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Több mint két évszázada vagyok itt. Penészedem. Még ha nem is ez
a jó kifejezés. Itt rostokolok a Szent György-templom előtt, Lvov-
ban. Vagy Lvivben. Vagy Lwówban. Vagy Lembergben. Nem is
tudom, hogy nevezzem. Idegesítő szokásaik vannak az emberek-
nek. Bosszantanak. A hitvány történelmük miatt még a dolgok neve
sem biztos. És ennek a helynév körüli hóbortnak az első áldozata
éppen az én városom. Amelyet mindennél jobban szeretek. Itt tör-
ténhetett — bár semmilyen emlékem nincs róla — a fogantatásom.
De mint bárki más: elfelejtettem.

Ennek ellenére visszatarthatatlan vágyat érzek, hogy bemutat-
kozzam. Hogy egy kicsit beszéljek magamról. Mert mindig egyfajta
bénító érzés fog el, ha a mivoltomra gondolok, jobban mondva,
arra, hogy mivé vált a testem az idők során. Ezen a templomtéren.
Pontosabban ennek a monumentális lépcsőnek az egyik korlátján,
mely a főbejárathoz vezet, ahhoz a templomhoz, ahol nem történik
nagy dolog. Így hát itt tengődök. Bár ez megint csak nem a legjobb
kifejezés, hiszen a testem, azaz annak anyaga, minden látszat sze-
rint furcsa keverék — cement vagy beton… De bevallom, van egy
undok szokásom: keverem a korszakokat; a testem végső soron
talán habarcs, vagy talán mészkő faragvány. De ez nem változtat
semmin: létem, ami a tevékenységemet illeti, meglehetősen korlá-
tozottnak mutatkozik.

Az igazat megvallva, nem is annyira ez a kényszerű mozdulat-
lanság zavar a leginkább. Idővel végül meg lehet szokni. Éppúgy,
ahogy megszoktam testem sajátos összetételét is. Az a baj, hogy
rosszul öregszem. És egy hozzám hasonló helyzetű és természetű
lény számára ez kellemetlen. Minden valószínűség szerint — nincs
elég kihegyezett öntudatom ahhoz, hogy biztosan kijelentsek bár-
mit is — nem vagyok más, mint egy kis szerencsétlen, idő előtt elbukott
angyal. Bizonyíték erre: nincs se kezem, se szárnyam. A két kis
kezem helyett két groteszk csonk, két kövér vasrúd áll ki a testem-
ből és nyújtózik szégyenletes módon az ég felé. Ami pedig a szár-
nyamat illeti — isteni természetem feltételezett ismertetőjegyét —,
egész egyszerűen eltűnt. Nyoma sincs, hege sincs. Minden bizony-
nyal a bukásom óta. Bár nem tudom, hogy a szárnyam elvesztése
oka vagy következménye volt-e a bukásnak. Kényes kérdés…

Egy bukott angyal, ezt nem tudtam, ipso facto alámerül az időben
és a térben, következésképp pedig megismerkedik a test, az elméleti
gondolkodás, sőt az írás fogalmával. De nem akarok bővebben ki-
térni erre. Azt viszont nem fogom fel, miért lettem fogyatékos. Hogy
bukott angyallá váltam, rendben van, de miért csonka?

Van azonban valami, amit nem veszítettem el, és ez — bármily
meglepő is — a hivatásom. Ma például egy látogatót kellett fogad-
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nom, aki egyenesen Csopból, a magyar határnál lévő kisvárosból
érkezett. Az a küldetésem, hogy védelmezzem és irányítsam őt,
ahogy szokás, az itt-tartózkodása alatt — a lehetőségeimhez mér-
ten, természetesen.

