
A becsukott szem
dilemmája
Ha már nyitva volt a szekrény, az alján hányódó rongyok közül elő-
ásott egy jókora zsákot. Anyagának durva tapintása jólesett az uj-
jainak, mint valami biztosan hétköznapi dolog, ami végre vissza-
hozhatja a valóságba, pedig nagy szüksége lett volna rá, hogy ne
legyen jelen ebben az őszies éjszakában, melyben futva tért haza az
étteremből. Mégsem úgy sikerült az író vacsorameghívása, ahogy
azt tervezték. Óvatosan visszacsukta a szekrényajtót. Tervezték
egyáltalán valahogy? Ő például mit akart evvel az estével elérni?
Közös terveik biztos nem voltak. Egy beszélgetés mindig magát te-
remti meg. Az időbeli dolgokat nem lehet előre eltervezni, gondolta
a térbeli művészek fölényével, akiknek lehetőségük van művüket
átlátni, egyetlen pillantással felmérni.

Beszélgetésük kudarca az író kudarca, nem az övé.
Kik lehettek ezek a rózsaszíningesek? Ennyire komoly már a

helyzet? De hogy szegődhet egy német, egy bajor a francia érdekek
szolgálatába? És egyáltalán, mik a francia érdekek? Mért jó nekik
megszállni olyan területeket, ahol nem is élnek franciák? Szívesen
varrnék egy koronázási palástot annak a IV. Napóleonnak. De olyat,
hogy attól koldulna.

A zsákot az asztalra dobta, ahol szabni szokott. Méretet se kell
vennem magamról, becsukott szemmel is látom azt, ami vagyok,
és azt, aminek lennem kell. Nem holmi zsarnokokat fogok most át-
formálni, hanem magamat. Kihúzta a keskeny asztalfiókot, és fehér
szabókrétát vett elő.

Aztán hozzáfogott, hogy kiterítse a zsákot. Kétrét hajtva akkora
volt, mint egy konyharuha. Szétnyitotta, erre az egész asztalt beborí-
totta a hullámzó vászon, ami egyáltalán nem lett volna szükségszerű.
Sőt, nem volt lehetséges. Ennyi anyag bőven elég is, hogy a szőrcsu-
hát megvarrja magának, gondolta elégedetten, és úgy próbálgatta az
ujjai között a minőségét, mintha a legfinomabb selyem lenne.

Csak az ostoba varr a varrásért magáért, és csak a profi a megél-
hetésért. Ő a világot akarta megváltoztatni — vagy magát megvál-
tani. Önmaga életének átszabása egyúttal egy kis korrekció a világ
szabásmintáján is.

Önmagát megváltoztatni, és a világot megváltani, ez már nagyob-
baknak való. Ilyesmi lehet a célja egy munka közben kiéhezett mű-
vésznek. Ha a létre van kiéhezve. Egy munka közben kiéhezett
mesterembernek csak annyira van joga, hogy a művészek közé fel-
verekedje magát. Vagyis ő nem kívánhat többet, mint amit az előbb
kívánt, és aminek a véghezvitelébe most bele is fogott.
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Ehhez kell az új ruha. Elszökni önmagából, otthagyni a műhelyt
a kislánynak és édesanyjának.

Mikor föl akarta vázolni a szabásmintát a zsákvászonra, kide-
rült, hogy az anyag még mindig duplán van. Dühösen szétnyitotta,
de akkorának bizonyult, hogy ellepte a szoba padlóját.

A fenébe, már megint egy csoda. Elegem van a csodákból.
De miért, kérdezte valaki.
Ki van itt?
Senki.
Nem hiszem. Nem látom magát.
Na ugye, hogy tudod, ki vagyok. Befelé nézz!
Klaus leengedte a szemhéját, a szemgolyóját befelé fordította, és

akkor megpillantotta.
Szerette volna becsukni a szemét ez elől a belső látvány elől, de

egy becsukott szem már nem becsukható. Ott ül a lelke mélyén va-
lami bordó ködben? Vagy az nem is a lelke? A gyomrán ül? Ott ül
a gyomrán egy parányi ördög. Esetleg akkora a gyomra, hogy egy
ördög is kényelmesen elüldögélhet rajt? Belül nagyobb vagyok,
mint kint?

Lehet, hogy nagy ember lennék? Nem csak a híresek lehetnek
nagyok. De érdekel engem a nagyság? Ugye, hogy nem? Biztatta
és higgasztotta magát. Akkor a kicsi ördög átült a gyomráról a má-
jára. Nem is ült, egyenesen végigvetette magát, mint egy heverőn.
Persze ördög ez egyáltalán? Szarva nincs, patái nincsenek, nem
lengi körül kéngőz. Szabásmintákat nézeget gúnyosan. Az asztalról
talán el is tűnt az a zsákvászon? 

