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Szeles Judit

A BORREI VÁSÁR

– részlet

– Hol fogsz lakni? – kérdezte Rékától a Tül-
kös, amikor újra találkoztak. A lány még 
mindig bánatosnak nézhetett ki, és váratla-
nul érte, hogy a háta mögül rászóltak.

– Valami csajjal egy sátorban – válaszolt a kö-
zelben álló robusztus sátrak irányába mutatva.

Örült, hogy megtalálta Kimet, segített neki 
egy igazi luxus vikingsátorban helyet találni, 
kapott puha polifoamot, vastag gyapjútaka-
rót, és pár jutazsákot is.

– Látom, rendes ruhád is van már – mére-
gette a férfi a kötéllel átfogott vászonruhát.

Mindketten mezítláb toporogtak a kifőzde 
előtt kígyózó sorban. A Tülkös egyik kezé-
ben az elmaradhatatlan mézsörrel teli ivó-
kürttel.

Persze, gondolta Réka, a többiek sokkal csi-
nosabbak. A viking amazonoknak szebbnél 
szebb ránctalan vagy rakott lenvászon ruhá-
ik, kötényszerű zsávolyos vagy sima gyap-
jútunikáik, vállra vetett sáljaik, prémjeik vol-
tak, amelyek a szivárvány minden színében 
pompáztak. A tunikákat fényes bronz-, ezüst- 
vagy aranyfibulák tartották, a derekukon a 
legfinomabb geometriával díszített öveken 
pompás tarsoly, szaru ivókürt, tűtartó, tőr és 
különféle kulcsok, ollók lógtak. Hajukat ko-
szorúba fonták vagy pánttal fogták le, keblü-
ket majdnem fedetlen hagyták, hogy a látvá-
nyuktól még az igen-igen vérszegény férfitag 
is felbuzdult. Ehhez képest Rékát belehúzták 
egy útszéli lenvászon zsákba, arra kapott egy 
halszálkás gyapjúkötényt, a derekára kötöt-

tek egy közönséges hajókötelet, se kiscsizma, 
se saru. Mint egy szlavina, egy rabszolganő. 
Magában mégis abban reménykedett, hogy 
nem kell visszaadnia az öltözéket a vásár vé-
gén.

Egy közeli asztalnál telepedtek le. Réka 
nem gondolta volna, hogy ilyen hamar ösz-
szeismerkedik valakivel.

– És te mit csinálsz itt? – kérdezte Réka.
– Szkald vagyok.
– Az mi? – kerekedett ki a lány szeme. 

A férfi megörült, hiszen egész végig azoknak 
a gesztenyebarna szemeknek a melegében 
kutakodott.

– Költőféle. Megmagyarázom neked. Mi, 
szkaldok, dicshimnuszokat zengünk a király-
ról – melegedett bele a férfi, de le is sütötte a 
szemét gyorsan. Tetszett neki Réka. De nem 
akart mindjárt ajtóstul berontani a házba.

Szkaldnak lenni főnyeremény. Azt mond-
ják, ha az izlandi szkald így szólt a királyhoz: 
„Költöttem egy verset, uram, kérhetek-é csen-
det?”, tanácsos volt hallgatni. De idővel a 
szkaldok befelé fordultak, kizárólag önma-
gukra figyeltek. Egill Skallagrímsson és Sig-
hvatr Þórðarson például csak együtt érthető-
ek, mivel javarészt egymást idézik…

– Te mit árulsz?
– Olyan agyagpikulát, amit nálunk körte-

muzsikának hívnak – mondta Réka, a „körte-
muzsika” szót különösen lassan artikulálva. 
– Khör the muu zsi kha. Érted?

– Valami zeneszerszám, amit fújni kell?
Réka bólintott.
– Megmutatsz egyet? Kürtös vagyok.
– Ki kell, hogy ábrándítsalak, ez cserép.
De a Tülkösnek az sem okozott gondot. 

Csak meg lehessen érinteni az ajkával, és be-
lefújni – rendkívül finoman. A férfi közelebb 
tolta a kezét a leány tányérjához, hogy ha 
majd az az oldalasért nyúl, elkaphassa. De 
nem nyúlt. Ehelyett felállt, összepakolta az 
ételmaradékot, és azt mondta:

– Figyelj, most fel kell hívnom valakit, ellé-
pek a sátorig, és hozok neked egy körtemu-
zsikát, amikor visszafelé jövök.

A nagy viking csalódottan begörnyesztette 
a hátát, és visszahúzta a karját. Elszáll a ma-
dárka, elszáll.

– De gyere vissza! – szólt még a lány után.
Rékának tényleg fel kellett hívnia valakit. 

