mi lenne, ha 
tényleg tudnánk használni az agyunk nagy részét? 
Átjárnánk a dimenziók közt?  Különben meg miért jársz az 
egyik öko-taxinkkal? kérdeztem Khant idefele jövet, épp a 
színház épülete előtt a tartóoszlopok 
opszidiántörmelékének csücskei előtt elhaladva, de 
válaszra sem méltatott, csak azt szajkózta,  hogy ma este 
meg kell nyomnom az OFF gombot, bízzak már benne. 
Egyszerűen így van apa, hidd el, előfordul, hogy meg kell 
tenni valamit, csak azért mert helyes, Mint mondjuk 
megvenni egy lemezt eredetiben, miközben egy online 
programmal letöltheted fél perc alatt ingyen? Igen, ilyesmi, 
vagy mondjuk segíteni valakinek, miközben semmi 
hasznod nem származik belőle, vagy fizetni egy könyvért, 
amit sosem fogsz elolvasni, esetleg meggondolás nélkül 
hallgatni valakire, aki fontos neked, bízni benne, hogy jót 
akar, Tudom, hogy jót akarsz, az egymáshoz közel álló 
emberek természetes módon viszonyulva ösztöneikhez, 
nyilvánvalóan jót akarnak, a szándék sohasem kétséges, 
inkább a rálátás, amellyel rendelkezünk avagy sem, a 
bizonyosság, hogy tisztában vagyunk minden 
körülménnyel és annak fényében ítéljük meg a helyzetet, 
Azt hiszem, én jól ítéltem meg, hogy elhoztalak apa, nézz 
körbe, tele van élettel ez a hely, Tudod, hogy nekem csak 
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célcsoportok vannak igényekkel, hús-vér emberek elfojtott, 
gyarló vágyakkal, olyanokkal, amelyekről még csak nem is 
tudnak, Ne hülyéskedj, nézd már meg, mi van itt, 
elrágcsáltad azt a gombát is, amit adtam? Még a felét sem 
mertem, Ugyan, mi bajod lehet, tegnap ilyenkor még…, 
Jobb, ha nem folytatod, Apa, te neuraszténiás vagy, és 
mondom, hogy ez jó megoldás lehet átmenetileg»»»»»»»És 
persze csak bogyó meg ital kérdése, és hamarosan a 
tánctéren találod magad, és már nem érdekel, hogy néznek, 
vagy sem, végül is ilyen az élet, soha nem lehetsz egyedül, 
de figyelj csak fiam, akárhol vagy, végül is azt kellene 
tudnod, hogy nem benned nem bízom, hanem magamban, 
márhogy képes vagyok e még ilyesmire az én koromban, 
mondjuk Jaggeréket is hogy tartósította az ötven évnyi 
extázis, na igen, mások életéből leszűrt tanulságok, 
titokban kifigyelt szokásjog, és a tébolymantra állandó 
zengése, bizony, de mit számít, a nagy öregek mögött, ha 
sietve is, de végső soron a fiatal generáció diktálja a tempót, 
miközben nekem már az is elég, hogy a tánctér közepén 
állok, a tömeg összezár körülöttem, azt se tudom, kik ezek, 
elvegyülök a masszában, nem kell magyarázkodnom, csak 
egy fekete pont vagyok a végtelenben, nem hat rám a jelen, 
ahogy nem hatott rájuk a múlt. Fejemben, mint valami 
visszacsévélt filmtekerccsen megjelennek ezek a mosolygó, 
ám megzavarodott alakok, akiknek hiába mondja isten, 
hogy évszázadok, hogy csaták, akiknek nincsen külön 
ábrándja, külön elképzelése, amivel az általános homályból 
kiemelnének valamit, és legtöbbjük csak az 
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eredményességért, a célratörő ügyességért lelkesedik. Egy 
digitális autista hadsereg, amely mindent átformál, 
miközben a gépies imádság hitet eredményez, majd pedig 
az emberiség kölcsönös tiszteleten és szeretetet alapuló 
etikai világrendje kerül szembe a gátlástalan önzésen, erőn 
és kettős mércén alapuló etikai világfelfogással, melynek 
törekvése a technológiailag fokozottan ellenőrizhető 
digitális világrend, amelyben nincs helye idős vagy beteg 
embereknek, haszontalanoknak. Világgazdasági Fórum, 
Davos, 2019, ahol is feltárul a jövőt meghatározó gazdasági, 
szociális és geopilitikai következmények sora, avagy az 
államok feletti hatalmi elit világstratégiája, hiszen a 
legbefolyásosabb politikusok, közgazdászok és tudósok 
meg pikniket ülnek minden évben itt, de ezúttal végre 
valóban el kell kezdeni a változtatást, a klíma nem bírja 
tovább, és már kurva sokan vagyunk, hiába próbálkoztunk 
a madárinfluenzával az ezredfordulón, nem terjedt el, nem 
mutálódott, aztán tíz év múlva bedobtuk a sertéspestist, az 
már kicsit jobb volt, jobban terjedt emberről emberre, de 
még mindig nem lehetett ráfogni, hogy baj van, valamit 
nem vettünk észre, mit csináljunk, itt van a nyakunkon 
2020, újabb tíz év eltelt, és egyre több az éhes száj, egyre 
kevesebb az édesvíz, mi lesz így a születésénél fogva 
trilliárdos unokáinnkal, valami olyan kellene, amit nem 
ismernek. Egy nem bizonyítható feltételezésen alapuló 
mesterséges pánik, hogy aztán megindulhasson a 
világgazdaság teljes reboot-ja, De nem fogják benyelni ezt 
sem, Dehogynem fogják, majd meglátjátok, csak pénz és 
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hatalom kérdése az egész, a gyógyszeripar mellettünk van, 
az elit orvostársadalom tagjai, akik luxusvilláikban 
éldegélnek a domboldalon, meg a tóparti nyaralóikban, 
biztos, hogy mellettünk vannak. Ne feledjétek, mindenki a 
saját szakterületén a legjobb, ha valamit húsz éve csinálsz, 
már teljesen átlátod a szakmád, és ezáltal képes vagy úgy 
manipulálni, hogy észre sem veszik, a főorvosok azt adnak 
utasításba, amit csak akarnak, az ősz hajú, ötven éve a 
szakmában dolgozó professzorok szava 
megkérdőjelezhetetlen, akkor is, ha a műszer mást mutat, 
mint amit mond, az adatokat a jelenlegi számítógépes 
rendszerben könnyen módosíthatjuk néhány kattintással, a 
kórházaknak kiadjuk, hogy milyen számokat kell 
produkálniuk, és ezzel arányban támogatáshoz juttatjuk 
őket, egy kis béremelés a dolgozóknak meg az ápolóknak, 
de minél kevesebben tudnak róla, annál jobb, erre ügyelni 
kell, és a Népjóléti hivatalt is meg kell fizetnünk, a 
Statisztikai Hivatalban pedig vannak embereink.   