Mindennek az alapja, hogy is mondjam, egyfajta egyezség; mintha
a köztünk lévő kapcsolat valami köztes térben zajlana. Tudom,
hogy a látogató nem képes látni engem. De érez. Angyali énem meg-
maradt. Az anyagi világba való beilleszkedésem azonban némi ne-
hézségekkel jár: el kell jutnom a vasútállomásig, ezúttal viszont
nem légvonalban, hiszen már nem tudok repülni.

j

A látogató fáradtnak tűnik. De kíváncsi természetű. Annál jobb.
Soha sem szabad elveszíteni a reményt az emberek iránt… Ma reg-
gel érkezett, és ahogy letettük a csomagját a szállodában, azonnal
felderítő útra indult.

Egy ideje az egész városközpont fel van túrva. Amerre a szem
ellát, halmokban áll a macskakő. Azt hihetnénk, forradalom van.
Csak forradalmárok nincsenek. Jönnek-mennek az emberek…

A városnézés megszokott útvonalát jártuk be a főbb látnivalók
mentén: a sztometrovka és a proszpekt Szvobodi, plósa Rinok, az örmény
templom és a Boim-kápolna. Hamar rájöttem azonban, hogy a láto-
gató valami mást akar. Mit keres itt, Ukrajnában? Láthatóan nem
unatkozott. Egy idő után mégis éreztem, hogy lankad a figyelme.
Egyértelmű volt, hogy szeretne kapcsolatba lépni velem. Szerencsére
sikerült ráhangolódnom a kívánságára, melyet aztán így fordítottam:
„Hiányzik a zene — panaszolta. — Lvivben lenni, igen, de zenével.”

Aztán bolyongtunk tovább. Egész délután. Mindent elkövettem,
hogy teljesítsem a kérését. De mintha szándékos lett volna: az opera
zárva volt, egyetlen bandurással sem találkoztunk a városközpont
kis utcáiban, de még egy énekes istentiszteletet sem sikerült elcsípni
sem templomban, sem monostorban. Már-már összeesküvésre gya-
nakodtam. A látogató Lysenko — Mikola Lysenko nevét is felidézte
magában, akinek zongorára írt darabjait mindenképpen meg akarta
hallgatni. Ezzel a témával kapcsolatban nem kívántam semmilyen
nyílt beszélgetésbe bocsátkozni. Nem illik. Hivatásunk ugyanis, ha
nem is titkos, de legalábbis bizalmas.

Közeledett a vacsora ideje. Így hát magamra vállaltam, hogy nem-
csak a lépteit, hanem a tudatát is — ki tudja, miért — a Kryivka
kocsma felé irányítom. Elfelejtettem megemlíteni, hogy fogalmam
sincs róla, honnan jött a látogató, de — némi akcentussal ugyan —
folyékonyan beszélte az oroszt, ráadásul ukrán szavakkal keverve,
ez pedig meglehetősen kíváncsivá tett.

Amikor aztán titkos ösztönzésemre, jobban mondva cinkos su-
gallatomra megjelent a nehéz faajtó előtt, erélyesen bekopogott. Egy
rosszarcú géppisztolyos katona nyitott ajtót.
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— Éljen a szabad Ukrajna — mondta a látogató. Pontosabban:
„Vilna Ukrajna!”

A katona nem látszott egészen elégedettnek.
— Honnan jössz? Moszkal1 vagy?
A pártfogoltam meglepettnek tűnt. Rövid magyarázattal siettem

a segítségére: „Nem kell félni — súgtam a lelkének —, ez csak játék.
Minden külföldinek részt kell vennie ebben a kis ceremóniában, mi-
előtt asztalhoz ülne.” Úgy tűnt, nincs szüksége bővebb magyará-
zatra, így szólt a katonához: „Tak, ja Moszkal. Vilna Ukrajna!”

A katona nem reagált. Szinte gépies mozdulattal valami furcsa
üvegszerű kis poharat ragadott meg a mellette lévő koszos hoked-
liről, egy régi bádogkulacsból töltött bele pár csepp tömény italt, és
a látogató felé nyújtotta. Ez utóbbi azonnal felhajtotta, elmosolyo-
dott, majd felélénkülve harmadszor is megismételte: „Vilna Uk-
rajna!” A kapunyitó ekkor a kezével mutatta az utat az alagsorban
található kocsma-vendéglő felé.

