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GerőcstPéter

FIATAL  
MIZANTRÓP

– regényrészlet

Ú jságírókéntt állandóant oknyomoztam.t
Hat egyszerűt tudósítástt kellett írnomt

egyt eseményről,t akkort istmindigt valamifé
let konspirációt érdekelt.t Konspirációt min
digt van.t At konspirációt ugyanist nemt más,t
minttaztelhallgatás.tHatvalakitvalamittelhall
gat,takkortnyilvántvantmiértthallgatnia.tAn
naktsúlya,tjelentősége,ttétjet–téstnemtutolsó
sorban:ttörténetetvan.tÉsthatmárthallgattróla,t
akkort nagyont valószínű,t hogyt azt azt őt tör
téneténekt ist at részétt képezi,t illetvet részbent
azonostvele.
Aztoknyomozástkényszeretnálamtbecsület
belit kérdést voltt mindig.t Semmit nemt izgatt
jobban,tminttazt igaztalanság,t főként,thaten
gemtér.tPerszetnemtcsaktebbentaztesetben:tazt
igaztalansággaltáltalábantsemttudoktmittkez
deni.tElragadtathév,téstrárontoktatvádasko
dóra,t at hazudozóra.t Mondanomt semt kell,t
mindigt ént húztamt at rövidebbet…t egészent
addig,tamígtaztévektsorántkitnemtfejlesztet
temtattávolságttechnikáját.tMessziről,tszintet
felmérhetetlent távolságbólt rúgokt kapura.t
Cselezektis,tmondhatom,tigentelegánsan.
Azóta,thogyteztt at tudásomatt tökélyret fej
lesztetem,tmindigtgólttrúgok.tTisztelnektést
félnekt tőlem.tNagytplénumtelőttbárkittele

gánsantatföldbetdöngölök.tVolttmártrátprece
dens,thogytművészetitszervezetek,tsőttolyant
istakadt,thogytegytillusztristóriáscégtjóthono
ráriumt fejébent fölkért,t vitafórumont oppo
náljamt at gyülevészt,t azt ellenlábast,t akit ko
holttvádaktörvéntfeljelentésseltfenyegetőzik.
Csakt annyitt kellett tudnomt előzetesen,t
hogyttiszta-etaztügylet,thogytatbaromállatjátt
kell-etrendbetraknom,téstnemtfordítva.tNem-
egyszertelőfordult,thogytnagytplénumtelőtt
ültemtatdísz-tvagyttárgyalóteremben,tmellet
temtatképviseltt cégt feje,tnotmegtat jötmentt
haszonleső,t politikailagt aberrált,t félműveltt
vádaskodó,tszájábantkígyókkal,tbékákkal.
Előzékenyentkezdtemtatvitát.tMindigtmin
denbentegyetértetemtatsenkiházival.tBarát
ságosantbólogatam,téstmegvártamtazttatdra
maturgiait fordulópontot,t amikort megeny
hült,tvallomásosantmegnyilatkozot,téstegy
szerret védtelenné,t tehátt sebezhetővét vált.t
Ilyenkort aprócskat közbevetésselt éltem,t il
letvetatmarginálistkérdésektálruhájábatöltöz
tetet,tkivégzésttelőkészítőtkésfenéstkönnye
déntvillanótgesztusával.
„Mindentvilágos.tAzttkelltmondjam,thogyt
lényegilegtegytplatformrathelyezkedtünk,tést
osztomtatvéleményét.”tEzentatpontontatmá
siktveszélyérzetetistszertefoszlik,tbárgyúntvi
gyorog.tAkkortígytkelltfolytatnom:t„Mártcsakt
azttaztegyetlentéstaprócskatrészttnemtértem,t
hogyhatÖntcsakugyantállítja,tstezttmeggyő
ződésselthiszitis,thogytdemokratikusantvéle
kedikt at művészett finanszírozásátt illetően,t
akkort at megfellebbezhetetlent istenit értéke
ket,t amelyekettÖnt olyt pedánsant lajstromo
zottaztelőbb,tSzenttÁgostonratéstAssisitSzentt
Ferencret hivatkozva,t vajont hogyant tudjat
at szakmaiságábant igencsakt megkérdőjele
zettminisztériumtdöntéséntszámontkérni,tést
mindeztt nemt csupánt azértt kérdezem,tmertt
demokratikust elkötelezetségünkbent mind
ketent hisszük,t hogyt at démoszt választotat
megtatkormányt,takitatminisztériumbatfüg
getlentdöntnökökettültetet,thanemtazértt is,t
mertt atBiblia,t tudomásomtszerint,t nemigent
vettszámottazt–tÖntszavaivaltélvet–tigaztma
gyart értékekt ést erkölcsökt népekt fölött állót
szuperentitásával,t st mégt kevésbét találhatót
megt bármelyt teológust leírásábant az,t hogyt
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Istennekt privilegizáltt ábrázolás-módozatai,t
horribilet dictu,t témaválasztásait volnánakt
atvalóságtszínreviteléveltkapcsolatban.tEmel
letteszébet idéznémtatképrombolóktéstkép
pártolókt ideológiait háborúját,t ezzelt együtt
aztegyházthegemóniárat törekvését,tmelyrőlt
soktmindenttállíthatunktjótszándékkal,tegyett
azonbantnem,tatdemokratikustelvett(amelyett
talántmagat azt egyházt semtvalltmagáénak).t
Ugyantmilyentdogmáktvagytirányelvektszen
tesítikt azokatt azt elképzelésekett azt ábrázol
hatótdolgokttárgyköréveltkapcsolatban,tame
lyekettÖntfelvázolttaztelőbb,tmitaztatbármi
lyenthiteles,tsőtt–ttudjatmit!t–takárthitelesítet
lent autoritás,t amelyt éppent úgyt vélekednet
atművészitprodukcióktállamitfinanszírozha
tóságáról,tmiképpentÖn.tKedvestUram,tatólt
tartok,tÖnttőrbetóhajttcsalnitminket,téstnemt
létezőt paragrafusokrat hivatkozvat próbáljat
elkápráztatnitatszemünket.”
Eztvolttaztatpont,tamikortatterembentit-ott
felfütyentetek,t bele-beletapsoltakt azt elő
adásomba,tezzeltmintegytletaglózvataztáldo
zatomat,thogytnyugodtan,tmár-mártteátráli
santemelhessemtfölétatkivégzésthosszú,tvé
konytpengéjűttőrét,tvalahogytígy:
„KedvestUram,tazttvagyoktkénytelentfelté
telezni,thogytÖntistegytatsokattemlegetettést
jobbt sorsrat érdemesültt alkotókt közül,t akit,t
mindannyiunktnagytsajnálatára,tnemttámo
gatnaktsetinnen,tsetonnan,tstehhezt–tkoholtt
ideologémáktárnyékábant–tbűnösökettkeres,t
stamitmégtrosszabb:ttaláltis!”
Tehátt példáult ígyt nézett kit egyt ilyent
kortesbeszéd.tEhheztazonbanthozzátartozikt
mégtvalami.tNemtvoltamtpontos,tamikortazt
előbbtúgytmutatamtbetetképességemttörté
netét,tminttamitteljesentautodidaktatmódon,t
mintegyt önmagából,t illetvet at kényszerbőlt
születet.
Amikort at húszast éveimt legelejént újság
írásrat adtamt at fejem,t ést bekerültemt egyt jót
nevűtszerkesztőségbe,thamartbarátságottkö
tötemtegytnyugdíjazástelőttállótidős,tvete
ránt szerkesztővel.t At márt meglévőt tudáso
mat,tattávolságbóltszemlélődésttisztánlátásá
nakt képességét,t azt önvédelemret épített tá
madást,t melyt ekkort mégt nemt voltt kifino
mult,tinkábbtemlékeztetettcséphadarásra,tőt