Statisztikai manipulációk, amelyek nem állják ki a 
tudományos igényű kutatás próbáját. de nem számít, mert 
amikor a konformitás elve ismét győzedelmeskedik az 
ember felett, megvalósul a  totális digitális transzformáció, 
de már észre sem veszed az egészet, mert ropog a techno a 
tánctér közepén, úgyhogy egyáltalán nem nézel híradót, 
lemaradsz az Európai Unió összeomlásáról, meg, hogy 
Amerika és Kína megalakítja a világgazdaságot azóta is 
uraló G-2-t, így aztán a globalizációellenes tüntetésre sem 
mész ki, ami hetekig tombol - nem ágálsz velük az ellen, 
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hogy a termelésből származó bevétel legnagyobb része 
egyre kevesebb ember kezében összpontosul, mert téged 
nem érdekel hogy a vállalati lobbik írják a törvényeket, a 
törvényhozás pedig ennek megfelelően részrehajló és 
korrupt, és hogy ezek a nagyvállalatok olyan hatással 
bírnak a kormány működésére, mint egykor az egyház, és 
teljesen érdektelen leszel a halak kipusztulásával, meg a 
tengerszint emelkedésével kapcsolatban is, nem, te inkább 
bedobsz még egy bogyót és fapofával konstatálod, hogy a 
napi vízadagot 7 x 3 decire korlátozzák, észre sem veszed, 
hogy az egész életed egy entrópia része, amelynek hatására 
idővel minden fizikai rendszer felbomlik és a természeti 
folyamatok visszafordíthatatlanná válnak, nem, te csak 
magad elé nézel, az egy négyzetméteres univerzum törtet a 
lábad alatt, a melletted lévő csaj annyira bájosan darál, 
hogy öröm nézni, már nem is érdekel a több ezer éve zajló 
kulturális világháború XXI. századi formája, amelyet 
biológiai fegyverekkel vívnak, megiszol még egy 
acélvodkát, nem foglalkozol a mikroorganizmusokkal, és 
már arra sem emlékszel, hogy emlékezned kellene 
valamire. Az milyen, amikor az embernek a saját fia veszi 
meg a drogot, azt hiszem, teljesen elvesztettem a kontrollt 
az életem felett, végül is mindig csak valami után mentem, 
valami mentén, valami miatt, valakiért, végső soron olyan 
az élet, mint valami elbaszott popdal, de tényleg… van 
benne igazság, meg egy jó adag túláradó 
szentimentalizmus, édes istenem, amikor levesszük az 
álarcokat, milyen álarcokat találunk alattuk?  Igen. Olyan 
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az élet, mint egy popdal, felszínes és olcsó, de aztán 
drágává tesszük, magunkévá, elhagyjuk a felesleges 
sallangokat, mert hiszen a szerelmi dalokban lévő tartalmi 
szöveg eldallamosítása, elnyújtása giccsessé teszi az 
üzenetet, ezért sem szerettem annyira a pop zenét soha, 
pedig vannak kivételek, de azért a technonál nincs 
szélesebb látókör, mert itt minden megengedett, minden 
nyitott. A gombával az a baj, hogy nem szabad egyedül 
maradni, nem jó a csend és nem jó a semmi, mert valaminek 
mindig történnie kell, és persze nagyon nem mindegy, 
hogy milyen tájegységről beszélünk, a thai gombákat 
például azelőtt csak az elkötelezett goások ették, jézus isten, 
nem is csodálom, hogy beleragadtak a kultúrába, mennyi 
embert elvitt ez, nyitott elmék, elhessentett életek, olyan az 
élet, mint egy popdal, orákulum leszek, esküszöm, annyi 
mindent láttam már, de hol van a végső igazság, gombák, 
gombák, nekem teljesen megfelel ez az elmélkedős mexikói 
is, amikor csak röhögök az élet hiábavalóságán, miközben 
a pultnál kérek még egy tepachét, ami egy édes, 
kukoricából meg gyümölcsökből erjesztett ital, az 
alkoholtartalma ötven százalék körül, és akkor 
észreveszem az ebédnél megismert politikust, hogy is 
hívják? BIRK» A tepache édes, kukoricából vagy 
gyümölcsökből erjesztett szeszes ital, és az a fazon, akivel 
délben ebédeltem, messziről látom, pont azt issza, úgyhogy 
én is kérek egyet. Nem is tudom, kinek kellene jobban 
meglepődnie, hogy a másikat ezen a helyen találja, talán ő 
tehetné fel magának először a kérdést, Ez meg mit keres itt? 
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De én sem gondoltam, hogy itt fogok vele újra 
összetalálkozni, ráadásul ilyen hamar, még ma. Ő még nem 
vett észre engem, a bár túloldalán kószál, de már sokkal 
jobban odavan, mint én, felteszem nem csak egy-két 
slukkot szívott, ez már valami erősebb lesz. Az is 
bebizonyosodni látszik továbbá, hogy a nyár eme utolsó 
estéje különös véletleneket produkál ebben az évben, az 
előbb szúrtam ki a tömegben azt a lányt is, akinél meg az 
üzleti ebéd előtt jártam, nem is értem, mindenesetre a 
hasonló dolgok vonzzák egymást, ez ma is kiderült, noha 
belőle például simán kinéztem, hogy ilyen helyekre jár. 
Még a szószátyár barátnője is elkísérte, aki nekem kevésbé 
volt szimpatikus, így néhány alkalom után hanyagoltam, és 
áttértem a másik szobához. Mondjuk tény, hogy iszonyat 
segge van meg puncija. Szeret baszni és tud is. 
Kommunikálni viszont annál fájdalmasabb volt vele, és hát 
semmi sem annál kiábrándítóbb egy nőben, mint az, ha 
buta vagy együgyű, vagy mondjuk, ha látszik rajta, hogy 
életében nem olvasott el semmit a divatmagazinok roppant 
tartalmas hasábjain kívül, és semmi másra nem képes csak 
üres locsogásra, amit hosszútávon képtelenség elviselni. 
Észrevételeimet magamban konstatálva egyiküknek sem 
hívtam fel a figyelmét jelenlétemre, inkább takarásban 
maradok, így is attól tartok, túl feltűnő a képem, főleg egy 
testőrrel, akit bár útközben megkértem, hogy szabaduljon 
meg a felszerelésétől, -nekem ugyan nincs mitől félnem - de 
még így is folyton a sarkamban van és figyeli a 
mozdulataimat, még akkor is, ha én nem látom. Két 
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sarokkal lejjebb egy ütött-kopott oxigénboxban levetettem 
vele a menetfelszerelését, és a hátizsákjába gyömöszölve 
mindent, amit csak lehetett, egy szál fekete alulöltözékben 
folytatta útját. Még a plazmafegyverét is sikerült elrejtenie 
egy szemeteskonténer mögé, de a ruhája alá bújtatott 
kézistukkerhez továbbra is ragaszkodott. Most aztán 
megkapta, kellett neki bevállalnia egy nihilista politikust, 
aki időközben az úton újra betépett.  De mintha minden út 
ide vezetett volna előre elrendelve, ugyanaz folytatódik 
idebent a tánctéren, a boxokban, meg a folyosókon, ahol 
mindenki, aki csak teheti, függetlenül attól, hogy honnan 
jött, vagy mi a munkája, próbál megfeledkezni a valóságról. 