És nem is egyvalakit. Legelőször is mielőbb 
el kellett magyaráznia a főnökének, Attilá-
nak, hogy a nagyobbik bőrönd mindenestül 
elveszett vagy nem érkezett meg. Ha tudja, 
kerestesse meg – és megadta a csomag be-
szállószámát. Tudta, hogy ez a rossz hír Atti-
lát alaposan fel fogja bőszíteni, de felkészült 
rá. Végül is igaza van, félévi munkáját herdál-
ta el. De hát elveszett! Igen, ez érthetően nem 
kizárólag Réka hibája. De a lány nagy megrö-
könyödésére Attila minden tőle telhetőt meg-
tett, és igyekezett megérteni a helyzetet. Még 
azt is meg akarta kérdezni, hogy Réka amúgy 
jól van-e, és sokan vannak-e a vásárban, és 
találkozott-e már valakivel, valakivel Attila 
régi ismerősei vagy volt csajai közül. De a te-

lefonban úgy hallatszott, mintha otthon me-
gint alaposan kifutott volna a húsleves. A gye-
rekek sikítoztak, és majd’ szétszedtek éppen 
valamit vagy valakit. Meg a térerősség sem 
volt teljesen tökéletes. Ezért a beszélgetés 
elég kurtára sikerült. Legalább nem veszte-
gettek el sok pénzt hiába, gondolta Réka. Mé-
lyen, a lelkében megvetette Attilát. Cinikus 
barom. Azt hiszi, világhírű keramikus, de 

még hobbifazekasnak is kevés. Megtanult 
pár bögrét, füttyös madárkát, mézes bödönt 
formázni. És akkor mi van. Azt csinálja, mint 
a rabszolgatartók. De ezt úgy is fel lehetett 
fogni, hogy Réka idén már harmadjára nya-
ralt, méghozzá külföldön, és teljesen ingyen, 
hiszen az útiköltséget Attila következetesen 
kifizette, ám Réka még a vásárokon kívül so-
ha nem látott semmit, egész nap ott kell ülni 
a vásznon, és árulni, meg ülni, meg árulni. 
A kecske se menne a vásárra, ha nem hajta-
nák, gondolta. Este voltak nagy dínomdáno-
mok, sok pia, fű, gyakran hasis is. Mindenki 
összevissza dugott mindenkivel, és sokszor 
reggelre már senki sem emlékezett arra, ki-
vel. Azért jó is volt, meg nem is. Mert a mun-
káért egy rohadt petákot, egy kurva fillért 
sem kapott. Az élményért dolgozott. Nyaralt. 
Jól benyaralt megint, gondolta.

Robit is fel kellett volna hívni, de nem bírta. 
Egy sms-re futotta csak. Pedig vele tervelte ki 
az egészet. Nagyon könnyű volt kitervelni, és 
Robit természetesen mindenre rá tudta ven-
ni: az első szóra ugrott. Még arra is rábeszél-
te, hogy bankszámlát nyisson, és egy ilyen 
bankszámla-akció keretén belül együtt re-
püljenek Norvégiába. Ezt ügyesen végiggon-
dolták. Robi pedig örült, hogy segédkezhe-
tett. A majom Robi szerelmes volt, gondolta. 
Az orránál fogva lehet vezetni a fiúkat, ha 
szerelmesek. Ehhez nem kellett érettségi, ezt 
már jól tudta. Arra azonban nem tudott még 
magának sem egyenes választ adni, hogy a 
pénzt el akarta-e osztani Robival, vagy a kö-
zös életüket kívánta volna-e megalapozni ve-
le. Ehhez ő túl fiatal volt. Éppen úgy érezte 
magát, mintha egy hatalmas sziklaparton állt 
volna, vagy itt, Borréban a mólón, és csak pár 
centiméter választotta volna el attól, hogy a 
jéghideg tengerbe vesse magát.

De nem volt még egy törölközője sem.
Ott ült egy nagy fa alatt egy idegen sátor-

ban, igyekezett összeszedni a nála maradt 
körtemuzsikákat, hogy elszállítmányozza a 
kijelölt helyre, és elrendezze szépen a szerve-
zőktől kapott zsákvásznon – nagyság és szín 
szerint. Se fogkefe, se fésű, se törölköző, se 
cserebugyi. Cserebugyi, sárga cserebugyi, nem 
kérdem én tőled, mikor lesz nyár…
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Nem akkor látja, érzi, tudja az ember, hogy 
hol van, hogy hol volt, amikor éppen ott van, 
mert amikor ott van, akkor nincs egészen ma-
gánál. Csak történnek az események, egy sé-
ta, a kezek érintése, a nyál megcsordulása, 
egymásra nevetés. Csupa érdekes alak és ten-
ger, igazi tenger, amit még sose látott koráb-
ban, és mint minden rendes magyar ember, 
ha először lát tengert, oda kell rohannia, és 
meg kell kóstolnia, hogy tényleg sós-e. És ki-
röhögik, hiszen ezek tengeri medvék, tengeri 
barmok, tengeri szörnyek, vad és bolond be-
zerkek. Belerángatják az embert mindenbe, 
még abba is, amibe józanul sose menne bele 
senki. Emlékezett, hogy meg kellett nézniük 
az Árvácskát a gimiben egy irodalomórán. És 
az égő parázs sistergését még most is hallotta, 
szinte érezte a megpörkölődött bőr szagát, ami-
kor most neki nyújtottak át egy forró vízben 
felhevített vasrudat. Így avatják be az újonco-
kat a vikingeknél. Ordítva számolták, hány lé-
pést tesz meg kezében a forró vasrúddal:

