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DÁNOSON SOK A GYILKOS

Helyeslem a cikkeket, melyek a csendőrség intézményét nálunk pompásan beváltnak

magasztalják. Igen, a csendőrség, a mi csendőrségünk ért a gyilkosok kinyomozásához, sőt

túlságosan ért. Kiváló csendőrségünkkel már nem egy ízben esett meg, hogy egy gyilkos

helyett egy gyilkossághoz három gyilkost is talált. Az ilyen eredmény sok egy kicsit a jóból,...

szerény ember megelégszik, ha csak éppen a valóságos gyilkosokat fogják el. Nem gyanúsítok,

de egy nagyon eleven legenda fátyolát libbentem meg. Ha én csatangolnék Dános körül, s a

csendőrök elfognának, nem állok jót magamért, hogy nem vallom be a gyilkosságot. Az „azt

mondják” s némely törvényszéki tárgyalás adatai szerint a gyanúsított ember kap először is

húsz erős pofont. Ez azt akarja jelenteni, ha jegyzőkönyvi nyelvre fordítjuk: mi az ön neve,

aram? A jegyzőkönyvbe pedig sok adatot foglalnak, s a pofonoktól még az oláh cigány is

elszédül. Emlékszem egy régi gyilkosságra... A vádlottak elmondták, hogy ők hordókban

vallottak a csendőröknek a nyomozásnál. Hordókba tették őket, a hordókat újra befenekelték, s

gurítottak le a hegyről. Ilyenkor az ember akkor is vall, beszél, ha süketnéma.

A csendőrség csakugyan nem rossz intézmény, sikerei is voltak már szép számban. Azt se akarja

senki, hogy egy kultúrától visszatartott ország félvad zsiványait szalonba vezessék a vallatáshoz. De

viszont erkölcstelenség volna elhallgatni olyan furcsaságokat, hogy a mi csendőrségünk négyszer-

ötször elfogja és vallomásra bírja a gyilkosokat olyankor, amikor esetleg a gyilkosok, az igaziak, valahol

a markukba röhögnek.

Budapesti Napló 1907. júl. 26.



Antal István

150 ÉV

Nem tudom, ki volt az a barom, akinek éppen idén jutott eszébe, hogy a márciusi ifjak és a
bukott szabadságharc emlékének tisztelegve az Egyenlőség, Szabadság, Testvériség szlogenjével
ingerelje

a guberáló járókelőt
a műtrágyától puffadt májú alkalmi fogdmeget
a kábítószerdilerként Toyotára gyűjtő, szabadnapos rendőrt
a kimenős óvónénit, amint áron alul adja el magát
az Erdélyből áttelepült nagybajuszú fiút, aki csukott szemmel próbálkozik

leszopni az arabot
a kikent-kifent fodrászleányt, aki a Kifutóra igyekszik, hogy azt higgye

egy pillanatra, ő Mariah Carey
a multiplex sclerosisos beteget, aki létszám fölött szenved, és így nincs

számára gyógyszer, ami egyébként létezik
az utcai robbantókat, akik a kisdobos hat pontjával áldották gyermekként

a tábortüzet
az infantilis marhát, aki megállítja a mozgólépcsőt a metró felé menet
a szipura fanyalodó nincstelen gyereket
az üldözöttséget vállaló, régi ellenzékieket, akik nem követik a hatalomba

veszett, színes madarakat
az őrzővédő szolgálatok izomagyú tagjait, akik előbb ütnek, mint beszélnek,

és azután sem szólnak
a staniclit rezgető, nyáladzó néniket, akiknek most a seggét nyalják, hogy

jól válasszanak
a fodrásztól érkezett reformközgazdásznőt, aki azon sajnálkozik, hogy az

ózdi kohász nem váltott időben
az államelnököt, aki a diszkriminált kisebbség korrupt vezetőjét a giccsbe

kriminálja
Münnich Ferencet a Pokolban, aki száz év után, de ötven éve lelt Petőfi

nénire
a kazángyáros hazafit, aki néhány éve a barguzini temetőben talált

Petőfi nénire
a kiskárpótlottak átbaszott seregét, akik alól kivonták a bankot
a félkarú rablókat
a jegyellenőröket
a bal és a jobb oldal buzgó fasisztáit
és
a mindezeket megértő értelmiségieket?

i
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T. S. Randhawa

AZ UTOLSÓ VÁNDOROK*
Etnikai kaleidoszkóp

A nomádok és más őslakó törzsek– letelepedett és ván-
dorló csoportok egyaránt – India törzsi és vidéki tár-
sadalmának szélsőségeit képviselik. Fajilag, nyelvük-
ben, vallásuk és hivatásuk tekintetében teljesen
eltérnek. Számuk India népességének mintegy hét
százalékát teszi ki, ötszáznál is több közösséget alkot-
nak, s száznál is többféle nyelvet-dialektust beszélnek.
Egyesek homogén csoportokat alkotnak, míg mások
alcsoportosulásokban keverednek. A valódi vándor-
népekről nincsenek pontos statisztikai adataink, ám a
teljes népesség egy százalékának töredékénél is ke-
vesebben lehetnek.

Nehéz lenne megegyezni abban, hogy a törzs kife-
jezés a hétköznapi nyelvhasználatban milyen jelleg-
zetességeket feltételez, s hogy mely csoportokat lehet
ezek szerint azonosítani. Nem minden őslakó tömörül
törzsekbe, de egy törzs tagjai sem feltétlenül őslakosok.
Még a bennszülöttségre utaló „őslakó” kifejezés is
csupán a terület történelmének egy bizonyos idősza-
kára vonatkozik. Egyes vándorló csoportokat hivata-
losan törzsként sorolnak be, míg másokat vándorló
vagy félnomád közösségekként, illetve úgynevezett
„volt bűnözőkből álló” törzsekként, fejlődésben el-
maradt osztályokként és kisebbségként tartanak szá-
mon.

A „törzs” kifejezés hivatalosan az őslakókra, illetve
bennszülött törzsekre vonatkozik. India Alkotmánya
meghatározza, hogy egy bizonyos körzeten belül mely
csoportok tekinthetők törzseknek. Az Alkotmány ide-
vágó, törzsek csoportosítását tárgyaló bekezdései ( a
kasztokat is beleértve) a gazdasági és társadalmi
elmaradottságot figyelembe véve bizonyos előjo-
gokkal ruházzák fel a törzseket. A besorolásnál a törzs
megjelenhet egy bizonyos államban vagy körzetben,
de máshol nem, az egyes területek elmaradottságától
függően. Aki India törzseivel szeretne foglalkozni,
annak az Alkotmányban felsorolt törzsek listájánál kell
kezdenie. A kutatók mindezek ellenére folytatják az
akadémikus vitát arra vonatkozóan, hogy a törzs pon-
tosan hogyan épül fel, és miképp lehetne a legmeg-

felelőbben definiálni. A „törzs” és a „primitív törzs”
kifejezések között már hivatalos megkülönböztetés-
nek lehetünk tanúi: eszerint az utóbbi elmaradottabb,
sérülékenyebb és több támogatásra szorul.

A törzs kifejezést a meghódított területek elnyomói
egyes esetekben a gyarmati eredetet lenézve, az
elmaradottabb őslakókra vonatkoztatják. Az Indiába
érkező angolok az előkelő rádzsput és dzsát kasztokat
kezdetben az őslakosok törzsei közé sorolták. Az indi-
ai nyelvekben nem találjuk a „törzs” kifejezés pontos
megfelelőjét. A legjobban talán az ádivási, ádimdzsáti
(eredeti bennszülött), dzsanadzsáti, és az (erdő- és hegy-
lakó jelentésű) vánádzsáti és pahári szavak közelítik
meg.

Néhányan a politikai fejlődés során létrejött állam-
közösség vagy a helyi közösségek és a „csoportosulás”
közti átmenethez hasonlítják a törzseket. Mások
szimpla vagy összetett feltételekhez kötik a törzs
meghatározását. A legtöbbször emlegetett feltétel a
nyelv vagy nyelvcsoport kritériuma. Ez a fajta be-
sorolás azonban nem túl meggyőző, ugyanis a dialek-
tusok, sőt maguk a nyelvek is át-átcsúsznak egymásba
a szomszédos csoportok között, s így nehézkessé teszik
a nyelvi határok azonosítását. Gyakran még ott is
különbségeket találunk az egyes kulturális jellemzők
között, ahol a nyelvi hasonlóságok egyértelműek. A
törzsi nyelvek besorolásának problémája tehát vál-
tozatlanul fennáll.

A törzset meghatározó „összetett” kritériumok a
következők lehetnek: kulturális és egyéb jelleg-
zetességek, ökológiai függetlenség, helyi közösségek
összetétele, genealógiai kapcsolatok, a terület korábbi
lakói, viszonylagos elszigeteltség, társadalmi és gaz-
dasági elmaradottság, közhiedelmek, mindennapi
szokások, minimális társadalmi hierarchia, primitív
gazdasági élet, animizmus és primitív vallások. Ezek az
együttes feltételek azonban a legjobb esetben is csupán
hozzávetőleges eredményeket mutathatnak. Mivel
nincsenek tökéletes összhangban, az egyik kritérium
szerinti besorolás nem egyezhet meg a másik feltétel
által meghatározottakkal. Az is elképzelhető, hogy
maga a kritérium pontatlan.

Az elmaradottság relatív kifejezés. Nem állíthatjuk
teljes meggyőződéssel, hogy egy bizonyos közösség élt
a legkorábban egy területen, illetve hogy onnan szár-

* Részlet a szerző The Last Wanderers című könyvéből (Mapin
Publishing Pvt. Ltd., 1996)
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mazik. Vannak bizonyítékaink arra nézve, hogy a
korábbi, úgynevezett „érintetlen” kasztok India benn-
szülöttei, akik az Indus-völgyi civilizáció során kizárat-
tak a védikus kasztrendszerből. Hasonlóképpen, ha a
dravidákat nem preárja vándorokként sorolnánk be,
származásuk szerint bennszülötteknek számítanának.
A fizikai elszigeteltség kritériuma nem tartható, mivel
a bhíl, gond és szantál csoportok mindegyike területileg
domináns közösség. Nem minden törzs távoli erdők
lakója, mint ahogy az erdőkben élő elmaradott
közösségeket sem mind törzsekként osztályozzuk. A
társadalmi ranglétra bizonyos mértékben mindenütt
jelen van, de a törzsi közösségekre a rétegződés is
jellemző. A nagy gond törzsnél – a rádzs (uralkodó) és
a dhur gond kettéválás mellett – számos mesterség
szerint felosztott kasztot is megtalálunk, például a szol-
gáltató jellegű csoportokat: agaríja ('vasöntő'), ódzshá
('jövendőmondó'), nagarcsi ('zenész'), pardhan ('ván-
dormuzsikus'), szolaha ('ács'), koilabhutia ('táncos').
Nem hiteles kritérium a primitív vallás sem, hiszen
meglehetősen nehéz azt meghatározni, egyes nem-
törzsi vallások pedig igen közel állnak a primitív
babonákhoz. A Himalája bizonyos törzsei buddhisták,
de akadnak közöttük keresztény törzsek is. Primitív
gazdaságirendszer? Egy törzs bőséges forrásokkal ren-
delkezhet, miközben fel sem fogja a monetáris gaz-
daság fontosságát.

A törzs fogalmának meghatározása Indiában még
nehezebb, mint bárhol másutt, hiszen itt egy helyen
vannak jelen hindu kasztok, más etnikai csoportok és
törzsközösségek. Egyes nem-törzsi kasztok karak-
terükben úgyszólván „törzsiebbek”, mint maguk az
őslakó törzsek. India etnikai csoportjainak megkülön-
bözetése is különféle jellegzetességeken alapul, mint
pl. a nyelv, vallás, származás, faj és a kaszt.

Az etnikai csoportok közötti elmosódó határok
miatt az ilyetén kritériumok szerinti besorolás nem
könnyű. Egy vallásilag homogén csoport nem feltét-
lenül ugyanazt a nyelvet vagy dialektust beszéli, míg
a lingvisztikailag megkülönböztetett csoport sem biz-
tos, hogy ugyanolyan vallású illetve származású. India
esetében tehát a törzs fogalmának meghatározásánál
a „törzset” a „kaszt”-hoz való viszonyában kell vizs-
gálnunk, mint két pólust, melyek között különféle cso-
portok folytonossági láncolata bontakozik ki, kettejük
összehasonlító jellegű kritériumaitól függően – ez
azonban nem könnyű feladat! A közösségen belüli
interdependencia magas foka például sokkal inkább
jellemző egy kaszton alapuló társadalomra, mint egy
törzsközösségre, ahol minimális a funkcionális egy-
másrautaltság. Ha azonban a törzs konkrét definícióját
keressük, egyszerre csak úgy használhatunk fel több-
fajta kritériumot, ha tudjuk, a legtöbb törzsre nemmin-
degyikük alkalmazható, valamint hogy a jelleg-

zetességek – a látszólagos hasonlóságok ellenére – szá-
mottevő változásokat mutathatnak.

K L A S S Z I F I K Á C I Ó

Nehéz lenne India bármely vegyes osztályát „tisz-
tán”, véglegesen besorolni. Míg a letelepedett kö-
zösségek etnikai klasszifikációja épphogy csak
megoldható, a vándorcsoportok (főként melyek nem
illeszkednek a vidéki India kasztrendszerébe) olyan
etnikai mozaikot alkotnak, melyet különösen nehéz
darabjaira szedni. Egyes vándorcsoportok kimondot-
tan a primitív őslakosokra emlékeztetnek; mások a töb-
bi törzzsel való vándorlás során létrejött nagyfokú ke-
veredést mutatnak, de találkoztam már néhány
elvárosiasodott csoporttal is. Mintha kaleidoszkópba
néznénk: millió darabka alakul át folyamatosan, attól
függően, hogyan vizsgáljuk a csoportokat – fajuk,
nyelvük és vallásuk szerint, vagy strukturális viszo-
nyaikat, szokásaikat, művészetüket figyelembe véve.

India bennszülött törzsei főként Közép-, Nyugat-,
Észak- és Északkelet-Indiában szóródtak szét, néhány
dél-indiai és egy-egy szigetlakó törzs kivételével.
Legjellemzőbb közöttük a negroid, proto-ausztralid és
mongolid típus.

Míg az Andamanokon negroid jegyeket hordozó
szigetlakó törzsek élnek, India szárazföldjein nem
találunk tiszta bennszülött negrito vonalat; Nyugat-
India Sidhi nevű negroid törzsének tagjait valószínű-
leg csupán néhányszáz évvel ezelőtt hozták át rab-
szolgának Afrikából. Amikor először látogattam el
hozzájuk a Gir erdő idegenek előtt zárt falvaiba (ahol
együtt élnek az ázsiai oroszlánnal), mintha csak
Afrikában lettem Volna. Ennek ellenére egyes dél-indi-
ai törzsek, pl. a kádar és irula közösségek határozottan
negroid vonásokkal rendelkeznek, az északkeleti
hegyekben pedig bizonyos gáró csoportok mongolid
vonásai negrito jegyekkel keverednek.

Második fő fajként a proto-ausztralidokat nevez-
hetjük meg, akik Ausztrália bennszülötteihez hasonlí-
tanak, bár utóbbiak magasabbak, és jellegzetesebb
vonásokkal rendelkeznek, mint indiai rokonaik. Kö-
zép-India legtöbb törzse ebbe a kategóriába sorolható,
annak ellenére, hogy némelyiküknél nem hangsúlyo-
zódnak ki a tipikus jellemzők, és néhányuk más,
például az ausztroázsiai csoportokkal mutat rokonsá-
got.

A harmadik fő csoport a mongolid. Velük leginkább
a Himalájában, a Himalája alatti területeken, valamint
India keleti határvidékén találkozhatunk.