Itt nem számít, hogy ki vagy, és mit gondolsz, s bár 
nyilvánvaló, hogy ezek itt mind egy nyájba tartoznak, 
legyen az bármennyire színes is, valami mégis összeköti 
őket, valami, ami bennem nincs meg, és már nem is lesz. De 
ez nem zavar senkit, mert itt senki vagy, nem a 
bankszámlád, nem az autód, nem a robotjaid, nem a pártod, 
nem a bőrszíned, nem a hajlamaid. Fekete ruhájukkal 
egybeolvadnak a tánctér, füstöt szaggató lézereffektjei által 
csíkozott sötétséggel, ami a testőrömnek pont jól jön, 
annyira elvegyül, hogy én is csak az arca fehérjét látom 
felvillanni egyszer-egyszer, mindig máshonnan, miközben 
kérek magamnak még egyet ebből az italból, és a külső 
boxok felé sandítok, ahonnét ordítóan árad a marihuána 
füst. Nem vagyok benne biztos, hogy ebben a szektorban 
legális a dohányzás, de a fű biztos nem, abban viszont 
biztos vagyok, hogy ez sem érdekel senkit, így arra kell 
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vetemednem, hogy kihasználjam állapotom mélységeit, és 
még mélyebbre merüljek - hiszen nem mindegy már? Mi 
lehet a legrosszabb, ami történhet, így is egy lidércnyomás 
a világ, pedig meglennének az eszközök, hogy ne legyen 
az, de manapság nincs eldobhatóbb dolog az embernél, 
szóval miért ne? Nem akarok többé a saját magam által 
gyártott ketrecekben élni, megvan az esélye annak, hogy az 
utolsó heteimet, hónapjaimat élem, de meg kell hagyni, 
ettől a szartól legalább jobban vagyok, és állítólag felerősíti 
a CBD és a CBC hatásait, szóval tényleg: miért ne? A 
változás mindig jót tesz. Egy hatalmas ketrecben élünk 
egész életünkben másokkal együtt, és ha valaki kimegy a 
ketrecből, a többiek nem hiszik el annak állításait arról, 
amit odakint tapasztal, míg mások meg épp kívülről 
vonulnak be önként a ketrecbe, és odabent értik meg, hogy 
a világ nem lehet az övék. Aki ugyanis szeretné megérteni 
a világot, annak el kell ismernie, hogy a jelenlegi helyzet 
nem ad okot a derülátásra, ám ostobaság lenne csak azért 
elvetni a jelent, mert félünk, hogy nem nyerjük el a jövőt. 
Ismerjük a tényeket, csak nem akarunk tudni róluk, inkább 
árnyképekkel áltatjuk magunkat, és a társadalom továbbra 
is hagyja magát manipulálni, miközben egyre súlyosabb 
megoldatlan kérdések maradnak a gazdaság, a környezet, 
az egyenlőtlenség a közömbösség és a rasszizmus terén. 
Valamikor még erről is szó volt, annak idején, mikor a 
párttal kezdtük, még ez is számított, de időközben 
elveszejtettünk mindent, az emberek pedig a tiltakozás, a 
kritika érzékét, és mára már elhalványultak a mindenkori 
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igazságtalanságok, amelyek ellen évszázadok óta 
küzdöttek hiába. Itt már nincs valódi demokrácia, mert a 
demokrácia ma már nem azt jelenti, mint ötven évvel 
ezelőtt. a demokrácia a szabadság és az egyenlőség 
szinonimája volt, egész odáig, míg a demokrata politikus el 
nem kezdtek visszaélni ezzel és épp ezen elvek 
hangoztatása mentén fosztották ki társadalmaikat. Ma, a 
demokrácia valójában egyfajta autokráciát takar, az újító, 
reformáló irányzatokat pedig az alapesetben radikálisnak 
és szélsőségesnek mondott mozgalmak képviselik. A 
pólusok megcserélődtek, s így lett a demokrácia a 
báránybőrbe bújtatott farkas. Az önkény, az 
egyenlőtlenség, az aránytalanság, a hatalmi diktátumok, 
lassan, nagyon lassan morzsolódnak az idő hálójában, és 
mikor azt hisszük, majd nekünk sikerül felszámolnunk 
őket, újra felbukkannak a világ valamely eldugott 
szegletében. És nekik itt, akik a tánctéren most tobzódnak a 
tudatmódosítókban, még csak el sem kellett menniük 
ehhez: megtalálták a szomszédban. Évtizedről évtizedre 
aljasulunk egyre lejjebb, már nem ér semmit a szó és az írás, 
nincs közszellem, csak az annak álcázott digitális hálók, 
már nem tapintással érzékelünk másokat, hanem 
ikonokkal, és valójában csak egyszer nézzük meg igazán az 
embereket, amikor először találkozunk velük, azután nem 
látjuk igazán többé őket, láthatatlanná válnak, egy jellé. És 
itt vagyunk, látszunk, vagy láthatatlanul szenvedünk. De 
nézzük csak: mégsem tudok elég láthatatlan lenni, mert a 
tepcahéval a kezemben, a boxok felé tartva, kifelé menet 
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mégiscsak beleütközöm mai ebédpartnerembe, az 
időközben csatakosra izzadt ruhájú Dagmarba, aki szinte 
meg sem lepődik, szélesen vigyorog, égnek a szemei, de 
engem sem kell már félteni, egyből megkérdezem tőle, 
hogy van e nála papír? DAGMAR» Papír? Milyen papírról 
beszélsz? Ma már csak elektronikus jelek vannak, nem 
emlékszel? A vírusok miatt baszhatjuk a papírt, Én nem 
erről beszélek, Hát akkor miről? Cigipapír, jóember, 
különben meg már tegeződünk? sebaj, belefér, az ember, 
minél öregebb, annál szabadabb és minél szabadabb, annál 
radikálisabb, Ez nekem tetszik, igyunk valamit!, Már 
iszunk, úgyhogy inkább kísérj el a boxokig, szerzünk 
valami puhábbat, az majd jót tesz, De legalább igyál ebből, 
Van nálam ital, nem látod?, Ez itt más, kevertem beleezt-
azt, Nekem nincs szükségem ilyesmire, Ugyan, ne álltassuk 
magunkat, a politikusok is csak emberek, szerintem tudnál 
te mesélni, Volna mit, és ha beleiszok a löttyödbe, 
bizonyára be nem állna a pofám reggelig, Még éjfél sincs, 
Hát akkor pláne, Azt hiszem, sikerült meggyőznöd délben, 
de mélyíthetnéd még ezt a szövetséget, Mondtam, hogy 
nem számít, ha nem bízol bennem, majd megérted, látni 
fogod, Az események előre megtörténnek még azelőtt, 
hogy a valóságban is megtörténnének, elmesélek egy 
példát is Dagmar, jó? 2019 október 18.-án New Yorkban 
volt egy koronavírus szimuláció Event201 néven, és láss 
csodát, lásd meg a folytatást, vedd észre, hogy hol van a 
kezdővonal, mert aztán úgyis minden körbeér, és aztán 
már nem tudod, hogy hol van a dolgok eleje és vége, itt van 
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ez a klub például, azt gondolod, hogy a film és zeneipar 
csak a szórakoztatásról szól? dehogyis, jól látható, hogy a 
globális változások beetetéséről, előkészítésről is. Tudod, a 
legbiztosabb határvonal valahol az emberek között nem az 
ostobák és az okosak között húzódik, hanem az okosak és 
a még okosabbak között. Az ostobákkal azt tesszük, amit 
akarunk, az okosakat úgy szereljük le, hogy szolgálatunkba 
állítjuk, a túlságosan okosak viszont végtelenül 
veszélyesek, Anthony Faucci, Robert Gallo, Francis 
Ruscetti, Robert Redfield, a gyógyászati monopóliumok, a 
Bayh-Dole törvény, meg tizenháromezer ezer dollár a 
Medicare-től, ha COVID-nak írtad be a halottaidat és ez 
csak Amerika, harminckilencezer, ha lélegeztetőgépre 
került, ahol aztán lehet, hogy pont azért halt meg, mert nem 
megfelelő kezelést kapott, mert ugye nem mindegy, hogy 
valaki fertőzéssel vagy fertőzésben hal meg, ez 
nyilvánvaló, mint ahogy az is, hogy az oltások növelik egy 
vírus újra felbukkanásának esélyét a szervezetünkben. 
