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csúdtam, semmire nem emlékeztem belőle, 
mégis éreztem a keserű utóízét. Aztán be-
villant egy kép, hogy szurokba haraptam.  
A látvány minduntalan visszatért. Idővel 
nemcsak a látvány, hanem fölerősödött az 
érces zajkáosz a fejemben, alig elviselhető 
frekvencián szólt, az „anbar” lüktető hangjai 
pedig még sokáig kínozták a fejemet, miután 
elmúlt a zajgás. Ha Darázs itt lenne, biztos 
tudná, mit jelent ez a szó, szenvedélyesen 
érdeklődött a kihalt nyelvek iránt is. Aztán 
amikor végre csend lett a fejemben, nehezen 
tudtam visszaaludni. Figyeltem Toll szuszo-
gását, az apró levegővételeket, hosszabb ki-
légzéseket, s ennek ritmusára csukódott le 
valamikor a szemem.

Másnap reggel elmondtam Tollnak, hogy 
milyen éjszakám volt. Könnyebb lett volna 
egy megfogható külső ellenséggel leszámol-
ni. Szüleimnek is elmondtam az álmom, ám 
ők nem tudtak másra, csak magukra figyelni, 
különösen apám, aki szinte elmeháborodot-
tan követte anyámat mindenhová.

Ahogy teltek a napok, lassan kezdtünk 
megfeledkezni az álomról. Azt hittem, meg-
szabadultunk tőle. S valóban, miután többé 
nem álmodtam hasonlót, múló rosszullétnek 
tűnt.

Egy nap, míg Toll aludt, kimentem a kony-
hába, hogy elkészítsem a reggelit. A pat
kány nak és a kutyának is vittem belőle. A šu 
pában1 Njupadžija körbekörbefutkározott,  
amikor megpillantott, tudta, hogy kaját hoz-
tam neki. Kikanalaztam számára a konzerv-
ből a húspépet, a patkány perceken belül be-
nyelte.

Odamentem a vasaszsákhoz, már régóta 
nem nyúltam a hangszereimhez. Elővettem 
a tárgyakat. Meglepődtem, hogy újabban 
mennyire nem keltett izgalmat bennem a va-
sak érintése. A lány annyira kitöltötte egész 
valómat, hogy minden mást kitúrt. És külön-
ben is, mit kezdhetnék most a hangszerek-
kel, a zenekar nincs már többé, itthon pedig 
nem zajonghatok. Biztos voltam abban, hogy 
a szüleim kidobatnák velem a gyűjteménye-
met, sült bolondnak tekintenének, aki ócska-

1 Fészer (szerb).

Orcsik Roland

FANTOM
KOMMANDÓ

– két részlet egy készülő 
regényből

1.

Az állatok már nagyon éhesek voltak,  
a csimpánzok és a szurikáták leföl ug-

ráltak, amikor benyitottam hozzájuk. Leug-
rottam a pincébe, felhoztam néhány zacskó 
macska és kutyatápot. Még a rendkívüli ál-
lapot legelején szereztem be a készleteket  
a parkkal szemközti állatboltból, apránként 
az összes kaját a rendelő pincéjébe hurcol-
tam. Ha az állatoknak jó, nekem sem árthat, 
gondoltam. Végül egymással osztoztunk a 
zsákmányon.

Spenót arra biztatott, engedjem el az állato-
kat, feltalálják magukat, úgysem bántja őket 
senki sem a kiürült utcákon. Hiába, túlságo-
san is kötődtem hozzájuk. És nemcsak hoz-
zájuk. Úgy éreztem, az állatokban folytató-
dom, nélkülük pusztán félember lennék.

– Gyere utánam! – mondtam a fiúnak.
Kiléptünk a nyár végi, délutáni napsütés-

be. Körbenéztem a fákon, figyeltem a formá-
jukat, a gesztenyék vastag, a vadnarancsfák 
sudár és feketéllő törzseit. Lejöttünk a ren-
delő málladozó lépcsőjén, a fák közé vegyül-
tünk. Egyenként megérintettem az utamba 
esők érdes kérgét. A fiú szótlanul követett.