Bár ezek a legfontosabb törzsi típusok, a hármas
osztályozás szerint nem minden közösség sorolható
be, így az antropológusok számos másfajta osztályo-
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zási rendszer bevezetésén dolgoznak. Minthogy az
indiai nép fogalmába a törzsek is beletartoznak, a faji
besorolásnál fiziognómiai és antropometriai szem-
pontokat is figyelembe vesznek. Míg ezek a módszerek
a főbb típusok esetében valóban általános következ-
tetésekre vezetnek, egyedi csoportokon belül nehezen
alkalmazhatóak, és egymagukban nem elegendőek
ahhoz, hogy a nagyszámú törzset és kasztot összeha-
sonlíthassuk-minősíthessük.

A letelepedettek esetében alkalmazott faji beso-
rolást meglehetősen nehéz a nomád közösségekre és
vándorló törzsekre vonatkoztatni, mivel a vándorok
és kalandorok csapatához számos más faj csatlakozott.
Fehér bőrű, magas, árja jellegzetességekkel és perzsa
fiziognómiával, valamint sötét bőrű, alacsony, primi-
tív bennszülött vonásokkal rendelkező népek talál-
koznak itt, akik hasonló ösztönökkel és képességekkel
bírnak, a legelőkelőbb kasztbeliektől kezdve a legala-
csonyabb rendűekig. Vándorlásuk során más csopor-
tok tulajdonságait is átvették, s így még nehezebb
tipologizálni őket. Én például egy bizonyos területen
élő közösség tagjai között óriási különbségeket
fedeztem fel. Úgy tűnik, India minden egyes népe
megtalálható ebben az egyvelegben.

A nyelv szerinti besorolásnak is megvannak a maga
hátulütői, főként manapság, mivel számos csoport a
domináns, nem-törzsi nyelvet beszéli. A kétnyel-
vűséggel kezdődő folyamat sajnos a saját nyelv, majd
a szájhagyomány elsorvadásához vezet. A gond törzs-
béliek mintegy fele már más nyelvre ( hindire, orijára
illetve maráthira) cserélte a gondit. Ezeknek a gond
törzseknek az énekmondói sajátságos módon két-
nyelvűek; egyes pardhanok például a mindennapos
kommunikációban a maráthi nyelvet részesítik előny-
ben, de a gond szájhagyomány és szertartások őr-
zőiként a gondit használják. A toti énekmondók ezzel
szemben csak gondiul énekelnek, mivel a gondokkal
állnak a legszorosabb kapcsolatban. A bonda törzsek
mundául értekeznek egymás között, de a síkvidéki
hindukkal orijá nyelven értetik meg magukat. Ezt a
kívülállókkal teremtett kapcsolatok is szükségessé
teszik, hiszen a törzsi nyelvekből és dialektusokból
hiányoznak a kereskedelmi kifejezések és az udvari-
asabb fordulatok. A kétnyelvűség elkerülhetetlenné
teszi a szavak, kifejezések, szólások keveredését. A
történelem során ide-oda vándorló népek, valamint a
szubkontinens populációjának állandó változása miatt
a nyelvészeti és antropológiai klasszifikációt nem
könnyű összeegyeztetni. Figyeljük meg például,
miféle faji enigmával találkozunk Beludzsisztán bráhui
nomádjainál. A bráhui nyelv dravida rokonságot
mutat (bár ma már szindhi és beludzsi hatás érződik
rajta) de maguk a bráhuik aligha dravidák. Követ-
kezésképp félrevezető lenne a nyelvet és a faji jel-

legzetességeket közvetlen kapcsolatba hozni, habár
utóbbi fontos lehet a vándorlás elemzésénél – a bráhui
nép ezek szerint Északnyugat-India utóvédje, vagy
pedig a délről elvándorlók előfutára.

Az a két fő törzs, mely megőrizte saját nyelvét, a
mundát és sino-tibetit beszélő csoportok. Közép- és
Kelet-India munda nyelvei az ausztrál nyelvcsoport
ausztroázsiai alcsoportjába tartoznak (a másik alcso-
port az ausztronéziai). Ezeknek a nyelveknek és dialek-
tusoknak négy fő csoportja van – az észak-munda
(mundari, szantáli, asszuri, birhor, hó), melyet főként
Biharban használnak; az északnyugati munda Madhja
Pradés-ben; a közép-munda (dzsuang) Oriszában, és a
dél-munda (bonda és szora) szintén Oriszában.

A sino-tibeti nyelvek két fő osztálya a tibeto-burmai
és a thai-kínai. Ezeket a Himalája és Északkelet-India
törzsei használják. Bizonyos elszigetelt ősi nyelvek (pl.
az andamán) továbbélnek ugyan az említett két cso-
port mellett, de India törzsi populációjának további
tagjai nem az ősi, hanem főként indoárja, dravida vagy
keverék nyelveken kommunikálnak. A hatalmas bhíl
csoport dialektusai tehát a maráthi, gudzsaráti és
rádzsasztáni nyelvekkel rokonítható aldialektusok
folyamatos láncát alkotják.

A vándorló törzsek is saját nyelvvel rendelkeznek,
bár a letelepedett városi társadalommal fenntartott
kapcsolataik révén két-, sőt háromnyelvűek is lehet-
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nek, hiszen a vándorlás során bejárt körzetek domi-
náns nyelveit ugyanúgy használják, mint a sajátjukat.
A meglehetősen nagy területen mozgó vándornépek
esetében a saját, függetlennyelv birtoklása szinte szük-
ségszerű, mivel számos más nyelvvel is kapcsolatba
kerülnek útjuk során. A bandzsarák például még
mindig használják saját nyelvüket, a gorbólit. Amikor
bandzsara férfiakkal és asszonyokkal gudzsaráti vagy
hindi nyelven beszélgettem, észrevettem, hogy maguk
között folyamatosan gorbólira fordítják le a beszél-
getést. Az ód nép saját nyelve az ódki. Néhányan önál-
ló dialektust vagy argó kifejezéseket használnak a
titoktartás eszközeként, magánéletük privát jellegét
megőrizendő. A qualandar nyelv titkos szótára számos
eredeti perzsa szót tartalmaz; a gadia lóhárnak nevezett
vándorkovácsok dialektusa a farasi, mely a marvári,
mevári, malvi és gudzsaráti keveréke, valamint néhány
önálló szóalkotás. A vapribóli elnevezésű dialektust
több vándornép is használja különféle helyi változa-
tokkal. Ezek a nyelvek és dialektusok fontos szerepet
játszanak a nomád törzsek útvonalának meghatáro-
zásában.

A „nomád” kifejezés szintén magyarázatra szorul.
A szó szigorú értelemben véve csupán azokra a pász-
tornépekre utal, akik– otthon híján – nyájukkal együtt
állandóan vándorolnak. Szélesebb, bár nem pontos
értelmezés szerint a „nomád” szó minden olyan közös-
ségre vonatkozik, mely a vidéket járva önellátó tevé-
kenységet folytat (gyűjtögetés, vadászat, kereskede-
lem, házalás, kézművesség). A sokszínűséget jellemzi,
hogy lehetnek köztük utcai előadó- és szórakoz-
tatóművészek: akrobaták, zsonglőrök, pantomimmű-
vészek, varázslók, kóklerek, kígyóbűvölők, zenészek,,
táncosok, énekesek, tenyérjósok, jövendőmondók.
Természetesen finomabb megkülönböztetés is létezik.
Ezek a vándornépek különféle nomád vagy félnomád
csoportokból, kasztokból, ismeretlen törzsekből vagy
úgynevezett elmaradott közösségekből származnak.
Népességük az egyes államokban jelentős eltérést
mutat. Csak hogy néhányat említsünk az effajta
közösségek helyi megnevezései közül: „ghumantu”,
„ghumakar” (hindi), „vicharti jati” (gudzsaráti),
„bhataknara” (maráthi), „taprivasi” és „pakhiwas”
(pandzsábi).

A nomádok és vándornépek legtalálóbb megje-
lölése a khánabadós. A perzsa eredetű szó jelentése:
„hátamon a házam”. Ennek ellenére nem minden
khánabadós vándorol állandóan. Néhányan valójában
saját otthonnal rendelkeznek, ahová esküvők és más
hasonló ünnepek alkalmával évente vissza-vissza-
térnek bizonyos időszakokban; a szervezettebb cso-
portok, például a bandzsarák még a tanda elnevezésű
tábori hálózatot is kiépítették. A teljesen nomád és fél-

nomád csoportok között tehát különbség van. A
khánabadós kifejezés logikus megközelítésben jelölné
a gyakran maldharinak nevezett pásztorkodó nomá-
dokat, a „testi jólét birtokosait”. Itt is szükség van azon-
ban megkülönböztetésre, mivel ők alapvetően mások,
mint a nem pásztorkodó vándornépek, viszonylag biz-
tonságosabb létformájuk és útvonalaik miatt, miáltal
helyzetük inkább a hinduizmus vagy iszlám követő-
iéhez közelít.

A pásztorok és gulyások nomád életvitele megle-
hetősen elterjedt. Jól feltérképezett utakon járnak,
állataikkal (tevékkel, marhákkal, bivalyokkal, szama-
rakkal, juhokkal, kecskékkel) együtt gyakran 1500-
2000 kilométert tesznek meg éves vándorlásuk során,
zöldebb legelőket, gazdagabb piacokat keresve. Az
állatok értékes trágyája miatt a farmerek még fizetnek
is azért, hogy vetés előtt az ő földjükön táborozzanak.
A nomádok megfelelő díjazás ellenében a farmer
állatainak legeltetését-őrzését is vállalják egy időre.
Állatok adásvételéből, állati eredetű termékekből (tej,
vaj, gyapjú, irha) tartják fenn magukat; a nyájak biz-
tosítják megélhetésüket. A vándorló népek barátsá-
gosak, segítőkészek az út során megismert falusiakkal,
még személyes dolgaikat is náluk hagyják megőrzésre
a következő évig. A Himalája nomádjai télen a fenn-
síkokra kényszerülnek, ahol enyhébb időjárási kö-
rülmények között legeltethetik az állatokat.

A nomád pásztorélet nem a gyűjtögető és a letele-
pedett életmód közti átmenetet képviseli. Ellen-
kezőleg: nagyon is különleges létforma. A férfiak álta-
lában az állatokat őrzik, míg az asszonyok a táborra
ügyelnek. A társadalmi életet az öregek tanácsa ellen-
őrzi. A többi vándornépnek – a pásztorkodó nomá-
dokkal ellentétben – nincs meghatározott útvonala, így
az általuk megtett távolság változó lehet. Ráadásul ke-
vésbé homogén csoportokba tömörülnek.

Mint már említettük, a vándorló közösségeket nem
könnyű földrajzilag besorolni, vagy egyszerűen
etnikailag-fajilag tipizálni őket. Utazásaiknak köszön-
hetően egész Indiában megtalálhatóak (ugyanazon
néven vagy annak szinonimájával), függetlenül attól,
honnan is származnak. Még az is megtörténhet, hogy
szülőföldjükön kívül nagyobb számban lesznek jelen.
Ezeket a tényezőket figyelembe véve a vándornépeket
leginkább mesterségük szerint csoportosíthatjuk,
amint én is tettem ebben a könyvben. Ez azért is
találóbb, mert a csoportok nagy részét csupán fog-
lalkozásuk szerint ismerik. Mivel a nomád pásztorok
foglalkozása ugyanaz, őket egyszerűen földrajzilag
osztályozhatjuk.

A nomád életvitel őshazájának elsősorban Nyugat-
Indiát tekintik. A legtöbb vándornép erről a termékeny
síkságokkal, nyílt legelőkkel megáldott, a Nagy Indiai
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Sivatagot és a Kaccsh mocsárvidéket magába foglaló
területről származik. Északnyugat-India századok óta
a szubkontinens kapujának számít, melyen keresztül
számos faj jutott át azért, hogy India bizonyos részeit
meghódítsa-kifossza (pandzsábi nyelven van is egy
közmondás: Khada peeta lahe da, baki Nader Shahe da –
„amit ma élvezünk, az a miénk, a többi Nadir sahé” –
ez az iráni uralkodó óriásifosztogatástrendezett annak
idején Indiában). A gyakori összeütközések és azok
eredményeként fellépő társadalmi anarchia, valamint
az állandó szárazság miatt a terület (óriási etnikai kat-
lan) őslakosai állandó költözködésre kényszerültek.
Ma már általánosan elfogadott az az elmélet, mely
szerint a Föld cigány népei Nyugat-Indiából érkeztek.
Könyvemben ezért nagyobb figyelmet szenteltem
Nyugat-Indiának, az ország legszínesebb régiójának,
mely magába foglalja Rádzsasztán, Gudzsarát államo-
kat, valamint Madhja Pradés és Mahárástra egyes
részeit.

A cigányokat más-más névvel illetik szerte a vilá-
gon: „athingani” (Görögország), „pogányok” (Német-
ország), „bohémek” (Franciaország), „zingare” (Olasz-
ország), „zigeuner” és „tatárok” (Svédország), „kouli”
és qorbati” (Irán), „csurivála” (Afganisztán), „gupti”
(Bulgária), „gitanos” (Spanyolország), „rudári” (Romá-
nia), valamint „juki” (Törökország). Az európai cigá-
nyok önmegnevezése a „rom” ('ember'), asszonyaik
esetében a romani, a nem cigányokat pedig „gádzsó-
nak”, illetve „gorgiónak” (angolosan: 'yokel'vagy'bar-
bár') hívják. Ezek a megjelölések időnként pontatlanok
lehetnek, sőt egyes országokban a nem roma nyelvű
vándorcsoportokat is ezzel a névvel illetik. A külön-
böző államokban élő, különbözőképp elnevezett
romák azonban lényegében egyformák, jóllehet a mára
már területileg elszigetelt csoportok eltérőek lehetnek
fizikumukat, temperamentumukat, szokásaikat, mes-
terségüket tekintve. Az európai cigányok öt csoportot
különböztetnek meg maguk között: a lovárit, csurárit,
kalderást, gitanót és a manusht vagy szintit.

Amióta a cigányok Európában és más vidékeken fel-
bukkantak, származásuk kérdése állandó zavart oko-
zott az antropológusok, etnológusok és filológusok
körében. Bizonyos feljegyzések szerint Romániában
1370-ben, Görögországban 1378-ban, Csehszlovákiá-
ban (sic!) 1427-ben, Lengyelországban 1428-ban, hol-
land-belga területen 1420-ban, Spanyolországban
1447-ben, Svédországban 1512-ben, Angliában pedig
1514-ben jelentek meg először. Korábban egyiptomi
származásúnak tartották őket, ezért is ragadt rájuk a
„fáraó népe” elnevezés. A 'gypsy' (cigány) a „gypcian”
(egyiptomi) szó származéka. A zavart tovább fokozta,
hogy a cigányok tréfás címeket aggattak magukra:
„Kis-Egyiptom grófja”-ként, „Kis-Egyiptom lordja”-

ként, „Alsó-Egyiptom keresztényei”-ként mutatkoztak
be. Néhányan Bohémia királyától, Zsigmondtól kapott
menlevelet mutattak fel, ennek köszönhető, hogy még
mindig bohémeknek nevezik őket.

Az etnikai kirakósjáték tehát befejeződött, és
általánosan elfogadottá vált, hogy a cigányok vala-
honnan Északnyugat-Indiából érkeztek (a mai
Pakisztán bizonyos részeit is beleértve), az európai
cigányok nyelve, a romani, a szanszkritból származik,
és számos kifejezésükhasonlít bizonyos Északnyugat-
Indiában használt szavakhoz. Alcsoportjaik elne-
vezése ugyancsak hasonló hangzású – szinti („szind-
hi”), zott („dzsát”), zaruchia („saurashtria”), lovári
(„lóhár”).