Bizony Dagmar, én is megtanultam, hogy az életben a 
válaszok legtöbbször teljesen banálisak, de ezeket a 
válaszokat nem találni meg a Kurzweil virtuális felhőjében, 
amely egyre többet vállal az emberi gondolkodásból, és 
látványosan hozzájárul ahhoz, hogy ne legyél más csak egy 
biometrikus azonosítójelhalmaz. Ezek olyan válaszok, 
amelyeket a megfelelő pillanatban töröltek, mint ahogy a 
felszívódó mikrotűról(?) szóló jelentéseket is törölték, és 
hidroxiklorokint tartalmazó gyógyszerek is eltűntek a 
polcokról, hiánycikk, mondták egy-két hét múlva, mikor 
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egyes szakemberek a koronavírus elleni legjobb 
védekezésként ajánlották, ugyan, hol érné az meg nekünk? 
Olyan egyszerű minden, annyira banális, jöhet a média és 
magyarázhatja akárhogy, hiszen minden körbeér, jöhet a 
CBS, az NBC, a BBC, a CNN, a FOX meg a többi, minden 
körbeér, a Wuhani labor a Glaxo tulajdona, ami meg a 
Pfizer tulajdona, amelynek a központi bankokat és a 
globális befektetési tőke egyharmadát irányító Black Rock 
kezeli a pénzügyeit, amely a francia AXA Group-ot is  
szolgálja, és nem meglepő módon ide tartozik a Wuhani 
labort felépítő Winterhur cég is, mindezek együttvéve 
pedig a Microsoft részvényeseiként is tekinthetőek, azé a 
cégé, amely a WHO-t is szponzorálja, de végül is akkor kié 
ez a bolygó?, kié ez a bolygó Dagmar?, Azt hiszem 
mégiscsak veled tartok öregem, nem tudom mit toltál 
eddig, felteszem nem csak egy – két slukkot, ez már valami 
erősebb lesz, szóval tényleg jól jönne valami puha, Csak két 
dzsointot szívtam el esküszöm, és amúgy évek óta nem 
csináltam ilyet, Rendben, elhiszem, én viszont 
begombáztam egy kicsit, de semmi komoly, csak megy az 
agyam, talán egy kicsit jobban, mint kéne, te, figyelj, az a 
pasas állandóan minket figyel, már az előbb is észrevettem, 
ki vannak élesítve az érzékszerveim, Ne foglalkozz vele, az 
csak a testőröm, JERKER» A terrorelhárító meg a szekus is 
csak ember, de mikor felveszi a szolgálati ruháját és 
felszerelését, onnantól kezdve már csak egy élő, végrehajtó 
organizmus, amely teljesíti a parancssort. De most már 
nincs rajtam, és túl nagy a tömeg. Túl sok a tényező, nálam 
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meg csak egy kézifegyver, és ha igazán komolyan akarnám 
venni, máris be kellene vallanom magamnak, hogy kevés 
vagyok ehhez egyedül. Ha valóban probléma adódna, nem 
sok esélyem lenne, hogy megvédjem. De tényleg meg kell 
védenem? Mintha nem érdekelné már semmi. Az a mázlija, 
hogy mára kikopott a köztudatból, igen, az arca legalább is 
mindenképp. Talán, ha a nevét hallaná itt valaki…Esetleg. 
De ebben sem vagyok biztos. Amúgy is… micsoda egy 
massza ez, dolgozik bennük a kémia rendesen, tanulmányt 
lehetne erről írni. De már biztosan megírták. Biztos, hogy 
mindig is ellenszenvvel, undorral néztem az emberekre, a 
tömegre. Nyáron sohasem tudtam elviselni a tengerparti 
strandokat, a szórakozóhelyek, még az olyan réteghelyek, 
mint ez is, mindig is taszítottak. Túl sok ember, túl boldog, 
túl kicsi helyen. Ez nekem túl sűrű. Egy-két férfit, egy-két 
nőt külön-külön tudtam kedvelni az életem során, 
egyeseket csodáltam, valaki más iránt őszinte rokonszenvet 
tápláltam, a gyerekekkel mindig kedves és együtt- érző 
voltam, de az embereket úgy általában utáltam. 
Vágóállatok. Birkák és barmok, akiknek van fedél a fejük 
felett, adnak nekik enni és inni, van egy kis terük, ahol 
nyugodtan élhetnek, de minden mást a gazdáik döntenek 
el úgy, hogy meg sem kérdik, akarják-e? Ha akkor 
akarnának kilépni az ólból, amikor gazdáik nem 
engedélyezték, akkor büntetést kapnának. Majd amikor ők 
engedik, akkor mehetnek ki, de csak pórázon, 
kipányvázva, úgy legelhetnek kedvükre, de azt is csak egy 
kicsiny területen. És odakint olyan hihetőnek tűnik, hogy 
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szabadok, hogy amikor végül elviszik őket a vágóhídra, azt 
érzik, hogy valami nem stimmel. Mire rájönnek, hogy a 
fejük feletti fedél, az élelem és víz csak addig volt jó, amíg 
hasznukra vált. Vágóállatok. Itt táncolnak mind. Veretik, 
csapatják, nyomatják, adják, veszik, betekerik, a szervezet 
mindent kibír, hozzászokik a változásokhoz, a 
megváltozott állapotokhoz, mert a szervezet erre van 
kitalálva. A test egy védekezési bio-mechanizmus, amely 
szinte mindenhez képes alkalmazkodni. Az elviselhetetlen 
fájdalom, amiről azt gondoljuk, néhány óránál tovább 
biztosan nem bírnánk tovább élni vele, két-három év múlva 
már teljesen megszokott és alapvető. Fáj a fejed, be van 
állva a derekad, a térdeid ropognak, a porcok kopnak, a 
medence torzul, a lapockád alatti szúrás nem szűnik, a 
kezed zsibbad esténként. Mindehhez hozzá lehet szokni. 
Az ember hordozza magával tovább azt, amit felszedett, 
megkapott, átélt. A szervezet tanul. Az izmok tanulnak. Az 
ívek optimális röppályára állnak. Az egész életem erről 
szólt, és talán azért irtózom tőlük, azért viszolygok a 
gondolattól, hogy a megengedhetőnél közelebb kerüljek 
bármelyikükhöz is, mert azt érzem, hogy ők más szűrőn át 
látnak és éreznek. Nem az én fajtám. Csak vigyázok rájuk. 
