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TÓTH KRISZ TI NA

Szó lánc
Me gyünk a Ba la ton ra! Szép nyár van, egy he tet Tö rök or szág ban töl töt tünk, 

most meg rá adás ként köl csön kap tunk egy kis fa há zat Szép la kon. Alig hasz nál-
ják, nincs is me leg víz, de a lé nyeg, hogy kö zel a strand és jó az idõ. Si et ve pa ko-
lunk ös  sze, az ágy ne mû hu za tok be se fér nek a há ti zsák ba, egy Ikea-szatyorba 
do bá lom be õket a kony ha ru hák kal és tö röl kö zõk kel együtt.

A Dé li ben hos  szú sor áll, az utol só pár perc ben sza la dunk a vá gá nyok fe lé. 
A ki jel zõ táb lán meg le põd ve lá tom, hogy még van idõnk, a sió fo ki vo nat csak 
negy ven kor in dul. Én meg va la mi ért azt hit tem, fél kor megy. Meg kön  nyeb bü-
lök, ve szünk még üdí tõt és szend vi cset, az tán fel szál lunk.

Már reg gel fül ledt me leg van, fe hé ren tûz be a nap az ab la kon. A gye rek 
szem ben ül, né zem a nap sü tés ben. Vil log a sze me a sö tét ar cá ban, és jól áll 
ne ki a ba ti kolt, sár ga pó ló. A kézmûvestáborban csi nál ta, én is kap tam egyet. 
Az enyém pink és na rancs sár ga, di rekt azt vet tem én is föl egy hos  szú in di ai 
szok nyá val, hagy örül jön.

El in dul a vo nat, éne ke lünk va la mit, mert fel va gyunk do bód va. Elég sok utas 
van, az ágy ne mûs szaty rot fel te szem a pog  gyász tar tó ra, de a nagy há ti zsá kot 
nem bí rom fel dob ni, az mel let tünk ma rad a föl dön.

Jön a ka la uz nõ. Un do rod va, szán dé ko san meg bot lik ben ne. Az tán el ké ri a 
je gyün ket és fenn han gon be le kezd:

– Há’ rossz vo nat ra száll tál, te! Nem tudol ol vas ni, sze ren csét len? Ne ked 
mind egy, hogy dé li vagy észa ki part? Mi? Meg se né zed?!

Le blok ko lok a te ge zés tõl és el né zést ké rek, mint ha sú lyos ki há gást kö vet tem 
vol na el. A gye rek ös  sze rán colt szem mel fi gye li a nõt, és amint to vábblép, oda-
ha jol hoz zám. Sut tog va kér de zi tõ lem, hogy mért nem szól tam vis  sza. Mi cso da 
bun kó! Vál lat vo nok, le gyin tek, nem ha gyom el ron ta ni a han gu la tot.

Ké sõbb a túl ol dal ról át ül hoz zánk egy lány, ke zé ben me net rend. Azt ta ná csol-
ja, hogy Fe hér vá ron száll junk át. Mon dom ne ki, hogy a ka la uz is ezt mond ta, 
az tán ki né zünk egy vo na tot, ami re csak ne gyed órát kell majd vár ni. Olyan, 
mint ha õ pró bál ná jó vá ten ni a ka la uz nõ ki a bá lá sát. És tény leg, mi e lõtt vis  sza ül, 
még oda súg ja:

– Kü lön ben meg ne is tö rõd je nek ve le!
Hát ra dõ lök, le csu kom a sze mem. Va la mi za va ró ér zé sem tá mad, új ra ki nyi-

tom. Ek kor ve szem ész re a fér fit.
A túl só sa rok ban ül az aj tó nál, on nan bá mul min ket ös  sze hú zott szem mel, 

szin te pis lo gás nél kül. A lá ba mat a szem köz ti ülé sen pi hen te tem, de egy idõ után 
fe szen ge ni kez dek, igaz ga tom a szok nyát, hát ha fel csú szott. Az tán a mez te len 
tal pam kezd el bi zser ge tõ en za var ni, hir te len azt is pro vo ká ló nak ér zem. Sze ren-
csé re a gye rek el te re li a fi gyel me met: ké ri, hogy foly tas suk a szó lán cot.

Hos  szan vá la szol ga tunk egy más nak, egy re job ban be le jön. Az a sza bály, 
hogy a já ték ban már fel hasz nált szót nem le het új ra be dob ni. Több ször pró bál 
át ver ni, de fi gye lek. Ha raj ta ka pom, han go san ne vet. Köz ben idõn ként oda pil-
lan tok a fér fi ra, aki le nem ve szi a sze mét ró lunk. Mun kás kül se jû, öt ve nes, ko pa-
szo dó pa sas. Nagy, cson tos ök le van, a csuk ló ján nem ze ti szí nû gu mi  kar kö tõ. 
Fe hér in get vi sel és szö vet nad rá got, mel let te az ülé sen egy mû bõr mun kás tás ka. 
Elõ re dõl és egy foly tá ban vizs lat, ne héz el fe lejt kez ni a je len lé té rõl.

Ami kor Fe hér vár hoz kö ze le dünk, ki vi szem a va gon elõ te ré be a há ti zsá kot. 
Le eme lem az ágy ne mûk kel te li szaty rot meg a gye rek ki sebb há ti zsák ját is, kint 
min dent egy más mel lé ál lí tok. A má so dik for du ló után ki lép utá nam az aj tón és 
meg áll szem ben. Ta lán vé cé re jött. Meg kér de zem a gye re ket, nem akar-e pi sil ni 
le szál lás elõtt. A fér fi kö ze lebb lép, ös  sze ug rik az ar ca az in du lat tól. Ijesz tõ en 
hal kan szól:

– Men jél csak vis  sza.
Hir te len ar ra gon do lok, hogy ta lán ott fe lej tet tünk va la mit, mert kü lön ben 

nem ér tel mez he tõ, amit mond. De az tán foly tat ja:
– Men jél csak vis  sza, és pu cold le az ülést!
A foj tott hang egé szen vá rat la nul át csap pat to gó ki a bá lás ba:
– Pu cold le az ülést, ami re föl rak tad a mocs kos lá ba dat! Te! Hát mit kép zelsz 

te, mi? Ös  sze ko szo lod a ma gyar vo na tot? A mocs kos lá bad dal, te?! Ro hadt zsi-
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dó ci gány kur va! Men jél vis  sza, vagy le lök lek in nét! Men jél vissza Irak ba, vagy 
a fa szom tud ja, ho va! Ahol ki szart az anyád, oda!

A gye rek re né zek. Az aj tó nál áll és vi gyo rog, de le het, hogy csak za va rá ban 
vagy ijed té ben. Ér zem, hogy a fér fi a ka la uz nõ or di bá lá sán bá to rod ha tott fel, az 
ad ta meg ne ki a je let. Nyil ván ke res te, hogy ki be le het be le köt ni, az tán a hi va-
ta los sze mély vi sel ke dé se meg erõ sí tet te ben ne, hogy al só ren dû ál lam pol gár ok 
le he tünk. Rá né zek és vég ze tes hi bát kö ve tek el. Vá la szo lok:

– Nem ko szol tuk ös  sze az ülést.
Ál la ti han gon kezd üvöl te ni, köz ben fe nye ge tõ en ki lép fe lém.
– Ne po fázz vis  sza, ro hadt zsi dó ci gány kur va, mer’ le rúg lak, meg a köly kö-

det is! Te, mocs kos pi na szá jú. Aljadék. Hát hogy me red? Hát mit kép zelsz te 
ma gad ról? Le basz lak in nét, hogy be le dög lesz! Hát mit kép zelsz?!

A gye rek re pil lan tok. Még min dig vi gyo rog, mint ha rá der medt vol na a 
mo soly az ar cá ra, de köz ben fo lyik a kön  nye. Te jó ég. Sír. Egy pil lan tás sal 
jel zem, hogy nyu gi, sem mi baj. Köz ben a vé cé aj tó mel lé le tett üres sö rös üve ge-
ket né zem és mé re ge tem a tá vol sá got. Ar ra gon do lok, ha a fér fi kö ze lebb lép, 
fel ka pok egyet és ütök. Az tán át fut raj tam, hogy vis  sza ké ne men ni a ko csi ba, 
de pont el áll ja az utat. Egy foly tá ban, hö rög ve or dít. Az uta sok kö zül sen ki nem 
jön ki. Se a me net ren des lány, se más. Pe dig van nak oda bent fér fi ak. Egyik se 
re a gál, nem jön se gí te ni, nem akar be le ke ve red ni.

Vé gül az ál lo más hoz kö ze led ve csak ki lép az elõ tér be egy kö zép ko rú nõ és 
meg áll a bõ rönd jé vel. A fér fi még min dig mond ja a ma gá ét, a gye re ken lá tom, 
hogy hoz zám akar na búj ni, de egy sze rû en nem mer el moz dul ni a he lyé rõl.

– Ro hadt pi csa. Ilye nek kel van te le az or szág, ki ké ne ir ta ni mind et. A kur va 
anyá to kat, azt, a kur va anyá to kat! Sok bü dös ro ha dék, zsi dó, ci gány, tet ves nig-
ger. Únió, meg mi a fa szom. – A fér fi nyo ma té kul a pad ló ra köp.