csiszoltatbennemttökéletesre,tlegalábbistmajd-
nemttökéletesre.
Soványt voltt éstmagas,t inast nyakánt nagy,t
hosszúkást lófejt ült,t amelynekt súlyost kupo
lájat csillogóantkopasztvolt,t ést csakt at kopo
nyategyenlítővonalántfutottkörbetnéhánytki
felétfésülttőszttincs,tminthatennektaztóriásitést
távolitbolygónaktatgyűrűjéttképeznék.
Orrathosszútvolt,tminttegytmeredekthegy
gerinc,tathegytmélyéntóriásitfeketetkatlanok,t
kéttoldalántpedigtszemüvegénekthosszú,tvé
konytszáraitfutotaktaztorrvonallaltpárhuza
mostpóznákként,tamelyektvégén,tatvonulatt
legvégén,tatszakadéktfölöttegyensúlyozvatre
megtektaztaprótkerektszemüveglencsék.
Mindenkit ígythívta:tLohász.tNemtnagyont
beszélt.tNemtistmosolygot.tHatolykortmeg
állapítottvalamit,tathangjatminttatszáraztszélt
sisterget,tamelytcsakugyantkisöpörttmindent
félregondolttötletet.tRitkánttekintettfeltatkéz
iratoktközül,taligtnéztünktegymásra,tszemé
lyestdolgokrólttalántsohatnemtbeszéltünk,tést
mégis,t vagyt talánt éppent ezért,t szeretem.t
Vágytamt átjutnit at távolságon,t amelynekt őt
ottállttatbelsejében,telérhetetlenül,tstamelyett
at megnyilatkozásokt hiányávalt támasztot,t
majdt at ridegt közlésekkelt ékelttmégt inkábbt
magatköré.tÁmteztatkiékeléstvalójábanthídtist
volt,tperszetkissétszakadozot,téstnemttelje
sentveszélytelen.
Eleintetzavart,thogytsemmitérdemlegestta
náccsal,tátfogótvéleménnyeltnemttámogatot.t
Cikkeimt vagyt szóbelit megnyilatkozásaimt
csupánt technikait észrevételekett hívtakt előt
kritikaitészjárásából.
Emlékszem,t mennyiret bosszantot,t mikort
mellékesen,téstatszakmaitpártfogástlegkisebbt
bizalmast jelet nélkült jegyeztet megt példáult
azt,thogyt„javaslom,tatközpontozásratfigyel
jünktodatjobban”.tVagytfelhívtatfigyelmemett
egyttárgyittévedésre.tVolt,thogytcsaktannyitt
mondot:t„Emezt,tkérem,tnézzetáttmégtegy
szer!”tAnnyirat vágytamt tőlet at visszaigazo
lásra,thogytaztegyiktmunkámbantnemtéppent
azt indokoltt helyent hivatkoztamt egyt ismertt
tényfeltárót cikkére,t sőtt hízelgőt kommentá
rokkalt ist ellátam.t Minthat észret semt vetet
volna.tEgytlogikaitesetlenségetttalálttatlegje
lentéktelenebbtpasszusban.
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Eztígytmenttpártévig.tAtkapcsolattnemterősö
dött köztünk,t ést nemt ist gyengült;t pedigt né
hategy-egytszóbelitmegnyilatkozásommaltszin
tetmártcibáltam,tminttatgyerektaztapját,thatazt
mástiránybatéstmástirambantfolytatjatútját.
Lohásztnemtmozdult.tFinomantátvetetatkéz
iratott(mindigtszentelttrátidőt,tholottnagyont
elfoglaltt volt),t szélsebesent átolvasta,t azutánt
áttoltvastatmégtegyszer,téstletete.tAztasztalain
kontmagasodótkéziratornyoktközött lestem,t
háthatellophatoktaztarcáróltegythaloványtkife
jezést.tPerszetsohatnemtsikerült.tÖsszeütötet
atpapírokat,téstazttmondta:t„Atbézst,tkérem,t
minthat összekevertet volnat at sárgat színnel.t
Nézzentutána.tAtvidéki kisváros kifejezéstpedigt
–t atmagyarországit viszonylatokt között lega-
lábbist–tpleonazmus.tGondoljatvégig.”
Körülbelültöttévttelttel.tNeves,tsőttfiataltko
romtellenéret ist retegettújságírónakt számí
totam.tAzt emberekt rajzanakt at sajtót figyel
ménekttorkolatatkörül,tstminttaztestitfénytőlt
megbűvölttmolylepkék,tsereglenektaztújság
íróktéstathírközlőtmédiumoktfelé,tdetengemt
ígytistelkerültek.
Egyik-másikt intézmény,t olykort egyt nyo
mozóiroda,tvagytmagatatrendőrségtírttatfele
lőstszerkesztőnek,thogyttiszteleteltkérik,tszí
veskedjéktnemtazténtkezembetadnitXtfőbíró,t
valamilyentnyugdíjazottrendőrtiszt,tvagytazt
ilyentéstilyentgyilkosságtismeretlentelkövető
jénektaztügyét.
Azt emberekett gyűlöltt teremtményeimnekt
tekintetem,t ezértt féltekt tőlemtmégtazokt is,t
akikt at hatalomt közelébent éldegéltek.t Más
részrőlt azonbant nekemt ist voltakt isteneim.t
Épptcsaktegytmaroknyi,t stnekikténtmagamt
voltamtatteremtményük.tMerttháttnemtcsakt
aztistentteremtitaztembert,thanemtaztembert
ist teremtőjet istenének.tMegteremtetit önma
gáttvele.tPerszetcsaktaz,takinektszükségetvant
atfüggésretéstalábukásra.
Nemtféltemtaztisteneimtől;tpróbáltamtmi
néltalázatosabbantszolgálnitőket,ttanulnittő
lük,t feljutnit magasságaikhoz,t st ezáltalt el
emelkednitatköznépttömegétől,tmocsarától.
VolttakkoribantegytSzerbtnevűtbukottfilo
zófus.t Affélet szabadúszót értelmiségi.t Cini
kust volt,t arrogánsant demokratikus,t vagyist
mindenkinektnekiment,takitbármilyentautok-

ráciánaktakártcsaktutalásszerűentistatvédel
méretkelt.tÁldozatábóltmindigtóriásitthara
pot.t Lemondásrat kényszerítetet at politiku
sokat,t egyest cikkeihezt egyházfőkt elbocsá
tásatvagyteltűnésetfűződik,tugyanakkortsem
milyentsajtóorgánumtmellettnemttudottel
köteleződni,tmindentdemokratikustlapbatírtt
(merthogytcikkéttleközölnitugyanakkortran