Egyenesen ahhoz a fához tartottam, amely 
engem választott, amikor idekerültem. Vas-
tag fekete törzse kettéágazott, az elkülönülő, 
vékonyabb ágak pedig több fa koronájába 

hatoltak. A hatalmas fa olyannak tűnt, mint-
ha egy őslény agancsa meredne ki a földből. 
Nem volt sem gesztenye, sem vadnarancs-
fa. Nem termett gyümölcsöt. Kis zöld levelei 
rezgő pikkelyekként borították az ágak sűrű-
jét. Kérge vastagabb, cikcakkos mintázatból 
állt, mintha valami elfeledett nyelv betűi, 
jelei fonták volna körbe a törzsét. Ez volt az 
egyedüli ilyen fa a parkban. Fogalmam sem 
volt, ki és mikor ültette ide. Szilárdan, meg-
dönthetetlenül állt a talapzatán, gyökerei 
csápokként terültek szét, ittott kidudorod-
tak, majd eltűntek a talajban.

Finoman átöletem, hagytam, hogy hozzá-
idomuljon a lélegzetem. Spenót is átölelte 
a túloldalán, kezünk találkozott, épphogy 
érintettük egymást. Majd hátraléptem kettőt, 
s lendületből fölkapaszkodtam a törzsön, 
pillanatokon belül az elágazás „v”jénél ta-
láltam magam.

– Mire vársz? – kiáltottam a bámuló Spe-
nótnak.

A fiú többször megpróbálkozott a mászás-
sal, de állandóan lecsúsztak a fáról. Jót ka-
cagtam rajta, majd lenyúltam érte, s ameny-
nyire csak erőmből tellett, felhúztam az első 
kézhez eső, vastagabb ághoz. Az elágazásnál 
ösztönösen különváltunk, mindenki a maga 
irányába mászott a csúcs felé. Nyomunkban 
szétrebbentek a zöld korona rejtőző díszei, 
a madarak. Amikor már elég magasra jutot-
tunk, megálltunk, szétnéztünk, madártáv-
latból láttuk a rendelőt, az alacsonyabb fákat, 
a park kígyózó ösvényeit, a csonka játszóte-
ret, a park egész kiterjedését. Dúdolni kezd-
tem, valami szavak nélküli dallamot, szinte 
teljesen belefeledkeztem. Megszűnt a fa, 
amire felmásztunk, a szétrebbenő madarak, 
megszűnt az égbolt felettünk, a föld alattunk, 
megszűnt Spenót, megszűnt édesapám, 
édesanyám, semmire sem emlékeztem, le-
begtem a megszűnés eksztázisában.

2.

Toll burkot képezett körém, melyet semmi 
sem törhet fel. Egyáltalán nem gondoltam 
semmiféle veszélyre. Aztán egy éjszaka va-
lami szörnyű álmom lehetett. Amikor felo-
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Triceps

PALICSI ANZIX

– Hét emlék

Amikor Röszkénél elhagyjuk a magyar 
határt, és a zizegő kukoricaföldek után 

elsuhan mellettünk a palicsi víztorony, ki-
csit mindig összeszorul a szívem. öröm és 
keserűség, megint itthon vagyok, bármit je-
lentsen is ez. Lokális autóbuszban utazom, 
szegedi svercerek között, egy vidám vénasz-
szony a vezetőjük, odadugja a stekk Marlbo-
rót a vámosnak, és a visszaúton rám sóz két 
üveg Napoleon vinjakot,1 vigyem át. Büsz-
kén mutatom neki a szecessziós tornyot, le-
gyint, látta ő azt már százszor. Láttam én 
is ezerszer, de a parkerdő mögött ott bújik  
a „tündéri tó” – kisebb, mint a Velencei, de 
nekem hatalmasabb, mint az óceán.