Csak tanítom őket. Mellettem élnek. Vagy inkább én élek 
mellettük. Magamévá teszem a fájdalmukat, megemésztem 
nekik előre, mire sorra kerülnek, már lesz mihez 
igazodniuk. A feltételek korántsem azonosak, van, aki 
előbb, van, aki később tapasztal, és vannak a szerencsések, 
akik csak a végjáték felé kezdik megérteni… de ha 
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folyamatos fizikai igénybevételnek, edzésnek, 
állóképességi gyakorlatoknak, terhelésnek vagy kitéve, 
akkor hamarabb eljön a fájdalom kitágításának ideje. A 
rálátás a testre. Az izmok tanulnak, húzódások, 
szakadások, sérvek, felgyülemlett váladékok és testnedvek, 
duzzanatok és törések. A test tanul. Az elme tudatosít. 
Orvosok, kezelések, a fertőtlenítő szúrós szagával átitatott 
kórházi folyosók, rendelési idők. Ajtók és emeletek, 
kifényesített rendelők. Nincs megállás.  Évek mentek el az 
életemből ezekre a dolgokra, és rengeteg pénzem, igazi 
pénz papírból, amikor még volt. Gerinctorna, reflexológiai 
kezelés, akkupunktúra, Atlas-csigolya nyújtás, 
mindenmentes diéta, gyógynövények és tőzegsár. Az 
egészségügy kusza hálózatában minden összefügg. És erre 
évekkel később, amikor már nincs mihez kezdeni veled, 
amikor már mindent lenyúztak rólad, jön egy tömeges 
oltás. Minden létező médiumból ömlik a propaganda, 
amely azt képviseli, hogy a társadalmakra a legnagyobb 
veszélyt a beoltatlan polgárok jelentik. Néhány hét alatt 
olyan szabályozásokat és rendeleteket fogadnak el, amely 
megbélyegezetté teszi az oltatlanokat. A forró dróton 
bejelenthetted a szomszédodat, ha nem visel maszkot, 
aztán már a saját lakásodba is bármikor köteles vagy 
beengedni a hatóságokat ellenőrzés vagy fertőtlenítés 
céljából. Súlyos visszaélések, zsebből zsebbe 
megállapodások a helyszínen, csak, hogy békén hagyjanak, 
a pénzbeszedés újkori módozatai, amikor már nem csak a 
zsaruk büntethetnek hangulatuktól függően, hanem az 
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egészségügy pártkatonái is, akik a vírustőke 
haszonélvezőiként még évekig duzzasztják hatalmukat, 
gerjeszthetik tovább a folyamatot, amelynek a célja 
sohasem az, hogy meggyógyulj, hanem, hogy szakaszosan 
beteg légy. Nagy mellénnyel a kamerák elé tóduló 
politikusok, akik elsőként siettek beadatni maguknak a 
várva várt oltást, hogy akármikor odakapcsolsz egy 
közszolgálati csatornára, három másodpercen belül vagy 
valami „szakértő” nyilatkozik éppen, vagy a súlyos 
pénzeket kereső tisztifőorvos reklámszpotja harsog, vagy 
premier plánban oltottak valakit, ki tudja, mivel ki tudja, 
milyen eljárással. És a beoltottak fején a Maszkok mögött 
húzódó örömteli mosolyok, a feltartott hüvelykujj, az „első 
lépés lehet a győzelemhez” nyilatkozatok.  Már senki nem 
hisz abban, hogy normális világban fogunk élni, nekem 
pedig sokat kellett dolgoznom azért, hogy a kurva oltásaik 
ellen felvértezzem a szervezetem. Egy percig sem bíztam a 
rendszerben de nem volt mit tenni, a szervezetem 
ellenállóképességére hagyatkozva hozzájárultam a 
dologhoz gondolván, kibírok én mindent. És mint kiderült, 
a több forrásból származó vakcinák nem mindegyike volt 
csak placebo. Azokat csak a fejesek kapták. Az oltásokkal 
az a baj, hogy ha nem feltétlenül azonnal okoznak 
problémákat a szervezetben. Még, ha az oltás működik is, 
és immunissá teszi az adott vírussal szemben, más 
sejtekhez eljutva kiszámíthatatlan károkat okozhat, 
amelyek akár csak évekkel később mutatkozhatnak meg. 
Előzőleg már számos tanulmány született a társadalmak 
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beoltása és a rák kialakulásának összefüggéseit vizsgálva, 
ne legyenek illúzióink, a gyógyszeripar több száz éve 
uralkodik rajtunk, csak a szórás változó, egyes 
országokban a gyermekek hat éves korukig megkapják a 
kötelező négy-öt oltást, máshol ugyanez a szám 
harminckettő, kontinensbéli különbségek, átláthatatlan 
gyógyászati érdekek. A test tanul. Orvosok, kezelések, a 
fertőtlenítő szúrós szagával átitatott kórházi folyosók. 
Rendelési idők, ajtók és emeletek, kifényesített várótermek, 
nincs megállás, nekem is megvolt mind, mégiscsak ért 
valamit az a vakcina, csaknem három év ment el az 
életemből a kezelésekre, és rengeteg pénzem, ami akkor 
már nem papírból volt.  És most? Mindenki elégedett? 
Mindenki megkapta, amit akart, lecsípte belőle a magáét, 
miután eljátszotta a szerepét? Most már rendben leszünk 
egy darabig?  Nem igazán. A darab nem ért véget, hiába 
lepleztük le a csalást, hiába vontunk felelősségre orvosokat, 
gyógyászati konszerneket, patológusokat, hiába fogadtuk 
meg, hogy most már mindent megteszünk, hogy többé 
sose, a darab nem ért véget, csak a színészek cserélődnek 
néha, színészek, akiknek mindig van valamilyen 
megnyugtatóan hangzó, logikusnak tűnő válaszuk, hogy 
miért a sok autoimmun betegség azóta, hogy miért 
emelkedett drasztikusan a meddőségi ráta, hogy a számok, 
amelyeket mondanak, mit is jelentenek, és mit nem. 
Számok, amelyeket emberek visznek fel számítógépekre, 
adatok, amelyek iránymutatást adnak, már csak az a 
kérdés, ki irányít? Na, igen. Az az igazság, hogy nem 
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védenem kellene őket, hanem kicsinálni mind egy szálig az 
összeset. Egyesével. Még élvezném is. És biztosan akad 
olyan, aki fizetne is érte. A mai nap után talán el kellene 
gondolkodnom végre róluk, mert ezeknek már úgyis 
mindegy, itt van ez a szerencsétlen balfasz is, ez a Birk, te 
jó ég, hogy be van tépve, a kémia dolgozik, a test tanul, de 
ugyan kitől is védhetném meg itt, hacsak nem önmagától. 