TaratBergin

BAK-FI

Nagythanggalttörtbetatvagonbat–
vadultronttbetéstmegtöltittesthővel,
rohanvatatszerelvényentát,tszórjatpiszkát
útóltmocskostpatáival;tvonatplafontt
karistolvatfrissentszökkenttagancsával,
lökdösitattámlákattduhajtoldalával,tés
aztünőktszemükettelkapják:tFinomtsrác!
Telittorokbólténekel,
törtföltbelőletaztifjontitbarcogás,
ahogytcsaktkifértserdültttorkán.

Bak-fit–

fülébentatvasútitzajt
nálatélestéstmagas,takártattücsköktcincin
zenéjetodakinntattérdigtfűben,
éstőtszarváratkapjatetzajt,
barmultan,tminttdühöstbika,
megy,tminttborjútaztanyjának:
Anyjatcsecséttkeresi?
Holtvantaztatmelegtcsésze,tatvirágosttejci?

Nemtjó,tnagyontgáztittvalami.

Kivágódiktvonattajtajából,
csatogótszaruthangjatiparvilág
szennyfátylából,tgaloppoltatvárosontát,
közbentmegszítfityenttcsapott–

Anyukájatlépteiveltatfaltól-faligttávot
méri:tJer haza, ó, jer, szarvassá lett fiúkám!

BALÁZS Attila fordítása



67

gottistjelentet),támtnehéztvolttmegtűrni,tstőt
magatsemttűrttmegthuzamosabbtideigtsem
milyentkeretfeltételttmagatkörül.
Hatvalaholtmegjelenttatcikke,tatlaptúgyne
vezett „belső”t embereit utánat hetekigt ren
dezgetékt at romhalmazt,t amitt magat utánt
hagyot.tKiigazítotáktpontatlanságait,tsttü
relmesentválaszolgataktaztolvasóitpanasz
tételekre.
Ezérttistvándorolttfolyóiratróltfolyóiratra,t
hetilaptólt napilaphoz.t At filozófusokt nemt
tekintetéktszakmabélinek,tatpublicistáktést
at zsurnalisztákt kívülállókéntt kezelték.t Tu
lajdonképpent egyt közéletit személyiséggét
írtat magát,t akit igent gyakrant hangoztat
tatattévében,tatrádióban,thogytvégetatnacio
nalistat elitizmusnak,t hogyt at fülkeforrada
lomtképzetethazugságratépül,támtatválasz
tójogottkorlátoznitkellenetbizonyostelmebe
lit képességekt alapján.t Baloldalit gondolko
dásúttollforgatótlévéntfőkénttatbaloldalttos
torozta,t egészent annakt bukásáig.t At hata
lommaltnemtnyitottpárbeszédet,támtatjobb
oldalit érzületűekkelt szembent megértéstt
próbálttgyakorolni.tEzektatlegellentmondá
sosabbtcikkei.
Atszerkesztőségtegyiktreggeltkicsitthango
sabbtvoltt atmegszokotnál.tAtmunkáttmeg
előzőtkávétéstatnapisajtóttanulmányozása,tat
mindenthivatalosságottmellőzőtbeszélgetés,t
asztalratfelülés,tszobákontátkiabálástéstélce
lődéstezentatnapontisttapasztalhatótvolt,tdet
mosttminthathiányzottvolnatbelőletat jótke
dély.t Megkérdeztemt valakit,t van-et valamit
érdemlegestatmaitsajtóban.tAzttmondta,thogyt
talántigen.t„MeginttatSzerb.tOlvasdtcsaktel.”t
Betsemtmentemtathátsótszobába,taholtathe
lyemtvolt;tot,tatbelpolitikaitrovattasztalatmel
let,tálltombantolvastamteltatcikket.
Szerbteztalkalommalthadseregnyitappará
tusttmozgósítvatmenttnekitaztöregtLohásznak,t
akitegytméretes,tnagytívű,tpedánstmunkábant
próbáltatfeltérképeznitaztúgynevezettfilozó
fusbotránytt–tkormánytkontratfilozófiaitinté
zett–,tdetattendenciózusságottóvatosan,tmár-
mártkörülményesentelkerülve,tnohatathely
zettnyilvánvalóantméltatlantvolttmindenfélet
diplomáciaitéstújságíróittapintathoz,tobjekti
vitáshoz.

JehudatAmichai

MINDEN TÉRKÉP

Mindenttérkép.tAztemberektistfélelmeikkel.
Mindenkitlábategytföldmérő
éstegytértelmezőtkód:teztjótút,teztnehéz,
eztfölemelkedés,teztszakadék.tEztnagytszerelem,
eztmegtároknyitmélytkiábrándulás.

Mindentnyitotttérkép
aztistenitszobrásznak.

Mitatvilágtteremtésének
nagytvétsége:
atpusztaságttervezése,tvagy
embertelepekttervezése,tatcsataterek,tatfolyamok?

Sohasemttudhatjuktmeg.

DÜHÖS PRÓFÉTÁK

Dühöstprófétáktrobbantotáktfeltharagjuk
helyét,

kényelmestprófétáktsimítotakteltbeszédükkel
mindenttismét,

minttmikortgyerektsimíttkezévelthomokotta
homokozóban,

sima,tsima.

A SIVATAGNAK

Atsivatagnaktgrafológusratvantszüksége,
hogytmegfejtsetvonalait.
Éstvégültcsaktegytpálmatvezettolvasnitjövőt,

sorróltsorra,
vagytmúltat.