A nõ meg elé gel ni lát szik a mû sort és oda szól:
– Most már ab ba le het hagy ni, jó?
Nem min ket véd, csak za var ja a kom fort ér ze tét a zaj. Sze ret ne nyu god tan 

utaz ni. A fér fi most fe lé for dul, vé gig mé ri:
– Ne ked meg mi a kur va is ten kö zöd van hoz zá, mi? Zsi dó vagy, vagy ci gány, 

bazdmeg, vagy mi a fasz kö zöd van hoz zá? He?
A nõ el for dít ja a fe jét és szim bo li ku san ki lép a szi tu á ci ó ból. A fér fi is mét 

fe lém for dul:
– Mer’ ha nem mo sod le, én be lök lek a vo nat alá, es kü szöm! A kur va min de-

nit! Már min dent le het, mi?! – És kez di elöl rõl.
Be gör dü lünk Szé kes fe hér vár ra. A gye rek vég re oda tud lép ni hoz zám. Be le-

fúr ja a pó ló ba a fe jét, csu pa könny az ar ca. A nõ le száll, mö göt te a fér fi is, de 
még nem moz dul el a pe ron ról, le cö ve kel az aj tó val szem ben. Ta nács ta la nul 
kör be né zek, hogy le het-e va la ki tõl se gít sé get kér ni, de csak a kö vér ka la uz nõ 
áll tá vo labb és ránk se pil lant. Úgy lát szik, a fér fi is Fe hér vá rig jött, most a vég-
sõ kig ki akar ja él vez ni a ha tal mi a hely ze tet.

Le adom a gye rek nek a kék Ikea-táskát és meg for du lok, hogy le ve gyem a 
há ti zsá kot is. A fér fi oda lép és vil lám gyor san föl rúg ja a szaty rot. Az ágy ne mûk 
ki bo rul nak, egy-két kony ha ru ha beesik a ke re kek kö zé. A gye rek sze de ge ti 
ös  sze. Rá ki a bá lok, hogy lép jen tá vo labb. Le szál lok, szív do bog va kap ko dom 
ös  sze a ma ra dé kot. Ami beesett, azt ott hagy juk, mert in dul a vo nat.

Po rosz ká lunk a pe ro non, de meg kell áll nunk, mert a fi am csuk lik, úgy 
zo kog. Fi gyel jük, ahogy a fér fi ha lad az ál lo más fe lé és pró bá lom mon do gat-
ni, hogy nincs sem mi baj. Nincs sem mi baj. Hogy most már el ment, most már 
el ment. Hogy nem kell ve le fog lal koz ni, van nak ilye nek. Le ülünk egy pad ra.

Tûz a nap, vár juk a csat la ko zást. Le het ne foly tat ni a szó lán cot, amíg meg 
nem jön a kö vet ke zõ sze rel vény:

B, mint Ba la ton, N, mint ne, E, mint egye dül, L, mint la kos, S, mint sa ját, 
T, mint ta ka rodj, J, mint jö võ, Õ, mint õriz, Z, mint za var, R, mint re mény, 
Ny, mint nyu ga lom, vagy nem is, le gyen in kább nyel vem – és vé gül M, mint 
Ma gyar or szág.
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MÁR TON LÁSZ LÓ

Blattolás•

1. Az al ko nyat szí nei

Be ha va zott ja nu á ri táj ban, mí nusz húszfo kos le ve gõ-
ben ha lad a vo nat Ko lozs vár ról Nagy vá rad fe lé. Mind ez 
har minc év vel ez elõtt tör té nik, ugyan ak kor most, eb ben a 
pil la nat ban. Hogy mi az uta zás vol ta kép pe ni cél ja, és mit 
ke res nek uta sa ink az egy ko ri Pece-parti Kis-Pá rizs ban, 
ar ról egy elõ re azért nem szá mol ha tok be, mert ez ál tal a 
né zõ pont rög tön el tá vo lod na a sze rel vény tõl, és a tá vol-
ság szét fe szí te né a je len írás mû ke re te it. He lyet te azt pró-
bá lom ki szá mí ta ni, há nyan ül het nek a ku pé ban, föl té ve, 
hogy min den ülõ hely fog lalt.

Kez dem Eni kõ vel, aki rõl pil la nat nyi lag csak an  nyit 
tu dok, hogy hu szon öt éves nél több, és har minc nál ke ve-
sebb. Ha jól lá tom, vál lig érõ, sö tét bar na ha ja van. Egyéb 
rész le te ket nem ál la pít ha tok meg, mi nõ sí té sek re (pél dá ul 
an nak el dön té sé re, hogy csi nos-e) nem vál lal koz ha tom, 
mert a ku pé gyen gén van meg vi lá gít va, és az al ko nyat 
szí nei, me lyek oda kint rõl, az ab la kon túl ról ára dó an, a 
ma guk mód ján hoz zá já rul nak a vi lá gos ság hoz, in kább 
el fö dik, sem mint lát ha tó vá ten nék a rész le te ket.

Foly ta tom Gyu ri val, aki Eni kõ mel lett ül, és akit mos-
tan tól kel lõ tisz te let tel György nek ne ve zek, mert az óta 
ko moly tu dós, val lás tör té nész lett be lõ le, és lát tam õt 
már – a tá vo li jö võ ben, va gyis a kö zel múlt ban – egy ülés 
na pi ren di pont ja it is mer tet ni a Ma gyar Tu do má nyos Aka-
dé mia dísz ter mé ben.

Györg  gyel szem közt Fe rit lá tom, he lye seb ben Fe ren-
cet, még he lye seb ben François-t, mert õ az tán a kö zel jö võ-
ben, va gyis a mes  szi múlt ban Fran cia or szág ba ván do rolt 
ki, ahol min den fi gyel mét és ere jét az áhí tott el fran ci á-
so dás kö töt te le, oly an  nyi ra, hogy fran ci á ul ugyan nem 
ta nult meg tö ké le te sen, de a nagy né met fi lo zó fus, He gel 
ne vét né hány év múl va már úgy ej tet te, hogy Ezsel. Ez a 
François egy if jú fél is ten, vagy leg alább is Mi che lan ge lo 
Dá vid já nak és Rodin Gon dol ko dó já nak öt vö ze te, ez még 
az al ko nyat szí ne i ben is vi lá go san lát szik raj ta. Azt az épp 
 an  nyi ra ma gas röp tû, mint amen  nyi re mé lyen szán tó böl cse-
le ti ki nyi lat koz ta tást, mely eb ben a pil la nat ban hang zik a 
szá já ból, egy részt azért nem idéz he tem föl, mert jó for mán 
egy ár va szót sem ér tek be lõ le, más részt a ki nyi lat koz ta-
tás nak már egy ap ró tö re dé ke is ugyan úgy szét fe szí te né 
az írás mû vet, mint an nak gya nú ja, hogy ta lán bi zony az 
if jú fél is ten fog Nagy vá ra don elõ adást tar ta ni, ma gas röp-
tût, mé lyen szán tót, és most hoz za ma gá val a kö zön sé get 
Ko lozs vár ról.

Át el len ben ül Ist ván, he lye seb ben Cson gor, aki idõn-
ként el ve szí ti a ke reszt ne vét, és föl vesz he lyet te egy má si-
kat. Na gyon sok ne ve lesz már, volt már neki…

De nem! Ez így nem lesz jó! Ez így ma ga a meg tes-
te sült Una lom, nagy U-val. Hát mit kép ze lek én? Se reg-
szem lét tar ta ni egy vo nat fül ke is me ret len uta sai fö lött, 
mi köz ben azt sem tud hat ja az ol va só, hogy ér de mes-e 
oda fi gyel ni rá juk? Mi cso da do log ez?

Le gyen elég an  nyit meg ál la pí ta nom, hogy a fül ké ben 
nyolc ülõ hely van, és mind a nyolc fog lalt. Ja igen, és 
hogy a fül ké ben hall ha tó tár sal gás, leg alább is egy elõ re, 
ma gya rul zaj lik, no ha a sze rel vény a Ro mán Szo ci a lis ta 
Köz tár sa ság te rü le tén ha lad, és az em lí tett két nagy vá ros-
nak is meg van a ren des hi va ta los ne ve, me lyet az ol va só 
nyil ván ugyan olyan jól is mer, mint a szer zõ vagy a je len 
tör té net bár me lyik sze rep lõ je.

Ves sünk in kább egy pil lan tást ar ra a szo ron gó arcki-
fejezésre…

2. Egy kés pen ge

…arra a szo ron gó arc ki fe je zés re, me lyet az egyik fi a tal-
em ber mu tat, bi zo nyá ra szán dé ka és tud ta nél kül. En nek 
a fi a tal em ber nek nem is me rem a pol gá ri ne vét; a tár sa ság 
tag jai úgy szó lít ják, hogy Szín mû vész. Biz tos ra ve szem, 
hogy szí nész akar len ni, és va ló szí nû nek tar tom, hogy 
több szö ri pró bál ko zás el le né re sem vet ték föl a pes ti szín-
mû vé sze ti fõ is ko lá ra.

Ami vel azt is el árul tam, hogy a mi Szín mû vé szünk, 
aki bõl az tán könyv ki adó, vagy leg alább is könyv kö tõ lett, 
egy pes ti fiú. És ak kor már azt is el árul ha tom, hogy Szín-
mû vész azért szo rong, mert nincs vo nat je gye, jegy nél kül 
szállt fel a vo nat ra, és pes ti fiú lé vén el sem tud ja kép zel-
ni, hogy mi fog tör tén ni, ha majd jön a ro mán vo na ton a 
ro mán ka la uz.