Hát itt vagyok a nyomában, a még jobban kész haverja már 
konstatálta is a jelenlétemet, felém néznek, valamiről 
nagyon beszélgetnek, egyik sem józan, és gyanítom az est 
további menete is hasonló irányban fog haladni, ezért 
odalépek, hogy megkérdezzem, mégis, mi a terv, hallom, 
ahogy BIRK» Arra, aki a tömegektől huzamosabb ideig 
távol van, káros hatással lehet a változatos és folytonos 
társasági élet. Az élvezetek megvédenek a búskomorságtól, 
de szükség van a magányra is. Ezt próbálod nekem 
magyarázni Dagmar? Hát te neuraszténiás vagy, 
esküszöm, öregem, de, figyelj csak, nézd, ott van az a csaj, 
látod tudom ajánlani, ha gondolod, be is mutatlak neki, úgy 
hívják Lea. LEA» Nem kellett volna idejönnöm. Én hülye, 
tudhattam volna, hogy ha a városban valami ilyen 
megmozdulás történik, annak köze van hozzá. Csak 
mostanában nem hallottam róla. Évente egyszer rám ír egy 
boldog szülinapot, meg néhány érzelmes mondatot, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy még mindig ugyanolyan 
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ember, mint amilyen volt, én meg visszaírok neki, mert 
valójában, mintha nem is szakítottunk volna, azazhogy 
mégis, de ez viszonylagos, köztünk olyan erős 
összefonódás alakult ki, amely akkor is változatlanul él, 
amikor már látszólag nem maradt belőle semmi. Bármilyen 
távol is legyünk egymástól, bármilyen sokáig nem 
találkozunk, mindketten tudjuk, hogy összetartozunk. Van 
ilyen az életben. Amikor valami hivatalosan nem létezhet, 
ám a valóságban mégis nagyon jól működik. De akkor 
miért dobtam el magamtól? Túl bonyolulttá tette az életem. 
Az állandó odaadásával. Az a túl sok szeretet, amivel nem 
lehet mit kezdeni. Más talán erre vágyik, de én megfulladok 
tőle. Az egész túl álomszerű volt, és azt sugallta: nem az jut 
messze, aki jár, hanem az, aki többet elképzel. Senki sem 
tudja, hogyan lesznek úrrá rajtunk az álmok, ők hagynak-e 
el minket, vagy mi hagyjuk el őket ébredéskor? Valahogy 
így voltunk mi abban a nyolc hónapban, önmagunkba növő 
tüskék, elnyűtt reményhuzalok a zongorabillentyűk hasa 
alatt, egymást kiegészítő boldogságcsonkok az élet 
kötőszirupjában. De nem bírtam tovább elviselni azt, hogy 
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magamon kívül még rá is figyeljek. Amikor a fejem 
bezsibbad, amikor nyomja a tarkómat a hidegpára 
mázsányi tömbje, vagy amikor egyszerűen csak beájulok az 
utcán… nem akaszthatok senki más nyakába terheket, 
azokat nekem kell vinnem. Mert nekem ez a feladatom. És 
neki is az. De egymás terheit mégsem tudtuk átvenni 
magunkra. Csak másokét. Hiszen annyiféle bajuk és 
küzdelmük van az embereknek, kibogozhatatlan 
szövevények, áttekinthetetlen kapcsolatok, mozdulni se 
tudnak, úgy fogja őket a múlt. Rabok mind és tehetetlenek, 
nem volt lehetőségük soha, nyolcvan százalékuk a saját 
kegyetlen kapcsolatától szenved, csak önmaga tud segíteni 
rajta, borzasztó dolgokban hisznek és nem is szégyellik, 
elmondják a legsötétebb magánügyeiket… eljönnek ezek a 
férfiak is hozzám és nem vágynak másra, mint 
gyöngédségre, kiengedik magukból a feszültséget és 
sírnak, sírnak az érintéstől, az odafigyeléstől. És közben 
magányos nők ezrei vágynak arra, hogy legyen társuk, 
miután a serdülőkor naplementéjében végre képesek 
azonosulni saját testükkel, miután a jelentkezők kísérletei 
már nem keltenek többé bennük bizalmatlanságot és 
félelmet, miután alá tudják már vetni magukat a 
konvencionális simogatásoknak, a kötelező pettingnek, 
miután legyőzik az idegen ízekkel, testszagokkal szembeni 
iszonyukat. És közben meg ott vannak a férfiak, akik 
megőrülnek a szexért, maszturbálnak, azokról a nőkről 
fantáziálnak, akikkel nap, mint nap találkoznak, az eladónő 
a boltban, a másik irodában dolgozó munkatárs, az alkalmi 
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utazások során megismert szállodai személyzet valamelyik 
tagja, egy ismeretlen lány, aki mindig ugyanabban az 
időben jelenik meg ugyanott, vagy akár a gyerek 
iskolájában dolgozó tanárnő. Azt hiszem, a szenvedély 
többet tanít meg önmagunkról, mint bármely metafizikai 
elmélkedés. Márpedig Vele órákig tudtunk ilyesmiről 
beszélgetni. Boncolgattuk a szálakat, felfejtettük az élet 
rojtjait. És most, ahogy nézem innen a sarokból, nézem, 
ahogy zenél, és teljesen beleéli magát, igen, ez az igazi énje, 
nézem, és érzem, hogy még mindig megvan benne 
ugyanaz, mint ami évekkel ezelőtt, megvan benne az 
elhivatottság, az elszántság, a fanatikus rálátás, ami 
minden szenvedélyes ember névjegye egyben, és büszke 
vagyok rá, azt hiszem. De mi az istenért kellett idejönnöm? 
Tudhattam volna, alig akadnak már ilyen helyek, persze, 
hogy az ő keze van ebben is, nincs kétség, nézd már, és 
milyen jól néz ki, az elmúlt években mintha megállt volna 
az idő, vagy éppenséggel csak jót tett volna neki, igen, kicsit 
már őszül, de vannak férfiak, akikből épp az idő múlása 
hozza ki a sármot, ha lehet ezt mondani. Persze, hogy köze 
van a Buddhához, miért is lepődöm meg, akkor is 
állandóan a zene körüli dolgokról beszélt, és amikor együtt 
elmentünk valahová mindig az aktuális zenéknek kellett 
szólnia, mert állandóan szűrte őket, válogatta, hogy 
melyiket mikor és hol tudja felhasználni. Folytonosan 
kategorizált és szelektált, talán még álmában is zenéket 
hallott, soha nem tudott leállni, szerencsére igencsak 
egyezett az ízlésünk, mai napig hallgatok olyan régi 
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előadókat, amelyekre ő hívta fel a figyelmem. Akad köztük 
számos alig ismert, mégis remek darab, azt mondják az 
életben nagyon fontosak azok a barátok, akik új zenékkel 
ismertetnek meg, őszintén szólva hiányzik, bár 
megfogadtuk, hogy soha többé, hogy ez nekünk nem megy, 
pontosan ezért, mert túlságosan egyformák vagyunk, 
szinte csakúgy, mint a fiú és lány testvérek lennénk, 
gyakran ez volt, aztán mi lett a vége, kiégettük egymás 
lelkét. Augusztus volt akkor is, mint most, nyár vége, mi 
pedig éreztük, hogy nem mehet így tovább. Végül nekem 
kellett elküldenem, hiszen láttam rajta, hogy képtelen lenne 
elhagyni, még akkor is, ha közben tudja, hogy belepusztul 
abba, ha tovább csináljuk, mindketten belepusztulunk, 
kioltjuk egymás fényét. Ennek így kellett lennie hát, s még 
