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Zuzana Šmatláková 
 
Catatumbo 
 
London–Luton, 16:00 londoni idő szerint. Ülök 
a padon, ölemben egy hátizsákkal, és remény-
kedve nézek a tájékoztató táblára. A csarnok tele 
utasokkal, s a tömeg egyre gyűlik, az izgatott 
utasok türelmetlenül topognak, s az elégedetlen 
morajlás egyre fokozódik. Már két órája nem 
indult egyetlen járat sem. Senki sem tud semmit, 
mindenki ideges, én meg érzem, hogy egyre 
szomjasabb vagyok. Nem állok fel, hogy valame-
lyik büféhez menjek, mert egyedül vagyok, sen-
kim sincs itt, hogy addig foglalná a helyet. 

Otthonról is egyedül repültem, a reptérre sem 
kísért ki senki, s talán ez így is van jól. Szinte ma-
gyarázat nélkül hagytam ott a legutóbbi férfit, 
amint a plafont bámulja. Biztosan azt hiszi, hogy 
meghibbantam, s ez még mindig jobb, mint a való-
ság. Nem mondhattam meg neki, hogy a kistermetű 
Carlos tanácsára, aki két számmal nagyobb kék ka-
bátot hordott, lefoglaltam a repülőjegyet Caracasba, 
csak úgy, egyik napról a másikra, biztosan nem ér-
tette volna meg. Ezért csak összepakoltam, s csak 
úgy az ajtóból vetettem oda, hogy új útra indulok. 

Ondrej már a harmadik férfi a sorban, akit csak 
úgy otthagyok a lakásban, de az egyedüli, akit előre 
figyelmeztettem. Már ahogy hozzá költöztem, meg-
mondtam neki, hogy könnyen megeshet, hogy egy 
napon szedem a sátorfámat és otthagyom. Pont 
úgy, mint amikor miatta otthagytam az előbbit. 
Nem tudom mi ez, magam sem értem, de egy idő 
után mindig veszem a cuccaim és elmegyek. A kö-
zös helyiségből, a munkából új helyre, és mindig 
valaki új miatt. Az életemben több férfit láttam sír-
ni, mint ami normális, s ez ismétlődik. Nem így 
képzeltem, inkább élnék nyugodt életet. S mit nem 
hoz az ördög – most itt ülök a zsúfolt reptéri csar-
nokban, s ölelem magamhoz a hátizsákom, alig 
várom, mikor hagyhatom el a kontinenst, és léphe-
tek életemben először arra a földre, ahonnan Car-
los jött. Alig várom, hogy láthassam Soledad ked-
ves arcát a folyóhoz közeli kis családi szálló recepci-
óján, a kedves Soledad rossz angoltudásával, de jó 
szívével – fiatalnak képzelem, kissé teltnek, élénk, 
ijedős tekintettel. Tegnapelőtt még csak egy valaki 
volt, aki a recepcióról válaszolt e-mailemre, aki 
többezer kilométer távolságra van tőlem, de né-
hány óra múlva az arcát is látni fogom. A rossz an-
golságú Soledadnak lesz keze, lába, s húsból, csont-
ból való, és átadja nekem a szobám kulcsát, és 
olyan hangsúllyal, mint Carlosnak volt, kellemes 
napokat kíván. Én meg majd a szobámban az ágyra 
dobom a hátizsákom, és elindulok felfedezni azt a 
csodálatos helyet, ahová Carlos küldött, azt, amit 
„definitely” meg kell látogatnom. 

Kezdetben nem volt feltűnő, alig szólalt meg, 
csupán csak mosolygott, egész nevén mutatko-
zott be. Lehet, hogy azt hitte, nyilván kell tarta-