– Eeeeen, tuuu, tré, fíre, femmm, szeksz!
És ennyi. Putty. 
Szeksz.
Tengerpart, csillagfény és szex.
A Tülkös sokkal idősebb volt nála. Még Ro-

binál is. Simán az apja lehetett volna, egészen 
nyugodtan. Békésnek, szabadnak és bizton-
ságban érezte magát a karjai között. Soha 
nem érezte még magát ilyen boldognak. 
Mintha lebegett volna a tenger vizében, a víz 
szokatlanul kellemes meleg, és megfújják a 
kürtöket, nagyon lassan és szépen, ahogy a 
csillag megy az égen, úgy érdemes.

(…)
A népek kezdték elözönleni a vásárt, a vá-

sárosok pedig felfedték előttük portékáikat. 
A prémvadászoknál és szűcsöknél szebbnél 
szebb bundákat, rókamálakat, szilszkingallé-
rokat, báránybőr bekecseket, lóbőrt, nyusz-
tot, nyestet, fókabőr sapkát, cipőnek való vid-
rabőrt, rénszarvast egyben, medvebundát 
részletre lehetett venni. A tímárok, a vargák 
cipőt, csizmát árultak, az ötvösök bronz-, réz-, 
ezüstgyűrűket, isteneket ábrázoló medálo-
kat, szimbolikus tekervényeket, filigrán amu-
letteket, teknőc alakú brosstűket, indás és 
csavart fülönfüggőket, csavart karpereceket. 

De voltak asztalok tele borostyánnal, rózsa-
kvarccal, a világos ibolyaszínen át a sötét ké-
kesliláig ragyogó ametiszttel, acháttal, a ki-
tartásunkat és állhatatosságunkat fokozó vö-
rös, rózsaszín, narancssárga és barna árnya-
latú karneollal, topázzal, aranyberillel, grá-
náttal, oroszlánszínű krizolittal, akvama-
rinkrizolittal, szibériai krizolittal, pengeéles 
obszidiánnal és hegyi kristállyal, amit gyön-
gyöknek, függőknek políroztak, ezüsttel fi-
ligránozták, és nemcsak ékszerként, hanem a 
lencseformára csiszoltakat nagyítóként és 
tűzgyújtónak is lehetett használni. Közülük 
a krizolit ragyogott a legfényesebben. Az a 
kő, amelynek segítségével kitárul számunkra 
a tér és az idő. A krizolit elkergeti a félelme-
inket, magával ragad, és megmutatja, hogy 
kik is vagyunk. Ha vonzódunk hozzá, meg-
változtatja majd az életünket. Kitartóvá, kre-
atívvá, életerőssé és magabiztossá tesz, s 
megtisztítja gondolatainkat. Elfeledteti a 
gondokat, ráadásul az előttünk álló akadá-
lyokat kihívásként értelmezzük, mert a kri-
zolit segít a legnehezebb helyzetben is meg-
találni a helyes utat. A láthatatlan világba ka-
lauzol el. A világ igazságát, a kozmosz böl-
csességét és tudását hordozza magában. Azt 
mondják a legnagyobb bölcsek, hogy az iste-
nek trónja ezzel a kővel van kirakva.

A fafaragók széket, szobrot, fapapucsot, sá-
mánbotot árultak. A takácsok vásznat, posz-
tót, gyapjúszőttest, takarót, szövőszéket, rok-
kát, díszes vetőket, buklét, fésült gyapjút, 
kártolt fonalat, melanzsot, mulinét, de volt 
ott bálnacsonttű, vasolló, méhviasz, amivel a 
fonalat lehetett kezelni, hogy vízhatlanná 
vál jon. A nemezkészítők fejfedőt, kalpagot 
kínáltak. Gyertyamártók, szappanosok, ko-
sárfonók, fegyverműves kovácsok, hangszer-
készítők, kőfaragók vetekedtek a vásárlók ke-
gyeiért. Az asszonyok varrtak, csomóztak, 
sütöttek, főztek álló nap. Vagy – teszem azt – 
ültek a vásznukon, mint Réka is.