Ami vel vi szont azt is el árul tam, hogy a François-t 
Nagy vá rad ra kí sé rõ hí vek nek és hó do lók nak csak egy 
ré sze áll ko lozs vá ri ak ból, mert hogy pes ti ek is ve gyül tek 
kö zé jük. Egé szen pon to san ket ten van nak pes ti ek, Szín-
mû vé szen kí vül György. Pes ti ek azok, akik a pá lya ud var-
ra ér ve ha bo zás nél kül el in dul nak a jegy pénz tár fe lé, az zal 
a nyil ván va ló szán dék kal, hogy me net je gyet vált sa nak, és 
er rõl alig le het le be szél ni õket. Ar ra a hü lye pes ti kér dés-
re, hogy mit csi nál nak majd jegy nél kül a vo na ton, és mit 
fog szól ni a ka la uz, az az egyet len ér tel mes vá lasz ad ha-
tó, mi sze rint:

– Majd meg lát já tok. Blat to lunk!
Ezt Zo li mond ja, va gyis hogy Zol tán, õ tud ni il lik po li ti-

kus lett 1989 után, or szág gyû lé si kép vi se lõ. Õ a Nagy vá-
rad ra vo na to zó tár sa ság utol só hát ra le võ tag ja, az egyet-
len, aki rõl még nem esett szó. Ezek a na iv pes ti ek! Cson-
gor is Pes ten él, de õ nem szá mít pes ti nek, mert õ gim na-
zis ta ko rá ban te le pült át a szü le i vel meg a hú gá val, így 
te hát nem is in dul ész nél kül a pénz tár hoz me net je gyet 
vál ta ni. Ez a Szín mû vész azért nem vit te, nem fog ja vin-
ni sem mi re, mert egy foly tá ban szo rong. A per ma nens 
szo ron gás ál la po tá ban dö cög a vo nat tal Nagy vá rad fe lé. 
Pe dig a fül ke uta sai kö zül sen ki nek sincs je gye. Ha baj 
lesz, ak kor nem csak és nem el sõ sor ban Szín mû vész nek 
gyû lik meg a ba ja a ro mán ka la uz zal.

Mint em lí tet tem, a be szél ge tés a fül ké ben a sze rep-

•  A „blat to lás” szó lát tán ne a kár tya já ték ra gon dol jon az ol va só, ne is va la mely is me ret len ze ne mû kot tá ból el sõ lá tás ra tör té nõ el ját szá sá ra, ha nem 
vas úti uta zás ra. Hogy mi ért és mi kép pen függ ös  sze a „blat to lás” (eb ben az ér te lem ben er dé lyi ma gyar táj szó) a vas út tal, az a cse lek mény bõl 
ki de rül.
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lõk anya nyel vén, ma gya rul zaj lik; il let ve zaj lott egé szen 
ed dig a be kez dé sig, ed dig a pil la na tig, mos ta ná ig. Mert 
most el hall gat a ma gyar szó, és ro mán mon da tok hal lat-
sza nak, me lyek bõl – nyelv tu dás hí ján – an  nyit sem ér tek, 
mint François imén ti fej te ge té se i bõl, így az tán a tar tal mu-
kat sem idéz he tem föl. Az ol va só nyil ván azt hi szi, hogy 
meg ér ke zett a ka la uz, és õ be szél, ta lán ép pen a je gye ket 
ké ri; ám ez té ve dés. A ka la uz még csak a mö göt tünk le võ 
ko csi ele jén jár, és las san ha lad elõ re, mert a blat to lás, tár-
gya lás sal já ró ügy let lé vén, idõ igé nyes fog la la tos ság. Blat-
to lás köz ben óha tat la nul föl tá rul koz nak az em be ri sze mé-
lyi ség rej tett nek vagy el foj tott nak vél he tõ szek to rai.

Per sze, nem csak blat to lás köz ben.
Em lí tet tem, hogy a ku pé ban nyolc ülõ hely van, így 

te hát a mi hatfõ nyi tár sa sá gunk mel lett ott ül to váb bi két 
sze mély, két kö zép ko rú, erõ tel jes fér fi. Két pár csiz ma, 
két kucs ma, két be kecs. Ami vel nem csak a vi dé ki ho va-
tar to zást jel zem, ha nem azt a kö rül ményt is, hogy a vas-
út nem vi szi túl zás ba a fû tést. Most ez a két em ber tár-
sunk be szél get egy más sal. Az egyik mon do gat va la mi ket, 
a má sik fe lel get rá. Köz ben kor tyol gat nak is va la mit; a 
ki gõ zöl gés bõl ítél ve jó fé le, erõs szil va pá lin kát.

Most már azt is ér tem, hogy mi rõl be szél nek, ugyan-
is Zol tán, akár egy pro fi szink ron tol mács, fo lya ma to san 
for dít ja a di a ló gust. Hig gadt, szenv te len hang hor do zás sal 
köz li az el hang zot tak tar tal mát, mi köz ben az atya fi ak egy-
re iz ga tot tab bak. Mint akik her ge lik egy mást.

A be szél ge tés rõl be szél get nek.
Nem a be szél ge tés rõl mint a lét mód kö ze gé rõl, ahogy 

azt Mar tin Heidegger Út ban a nyelv hez cí mû mun ká ja 
óta meg szok hat tuk, ha nem ar ról, hogy a mi sze rep lõ ink 
– hang zik Zol tán szink ron tol má cso lá sá ban – egy má sik 
nyel ven be szél nek. Egy ide gen nyel ven.

– Pe dig tud nak ro má nul is! Biz tos, hogy tud nak!
– Vagy ha nem tud nak, ak kor jó ala po san meg kell 

õket ta ní ta ni rá!
– Be le ver ni a fe jük be!
– A ro mán ke nye ret be tö mik a szá juk ba, csak a ro mán 

szót nem? Mi cso da po fát lan ság!
– Majd én el ve szem a ked vü ket at tól, hogy ma gya rul 

be szél je nek!
– Fo gom a bics ká mat, és jól megbököm… (Zol tán egy 

ki csit gon dol ko dik, mint aki egy ré gi es vagy rit kán hasz-
ná la tos ki fe je zést pró bál vis  sza ad ni.)

– …jól meg bö köm a ká ka bé lû had na gyocs kát! (Ez 
György.)

– A pap nö ven dé ket (ez Cson gor) jól ki he ré lem!
– A ta ní tó kis as  szony nak (ez Eni kõ) jól le vá gom az 

or rát!
Ha el te kin tünk a ki ala kult hely zet tõl, mely két ség kí-

vül ijesz tõ (kü lö nö sen a pes ti ven dé gek szá má ra, akik 
nin cse nek hoz zá szok va az ilyes mi hez), tu laj don képp 
ér de kes meg fi gyel ni, mi lyen nek lát nak min ket õk vagy 
azok; ho gyan ve szik ész re csal ha tat lan pil lan tás sal a 
ben nünk lap pan gó ta ní tó kis as  szonyt vagy pap nö ven dé-
ket. Az ilyes mi tõl két ség kí vül gaz da go dik az ön is me-
ret. Kí ván csi va gyok, mi képp ne vez nék meg, mi lyen sza-
vak kal ír nák kö rül François-t vagy ép pen ség gel Zol tánt, 
aki pon to san és sza ba to san for dít; il let ve for dí tott ed dig 
a pil la na tig, mos ta ná ig. Mert az egyik atya fi most hir te-
len dal ra fa kad, a má sik pe dig csat la ko zik hoz zá; és azt a 
nép dalt vagy bal la da fé le sé get, me lyet éne kel nek, Zol tán 
már nem for dít ja. Úgy hogy fo gal mam sincs, mi fé le meg-

je lö lést ta lál ná nak a tár sa ság töb bi tag já ra, és azt Zol tán 
ho gyan for dí ta ná.

Míg õk éne kel nek, György ha dar va ma gya ráz, és 
ve szi elõ a pi ros út le ve lét az öt „ab lak”-kal. A hel sin-
ki meg ál la po dás ról meg az em be ri jo gok ról ma gya ráz. 
Meg hogy õ azért nem tud ro má nul, mert Pes ten szü le-
tett, és most jár elõ ször Ro má ni á ban. Nem úgy mond ja, 
hogy „Ro má ni á ban”, ha nem úgy, hogy „a ro mán ál lam 
te rü le tén”. Sze ret kö rül te kin tõ en fo gal maz ni. És az a 
nyo ma té kos ké ré se, hogy amit most mon dott, azt Zol-
tán for dít sa le.

Csak hogy ez a ké rés nem fog tel je sül ni, mert eb ben 
a szem pil lan tás ban még is csak elõ ke rül egy kés. Egy jó 
nagy kés. Meg vil lan a pen gé je.

Na jó, nem vil lan meg. Már csak azért sem, mert a vi lá-
gí tás majd nem olyan gyen ge, mint a fû tés.

To váb bá nem is olyan hal lat la nul nagy az a kés. In kább 
csak kö ze pes.

Még csak nem is kö ze pes. A kö ze pes nél va la mi vel ki sebb. 
Jó zsef At ti la szép sza vát idéz ve: kis kés, de jó kés.