A látogató leült egy asztalhoz és huncut mosollyal az arcán egy
horilkát kért, melyet aztán nyíltan és játékosan, a poharat egyene-
sen maga elé tartva az én egészségemre fel is hajtott.

Aztán megvacsorázott. Igen jó étvággyal. Előbb egy tányér bors-
csot evett kalácsszerű, fokhagymás kenyérrel, aztán pár varenikit
grúz vörösborral leöblítve.

Úgy éreztem, hogy a katonában zavart, sőt gyanakvást kelt ez a
látogatás. Mivel nem hagyhatta ott a helyét, fiatal kollégáját, a szin-
tén katonai egyenruhába öltözött Szvitlanát küldte oda. Szvitlana
arca nem volt túl barátságos. A helyi szokásnak megfelelően se egy
mosoly, se egy szó nem hagyta el a száját. De még csak nem is tisz-
telgett. Leült vele szemben. A látogató nem adta meg neki az örö-
möt, hogy ő indítsa a beszélgetést. Miután lenyelte az utolsó falat
fokhagymás brióst, minden bevezetés nélkül kijelentette: „A felkelő
hadsereg — és bármit is gondoljunk róla — már jó ideje nem léte-
zik. Akkor hát minek ez az álarcosbál? Ki ellen harcolnak?”

— Mi nem harcolunk, bajtárs, mi játszunk — válaszolta Szvitlana
a lehető legkomolyabban.

— Játszanak? — ismételte meglepődötten a látogató. — De mit
játszanak?

— Háborút, ellenállást, fegyveres támadást, katonásdit…
— Na de maguk függetlenek. Legalábbis… amennyire egy nem-

zet manapság az lehet. Mire jó folytatni ezt a szélmalomharcot?2

Szvitlana zavartnak látszott. Hogy rövidre zárjam a beszélgeté-
süket, igyekeztem arra késztetni pártfogoltamat, hogy elfordítsa te-
kintetét az asztalától pár lépésre zajló szokatlan jelenet irányába:
egy fiatal ukrán férfi pózolt éppen katonai sisakkal a fején, gép-
pisztollyal a kezében. A fotós vélhetően a jegyese volt, a sisak és a
géppisztoly pedig egyaránt a legutóbbi háborúból származott, és
az étterem vendégeinek a rendelkezésére állt.

1Idegen, nem ukrán.

2Itt természetesen
érdemes figyelembe
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Szvitlana időközben összeszedte magát, és kissé dogmatikusan
válaszolt:

— Tudja, ma már nincs valódi választási lehetőség. A jövő nyu-
gat felé húz. Legalábbis egyelőre. Mi azt várjuk, hogy a nyugat és
kelet közti határ teljesen eltűnjön — politikailag vagy földrajzilag,
mindegy. És amíg ezt várjuk, játszunk. Mert ez része a történel-
münknek.

— …vagy a folklórnak! — gúnyolódott a szomszéd asztalnál egy
furcsa, rosszul borotvált katona, kék katonai sapkával a fején, ko-
pott, szürke és koszos zubbonyban. Lábánál egy tucat többé-ke-
vésbé álomba merült kutya feküdt.

— Ne hallgasson rájuk! — tette hozzá a látogatóhoz fordulva. —
Lerombolni, ledönteni, csak ezt tudják mondani. És a szovjet biro-
dalom? Mi jobbat ajánlotok, a hétszentségit?! Ha a néhai birodalom
adna ki mozgósítási parancsot, én bizony ott lennék az első sorban,
biztosíthatom!

Erre az egyik lábánál fekvő kutya felült, mordult egyet, aztán
úgy elkezdett ugatni, mint aki abba sem akarja hagyni.