Úgy érezte magát, mint egy elvarázsolt táj-
ban. Épp egy útkereszteződésben találta lete-
ríteni a zsákot a kis asztalkára, amit kölcsön-
kapott a vásár idejére. Erre helyezte el a jó pár 
mázas és máztalan körtemuzsikát és okari-
nát. A kereszteződésben állt egy hatalmas kő-

risfa, ami megvédte, ha eleredt volna az eső. 
De szerencsére nem eredt el.

Egy útkereszteződésben való elhelyezke-
désből rendkívüli előnyei származhatnak az 
embernek. Először is nehéz lett volna Rékát 
csak úgy kikerülni, egyáltalában elkerülni, 
tehát volt sok vásárló, másrészt az ember jól 
belátta a szomszédjait. Réka esetében ezek 
egy angol lantművész, mesemondó és rúna-
készítő, egy örökké álmos fazekas, egy hol-
land, aki facipőt árult és két svéd nő volt, 
akik kézimunkáztak és fecsegtek megállás 
nélkül. A mesemondó nagy közönséget csa-
logatott a kereszteződésbe, ami megint csak 
Réka malmára hajtotta a vizet. A meséből saj-
nos nem sok mindent hallott, de a lantkíséret 
kellemesen birizgálta a hallóidegeit.

Úgy általában nem sok mindenkit értett. Sem 
a két svéd matrónát, sem a fazekast, aki vagy 
norvég, vagy dán volt. A saját kuncsaftjainak 
mutogatott, rajzolt a levegőbe, és kacagott. Ezzel 
a három dologgal viszonylag elég jól elboldo-
gult. Pár szó időközben azért ráragadt. Például, 
hogy úgy köszönnek, hogy hej, fizetéskor azt 
mondják vassegúd, utána meg azt, hogy tákk, 
vagy tűszentákk, és az anyukákat a gyerekek mam-
mának hívják. Azt is sokszor  hallotta, hogy ák-
kürát, de nem bírt rájönni, hogy mit jelenthetett, 
és úgy értelmezte, mintha olyankor azt mond-
ták volna, hogy „akkor hát”. És így jól volt.

Csak a Tülkös járt folyton az eszében, és 
nem Robi. Ez az egy zavarta. Mint álmában 
is. Amikor pedig tudta, hogy már elígérte egy 
angol fiúnak magát, talán el is jegyezték egy-
mást, de a rettenthetetlen viking vezért nem 
tudta sehogy sem lelőni a nyilával, kiesett a 
kezéből az íj, ahogy a férfi megállíthatatlanul 
közeledett feléje, mert az teljes mértékben 
megbabonázta a megjelenésével. Kérlelte az 
istent, hogy ne jusson mindenről a szex az 
eszébe, de isten valószínűleg nem volt hajlan-
dó tárgyalni vele erről a kérdésről. Így nem 
maradt más hátra, mint hogy a bánatát mu-
zsikaszóval enyhítse. Olyan szépen játszott, 
hogy úgy képzelte, a kakas fent, a feje fölött, a 
mesebeli kőrisfa tetején sírva fakadt.

(…)
Nyargalok nyomban, nyargalok nyomban, nyar-

galok nyomban.

– Tülkös. Nagyon szép volt, ahogy ma este 
énekeltél – dicsérte meg a lány.

– Köszönöm. Jó sok mjődöt1 meg kell innia 
az embernek, ha nagy költő akar lenni! – zen-
gett a piac a nevetésétől. Aztán a sátrához in-
vitálta Rékát. Kívül-belül kecskebőrből volt, 
de a szőrös fele volt kint is, bent is, mintha 
két réteget raktak volna egymásra. Csak a 
kecske hiányzott a két réteg közül. Rendkí-
vüli sátor volt, az az egy biztos. A többieknek 
csak közönséges vászon jutott, és nem ennyi 
szép bőr. A sátor előtt egy irtó nagy ökörko-
ponya virított egy derék póznán, de az a ko-
ponya olyan szépen meg volt faragva a két 
szarva között a homlokán, hogy szebben 
nem is lehetett volna. Ott, ahol annak idején 
a gondolatok gomolyogtak az ökör busa fejé-
ben, mint a tűzrakás fölött a füst, most kígyó-
szerű, oroszlánmancsú lények kanyarogtak, 
talán egymással harcoló sárkányok.