Akkor az ördög, igazából egy fogatlan csavargó, fölnézett rá,
lentről, a szervek mélységéből, a tüdő árnyékából, és elnevette
magát. Remetének akarsz állni? Hiszen már így is az vagy. Azt hi-
szed, szent lehetsz? Hát nem. Te gyilkoltál ma éjszaka.

E pillanatban olyan sürgőssé vált, hogy megszabaduljon a go-
nosz belső hangtól, aki ráadásul értelmetlenül igaztalan dolgokkal
vádolja, hogy varázsütésre megvilágosodott előtte a becsukott szem
becsukásának dilemmája.

A túlvilág léte attól függ, látja-e az ember. Ha nem látjuk, nincs,
gondolta és kinyitotta a szemét.

A vászon ugyanúgy körbelengte az asztalt, ahogy az előbb, irre-
álisan nagyra nőve, de ült fönt rajta egy még Klausnál is nyomo-
rultabb koldus. Klaus azonnal ráismert.

Nem kellett volna annyi mindent összehordani annak a gyanút-
lan írónak.

Gyanútlan?
Talán sejthette, hogy semmi sem igaz abból, amit beszélsz?
Semmi sem volt igaz belőle? Ezt maga honnan tudhatja?
Én vagyok a túlvilág egyesített ördögügyi főosztályának veze-

tője. Elvárom, hogy mindenki visszategezzen.
Ezek szerint maga afféle ördögnek vallja magát.
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Én nem vallok semmit. Én ördög vagyok, a legfőbb ördög.
Milyen lehet a többi, ha maga ilyen.
Ó, a többiek szépek és gazdagok. De ők alig járnak be a hiva-

talba. Ördögbálokon parádéznak, utazgatnak a történelemben és a
legszebb nőknek udvarolnak. Sejtelmük sincs a munkáról.

Hát akkor nekünk, embereknek mostantól nagyon jó lesz.
Tévedés! Az ördögre szükség van. Az ördög tartja karban a lélek

istállóját.
Az meg mi?
Ahová bekötitek az ösztöneiteket, mint a lovat meg a marhát, de

etetni, trágyázni nem nagyon akarjátok. Még az a szerencse, hogy
az álom árvize két-háromnaponta elönti, és kimos onnan minden
szennyet.

Akkor magukra még sincs szükség.
Ó, az a víz nem elegendő. És etetni is kell, nemcsak takarítani.

Nincs mit kitakarítani, ha előzőleg az állat nem zabálta tele magát.
Ez a lélek árvize, meg az istálló, az elöntött ház nagyon is emlé-

keztet engem arra, ahogy ennek a kislánynak az apja, az unoka-
öcsém meghalt.

Kedves Klaus, mondta komoly képpel a koldus, akinek a foghí-
jai most ezüstösen megcsillantak, mintha mégis valami pótlás lenne
ott, egy másik világ ezüstje az itteni csontjai között, én nem tudom,
hogy miről beszélsz.

De, nagyon is tudja. Maga ott volt. Maga egy fosztogató, aki az
árvíz idején ott járt, és a visszatérő öcsém megzavarta. Azért még
nem kellett volna megölnie.

Én nem ölök soha. Nekem nem kell soha ölnöm. Én fékezem meg
a gyilkosokat. Mint amilyen te is vagy. Az íróval szerettél volna vé-
gezni ma este, igaz?

Bevallom, tényleg megfordult a fejemben. Másképp hogyan sze-
rezhettem volna vissza tőle a történetemet? De nem tettem meg!

Nem, mert abban is megakadályoztalak. Kitaláltam ezeket a ró-
zsaszíningeseket, és odaküldtem őket.

Talán Napóleont is te találtad ki?
Ezt a negyediket? Nem, ezt épp a te íród találta ki. Igen, ő. Hiszen

tudod, hogy szerződtünk vele.
Még nem olvastam a kéziratát.
Nem is szabad elolvasnod. Odaadod nekem. Én majd postára

adom.
De kíváncsi vagyok rá.
Sajnos késő, a küldemény időközben már benne is van a posta-

ládájában, tehát nincs választásod, még most fel kell add, hogy egy
órával ezelőtt odaérjen.

Ha egyszer már megtörtént, nekem ugyan nem kell semmit ten-
nem érte.

És te akarsz az álomvilágba elmenekülni?
Hát ezt meg honnan tudja?
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Tudom, mert belőled jövök. Ezt sose felejtsd el. Ki kell mondjam,
hogy nincs túlvilág, nincs egységes álomvilág, ezekre a helyekre
nem lehet menekülni. Mégis ismerned kell az álomlogikát, mert
lehet, hogy az egész világ, amilyenné át akarod változtatni ezt a
kellemesen vérest, e szerint a logika szerint fog működni.