most, évek távlatából is fel tudom idézni azoknak a hosszú 
nyárvégi napoknak a gyötrelmét, már olyankor felidéződik 
bennem, amikor az első tavaszi szeleknek már nyáríze van, 
pontosan emlékszem mindenre, az utolsó éjszakát 
összeölelkezve, együtt töltöttük, alvás nélkül, semmi sem 
vígasztalt meg minket. Vannak, akik nem kedvelik 
magukat viszontlátni fényképeken, mégpedig azért, mert 
gyűlölik egy meghatározott pillanatra szűkítve látni 
önmagukat. Nekünk sem volt közös képünk. Hiába 
váltunk el barátként, a kitöltendő tér már nincs meg. De 
nem is kell kép, itt él a fejemben, én nő vagyok, és 
nagyravágyó, minek is tagadni, és nem érdekel, hogy 
milyen vagyok, ha a világ a lábam előtt hever, márpedig, 
halljátok meg, márpedig akkor annyira boldog voltam, 
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mint még soha, hiszen igazán figyelt rám, és én figyeltem 
rá, mert minden mozdulatot, amivel kedvére tettem, 
azután duplán kaptam vissza, mert minden mondat, amit 
kigondoltam, az ő szájáról pattant felém. A nők először a 
kezeket, a cipőt, a szemet és a tarkó hajlását nézik meg egy 
férfin, de én két mondata után tudtam, hogy a fejével fog 
elcsábítani. Nem is kellett hozzá semmit tennie, csak ott 
lennie, és beszélnie hozzám, és, most, amikor hónapokkal 
később azt hiszem, hogy már nem kell rá gondolnom, akkor 
felbukkan újra. De miért pont most? Kezdem érteni, pedig 
még csak egy vodkát ittunk meg, na, de igazából az sem 
lehet véletlen, hogy összefutottam ma ezzel az íróval, 
hiszen ő is ugyanez a típus, és hát milyen sorsszerű: talán 
azt jelenti, hogy az egyiknek mennie kell, a másik meg 
érkezik, talán el kell engednem a múltat, és megadnom 
magam a jövőnek, amely azt üzeni, hogy valójában semmi 
sem változik a módszerekben, csak a viszonyulás alakul. Te 
jó ég, túl sokat szívtam, vagy a végre igazi szex vette el az 
eszem, na, igen, az a baj, hogy ezzel az faszival is ugyanaz 
az érzés kezd bennem megfogalmazódni, mint vele akkor, 
de basszus, én ezt nem csinálom végig újra, nem akarok 
megint boldog lenni, hogy aztán megint sok legyen, hogy 
aztán újra ráébredjek, hogy senki sem elég jó hozzám, és én 
senkinek nem vagyok elég jó, istenem, és, tényleg, azt sem 
tudom, hol áll a fejem, de arra már legalább rájöttem, hogy 
mindinkább a folyamatos átalakulás határozza meg a 
nőket, így hát engem is. Az a fontos, hogy 
megkülönböztessük azt, ami módosul, attól, ami állandó 
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bennünk. Én már nem az vagyok, aki voltam, ő pedig nem 
az, aki a másik volt, Brohtun nem Nalin, Nalin nem 
BROHTUN» Az élet megtanított rá, hogy bizonyos nők 
legszörnyűbb perverziója a túl sok beszéd, a locsogás, szűk 
kis életük pillanatainak meggyónása, ami a férfiak számára 
időnként nagyon fárasztó tud lenni, és én pont ebben a 
helyzetbe kerültem ezzel a Becky-vel, jobban örültem 
volna, ha el sem jön, de most mit csináljunk, hagyjuk ott a 
lakásban egy ilyen nap után egyedül, a nőnek akkora az 
intelligenciája, mint egy papagájnak, de mindegy most 
már, Lea elkavarodott valamerre, én meg itt maradtam 
vele. Tovább gördülünk a hátsó helyiségek felé, közben 
pedig két marcona négerbe botlunk, akik egymást 
támogatva kifelé tántorognak, de Leát sehol sem látom, 
minden box tele van már emberekkel, pedig még éjfél sincs, 
átláthatatlan a tömeg, a konyhások szerintem kábé most 
őrülnek meg, Becky is itt nyafog, hogy éhes, de kurvára 
leszarom, nem fogok neki sorban állni, közben már 
magyarázza is, hogy ő milyen jól főz, már megint locsog, 
végeláthatatlanul, én meg közben átveszek egy felém 
nyújtott dzsointot az egyik boxból, fogalmam sincs, ki az a 
fazon aki adja, meg miért is adja, de szélesen vigyorog, 
valamit felismert bennem, én meg beleszívok, kösz haver, 
a hasonszőrűek felismerik egymást, a hasonszőrűek mind 
itt vannak, és két perc múlva már azt magyarázom 
Beckynek, hogy bizony a férfiak megszokják a mama 
főztjét, és nem akarnak valaki másnak a főztjére átszokni, 
ráadásul olyas valakiére, aki korlátozza őket szexuális 
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szabadságukban, a nekik tetsző életmódban, hiszen olyan 
mértékben lett szélsőségesen individualista a társadalom, 
hogy itt már mindenki csak a maga boldogságán dolgozik, 
itt nem egy pár képez egy egységet, hanem az egyén képez 
egy egységet. A kurva életbe, értsd meg, hogy évtizedeken 
keresztül ugyanazt a szart kapod, a folyamatos 
számonkérést, az ezt miért így, azt miért úgy, az állandó 
kritikát, mit, miért, merre, mikor miért nem így vagy úgy, 
ha nincs probléma, csinálunk, tudod, így megy ez Becky, az 
állandó aggódás, az készíti ám ki az embereket, na gyere, 
szívj bele ebbe a csodába. Tudom, hogy ő is szív, szó se róla, 
de kötve hiszem, hogy bármilyen intellektuális ragyogást 
érezne tőle, nem is kér sokat, hát persze, még a végén 
bealszik. Olyan ez a hely, olyan érzést ad, mint a ’80-as 
években, amikor még minden igazi volt, a tárgyak 
körvonalai csillogtak a valóságban, a kerítések egységnyi 
résein megtörő fény, a növények erjedő illata, a levegő éteri 
tisztasága, kisiskolás emlékek, és még minden élmény 
nagyon intenzív volt, színes és élő, nem pedig úgy, mint 
most, amikor szürke és éllettelen. De azóta a könyveket 
megírták, a filmeket leforgatták, a zeneipart már csak 
kisiparosok művelik, mint ők itt, a lelkesek, az elhivatottak, 
akik ezt a helyet létrehozták, hiába a neoliberalizmus, a 
formák megváltoztak, az alakok másként módosulnak, de 
az érzés ugyanaz. Mert nem, csakazértsem árulhatjuk csak 
úgy el az álmainkat, az élet nem egy kibaszott Proust 
regény, amikor azon kapod magad, hogy olvasol, olvasol, 
de az oldal végén nem tudod, hogy mit is olvastál, 
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felesleges szócséplés az egész, unalomba fulladó szóáradat 
és túlírt agymenés, márpedig az élet nem ilyen, hanem ha 
igazán szól valamiről, és akkor az igazi, amikor még azt 
érzed, hogy rólad szól az egész, és el is hiszed, hogy rólad 
szól, aztán persze később megérted, hogy te is csak 
alkatrész vagy, próbálsz hasznosulni, de közben tudod, 
hogy csak azért kellesz, hogy meglegyen a ballansz. Nem, 
az életben keretekben szántunk, felébredünk újra és újra, 