— Csillapodj, Sancho, csillapodj, indulunk! — a katona felkelt, és
vele együtt azon nyomban az egész kutyasereg, indulásra készen. —
A keresztnevem, csak ezt árulom el maguknak, Josef, a szolgálatból
reuma és gyengeelméjűség miatt elbocsátott lopottkutya-keres-
kedő… kérem alássan! — azzal a sapkáját megemelve vidáman in-
dult a kijárathoz vezető lépcső felé kutya-küldöttsége kíséretében…

j

Nem tudom, mit váltott ki mindez pártfogoltamban, de engem le-
lombozott ez a beszélgetés. Mintha hirtelen minden megfordult
volna. Egyszer csak én lettem szomorú, és nekem volt nagy szük-
ségem rá, hogy megvigasztaljanak, sőt, megvédjenek, nekem, a kis
csonka őrangyalnak. És nem akárkitől vártam. Hanem a pártfogol-
tamtól. Szerettem volna, ha megvéd. Ha megvigasztal. Ha ő lenne
az én őremberem.

j

Kimentünk. Szerettem volna, ha csak gondolatban is, hogy meg-
fogja a kezem. De nem volt már kezem. Vágytam volna visszatérni
az égi útra. De nem volt már szárnyam.

Így hát, jobb híján, maradtam. Leszállt az éj Lvivre. A bukásomat
követően megtudtam, mi az idő, az alvás képességét azonban nem si-
került elsajátítanom. Az angyalok nem alszanak, és nem is álmodnak.
Az én különös pártfogoltamnak viszont úgy tűnt, jól indul a reggel.

Elindultunk a Licsakivi temető felé. Az én ötletem volt. Mert még
mindig levert voltam. A temető azonban nagyon messze volt. Rá-
adásul én sokkal jobban elfáradtam, mint az útitársam. Valami ha-
lálhoz hasonlót éreztem. Ami lehetetlen. Mindig úgy tudtam, hogy
az angyalok nem halnak meg.
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Az biztos, hogy a látogató ritka érzékenységgel volt megáldva.
Érezhette a zavaromat, így hát átvette az irányítást, mintha csak azt
mondta volna: „Na, mostantól majd te jössz utánam!”

Aztán a temetőhöz értünk.
Itt minden olyan értelmetlennek tűnt. Számos bajtársra bukkan-

tam a bukott angyalok seregéből. Némelyikük kétségkívül jobb ál-
lapotban volt, mint én. Meg sem ráncosodtak. Mint például ez a
szépséges Angéla, aki egy sír mellett állt, időtlen eleganciával…
A zuhanásban nemcsak hogy sértetlenül megmaradtak a szárnyai, de
menthetetlenül nővé is vált. Szép nővé. Bukás fejében szépség, mond-
hatnánk. Mások viszont kegyetlen sors áldozatai lettek — az enyém-
nél sokkal rémisztőbb átalakulást, csonkítást szenvedtek el: szárnyuk
tört, fejüket vesztették. Úgyhogy nem szabadna panaszkodnom, bár
amit itt láttam, nem túl vidító képet mutatott nemzetségünkről.

Kóborlásunk egy bizonyos pontjánál úgy éreztem, célba értem.
Hogy jutott eszembe, hogy megépítsem a saját síromat, ráadásul

ilyen iróniával, nem tudom. Miféle erővel, miféle technikával, mi-
féle akarattal?

Pártfogoltam beszélni kezdett hozzám. Most először. Hangosan.
— Ha te ma megépíted a sírodat, nekem is el kell készítenem a

sajátomat… — nem fűzött hozzá semmit.
Dologra láttunk. Úgy festett, mindkettőnknek volt némi tehet-

sége a sírépítéshez.
Az én sírhelyem, elismerem, kissé bolondos elgondolásból fa-

kadt. De ünnepélyesen bejelentem, hogy létezik, és nem csupán a
képzelet szüleménye, és hogy többé-kevésbé ugyanabból az anyag-
ból készült, mint az én bukott testem: betonból, cementből, ha-
barcsból vagy mészkőből, ennek nincs jelentősége. Igaz, volt benne
valami más is: egy csipet irónia. Az egyébként teljesen hagyomá-
nyos kivitelezésű, egyszerű, hosszúkás sírkőnek, melyet végül el-
készítettem, annyi különlegessége volt, hogy a csúcsára felfüg-
gesztettem egy óriási propellert, két, nemcsak az idő, de a használat
miatt is kicsorbult lapáttal.