SCHRÖDL Ádám fordításai
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Szerbteztalkalommaltolyantmessziretment,t
hogytadthominemtérvelésbetkezdet,tésthosz
szantméltatatatmáratmártidejétmúlt,tpedán
santköntörfalazótstílust,tamelytszámáratnemt
más,t mintt csalárdság,t at bértollnokt álságos
sága,tsőttőtmagat–tszemélyestbeszélgetéseikret
hivatkozvat–ttudjatéstállítja,thogytLohásznakt
ezzeltkapcsolatbantmitaztálláspontja,tígyten
nektleplezése,taztellenpontoktcinikus,tlátszó
lagost ést impotenst (sic!)t kiegyensúlyozásat
olyantmérvűtéstpublicistáhoztméltatlantfele
lőtlenség,thogythát…trövidentösszefoglalva:t
azttLohásztmajdtmégtmegemlegeti.
Izzottaztarcom,ttűktszurkáltáktatfülcimpá
mat.t Sőttmegdöbbenésembetmégt némit sér
tettbüszkeségtistvegyült,tegytpontontugyanist
Szerbtkitértarra,thogyttudomásatszerinttLo-
hásztatmaitnapigtpályakezdőktfölöttbábás
kodik,tamitpedigt–telnézvetLohászttollforga
tóitminőségétt–tatszakmathosszúttávúterózió-
jáhoztistvezettstb.
Többtilyentrészletettistkiemelhetnéktebbőlt
aztaljastcikkből,tdetmostt legyentelégtennyi.t
Ámt azt egészt ügyt legkülönösebb,t egyszers-
mindt legérthetetlenebbt mozzanatátt mégt elt
semtmondtam:tSzerbtemlítettcikketnemtmást
lapban,tminttatmiénkbentjelenttmeg.
Átmentemtatfőszerkesztőtirodájába,tperszet
nemtvolttot.tSenkitnemttudta,tholtvannaktat
felelősök,t aztt sem,t hogyt kit tetet belet azt új
ságbatezttatgyalázkodást.
At szerkesztőségbent egyébkéntt többent ist
nehezményezték,t hogytLohászt időtlenült je
lentvan,thogytmindentreggeltmeglepetéssze
rűentnemthaltmeg,tnemtmondtfeltéstnemttá
vozik,téstsenkitnemtistjelzitfelétszemélyénekt
egyretterhesebbtjelenlétét.tLohásztatrosszal
lásokkaltperszetugyanannyiratnemtfoglalko
zot,tminttathízelgésseltmegtatbókokkal.tHi
hetetlent élest szemet voltt mindent implitka-
túrára,tsejtetésre,tatlegapróbbtemberitgesztu
sokrat–tdetkizárólagtírottformában.tNagyont
hiányost vagyt megtépett történetit leírások
ból,t tényközlésekbőlt tudtat megalkotnit azt
összestindítékot,tatteljesthátértörténetet,tfel
fednitaztösszestemberitgesztust,támtamikort
mindeztathétköznapoktérzékvilágábantöltött
testet,tegyszerűentnemtvetetészre.tVagytcsakt
nemtérdekelte.

Mégtmindigtkabátbantálltam,tatsajátthátsót
irodánktküszöbén.t„Mittszóltehheztatszemét
séghez?”tAtszobábantsötéttvolt,tcsaktaztíró
asztalántvilágítottegytkistlámpa,talatatnagyt
gépírólaptfeküdt,tamelyretépptegytvonalzótt
illesztet.t„AtSzerbtcikkéretgondol?”t„Persze,t
hogytarra!”t„Amitaztt illeti,tsoktérdemit…t–t
finomantvégigfutatatatceruzáttatvonalzónt–t
nemt gondolokt róla.tKilencvenketőbent pél
dáult azértt mentt nekem,t mertt akkort ist egyt
olyantkorrupcióstügyettpróbáltamtkigabalyí
tani,tamit–tegytmagasabbtszemponttszerintt–t
nemtat jótügyettszolgálta.tPerszetaztügyekett
mindigt kit kellt gabalyítani,t ezzelt Györgyt ist
egyetértet,tcsaktaztidőzítés,tígytfogalmazot,t
aztidőzítéstkárhozatostbenne.”t„Detháttakkort
nincst igaza!tRáadásulthatalmast sárfoltott ej
tettaztÖntbecsületén.tEzttokvetlenülthelyret
kelltállítani!”t„Nemtejtet.tKicsittsem.tAzttja
vaslom,ttérjünktvisszatatnapitmunkánkhoz.”t
„Mártelnézést,tdetitttöbbtdologtisttisztázat
lan.t Példáult szeretnémt tudni,t hogyt kit felelt
atcikktközléséért.”t„Azttökéletesentmindegy.t
Elégedjentmegtannyival,thogyt–trészbentvagyt
egészent–t személyestügyektállnaktmögöte.t
Szóratsemtérdemes.tAmiveltfoglalkoznitkel
lettvolnatmég,taztaztÖnttegnapitcikke.tHá
romtelírássaltmenttatnyomdába.”tEkkortné
zett fel,t épptcsaktegytmondatterejéig:t„Pró
báljontmegtnemthagyatkoznitaztolvasószer
kesztőre.”
Amikortvégretlevetetemtatkabátomat,tmárt
tudtam,thogytíroktegytapologetikustvitacik
kettaztügyben.tFelöltötemtpárbajhoztillőtleg
elegánsabbt vértemet,t kétt hatalmasatt suhin
totamt at bárdommal,tminthat csakt egyt fog
piszkálóvaltjátszanék,téstnekiálltamtatdolgo
zatnak.
Előszört ist mindent támadásit felületemett
körbevédtem,tmajdtatgúnyostnevetéstdárdá
ivaltvetemtkörbetSzerbtcikkénektellentmon
dásait.tElhibázottéletművetkörétlefektetemt
atleszámolástbástyáinakttalapzatát,tstaztösz
szest rosszult leplezett kicsinyességétt pellen
gérretállítotam.
Ügyeltemtrá,thogytattanulmányszerűtcikkt
rendelkezzékt hátérakusztikával,t amelyt at
szakmatéstatszélestolvasóközönségthahotájá
nakt távolit dübörgésévelt remegtetit megt at
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Szerbtszövegébentmegbúvótszellemtösszetá
koltt lakóhelyét,t ennekt előterébet pedigt pe
dantériávaltfelfegyverzettsorkatonáktszázaitt
toltamt at megsemmisülésret felkészítet,t le
meztelenítettáldozattelé.
Azt utolsóelőtit bekezdéstt márt könnyedt
gesztussalt intéztemtel.tAtkicsontozot,tkibé
leltt tetemt preparátumátt felfektetemt egyt
durvatravatalra,tstegytrafináltttechnikaitmeg
oldássaltmellétállítotamtegytmásikt ravataltt
is,thogytatszövegbenthivatkozatlanultistmeg
elevenedőttömegekteztutóbbihoztjáruljanak,t
amelytSzerbt(kittatcikkbentegythasonlóthang
zásútlengyelthózentrógerhezthasonlítok)tem
lékét,tnemtpedigtfölditmaradványaittőrzi.
Aztutolsótbekezdéstegytkomplexttanulságt
megtételévét vált,t amelynekt lényeget valamit
olyasmi,thogytatkultúra,t athagyománytést at
közbeszédt számárat nélkülözhetetlent (st ígyt
feltétlent tisztelett illeti)t azt at szellemit trágya,t
fortyogótéstpokolitszagokattpöfögtetőtbélsár,t
amelyentvirágainktegykortkisarjadnak.
Aztutolsótmondatbantegyszerűentéströvi
dent eltemetemt at cikkt szerzőjének…tnemt at
porhüvelyét,thanemtaztürestemlékét.
Körülbelült ígyt foglalhatótösszetazt at telje
sítmény,tamittatkoratreggelitórátóltkésőtestigt
nyújtotam;ttéltlévén,takkortmártféltötkortsö
tétedet.t Majdnemt éjféligt dolgoztamt at cik
ken:tatszerkesztőségtkihalt,t csaktLohásztültt
mégtbent,tépptvelemtszemben,tvalamittórákt
ótatszámolttanélkül,thogytészrevetetvolnatazt
otlétemet.
Pedigtamikortfölnézet,tnemtkellettkeresniet
attekintetével,trögtöntmegtalálttatsötétben,tst
eztkissétkínostvolt,t at cikktmegírásátt követőt
percekbent rámt törtt halálost fáradtságbant
ugyanistaztőtkopasztfejbúbjánaktlátványábant
merültemt el.t „Igenthosszant írjat eztt at lóver
seny-ügyet.tHatsegítségretszorul,tszóljontnyu
godtan,t net tapintatoskodjon.t Elvégret ött évet
dünnyögünktit.”t–tKöhintet,tmajdtfinoman,t
szintethangtalanulthátratoltatatszékéttatlekop
tatottparketán,téstkimenttatkonyhába.
Eztaztöt éve együtt dünnyögéstvolttatlegszebb,t
amittkaphatamt–tnemtLohásztól,thanemtvol
taképpent bárkitől.t Párt nappalt karácsonyt
előttjárttaztidő,tstbizony,tLohásztengemtmeg
ajándékozottezzeltatmondatal.tUgyanakkort