tudatunk körívén puhán terülő sebeink rokokója, és persze 
minden egyes ébredésnél hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hogy az igazságot nem változtathatják meg az érzelmek, az 
egyetlen, amit tehetünk, hogy a jelenlétünkkel megjelöljük 
a pontokat, ahol számítunk, elmondjuk azoknak az 
embereknek, akiket kedvelünk, hogy kedveljük őket, hogy 
akármi is történik, végül majd ott leszünk a tükör másik 
oldalán egymásnak, mert ha valaki tényleg érdekel, akkor 
bármire képes vagy érte, a kémia átalakít, meddővé tesz 
dolgokra, és alkalmassá arra, amire addig talán soha, és 
aztán lehet, hogy eltelik még vagy húsz év, és ebből semmi 
nem marad, csak a felelősség, az elárvult tükrök, amelyek 
valami csodára várnak, az unalomig ismételt szokásjog, 
meg, hogy sötétséget söpröget a metsző hajnal, amikor 
reggel munkába indulsz, mert már eljutottál a legalsó 
pontra, tisztában vagy minden következménnyel, és mégis 
úgy döntesz, hogy csinálod tovább, akármilyen nehéz, 
akárhogy is lesz, végleg lemondani a vágyakról, az a 
legnehezebb, eljutni oda, ahol már nem marad semmi, 
nekem igazából már írnom sem kellene, hiszen mindent 
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megírtam, amit akartam, amit tudtam, amire képes voltam, 
már nincs miről, elsősorban ugyanis nem történeteket 
mesélek, hanem az emberi érzelmekről és viszonyokról 
fejtem ki a véleményemet, valamely történetbe ágyazva, 
márpedig ezekről már mindent elmondtam,  csakhogy az 
ihlet az jönni fog, az nem áll le, az nem fogyatkozik, az ihlet 
már-már szexuális eufóriát hagy majd maga után megint, 
egy mindenható impulzus maradványát, úgyhogy még 
most, mielőtt kiszáradok, kérek is egy kövér cuvee-t a 
pultnál, és közben a szemeimmel Leát keresem mindenütt 
tovább, előttem van az arca, ahogy délután fölém hajol -  
rég nem nézett rám úgy senki, milyen szentimentális és 
sablonos ez a mondat, de ha valamire azt mondjuk, hogy 
nagyon sablonos, annak a jelentősége abban áll, hogy az a 
valami ezerszer megtörtént és ugyanúgy működött, 
márpedig ez nem történt meg túl sokszor, eleinte a 
feleségem nézett rám így, aztán az a lány, és most Lea, ez 
nem túl sok, borzalmas érzés, amikor nem kellesz senkinek, 
de én már megszoktam, erre tessék, megint felkavarodott 
minden, pillangószárnyakkal kikevert lisztfinom kvarcpor 
rakódik a szívemen délután óta, de az is lehet, hogy ez már 
csak egy csokoládészív, jobban kellene koncentrálnom, 
hiszen már rég elmúlt a Vízöntő kora, mégis visszafordulok 
a boxok felé, és megkérdezem az előbbi fazontól, aki a 
slukkot adta, hogy tud-e még valamit, az meg ránéz a 
vállam felett ragyogó Beckyre, aki mindenhova követ, mert 
szerintem annyira hülye, hogy ki sem találna egyedül, vagy 
én nem tudom, de a fazon kurva jó fej, ad valami 
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tündértűzgombát, és amikor elválok tőle, arra gondolok, 
mit is művelek végül is? Megint hagyni fogom, hogy 
felforduljon az életem? És mielőtt válaszolnék magamnak, 
befelé menet a tánctérre, kiszúrom Leát a bentről kiszűrődő 
fények homályából, a sötét emberárnyéksziluettek felett 
időnként átfutó hangulatfény tüskésmákos szórásában, 
meg is állok egy pillanatra, elnézem, ahogy táncol, és 
esküszöm, hogy az a hülye politikus van mögötte, aki 
állandóan benne volt a Tv-ben régebben, igen, az lesz az, 
látom jól, mert most a stroboszkóp szaggatott tejfürdőjében 
mozognak, és akkor felismerem a számot, ami lassan 
bekúszik, régen, mennyire szerettem, ki is ez a fazon, aki 
játszik, az a dal, „For a feeling”, azt hiszem ez a címe, 
mindjárt elsírom magam, annyira jó, régi emlékek, bassza 
meg, mindent egy érzésért, és tényleg, bárcsak érezhetném 
újra azt, amit akkor, azt amit huszonöt évesen érzel egy 
illegális goa party közepén, belufizva, hogy tiéd az egész 
kurva világegyetem, holy shit, kiráz a hideg, libabőrös 
vagyok, megindulok Lea felé, a stroboszkóp eltűnik, a felső 
sarkokban összeszűkül a sötétség, és mire odaérek a 
közelébe már valami zöld lézer fut át végig a fejgombákon, 
ezeken a mohazöld labdácskákon, akiknek tánca alatt 
elektromos pöszmösz lebeg, most olyan, mintha zöld eső 
szitálna, és én nyomulok befelé a sűrűbe, a zene egyre 
hangosabb és egyre jobban érzem a gyomromban és a 
szívemben egyszerre, az emberek zöld gyémánthéjba 
burkolt arcán öröm tükröződik, valódi boldogság, igazi 
mosoly, szemük rostélya alatt őröltüveg izzadtságcseppek 
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csúszkálnak, és akkor arra gondolok, mennyire le vagyunk 
rögzítve, és mégis mennyire meg vagyunk veszve, ki 
akarunk törni a megszokásból, és beleordítunk a minket 
minden oldalról rögzítő kamerákba, bele a képernyőbe, 
ahol van fent középen egy kis fekete pötty – annak 
ordítunk, annak, beszélünk, annak beszéltem mindig 
magam is, de mivégre, talán egyszerűen azért, mert én már 
csak így nevelkedtem, de végre odaérek Lea mellé, egy 
pillanatra elmosolyodik, aztán rögtön elkomolyodik az 
arca, néz a szemembe, nézek a szemébe, annyira közel 
vagyunk egymáshoz, amennyire csak lehet, és már a zenét 
sem halljuk, pedig egészen biztosan ott dübörög 
körülöttünk vagy 126 bpm-en,  még észlelem valamennyire 
a körülöttünk mozgó árnyakat, de amúgy már csend van, 
teljes csend, csak a szemeink beszélnek szó nélkül, 
hazugság nélkül, szólamok nélkül, a belső hangunk fűzi 
láncra a mondatokat, amelyeket nem mondunk ki, csak 
várjuk, hogy ránk hulljanak és megragadjon bennünk a 
kötődés, elsodorjon minket az ár, hogy az örvény lehúzzon 
a mélybe ahol már nem kell azon gondolkozni, hogy mi 
volt eddig vagy mi lesz ezután, hogy mennyit ért az amit 
eddig tettünk, vagy mennyire érdektelen az, amit ezután 
tenni fogunk, amikor a világ majd megint figyelmen kívül 
hagy minket, ahogy mi is figyelmen kívül hagyjuk azt amit 
adhat nekünk, mert végül csak azok a pillanatok 
számítanak amelyeket gondolkodás nélkül adtunk 
valakinek, valakiért önzetlenül, szóval végül egy hosszú 
nap mágikus ecsetvonásokkal megfestett percei után 
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kimegyünk magunkat felfrissíteni az éjszakába, és a 
viharvert utcák éjféli csillogásában nézzük, ahogy az est 
pókhálószövetét gyémánttal szórják be az esők. 
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