– Te mióta vagy viking? – kérdezte Réka.
– Már az apám is az. Nyolcéves voltam, 

amikor először viking, utána archeológus 
akartam lenni. Aztán archeológus sose let-
tem, de a viking idők iránti szerelmem sose 
múlt el. Minden, amihez az életben hozzá-
kezdtem, azzal végződött, hogy előbb vagy 
utóbb valami köze lett a vikingekhez. Ma-
gam is viking lettem. Úgy élek, ahogy az őse-
ink éltek, abban hiszek, amit ők hittek. A vi-
kingek nagyon sok mindent hagytak maguk 
után Európa-szerte, de még a Közel-Keleten 
is. Nem is hinnéd. Sőt, szerintem az, ami ed-
dig napvilágra került a különféle ásatások 
során, csak egy töredéke, egy parányi része 
annak a hatalmas hagyatéknak, amin já-
runk-kelünk. A legjobb, ha az ember ott kez-
di, ahol él. Nyitott szemmel kell járni, és meg-
ismerni a helyi dolgokat. Tudod, itt északon a 
telek nagyon, de nagyon sötétek. Norvégia leg-
északibb pontján három hónapig fel sem jön 
a nap, csak valahol a horizontnál sejti az em-
ber, pár gyenge fénysugár alapján, hogy még 
megvan a nap, csak nem látszik. Ebben a nagy 
sötétségben kell valami szórakozás, valami, 
ami eltereli az ember gon do la ta it az öngyil-
kosságról.

1   Mézsör. (A lábjegyzetek a szerkesztő megjegyzései.)
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Nem akkor látja, érzi, tudja az ember, hogy 
hol van, hogy hol volt, amikor éppen ott van, 
mert amikor ott van, akkor nincs egészen ma-
gánál. Csak történnek az események, egy sé-
ta, a kezek érintése, a nyál megcsordulása, 
egymásra nevetés. Csupa érdekes alak és ten-
ger, igazi tenger, amit még sose látott koráb-
ban, és mint minden rendes magyar ember, 
ha először lát tengert, oda kell rohannia, és 
meg kell kóstolnia, hogy tényleg sós-e. És ki-
röhögik, hiszen ezek tengeri medvék, tengeri 
barmok, tengeri szörnyek, vad és bolond be-
zerkek. Belerángatják az embert mindenbe, 
még abba is, amibe józanul sose menne bele 
senki. Emlékezett, hogy meg kellett nézniük 
az Árvácskát a gimiben egy irodalomórán. És 
az égő parázs sistergését még most is hallotta, 
szinte érezte a megpörkölődött bőr szagát, ami-
kor most neki nyújtottak át egy forró vízben 
felhevített vasrudat. Így avatják be az újonco-
kat a vikingeknél. Ordítva számolták, hány lé-
pést tesz meg kezében a forró vasrúddal:

– Eeeeen, tuuu, tré, fíre, femmm, szeksz!
És ennyi. Putty. 
Szeksz.
Tengerpart, csillagfény és szex.
A Tülkös sokkal idősebb volt nála. Még Ro-

binál is. Simán az apja lehetett volna, egészen 
nyugodtan. Békésnek, szabadnak és bizton-
ságban érezte magát a karjai között. Soha 
nem érezte még magát ilyen boldognak. 
Mintha lebegett volna a tenger vizében, a víz 
szokatlanul kellemes meleg, és megfújják a 
kürtöket, nagyon lassan és szépen, ahogy a 
csillag megy az égen, úgy érdemes.

(…)
A népek kezdték elözönleni a vásárt, a vá-

sárosok pedig felfedték előttük portékáikat. 
A prémvadászoknál és szűcsöknél szebbnél 
szebb bundákat, rókamálakat, szilszkingallé-
rokat, báránybőr bekecseket, lóbőrt, nyusz-
tot, nyestet, fókabőr sapkát, cipőnek való vid-
rabőrt, rénszarvast egyben, medvebundát 
részletre lehetett venni. A tímárok, a vargák 
cipőt, csizmát árultak, az ötvösök bronz-, réz-, 
ezüstgyűrűket, isteneket ábrázoló medálo-
kat, szimbolikus tekervényeket, filigrán amu-
letteket, teknőc alakú brosstűket, indás és 
csavart fülönfüggőket, csavart karpereceket. 

De voltak asztalok tele borostyánnal, rózsa-
kvarccal, a világos ibolyaszínen át a sötét ké-
kesliláig ragyogó ametiszttel, acháttal, a ki-
tartásunkat és állhatatosságunkat fokozó vö-
rös, rózsaszín, narancssárga és barna árnya-
latú karneollal, topázzal, aranyberillel, grá-
náttal, oroszlánszínű krizolittal, akvama-
rinkrizolittal, szibériai krizolittal, pengeéles 
obszidiánnal és hegyi kristállyal, amit gyön-
gyöknek, függőknek políroztak, ezüsttel fi-
ligránozták, és nemcsak ékszerként, hanem a 
lencseformára csiszoltakat nagyítóként és 
tűzgyújtónak is lehetett használni. Közülük 
a krizolit ragyogott a legfényesebben. Az a 
kő, amelynek segítségével kitárul számunkra 
a tér és az idő. A krizolit elkergeti a félelme-
inket, magával ragad, és megmutatja, hogy 
kik is vagyunk. Ha vonzódunk hozzá, meg-
változtatja majd az életünket. Kitartóvá, kre-
atívvá, életerőssé és magabiztossá tesz, s 
megtisztítja gondolatainkat. Elfeledteti a 
gondokat, ráadásul az előttünk álló akadá-
lyokat kihívásként értelmezzük, mert a kri-
zolit segít a legnehezebb helyzetben is meg-
találni a helyes utat. A láthatatlan világba ka-
lauzol el. A világ igazságát, a kozmosz böl-
csességét és tudását hordozza magában. Azt 
mondják a legnagyobb bölcsek, hogy az iste-
nek trónja ezzel a kővel van kirakva.