Vasárnap kora délután anya és én kidöcö-
günk villamossal a palicsi állatkertbe, ami 
messze földön híres a Tito marsall által ado-
mányozott egzotikus vadakról. Tízhektáros 
terület ez, ahol a jávai csimpánzoknak saját 
szigetük van, és a bejáratnál egy matuzsá
lemi kakadupapagáj vár, aki villás farönkön 
ülve kárálja a déli guszárok2 minden dalát. 
Anyámmal kézen fogva sétálunk a bűzlő és 
lomha oroszlánok, tigrisek, gepárdok ketre-
cei előtt – engem csak a műrom ormán gub-
basztó kőszirti sas nyűgöz le. Nézem, ahogy 
nem mozdul, és szilánkos tekintettel szem-
léli az elérhetetlen prédát. Lecsapna ránk, 
szétmarcangolna és cafatonként benyelne, 
azután kiöklendezné angyaltollunk – nem 
maradna belőlünk más, csak egy undorító 

1 A jugó konyak.
2 Gusar = rabló, kalóz (szerb).

szőrgombóc. Itt a bamba víziló is, a vastag 
üveg mögött lapuló kígyók, a zergék és őzek 
szétfutnak, a kilencöves tatu ki sem dugja 
az odújából a pofáját. Mutti elmegy a közeli 
büfébe kabezont3 venni, pár percre magam-
ra hagy. Megbízható négyéves vagyok, rög-
tön átcsúszok az alacsony fémkorlát alatt, 
és odanyújtom a fehér gorillának a szendvi-
csem maradékát. Elveszi, rám pillant időtlen 
szemével, és mogorván a ketrec sarkába bal-
lag vele. Kitör a hisztéria, egyszerre többen 
rángatnak vissza, ijedtemben összeszorítom 
a szám. Szidják a szüleimet, kérdezik, ki fia 
vagyok, a gorilla meg csak békésen rágcsál. 
Elmenekülünk a rezervátumból, a narancsi-
talt is ottfelejtjük, nincs a beígért fagyi, sem 
számon kérő korholás. Anya a villamosko-
csiban sírással küszködik, nyeli a könnyeit, 
védtelenül szomorú. „Nagyon veszélyesek 
ezek a nagy majmok” – mondja, és én nem ér-
tem az aggódását. „Kedves volt – gondolom 
–, szó nélkül elfogadta tőlem a sonkáspara-
dicsomos kenyeret, pedig csak a felét tudtam 
neki adni.”

Elemiben a szabadstrand melletti Vértóhoz 
visznek ki bennünket biológiaórára. Sekély 
vizét vörösmoszat uralja, nádas partján vi-
rágzik a ritka fekete kökörcsin, osztrák zsá-
lya, kövér aggófű. Cipősdobozokba gyűjtjük 
és otthon herbáriumba préseljük őket. Takács 
Zsuzsi a legügyesebb, ő még száratlan csüd-
füvet is talál. Később átmegyünk a Palicsihoz 
fürdeni. Verőfényes szeptember van, a ho-
mokos strand néptelen, lökdösődve szala-
dunk bele a langymeleg tükörbe. Megérke-
zik a két szerb osztály is, soknyelvű zsivajt 
vernek vissza szemből a tanyák. Pero ismét-
lő, már kétszer bukott, az apja büntetésből 
kopaszra nyíratta. Veszélyesen csendes fiú, 
ha belekötnek, durván verekszik, mindenki 
fél tőle. Nekifut a korhadt deszkájú mólónak 
és hasast ugrik róla. Iszonyút sikolt, odaro-
hannak a felnőttek, véres hab lebeg körülötte. 
Kievickél egyedül a sekélybe, a bal combját 
csonka karó szúrta át. Nem szabad kihúzni, 
megrettenve állunk körülötte, várjuk a men-
tőt. Férfiként véletlenül újra találkozom vele, 

3 Üdítőital (szerb szleng).

ságokkal játszadozik. Ki tudja, megváltozike 
valaha is a mostani állapot, addig viszont  
a vaszenémnek titokban kell szólnia, s csak 
az hallhatja, akit beavatok.

Visszatettem a vasakat a zsákba, majd ki-
mentem Snoopyhoz. A kutya ugrált örö-
mében, amikor elővettem neki a konzervet.  
A patkányhoz hasonlóan neki sem tartott so-
káig befalni a kaját. Simogattam a barna szőr 
zetét, különösen a szügyét szerettem vakar-
gatni, ő is élvezte, a lábam elé feküdt, hátsó 
lábait a levegőbe emelte, szinte kérte, hogy 
vakarjam meg a hasát, a lábát.