A romani nyelv számos dialektussal rendelkezik.
Ezeket attól függően különböztethetjük meg, hogy a
csoportok milyen útvonalon haladtak Európa felé,
hiszen útközben rengeteget gyarapodott szókincsük.
A romani nyelv tanulmányozása és lingvisztikai becs-
lések szerint a filológusok valóban meg tudják ha-
tározni az útvonalat. Néhány csoport Irakon és Szírián
keresztül haladt, mások Egyiptomon át; akadtak, akik
Oroszországba indultak, míg egy csoport egészen
Krétáig jutott. Az ellenséges európai fogadtatás miatt
egyesek a XVII-XIX. század között még Amerikába,
Mexikóba és Ausztráliába is kivándoroltak.

Hogy mi késztette őket India elhagyására? Nehéz
lenne kideríteni, ám számos feltevés létezik. Lehet,
hogy az éhínség miatt, vagy esetleg gazdagabb
területeket keresve indultak útnak. Elképzelhető,
hogy Nagy Sándor indiai előrenyomulása volt a kiváltó
ok. Azt is mondják, Mahmúd Ghazni többezernyi, a
Pandzsáb és Szind, valamint a mai Gudzsarát és Ra-
dzsasztán területéről származó rabszolgát vitt magá-
val, de később felszabadította őket, és csak közép-ázsi-
ai, fehérebb bőrű rabszolgákat tartott meg. Az is lehet,
hogy ezek a rabszolgák el tudtak szökni, amikor
Mahmúd Ghazni fiúörököse elveszített egy háborút és
egy birodalmat a szeldzsuk törökökkel szemben. Egy
másik ősi legenda, melyet a nagy költő, Firdauszi említ
„Sáhnáme” című művében, arról szól, hogy az V.
században Perzsia királya, Bahrám Gór Bagdad mellett
fekvő fővárosából tízezer zenészt kért Észak-India
királyától. Miután megnézte előadásukat, annyira
meglepődött, hogy megkérte őket, telepedjenek le
országában, és földet, ökröket, gabonát ajándékozott
nekik. Mivel a zenészek nem értettek a földmű-
veléshez, hamarosan felélték a gabonát és az állatokat.
A felbőszült király ekkor elűzte földjéről a (lurinak
nevezett) muzsikusokat, és ők azóta vándorolnak.

Maguk a cigányok úgy tartják, hogy egy Gangesz
menti legendás király fiát, Tchent megátkozta egy
boszorkány: „Örökké vándorolnotok kell a földön, soha nem
ihattok ugyanabból a kútból!”, és ők emiatt kóborolnak.
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Akármi is az ok, a vándorlás nem egyszerre, hanem
hullámokban történt. Európába tartó és onnan elve-
zető útjukat hegyek nevei őrzik: a törökországi
Zingána-hágó és az iráni Gardanehye-Kouli Kós (szó sze-
rint: Kouli Gyilkos szoros). Néhányan vissza is jöttek.
Irán zargar cigányai például a XVIII. században kovács-
ként visszatért európai cigányok leszármazottai.

Egy másik válaszra váró kérdés az, hogy miután fel-
szabadították őket (amennyiben a rabszolga-elmélet
pontos), miért nem tértek vissza szülőföldjükre ahe-
lyett, hogy tovább nyomultak Európa irányába.
Egyrészt talán azért, mert mesés történeteket hallottak
az európai utazóktól. Másrészt pedig nem lehettek biz-
tosak abban, hogy ők, akik rabszolgaként vándoroltak
el, ha évekkel később visszatérnek, ugyanúgy be tud-
nak illeszkedni a hindu kasztrendszerbe.

A vándorló közösséget és annak életmódját min-
denhol másként értékelik. Az indiai khánabadós és a
másutt élő cigány csoportok között lényeges elté-
réseket találunk. A vándorló cigányoknak az indiai
khánabadós közösségek tagjaival ellentétben nincs
állampolgárságuk, saját vallásuk, történelmi érzé-
kenységük vagy előrelátásuk. Mára, minthogy külön-
böző országokban telepedtek le, indentitásuk bele-
olvadt a környezetébe, s a felnövekvő generációk
életmódjuk állandó változásával fokozatosan vesztik
el cigány azonosságtudatukat. Az egyes európai orszá-
gokban élő cigányok teljes mértékben eltérnek egy-
mástól. A különbség számottevő, és egyenesen ará-
nyos a cigány csoportok közti elszigeteltséggel.

Jelentős eltérés mutatkozik az elfoglalt társadalmi
helyzet és a társadalomnak nyújtott hasznosság tekin-
tetében is. India társadalma túlnyomórészt agrár jel-

8



legű, itt a khánabadós a társadalom – főként az elszi-
getelt területek – számára hasznos munkát végez
(kézműipar, kereskedelem). A falusiak alig várják a
gadia lóhár és a szikligár kovácsok megjelenését, hogy
munkaeszközöket vegyenek tőlük, illetve megjavít-
tassák, elkészíttessék velük szerszámaikat. Még sza-
kosodással is találkozhatunk – a szikligár kovácsok hi-
deg formázásra specializálódtak.

(A cigány mesteremberek Európában nem játszottak tár-
sadalmilag fontos szerepet, sőt, gyanakvást keltettek ru-
hájukkal, bőrszínükkel, gyakori helyváltoztatásukkal. Kez-
detben vándormesterségeket űztek, voltak köztük réz-
művesek, kovácsok, bádogosok, utcai árusok, házalók,
köszörűsök, lókupecek, fazekasok, harangöntők, kosárfonók,
asztalosok, kocsi- és szekérfestők, orsókészítők, gyapjúke-
reskedők, vigécek, virágárusok, cirkuszi akrobaták. Az ipari
forradalom idején ezek a mesterségek feleslegessé váltak, a
cigányokból fokozatosan vándormuzsikusok, énekesek, tán-
cosok, jövendőmondók lettek, ám néhány kisebb lopástól el-
tekintve, csak kevesen váltak bűnözővé. Akadtak köztük
olyanok, akik megelégedtek a mások által megvetett foglal-
kozásokkal is (sintér, hóhér, sírásó).

Északnyugat-India népe, mely feltehetőleg Európába
vándorolt, vagy erőszakkal hurcolták el rabszolgának, a tár-
sadalom és egy vesztes hadsereg katonáinak találkozását
tükrözi. Míg etnológiai szempontból ugyanonnan ere-
deztethetjük az európai és indiai cigányokat, mesterségüket
tekintve nincs közöttük kapcsolat: az európai cigány kovácsok
nem hozhatók összefüggésbe indiai rokonaikkal. Az az elmélet
sem igazán megalapozott, mely szerint az európai cigányok
kizárólag „bűnöző törzsek” leszármazottai, akik bizonyos
okok miatt kényszerültek Északnyugat-Indiát elhagyni, vagy
az uralkodó űzte el őket.)

A khánabadós közösségek a letelepedett törzsekkel
ellentétben nem elszigetelten élnek – kapcsolatot tar-
tanak mind a vidéki, mind a városi társadalommal. A
szoros családi kötelékeknek köszönhető, hogy ennek
ellenére megőrizték identitásukat és kultúrájukat. A
gazdaságilag fejlett területekre vándorló khánabadós
közösségek tagjai még hagyományos mesterségüket is
hajlandóak feladni egy nyereségesebbért, vagy – az
évszaktól függően – többfajta foglalkozást űznek.
Csupán a szükség viszi rá a közösség néhány tagját,
hogy kolduljon vagy lopjon. Mivel kemény munkával
tartják fönn magukat, legyen az szerszámkészítés,
kereskedelem vagy utcai mutatvány, nem mondhat-
juk, hogy az indiai társadalom ingyenélői, naplopói
vagy csavargói lennének. A kézműves khánabadósnak
néha annyi munkája van, hogy egy pillanatot sem tud
áldozni vendégeire. Egyes törzsek – például a gadia
lóhárok – szervezetten vándorolnak. Miután elértek
egy központi helyre, szétszóródnak–mindenki választ

magának egy-két települést, ahol munkát keres.
Később aztán, a megbeszélt időpontban, újra össze-
gyűlnek, és a karaván tovább halad.

Minthogy általában az éj leple alatt hagyják el
táborukat, vagy érkeznek meg új helyükre, gyanakvás-
sal fogadják őket, noha nem rossz szándékkal teszik
ezt; gyors eltűnésük csupán túlélési taktika, a titokza-
tosság álcája.

(Az európai cigányok az önvédelem terén még tovább
léptek. Az ellenséges fogadtatásra válaszul mítoszokat
kezdtek terjeszteni arról, hogy hatalmukban áll bárkit
megátkozni vagy rontást hozni rá. Jövendöléseiknek köszön-
hetően bizonyos félelmet és tiszteletet ébresztettek maguk
iránt a társadalom többi, letelepedett tagjában. Mivel nincse-
nek házaik, ahová a külvilágot kívülrekesztve elbújhatnának,
magánéletük gyakorlására sajátos „kódot” fejlesztettek ki
maguk között, ami a nem cigányok számára nehezen érthető.
Gyakran például kolduláshoz folyamodnak, vagy úgy tesz-
nek, mintha fertőző betegségben szenvednének, hogy a
kíváncsiskodókat távol tartsák.)

A vándorlókat még egy okból félreértik. Az urbani-
zálódott, különféle mesterségeket űző khánabadósok,
akik nevükön kívül semmiben sem hasonlítanak ván-
dorló rokonaikhoz, kényelmi okokból gyakran a tudó-
sok céltábláivá válnak. Ők ezt ki is használják, és rejté-
lyes, tréfás, olykor hamis válaszokat adnak (egyes
khánabadósok még nagyobb bűnöket is bevallanak, s
képesek megríkatni magukat a tudósokat). A valódi,
vándor-khánabadós azonban ugyanolyan istenfélő,
mint más polgárok, és az általa elkövetett bűnök szá-
ma nem magasabb a társadalmi átlagénál.

A khánabadósok főként gazdasági okokból ván-
dorolnak, ám a legtöbb közösség legendákat őriz ván-
doréletének eredetéről. Ezek szerint a gadia lóhárok
letelepedett kézművesek voltak, míg a mogulok le nem
győzték Chittorgarh-béli uralkodójukat, Mahárana
Pratápot. A kalbelia jógik gurujuk, Górakh Nath
vezetésével kezdtek vándorolni. A bhopa és durgirnurgi
közösség úgy tartja, Istennek kedveznek azzal, ha ván-
dorolnak és vallásos himnuszokat énekelnek. A
bharátri énekmondók akkor indultak útnak, mikor a
hetvenegy ráni (királynő) egyike, Pingla, belehalt abba,
hogy Bharátri rádzsa próbára tette szerelmét.

A britek a múlt századvégéig számos vallási, etnoló-
giai és földrajzi jellegű felmérést jelentettek meg, és
kötetek születtek, többek között az Indiai Civil Szolgá-
lat segítségével. A szerzők – akár hivatalból, akár üres
óráikban tették – jelentős időt szenteltek a munkának,
és rengeteg értékes adatot bocsátottak nyilvánosságra
India „szülötteiről”, a különféle törzsekről, kasztokról
és fajokról vallásukat, hagyományaikat, babonáikat
figyelembe véve – a gyarmatosítók szemszögéből.
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Az indiai nép adatainak – egyébként hasznos – fel-
dolgozása azonban hátrányokkal is járt, minthogy
csupán bizonyos területekre koncentrált, s nem szü-
letett egy, az egész országot áttekintő, az összefüg-
géseket is elemző mű. Maradtak tehát a különböző
törzseket és kasztokat különféle területeken, különféle
szempontok alapján vizsgáló kiadványok. Emellett az
is előfordult, hogy a fontosabb csoportokról nem esett
érdemben szó. A hiányosságok oka valószínűleg a
felmért anyag csekély mennyisége, jóllehet néhányan
genealógusok, sőt törzsi énekmondók segítségét is
igénybe vették. A feldolgozásra váró terület azonban
olyan óriási volt (az egyes csoportokalcsoportjai, a ma-
gasabb rendű kasztokkal való keveredés tendenciája,
valamint a vándorló közösségek állandó mozgása),
hogy az adatgyűjtés különösen nehézzé vált.

A köztudatban az egzotikus szokásokkal ren-
delkező törzsek idilli környezetben, sűrű dzsungelek-
ben, csörgedező patakok mentén élnek, s a sűrű erdők
között vadásznak, táncolnak, énekelnek gondtalanul.
A valóság ezzel szemben teljesen más. Anakroniz-
musuknak köszönhetően a khánabadósokra is nehéz
idők várnak.

A bandzsarák karavánját korábban, főként aszály
idején, kitörő lelkesedéssel fogadták. A gyermekek
emlékezetében ott éltek a madari kígyóbűvölők, a qua-
landár varázslók, a bazigár akrobaták, dholi énekesek;
a rossz gyerekeket mindig meg lehetett ijeszteni a
sáfrányköntösbe öltözött jógikkal. Néhányszor fel-
léptek az uralkodók előtt, akiket elbűvölt a khánabadós
asszonyok szépsége, amint azt Dzsaszma Ódan és Szidh-
rádzs király meséjéből tudhatjuk. Bizonyos paloták
marionett-színházaiban (kathputli mahal) bábjáté-
kokat adtak elő. A bizalom kölcsönös volt, és ha a
nomád csoportok vezetői egy falu elöljáróival találkoz-
tak, barátságuk jeléül turbánt cseréltek. A genealógu-
sok fontos társadalmi szerepet töltöttek be, és bele-
egyezésük nélkül nem jöhetett létre házasság.
Bizonyos területeken egy Bhat hitelesítése nélkül a
rendeletek érvénytelennek számítottak. Sok nomád
hatalmas területeket uralt.

A karavánokat azonban ma már nem várják, és a
vándorok egy része tragikus körülmények között él. A
kereskedelmivé vált szórakoztatóipar, a mozi és a
televízió kiszorította az utcai énekeseket és előadókat.
Az elektronikus média emellett könnyebben képes
kiszolgálni a koncentrálódott népességet, mivel a
tradicionális szórakoztatás kisebb közönségnek szól,
és néha még a közönség részvételére is igényt tart. A
modern társadalom, a tömegközlekedés, az iparosodás
kora a vándorló kézművesek munkáját feleslegessé
teszi. A nomádokat már nem fogadják örömmel a fal-
vakban, mivel a települések és a legelők száma jelen-
tősen csökkent. A nemzetközi határok megerősítése a

mozgásteret szűkíti le. A khánabadósoknak azonban
nincs olyan szervezetük, mely jogaikért harcolna.

Nagy szükség lenne a közösségek fejlesztésére, de
a „fejlesztést” az izolációs stratégiát követő antropoló-
gusok egészen másként értelmezik. Mások ezzel szem-
ben úgy gondolják, hogy az optimális megoldás a
közösségek társadalomba való teljes asszimilációja
lenne. Az igazság valahol a kettő között van, beszél-
nünk is kell róla, hogy megérthessük a jövőjét ezeknek
a közösségeknek, melyek nem szabad, hogy egy törzsi
„állatkert” díszpéldányaivá, vagy a modern társa-
dalom „cirkuszi mutatványosaivá” váljanak.

Veress Krisztina fordítása
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Podmaniczky Szilárd

Elvetemült naplók (á.)