A fafaragók széket, szobrot, fapapucsot, sá-
mánbotot árultak. A takácsok vásznat, posz-
tót, gyapjúszőttest, takarót, szövőszéket, rok-
kát, díszes vetőket, buklét, fésült gyapjút, 
kártolt fonalat, melanzsot, mulinét, de volt 
ott bálnacsonttű, vasolló, méhviasz, amivel a 
fonalat lehetett kezelni, hogy vízhatlanná 
vál jon. A nemezkészítők fejfedőt, kalpagot 
kínáltak. Gyertyamártók, szappanosok, ko-
sárfonók, fegyverműves kovácsok, hangszer-
készítők, kőfaragók vetekedtek a vásárlók ke-
gyeiért. Az asszonyok varrtak, csomóztak, 
sütöttek, főztek álló nap. Vagy – teszem azt – 
ültek a vásznukon, mint Réka is.

Úgy érezte magát, mint egy elvarázsolt táj-
ban. Épp egy útkereszteződésben találta lete-
ríteni a zsákot a kis asztalkára, amit kölcsön-
kapott a vásár idejére. Erre helyezte el a jó pár 
mázas és máztalan körtemuzsikát és okari-
nát. A kereszteződésben állt egy hatalmas kő-

risfa, ami megvédte, ha eleredt volna az eső. 
De szerencsére nem eredt el.

Egy útkereszteződésben való elhelyezke-
désből rendkívüli előnyei származhatnak az 
embernek. Először is nehéz lett volna Rékát 
csak úgy kikerülni, egyáltalában elkerülni, 
tehát volt sok vásárló, másrészt az ember jól 
belátta a szomszédjait. Réka esetében ezek 
egy angol lantművész, mesemondó és rúna-
készítő, egy örökké álmos fazekas, egy hol-
land, aki facipőt árult és két svéd nő volt, 
akik kézimunkáztak és fecsegtek megállás 
nélkül. A mesemondó nagy közönséget csa-
logatott a kereszteződésbe, ami megint csak 
Réka malmára hajtotta a vizet. A meséből saj-
nos nem sok mindent hallott, de a lantkíséret 
kellemesen birizgálta a hallóidegeit.

Úgy általában nem sok mindenkit értett. Sem 
a két svéd matrónát, sem a fazekast, aki vagy 
norvég, vagy dán volt. A saját kuncsaftjainak 
mutogatott, rajzolt a levegőbe, és kacagott. Ezzel 
a három dologgal viszonylag elég jól elboldo-
gult. Pár szó időközben azért ráragadt. Például, 
hogy úgy köszönnek, hogy hej, fizetéskor azt 
mondják vassegúd, utána meg azt, hogy tákk, 
vagy tűszentákk, és az anyukákat a gyerekek mam-
mának hívják. Azt is sokszor  hallotta, hogy ák-
kürát, de nem bírt rájönni, hogy mit jelenthetett, 
és úgy értelmezte, mintha olyankor azt mond-
ták volna, hogy „akkor hát”. És így jól volt.

Csak a Tülkös járt folyton az eszében, és 
nem Robi. Ez az egy zavarta. Mint álmában 
is. Amikor pedig tudta, hogy már elígérte egy 
angol fiúnak magát, talán el is jegyezték egy-
mást, de a rettenthetetlen viking vezért nem 
tudta sehogy sem lelőni a nyilával, kiesett a 
kezéből az íj, ahogy a férfi megállíthatatlanul 
közeledett feléje, mert az teljes mértékben 
megbabonázta a megjelenésével. Kérlelte az 
istent, hogy ne jusson mindenről a szex az 
eszébe, de isten valószínűleg nem volt hajlan-
dó tárgyalni vele erről a kérdésről. Így nem 
maradt más hátra, mint hogy a bánatát mu-
zsikaszóval enyhítse. Olyan szépen játszott, 
hogy úgy képzelte, a kakas fent, a feje fölött, a 
mesebeli kőrisfa tetején sírva fakadt.

(…)
Nyargalok nyomban, nyargalok nyomban, nyar-

galok nyomban.

– Tülkös. Nagyon szép volt, ahogy ma este 
énekeltél – dicsérte meg a lány.