A fül ké ben meg der med az amúgy is hi deg le ve gõ. Ez 
már csak ugyan ko moly do log! Most mi lesz?

Hát én meg mon dom, hogy mi lesz. A kö vet ke zõ vagy 
a kö vet ke zõ utá ni pil la nat ban azt ves  szük észre…

3. Most már tény leg jön a ka la uz

…azt ves  szük ész re, hogy a jó em ber a kés sel együtt 
ke nye ret és sza lon nát is elõ sze dett a tás ká já ból. A tás kát 
a tér dé re fek te ti, fa la to kat vag dal. Ko mó to san rág ja, nye li 
õket. Mint aki el fe led ke zett ró la, hogy ma gyar sza vak és 
ma gya rul be szé lõ ro má nok is van nak a vi lá gon.

Most már jö het a ka la uz. És íme, jön a ka la uz, nyit ja 
a ku pé aj ta ját.

Zol tán mond ne ki va la mit. A ka la uz nak a sze me se reb-
ben. Int ne ki, hogy jöj jön ki ve le a fo lyo só ra. A maj da ni 
or szág gyû lé si kép vi se lõ szól, hogy min den ki ad jon tíz lejt 
vagy lejet, ahogy job ban tet szik, az zal fel áll és utá na megy 
a ka la uz nak.

Ná lam sze ren csé sebb írók egy-egy le tûnt kor szak 
leg fé nye sebb em lé ke it idéz he tik föl. Ré gi me gye bá lok-
ról, ré gi bö lény va dá sza tok ról, ré gi ne me si bir tok fog la lá-
sok ról ír hat nak nagy sza bá sú, tá gas lé leg ze tû mû ve ket. 
Kény te len va gyok be lát ni, hogy ami kor egy ré gi er dé lyi 
blat to lás ról írok, rá adá sul a min den ko ri pes ti jö ve vény 
szem szö gé bõl, ak kor Mic ki e wicz nek vagy bá ró Ke mény 
Zsig mond nak sem mi lyen te kin tet ben sem lép he tek a 
nyo má ba, de még a vo na ton ját szó dó bûn ügyi re gé nyek 
szer zõ i vel sem ve he tem föl a ver senyt. Ak kor már in kább, 
amint vé gig te kin tek a vas úti vo nat ko zá sú tör té ne tek hal-
ma zán, A bol gár ka la uz-t író Kosz to lá nyi De zsõt vá lasz-
tom bá to rí tó pél da ké pe mül. De zsõ mú zsá ja, adj erõt az 
alább le íran dó je le net hez!

Elõ ször is azt ve szem ész re, mi köz ben oda me gyek hoz-
zá juk, hogy a ka la uz igen ba rát sá go san be szél, már mint 
Zol tán hoz; tud ni il lik raj tam úgy néz ke resz tül, mint ha 
ott sem vol nék. Er re pe dig az le het a ma gya rá zat, hogy 
nem is va gyok ott, nem va gyok je len eb ben a je len ide-
jû, kat to gó, dö cö gõ va ló ság ban. A ka la uz nak gyö nyö rû 
wiplafogai van nak: szín ezüst nek lát szó al só és fel sõ fog-
sor vil log a szá já ban, amint be szél, be szél, be szél. Már 
rég nem a vo nat jegy he lyet ti bak sis ról van szó, az üz le ti 
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tár gya lá son egy- ket tõ re túl ju tot tak. A ka la uz fény ké pe ket 
vesz elõ (nem va la mi jegy zet fü zet bõl vagy map pá ból, 
mint Kosz to lá nyi nál, ha nem a bel sõ zse bé bõl), ma gya-
ráz, mu to gat. Zol tán idõn ként he lyes lõ en vagy bá to rí tó an 
köz be szól, más kor hi tet len ke dõ hang hor do zás sal tesz fel 
rö vid kér dé se ket.

Jön egy utas, egy vá ro si a san öl tö zött as  szony; va la mit 
ki fo gá sol vagy kér dez, a ka la uz pe dig fog hegy rõl, kel let-
le nül vá la szol. Csöp pet sem örül, hogy ki zök ken tet ték 
a mon da ni va ló já ból. Va ló ság gal ta szi gál ja, hes se ge ti az 
as  szonyt, hogy men jen vis  sza oda, ahon nan jött. A ma ga 
ré szé rõl õ is vis  sza tér a sa ját el be szé lõi po zí ci ó já hoz. 
Ott foly tat ja ahol az imént fél be hagy ta, és to vább me sé li 
szer te ága zó, iz gal mas rész le tek ben bõ vel ke dõ tör té ne tét. 
Most már egy sû rûn te le írt pa pi rost is elõ szed, szét haj to-
gat ja, és ke zé be ad ja Zol tán nak, aki kö ze lebb lép az egyik 
olyan vil lany kör té hez, mely tör té ne te sen vi lá gít.

Zol tán – el len tét ben ve lem, aki ott sem va gyok – min-
den szót pon to san meg ért. Õ olyan jól el sa já tí tot ta az 
ál lam hi va ta los nyel vét, hogy an nak szak zsar gon ja it, 
né pi es for du la ta it, ré gi es vagy rit kán elõ for du ló ki fe je zé-
se it is meg bíz ha tó an is me ri. Õ az, aki a vendéglátó-ipari 
egy ség ben azért fi ze ti ki a szom széd ja fél de ci jét is, mert 
jobb len ne mi nél ha ma rabb meg sza ba dul ni at tól az igen 
ke vés pénz tõl, ami még van ne ki. Õ az, aki be ug rik egy 
pil la nat ra a tra fik ba egy do boz ci ga ret tá ért, majd pe dig 
más fél órá ig kér le li a trafikosnõt, hogy fo gad ja õt örök be, 
vagy in kább men jen hoz zá fe le sé gül. Most is van ná la 
ci ga ret ta. Kí nál ja a ka la uzt, akit egy re job ban fel iz gat, 
fel ka var sa ját el be szé lé se.

Mind ket ten rá gyúj ta nak.
Akár egy ró zsás ar cú if jú an gyal egy ba rok kos fel hõ-

go moly ból, úgy szól ki Zol tán a füst bõl, ami kor tö mö ren 
ös  sze fog lal ja a ka la uz ese tét:

– A fi á nak a fe le sé ge és a lá nyá nak a fér je túl sok idõt 
töl tött együtt. Ös  sze szûr ték a le vet, és el szök tek Bu ka rest-
be. A fi á nak van most egy új élet tár sa, aki azon ban az 
ös  szes ke re se tü ket el köl ti min den fé le ha szon ta lan ság ra, 
ami a bol tok ban kap ha tó, úgy mint pár na hu zat ra és csõ vá-
zas há ti zsák ra.

Nem ál lí tom, hogy egy vi lág om lott ös  sze ben nem, de 
azért egy kis sé csa ló dot tan to lo ga tom elõ re-hát ra né zõ-
pon to mat a hi deg ci ga ret ta füst ben. Mi lyen fen sé ges nek 
és ti tok za tos nak rém lett a ka la uz még csak egy perc cel 
ez elõtt is! Õszes ha já val, ra gyo gó wiplafogaival úgy tá to-
gott, akár egy ha tal mas mar ko ló gép, mely szik lá kat ké pes 
ki moz dí ta ni a he lyé bõl! És most, hogy a hû sé ges tol mács 
jó vol tá ból meg is mer het tem bá na tát és örö mét (ez utób bi 
pe dig ab ból fa kad, hogy van a há za mö gött egy kis szõ lõ-
je, és ta valy õs  szel jó volt a ter més), egy szer re csak hogy 
el szür kült, men  nyi re je len ték te len né zsu go ro dott! Most 
már nem hogy szik la töm bö ket nem tud na meg moz dí ta ni 
a fog so rá val, de még az zal az egér ké vel sem bol do gul na, 
mely ri ad tan ci ká zik a pad lón, ba kancs or rok és ci põ sar-
kak kö zött.

A ka la uz el mond ja, hogy ezen a vo na ton bi zony pat ká-
nyok is van nak.

Ezt már fo lya ma to san tol má csol ja Zol tán, per sze nem 
az én ked ve mért, ha nem Szín mû vész re va ló te kin tet tel, 
aki az imént ki jött a fo lyo só ra ci ga ret táz ni. Már a ka la uz 
gyer me ke i nek his tó ri á ját is az õ szá má ra fog lal ta ös sze.

– Kü lön bö zõ he lye ken jut nak fel a vo nat ra a pat ká nyok 
– ma gya ráz za a ka la uz –, és ami kor fel száll egy új csa-

pat, fel ve szi a har cot a már ott le võk el len. És nem bab-
ra megy a já ték, de nem ám! Ilyen kor, út köz ben csen de-
sen vi se lik ma gu kat, meg hú zód nak; de ami kor a sze rel-
vény üre sen áll vagy sö té te dés után a nyílt pá lyán vesz te-
gel, olyan kor van ám si koly meg vi sí tás! Az ös  szes ban-
da há bo rú ja zaj lik az ös  szes töb bi el len! Kép zel jük csak 
el, amint két marosludasi pat kány át ha rap ja egy aranyos-
gyéresi pat kány tor kát!