kicsittatszövegtmegírása,tatmegírástelvégzéset
fölötitörömömtistszétködlöt,tahogytvissza
huppantamtaztíróasztaltlámpájatrajzoltatrea
litásba.tNemtSzerbtgyönyörűtkivégzéséttlát
tam,thanemtatbotrányt,tmesteremthanyatlá
sát,tstveletegyüttaztenyémettis.
Nagytjókedvembentaztelképzeltthanyatlást
ist megszépült.t Felrémlett előtemt egyt gyö
nyörűtidill,tolyanttisztatéstolyanterős,tamilyett
aztembertcsaktkisgyerekkorábantéltmeg;tnemt
kellettmegalkotnitstmagamtelétlógatni,tmintt
egythipnotikust tárgyat,thanemtbelülrőlt jöt,t
éstazonnalturalkodottrajtam.tLeírvatvagytel
mondvatperszetbagatell,tmégistfontos,thogyt
mosttújratlássam:tegytnagyobbacskatfaháztazt
erdőben,t atházbantLohászt ést én,t atkirúgott
mestertéstaztutánatszegődőttanítvány,tatházt
közepéntaztösszetolttkéttasztal,tstmitegymás
saltszemben,treggeltőltestig,testétőltreggeligt
ülünktaztíróasztalitlámpatvagytegymástfény
körében,t st írunk,t mindegy,t hogytmit.tMégt
aztt ist látnit véltem,t ahogyt néhat elvégzünkt
egy-egytközöstrítust:tlemegyünktatkúthoztví
zért,tősszeltmegtisztítjuktaztereszt;tőtatlétránt
áll,téntatzsákotttartom,tvagytmegbetegszem,t
stő,tLohász,tszakadttkockástpulóverébenter
dőszagotthozva,t leteszitmellémtatforrótteát,t
majdtegyetlentszótnélkültvisszaültdolgozni.
„Hátt tetmártmegintt ittvagy!”t –tFelugrot
tamtathelyemről.
Atbarátomtvolt,tazténtmindenkoritbarátom.t
Ottállt,tathátsót irodahelyiségünktküszöbént
(nemttudom,thogytjutottbe),thosszú,tfekete,t
szétnyitottszövetkabátban,tfejéntfelkötöttfü-
tlűt usánkával,t lesöpörtet at havatt at válláról,t
majdtszétártatatkarját,thogytmegöleljen.tSzé
gyenletest helyzett volt,t ráadásult at győztest
csatat diadalátólt ést némit álmosságtólt meg
mámorosodva,t elégt erős,t vagyist elégt érzé
ketlentvoltam,thogy,tsemmiheztsemtillőtgesz
tusáttelutasítandó,tatkaromattnyújtsamtneki.
Szorosantölelt,tstatyaiantlapogatatatválla
mat.t„Tetmegtmittirkálsztebbentatfagyosttélit
éjszakában?”tOdaülttaztasztalomhoz,téstfel
olvasott néhánytmondatott at vitacikkemből.t
„At szerzőt pastiche-másánakt szellemit sár
kányeregetéset ilyenképpent csakugyant ki
válótrímpárjáttképezitatmindannyiunktáltalt
jóltismert,tSzwerdtnévretcsatanótlengyelor
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szágit importt hózentrógernek,t ugyanist nemt
csupántnyúlánkságatragyogó,tdetlötyögő,tel
szabottéstbüdöstgatyánkattistúgyttudjatatde
rekunkt fölét feszíteni,thogyt látszatávaltmár-
márt hívogatóant kecsegtető,t elsőt pillantásrat
majdhogynemtmegnyerő.”
Egyszerret néztekt rám.t „Megiszunkt náladt
egytsört,téstelmondod,tmiteztaztépületestba
romság.”tMártvetemtistatkabátomat,tatsörtjót
lehetőségnekt tűnt,thogytmihamarabbtelkot
ródjakt Lohászt szemet elől.tAhogytmondanit
szokták,tsteztatmondástigentkifejező,tfizikait
érzületettjelöl:telsüllyedtemtatszégyentől.
Mielőttkiléptemtaztajtón,tLohásztutánamt
szólt.t„Hataddigtnemttalálkoznánk:tkellemest
ünnepeket…t Éstmégt valami:t nézzet áttmégt
egyszertazttatjelzőitalárendelést.”
Miretleértünktatpenészszagú,thidegtlépcső
házban,t összeomlotam.tAt barátommalt kö
zöltem,thogytmosttnemtóhajtomtvelettöltenit
aztestét.
Ezútaltnemtkelletthadakozni.tTalántéreztet
athangomon,thogytnemtvagyokt tréfást ked
vemben.tAtnyomatéktkedvéérttközöltemtve-
tle,thogytgyűlölöm.tErretfelnevetet,tlehajtotat
azt usánkat fülét,t ést kellemest ünnepekett kí
vánt.tSarkontfordultam,téstelindultamtatmá-
siktirányba.
Elhatároztam,thogythazáigtsétálok,tstmiretat
kaputelétérek,teldöntöm,tpublikálom-etatcik
kemettvagytsem.tAztegyórástsétaúttalattmin

