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MILBIK JÓZSEF  
 

Vis vitalis 

 

Kisapám térdére csapva, politikai öldöklés-híradóktól csömö-

rében teátrálisan természetfilm-csatornák békés vizeire evez. 

Erős habbal ikszedik sörét önti, s olcsó, hamiskás, „bezzeg ré-

gen minden szebb-jobb volt” nosztalgiázásba fog a kékből im-

már zöld derengésű szoba lágy ölén… 

Milyen volt? Örökké nyár! Naphosszat játék, este meszelt fal-

ra vetített színes s fekete-fehér diafilmmesék. Hamar mosako-

dás, gyorsan sokat alvás. A bíbor hajnal vonaton lel: apró moz-

dony gőzt-füstöt köhécsel az arany-napkeltében fürdőző tájra. 

Benn, városon mindig ragyogó idő vár (a szülők néznek előre-

jelzést…), s mennyire más, szép, jó, boldog, modern világ! 

Ámul-bámul az illendőn csendes gyermek: a pályaudvar-

csarnok cseng-bong, roskadásig pakolt áruda, étel-, italautoma-

ta, ripacs trafikos: „Cukorka, csokoládé, cigarettapapír!” Ez 

ám az élet, kisapám! Emeletes házak szorította utcákon-tereken 

hömpölygő tömeg tolong, autó tülköl, villamos sikong-hajlong 

a síneken. Parkerdő tisztásán kényes páva sétál, padoknál veréb 

kéreget, égig spriccelő szökőkút hulló permetébe gazdagon om-

ló fény fest szivárványt. És a strand! Önfeledtség-tetőfok: pan-

csolás, összeroskadásig pancsolás – pardon, előtte még fagyi 

jár! Alkony-üde szellőben villamos zötyög, álmatag neon gyúl, 

a pályaudvar-csarnok őrült-tébolyult hangulatban zsibong.  

A nép indulásra kész vonatához lót-fut. Árjukkal szembe’ ócs-

kán grafikázott, szakadt köpenyben csupán egy újságos-

rikkancs dacol: „Esti Hírlap, Esti Hírlap! Megölte anyját, apját, 

hogy elmehessen az árvák vacsorájára. Esti Hírlap, Esti Hír-

lap!” Ej, betyárizgalmas világ ez, kisapám! Apró gőzös nagy 

szuszogva rángat kurta szerelvényt, dohogva versenyt mér piros 

dízel- s kék villanymozdonyokra. A szemaforváltó-rengetegen 

túl csitul, elmarad a város zaja, már csak szapora kerékkattogás 

hallik tücsökciripeléstől ezüstös réteken… 
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Kisapám töretlen érdeklődéssel-lelkesedéssel, időt nem kí-

mélve második napja néz hangyát, gazellát, oroszlánt. Fotelé-

ből váratlan felpattan, plafonig szökik, hosszú értekezést 

üvölt: „A természettől ádázabb élet-halál harcterep nincs! Ott 

unalmas mese a biodiverzitás: nem vágyálom, ismeretlen, tu-

domány alkotta ökológiai fantom, legfeljebb létalap-, esetleg 

kénytelen-kelletlen érdekszimbiózis-működés. Az egyedek, fa-

jok hegemóniára törnek, céljuk saját identitással életterek 

meghódítása, benépesítése, eszköztárukból hiányoznak a tole-

ráns gesztusok, finomkodó megértések. Farkastörvények men-

tén csendes-zajos érdekérvényesítő öldöklés dúl, más eltiprá-

sakor, felfalásakor bánatkönnyejtés nélkül. Az ember élőlény 

(igazak rá a fentiek). Ám más, a többitől elesettebb, ugyanak-

kor bonyolultabb, teljesebb – szüksége van az Istenre, hitre, il-

lúzióra, eszményre (híven énekli Sebestyén Márta: „Az ember 

agyagból gyúrjon Istent, /Aki teremtsen néki világot…”), ami-

ket, ha akár töredékben megtagad-elveszt, sorra jut önpusztító, 

majd mindent pusztító téveszmékre.” Mélyet sóhajt, dünnyög: 