Mi e lõtt azon ban el kép zel het nénk akár a vér fa gyasz tó 
je le ne tet, akár csu pán a két kis vá rost, Ludș t és Câmpia 
Turzii-t, a ka la uz eltapossa…

4. Egy sok sze rep lõs an gol re ne szánsz drá ma

…a ka la uz el ta pos sa a pad ló ra ej tett csik ket és to vább-
in dul blat tol ni. El vég re ez az õ leg fõbb meg él he té si for rá-
sa. Zol tán el ma gya ráz za Szín mû vész nek, mi ért hasz nos a 
blat to lás. Hasz nos a ka la uz nak, mert ily mó don ki egé szí ti 
si lány fi ze té sét. Hasz nos az uta zó kö zön ség nek, mert jó val 
ke ve seb bet fi zet a sze mély szál lí tás ért, mint amen  nyit a 
me net jegy ért kel le ne. Hasz nos a vas út nak, mert az el adott 
je gyek alap ján ke ve sebb utas sal kal ku lál, mint amen  nyi en 
tény le ge sen utaz nak; emi att ke ve sebb vo na tot in dít, mint 
amen  nyi kel le ne, ez ál tal pe dig üzem anya got és üze mel te-
té si költ sé get ta ka rít meg. És vé gül hasz nos a blat to lás 
az egész nép gaz da ság nak, mert az em be re ket moz gás ra, 
utaz ga tás ra, ha zánk jobb meg is me ré sé re ösz tön zi, ez ál tal 
pe dig fo ko zó dik a dol go zók tel je sít mé nye.

Er re Szín mû vész azt fe le li, hogy õ az ed dig ki ál lott 
iz gal mak után, mint egy a fe szült ség le ve ze té se vé gett szí-
ve sen elõ ad na itt hely ben, a vo nat fo lyo só ján egy sok sze-
rep lõs an gol re ne szánsz drá mát. És hogy õ ezt a szín mû vet 
kí vül rõl tud ja, tel jes ter je del mé ben, an go lul is, meg Sza bó 
Mag da for dí tá sá ban is. És hogy õ ad ná elõ az ös  szes sze re-
pet egy ma ga: õ len ne a két bal fá cán bér gyil kos (mert hogy 
ró luk szól a drá ma, ez is a cí me: Gyil ko sok a köd ben), õ 
len ne az ál do zat, egy gaz dag és hi szé keny férj, õ len ne a 
hût len as  szony, és õ len ne az asszony sze re tõ je is, aki a 
bér gyil ko so kat fel fo gad ja. Ez mind ös  sze öt sze rep, nem 
is olyan sok. Ja, és õ len ne az ál do zat jo gi kép vi se lõ je is, 
egy kan cel lá ri ai ügy véd, és õ len ne az es küdt szék el nö ke 
és to váb bi ti zen egy tag ja egy sze mély ben.

Õ, Szín mû vész ar ra vol na kí ván csi, hogy mit szól Zol-
tán eh hez a ra gyo gó öt let hez?

Mi e lõtt azon ban Zol tán bár mit szól hat na, Szín mû vész 
már el is kez di sza val ni a ko mor ta nul sá gok kal szol gá ló 
drá ma pro ló gu sát. És hogy az ol va só ne unat koz zék, 
már is ug runk egy jó na gyot a cse lek mény ben: most tar-
tunk a meg hi ú sult mér ge zés nél, ami kor az Arden ne vû 
fa jan kó föld bir to kos ar ra hi vat koz va, hogy nem ré gi ben 
jól la kott egyik cim bo rá já nak asz ta lá nál, nem haj lan dó 
fo gyasz ta ni a mér ge zett pás té tom ból, me lyet fe le sé ge 
tá lal föl ne ki. Szín mû vész éles, vi sí tó han gon sza val ja 
az as  szony, egy bi zo nyos Alice szö ve gét, a per gõ drá mai 
jam bu so kat, az ötö sö ket és ha tod fe le se ket, ön kén te le nül 
is Eni kõ hang hor do zá sát utá noz va; Arden sze re pét pe dig 
brum mog va ad ja elõ. Az tán be ál lít a gaz csá bí tó, akit 
Mosbie-nak hív nak; az õ hang ja te li van rö fö gés sel és 
szu szo gás sal, mint ha pil la na ton ként el él vez ne a go nosz 
nõ pusz ta kö zel sé gé tõl is.

Csak ek kor néz kö rül Szín mû vész, és ek kor ve szi ész re, 
hogy kö zön ség is van ám. Fej ken dõs as  szo nyok, fa lu si as 
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vagy vá ro si as kül le mû fér fi ak bá mul ják a vonatszínházat. 
Egyi kük még pénzt is akar Szín mû vész ke zé be nyom ni. 
Mint aki beléptidíjat fi zet. Zsú fo lá sig te le van a né zõ tér ré 
vált fo lyo só vég és át já ró. Ép pen Csucsánál já runk, Ady 
End re és Octavian Goga kö zös haj lé ká nak tá jé kán, 
egy-két perc re meg is áll a vo nat. Szín mû vész meg en-
ged ma gá nak egy olyas fé le idét len szó já té kot, ami lyet 
csak a fi a tal kor tesz né mi leg meg bo csát ha tó vá. Ki je-
len ti tud ni il lik: ha itt van Csucsa, ak kor kö vet kez zék 
a szo mo rú já ték csucsa (rö vid u-val), va gyis az a je le-
net, mely nek so rán a két bér gyil kos hos  sza san ta po-
ga tó zik a sû rû köd ben, ke res ve Ardent, az ál do za tot. 
Szín mû vész az egyik pil la nat ban szé les re ter pesz ti a 
lá bát, je lez ve, hogy õ Gazjankó, aki nek láb szá rai közt 
át kú szik a má sik bû nö zõ, Telizsák. Az tán a kö vet ke zõ 
pil la nat ban vé gig kú szik a kö pé sek kel és csik kek kel 
dí szí tett, sá ros vo nat pad lón, je lez ve, hogy õ Telizsák, 
és fö lé be ma ga so dik, bár õ nem ve szi ész re, az elõ zõ 
mon dat ban em lí tett Gazjankó.

Szín mû vész meg ket tõ zõ dött, õ most egy szer re két sze-
mély – ha ugyan sza bad be szá mol nom hir te len tá madt 
ér zé se i rõl egy té li vo na to zás kap csán –, és mind ket tõ je 
egy-egy éles re fent kést szo ron gat a ke zé ben, dö fés re 
ké szen. Mint ami lyet hasz nált az a sza lon ná zó, pá lin ká zó 
atya fi is, aki tár sá val együtt most szállt le Csucsán. An  nyi 
kü lönb ség gel, hogy a Gazjankó és Telizsák mar ká ban 
szo ron ga tott ké sek, no ha rend kí vül éles re van nak fen ve, 
sza bad szem mel nem lát ha tók.

Aho gyan Telizsák át kú szik Gazjankó lá ba közt, aho-
gyan Gazjankó át bo csát ja lá ba közt Telizsákot, olyan ez, 
mint a vi lág ra jö ve tel. Egy szer re szü lés és szü le tés. Mit 
szá mít eh hez ké pest, hogy a két bér gyil kos nad rág ja és 
ka bát ja egy kissé…

5. Gon dok az em lé ke zet tel.
Sí nen va gyunk!

…egy kis sé be mocs ko ló dik? Most már egy kis sé 
ké nyel me seb ben is el he lyez ked he tünk a fül ké ben: 
nyolc ülés jut hat sze mély re, új fel szál ló egy elõ re nem 
je lent ke zik. François el csön de se dett; él ve zi a hó do la-
tot, a fe lé je ára dó di csõ sé get. Eni kõ meg kér de zi Szín-
mû vész tõl:

– És te ta lál tad ki ezt az egé szet? Ezt mind-mind, úgy, 
ahogy van, te köl töt ted?

Mert hogy õ is ott állt az al kal mi né zõ kö zön ség tö me-
gé ben. Az imént mond hat tam vagy mu tat hat tam vol na, 
hogy a kö zön ség ben van egy nõ, aki nem vi sel fej ken dõt, 
ez volt Eni kõ. Most gyor san pót lom a mu lasz tást, ha még 
nem ké sõ. Szín mû vész csak en  nyit mond:

– Én egy név te len szer zõ va gyok!
Már pe dig a Gyil ko sok a köd ben egy név te len szer zõ 

mun ká ja, aki, az imént el hang zott ki je len tés ér tel mé-
ben, akár Szín mû vész is le het ne vagy le he tett vol na. 
Õ ugyan em lí tet te, hogy a drá mát Sza bó Mag da for dí-
tot ta an gol ból, de egy részt ezt a ki je len tést Eni kõ már 
el fe lej tet te, mert hogy õ rop pant fe le dé keny, más részt 
Szín mû vész nem is mon dott iga zat, hi szen a drá mát 
va ló já ban nem Sza bó Mag da for dí tot ta, ha nem Som lyó 
György.

– És ak kor te ezt az egé szet fej ben tu dod tar ta ni?
Így zá po roz nak Eni kõ kér dé sei.