– Köszönöm. Jó sok mjődöt1 meg kell innia 
az embernek, ha nagy költő akar lenni! – zen-
gett a piac a nevetésétől. Aztán a sátrához in-
vitálta Rékát. Kívül-belül kecskebőrből volt, 
de a szőrös fele volt kint is, bent is, mintha 
két réteget raktak volna egymásra. Csak a 
kecske hiányzott a két réteg közül. Rendkí-
vüli sátor volt, az az egy biztos. A többieknek 
csak közönséges vászon jutott, és nem ennyi 
szép bőr. A sátor előtt egy irtó nagy ökörko-
ponya virított egy derék póznán, de az a ko-
ponya olyan szépen meg volt faragva a két 
szarva között a homlokán, hogy szebben 
nem is lehetett volna. Ott, ahol annak idején 
a gondolatok gomolyogtak az ökör busa fejé-
ben, mint a tűzrakás fölött a füst, most kígyó-
szerű, oroszlánmancsú lények kanyarogtak, 
talán egymással harcoló sárkányok.

– Te mióta vagy viking? – kérdezte Réka.
– Már az apám is az. Nyolcéves voltam, 

amikor először viking, utána archeológus 
akartam lenni. Aztán archeológus sose let-
tem, de a viking idők iránti szerelmem sose 
múlt el. Minden, amihez az életben hozzá-
kezdtem, azzal végződött, hogy előbb vagy 
utóbb valami köze lett a vikingekhez. Ma-
gam is viking lettem. Úgy élek, ahogy az őse-
ink éltek, abban hiszek, amit ők hittek. A vi-
kingek nagyon sok mindent hagytak maguk 
után Európa-szerte, de még a Közel-Keleten 
is. Nem is hinnéd. Sőt, szerintem az, ami ed-
dig napvilágra került a különféle ásatások 
során, csak egy töredéke, egy parányi része 
annak a hatalmas hagyatéknak, amin já-
runk-kelünk. A legjobb, ha az ember ott kez-
di, ahol él. Nyitott szemmel kell járni, és meg-
ismerni a helyi dolgokat. Tudod, itt északon a 
telek nagyon, de nagyon sötétek. Norvégia leg-
északibb pontján három hónapig fel sem jön 
a nap, csak valahol a horizontnál sejti az em-
ber, pár gyenge fénysugár alapján, hogy még 
megvan a nap, csak nem látszik. Ebben a nagy 
sötétségben kell valami szórakozás, valami, 
ami eltereli az ember gon do la ta it az öngyil-
kosságról.

1   Mézsör. (A lábjegyzetek a szerkesztő megjegyzései.)
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Már több mint egytucat vikinglag2 alakult 
Nor végiában, és egyre több formálódik. Nem-
zetközi hálózat, modern vikingek is léteznek: 
angolok, dánok, lengyelek, észtek, belgák, hol-
landok. Itt, Borréban, az első modern kaupang, 
vagyis vikingvásár 1994-ben volt. Akkor tar-
tottak egy nagyszabású fesztivált Ezer év ke-
reszténység címmel a borrei nemzeti parkban. 
Eredetileg ökumenikus keresztény fesztivál-
nak indult, aztán kapott egy kis színt, amikor 
Olav Tømmerstigen elhatározta, hogy legye-
nek vikingek is, hiszen a környéken találták 
az egyik legnagyobb vikinghajó-leletet, nem 
is beszélve a Borrehaugene nevű királysírhal-
mokról. Negyvenöt hold, hét halom, egy nagy 
kőhalom, huszonöt kisebb kőhalom. Néme-
lyik több mint negyvenöt méter átmérőjű és 
hat méter magas. A merovingok és a vikingek 
hatalmi központja volt itt hosszú időn keresz-
tül ez a föld. A főváros. Majdnem elhordták 
az útépítők a sírokat. De szerencsére az ezer-
nyolcszázas évek közepén ez abbamaradt. 
Egy húszméteres, gazdagon felszerelt hajót 
találtak az egyik sírban. Nyergeket, fegyvere-
ket, edényeket, díszes szánt, kengyelt, sőt lo-
vakat és kutyát is eltemettek. A halottakat el-
hamvasztották, és a hamvakat a hajó közepén 
egy vasfazékszerű urnában helyezték el. Mel-
léjük kerültek a temetési ajándékok… Három 
éve két jókora királyi csarnokot is felfedeztek.

A földön faforgács, egy ágy, bőrökkel, pré-
mekkel gazdagon beterítve, a sarokban meg 
rengeteg tehéntülök, kecskeszarv és más ha-
sonló megfújható hangszerszám.

A mjőd megtette a hatását, gondolta a Tül-
kös, és magabiztosnak érezte magát.

– Itt a madárka! El ne repüljön – ült le Réka 
mellé, és átölelte. – Tudod, hunleány – nézett 
mélyen a szemébe –, még ilyen szép madár-
kát eddig sose láttam.

