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SirbiktAtila

STRABISMUS

„Hiába akartam hasonlítani rájuk”
(VégeltLászló:tEgytmakró...)

(...)

M indigt at Bacchusbat megyek,t at tejpi
act mellé,t ott at legolcsóbbt at Napóle

on.tVeszekthárom,tvagytilyenkor,thatbátrabbt
napomtvan,takártnégytüveggeltis,téstnekiin
dulokt anyámt pirost csopperjávalt at kelebiait
útnak,táttatKelebia–Tompathatáron,tegészent
atHatárdiszkontig.tMielőtt at határsávrat ka
nyarodom,tbebiciklizemtazterdőbe,taholtfél
méterest hóbant félmeztelenret vetkőzömt ést
kétt konyakott athasamra,t egyettmegtat com
bomrat szelotépezek.t Ezt általábant beválik,t
csaktkurváratfáj,tamikortszedemtle,thirtelent
kellttépni,takkortnemtannyira,tdetígytistszin
tetcsillagokattlátok.tMindenesetretmegéritazt
egészthercehurca,tmerttetőltjobbtkeresettszá
mításbat semt jöhet,t apámékt set kapnaktfize
tésttmártegyt ideje,t azzaltmegtat faszomt telet
let,thogytaztErnőékhezt járjaktenni,t at fater
jatszakács,tkinttPalicson.tNemtistértem,thogyt
dolgoziktmégtatKisvendéglő,tatközpontbant
sorratzártaktbetaztétermek,tcsaktatLipatma
radttmegtnéhánytpljeszkás.
(...)
Felveszemt at zöld,t másodkézbőlt vásároltt
kardigánom,tatszakállamtkellőképpentmeg
felelő,tatpipatistkéznéltvan.tFelteszemtBowiet
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Marst címűtalbumát,t st amígt fo
rog,tútnaktindítoktnéhánytmorzsányitcsokit,t
majdt egyt szempillantást utánt at Népkörnélt

kötöktki,taholtépptvalamitbatyubálastmula
tozástfolyik.tInkábbtsétáloktmégtkicsittkörbe-
körbe,tszitáltazteső,tegyszertcsaktarratvagyokt
figyelmes,thogytfaszáultelttudomtgörbítenitat
kezembent lévőtesernyőttatgondolataimmal.t
Beszarás,t gondolom.t Erret rögtönt eszembet
jut,thogyteztcsaktathasistlehet,tdetmuszájthin
nemt at szememnek.t Pa neverovatno!t Látom,t
hogytatszínházastdobostLacitültatszerkótmö
göt,t nyomja,tmintt azt állat,t valamit petróle
umlámpa-szerűtszart.tŐtvolttaz,takitfeldobott
atdobostRobináltatzsinagógástesettután.tNemt
értem,tdetetőltvalahogytfelbátorodom.tAzont
kapomtmagam,thogytmagyarázva,tvagyt in
kábbtmagyarázkodvatbeszélektvalamitfizika
tanárhoz,t megt at feleségévelt flörtölök,t akitt
végültmegtistforgatoktatparketen,tatfizikata
nártnemthajlandótdülöngélni.t Látszikt rajta,t
hogytunjatmagát.tDetaztántnagyontmegtakart
győznit valamit életret vetíthető,t gyakorlatiast
egyenletekről,t szerintemt csakt simánt félté
keny,téntmegtkezdemtunnitmagam.tÚgytér
zem,tjózanodom,tátérektatfehérborra,tfogokt
néhánytpogácsáttésttömömtmagamba,tatfizi
katanárnakt azt esernyőhajlításost sztorimatt
kezdemtecsetelni,tvajontattudattképes-ethatnit
atfizikára,tmegtilyentszarságok.tLelépek.tSze
rencsétlenségemrethazafelétbeesztatfenetva
lamit ismeretlent házibuliba.t Beülökt egyt fo
telbe,t aztánt belet ist ragadok,t mikort tisztult
at képt ést ráeszmélek,t hogyt körülötemt egyt
csomótdizelástmegtultraszexitpicsattechnózik.t
Nemt díjazzákt at kardigánost fejemet,t aztt set
hagyják,thogytkikortyoljamtaztutolsótcsöppt
töményettatpoharamból.tSikerülhettelégtbá
gyadttképettvágnom,thogytnetaztablakonttá
vozzak,tmegúszomtannyival,t hogytatkardi
gántjobbtoldalithónaljántfelhasad.tMásrataz
napróltmártnemtemlékszem.
(...)
Sokszor,t amikort teljesent let voltunkt égve,t
valamitultraszartpálinkáttitunk,taztösszedo
bottapróbóltvetüktatRodićban,tamitőltKor
nélt annyirat begurult,t hogyt teljesent elvesz
tetet azt eszét,t mindent okt nélkült nekimentt
ilyenkortvalakinektéstbevertet atkoponyáját.t
Éntnemrégtismertemtmeg,tdethallotamtmárt
róla.tStreetfighter-versenyttistnyerttMagyar
országon.t Itt at társaságbantmindenkit faszat
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gyereknekttartja,tdetcsaktazért-e,tmerttfélnekt
tőle,tazttnemttudom.tNemtistközlömtveletazt
eszmefutatásom,t féltemtatkoponyám.tEmirt
azt egyetlen,t akit baszogatnit meri,t látszik,t
hogytKornélnakt kellemetlen,t det jótt teszt azt
imidzsének,t amikort úgyt tesz,t minthat tisz
telnét ezérttEmirt.tKornélt csempészkedett ist
egyt ideig,t det lefülelték,t bedutyizták,t aztt
mondja,t azótat nemt űzit at szakmát,t viszontt
vant ezt at hülyesége,t hogyt néhat bebaszvat
lesbentálltvalamelyiktmellékutcábantéstcsakt
úgyt elkapt valakit,t megállt azt eszem,t aztt
mondja,t etőlt mindigt megnyugszikt párt
napra.
(…)
Másfélt évt utánt annyirat unomt at kollégiu
mot,thogytelkezdektolyantarcokkaltistbarát
kozni,takikbenteddigtsemmitkülönösettnemt
látam,tsőttolyanokkaltis,takiktmárttöbbszört
letekt közröhejt tárgyai.t Ígyt kerülökt elt egyt
egyetemitbulibatSkodával.tSkodatŠkoda-butzi,t
mindenttaztatkibaszottpiszkostnarancssárgat
Favoritt jelentt számára,t télent egyest alkatré
szeittfelhozzatatszobába,tmerttállítólagtnemt
teszt jótt nekikt at mínuszt fok,t azt ágyat fölött
megt sajáttkezűlegt rajzolttFeliciáktvirítanak.t
Azt egyetemit bulit belépős,t det at belépővelt
tombolajegytistjár,thamartkiderül,thogytatsze
rencsést egyt kurvátt vihett haza.t Legalábbist
kurvánaktnéztkitmindkéttcsaj,takiktegyórást
leszbi-showtt nyomnakt valamit ütöt-kopott
barnat kanapént at színpadon,t azt egyetemis
ták,tmegtmit néhányan,t kist sutyó,t összees
küvőtközépiskolásoktottnyáladzunktközbent
at sörösüvegeinkt fölöt.t Det vannakt olyanokt
is,t akikt semmitőlt semt félnek,t ést kellőt má
morbant úszvat előrefurakodnak,t hogyt test
nedvett cseréljenekt valamelyikt színpadt szé
léretguggolótcsajjal.tSkodatannyiratkiütitma
gát,thogytgyalogtkellthazamennünktaztUrán
városból,t at várost egyikt végébőlt atmásikba.t
Hajtanitnemtbír,tbusztnemtjártmár,ttaxiratmegt
nincstpénzünk.tMégtjó,thogytnemtatmitbelé
pőnktmellétkapottszámokatthúztáktkitattom
bolán.
(…)
Vantegytújvidékitfotóstcsaj.tSokattfoglalko
ziktilyent’90-es évekttémákkal,tJugoszláviatfel
bomlásávalt megt at háborúkt utórezgéseivel.t