Nagy vörös fény kerekedett, a pornál finomabb sze-
mek forogtak benne, néha alig észrevehetően meg-
villant, a színe nem változott, inkább csak megdob-
bant, súlytalanul hömpölygött a határ nélküli vörös
fénygömb, mintha csak utcai lámpa fényénél a lám-
pahőtől megfordult hópihék, aztán följebb emel-
kedett, megállt, és óriási, erős lendülettel talán egy fél
centit közeledett. Kávé szagát éreztem, egy dupláét,
ami fölött éppen csak meggőzölték a cukrot. El-
fordultam, ernyőt próbált összecsukni a szél. Léleg-
zetelállító; szavak fodrozódtak a számban, melyek
lassan sűrű nyállá álltak össze, erős köpetté, amely ha
fület ér, csak süket duma. A vörös fény belekezdett:
néhány fényörvényre bomlott, piros fényörvényre, a
tölcsérek átfúrtak egymáson, mintha semmiről nem
tudnának, se egymásról, se rólam, hát akkor miről,
semmiről; megnyikordult az egyik, aztán a másik is,
már lassabban forogtak, a kávé szaga elszállt, a cukrot
lenyelte valaki, megállt az első, nevezzük így, leesett,
aztán sorban a többi, leestek, megálltak, a kövön he-
vertek az álló fényörvények. Kúpba raktam egymás-
ba csúszva és a mellkasomhoz szorítottam őket. Nyár
este volt, fekete, mellzsebes pólót viseltem, szűk gu-
minadrágot, amelynek szárait párhuzamosan levág-
va-fogyasztva egyre több parittyát készítettem, gon-
dolva, a parittyákat új guminadrágra cserélem, és
leülök ide, ahol most állok, mellkasomnak szorítva az
összecsúszott kúpfényeket. A mellkasom meleg és
vörös lett, mint akin izzó holtak kelnek át, aztán
lehűlt minden, fagyos lett, dermesztő, letörtem ma-
gamról a kemény kúpcsöveket, és elhajítottam mind
a francba, hogy talán ott, ahová kerültek, elbánik ve-
lük a pompás (.) erózió.

Kábelek lógtak a számból, valami készüléket sze-
reltem, a piros zsinórt a fekete ponthoz, kéket a
zöldre, a sárgán a föld megy át, gondoltam nagyokat
pislogva, mint egy lótetű. A délutáni köptető tea és
a kábelek íze összefolyt a számban, amit hiába is
vizsgálok a tükörben, nem tudok rongyosra csókol-
ni, legföljebb redős lesz, kis hurkák nyomulnak egy-
máshoz, mint a giliszta hátán, ha horgászni fogok,
párás tavaszi hajnalon, összes tulajdonságom elha-

gyom, én leszek a Se, egy hadart Se, aki semmi se,
csak van és az se, mert miért is Ne.

Macska ül az ágyon
ott ülök én is háttal
Feri meg egyet rányom
az evezőlapáttal

Kis hidak, kis szigetek

bömböl a függönyön át a zene
maga férfi?
Kezdjük elölről: neme?

Ezzel szórakozok mostanában, nem nagy dobás,
persze, kitapogatom a falat, megkeresem a sarok-
vasat, az ajtót, kulcsot pecázok elő, bedugom a
zárba, kinyitom, átmegyek rajta, becsukom, bezá-
rom a kulccsal, elindulok, lépcsők után kint az utcán,
megyek-megyek, mint a hárfa, sokszólamú családfá-
ba, odaérek, falat fogok, ajtón ajtó, majd bejutok,
leülök a zöld székemre, istent formálok a saját
fényképemre. Mert nem lehet-e ez a vicaversa, ver-
za? Nem – mondják öten. Meghallgatom jövőre az
ikrátok.

Ha én például minden tudást genetikusan örö-
költem volna, akkor minden itt lenne a génfejem-
ben, amit azok a babgesztenyerázó elődök felspékel-
tek nekem, nekem, aki majd megdöglik itt, csakhogy
apám is alig haladta meg a húszat, amikor születtem,
mit tudhatott még, apja, drága nagyapám, szintén
fiatal lehetett, az ő apja, megint csak törpekorú, nem
hiszem, hogy lett volna a családfában egy kemény
aggastyán, aki nyolcvanas éveiben azt forgatta a fe-
jében, ha törik, ha szakad, ezen a hússlagon bekül-
dőm az időbe az agyam.
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A tudomány nagy vesztesége a logika, a logika
csődje a tudomány; jól megvannak egymás be nem
ismert, fojtott halszagában. A tudás megszerzésének
egyetlen lehetséges módja: az ellenszegülés közbeni
tapasztalás, és ennek fölfordítottja, csak bajos:
tapasztalás közbeni ellenszegülés, az egyetlen tudás
lehetséges módja, fekete-fehér, a radiátorhoz bújok,
nem vagyok rendesen kihasználva. Kenyértörés. A
fuldoklás utolsó buborékai, ahogy amilyen többféle
édes gömbök, a fulladás édes gömbjei, három, ön-
magában soha nem gömb, az utolsó léglélegzet, Pp,
mely felszökik a puszta égre, mintha mindörökre
menekülne attól a három gömbtől, ami akkor volt,
az idő tájt, a szájhúst elhagyám, semmi, nem kell ez,
végre szót értek a halállal, nem rohadok az esztétika
golyóálló szellemmarkában?-e.

Hérodotos görögtűz
addig élsz vagy örök űz
pumpa-pumpa elmegőz
szakácsnak is szakács főz

Inni csak annak kell írás közben, aki ha nem inna,
folyton arra gondolna, mi lenne, ha inna most va-
lamit, és nem arra gondolna, mit írjon, mert már
ivott valamit, egy keveset, és arra gondol, hogy iszik
és ír, máskor meg csak iszik, a végén arra gondol,
mert mondja magában, ez megfoghatatlan, ez a szó-
lam ilyenkor, le kéne írni, holnap csak a ceruzák
merednek ki az asztali köcsögből, és látja, úgy van,
ahogy gondolta, mindent elfelejtett, a menetet, ami-
vel kis híján készre pofozta magát, de ott mered a
ceruzarúd, hideg fényes végén a grafit, mellyel moz-
dulatlan sasok rajzolhatók, nyitott szemű, kiberne-
tikus sasok, amik odabent repkednek a fej agyalá-
gyult terében, és akkor küszöbön a délután, az egy,
vak fények és párduchangok, miért nem ittam in-
kább tegnap, nem gondoltam volna folyton erre, és
most már nyugodt lehetnék egy időre, hogy csinál-
tam valamit, ellene vagy mellette, vagy viszonylag
nem észre venni őt.

Szeretem ezt a zenekart, nem tudom, miért, a
szótárban az állt, csúcsforgalom, káka, egy zenekar
két ennyire különböző hosszúságú fordításnéven,
kétszer írtam is, hogy néven, melyiket töröltem ki, a
másodikat, mondom, biztos, most, ahogy hallgatom,
egy dologra tudok gondolni, kikapcsolom, de majd

nem emlékszem, ha ezt olvasom, hogy kikapcsol-
tam-e, pedig tudni akarom, mi volt valójában, min-
dent elfelejtek, nem lehetetlen, hogy a következteté-
seim nem állják meg a helyüket, nem lehetetlen,
hogy a következetéseim szempontjából legfontosab-
bakat felejtem el, nem lehetetlen, ogy az emberi agy
képtelen a gondolkodásra, ilyen feltételek mellett
nincs kizárva semmi sem, nem lehetetlen, hogy amit
gondolkodásnak gondolunk az valójában a végtudat
érzelmeinek legreflexebb hínárcsapása, csapásai.

Itt állunk, most van, nem lesz itt már pokoli há-
ború, bár nehéz a pótkapus eszével a labda árnyékát
elgondolni. Nagyon egyszerű, megjósolni bármit
nagyon egyszerű; a jósok aranybányája az emberi
tevékenységek variációinak viszonylag kicsi száma.
Nincs mit csinálni. De egyetlen jós soha, semmikor
meg nem mondta, hogy mit képzelgek, legyen így, a
képzelgés az én mindenhatóm, mely mindenkinek
mindenhatója, aki szokott képzelegni, az képzeleg, a
képzelgés a legfinomabb derű, amit a mozgatható
formák ócskavaspiacán összefoghatunk, egy szerves
képzelgés, és mindjárt más színben.

A vámudvar kapuja még messze volt, nem is
tudtuk, hogy ott a vámudvar, az autó meg a nyílt
úton állt meg, kifolyt belőle az olaj, toltuk, a nagy-
mamát hazaküldtük egy villamossal, de csak gyalo-
golt el, lehetetlennek tűnt, hogy a száguldó villamos
megálljon neki, nem szállt fel, mi toltuk a kocsit, az
első lejáró jobbra látszott, a vámudvar felé, betoltuk
oda, láttuk, a nagymama megáll a távolban, nézi,
nem száll fel, nézi, hogy nem toljuk haza a kocsit,
nem érjük utol sem, nem integet, megáll, nézi, gon-
dolja, se ez, se az, hát rizikózunk, hogy a vámud-
varba fordulunk. Megállunk a vámudvarban, tele a
kocsi piával, egy rekesz sör, húsz üveg bor. A vám-
udvar előtt tanakodunk, hogy mi legyen. A vámud-
var egy tér, a téren ház áll, mázsaház, döbbenetes,
lószarral szürkére tapasztott emeletes falak, középen
vaskapu, fönt tornyok, megáll egy zsiguli. Három
rövidet, négy hosszút csönget. Szerintem hívjuk a
szerelőt, vontassuk el kötéllel. A vámkapu kinyílik,
minket néznek, kutyák érkeznek a porfingó homok-
ból, a vámos a kutya fejét ránk fordítja, a zsigulis
bemegy, a vámos néz, hangosan mondom, szar ez a
skoda, úgy ahogy van, a vámos néz, fogja a kutyát,
végül nem engedi-nekünk. A nagymama is odaér, a
kutyák nem ugatnak a vámudvarban, egyszerre hal-
lom és látom, ahogy belőlem valami beszél. Csak fe-

12



szülten hazudgatsz magadnak, te-te, leplezet mivol-
tod, az öléskényszer a szeretetinger legvégső szubli-
málása mifelénk. Nálad a tej.

Az oldalról bevágó holdsávban, úgy láttam, pisz-
kosul mocorog valaki, aki előbb fordul meg, mint
gondolta, nem hittem, hogy a szél ilyen kis helyen
kever, vadul kever a kis szél a bevágó holdsávban,
nem haladt semerre, a tőkéket néztem, ahogy a föld-
ből kiálló könyörgés fájdalmas szőlőgöcsörtjei, a mé-
lyen megfogatott kertre gondoltam, hogy nem talál-
tak semmit, a föld megfordult, és vele semmi, volt
ott négy almafa, apám tudta, soha nem hoz neki
gyümölcsöt, nem tudta, hozott hat ehetetlen reszel-
nivaló almát, keksz a zsebben, rozsdafoltok, apám
nem tudhatott semmit, nem esküdött föl az
almafákra, termésig vagy soha, nem hallom, jól tette,
nem esküdözött, nem emlékszem egyetlen ígéretére
sem, ennek örülök, jól tette, a hold sárga fénye szíjat
hasított az udvarból, a szomszédok házainak
árnyékai legföljebb a kerítésig értek, onnan a kerítés
árnyéka volt, a hold játszott velünk, előjátszott,

átjátszott, a hold Burkina Faso-ban is megtette a dol-
gát, dolgom itt, nekem van, három nyírfa állt az
udvaron, a szobámból láttam, lassan nőnek, nagyon-
nagyon marokra fogtam, ujjam átért az ütőeremre,
aztán nem, már nem éreztem a szívverésem, télen,
ha sütött a nap, eltűntek.

Ha arra gondolok, amire soha nem gondolhatok,
akkor gondolom, van még mire gondolni.

Jókor születtem a földre, épp most, jókor, később
semmi dolgom nem lett volna – mondtam, fütyül-
tem, meszes ruháján nem bomló sapkacérnát talál-
tam.

A Brown-mozgás lényege az, hogy egyre keve-
sebb lesz a néger. A sötét cigány. Minek az.
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Bér Piroska

HÉTFŐ

Indigókék és strassz-színű az ég.
Mindig is kurva akart lenni.

A legalacsonyabb közös nevező.
Az utolsó szalmaszál.

A felső combon
rózsaszín, viszkető hurkákat hagy

a csipkés harisnyagumi.
Olyan nincs, hogy túl hosszú éjszaka.

Lábaközébe támasztott kézifegyver az üzlet:
letarolja szelíd esésű zsigereit.

Pedánsan vágott körmű
az a kéz, ami enni ád.

Meglepően közönséges dezodor
párállik a szalonna szürke szőrzetéből.

Lassú gilisztát takar
a petyhüdt comb.

Az éjszaka közepére
már őszinte érzelmeket

ébresztenek a tagok.

A haját simogató kezet,
a csiklójához dörgöződző alkart:

elkapni.
A bimbójára nyíló állkapcsot:

megrepeszteni.
Beleharapni a kézbe,

ami enni ád.
Csontig lerágni,

és elnézni, ahogy
a hús leválik,

a vér elszivárog
élettelenül hagyva a testet.

Olyan élettelenül,
ahogy ő érzi magát
az enni ádó kézzel

töltött éjszakák után.

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem

hogyan áll a bankbetétem?

Indigó kék és strassz színű ég.
A Hilton portása köszön.

Minden éjjel utolsót lélegzik
az önkiteljesítés felé vezető úton:

Hontalan, hajléktalan,
vonzóan idegen.

Tárt karokkal várta őket ez az ország:
A szerelő aknák, a tatarozó állványok,

az eperföldek, a lebujok,
a hátsó ajtók, a munkásszállók, a cselédszobák,

a gettók.

Testek, hogy átkarolják őket,
és a váladékukat letöröljék.

Szennyesek és mosatlan edények halmaza,
mázsák cipelése,

utcák söprése,
padlók fényezése,

kocsik hajtása,
élőhús mészárlása, darabolása, megpuhítása.

Testük pucérkodása.
Seggük megdugása.
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Szakszervezetlen munkaerőpiac,
áldott legyen a te neved,

hogy megadod mindennapi kenyerünket.
Szabadíts meg minket az idegenrendészet

gonosz ellenőreitől,
akik nap mint nap kémkednek utánunk,

hogy elhajtsanak minket
a te bőségnek örvendő földedről.

Szóról szóra botladozott ebben a nyelvben,
és úgy nyílt meg új hazájának,

mint egy föltépett seb,
elrongyolódott húsú szélekkel.

Hétfő a mosás napja,1

dalolják az ünneplő,
vérfoltos bugyik
a szárítókötélen.

Indigó kékjük lassan kifakul,
mire a fény utolsó szál

szalmáját markolásszák.

1 A brit hagyományok a hét minden napjára más-más házimunkát

írnak elő. Hétfő a mosás napja.
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Aférfi és női ivarsejtek egyesülésekor – a megtermékenyítéskor – a sejtek maganyagai
egyesülnek, és az utódban helyreáll a fajra jellemző kromoszómaszám.

A termékenyítés jelentősége abban van, hogy az azt megelőzően további egyedi életre, új
egyed kialakítására képtelen sejtet, a spermoviumot hozza létre, illetve lehetővé teszi az apai és
az anyai tulajdonságoknak az utódba való átvitelét.

A termékenyítést követő sejtosztódásokkal kezdetét veszi a spermovium differenciálódása,
fejlődése.

Öröklődés és fejlődés elválaszthatatlanok egymástól. A fejlődés az öröklődés adta
lehetőségek megvalósulása, és az öröklődés a fejlődés irányítója.

Az öröklődés lényege: az egyedre jellemző fehérjék létrehozása. ...A zigótában
megközelítően sincs meg mind az a fehérje, amely a belőle kialakuló egyedre jellemző lesz. Az
öröklődés a specifikus fehérjék kialakításához csupán információkat nyújt, mely információk
alapján az egyed fejlődése során (specifikus reakciók révén) alakulnak ki a fehérjék.

...Az öröklődésben két rendszer működik:

1. jelző- (információs) rendszer,
2. végrehajtó rendszer.