– Nem zu han ki a fe jed bõl?
– Te meg tudsz je gyez ni min dent, amit akarsz?
– Te min den re em lék szel, amit fel akarsz idéz ni?
– Ne ked ilyen nagy rend van a fe jed ben?
György, aki már eb ben a zsen ge élet ko rá ban is 

la ti nos mû velt sé gû em ber, köz be ve ti, hogy az óko ri 
szó nok lat ta ni mun kák ban szép szám mal for dul nak 
elõ me mó ria ser ken tõ gya kor la tok, min de nek elõtt 
Quintilianusnál, de a Herenniusnak aján lott re to ri kai 
mû ben is, me lyet egy bi zo nyos Cornificiusnak szo kás 
tu laj do ní ta ni.

Eni kõ azon ban vaj mi ke vés ér dek lõ dést mu tat Corni-
ficius iránt.

– Mert hogy én sem mi re sem tu dok vis  sza em lé kez ni!
Az tán ar ról be szél, hogy mi lyen jó ta lál mány a ne ut ron-

bom ba. El len tét ben a ha gyo má nyos bom bák kal, ez csak 
az em be re ket pusz tít ja el; a gyö nyö rû mû em lék épü le te-
ket, be ren de zé si tár gya kat, szob ro kat, fest mé nye ket ép ség-
ben hagy ja. Jók az em be ri kéz al ko tá sai, go nosz csu pán 
az em ber ma ga.

Az uta zás ko lozs vá ri részt ve või már is me rik Eni kõ 
tör té ne tét, sok szor hal lot ták, sok fé le kép pen. Tud ják, 
mi ért nem ké pes em lé kez ni. A pes ti ek per sze még 
nem. Eni kõ sze rel mes volt egy fér fi ba, a szü lõk azon-
ban kü lön fé le okok ból sem mi szín alatt nem egyez tek 
be le, hogy férj hez men jen az il le tõ höz, de még ab ba 
sem, hogy hu za mo sabb idõ re hoz zá köl töz zön, sõt még 
ab ba sem, hogy bár mi fé le kap cso la tot vagy érint ke zést 
fenn tart son ve le. Eni kõ pe dig nem fo ga dott szót, 
meg szeg te a ti lal mat, és így vé gül a hely zet an  nyi ra 
el mér ge se dett, hogy a szü lõk or vo si lag ki vizs gál tat ták 
és be teg nek nyil vá nít tat ták gyer me kü ket, majd pe dig 
be zá rat ták egy kel lõ en tá vo li hely re, a jász vá sá ri (Iași-
i) pszi chi át ri á ra, mind ad dig, amíg a ká ros nak ítélt szen-
ve dély fel nem szá mo ló dik.

Csak hogy a szen ve dél  lyel együtt fel szá mo ló dik az em lé-
ke zõ te het ség is!

Eni kõ mu tat ja, mi lyen a jász vá sá ri elekt ro sokk. Már 
nem em lék szik, hány elekt ro sok kot ka pott a já szok nál, de 
az biz tos, hogy so kat, na gyon so kat.

– Szét cin cál ták az agya mat! – mond ja fé lig büsz kén, 
fé lig saj nál va ön ma gát.

Azt per sze, hogy mi lyen a jász vá sá ri elekt ro sokk, csak 
a pes ti ek nek ér de mes meg mu tat ni, mert a ko lozs vá ri ak 
már kí vül rõl tud ják. Õk már tan fo lya mot nyit hat ná nak 
Eni kõ jász vá sá ri sokk ja i ból.

György egy ki csit szel le mes ke dik:
– A sokk ból is meg árt a jó!
Kön  nyen te he ti: nem ne ki mu tat ja Eni kõ a ke ze lé si el já-

rást, ha nem Cson gor nak, aki blat to lás te kin te té ben nem 
szá mít pes ti nek, ám az elekt ro sokk szem pont já ból igen, 
tud ni il lik Eni kõ szo mo rú ese tét õ sem is me ri.

Eni kõ va la mi lyen ok nál fog va csak úgy tud ja meg mu-
tat ni a jász vá sá ri elekt ro sok kot egy fér fi nak, ha az ölé be 
ül. En nél fog va ott ül Cson gor ölé ben, ki van for dul va a 
sze me, és a szá ja sar ká ból fo lyik a nyál. Õ már nem em lék-
szik sem mi re, de a nyá la még em lék szik.

Ek kor azon ban François aj ka it az aláb bi rö vid ki nyi lat-
koz ta tás hagy ja el:

– Az adott ság bí rá la ta nem adott ság!
Lel kes han gu lat, bi za ko dó de rült ség fog ja el a fül ké-

ben tar tóz ko dó kat. El vég re sí nen va gyunk, nyíl egye nes 
pá lyán robogunk…
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6. Kont roll

…robogunk a nagy vá ra di vas út ál lo más, va la mint a 
vi lág tör té ne lem vé ge fe lé! Ezen kí vül a jász vá sá ri elekt ro-
sokk is ve lünk van se re ges tül, és ki apad ni nem aka ró an 
foly do gál az em lé kez ni tu dó nyál.

Most vi szont is mét meg je le nik a fül ke aj ta já ban a ka la-
uz! Gond ter helt nek lát szik. Mint aki nek lel ki fur da lá sa 
van. Mint aki tett egy ígé re tet, és most rá döb ben, hogy 
nem tud ja be vál ta ni. Nem olyan hos  sza san és de rû sen 
be szél, mint az uta zás ele jén; most rö vid és szag ga tott 
mon da to kat, mon dat ga lus ká kat for mál, én pe dig eb bõl a 
ga lus ka hal maz ból egyet len szót, egyet len szót kü lö ní tek 
el, mint ré gi jó is me rõst. Ez pe dig úgy hang zik, hogy: 
kont roll.

Zol tán, a tol má csunk el ma gya ráz za, hogy jön a kont-
roll, mind járt itt lesz a kont roll. A kont roll az a ha tó sá gi 
vagy hi va ta li sze mély, aki el len õzi az uta so kat, hogy van-e 
je gyük, egy szer smind el len õr zi a ka la uzt is, hogy nem 
hagy ja-e ma gát az úgy ne ve zett „blat to lás” be vett szo ká sa 
ál tal meg vesz te get ni.

Szín mû vész ben új já é led az imén ti két ség beesés, hogy 
mit fog nak most csi nál ni jegy nél kül a vo na ton, és mit fog 
szól ni a kont roll. Zol tán sok jó in du lat tal és egé szen ke vés, 
de rûs le né zés sel te kint rá, mi köz ben így fe lel:

– Majd meg lát já tok. Blat to lunk.
To vább tár gyal a ka la uz zal, majd ki je len ti, hogy min-

den ki ad jon tíz lejt vagy lejet, ahogy job ban tet szik, mert 
azt majd a ka la uz to vább ad ja a kont roll nak. Mi u tán a ka la-
uz tá vo zik a pénz zel, Zol tán el ma gya ráz za, mi ért hasz nos 
in téz mény a kont roll. Hasz nos az uta sok nak, mert biz ton-
ság ban érez he tik ma gu kat. Hasz nos a ka la uz nak, mert 
ru gal mas ság ra, éber ség re és mun ka fe gye lem re szok tat ja. 
A kont roll egy faj ta szak mai to vább kép zés a ka la uz ra néz-
ve. Hasz nos ma gá nak a kont roll nak, mert ke vés mun ká-
val bu sás jö ve de lem hez jut, és vé gül, hasz nos az ál lam-
nak is, mert a kont roll ré vén az ál lam pol gár ok köl csö nös 
fel ügye let ének szö ve dé ke még sû rûbb re szö võ dik, mint 
ed dig volt.

És tény leg: eb ben a pil la nat ban el ha lad a fül ke mel lett 
a ka la uz, a nyo má ban pe dig ott lé pe get a kont roll. Mo so-
lyog, in te get; ér té sünk re ad ja, hogy min den a leg na gyobb 
rend ben. Me re dek sü ve gé vel olyan be nyo mást kelt, mint 
egy püs pök, aki fu tó lá to ga tást tesz egy Is ten há ta mö göt-
ti plé bá ni án.

Mel les leg ar ról is hadd te gyek em lí tést, hogy há tul ról 
ha lad nak elõ re, a vo nat vé gé bõl a moz dony fe lé. De már 
men nek is to vább, és így bi zony sá gát ad ják a töb bi utas 
elõtt is an nak, hogy a ka la uz fo lya ma tos el len õr zés alatt 
áll, és hogy a blat to lás szer fö lött hasz nos in téz mény.

Mi u tán a ka la uz és a kont roll kí vül ke rült lá tó te rün kön, 
François azt indítványozza…

7. Szuprakontroll

…azt in dít vá nyoz za, hogy a blat to lás mel lett meg kel-
le ne ho no sí ta ni, leg alább is az er dé lyi vo na to kon, a Dél-
Af ri kai Köz tár sa ság ban már jól be vált apar theid -rend-
szert is. En nek az len ne a lé nye ge, leg alább is Er dély-
ben, hogy kü lön vas úti ko csik ban utaz ná nak azok, akik 
nem ol vas ták Pla tón mû ve it, va gyis a nagy né ger több-
ség, és kü lön ko csik vol ná nak fenn tart va azok nak, akik 

már meg is mer ked tek Pla tón mû ve i vel, va gyis a fe hér 
ki sebb ség szá má ra.

A pes ti ek fel van nak há bo rod va. Ki van nak kel ve 
ma guk ból. Hogy ez rassz iz mus! És ci niz mus! Mi a de mok-
rá cia hí vei va gyunk, és az em be ri egyen lõ ség ma gasz tos 
esz mé jét még egy röp ke tré fa ere jé ig sem hagy juk meg-
csú fol ni!