„marhaság”, közben térdére csapva a természetfilm-csator-

náktól csömörében teátrálisan a politikai öldöklés-híradók bé-

kés vizeire evez. Vállat ránt, morog: „szirupos nejlonvilág, ár-

vák vacsorája – no, szórakoztató hazugságok, csinos kis önbe-

teljesítő jóslatok.” Pohara aljáról kihörpinti a néhány kortynyi, 

pisilangyos sörlöttyöt a zöldből immár ismét kék derengésű 

szoba lágy ölén. Soká bambul maga elé, egy képet vizionál, 

gyerekkori barátja festette még fiatalon a „bezzeg régen min-

den szebb-jobb volt” időkkor. A csendélet: mívesen hímzett 

terítő borította asztal szélén méregzöld héjú, ébenfekete mag-

vakkal pöttyözött, tűzpiros bélű, hatalmas fél-görögdinnye bil-

leg. A szinte roppanósan friss gyümölcsbe széles, éles pengéjű 

kés (érezni, a szúrás kéjes élvezetével) döfve, mellette gyön-

gyöző nedve sercen – méhek, lepkék, darazsak epedve nyal-

dossák. Révületében szomjasan csámcsogja-nyeldesi a méz-

édes dinnyelét, végül elbóbiskol, álmot lát… 
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Ragyogó napsütés, ágakat cibáló, metsző szembeszél süvít, a 

hőmérő kemény mínuszokon vacog. Didereg, szikrát szór a té-

li puszta, havas végtelenjébe keskeny, szekérkerék vágta, je-

gesre járt, fagyott sárrögcsík kanyarog. Ólomnehéz lábaival 

pirkadattól vonszolja testét a kopár, markáns rézkarcszerűség-

gel éles rajzú tájon. Összeakadó lépte megáll, alig él, gémes-

kúthoz borul. Míg gémberedett keze a bedőlt káva után nyúl, 

zsiborgó agyában Sőtér Istvántól sejlik: „A kút, melyből vizet 

nem merítenek, elposhad – de elsárosodik, ha pazarlón és 

mértéktelenül merik ki vizét.” Tovább baktat, templomromhoz 

ér. Vándorbotjával a gaztenger lepte, mementó falmorzsalékot 

kaparássza, tűnődik: kiüresedett-e a templom, mert falujának 

népe elpusztult a tatár- s törökdúláskor, vagy kipusztult a falu, 

miután népe elhagyta templomát, vallását, hitét, Istenét? Bo-

lyongásai vajon hány, valaha víg település romhalmazai fölött 

visznek, melyek sorsa-végzete önrontó káprázatörvény: gyú-

latlan tűzvihar perzselte-kormozta, idegen fény árnyként bo-

rult rá egy éj, behavazta valami furcsa tél, örökéltű jégvirág 

nyílik emlékén. Hideg aranyködöt lehelő napszentülésre távo-

li, ismeretlen falu szélső kertjei alá jut. Az alkonytól rózsaszí-

nes, érintetlen-tiszta hóra mélyálmú almafa kékeslila árnya ve-

tül, ágára cinege rebben, véknyat csengettyűz, aztán hangtalan 

aludni tér a mindent belepő szürkület narancsos párajátéka 

nyelte semmibe… 

Mikor felesége pléddel takarja, tudósításra riad távoli hábo-

rúkról. A nonstop-híradó végén kikapcsolja a tévét, a fürdő-

szobába csoszog. Míg tusol, cinkos somolygással folyton 

Omega-sort dúdol: „Ilyen a világ, s kell a fegyver.” Ágyaz, 

hümmög: cukorka, csokoládé, cigarettapapír, ej, bitang élet… 

 
 

*** 

Ingyenesen letölthető irodalmi kiadványok, kötetek a 

Poéta Irodalmi Portálon: http://poeta.hu/ingyen  

http://poeta.hu/ingyen
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GŐSI VALI: HULLÁMSÍRBAN 