Az információs egységet géneknek nevezzük, amelyek a kromoszómákban találhatók. A
gént ma mint morfológiai és egyúttal funkcionális egységet említjük. Az utód tulajdonságainak
kialakításában a gének mellett a végrehajtó rendszer és a környezet is jelentős szerephez jut. Az
egyed fejlődésének alapja a zigóta, amelyben mint egységes rendszerben az összes tényezőnek
kisebb-nagyobb szerep jut az öröklődésben is. Az információközlés a nukleinsavakat nem tar-
talmazó sejtrészekhez kötött, míg a nukleinsavakat nem tartalmazó sejtrészek a végrehajtó rend-
szert képezik. A zigóta az anyai és az apai ivarsejt egyesüléséből jön létre. A két sejt maga-
nyagának egyesülése azt eredményezi, hogy a zigóta információs rendszerének fele apai, másik
fele anyai eredetű. ...A végrehajtó rendszer majdnem kizárólag anyai eredetű. Az információs
rendszer fő eleme a sejtmag, a benne lévő kromoszómákkal, illetve génekkel, pontosabban az
ezeket felépítő nukleinsavakkal. A rendszer tagja továbbá citocentrumok, és a mitochondri-
umok is részben a rendszerhez sorolhatók, azonban ezeknek a végrehajtásban is szerepük van.
Az egyes öröklődő jellegeket a gének több oldalról határozzák meg:

minőségükkel,
mennyiségükkel és
helyzetükkel.

A gén minőségi változása a jelleg változását vonja maga után; a génnek megfelelő kro-
moszómaszakasz kettőződése (vagy sokszorozódása) is a jelleg változására vezet. A gén kro-
moszómán belüli helyzete például a kromoszóma törése révén változhat, s ilyenkor – a pozíciós
effektusnak nevezett jelenséget, a fenotípusban is megváltozó jelleget észleljük. Ezek mellett a
jelleg kialakulása nem csupán egy-egy adott géntől meghatározott, hanem az úgynevezett
génkörnyezettől is.

A környezeti hatásra létrejött jellegváltozás lehet fenokópia. ... A fenokópia a fenotípust érinti csupán,
s ha a következő generáció átlagos körülmények közé kerül, a fenokópiás jelleg eltűnik. Az öröklődés során
történt hirtelen megváltozást mutációnak nevezzük.

(Részletek Dr. Göllesz Viktor: A fejlődéstan alapjai c. könyvéből)
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.)
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Az elmaradott országoknak, közös-
ségeknek van igazán csak okuk és
lehetőségük a fejlődésre. A zigóta nö-
vekedése intenzívebb, „eredménye-
sebb”, mint a már megszületett ember
haláláig tartó szakaszában tapasztalt



monoton, mechanikus, sőt, szociális
igényű fejlődés. A többezer éves kul-
túrák, társadalmak ugyan biztonságot
nyújtanak, de ezzel a kreativitástól
fosztják meg polgáraikat a komfortos
közigazgatás jóvoltából.



Az egyes állatoknál és embereknél az öregedés kezdetének
időpontja fajonként és egyedenként rendkívül eltérő, maga az

öregkor életszakasza is igen különböző lehet, s az öregedés az
egyed halálával ér véget. Egyes fajokban a halál fiziológiásan is a
megelőző, észlelhető öregségi változások nélkül következik be,
például számos rovarfajban a hímek párzás után elpusztulnak,
anélkül, hogy bennük jelenlegi módszereinkkel öregségi változá-
sokat tudnánk észlelni. A fajok többségében azonban a halált több-
kevesebb öregségi elváltozás, illetve öregedési folyamat előzi meg.
Ezek nem csak egyszerű kopások, hanem az egész szervezetet érin-
tő mélyreható változások. Az öregedés tünetei fajonként eltérőek.
Általánosan jellemző, hogy az öregkorban az asszimilációs folya-
matokkal szemben előtérbe lépnek a disszimilációs folyamatok, a
sejtosztódások lelassulása, a szervezet vízvesztesége, ezzel együtt a
szervezet térfogatvesztesége stb., és mindezzel együtt a szervezet
ellenállóképességének és alkalmazkodóképességének csökkenése a
domináns. Nem minden szervben vagy szövetben lépnek fel egy-
szerre öregedési jelenségek. A méhlepény már a szülést megelőző
időben kifejezetten öregedési tüneteket mutat.

Az öregedés oka ismeretlen. Bizonyos, hogy a fajok normális
vagy fiziológiás élettartamának határai a fajra jellemzőek, és így ge-
netikailag meghatározottak. Nem ismert azonban, hogy ez a meg-
határozottság hogyan valósul meg. Sokan feltételezik, hogy az
öregedés tulajdonképpeni oka abban áll, hogy a citoplazmában az
élet folyamán felhalmozódó anyagok hatására a gének mindinkább
inaktiválódnak, illetve az állandóan fellépő mutációk következté-
ben egyre inkább elvesztik összerendezett működési képességüket.
Ebben az értelemben az öregedés már a megtermékenyítéskor
kezdetét veszi.

(Biológiai lexikon, 3., Akadémiai Könyvkiadó,
1982.)
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Lénárt Imre

FÜGE ÉS ZSOLT
– Kötéltánc a Mámor-hegy peremén

1997. 11. 12. SZERDA 8 ÓRA

Megérkezem a megbeszélt időpontban a Duna-Plaza
sarkához. Fügééket még nem látom sehol. Rágyújtok
egy cigire, és türelmesen várok. A Meder utca felől
csapatokba verődve, kialvatlan szemekkel közelednek
felém a Szúnyog-szigeti menhely éjszakai látogatói.
Az első csoportban felismerem Lajost, és magamhoz
intem. Miután megkínálom őt egy cigivel, beszédbe
elegyedünk. Megtudom, hogy miből tartja fenn
magát: a guberálóktól szokott kazettát venni 15 forin-
tért, alaposan megtisztítja, aztán címkét ragaszt a
„gagyi” kazettákra, amit az egyik haverja, aki nyom-
dában dolgozik, 10 forintért legyárt neki. Újabban a
Zámbó Jimmy-k fogynak a leggyorsabban, így Lajos
sürgősen igazodni kényszerült a piac diktálta igé-
nyekhez. Kaján mosollyal az arcán büszkén szétnyitja
szatyrát, amelyből vagy két tucat, fóliával lehegesztett
Zámbó-kazetta villan elő. A szatyor mélye egyéb ér-
dekességeket is rejt: 15 forintért vásárolt ceruzaele-
meket, originált állapotba hozva, melyek egysé-
genkénti haszna megközelíti akár az ötszáz-nyolcszáz
százalékot is. Szóval Lajos ezekkel rója a piacokat
napról-napra – szerencsére van belőlük elég a Fővá-
rosban –, a kör sosem zárulhat be.

Közben megáll mellettünk Füge barátja, Zsolt, akit
jól ismer a kazetta-szélhámos, így zavartalanul ácso-
roghat. Miután Lajos elindult, Zsolttal maradok,
kettesben várjuk Fügét, aki Zsolt elmondása szerint a
csavargyári fizetőszállón megiszik még egy sört régen
látott barátjával, aztán jön ide. Egy ötven körüli, meg-
gyötört asszony lépdel felénk, Zsolt tüstént felismeri,
és odamegy hozzá. Pár méterre állnak meg tőlem,
szófoszlányokat hallok. Intim beszélgetést folytatnak,
és megegyeznek egy ma délutáni találkában ugyan-
ezen a helyen. A nő egy szatyrot nyújt át Zsoltnak,
majd búcsút vesz tőle, és eltűnik a csavargyári szálló
irányába.

– Ki volt ez a nő?
Zsolt még mindig a szatyor tartalmát nézegeti,

aztán szótlanul odanyújtja nekem a nyitott szatyrot,
amiben két szendvics van szalvétába csomagolva, és
egy nájlon zacskóba göngyölt csirkecomb. Még min-
dig értetlenkedve bámulok.

– Az anyám volt. Itt lakik a fizetőszállón, és min-
den nap találkozunk délután ötkor, amikor a vacsorát
hozza nekem.

– Hány éves vagy?
– Hetvennégyben születtem.
– Mindketten hajléktalanok vagytok?
– Én vagy nyolc éve csövezek, mivel az anyám

megismerkedett egy alakkal, aki a lakásunkba is költö-
zött hamarosan. Nem jöttem ki a pasival, aki elhajtott
otthonról. Az anyám nem tudott semmit sem tenni.
Aztán két éve ő is az utcára került, a koma pedig ma-
radt a lakásban.

Míg beszélgetünk, felbukkan mellettünk Füge,
tetőtől-talpig vadonatúj ruhában feszít. Csodálko-
zásomat látva, rögtön mesélni kezd:

– Egy biztonsági őrző-védő káefté főnökétől kap-
tam mindent tegnap. Képzeld, ezért a márkás cipőért,
a farmerért és a csuklyás bársony dzsekiért száz-
ötezret fizetett ki.

– Mit adtál cserébe? – kérdezem, de a választ nem-
csak most, de később se fogom megtudni, mivel Füge,
mintha nem is hallaná, kitérőleg zúdítja rám a többi
információt.

– Két hónappal ezelőtt a Gellért-szálló előtt is meg-
ismerkedtünk egy milliomos sráccal, aki szobát bérelt
nekünk a szállodában, mindent fizetett, kaját-piát. Ne
kérdezd, hogy miért! Egyszerűen nem tudta már mire
elbaszni a pénzét, csak annyit kért tőlünk, hogy le-
gyünk vele. A Váci úton is lakik egy úr, akinek bár-
mikor szólhatunk, rögvest fizet nekünk egy albérletet,
ha kell. Ilyen emberek is vannak.

Zsolt közben elment a szemközti trafikba, ahol egy
doboz szofit vett 175 forintért. Egy régi tízforintosa
maradt, de sohasem költi el, mert ez a szerencsepén-
ze már évek óta.

Elindulunk a Gyöngyösi úti metróállomás irányá-
ba, hogy a Móricz Zsigmond körtéren pár óra alatt
lelejmoljuk a szükséges pénzt, aztán kukázzunk egy
kicsit a Gellért-hegy villanegyedében. A metróaluljá-
róban a jegyautomata előtt megáll Füge, és gyorsan
előkap a zsebéből egy hosszú, az egyik végén begör-
bített pálcát, amit betuszkol a pénzbedobó nyílásába,
és hamarosan megcsörren az első tízforintos. Hirtelen
kulcszörgésre kapjuk fel a fejünket, az automata mel-
letti helyiség ajtaja kivágódik, és egy karbantartó lép
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ki rajta. Gyanakvóan végigmér bennünket, de Füge
már a tisztes bámészkodó járó-kelő pózába vágja ma-
gát. A karbantartó gyanútlanul elhalad mellettünk.

Felszállunk a metróra.
– Ti nyomtátok fel ezt a jegykiadót itt a Gyön-

gyösin?
– Nem. Ez valaki másé lehet már jó néhány napja,

de mi reggel mindig megelőzhetjük a tulajt, mert
degeszre szedjük magunkat – válaszolja Füge.

– Fel vannak osztva a területek?
– A, dehogyis. Ott csinálhatja mindenki, ahol ép-

pen akarja. A hatvanegyes villamos végállomása
például nagyon jó hétvégenként. De a legjobb az
Oktogon, a Duna-Plaza és az Europark környéke.

– És a pályaudvarok?
– Ott csak a Keleti és a Nyugati éri meg, hogy

hétvégére feltedd a telefonfülkénél is a zsebkendőt,
aztán jöhet a kispálcával a lecsapolás – folytatja Zsolt.
Füge közben fesztelenül vetkőzni kezd: a tegnapi
ajándék pólót átcseréli egy szakadt ingre, a lejmolás
sikeréhez szegényes külső dukál.

8 ÓRA 30

Megérkezünk a Ferenciek terére, és a kirakatok
előtt várjuk a 7-es buszt. Füge és Zsolt a kirakat üve-
gére tapadva bámulják a méregdrága cipőket.

– Nekem ez a tizenhétezres Martens kéne! De ezzel
a tizenkétezres All Colls sportcipővel is beérném.

Felfurakodunk a tömött buszra, és háromnegyed
kilenckor letüremkedünk róla a Móricz Zsigmond
körtéren. Átgyaloglunk a zebrán, és a BKV szolgálati
épülete mögött, a vakvágány mellett, ahol hajdan a
sör-villamos állt, megkezdődik a lejmolás. Füge ráveti
magát egy ballonkabátos öregúrra, Zsolt pedig egy
húsz év körüli, bársony kabátos fiúra. Az első menet
sikeres, Füge az öregtől egy százast kapott, Zsolt
pedig huszonkét forinttal vette le a srácot. A fiúk nem
sokat beszélnek egymással, hanem szinte szökellve
egyik emberről a másikra kitartóan kéregetnek. Ha
valaki esetleg egy nagyobb összeget – százasnál
kezdődik – ad, akkor egyik szemhéjukra helyezik a
pénzdarabot, és fütyörészve odamennek a másikhoz,
és leadják a pénzt. Ritkán fordul elő, hogy a nagyobb
összeget maguknál tartanák, hogy a sikert ne osz-
tanák meg egymással. Úgyis közös minden: a pénz, a
siker, a bizalom is. Nincs főnökösködés, nincs kine-
vezett pénztáros – mindenki egyenlő.

Zsolt egy szemüveges, farmerkabátos lányhoz
megy oda, aki türelmesen végighallgatja a mondókát,
aztán a pénztárcájából előhalászott ötvenest Zsolt
markába nyomja. Zsolt megköszöni a pénzt, aztán

jöhet a következő kiszemelt, ez ötven körüli, zöld-
kabátos, aktatáskás úr.

– Elnézést kérek, főnök úr! Nem tudna kisegíteni
pár forinttal?

– Ha szükséges, igen – válaszolja a férfi, és a zse-
béből ötvenes kerül elő.

Odajönnek hozzám, és megszámolják a pénzt.
Megkérdezem Fügét, hogy csinálja.

– Hát úgy, hogy azt mondom, amit hallottál: nem
tudna-e kisegíteni, kajára kéne... De volt már, hogy
untam ezt a dumát, és váltottam azzal, hogy itt lakom
fönt a Gellért-hegyen egy barlangban, mert hajlékta-
lan vagyok... De tegnap például azt mondtam, hogy
Ferrarira gyűjtök, ez sokaknak tetszett, és adtak. De
ha úgy találom, akkor egyszerűen megmondom, hogy
piára kell... úgy is szoktak adni.

– Vannak olyanok, akik nem adnak?
– Ez nem így megy. A legszarabbak azok, akik nem

szólnak semmit, hanem továbbmennek, átnéznek raj-
tunk. De például a gyerekesekhez vagy a terhesekhez
nem megyünk oda. A legjobb nap mindig a hó kö-
zepére esik, amikor megérkezik az embereknek a
jövedelempótló vagy a nyugdíj.

Füge kiszemel magának egy nyugdíjas öreg-
asszonyt, elébe siet.

– Kézit csókolom! Nem tudna adni pár forintot?
– Miért nem mész a Tanácshoz, fiam?
– Zárva van az szerdán, csókolom – vágja rá auto-

matikusan Füge, és már fordul is oda a legközelebbi
járókelőhöz.

– Elnézést kérek, drága asszonyom! Ki tudna
segíteni pár forinttal? Hajléktalan vagyok – hadarja
tisztelettudóan Füge.

– Én is az vagyok – vágja rá sietve a jól öltözött asz-
szonyság, és sietősre veszi a lépteit.

Füge két félszegen ácsorgó afrikaira figyel fel, és
máris ott terem mellettük.

– I have one problem. Give you me money, please
– tartja a markát.

– I have no money – válaszolja különös törzsi ak-
centussal riadtan az egyik, majd összenéz ugyancsak
riadt honfitársával, és sebesen elillannak a térről,
nehogy időt adhassanak Fügének a tapadásra.

Zsolt új rafinériával próbálkozik tőlem pár lépés-
nyire.

– Most lopták el az autómat, tudnál adni egy-két
forintot buszjegyre? – fürkészi komoly arccal a hu-
szonöt év körüli bőrkabátos diáklányt. A lány szinte
megbabonázva mélyeszti egyik kezét a kabátbelső-
jébe, és a keze ügyébe eső összes apróját, tizenkét
forintot, Zsolt markába szórja, aztán megkönnyebbült
arccal maga mögött hagyja a mai nap első kényel-
metlen inzultusát.