nom adatait, vagy ilyesmi. Csakhogy én sosem 
tudom előre a részleteket, az apró-cseprő dolgo-
kat úgysem tudom megjegyezni. Az elején min-
denkitől udvariasan megtudakolom, honnan 
jött, miért éppen ezt a kisvárost választotta, mi 
késztette őket erre, amire a legtöbbje azt vála-
szolta, hogy útba esett. Bécs vagy Budapest volt 
tervbe véve, ám úgy döntöttek, hogy néhány órát 
eltöltenek itt, velem. Valami hasonlót mondott 
Carlos is, hogy tulajdonképpen nem tudja pon-
tosan, miért van itt, alighanem a véletlen műve. 
Bármi is a válaszuk, megkérem őket, hogy kö-
vessenek. Mutogatom nekik a várost, mondok 
ezt-azt a történelméről, kultúrájáról, legtöbbjük-
nek a húsvéti szokások tetszenek, fényképezik a 
kommunista épületeket. A Kék-templomnál 
szinte ámuldoznak, s amikor a Šafárik téren mu-
tatom nekik Emil Gallo fényképét, meglepetten 
hűháznak és szinte isszák minden egyes szava-
mat, amit Laco Bielikről mondok, és mindjárt 
utána a Velvet Revolutionról. Aztán fizetnek, 
majd érdeklődnek további útjuk felől, és amikor 
elutasítom az egy idegen utolsó meghívását egy 
kávéra, hazafelé indulok. 

Csakhogy azon a napon Carlos megvárta, 
amíg mindenki távozik, és megjelent mögöttem, 
apró termetével, és a dzseki lógott rajta. Az 
egész út alatt csöndben volt, elveszett a többiek 
között, most azonban hozzám lépett, és nyugodt 
mosollyal, pont olyannal, ahogy mindig mo-
solygott, ha útközben találkozott a tekintetünk, 
azt mondta, véletlenek nincsenek, és már pon-
tosan tudja, miért jött ide. Hogy találkozzék egy 
nővel, akinek tűz lobog a lelkében. Pontosan így 
mondta, s nekem ez hihetetlenül nevetséges 
volt, de tán ez a hangsúlya miatt volt, csak a 
fejem csóváltam erre. Ő meg szüntelenül csak 
mosolygott, és azt bizonygatta, hogy meg kelle-
ne látogatnom a hazáját, és meg kellene talál-
nom ott a „mouth of Catatumbo River” nevű 
helyet. Aztán folytatta, hogy az embereknek né-
ha el kell hagyniuk azt a helyet, ahol születtek, 
hogy megértsék, miért is vannak a világon, 
hogy megismerjék önmagukat messze a szülő-
földjüktől. Egyre magyaráztam neki, nagyon 
kedves tőle, hogy érdeklődik felőlem, ám meg 
voltam győződve, hogy rólam nem tudhat sem-
mit, s biztosan ugyanazt mondja, mint a többi 
nőnek, akivel csak találkozik. Köszönöm, Car-
los, mondtam, és menni akartam, ő azonban 
kedves mosollyal az arcán azt mondta „You ha-
ve a storm inside of you”, amire zavarba jöttem. 
Véletlenek nincsenek, ismételte, és tört angoljá-
val olyan mondatot mondott, amiből csupán a 
személyes névmásokat tudtam kibogozni meg a 
„purge” szót. Aztán intett és elindult ellenkező 
irányban, mint én, majd kétszer még visszané-
zett, és eltűnt valahol a sarok mögött. 

„You have a storm inside of you”, ismételget-
tem magamban és csodálkoztam, hogy láthatott 
olyasmit, amit életemben csak két férfi, a harma-
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dik meg éppen most kezdi megismerni. Szegény 
Ondrej, valóban nagyon sajnáltam, hogy így ott-
hagytam, csaknem felkészületlenül, de azt hi-
szem, ebben Carlosnak pontosan igaza volt – hir-
telen tudok változni, mint ahogy nyáron a hirte-
len támadt vihar. Mások szerint ez értelmetlen, 
de ahogy most például összeszámoltam ujjaimon, 
arra jutottam, hogy ebben a városban tovább nem 
maradhatok, sokan vannak, akik furcsán néznek 
rám. Végül miattuk kellett feladnom kedvtelései-
met is – mert ez a város valóban kicsi, és az em-
ber lépten-nyomon ugyanazokba botlik. Mindaz a 
sok kellemetlen női tekintet és gunyoros mosoly, 
mintha lenéző komor bohóckodást lepleznének, s 
nekem nincs elég erőm, hogy valakinek magya-
rázzam, ne tartsanak ellenfélnek. Ugyanabba a 
vízbe nem lépek, sosem térnék vissza ugyanabba 
a lakásba, amit egyszer elhagytam. Hát, ez fölös-
leges is lenne, mint ahogy válaszolni Ondrej üze-
neteire, hogy térjek haza. Ugyanabba a folyóba 
nem lépek kétszer és így tovább – válaszolnám. 
Ondrej erre hivatkozna, szívesen filozofál, az utol-
só szalmaszálnak tekinthetné, amibe kapaszkod-
hatna, de hát én innen látom, az ő sorsa, hogy 
abban a folyóban maradjon. 