denrőltgondolkoztam,tcsakterrőltnem.tHan
gostvitáttfolytatamtatfőszerkesztővel,tatbará
tommal,t tanácskoztamtLohásszal,tnagytplé
numt előtt összecsaptamt Szerbbel,t aminekt
at véget kézfogóst békülést let;t visszat kellett
fognomtatgesztikulációmat,thatszembejötekt
aztutcán,tvagytészrevetemtegytmagányosant
dohányzótemberttatszomszédtháztegyikter
kélyén.
Emlékszem,téppentketőtóratvolt,tamikortat
kaputelétértem:tújrateszembetjutottatkérdés.t
Ekkortvetemtészre,thogytatkabátomtnyitvat
van,téstdidergek.tAzonnaltelhatároztamtma
gam,taztántfölmentemtatlépcsőn.
Atlakásbatbeléptemkor…t–tkatasztrófa!tAzt
irodait asztalomont hagytamt at cikket.t Átko
zódnit kezdtem,t lepergett előtemt minden:t
Lothásztelolvassa,téstszánnitkezd,tvagytmeg
semmisíti…t nem,t Lohászt nemt ilyen,t bizto
santnemtolvastatel…
Reggelt kilenct órakort sikerültt elaludnom,t
miutántlerészegedtem,tkijózanodtamtéstújrat
lerészegedtem.
Sötétbent ébredtem,t sajgót fejjel,t irtózatost
szájszaggal.tVillamosratültem,téstvisszasiet
temtatszerkesztőségbetatkéziratért.
Nemt postánt adtamt föl,t hanemt személye
sentvitemtbetegythetilaphoz.tÉpptlapzárttat
utánt érkeztem.t Berontotamt at főszerkesztőt
irodájába,t ést lecsaptamt azt asztalárat at kézi-
ratot.
„Jótestét!tMitez?tKarácsonyitversestelbeszélés?”
„Arrat kérem,tmostt azonnalt olvassat el,t ést
tegyetbetaztethetibe.”
„Kedvesturam,todatmártnemtkerültbetsemmi.”
„Det igen.t Ezt fogt mégt bekerülni.t Sejtheti,t
hogytnemtjókedvembentszaladtamtidáig.tEztt
Önnektokvetlenültletkelltközölnietaztethetibe.”
Felemeltetaztasztalról,téstatszemeteléttartota.t
Nagyont érdekesent olvasot:t at tekintetet ide-
odat ugráltt at lapokon,t st néhányt másodperct
alatt végzett egyt oldallal.t Olyant gyorsant értt
atvégére,thogytmégthátradőlnitistelfelejtet.
Ledobta,t hátradőlt,t ést hümmögöt.t Nemt
részletezem,tmeggyőztem.tHáromtnaptmúl
vat rohantamt azt újságárushoz.t Addigt látnit
semtakartam,tamígtvisszatnemtértemtatlaká
somba.tFizetemtéstszaladtamtistvissza.
Elsőtblikkretmindentrendbentvolt.tEgyetlent
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elütéstkerülttbele;tpártévveltkorábbanteztmégt
idegesített volna,t det azótat megtanultam,t
hogyt nincsent tökéletest nyomtatott szöveg.t 
At szötvegt elhelyezéset ist megnyugtatot.t
Mindtjárttatvezércikktutántkövetkezet.tIdeá
list hely.tAt tördelés,t at beszerkesztés…tmin
dentathelyéntvolt.
Leültemtatfotelomba,téstaztállólámpámtfé
nyébentmelegedvetvártamtathatást.tAtszámí
tásaimhozt képestt kissétmegkéset.t Tízt nap
paltkésőbb,tamikortbenyitotamtazt irodába,t
attitkárnőtrögtöntodalépetthozzám,téstatke
zembet nyomott egyt papírcetlit.t „Azonnalt
hívjatfel!”t–téstegyttelefonszám.
Szerbtvolttaz.tCsaktannyittmondot,thogythá
romtnaptmúlvathivatalostegytvitakörretéstsze
retné,thaténtistcsatlakoznéktatbeszélgetéshez.
Mártújévtvolt,taztelsőtmunkanap.tAtzsivaj
ból,taztáltalunktjóltismerttemberektzsivajábólt
at legfinomabbt változásokatt ist kit lehett hal
lani.tHatvalahovátodahallgatunk,tkonkrétthí
reketthallgathatunktvégig,tmáshovátélesítvet
atfigyelmünkettat legfrissebbtpletykákróltér
tesülünk,tdethatcsaktaztösszbenyomástérde
kelt bennünket,t at közhangulatott ismerjükt
meg,tannaktmindentárnyalatával.tSzerintemt
azturalkodóktistígyttájékozódtak.t–tDetelka
nyarodtam.tAt lényegtaz,thogytatközhangu
latbantsemmitváltozástnemttörtént.tNemtnéz
tekt rámtmáshogy.t Kedélyest „búék”-kalt kö
szöntektatkollégáktegymásnaktis,tnekemtis.
At hátsót irodahelyiségt azonbant ürest volt.t
Lohásztasztalánt rend,t sőtt at rendthelyett in
kábbt semmi.t Átszaladtamt at titkárnőhöz.t
„HoltvantLohász?”t„Netkiabálj!tEnnyirethi
ányzik?tBetegszabadságontvan.”t„Milyentbe
tegség?”t „Aztt nemt közölték.t Zolit szerintt
egyébkénttvalamitsúlyos.tAzttmondta,tőtmárt
régótat látjat Lohászon,t hogyt valamit nagyont
nincstrendben.tMegtazttistmondta,thogytteljest
szótlanságbatmerült,t amit szerintet arrat utal,t
hogytkomolytfájdalmait lehetnek.tDethátteztt
csaktZolitmondta,tszóvaltbiztostnincstistígy.”
MegkerestemtZolit.tŐtvolttaztegyiktlegked
vesebbt kollégám.t Pici,t duci,t erősent kopa
szodótharmincas,tdadogottvagythadart,teset
legtatketőttegyüt,ttikkelttis,téstfergetegesent
gyorstvolt,tegyszerrettudottnégytcikkettírni,t
miközbent sajtótájékoztatónt ést konferenciánt