Zsolt fölbátorodva elállja az útját egy húszéves
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körüli tarisznyás fiúnak, aki mintha meg se hallaná
Zsolt mondókáját, merev arccal folytatná tovább az
útját, de Zsolt ráérez a fiú bizonytalanságára. – Akkor,
tudod mit, elkísérlek – mosolyog pimaszul a zavart
srácra, válla szinte a fiú vállát érinti, úgy lépdel áldo-
zata mellett, és majdnem a tér széléig kíséri, mire az
megadja magát, és negyven forinttal gazdagítja
Zsoltot, aki a siker lendületével szólítja le a mellette
elsiklani akaró szemüveges fiút, aki feszülten várja
Zsolt akcióját.

– Már ismerjük egymást! – előzi meg Zsoltot, és a
lejmoló csodálkozása alatt időt nyerve szívódik fel a
tér forgatagában.

– De honnan? – motyogja szinte lecövekelve.
Füge eközben egy középkorú jogging költemény-

be öltözött, agyonszoláriumozott hölgyre zúdítja rá
kérését, aki megelőzve a kellemetlenségeket tizenhét
forintot nyom Füge markába, amit Füge köszön is szé-
pen, és egy harminc körüli szemüveges, farmernadrá-
gos, hasított bőrkabátos férfi nyomába ered, és rögtön
belevág a „piakérős” verzióba, ami annyira megteszi a
hatását, hogy a férfi cinkos mosollyal száz forintot ad.
Füge diadalittasan tapasztja a szemhéjára a pénz-
darabot, és kimért léptekkel, pisszegve odasétál
Zsolthoz, hogy leadja neki a szerencsepénzt. Zsolt ez-
alatt három szál cigivel nyúlta le a farmerkabátos fiút.

9 ÓRA 25

Füge könnyít magán a BKV-s pavilon tövében,
majd újra beleveti magát a körtéren áthaladó, munká-
ba igyekvők tömegébe. A „barlangban lakom” szöveg
annyira megteszi a hatását, hogy egy öltönyös bácsi
harminc forintot, egy komolyarcú asszonyság húsz
forintot csúsztat Füge markába. A sorozatos siker lel-
kesedésével szólítja le Füge a következő hátizsákos
fiatalembert, aki a barlang-história meghallgatása
után száz forintot ad.

– Mindenkihez odamész, vagy arcra választod ki
azt, akit éppen letarhálsz? – kérdezem Fügét.

– Ez teljesen hangulattól függ, ha nem vagyok
fáradt, akkor mindenkihez, de legjobban az olyan
szemüveges egyetemista-kinézetűek adnak, mint
amilyen te vagy. Egyébként azok a vagányak, akik
visszaszólnak valamit, azok jó fejek.

Zsolt közben egy szemüveges fiút vett le harminc
forinttal, majd egy szintén ifjú korúnak tűnő kínaival
próbálkozik, aki pénz híján egy szál cigivel segítette
ki. Majd megáll egy pillanatra a tér közepén, és tekin-
tetével végigpásztázza a teret, tekintete rátapad egy
húsz év körüli srácra, alkalmas pillanatban neki-
iramodik, és a fiút utolérve, leszólítja:

– Ne haragudj, egy kis kajára kéne pár forint –
hadarja.

– Megy a villamosom – válaszolja legalább olyan
gyorsasággal a fiú, és elszalad a villamosmegálló irá-
nyába.

9 ÓRA 30

Folytatják a lejmolást. Zsolt a „kajára nincs pén-
zem”, Füge pedig a „barlangban lakom” történetet
adja elő először egy ifjú hátsó-indiai férfinak, aki
ugyan nem sokat ért az egészből, mégis ad Fügének
hatvan forintot. Zsolt pedig egy egyetemista-kinézetű
lánytól százötven forintot kap. Füge odasomfordál
egy feltehetőleg randevúzó, harminc körüli, fekete
bőrkabátot és szoknyát viselő nőhöz.

– Bocsáss meg, de barlangban lakom...
Füge még alig kezd bele a mondókájába, a nő fel-

csattanva szakítja félbe:
– Tudod mit, picim!
Zsolt és Füge majd megszakad a röhögéstől, majd

miután elcsitulnak a kedélyek, rágyújtunk egy cigire.
Aztán Zsolt megint egy egyetemista-arcú fiúval

próbálkozik, és miután elmondta a gondját, a fiú csak
ennyit válaszol:

– Ne haragudj, most tettem a bankba.
– Na ez korrekt volt – mondja Zsolt. – Végül is

sokkal jobb, mint az, aki belenyúl a zsebébe, de nem
ad. Az a legidegesítőbb, egyszer úgyis bebombázok
egy ilyennek.

9 ÓRA 50

Füge komor arccal lépdel hozzánk, és szól nélkül a
tér túlsó felére biccent a fejével, ahol két rendőr
strázsál.

– Baj van? – kérdezem.
– Igen. Az az utálatos az egészben, hogy garáz-

daságért lezárhatnak, mert molesztálod az embereket.
Úgy döntünk tehát, hogy nem folytatjuk tovább a

lejmolást. Összeszámolják a pénzt: 968 forintot sze-
degetnek elő a zsebeikből. Füge azt mondja, hogy
valamilyen kaját kéne szerezni vacsorára, amit majd
este megfőzhetnek a hajléktalanszállón. A közelben
található is egy hentesüzlet, ahol rendszerint kapnak
ingyen. A boltban dolgozik Tomi, akit néhány hónap-
ja ismertek meg a Körtéren, és annyira összebarátkoz-
tak, hogy húsadomány tekintetében bármikor számít-
hatnak rá. Csak az a baj, hogy Füge most nem mehet
hozzá (ennek okát nem sikerült megtudnom), ezért
egy levelet ír Tominak, és Zsoltot bízza meg azzal,
hogy adja át neki a hentesüzletben. A levél szövege a
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következő: „Szia, Tomi! Ne haragudj, hogy nem tud-
tam jönni, de Bent vagyok. A Zsoltinak adjál már
valami kaját, hogy be tudja hozni. 27-én lesz a tár-
gyalásom. Szia. Füge. Jó munkát.”

Bemegyek Zsolttal a henteshez. Várunk. Tomi, egy
húsz év körüli, jól fésült fiú, a pult mögött bárddal
darabolja a csontos húsokat. Zsolt megvárja, míg a
vásárlók elszállingóznak a pult elől, és odamegy To-
mihoz. Átnyújtja a levelet. Tomi figyelmesen átolvas-
sa, aztán megtörli az orrát, majd szó nélkül elballag a
raktár felé. Nem telik bele két perc, és egy nagy
nylonzacskóval a kezében tér vissza, amit átad
Zsoltnak. (Két kiló csont és aprólék van benne.) Zsolt
kér Tomitól még négy zacskót, amiket gondosan
összehajtogatva zsebre vág.

10 ÓRA 15

A sarkon Füge már türelmetlenül vár minket.
Elindulunk a Karinthy Frigyes úton, és pár száz méter
után bemegyünk egy sarki közértbe, reggelit venni
(három üveg kólát, amit az üzletben iszunk meg, egy
sportszeletet nekem, egy fonott kalácsot, teavajat és
egy fél literes kakaót). 370 forintot költünk.

Kijövünk a boltból, és a Bottyán utca sarkán lekan-
yarodunk a Budafoki út irányába.

– A múltkor itt, a Bottyán utcában szólított le min-
ket egy öregasszony, hogy hordjunk már le néhány
lomos bútort. Negyedórás melóért 2500 forintot kap-
tunk ketten. Mondta az öregasszony, hogy a telkén is
dolgozhatunk majd, de nem hívott többször.

A Budafoki úton baktatunk. Zsolt és Füge beletúr-
nak a kukákba, de nem találnak semmi érdekeset. Két
hete Zsolt talált egy kukának támasztott versenybi-
ciklit, s mivel nem volt leláncolva, elkötötte. Dél-
utántól hajnalig kerekezett vele a városban, aztán
ugyanoda vitte vissza.

Bemegyünk egy Azúr illatszerboltba. Zsolt és Füge
megáll a festékes polcok között. Tanakodnak. Füge
odamegy a pénztároshoz:

– Tessék mondani, Cellspeciál nitrohígító van?
– Nincs – válaszolja a pénztárosnő.
– És jövő héten lesz? – kérdezősködik Füge.
– Lehet, hogy érkezik.
– Akkor tessék már félretenni nekünk egy literest

vagy fél literest.
Zsolt kiokosít, hogy a Nitro-Cellspecial azért jobb,

mint a sima nitrohígító, mert annak 30-35 százalék
helyett 50 százalék felett van a toluoltartalma. A leg-
jobb persze a tiszta toluolhígító lenne, amiben 70 szá-
zalékos a koncentrátum, de azt ritkán lehet kapni. Így
kénytelenek beérni a sima nitrohígítóval, amit meg is
vesznek 179 forintért.

Zsolt már kilenc éves kora óta szipuzik, Füge
tizenötévesen kezdte.

– Füge, mit érzel, amikor bekábulsz?
– Belelátok a másik ember lelkébe.
Többet, sajnos, nem tud mondani az érzéseiről.
– Szüléiddel szoktál találkozni?
– Most már minden hónapban lemegyek hozzájuk

Miskolcra. De korábban nem jártam le, mivel más-
félévesen adtak be a Zaciba. Most hét végén is leme-
gyek hozzájuk, egy újságíró haverom visz le Astrával.

– Van barátnőd?
– Nincs, rég összevesztem vele. A Várban ismertem

meg. Zsuzsának hívják, fotóriporter. Negyvennégy
éves. Két agarat szokott sétáltatni. Én meg odamen-
tem hozzá, és letarháltam. Adott is valamennyit, aztán
hazament. Másnap újra találkoztam vele, és akkor
már egy ötszázast és kaját is kaptam tőle. Aztán haza-
vitt, és megfürdetett. De már régen nem voltam nála,
mert pár hete találkoztam Évával, aki húsz éves, de
most vele is össze vagyok veszve éppen... Hát így.

10 ÓRA 20

A Rudas fürdőig megyünk busszal. Mikor leszál-
lunk, Zsolt a megálló kukája alatt megpillant egy
buszjegyet, és fölveszi: csak egy lyuk van rajta, biz-
tosan jó lesz még valamire. Elhaladunk az Erzsébet
híd lába mellett, és a híd alatti gyalogátjárón kö-
zelítjük meg a Döbrentei teret. Füge Talál egy Ice-teás
dobozt, rögtön kiissza a maradékot, ez a kedvenc
üdítője.

10 ÓRA 55

Kaptatunk felfelé a sétányon a Gellért hegy irányá-
ba. Egy bozótokkal övezett tisztásra érünk. Füge
észrevesz egy hatalmas vaslemezt, odasomfordál, fél-
retolja. Egy vízmérős akna, két hátizsák van elrejtve
benne. – Éreztem, hogy itt lesz valami.

Körbenézek, és a szomszédos bokrok tövében ki-
terített paplanokat látok meg. Füge szó nélkül kiemeli
a két hátizsákot, Zsolt asszisztál neki az akcióhoz,
majd a hátukra veszik a zsákokat, és megindulnak a
közelben fekvő, eldugott játszótér irányába. Kifor-
gatják a zsákok tartalmát: egy fehér póló, rövid
bermuda-nadrág, zoknik, farmerdzseki, Nivea-arc-
krém, egy Simod hátitáska.

– Ti szoktatok itt aludni, a tiétek a cucc? – kér-
dezem naivan.

– Nem, de mit érdekel az téged! Itt hagyták, nem
kell nekik – válaszol Füge halvány indulattal a hang-
jában. Jobbnak látom, ha nem avatkozom bele a dol-
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gukba holmi szentbeszéd tartásával, nincs itt az ideje,
mert manipulálnám az eseményeket, és ez rontana a
történés hitelén. Valahol örülök is, hogy a fiúk ennyi-
re fesztelenné váltak előttem.

Zsolt lecseréli hátizsákját a Simod-ra, Füge pedig
magához veszi a farmerdzsekit. A maradék holmit
szanaszét otthagyják a padon.

11 ÓRA 15

Az Orom utcán ballagunk a hegynek fölfelé. Füge
előhúz a zsebéből egy kötött kesztyűt, benyit az egyik
ház kukatárolójába. Zsolt követi őt. Kiderül, hogy
csokit keresnek, mert megéheztek, de csak egy fél
zacskó burgonyaszirommal kell beérniük. A követ-
kező épület előtt egy építkezési konténer hever. Zsolt
megáll előtte, kotorászik a konzerves dobozok között.
A múltkor nagy mennyiségű rezet talált itt, amit pénz-
zé is tettek a MÉH-esnél. Füge közben odamegy a kö-
zépkorú férfihez, pénzt kér tőle, aki nyomban esetlen
szabadkozásba kezd, majd egy szál cigi felkínálásával
könnyít a lelkén.

Miután átgyalogoltunk az erdőn, leülünk egy pad-
ra. A fejünk felett, a lomkoronák ág-bogain keresztül
előtüremkedik a Szabadság-szobor pálmaága. Kipa-
kolják a hátizsákból a kalácsot meg a vajat, és ebédhez
látnak.

Füge befejezi az evést, és előhúzza a hígítós pa-
lackot a nájlonzacskóval együtt, és félig megtölti a
tasakot. Rákönyököl a korlátra, és elmereng az elé
táruló panorámában: makettként fekszik előtte Bu-
dapest. Felülről egészen rendezettnek láthatja a
várost, a hidakat és az épületek sokaságát, és mindez
most a kezében van. Füge a szájához emeli a zacskó
nyílását, és egy igazán mélyet sóhajt. Hamarosan
Zsolt is követi társát, tölt magának az anyagból, oda-
lép a barátja mellé, ráhajol a korlátra, belebambul a
makettvárosba, és nagy lélegzetet véve átadja magát a
hígító erejének. Légzésük csendjét felhangosítják a
zacskók zörgései, minden levegővétel a nájlon-zi-
zegés ütemévé alakul át. A Főváros a hátgerincén
hever előttük – most végre övék lehet pár órára.

Füge eltorzult arccal motyog maga elé valamit,
közben elmosódott vigyor ül ki a szája köré. Zsolt
még mindig némán, rezzenéstelen arccal bámulja a
Dunát.

Füge felém fordul, mereven rám néz, a pupillái ki
vannak tágulva, a különös gáz-mosoly most már
egész arcára kiül.

– Jó állad van – suttogja alig kivehetően, miközben
lassú mozdulattal kinyújtja feléin a tenyerét, és mu-
tatóujjával megérinti az államat. – Csak nehogy szét-
üssük – tagolja, és le sem veszi rólam fátyolos tekin-

tetét, közben mélyet szív a zacskóból. – Látom, hogy
buzi vagy, és most királynőt választunk – folytatja
tovább mámorosan. Közben bevillannak nekem a
reggeli dicsekvések a ruhakölteményről, amit a
vagyonvédő kft. vezetője ajándékozott Fügének, a
rejtélyes figurák, akikkel hetekig százezreket lehet
elherdálni a Gellért szállóban, és a férfi, akinél ingyen
lehet lakni. Rágyújtok egy cigire, és átnyújtom
Fügének, aki engedelmesen elfogadja tőlem.

– És a király, aki választ, te leszel? Vagy ki? Hogy
hívják? – kérdezem tőle halkan.

– József a király... A királyok nincsenek kitiltva a
szállóról...

Zsolt még továbbra is csöndes, magába forduló.
Füge odatámolyog hozzá, és ő is belemerül a Zsolt
által bámult képbe. – Örvény? – szólítja meg suttogva,
de Zsolt nem ad választ, hanem továbbra is a korlátra
görnyedve, kinyújtott nyakkal bámulja a szürkén
hömpölygő Dunát.