François nem ér ti a ma gyar or szá gi ven dé gek fel zú-
du lá sát. El ma gya ráz za, hogy egy szer pél dá ul, ami kor a 
haj na li órák ban uta zott Bánffyhunyadra, aho vá fran cia ta-
nár nak van ki he lyez ve az egyik lí ce um ba, és vé gig dõlt 
az ülé sen, hogy egy ki csit még al has son, egy kõ mû ves 
vagy egy bú tor gyá ri dol go zó se szó, se be széd, egy sze-
rû en rá ült az õ fe jé re. Namármost, ha ezt a kõ mû vest 
vagy bú tor gyá ri dol go zót né ger nek nyil vá ní ta ná a mi lí-
cia, ak kor kü lön ko csi ban utaz na, és nem ül het ne rá egy 
olyan ki mû velt em ber fõ re, egy fe hér em ber fe jé re, mely-
ben ott van nak el rak tá roz va Pla tón ös  szes mû vei.

A pes ti fi úk õrjöngenek. Ezt az im per ti nen ci át! Ezt az 
ar ro gan ci át! Ezt a gõ göt!

Per sze csak a le en dõ val lás tör té nész õr jöng szív vel-
lé lek kel, mert Szín mû vész in kább csak el játs  sza az õr jön-
gõ sze re pét, Cson gor pe dig olyan lany hán és hig gad tan 
õr jöng, hogy az nem is ne vez he tõ va ló di õr jön gés nek.

François pe dig ma gya ráz za to vább az er dé lyi vas úti 
apar theid -rend szer lé nye gét. A ter ve zet sze rint min den ki 
né ger nek szü le tik, en  nyi ben te hát nem csor bul na az ál lam-
pol gá ri egyen lõ ség. Az tán pe dig Pla tón mû ve i nek ol va sá-
sa fo ko za to san ki fe hé rí te né a ki sebb sé get. Aki ol vas ta a 
Gorgiasz-t, az 33 szá za lék ban fe hér. Aki A lakomá-t és a 
Protagórasz-t, eset leg a Timaiosz-t is, az már 45 szá za lék-
ban. Aki ol vas ta Az ál lam el sõ há rom könyvét…

Eb ben a pil la nat ban is mét jön a ka la uz és a kont roll. 
Utób bi nak idõ köz ben le her vadt az ar cá ról a vi dám ság. 
Mint akit bûn tu dat mardos! Most már nem in te get, nem 
lát szik püs pök nek. Még a sü ve ge is mint ha be hor padt 
vagy el la po so dott vol na.

És ami a leg fur csább: megint há tul ról men nek elõ re, a 
vo nat vé gé bõl a moz dony fe lé!

Ho gyan le het két szer egy más után ugyan ab ban az 
irány ban vé gig ha lad ni egy ro bo gó vas úti sze rel vé nyen?

Hir te len jé ben két le het sé ges ma gya rá zat jut eszem be. 
Az egyik az, hogy a vo nat nem a va ló sá gos tér ben ro bog, 
ha nem a má gi kus re a liz mus te ré ben, és ott az ilyen tü ne-
mé nyek min den to váb bi nél kül el kép zel he tõk. Az is le het-
sé ges, hogy a sze rel vény va ló já ban olyas for mán van 
ös  sze te ker ve, mint a Möbius-szalag, és a ka la uz meg a 
kont roll vég te le ní tett ván dor út ju kat jár ják a vas úti fo lyo só-
kon, amíg csak a Böl cses ség ema ná ci ó ja ki nem sza ba dít-
ja lé lek-lán gocs ká i kat az anya gi test bör tö né bõl. A má sik 
le het sé ges ma gya rá zat az, hogy a sze rel vény nem is 
ro bog, vagy leg alább is az elõbb még nem ro bo gott, mert 
egy vagy két perc re meg állt az Élesd (Aleșd) ne vû kis vá-
ros ál lo má sán, a ka la uz és a kont roll pe dig elöl le szállt, 
majd há tul is mét föl szállt, csak én ezt – be val lom – nem 
vet tem ész re.

De ha így van is: va jon mi ért ra gad tat ták ma gu kat er re 
a he be hur gya ság ra?

Ta lán bi zony va la ki, egy har ma dik sze mély ott állt a 
vo nat vé gé nél, és ma gá hoz in tet te õket!

De a med dõ töp ren gés he lyett in kább hall gas suk, mit 
be szél a ka la uz!

Azt mond ja õ, és azt tol má csol ja Zol tán, hogy jön 
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a szuprakontroll, mind járt itt lesz a szuprakontroll! A 
szuprakontroll az a ha tó sá gi vagy hi va ta li sze mély, 
aki el len õr zi a kont rollt, hogy az meg fe le lõ en el len õr-
zi-e a ka la uzt, hogy az meg fe le lõ en el len õr zi-e az uta-
so kat, hogy azok nak van-e ér vé nyes me net jegy ük. Zol-
tán nem vár ja meg, hogy el han goz zék a kér dés, hogy 
mit fog szól ni a szuprakontroll, és mit fo gunk csi nál-
ni jegy nél kül a vo na ton, vá la szol a ki mon dat lan kér-
dés re is:

– Majd meg lát já tok. Blat to lunk.
A ka la uz megint mond va la mit, és köz ben ráz za a 

fe jét. Zol tán ezt úgy for dít ja, hogy a szuprako ntroll 
ese té ben nem lesz elég a fe jen kén ti tíz lej, most már 
két szer an  nyi kell, úgy hogy min den ki ad jon húsz lejt 
vagy lejet, ahogy job ban tet szik, mert azt a ka la uz 
majd to vább ad ja a kont roll nak, az pe dig a szuprakont-
rollnak.

És lás sunk cso dát! Mi helyt ös  sze gyû lik a pénz, a kont-
roll egy szem pil lan tás alatt vis  sza vál to zik püs pök ké! 
Is mét mo so lyog és in te get, sü ve ge pe dig olyan me re dek 
és mél tó ság tel jes, mint egy gó ti kus ka ted rá lis.

Zol tán pe dig el ma gya ráz za, mi ért hasz nos in téz mény a 
szuprakontroll. Hasz nos az uta sok nak, mert…

Köz ben el ha lad a fül ke mel lett a ka la uz. Nyo má ban ott 
lé pe get a kont roll, aki mo so lyog és in te get, mint egy püs-
pök. Az õ nyo má ban pe dig ott vo nul a szuprakontroll, akit 
már csak az Apo ka lip szis lo va sa i hoz tu dok ha son lí ta ni, 
an nak el le né re, hogy vas úti dol go zó lé vén, ter mé sze te sen 

pa ri pá ja nél kül – ha sza bad így fo gal maz nom, gya log szer-
rel – jár ja vé gig li ne á ris bi ro dal mát, a sze rel vényt. Jól 
ész re ve he tõ en csü csö rít a szá já val. Füttyent, mint a Ha lál, 
aki egy né met or szá gi Mes ter, és a fütty szó val ma gá hoz 
lán col ja csöpp nyi ha lot ta it.

A pes ti ek azt mond ják, hogy a blat to lás õket a 
kár tyá ra em lé kez te ti, és nem csak azért, mert ver ni 
kell a blat tot, ha nem azért is, mert itt is van kont ra, 
re kont ra, szub kont ra és így to vább. Mi lesz ak kor, ha 
a fül ke aj ta já ban egy szer re csak meg je le nik a fedák-
sári (egy be ír va, kis be tû vel), an nak men  nyi pénzt kell 
ad ni majd?

Zol tán el ma gya ráz za, hogy most már nem jön sem mi-
fé le fedáksári, mert ez itt Mezõtelegd (Tileagd), mind járt 
bent le szünk Vá ra don. Most már nincs idõ még egy szer 
vé gig blat tol ni a sze rel vényt. Nem van idõ.

Úgy hogy én, az el be szé lõi né zõ pont el bú csú zom az 
ol va só tól. Akár men  nyi re nem van idõ, még is csak sze ret-
nék idõt hagy ni uta sa ink nak, hogy nyu godt kö rül mé nyek 
kö zött ké szü lõd je nek a le szál lás hoz. Nem van le zá rás, 
nem van be fe je zés, leg fel jebb csak meg ér ke zés van, de 
az sem az én meg ér ke zé sem. Én, at tól tar tok, ma es te már 
nem ju tok el Nagy vá rad ra, és ve lem együtt az ol va sók túl-
nyo mó több sé ge sem.

A blat to ló sze rel vény ma ga mö gött hagy ja Mezõte-
legdet, míg az el be szé lõi né zõ pont ma gá ra ma rad a 
gyé ren meg vi lá gí tott, mí nuszhúsz fo kos, har minc év vel 
ez elõt ti je len ben.

Martos Márton fotója
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SZE PE SI AT TI LA

Ál mom ban kék,
zöld vo na tok

Ál mom ban kék, zöld vo na tok,
ez vö rös, amaz li la, sár ga,
át ro bog nak az éj sza kán
Ofirból Thulén-túli táj ra.