ist jelent volt.tNagyont értetet at hírt:tmitőlt jót
egytösszefoglaló,tmitat jótcím,tmitatbotrány,t
mit at bulvár,t ést at közleménytőlt at kritikáigt
athelyénvalótszubjektivitástteljestskáláját.
Kisfiústvolt,tatlányoktkedvenctjátékszere,tmás
résztt példátlanult korrektt ést profi.tMindigt jó
kedvrettudtatderítenitaztirodát,thatmássaltnem,t
háttazzal,thogytatsajáttszövegébőltolvastatföltazt
elütéseket:tpocséktvolttathelyesírása.
„MitújságtLohásszal?”t–t„Menjünktkitegyt
cigaretára.”
Azt udvaront álltunk,t hullott at hó.t „Kit
mondta,thogytvantvalamitvele?”t–t„AtKati.”t
–t„Na,tmajdtmegbúbolomtazttatlotyót.tLohászt
kétt napjat keresett meg,t személyesen.t El
mondta,t hogytbeteg,t éstmártnemt fogt tudnit
sokáigt bejárni.t Arrat kért,t hogyt amígt tud,t
haddtdolgozzon.tIszonyútszartvolt,tmajdnemt
elbőgtemtmagam.tÉrted,ttudom,thogytsokant
utálják,tmegtathelyéretpályáznak,tdeténtcsí
pemtatvéntfaszt,téstnagyontmegsajnáltam.”
„Mitbaja?tÉstmittmondtáltneki?”t–t„Nyil
vántazt,thogytnyugodtantjöjjön,tamikortcsakt
akar,tmondom,tmajdnemtbőgtem.”t–t„Meg
köszönte,taztántelment.”
„Szóvalt nemt tudod,t mit at betegsége?”t –t
„Nem.tDetszerintemtráktlehet.”
Elnyomtamt at cigit,t ést ént ist hazamentem.t
Aztt mondtam,t párt napigt othonrólt fogokt
dolgozni.tVisszagondolvatnevetséges,tdetazt
egészbent nemt csakt Lohászt haldoklásat fájt,t
hanemt azt is,t hogyt nemt velemt közölte,t ha
nemtZolival.
Lecsúsztamt at fotelből,t ést sírtam.t Nemt
Lohásztkopasztfejetjelenttmegtelőtem,tsőttrá
jötem,t hogyt hat akarom,t akkort semt tudomt
fölidéznit azt ábrázatát,t nohat ismeremt arcá
naktösszestredőjét,taztorrát,tattányérszerűent
szétfésültt őszt tincseit,t mindent részletet,t det
azt egészett képtelent voltamt egybent látni:t
nem.tAkkortszorulttösszetatbelsőm,tamikort
Zolit arcat rémlett felt előtem,t ahogytLohászt
mondataitt idézi:t hogyt amígt tud,t haddtdol
gozzon.
Melegtéstpuhatvolttatszőnyeg.tKávéillatú.
NemtvolttidőmtmegijednitSzerbtől.tEgytkist
asztalt kétt oldalánt ültünk,t előtünkt kisebb-
nagyobbt közönséggel,t egyt kulturálist intéz
ményttermében.
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Viccelődvetkezdtetatbeszélgetést:tazérttkap
tunktegytmikrofont,thogythatakarunk,tsettud
junktösszeveszni.
Kóstolgatuktegymást.tÉntnéhatkicsittelve
tetemt at sulykot,t det márt nemt érdekeltt azt
egésztvita,téstSzerbtszemétségetsem.tMártcsakt
azérttsem,tmerttahogytmelletemtült,tegyálta
lántnemttűnttszemétnek,tsőttmegnyerőtéstba
rátságost volt.tAt vitat létrehozásat ekkortmárt
tulajdonképpent egyt feladatt elvégzésénekt
tűnt,tamiheztnemtvolttsoktkedvem,tugyanak
kortmegfutamodnitsemtakartam.
Egytdarabigtcsaktelméletitkérdésekkeltbom
bázottaztújságírásról,taztújságírótfelelősségé
ről.tMindentkérdéséret válaszoltam.t Szépen,t
sorban.tKicsittfárasztottatvitatmonotontme
nete,tahogyantillendőentátadjuktegymásnakt
atmikrofont,tőtkérdez,téntválaszolok.
Csakt sokára,t egyt nagyonthosszút ívűt kér
dést rafinálttmegfogalmazásat közbent jötemt
rá,thogytSzerbtmártatcikkemrőltbeszél.tMiret
atkérdéstvégéretért,tszintetlefegyverzet.tAtte
rembentteljestlettatcsönd.tMártegytidejetke
restem,t háthat felfedezemt at tömegbent Lo-
hászt,tde,tamikénttszámítotam,tnemtjöttel.t
Helyetetviszont,tóriásitcsalódásomra,téppent
ekkortmeglátamtatfélhomálybantatbarátomt
vigyorgótfejét.
Döbbenetembent mindentt elfelejtetem.t At
csöndthosszúratnyúlt,tvisszatkelletttalálnomt
azt elhangzott gondolathoz.t Nemt értetem,t
Szerbthovátakartkilyukadni,tilletvetaligtemlé
keztemtatmondókatelejére,tezérttatlegegysze
rűbbtmegoldásnakt at pengeváltást tűnt.t Egyt
darabigtnemtakartamtelfogadnitatmikrofont,t
hagytam,t hogyt hosszant tartsat at levegőben,t
majdtszánakozvatértetnyúltam,téstcsaktany
nyittmondtam,thogy:t„netharagudjon,tdetmit
atkérdés?”
Atterembentfelnevetek.tEkkortSzerbtújratne
kifutot,tdetmosttmártnyíltt harcott hirdetve.t
Kérdésttfogalmazottmeg,tröviden,ttömörent
éstélesen.
Talántaztsegítet,thogytlelkilegtnemttudtamt
eléggét jelent lenni,t hogytkiültemtat fejlámpat
fénykörénektlegszélére,téstfelvetemtatkívül
állót pozícióját.t Semmiret nemt voltamt érzé
keny,tezérttaztistkönnyentelképzelhető,thogyt
egyestpontokonthibáttvétetem,tvagytvalamitt

nemtvetemtészre,támteztatvégeredménytte
kintetébentelőnyttjelentet.
At támadásátt elsőt alkalommalt könnyűt
voltt leszerelni.t Előrehoztamt at stratégiámt
utolsó,tbiztostelemét,tamitnemtmás,tminttat
másiktspekulációinaktösszefoglalása.tOlyant
ez,tminthatathamiskártyásttrajtakapnám,tat
magasbattartanámtvalamelytgyanústlapját,t
stmegmutatnámtelőbbtat színét,tmajdtat fo
nákját.
Ezt at gesztust kissét bűvészmutatványhozt
hasonlít,tugyanisthatatkártyalaptnemthamis,t
akkortisteléremtveletatcélomat:tleleplezemtazt

DelmoretSchwartz

KÖNYV VAGYOK, MIT NEM 
ÍRTAM, NEM OLVASTAM

Könyvtvagyok,tmittnemtírtam,tnemtolvastam,
Egyttragikomikustdarab,tmelybentaztújtmaskarák
Lenyűgözők,takártatfegyverropogástaztismétlődő
Rohamoktsorán,tbármittkészülttisthát
Fölfogni,thirtelentrémülettstfélelemtjárjatát,
Minttaztálmokban,tamiktmiattaztalvástóltretegünk,
Atszeretettborzalma,tszakadékmély,tmelyt
t átugorhatatlan.