Én nem akarom az egész világot átváltoztatni.
Hazudsz.
Igen, bocsánat.
Nem tűröm, hogy a jelenlétemben hazudjanak. Az az én privilé-

giumom. És nagyon féltékeny vagyok a hazugságra. Ő egy olyan
nő, aki még neked is tetszene, kedves Klaus. Nos, akkor kérem a
levelet.

Rendben van, hazudtam. Lemondok a hazugságról mindörökre,
engem nem érdekelnek a nők, én impotens vagyok.

Ez is egy nagy hazugság, amit húsz éve adtál be magadnak, de
ma este véresen lelepleződik. Mondtam, hogy már öltél.

Hazudik.
Nem. Így nem igaz. Úgy mondd, hogy: Hazudsz! Én nem ma-

gázva hazudok, hanem tegezve.
Mi a különbség?
Mint egy belső zseb gombja és a zakógomb között. Az, hogy így

igaz, úgy nem. Igaz, hogy hazudok, vagy hazugság, hogy hazudok,
tehát igazat mondok.

Lehet, hogy én szerelmes vagyok annak a kislánynak az anyjába?
Na ugye, hogy értjük egymást. De azért még nem kellett volna

megölnöd és megerőszakolnod.
Nem is tettem.
Akkor a koldus fölemelt a zsákvászonról egy közepes vastag-

ságú kötelet. Hát ez itt mi?
Nem tudom, felelte Klaus őszintén.
Nem vagy őszinte.
Ezt nekem pedig csak magázva lehet mondani, replikázott hir-

telen ötlettől hajtva Klaus. Így nem őszinte.
Na jó. Akkor megalkuszom: Maga nem őszinte, Klaus.
Hurrá! Üvöltött fel Klaus. Akit az ördög magáz, az sokáig fog

élni.
Nos te igen, de ennek az volt az ára, hogy ma éjszaka megölted,

akit a legjobban szerettél.
Hazudik.
Nem. Így nem igaz. Úgy mondd, hogy: Hazudsz! Én nem ma-

gázva hazudok, hanem tegezve.
Most nem úgy van. Ezúttal éppenséggel így igaz, és úgy nem.

Igaz, hogy hazudik, de hazugság, hogy nem hazudsz, tehát igazat
maga sem mond, és te sem mondasz.

Hohó! Ne járasd velem a bolondját. Engem nem fogsz kettésza-
kítani, ahogy a történelmet próbáltátok avval az íróbarátoddal.

Nem vagyunk barátok.
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Nem vagytok azok. Én kötlek össze titeket. Megint fölemelte a
kötelet, aminek az egyik részén egy pár csepp vér látszott.

Csak nem azt akarod mondani, hogy megölted a kislány anyját is?
Nem én öltem meg. Rengeteg rád valló bűnjelet hagytam ott. De

persze azt a szerencsétlent senki se fogja keresni. Ha nem vered
nagydobra a dolgot, tiéd a gyerek, fölnevelheted.

Ekkor zörgés hallatszott az ajtóból. Vagy inkább kaparászás. Fé-
lénk köhögés.

A koldus fölpattant az asztalról és kését Klausnak szegezte. Ra-
vaszabb vagy, mint gondoltam. Máris rendőrt hívtál?

Butaság.
Van itt hátsó kijárat?
Nem ott jött be?
Tudod, hogy nem. Én ide rajtad keresztül járok be. De most alig-

hanem másfelé kell menekülnöm.
Betegyem ebbe a zsákba?
Még csak az kéne, hogy malacokkal cipeltess el! Ide a pénzed,

vagy elvágom a torkod! Mondta, és kését Klaus nyakának szegezte.
Ott van annak a pultnak a fiókjában.
De becsületesen szerezted?
Persze.
Akkor nem jó. Nekem csak fekete pénz segíthet.
Olyannal nem szolgálhatok.
Megint kaparászás hallatszott az utcai ajtó felől. Ki az, kiabált ki

Klaus a tulajdonos magabiztosságával.
Ne! Mért árultad el, hogy itt vagyunk?
Hiszen maga már itt sincs. A hátsó ajtó nyitva van.
Na jó. Nem bánom, ez egyszer megteszi fehér pénz is, mondta,

és nagy sebességgel kiürítette a fiók tartalmát. Klaus valósággal fel-
lélegzett. Túl sok pénz gyűlt már ott össze, és túl régóta nem nyúlt
hozzá.

A rabló feltépte az ajtót, és kilépett az udvar sűrű éjszakájába,
ahol azonnal elenyészett a sötétben. Az utcai ajtó csendesen kinyílt.
Az unokahúga állt ott. Kisírt szemmel és remegve.

Világmadár
Tandori Dezsőnek

Kicsinyke? Vézna?
Világmadár
lesz a veréb, ha
válladra száll.

HALMAI TAMÁS
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