Annyiratbejöttatcsaj,tannyiratbeleszeretem,t
hogytegyszertképestvoltamtfényképezőgépest
gatyáttvennitaztExtremet Intimóban,tmielőtt
velet találkoztam.tAt véget azt let,t hogyt any
nyiratizgultam,thogytmártdélutántjóltbebasz
tamtatGusanbantvalamitújvidékitmegtbelg
ráditértelmiségiekkel,tmégtimádkoztaktistér
tem,tvagytcsaktmegkértemtőkettrá,thogytnet
égnetannyiratatpofámtígytseggrészegentAnd
reatelőt,thogytígytszerelmestmegtúgytszerel
mest vagyok.tMégist elégt bátorságt voltt ben
nemt ahhoz,t hogyt hülyétt csináljakt magam
ból.tAtSzabadkatfeléttartótvonatontébredtemt
arra,thogytbökdöstatkalauz,tatzakómtzsebé
bentmegtottvolttatjegy.tNa,tmindegy,tvantezt
atsorozata,tatStrabismus,taholtatkancsalságott
egészt Szerbiat nagytmetaforájávát tágítja,t azt
egészett onnant eredezteti,t hogyt hosszadal
mast névváltoztatást megt útlevélcseret után,t
Szerbiatmegkezdtetaztújtbiometrikustútleve
lekt kiadását,t amelyekt nemt viseltékt többett
at Jugoszláv Szövetségi Köztársaságtelnevezést.t
Hanemtúgy,tahogytvannak,tmegfelelnektazt
EurópaitUniót biztonságit előírásainak,t st ígyt
elősegítiktSzerbiátt abban,thogytunióst tagje
löltét váljon.t Ést itt jönt at csavar,tmertt azt újt
biometrikustútlevelektportréfotóintatstratbis-
must az,t amit teljest mértékbent szembetűnő.t
Egytspeciálistfotózásiteljárástmiat,tezekentazt
útlevélképekent mindenkit kancsal.t Andreat
szerinttSzerbiábanteztnemcsaktorvositprob
léma,thanemttársadalmitjelenségtis,taztegészt
nemzettkarakteretlet,tésteztatkibaszottnem
zettállandóantkéttkülönbözőtnézettvagytide
ológiatközöttlétezik,tatvilágttöbbitnemzeté
heztvalótviszonyatállandótkételkedésseltvant
átitatva.tAztországtfigyelmetállandóantatha
talomérttfolyótharcratirányul,taholtatpolitikait
rezsimekt fejvesztvet váltakoznak.t Sikertele
nültpróbáljuktkiélesítenitatkollektívtlátásun
kat.tNemtválasztunktoldalt,t nemtmondunkt
let semmiről,t egyszerret mindentt ést semmitt
semtakarunk.tÉstakkortebbentathelyzetben,t
nagyt határozatlanságunkt közepetet szépent
lassantkialakulttatketőstlátás.tLehet,thogytat
kancsalságt egyiket azoknakt at feltételeknek,t
amelyektlehetővétteszik,thogytvízummente
sentutazhassunktEurópába.tBeszarást at csaj.t
Megtilyenek.