El do rá dó? Elízium?
Föld alat ta, ég bolt fe let te.
La kat lan völgy, te vék se jár ják,
nincs aki új ra fel fe dez ze:

ma gá nyos, hor gadt uta zó,
ré gen ki halt nyel ven be szé lõ,
ro mok ra rá hab zó va don ban
cso da le sõ, éh kop pon élõ…

A völ gyek be te met ve rég,
tû nõ utak és uta zá sok,
köd-ül te or mon vá ro sok,
csa var gá sok, útrahívások.

Ál mom ban kék, zöld vo na tok
ne ki vág nak az éj sza ká nak.
Conrad Gessner cso dái hív nak,
szimurg: em ber-fe jû ma dár had,

s akik rõl a Physiologus
írt, nap gyík – va kon lép a pusz tán,
ke se lyû, öt száz éves fõ nix,
uni kor nis, hangyaoroszlán…

Mer re bo lyong tam, nem tu dom,
az ös vényt töb bé nem ta lá lom,
egy be forr múlt meg a jö võ,
ko pár min den nap, éber álom.

A Fudzsijáma köd ben áll,
Je ru zsá lem re hó pi lin kél,
Var só fe lett füst go mo lyog,
üsz kös fá kat ci bál a vak szél.

Moszk vá ban kornyadt lo bo gók,
dob buffog és gyász kürt ri vall,
Vityebszkben zöld he ge dû szó nál
Fiske tán cot rop Zálival.

Drez dá ban, rom temp lom tö vén
lo bog hét kor mos gyer tya szál,
Ve len cé ben masz kák to long nak,
har sog mu zsi kás kar ne vál.

Fel hõ be bújt a Machu-Pichu,
fö löt te kan ni bál ma dár had,
a vá ros fa lak csonk jai
fá radt-arany vissz fény ben áll nak.
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Hogy jár tam-e itt, nem tu dom,
mer re kó szál tam, el fe led tem.
Kõvadonban? zaj ló vizen?
vadak-bolyongta ren ge teg ben?

Ál mom ban kék, zöld vo na tok,
ne ki vág nak a vak vi lág nak,
is me ret len föl dek fe lé
ro bog nak, tit kos In di ák nak.

Irá nyuk ke let? nap nyu gat?
Ér ces füt  tyük se hallani…
Ibér föl dön égõ zsi rá fot
pin gál a ha bó kos Dalí.

Mur manszk ban, tá gas te re ken
cson ka fe nyõ fák kor nya doz nak,
Malmöben, a jég-ká sás dok kon
hal bûz zel ele gyül a doh szag.

Ril ke Prá gá ban kó bo rol,
ru bin sze me be fe le lát s
szem be kó szál ve le a Gó lem,
im boly gó léptü óri ás.

Wimbledon, nyir kos Teniszország
di de reg Víz ön tõ ha vá ban,
Hel sin ki fö lött hattyu száll,
a ko pár fá kon var jú-bál van.

Gall-föld rõl fe ke te lo vak
vág tat nak nap ke let iránt,
csil log nak jég sip kás csú csok
Engadinban, hol Nietz sche járt.

Szó lít a kor mos éj sza ka,
mu zsi ká val, pil le ha vak kal,
de nin csen ho vá el utaz ni
fo gyó hit tel, hû lõ sza vak kal.

Ál mom ban kék, zöld vo na tok,
nin csen raj tuk ke rék, se ké mény,
anyag ta lan su han nak át
fo gyó em lé kek vég vi dé kén.

Hív hat a hol das Ara rát,
di der ge tõ Lappónia,
jegesmackók bo lyong ta tél,
Csecsenföld száz ija-fia.

Hel lasz zeg zu gos út jai,
hor gas-or rú crna-gorácok,
imát zen gõ mü ez zi nek,
gör be szab lyá val szki pe tá rok,

s hol bal gá hoz böl csen be szél
Ga né sa meg a Lótusz-szutra,
és vár ja szent vi ze i vel
Gan gesz-anyács ka, Brah ma put ra.

Ten ger to rony, hó fed te bérc,
egyik sem egé szen va ló –
Ülök, hát tal az év szak ok nak,
szem pil lám ra szi tál a hó.

Szilágyi Zoltán fotója
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HUGO WILLIAMS

Szel lem vo nat
Alag út nyelt el, cuk rot szo po gat tunk,
har mad osz tá lyú va go nok
sö tét ab la ka in
bá mul tunk ki, a kön  nye in ken át,
tud tuk, az ál lo má son
JADS vár majd
tol lal és név sor ral ke zé ben.

Most az éj hos  szú alag út ja
a gon do la to kat és ar co kat
ma guk ra ve ri vis  sza.
Mi lyen tá vol né zünk, men  nyi re rég re,
ahogy itt ülünk moz du lat la nul
a sö tét vo na ton,
a sa já tunk mel lett ro bog va.

Imreh And rás for dí tá sa

Minyó Szert Lili fotója
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LOUIS MACNEICE

Csil lag-bá mu ló
Negy ven két éve (ha más nak nem, ne kem
A szám is je lent va la mit) ra gyo gó csil la gos éj jel
Üre sen kon gott a vo nat, nem volt fo lyo só sem,
Hát föl-le ro han tam, s a rit ka lát ványt kéj jel
Ker get tem, a tûr he tet len fén  nyel
Ég be ütött lu ka kat, mert iz ga tott egy részt la tin
Ne vük, más részt meg ta nul tam, mi lyen
Mes  sze van nak, hogy a fé nyük is nyil ván rég el-
Hagy ta õket (egy ré szü ket), mi re let tem én. 

S most meg jegy zem: az a fény, ame lyik
Ak kor hagy ta el épp – egy ré szü ket – 
Negy ven két éve, nem ér már ide, 
Hogy el kap has sam, az a fény, ha meg 
Is ér ke zett, azt lát ja majd, hogy itt
Már nem él sen ki se,
Ki éj jel vo na tok ban föl-le fut na,
Rá cso dál koz na szá mok ba ga ba lyod va.

Mes ter há zi Mó ni ka for dí tá sa

Martos Márton fotója
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GUILLAUME MÉTAYER

Vo nat
Ki zu han a vo nat ból
mint szél so dor ta le vél,
vagy mint egy al va já ró
akit el nyelt az éj sza ka:
mon da ta vé gé re
az óta rak ja pont ja it.

És te lik az idõ, mert az idõ te lik, süt a nap,
a nap fény évek óta süt
Szür ke vo na lak sik la nak a sí kon.

Ki hal lot ta az ös  sze gyûrt éjt
ro pog ni a láb alatt?
Ki kö ve ti szem mel az ök lö ket,
mint kö ve ket az éj sza ká ban?
Nincs kül vi lág, csak ez a kis lány,
fej fej mel lett ve lünk,
lég tor na az ab lak ban. 

Imreh And rás for dí tá sa

Martos Márton fotója
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MICHAEL LONGLEY

Kusett 
Fe le sé gem, fi am, lá nyom, más-más pol co kon:
A gu ru ló szo ba csa lá di krip ta bolt.
Alusz nak már, ál muk meg áll, el in dul,
Zö työg hos  szú ko por sóm, a fel sõ kusett. 
Vak vá gány ra von tat tak: év szá zad ok ba te lik,
Míg is me ret len tá jak ra ro bog ha tunk.
Épp csak vil lan a fény, kar kö tõk koc can nak,
És a to ri nói idõs hölgy ma ga mö gött hagy
Mor zsát, ás vány vi zes pa lac kot,
He lyét egy if jabb hölgy fog lal ja el, 
Ép pen négy ezer éve lát tuk Fiesoléban,
Az ar cát most sem fe di föl, lá ba elõtt
Macs ká ja he ver te tõ tõl tal pig gyolcs ban.

Mes ter há zi Mó ni ka for dí tá sa

Szamódy Zsolt fotója
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G. IST VÁN LÁSZ LÓ

Vas úti ol tár
Több ször vé gig jár tam egy szá gul dó
vo nat ös  szes ko csi ját. A ci ga ret ta bûz
be it ta ma gát a mû bõr pó ru sa i ba.
A kö pé sen má sod szor már nem csúsz tam
el. Szotyolamagok a ha mu tar tó mel lett
ki szór va. A kül sõ ab la kon a kosz
fe ke te csip kéi, min de nütt ko rom szi ge tek.
He lyet nem ke res tem. Tud tam, hogy ez egy
vo nat. Ne kem vo na ton nincs he lyem.

•

A hu rok vá gá nyon, mint el tû nõ
bá nyá ból föl ér ke zõ csil le, áll
egy ko csi. A vas bak hi de gen
fog ja út ját. Meg nyu god hat.
Nincs az el ága zá sig vis  sza fe lé
út, le par kolt itt. De a sze ma for
min dig pi ro sat je lez az át ha la dók nak.

•

Min den éj jel azt ál mo dom, hogy
vo nat va gyok. Nincs olyan es te,
hogy ne a za ka to lás me rí te ne
el. Úgy ha ra pok a pár nám ba, hogy
ér zem a talp fák il la tát meg a
sínt, amin nyúj tóz kod ni kell. Fel tört
lán dzsa fû az orr lyu kam ba szúr,
nõ ben nem a tem pó, min den éj jel
egy re haj szol tabb az út. A moz dony
acél ján dõl a víz, ak ko ra mun ka
a sö tét ség tõl a fé nyig
fe küd nöm ma gam. So sincs ál lo más,
csak ahogy a fo lyó ér zi, mi a víz,
a vo nat sod rás nak ára van.
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