Az előtte való kétszeri eset egészen más volt, új 
férfi jött az életembe, s az előtte való kezdett nem 
hiányozni, mert arra egyszerűen nem volt idő. 
Csak arra volt idő, hogy egyre jobban megismer-
jem ezt az újat, s a múlt egyre fakult, mint egy régi 
képeslap. Ondrejhoz is csaknem a semmiből jöt-
tem, egyetlen táskával, ráadásul attól az előbbitől 
nem hoztam el jóformán egy ruhámat sem, s ha 
jól emlékszem, az első hetekben nem is volt rá 
szükségem. Ondrejtól szinte el sem váltunk, egye-
dül sehová sem akart engedni, félt, nehogy a múl-
tam valahol a városban a nyakamba leheljen, vagy 
a sarkamra hágjon. Aztán a szobájában kijelölt 
számomra egy helyet, betakargatott a dunnájával, 
amíg ki nem merészkedtem onnan. Új munkahe-
lyet kell keresned, mondta a fejem simogatva, s én 
ezt magától értetődőnek vettem, nem maradhat-
tam azon a helyen, ahol találkozhattam volna az 
előbbiekkel, erre tényleg nem volt szükségem. S 
akkor mintha az égből pottyant volna egy ajánlat, 
úgymond addig, amíg valami mást nem találok, 
javasolta egy ismerősöm ismerőse, és én elvállal-
tam – csaknem minden nap bejárok egy útvona-
lat, de mindig más emberekkel. Megmutogatom 
nekik a várost, s ezt-azt elmondok magamról is. 
Mindig ugyanazon az úton megyünk, de az ő ese-
teik mások: az emberek például arról beszélnek, 
hogy nem egy helyről vannak és utazgatnak a vi-
lágban, olyan helyet keresnek, ahol élni tudnának. 
Némelyikük egész életében arra spórolt, hogy lás-
sa Európát, mások meg arra vágytak, hogy lássák 
ezt a kis várost, mert hallották, hogy itt „cozy & 
cheap”. Aztán naponta visszatértem Ondrejhoz, 
bebújtam mellé az ágyba, és ő betakargatott 
ugyanazzal a dunnával, simogatta a fejem és csó-
kolgatott. Nem félsz, hogy egy napon elhagylak? – 

kérdeztem tőle időnként, ő meg ilyenkor még szo-
rosabban magához vont, hogy nem. Nem tudtam 
elképzelni sem, hogy áldozatául essek valami el-
bájoló idegennek, hogy elhagyjam ezt a szépet va-
lami csillagszem vagy harminc teve miatt. Az 
egyedüli, amit szerettem volna, hogy az Ondrejjal 
való kapcsolatunk kitartson. 