– Snoopy, akarsze játszani? – kérdeztem 
tőle.

A kutya rám nézett a nagy fekete szemével, 
s mint aki értette, mit mondtam, fölpattant, 
előkotorta a bokrok közül a labdáját. Teljesen 
felvillanyozott a játék, leföl futkostunk az 
udvarban. Snoopy olykor a lábamba kapott, 
de sohasem durván, mindig játékból. Az ál-
latok humorérzéke a játszókedvben nyilvá-
nul meg elementáris erővel. A kis piros labda 
után előkerült egy olajos rongy is, az egyik 
vége a tacskó szájában, a másik a kezemben. 
Élveztem, ahogy rángattam a rongyot, Snoo-
py meg morgott – én is visszamorogtam. 
Amikor sikerült kiszabadítanom a rongyot, 
újra beleharapott. Már lassan én is négy-
kézláb ereszkedtem, amikor Snoopy a játék 
hevében belekapott a csuklómba. Felkiáltot-
tam, véres volt a kezem. Iszonyatosan fájt, 
dühösen néztem Snoopyra, elővettem a šupa 
falának támasztott botot, s rásuhintottam.  
A kutya nyüszített a fájdalomtól, de nem 
mozdult, tűrte a bosszúmat, én meg nem 
hagytam abba, újra és újra ütöttem. Mintha 
nem is én lettem volna, hanem valaki más, 
aki alig várta, hogy kiszabaduljon általam.

Ki tudja, meddig csapkodtam volna, ha 
nem szakít félbe anyám hangja a konyhából.

– Stani, ubićeš ga!2 – kiáltotta kétségbeeset-
ten.

Ekkor vettem csak észre, hogy mit művel-
2 Hagyd abba, hát megölöd! (szerb).

tem. A kutyám szinte már visítva nyüszített, 
testét véres foltok borították, csuklómból öm
lött a vér. Elszégyelltem magam. Keserű ízt  
éreztem a számban. Iszonyodva öleltem át  
a kutyát, aki ettől még jobban reszketett.

Anyám nagy nehezen szétválasztott min-
ket, addigra már Toll is kirohant. Anyám a 
kutya sebeit, Toll az enyémet látta el.

– Mi ütött beléd? – kérdezte Toll.
Még sokkos állapotban voltam. Ügyetlenül 

mozgattam a fejem, miközben dadogtam:
– Én… csak…
– El kell ugranunk a rendelőbe tetanuszért, 

nehogy vérmérgezést kapjál. A kutyának is 
hozunk kötszert és gyógykenőcsöt.

– Snoopy jól van?
– Most ne foglalkozz vele, induljunk a 

parkba.
Nagy nehezen összeszedtem magam. El-

indultunk. Egész úton hallgattam. A hideg 
novemberi levegő felfrissített. Ám a gyomor-
görcsömet nem oldotta fel. Toll látta rajtam, 
hogy nem vagyok jól.

Amikor megérkeztünk, Toll előbányászta 
a rendelő gyógyszertárából a tetanuszt és 
egy tiszta fecskendőt. Lefektetett a váróter-
mi padra, lehúzta a nadrágomat, s ideges 
mozdulattal a fenekembe szúrta az injekciót. 
Fájt. Utána magamra hagyott, bement az ál-
lataihoz. Felálltam, utánavánszorogtam, ám 
amikor lenyomtam a kilincset, s résnyire nyi-
tottam az ajtót, leállított.

– Kint várjál! – mondta.
Megtorpantam, most éreztem először, hogy  

Toll félti tőlem a kedvenceit.
Visszaoldalogtam a váróterembe.
Miután a lány megetette az állatokat, rájuk 

csukta a terem ajtaját. Odalépett hozzám, 
még mindig a padon vártam rá. Leült mel-
lém.

– Ne haragudj.
Toll bólogatott. Átöleltem.
– A kutya nem felejt – mondta.
össze voltam zavarodva. De nem a szé-

gyen fájt a legjobban.