– Menj vissza! – dörmögi Zsolt alig érthetően,
ugyanakkor mutatóujjával a folyó irányába bök,
mintha azt utasítaná.

– Tudod mit jelent, ha az örvény elkap valakit? –
kiabálja a válla fölött Füge hátrafordulva, és hirtelen
borús tekintettel nekiiramodik a hegy csúcsára vezető
ösvénynek. Egy pillanat alatt szem elől vesztem. Zsolt
is megmozdul, a járomcsontjai kifényesedtek, de a
szeme nyugodt. Elindulok felfelé az ösvényen. Zsolt
mögöttem csoszog. A csapás egyik fordulójában foko-
zott óvatossággal kell araszolgatnunk, mert a szer-
pentin pereme csíknyi szélességű, és hirtelen meg is
törik, ahonnan már csak a szakadék tátongó mélysége
a folytatás.

– Itt az egyik haveromat lelökték egy liter hígítóért
– emlékezik Zsolt.

– És meghalt? – az aggódásomat már nem tudom
leplezni Füge miatt. Megszaporítom a lépteimet, Zsolt
is belegyorsít. Szerencsére néhány perc múlva
felfedezzük Fügét, aki vagy tíz méterrel följebb a kőki-
látó padkáján ücsörög, hátat vetve a Ferenc József
hídnak.

11 ÓRA 40

Letelepedünk Füge mellé a kőpadkára. Mindhár-
man a hidat nézzük némán, közben a fiúk száján rit-
mikusan zizegnek a nájlonzacskók.

– Milyen szép napunk van! – jegyzi meg Füge
artikulálatlan hangon, és meredten felém fordul. –
Imi, mondd te!

– Mit?
– Hát... hogy záródik az ajtó – kéri kétségbeesve. A

szája szélére fehér, repedezett nyálréteg rakódott le.

22



– Záródik az ajtó – mondom, és Fügének ez látha-
tóan jól esik. A hátunk mögött megzörren az avar, és
egy szaglászó kutya bukkan fel. A gazdáját is látjuk
közeledni.

– Tacsi! – kiált fel Füge, és elindul a huszonöt év
körüli, jólöltözött fiú felé. – Van pár forintod, ne
haragudj? – szólítja meg tántorogva.

– Kutyasétáltatáskor nem hordok magamnál pénzt
– válaszolja kimérten –, de látsz azért? – enyhül meg
a hangja, ahogy közelebb ér Fügéhez. Tollászkodva
előkeres egy ötvenest, majd távozik.

12 ÓRA

Kalapos öregúr ereszkedik lefelé a lépcsőn. Füge
elétámolyog. – Elnézést. A bácsi ki tudna segíteni pár
forinttal?

– Nincs nekem pénzem. Miből?
– Zsebből! – felesel vissza Füge, a bácsi pedig mor-

mol valamit, és fejcsóválva tovasétál.
Elindulunk lefelé a kilátóból. Füge leválik rólunk,

és eszetlenül rohan lefelé az alattunk kúszó szer-
pentin felé, néha megbotlik, de nem esik el. Az alsó
sétányon egy középkorú férfi sétálgat kutyával. Füge
már vagy húsz méterről üvölti a férfi felé: – Ki tudnál
segíteni pár forinttal?

– Nem látod, hogy kutyával vagyok! – kiáltja visz-
sza a kutyás, és széttárja a karját.

Füge fújtatva felkaptat hozzám, de addigra Zsolt
tűnik el. Valahol feljebb ágroppanásokat hallok, és
látom, amint Zsolt ámokfutva botladozik a bokrok
sűrűjében.

– Szétütöm a fejét annak a palinak! – fenyegetőzik
öklével csapzottan Füge, aztán a következő pillanat-
ban már megnyugszik, mert a járda mellett egy ember
nagyságú szellőző kétszárnyas vasajtaját fedezi fel.
Elhúzza a reteszt, lassú mozdulatokkal ki-be csuko-
gatja az ajtókat, majd megáll, és elmereng a látvány-
on. – Az ajtók bezáródtak – suttogja.

12 ÓRA 25

Zsolt lecsillapodva megáll mellettem, Füge is befe-
jezte a „zárt ajtók” játékát. Hármasban indulunk el a
Citadella-sétányon. Az út túloldalán fiatal nő köze-
ledik felénk, kézen fogva egy kisgyereket.

– Nézd csak! Ez majd el fogja dobni a gyerekét –
mondja Füge Zsoltnak a nő felé biccentve.

A Kelenhegyi úton ereszkedünk lefelé. Füge fel-
húzza a kesztyűjét, belépünk az egyik ház kuka-
tárolójába. Füge egy párnát halász ki a konténerből.

– Párnahajder, párnahajder... – motyogja maga elé

üveges tekintettel, majd ernyed mozdulattal lódít
egyet a párnán, ami egy kuka mellé puffan. – Pedig
milyen jó ára van ennek a piacon – a hangja távoli és
üres. Zsolt egy Levéltári Almanachra bukkant,
hanyagul lóbálja a kezében, s miután kifordulunk a
tárolóból, elejti, és a földön hagyja.

A következő sarkon egy rezidencia áll, kertjében
egy kertész serénykedik. Füge nem zavartatja magát,
kinyitja a kaput, és imbolyogva megcélozza a kukát,
de mielőtt odaérne, megbotlik a fűnyíró ottfelejtett
műanyag fűgyűjtőjében. Felnyalábolja a pázsitról, és
kezében forgatva, ráncolt homlokkal tanulmányozni
próbálja. A kertész rögvest megindul felé, és széles
mozdulatokkal, emelt hangon magyarázni kezd. – Azt
hagyd ott, az a fűnyíróé! A papírdobozokat és a
deszkákat viheted, de azt nem!

Füge értetlenül bambul a hang irányába, a kertész
nekilódul: – Mi a francot keresel itt? Gyerünk kifelé!

Füge egy enyhe grimaszt vág, megfordul, és szó
nélkül elhagyja a portát. A kertész nagy robajjal
bezárja a kaput.

A Kelenhegyi úton folytatjuk tovább utunkat. Az
egyik ház bokrokkal övezett kerítése előtt Füge
megáll, és a kerítés drótrácsára tapadva figyel: a kert-
ben egy ötven felé járó asszony és a lánya elszáradt
leveleket pakolásznak egy talicskára. Füge hosszasan
és talán sóvárogva bámulja őket, aztán gondol egyet,
és a kapu mellé elhelyezett kukához lép, fölnyitja a
tetejét.

– Mit keresel? Nincs abban semmi, csak levél –
érkezik hozzá az idősebb nő szelíd hangja.

– Semmi, csak levél... – erősíti meg anyját bátorta-
lanul a lánya.

– Hölgyeim, segíthetek? – barátkozik kitisztult
hangon Füge.

– Nem, köszönjük, már végeztünk.
Füge és Zsolt elcsigázottan vonszolják magukat

előttem, senki sem szól a másikhoz. A Kelemen
utcában egy fiatal pár ácsorog. Füge odasiet hozzájuk,
hogy pénzt kérjen tőlük.

– Van egy pár forintotok?
– Mire, ragasztóra? – kérdezi emelt stílusban a

lány, aki egy „Minden ember szeretni fogja egymást”-
kiadványt szorongat a jobb kezében. Valószínűleg
házaló hittérítők lehetnek.

– Nem, élelmiszerre – szabadkozik Füge.
– Figyelj! Van munkanélküli hivatal, ott adnak

munkát – okít tovább a lány.
– Messze van. Ötven forinttal segítsetek ki, én is

hiszek Istenben.
– Ötven forintot? Én is munkanélkülin vagyok, de

el is mentem a hivatalba – önigazol kínos mosollyal az
arcán a lány. A fiú elfordul, nem szeretne a kényel-
metlen helyzet részese lenni.
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– Mit szagolgatsz? Te is szipuzol? – csap át pro-
vokatívba Füge.

– Nem, csak olyan közel állsz, hogy kénytelen
vagyok szagolni – a lány kezdi elveszíteni a türelmét.

– Miért vagy ilyen feldúlt?
– Mert nem értek egyet az ilyen nézettel, amit

csinálsz – a lány mintha ráállna egyfajta hittérítős
automatizmusra, amire Füge gyorsan ráérez, és nem
hagyja magát belevinni a monológ végighallgatásába.

– Én se a tieddel – szakítja meg a lányt, és sarkon
fordul.

– De az enyém értelmesebb, mint a tied – süvölti
utánunk az utolsó szó jogát megtartva a hittérítő.

Füge felvilágosít, hogy a vélemény gazda ez eset-
ben Jehova tanúja volt.

13 ÓRA 30

A Gellért-fürdő mellett haladunk el. Füge és Zsolt
már külön kóvályognak, egyikük az utca oldalán, a
másik az út közepén. Füge belép a fürdő gyermekme-
dencés, játszóteres részlegének nyitott kapuján. Zsolt
kitágult pupillával követi őt (úgy tűnik, a mámor
újabb szakaszába léptek mind a ketten). Egymástól
elszakadva céltalanul bolyonganak egy kietlen ját-
szótér elfelejtett kellékei között. Egy szót se szólnak
egymáshoz.

Kitámolyognak a játszótérről, majd kacsázva-tán-
torogva lebotorkálnak a Gellért-térre. Két húsz-hu-
szonöt év körüli hajléktalan sorstárs szólítja meg őket.

Füge és Zsolt képtelenek arra, hogy bármit is mond-
janak nekik, csak lehorgasztott fejjel, mereven
bámulják a földet.

– Mi van? Szívtatok? – konstatálja inkább megál-
lapítással, mint kérdéssel az egyik haver, aztán int a
spannjának, és bemennek a Bartók Béla út egyik há-
zába, hogy guberáljanak valamit. Füge és Zsolt utá-
nuk vánszorog, hogy valami élelmet kukázzanak.
Nincs szerencséjük. A két havert búcsú nélkül ottfelej-
tik.

13 ÓRA 55

A Bartók Béla úton egy másik ház kerítésének rá-
csain keresztül Zsolt egy kukában kihajított tükörto-
jást fedez fel. Bemegy a nyitott kapun. Füge is követi
őt. Zsolt lecsap a kétes színű ételre, ami valamikor
ham and eggs lehetett. Kipiszkálja belőle a sonkákat,
mohón felfalja a markába gyűjtött sonka-fecniket.
Füge is tudja csillapítani az éhségét három-négy gu-
berált száraz süteménnyel.

14 ÓRA 5

Zsolt kidobja a pulóver ujjába süllyesztett zacskót.
Neki mára elég volt a bódulatból. Füge még mindig
önkívületben van. Zsolt kijózanodva fordul felém:

–Te Imi! Most már én megvagyok. Már nem kell,
hogy velünk legyél. Mi elmegyünk lefelé a Duna part-
ra ketten. Látod, Füge is lassan visszatér...
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Heinrich Heine

LÓTUSZVIRÁG
Lotosblume
A mi kettősünk valóban
Meghökkentő, fura pár,
A lány alig áll a lábán
Szeretője béna már

Kutyaként döglődik a férfi,
Nyavalyás cicuska a nő,
S agyuk állapotát tekintve
Egyikük se túl kitűnő.

A lelkűk ismeri egymást,
De egyik se tudja meg,
Hogy a másik sóvár lelke
És inge között mi lehet.

A nő lótuszvirágnak
Szeretné látni magát,
Hold lenne a sápadt férfi,
Hogy ontsa felé sugarát.

Kelyhét a holdra kitárja
A lótusz boldogan,
De gyönyörteli élet helyett csak
Egy költeményt fogan.

Eörsi István fordítása

Heinrdh Heine 1848 májusában hagyta el utoljára
saját lábán a lakását (ötvenegy éves volt ekkor), a
Louvre-ba vonszolta magát, és itt összeesett istennő-
jének, a milói Vénusznak szobra előtt. Élete további
részét – 1856. február 17-éig – matracokon fekve töl-
tötte, félig bénán, félig vakon, iszonyatos kínok kö-
zött. Kísértetiesen humoros művek egész sorát alkot-
ta meg így, többszáz oldalnyi fölényesen okos prózát,
és gunyorosan tragikus, játékos és halálos versek töm-
kelegét.

Hosszú haldoklásának példátlan szellemi hozama
valóságos csoda, de a csodák között van egy életrajzi
fantasztikum is: legeslegutolsó évében beleszeretett
egy Elise Krinitz nevezetű, huszonhét éves nőbe, akit
a pecsétgyűrűjén ékeskedő ábra után „Mouche”-nak
(„Légy”-nek) keresztelt el. Az erotika ugyanis túlélte
benne a szexuális képességeket, olyannyira, hogy sze-
relme viszonzásra talált, a szó legszorosabb értelmé-

ben. Az eleve kielégületlenségre ítélt vágy felfokozó-
dott, és az Erosz – a szituáció hátborzongató groteszk-
sége ellenére, vagy éppen ennek folytán – legyőzte a
körülmények nyomorúságát. Erről tanúskodnak a
Mouche-hoz írt Heine-levelek és versek.

A „Lótuszvirág”-ot Szabó Lőrinc szép fordításában
ismerheti a magyar olvasó. Csakhogy a magyar kiadá-
sok eddig kivétel nélkül olyan Heine-kötetekből ké-
szültek, amelyek magukon viselték a politikai, a baráti
és a rokon cenzúra nyomait. A szóban forgó vers har-
madik szakasza sem szerepel a legtöbb kiadásban. A
múlt század vége felé, amikor először publikálták Hei-
ne hagyatékban maradt késői verseit, erkölcstelennek
érezhették a metaforát, amelyre ez a szakasz felépült.
Ma már semmi sem indokolja ezt a csonkítást. Elhatá-
roztam tehát, hogy szemem Szabó Lőrinc magas mé-
rcéjére függesztve, megpróbálom lefordítani a teljes
verset. (E. I.)
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Ladik Katalin közreadja

VIHAR ELŐTT
– Részlet a készülő regényből –

Charles Bukowsky az összezárt lábú nőkről, a hitel-
kártyáról és a tisztára mosott seggről – a szerkesz-
tőnő a hangyákról és a levéltetvekről – az üvegezőnőt
utoléri a csőrepedés és a PUFFF!

– Amikor egy nő harmincöt éves koráig össze-
zárva tartja lábait, utána már lekésett a szerelemről
és a költészetről – dörmögi a szoba mélyéből
Charles Bukowsky. Az üvegezőnő felvillanó tekin-
tettel fordul a hang irányába. Bukowsky folytatja.

– Kerülje a hitelkártyát és soha semmit ne fi-
zessen időben. Jegyezze meg, nincs a világon az a
tisztára mosott segg, amely többet érne ötven dol-
lárnál. – Barátnőm pislog a meglepetéstől. Kikap-
csolom Bukowskyt. Az üvegezőnő szaggatottan fel-
sóhajt.

– Elmúltak az ünnepek, ki kell végre józanod-
nom, fel kell ébrednem ebből a lidércálomból!

– Vannak ismerőseim – kezdem bizonytalanul –,
akik szakszerűbben végzik az auditálást mint én.
Emlékszik arra, amit a múltkor csináltunk? Ha gon-
dolja ...

– Én tökéletesen megbízom magában – szakít
félbe –, maga az egyetlen barátnőm!

Elakadt a szavam. Hogy mondjam meg neki,
hogy a részéről kezdeményezett és erőltetett barát-
ság csak teher és trauma számomra.

– Én olyan tehetetlen vagyok – nyögöm ki
védekezőn –, hagyom magam vitetni az árral...