Tényleg szerettem volna vele maradni, letele-
pedni, de egy napon minden megváltozott, amikor 
a lakásában először összetörtem egy tányért. Egy-
szerű volt – teljes erőből a földhöz csaptam, darab-
jai szétrepültek az egész konyhában, ő erre értetle-
nül nézett rám, én meg szidtam. Ondrej meg csak 
ott állt és mondta, hogy nyugodjak meg, mert, hogy 
ő szeret engem, s mi ketten valahogy megoldjuk. 
Én meg még néhányszor becsaptam rá az ajtót, 
mire utolért, az ágyába vitt, megint betakargatott, 
hogy úgy érezzem magam, mint a mennyben. 
Többször ez nem fordul elő, mondtam végül, de ezt 
magam sem hittem komolyan. Pontosan úgy kez-
dődött, mint annyiszor előtte, mint a vihar forró 
nyári napokon. Egyszeriben minden bosszantott 
rajta, a lakás, meg még a hangja is, ezért pörölni 
volt kedvem, hallani akartam, hogy ez neki nem 
kell. Még azelőtt történt ez, mielőtt megismertem 
egy újabbat, egyszeriben ott kívántam hagyni min-
dent, úgy ahogy van, s újra kezdeni mindent elöl-
ről. Ez most valahogy magától jött, tán valóban el 
akartam kerülni egy katasztrófát, lehet, hogy azt 
akartam, hogy Ondrej hagyjon el engem, mielőtt én 
tenném tönkre őt. 

Kis ideig javult a helyzet, többet ölelgetett és 
takargatott, virággal meg csokoládéval kedves-
kedett, ám akkor a turisták egyik csoportjában 
feltűnt az alacsony termetű, kedves mosolyú 
Carlos, és mesélt nekem mindenfélét azokról a 
tüzekről meg viharokról, és hogy nekem el kell 
látogatnom az ő hazájába, a mesebeli helyre, 
ahol a Catatumba folyó a Maracaibo tóba ömlik. 
Feltétlenül el kell oda mennem, és én nem is sej-
tettem miért, azon a napon még jobban odabúj-
tam Ondrejhoz, még jobban bebújtam a takaró-
jába, és vártam, mi fog történni. 

Akárhogy is igyekeztem, már nem tudtam meg-
gátolni a következményeket. Újra megszakadt, ami 
volt, s én nem tudtam ellenállni. Ondrej meg tuda-
kolta, tán találkoztam valakivel, vagy tényleg el 
akarom hagyni, hogy így viselkedem, és én egyre 
csak a fejem csóváltam. Nem mondtam neki sem-
mit, csupán magamban tűnődtem afölött, hogy tán 
valójában ezelőtt sem volt szerepe ebben egyetlen 
férfinak sem, mindig magam akartam, vágytam a 
változásra, és ezért mentem el. 

Mialatt Ondrej egyre azon törte a fejét, hogy 
mivel tudna meglepni s mindent visszafordítani, én 
megtudakoltam, mi az a nagy különlegesség azon a 
helyen, mi az olyan varázslatos ott, miért lenne ez 
olyan sorsdöntő részemre. Amikor ezt megtudtam, 
mindez értelmet kapott, még Carlos nyugodt mo-
solya is: ahol a Catatumbo folyó a Maracaibo tóba 
torkollik, látható egy érdekes tünemény, olyan cso-
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dálatos, szinte furcsa, hogy kevesen tudnak róla – 
az év 160 éjszakáján a folyó torkolata fölött szünte-
lenül villámlik, néha tíz órán át egyfolytában. A 
villámok 280-szor csapnak le óránként. Sokan úgy 
gondolják, hogy a metánnal, nyersolajjal és urán-
nal telített mocsarak vonzása teszi, no, számomra 
ez a hely egyszeriben dél-amerikai szent folyóvá 
lett, amiben lehet, hogy meg kell fürdenem, mos-
danom, új testet-lelket kell öltenem – lehet, éppen 
Catatumbo jelenti számomra azt, amit a rossz nők 
számára a Jordán vagy a Gangesz. Lehet, hogy en-
gem is vonzanak a mocsarak mágikus erői, s meg-
lehet, hogy csupán meg kell találnom a folyót, 
amelybe, mint utolsóba lépek. Legyen, ahogy len-
nie kell, az utolsó pénzemen vettem a repülőjegyet, 
és írtam e-mailt a kedves Soledadnak a szállóba, 
amit a Google-ban találtam. Ondrejt teljesen figyel-
men kívül hagytam, egyszeriben nem létezett szá-
momra, egész napokon és éjszakákon át a mai na-
pig csak Carlos járt az eszemben és honfitársainak 
bölcsessége, amit magával hozott egészen ide, ebbe 
az Európa közepén lévő kis városba. S hinni kezd-
tem abban, hogy azon a vad tájon, többezer kilo-
méternyire a hazámtól, lesz, aki majd segít nekem, 
bármibe is kerül. Egy köszönő szó nélkül fogtam a 
hátizsákom, Ondrej csendben sírdogált takarójába 
bújva, s amikor becsuktam magam mögött az ajtót, 
már mozdulatlanul bámult a plafonra, pont úgy, 
mint az előző két férfi. 