Mondtam, hogy volt ebben a munkában némi irónia. Az igazat
megvallva, inkább a nevetséges kategóriájába tartozott.

Nem messze innen, talán provokációból — de nem minden jó-
indulat nélkül — a pártfogoltam is megépítette a saját sírját, éppoly
gyorsan, mint én, méghozzá, úgy tűnt, hasonló anyagból. Az ered-
mény azonban egészen más lett: az enyémhez képest magasabb és
kecsesebb, lépcsőzetesen kimunkált széles sírkőre tagadhatatlan te-
hetséggel egy csodálatos baglyot faragott, mely békésen gubbasz-
tott a középső lépcsőfokon. Eleven volt-e, vagy halott, nem tudtam
eldönteni.

Szerettem volna láthatatlan maradni a számára, szemérmességből.
De látott. Éreztem. Nem kellett sok hozzá, hogy kicsit tréfásan, ki-
csit cinkosan összemosolyogjunk.
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Együtt mentünk vissza a városközpont felé, utoljára. Egy sikátor
kanyarulatában összeakadtunk egy furcsa alakkal, aki egyfajta sza-
lonkabátot és bronzszínű mellényt viselt. Szinte jeges szépségű arca
komoly kifejezést öltött; mellkasa magasságában egy-egy kesztyűt
szorongatott a kezében. Riadtan vettem észre, hogy mellkasának
felső részén egészen a belső szervekig nyúló széles lyuk tátong. De
sehol egy csepp vér. Úgy tűnt, vár valamit.

Pártfogoltam úgy tett, mintha semmit sem látna.
Végül elértünk a hosszú Szvobodi sugárútra. A hangulat teljes

egészében megváltozott: kedélyes hangulat lengte be az egészet.
Ünnepi hangulat ünnep nélkül, hiszen nem ünnepeltünk semmit.
A sztometrovka mégis tele volt. A járókelők, mind, fényképezkedtek.
A szökőkút előtt. Az opera előtt. A legmeglepőbb az volt, hogy ezen
az ünnep nélkül ünneplő téren csak gyerekek voltak. Vagy szinte
csak. Legtöbbjük színes műanyag autóban pedálozott vadul, vi-
gyorogva.

Csak két felnőttel találkoztunk. Egy öreg kozákkal, piros öltöny-
ben, bőrcsizmában, fehér kecskeszakállal és tőrrel a derékszíján. És
egy profi fotóssal, akinek az volt a specialitása, hogy a gyerekeket
géppisztollyal a kezükben fényképezte le. A mutatvány egyébként
óriási sikernek örvendett.

— Nincs mitől tartani — mondta a pártfogoltam megrökö-
nyödve, némi iróniával. — Ez csak játék, jobban mondva üzlet. Az
üzlet jól ismeri az embereket…

Arra készültem, hogy visszamegyek a propelleres sírhoz, mert
úgy terveztem, hogy ott lakom majd a halálban.

Ezúttal pártfogoltam olvasott a gondolataimban, egészen komo-
lyan így szólt:

— Én egyelőre nem érzem különösebben sürgetőnek, hogy a sí-
romba térjek.

Hozzátette, hogy egyedül utazna tovább. Nem volt sem kétség-
beesett, sem pedig a szó szoros értelmében borúlátó.

Felemelte a kezét, majd szinte érzelmes mosollyal az arcán elbú-
csúzott.

2010. szeptember 2–16.

Barna Anett fordítása
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