Hitetlenkedve néz rám. Fürkészve néz körül a
homályos szobában, mintha villanykapcsolót keres-
ne. Íróasztalomon felkapcsolom a lámpát. Rögtön
meg is találja amit keresett; az íróasztal alatt a saját
leveleivel megtömött kartondobozt. Ölébe emeli,
turkál benne, végül kiválaszt egy levelet és magá-
ban olvassa elmélyülten. Mindkettőnknek töltök a
vörösborból. A másik szobában férjem a tenisz-

közvetítést nézi a tévén. Én pedig látom magamat,
amint kiegyensúlyozottságot és harmonikus életet
színlelve, szétrobbanok a feszültségtől, a kimerült-
ségtől, és a magamra erőszakolt szerepjátszás miatt.
Ezek után már nem mondhatom el neki magamról
az igazat. Szerencsére, ritkán szokott felőlem kér-
dezősködni, elsősorban saját életével van elfoglal-
va. Most is egy hozzám írt régi levelét olvassa.

– Tudja-e, hogy a hangyáknak rabszolgáik és
háziállataik vannak? – töröm meg a csendet. Értet-
lenül tekint fel rám.

– Ilyen rabszolgák bizonyos levéltetvek, amelyek
a növények gyökerein élnek, és amelyeket rendsze-
resen fejnek a hangyák. – Az üvegezőnő, mintegy
álomból néz rám. Valami megváltozott az arcán.

– De ezek a sovány nyájak nem elégítik ki őket –
folytatom kedves nyári olvasmányom idézését –,
ezért a hangyaboly belsejében egész rabszolga
kolóniát tartanak rabszolga levéltetvekből és házi
staphylinákból. Egyik válfajuk csak hangyabolyban
fordul elő. Ezek annyira háziállattá lettek, hogy
egyedül már nem is képesek táplálkozni; a hangyák
csapkodják szájukba a szükséges táplálékot. Cseré-
be ezek adót szolgáltatnak uraiknak, hasonlót a le-
véltetvekéhez: a hátsótestük végén levő tincsből
csöpögő pompás folyadékot. Ugyanis a hangyák
nagy élvezettel szopogatják ezeket a hajszálacs-
kákat, amit ezek az állatkák nyugodtan tűrnek.

– A kis házam, a műhelyem falában vályogtéglák
is vannak – szólal meg síri hangon –, reggelre szét-
olvadtak, mintha medvecukorból lettek volna ...
tudja, vékonyak a falak és a télen erős fagyok vol-
tak, nem bírták a csövek ... és amikor tavasszal
megenyhült az idő, egy reggel bugyogni kezdett a
falból a sáros lé ... mindenem elázott, és sáros lett...
a levelek megsemmisültek ... ennyi maradt ... ami
magánál van – mondja erőtlenül. Újra töltök a
poharába. Erőltetem, igyon a borból. Erőfeszítésébe
kerül, míg megissza. Feltételezem, hogy ez a rosz-

26



szullét még a villámcsapás következménye lehet
nála, de mivel nem beszélt erről, én sem firtatom a
témát. Most hirtelen felocsúdott.

– Csipkedjétek meg jó erősen a kislányokat, akik
túl későn rémültek meg az álom halálos telétől ,
PUFFF, akik túl korán belefásultak saját fiatal-
ságukba, a kényes cukorbabákat, akiket elsodorna a
szerelem orkánja, a Kárpátok felől süvítő Kossava,
ha szárnyaira emelné őket, akik holnap az ébredés
villámcsapásától felüvöltenek fájdalmukban, és
gyűlölni fogják önmagukat, PUFFF, és akkor,

PUFFF! Nem bánom! PUFFF! – tört ki az üvege-
zőnő. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb be fog kö-
vetkezni. Túl sokáig hallgatott erről a villámcsapás-
ról. Csupán futólag említette egyszer egyik leve-
lében ezt az eseményt. Közvetlen közelében sújtott
le a villám egy őszülő fűzfába. Tudtam, hogy nem
bírja tovább magában tartani a történetet, és most
erről fog mesélni nekem. Én pedig majd csüngök
rajta, iszom szavait, mint a hangyák a levéltetvek
tejét.
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Tervezett felszólalás a Greenwichi Egyetem
Romológiai Konferenciájára

(1998. június 11.)

T I S Z T E L T Ö S S Z E Z S Ú F O L T SZAKÉRTŐK!

Köszönöm a sokadik lehetőséget, hogy a nyelv nem-
ismerete ellenére közvetve mégis felszólalhatok. Az
angol emberek bizonyára nagyon okosak lehetnek, ha
ezt a nehéz nyelvet oly sok tanulni vágyóval meg
tudják szerettetni.

Üzenet:
Vacsora a hűtőben
Nagyi meghalt
A kutyát elvittem sétálni

(csókol Apátok)

Az információ mennyisége morálisan befolyásolja-
e annak tartalmát, vajon dominánsabb-e az üzenetek
számszerűsége, mint azok értelmezése? Az üzenetek
közt való szelektálás: jog, igény, képesség, vagy a hír-
közlő előre szelektált: joga, igénye, képessége, netán
diktatúrája.

A vacsora valóban a hűtőszekrényben van.
A Nagyi valóban meghalt (ld. idevonatkozó mellékletek:

halotti bizonyítvány, a hamvakat tartalmazó urnára meste-
rien e célból cizellált díszítés).

A kutya – nagy bosszúságunkra – valóban tudja még
magát sétáltatni elegáns parkok bizonyos vegetatív szükség-
leteket kiszolgáló fái közt, hogy lihegjünk utána zárlatos
pészmékerrel!

A Papa csókja jó nagyot cuppan ünnepi képmu-
tatással, az élelmet megtermelő, az aznapi híreket
közlő felsőbbrangú pozícióból, mintha a Papa lenne az
Állam.

A szülő állami csókra csücsörített szája vegetári-
ánus. Az állati fehérjét óhajtó gyermek elől – kollabo-
ráns növényevő dinoszauruszként – eltorlaszolja az
asszonyi állat mellbimbójából spriccelő tejecskének a
nyelőcsőbe tartó útját. Figyelmen kívül hagyja a más
ízlésű rokonokat is.

Az állam, mint a családi közösségek együttes hal-
maza, többnyire egy kultúr- és gazdasági gyökerű. Sőt
célú. Épp ezért ebből kilépni – individuális jogainkra
hivatkozva – azzal a következménnyel jár , amely tár-
sadalmilag a kisebbségekre, a személyt érintve pedig

az elmebetegekre jellemző – mondja egy üzenet már
régóta.

Úgy látszik, hogy a világ hírvivői afáziások. Nem-
zetközi konszernek alakulnak, felrúgva az etnicitás
gazdasági karakterét: angol gyapjú, skótviszki, muzsi-
káló magyarcigány, brüsszeli csipke, spanyolnátha,
orosz vodka. A személyes kapcsolatok is már elérik az
interetnikus öko-szexualitást: fűt-fát megismerhet az
ember.

Dover rabszolgapiacán a Középeurópai Ország
rasszizmussal meghatalmazott külkereskedelmi mi-
nisztériuma által exportált cigányok kiléptek az ott-
honi lélegeztetőkészülékből. Kómájuk zavarában
modelleztették velük a hazaárulást. Finom angol höl-
gyek-urak kényük-kedvük szerint vásárolhattak a
legnagyobb kedvezménnyel: a számlaadás kötelezett-
sége nélkül. Mindeközben a már emancipálódott pol-
gárjogvédő aktivisták London egyik legelőkelőbb mo-
zijában zokoghatták végig – repülősóval az orrocs-
kájuk alatt – Tony Gatliff legújabb szívszorító elmél-
kedését a cigányság giccsé devalvált problémájáról.
De csak a mozigépész vászonra vetített virtualitását
élhették át; konkrétan egyikük sem volt Doverban,
talán vásárolni sem.

Bizonyára a play-back szolidaritás énekelteti ve-
lünk egy-egy jóra sikeredett konferencia után a rab-
szolgák, a rezervátum-lakók énekét, miszerint se
istenünk, se hazánk, de a folklór-kutakodás szak-
területeit gyarmatosító tudósaink már vannak.

A családi kötelékből való kilépést már akkor szimu-
láljuk, amikor elegáns, erotikus diszkókban lapulva
sunyítunk egy-egy csinoska farocska láttán. A nemzet
elhagyása pedig mengelei szigor és szigorlat nélkül is
bizonyítható, ha a már klónozás miatt oly rémisztő
mennyiségű cigány norvéggal ismerkedik.

Kulturális antropológiai érték, tevékenység-e, ha
cigányságom ellenére magyar leány választódik.

A szerelemtől eltekintve,
igen.
Genetikai és néprajzi szaktanácsadást figyelmen

kívül hagyva, a putrik leánykáit és az őket mikrofon-
nal csókolgató tudós if jakat kikerültem. Otthont és
szerelmet kereső tétovaságom egy magyar arisztokrata
kastélyába sodort. A riadalom nagy volt, de megnyerő
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modorom és formatervezett, már-már klasszikus szép-
ségem kezdetben legyőzte a két kultúra közötti kü-
lönbséget. Egzotikus arcvonásomnak, közismert árja-
koponyám felépítésének köszönhetően kávéval kínál-
tak, de sőt, nassolnivalót is kaptam.

Én pedig mohón szívtam magamba az idegen, de
számomra mulatságos kultúra jegyeit. Megfigyeltem
például, hogy testük szennyesének kimosásához fé-
kezett habzású bioaktív mosószert használnak, a lélek
szennyesét hivatalokra és toleráns bírákra bízzák.
Társaságban nem piszkálják a fogukat, nózijukat mo-
nogramos zsebkendőbe, elfordított fejjel hajlandóak
kifújni (a cigányok csak úgy kiköpik az utcára). A
különnemű gyermekek és felnőttek külön fürdenek –
nehogy idejekorán lássanak valami lényeget. Civili-
zációjuk jeléül UV-szemüvegen át műanyag dobozt
bámulva többszáz részes tranzit történetet néznek. A
lélek roncsolódása korábbi történelmük struktúrái
miatt már megoldódott. A látóidegeikre tapadó
televízió-szmog elfedi a szemlélődés jogát s okát.

Volt egy magyar király, aki, ha nem is a Bizánci
Birodalomtól, hanem – diplomáciai ügyeskedések árán
– a Német-római Császártól kapta meg a koronát. Így
a kereszténység mint idegen, de szükséges kultúra,
közigazgatás meghonosodott. Ez a király gyermekét
arra intette, hogy fogadja szívesen az idegeneket, mert
az egynyelvű, egykultúrájú állam elsorvad.

Szegény király nem tudhatta, hogy az első világhá-
borút lezáró trianoni béke szerződés nemcsak a befoga-
dott, a megtűrt idegeneket szakítja el az anyaországtól,
hanem a magyarok egy részét, sőt a protézis-identitású
magyar nyelvű cigányokat is. A magyarok, tisztelt
uraim, minden csatát megnyertek, de háborút egyet
sem, s nyilván, stratégiai modellként, a cigány értel-
miség számára fontos üzenet ez a magatartás.

Kiskirályaink most arra kényszerülnek, hogy a Ná-
tóba és az Európai Közösségbe való integrálódás előtt
tizenöt perccel gyorsan megszeressék a cigányokat, és
az illetékes Felvételiztető Bizottság számára igazolják
demokratikus hajlandóságukat. Létrehozták tehát a
Cigányok Országos Kisebbségi Önkormányzatát, lá-
tensen/legitimizálva a cigányság alkotmányos jogait.
Jól megszervezett apparátusuk a cigány kisebbségi ve-
zetők megválasztásakor gondosan ügyelt a csalásra, s
végig figyelemmel volt arra, hogy a műagyú vazallu-
sok győzzenek, kihasználva a cigány értelmiségen
belüli ellentéteket. Az alkotmánybíróság pedig külpo-
litikai érdekek miatt szemet hunyt a nyilvánvaló
választási csalás felett. Minden nagyon szép, minden
nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve, mondta
a legnagyobb kiskirály. Már a rebellis cigány értelmiség
is sunyit; szórakoztató autentikus zene kíséretében

várja, hogy megüresedjék egy neki való minisztériumi-
parlamenti ülőhely.

A világ túlsó szürke állományán, ahová még a turis-
ták is csak inkognitóban járnak, a mai napig létezik egy
gyarmat. Hamburger birodalom a gyarmatosító, és a
lélek a gyarmat. Szintetikus analizátorok tapogatják az
idegrendszer működését, hogy a lázadás vágyát, okát
megfejthessék, és lejegeljék, mint egy kezdődő vak-
bélgyulladást. De a perforációt már csak felmetszéssel
lehet kezelni. A szunnyadó gennygóc sok-sok nemzet
konfrontációját rejti feszes hólyagja alatt. A beteg lelket
az etnikai operációkra szakosodott kórterembe kell
szállítani, ahol az idegen etnikai gyulladást szaksze-
rűen tudják eltávolítani. Végre homogén, egynyelvű,
egykultúrájú gyulladás marad a sebészek egyda-
dogású, autista dunnyogásának köszönhetően.

Az „idegen” megölelése, csókja okozhat-e etnicitási
problémát? A származásnak vagy a személyiségnek
van-e dominanciája a megkövült, hierarchikus inger-
küszöbök átlépésekor? A szerelem a személyek vagy a
nemzetek közti kapcsolat eredménye, ha eredmény
egyáltalán egyik vagy másik, mint egy kétismeretlenes
matematikai egyenlet X és Y kromoszóma végső
hányadosa.

Egy shakespeare-i tehetségű, de magyar nyelvű
költőt többszáz éves barokk szekrény árnyékos mélyé-
re invitáltak, dugdostak az előkelő rokonok elől. A
költő pedig megdermedt szoknyák ráncai alól írja,
hogy „a Földgolyó úgy függ a semmiben, mint egy félig
érett citrom”. Lézer-logarlécek nélkül, digitálatlanul
volt bátorsága, kényszere, oka kijelentenie ezt: mint
egy félig érett citrom, és pláne a semmiben! Ez idő tájt
Magyarországon nem ismerték még a citromot sem, a
költőt is kevesen. Milyen csörgetés miatt kellett eldug-
ni a költőt? Kalapos és koronás rokonság kontinen-
seket összeragacsoló rágógumijai elől? A költő szemé-
lye és származása egyszerre lett árva a csöngetés
pillanatában.

A világ pedellusai – a predesztinált gyarmatosítók
– a szerelem és a nemzetek kapcsolatai ellen verik félre
a harangot, hogy bizonyítható legyen mindkettő
fölöslegessége. A személy spirituális jókedve pedig si-
vatagok és barokk szekrények zugában várja a meg-
váltó monszunesőt.

Balogh Attila

Felhasznált szakirodalom: esti beszélgetés barátaimmal
A konferencián való részvétet az MKM pénzzel támogatja
majd (a Magyar Államkincstár bugyellárisából).
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A gyermek kis súlya ellenére feltűnően szépnek született, A nővérek
csodálkozva és gyanakodva néztek a szülőkre, de végül is odaadták a gyere-
ket, hogy hazavihessék. A folyosó végén még dorgáló és fenyegető tanácsok-
kal látták el őket a higiénikus nevelést illetően.

A húszemeletes panelház valamelyik lakása rejtette el a családot a megál-
líthatatlanul zakatoló és szmogos környéken. Egy szokásos orvosi vizs-
gálatkor kiderült, hogy a levegő szennyezettsége miatt falura kell költözniük
a már szépen cseperedő gyermekkel.

A lakáscserét meghirdették. Özönlött a falusi sokaság. Egyikük a telefon
recsegése ellenére jól érthetően azt
kérdezte, hogy lehet-e a lakásban mar-
hát tartani. Szerencsére a válasz már
nem volt érthető.

Reménytelenül teltek a napok, s a
gyermek fulladozása is gyakoribb lett.

Kellemes külsejű, idős hölgy csen-
getett az ajtón, s érdeklődött a lakás
iránt. Mind a két fél elégedett volt az
ajánlattal, de az idős hölgy a biztonság
kedvéért még megkérdezte, hogy lak-
nak-e itt cigányok. A fiatalasszony azt
válaszolta, hogy ha a csere létrejön,
akkor már nem lehet még a nyomukat
sem megtalálni.
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