Amikor órákkal ezelőtt számba vettem a mí-
nuszokat és pluszokat, semmi okom nem volt a 
városban maradásra, ahol a jelenlétemben egyes 
nők fölényesen biggyesztették szájukat. A város-
ban, ahol a férfiak, akikkel valaha együtt éltem, 
még köszönni sem tudnak, nem maradhattam a 
lakásban azzal a férfival, akit olyan hirtelen meg-
szűntem szeretni. Így kerültem hát ide, foglalva 
egy ülőhelyet a zsúfolt repülőtéri csarnokban, a 
szomjúság sem zavar, kielégít a képzeletbeli fo-
lyó, amely mágnesként vonz magához. 

Az előbb két utas beszélgetéséből hallottam, 
hogy a repülők egyhamar nem indulnak, mert az 
erős napkitörés gátolja a gépek irányíthatóságát. 

 
(Vércse Miklós fordítása) 

Eseménynaptár 
 

Folyóiratunk szerzőjét, Mayer Erzsébetet ARANY 
DÍSZOKLEVÉLben részesítette a Jókai Közműve-
lődési Múzeum és Egyesület és a Falvak Kutúrájá-
ért Alapítvány Jókai Mór és dr. Szénásy Árpád, a 
magyar kultúra lovagja emlékére meghirdetett 
„Arany János időskori lírájának újszerűsége” című 
irodalmi pályázaton nyújtott kimagasló teljesítmé-
nyéért, az I. Magyar Széppróza Napján Révkomá-
romban, 2018. február 18-án. 

Székelyudvarhelyi Művelődési Ház 
(535600 Székelyudvarhely, Tamási Áron út 15.): 
Felvillanó képek, az MBKKE kiállítása, 2018. 
április 13. – május 3. Megnyitja április 13-án 18 
órakor Kőrösi Papp Kálmán festőművész. 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár Bóna Ko-
vács Károly Galéria (3100 Salgótarján, Kassai 
sor 2.): Izzó sodrásban, az MBKKE tűzzománc-
kiállítása, 2018. április 17–21. Megnyitja  április 17-
én 17 órakor Handó Péter író, antropológus. 

Nevelők Háza Egyesület, Civil Közössé-
gek Háza Gebauer Galéria (7624 Pécs, 
Szent István tér 17.) Tavaszi áramlás, Hernádi Pau-
la tűzzománc-kiállítása az MBKKE szervezésében,  
2018. május 4–31.  

Vigadó Kulturális és Civil Központ (2200 
Monor, Kossuth L. u. 65–67.) Kovács Géza (1958–
2018) kisplasztikai kiállítása az MBKKE szervezés-
ében, 2018. május 7 – június 1. Megnyitja dr. 
Sztrákos Eszter művészettörténész. 

Kismarosi Teleház Alapítvány (2623 Kis-
maros, Kossuth L. út 5.): Szabó László fotókiállítása 
az MBKKE szervezésében, 2018. június 23. – au-
gusztus 31.  

Gellért Szálló, Budapest, 2018. február 
14. (Bálint napja): XXII. alkalommal adták át a 
magyar alapítású, nemzetközi irodalmi díjat, a 
Balassi Bálint-emlékkardot. A díjhoz kapcsolódó 
Balassi-érmet pedig, 2012 óta, olyan kiemelkedő 
személyiségek kapják, akik sokat tesznek Balassi 
Bálint emlékének ápolásáért. Az idei kitüntetést 
dr. Prokopp Mária művészettörténész vehette át. 
 

(Összeállította Ruda Gábor) 

Prof. Dr. Prokopp Mária 
a Balassi-érem átadásán  