Hogyteltűntektaztifjútévekthamistigazságai!
Eltűntektsebesen,takártatvonatok,tamelyektsohat
t megtnemtálltak
Ot,taholténtvárakoztam,todatsetfigyelvetrá,
Milyentkevesetttudok,tvagytmelyiktistlenne,tamellyel
Reménytelitlennetaztutazás,tvagytatközelítőt
t reményheztvinnetel.

Nemtírtamtjobban,tminttamennyiretolvastamtatkönyvet,
Amitmagamtvagyok,tféligtelrejtvetugyan
Mindenkitelől,takitegytcsókbantmeglátja
Atmélységtformátlanultgomolygótsötétjét.

Hogytgondolhatam,thogytelégtlesztnéhánytrövidtév
Bizonyítani:tatvégtelentszeretettvalóság?
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ellenfelemet,tazontkívültmásiktmederbeteme
lemtáttatvitatfolyását,tújthelyszínttadoktneki,t
amitegyrészttathelyzettfölötituralmamattde
monstrálja,tegyszersmindtathazaitpályattech
nikaitelőnyeittistélvezhetem.
PerszetSzerbettkorántsemtvolttilyentköny
nyűt leszerelni.t Nagyont jól,t nagyont okosant
vitázot.tKénytelentvoltamtatnyílttharctköz
ben,t márt kisebb-nagyobbt sérülésekkelt fi
gyelnitgyengetpontjaitt(mástesetbentezttmégt
aztelőjátéktalattmegteszem).
Volt,thogytegészentváratlanultaztantiktmű
veltségemtvéltthiányaittvetetcélba.tIttrosszult
járt,tmivelt ezent at térent kiképzet,t sőtt harc
edzettvoltam,téstúgyttudtamtfordítanitatdol
gon,thogytvégültaztőthiányosságairatderül
jöntfény,tmajdtothagytamtatföldön,téstszín
leltt nemességgelt hátraléptem,t megvárva,t
hogytfölálljon,téstszemtőltszembetfolytassukt
atmegméretetést.
Egyt pontont hatalmasatt hibázot:t szemé
lyeskedésbetvontatatvitát.tAtszemélyeskedést
amatőr,t sőtt gyermetegt technika.t At kezdő,t
együgyűtrétortisttudja,thogytatszemélyeske
déstvitántkívültáll,tstakitebbetaztiránybatlépt
kitatvitatköréből,taztlényegébenteleset.tÚgyt
spekuláltam,thogythatSzerbtekkorátthibázot,t
akkortmártnagyontelgyengülhetet.
Átvetemt at mikrofont,t jólt megragadtam,t
hogyt egyt ideig,t hat akarja,t set tudjat kimarnit
at kezemből,t ést egyt nagyt levegővétellelt ke
gyelemdöféstt adót késpengévét fentemt azt
utolsónaktszánttmonológomat.
Amikortatgondolatomtkörbeért,tmártnyúlttat
mikrofonért,tkicsittatkelleténélttalántkorábbant
is,tezttmegintttechnikaithibánakttekinthetem.t
Őtistelmondtatviszonválaszát,tdetaztnemtvoltt
eléggétfölépítve,tverejtékestvolt,tvagdalkozót–t
ést legfőképpen:tdühödt.tAtcsöndbőlt ist érez
tem,thogytmegnyertemtmagamnaktathallga
tóságot,tezérttmegnyugodtam.
Elhallgatunk.tSettaps,tsetsemmitnemthar
santt föl.tAzt elsőt sorbant valakit félhangosant
ennyittmondot:t„Kéttilyentnarcisztikustfasz
kalapot!”
Felúszott at fény,t néhányant tapsoltak,t mit
Szerbbeltillőentkezettráztunk,taztántelindul
tamtattömeggeltkifelé.
Atkapunálthosszasantácsorogtam,tháthatmeg

látomt Lohászt,t amintt lehajtott fejjel,t szeré
nyent ést kopaszont távozikt at helyszínről,t
ahogytszokot.
Megtakartamtvédenitattanáromat,takiterret
nemcsakt igénytt nemt tartot,t det mégt figye
lemretsemtméltatattetemet.tMiretleégettatci
gareta,tiszonyatosantelszégyelltemtmagam.
Atszégyenemtmélyérőltatbarátomtrángatott
vissza.t Váratlanult hátulróltmegragadot,t ést
azttmondta,t „megyünkt bordélyba,t kezicsó
kolom”.tAzttmondta,tottvantatMargitthídtlá
bánált at legjobb,t csakt párt perc.t „Gyönyörűt
kurvákattfogunktösszeszerelmeskedni”t–trö
högöt,t ést zavarábant megintt meglapogatat
atvállamat.
Beleegyeztem.t At rakpartont beültünkt egyt
kocsmába.t Fáradtt voltamt ést kissét levert.t
Attbarátomhoztnemtvolttkedvem,tezérttinkábbt
gyorsantberúgtam.
Egytbeszámolótkellőstközepéntjárt,tamikort
megragadtamt at kabátjánált fogva,t ést kirán
gatamtaztutcára.
Sohat nemt felejtemt el,tmilyent kisfiúsant fe
szengettatkurvatkiválasztásakor.tÉntnemtfe
szengtem.tBágyadttvoltamtéstötletelen.tMin
dent emberit gesztusrat érzéketlen,t éstmindent
testitfunkcióratérzékeny.tAztegyiktvékonykat
szőkénektizgalmas,tinastnyakatvolt,tveletmen
tem.tMutatataztutattatszobához,tminttegytlon
diner.tÚgytistnyitotatkitaztajtót.tAtbarátomtést
at kurvájat kétt ajtóvalt odébbtmentek.tMielőtt
elköszöntünk,tatbarátomttettegytidétlentgesz
tust,tmártnemtemlékszem,tmit.
Nemtprűdségből,thanemtatdologtérdekte
lenségetmiat,tnemtrészletezem.tBasztunk.tEzt
elégtjótvolt,tvagytlegalábbistjóleset.tAztántfi
zetem,téstgyorsantothagytam.tAtbárbantmégt
itamtegytfelest,téstígy,tféljózanulttávoztam.
Hazasétáltam.t Ezt voltt azt egyetlent dologt
akkoriban,tamiheztnémitkedvettéreztem.tKi
álltamt azt erkélyre,t ést hajnaligt bámultamt at
hóesést,taztelhaladótvillamosokat.tEgytegészt
doboztcigaretáttelszívtam.
Aztántegythétigtnemtmentemtbetatmunka
helyemre.tNemtrúgtaktki,telfogadták.
Egythéttmúlvataztántmondták,thogytháromt
napjatbenttvolttLohásztnagybetegen,tésthogyt
látatmindenki.
Énttöbbétsoha.