Olyan közel volt az arca a lányéhoz, hogy 
az nem mert nevetni, még a lélegzete is el-
akadt a szoros ölelésben, csak hátrább pró-
bált dőlni, de az egész nagy viking dőlt vele. 
Már a lábuk sem érte a földet.

– Finom repkedő kis madárka – csókolgatta 
a ziháló melleket.

2   Viking társulás.

A férfi akkora hatalmas nagy volt, hogy Ré-
ka egyszerűen eltűnt alatta, mintha valóban 
egy óriás kezében lett volna egy törékeny 
kismadár. De az a tenyér nem volt durva, 
száraz és erőszakos, éppen ellenkezőleg, úgy 
játszott rajta, akár a szél a hárfán. Minden 
úgy történt, ahogy azt Réka korábban már 
annyiszor elképzelte: nem félt, nem fájt, nem 
figyelt, csak hagyta, hogy megtörténjen vele. 
A melegség hullámokban öntötte el. Nem 
bírta magán a ruhát elviselni. Mindketten a 
faforgácsokra hajigálták a korhű öltözéket. 
Meztelenül az ember már nem lehet nem kor-
hű, a meztelen test a kőkorban, a vaskorban, 
és minden korban ugyanolyan jó meleg volt, 
izzadt és teljesen ösztönös, mivel az anélkül 
is tökéletes volt, hogy az ember tökéletesíteni 
akarta volna. Réka valami olyan tehetséget 
fedezett fel magában, ami mindenkiben egy-
formán benne volt a világ kezdete óta, ké-
szen. Azt mondják, egyesülés közben az em-
ber minden rétegét felnyitja a létezésnek. 
Nem vesz tudomást a külvilágról, mert a be-
lül feltárulkozó világ kitölti az összes érzék-
szervét, és teljesen lefoglalja az idegpályákat, 
hogy teste-lelke csordultig tele lesz.

Tovább hemperegtek a birkabőrön. Egé-
szen pirkadatig. A sátor majd’ szétszakadt a 
sok lihegéstől, nyögéstől és sóhajoktól, majd 
szétpukkant a feszültségtől. Aki előtte elha-
ladt, megszédült a kozmikus energiáktól, 
amit odabenn képeztek a szerelmesek.

– Kis hunleány, maradj velem – kérlelte a 
Tülkös másnap reggel a lányt.

Az elszomorodott.
– Nem így terveztem.
– Dönts másképp.
– Már másképp döntöttem – és átfogta szo-

rosan a férfi nyakát. Megcsókolták egymást.
– És hogy döntöttél, hunleány?
Réka őszintén beszélt.
– Ha a vásárnak vége, elmegyek, addig 

meg itt maradok veled.
A Tülkös nem remélte, hogy többet várhat 

el a lánytól, de Réka még hozzátette.
– S ha elmentem, hát majd visszajövök… Mert 

mindent meg akarok tudni a borrei vásárról!

Hizsnyai Zoltán

BÚCSÚ  
A VÁSÁROKTÓL

Abúcsú a vásároktól majdnem csak annyi-
ban különbözik, hogy némileg más a 

portéka. Az áruszortiment. Meg hát a fizető-
eszköz azonos ugyan – bizony, az alább leírt 
történések idején még a régi jó csehszlovák 
korona –, de az előbbi eseményen kapjuk, az 
utóbbin pedig költjük.

Ez így nyilván némi magyarázatra szorul.
Kezdjük a búcsúval.
Reggel azzal búcsúzik el tőlem anyám, 

hogy ha verekedésbe keveredek, haza se 
menjek. Ahogy beteszem magam mögött az 
ajtót, mormogok rá valami ravaszon kétértel-
műt, és elszánt ábrázattal indulok keveredni. 
Nagy elánnal veszem az irányt a katolikus 
istenháza felé, vadonatúj sötétkék öltönyöm 
zakóját fél kézzel átvetve vállamon.

A templomkertben már jó pár korombeli si-
heder összeverődött – egyelőre még csak a 
szónak az „egybegyűlt” értelmében. Az iga-
zi nagyágyúk talán még el se indultak, vagy 
csak most baktatnak a későbbi tetthely irá-
nyába, zsebre vágott kézzel, lazán, komóto-
san, mégis kellő balsejtelmet sugározva. Ün-
neplő műszálas pantallójuk farzsebéből hosz-
szan kilóg az akkortájt elmaradhatatlan rikí-
tó színű, fröccsöntött műanyag fésű.

Én akkortájt már csak életkoromból kifolyó-
lag se tartozhattam az igazi favoritok közé, se 
a magasságom, se a testsúlyom nem volt meg-
felelő, se a rossz híremet nem sikerült még 
kellően megalapoznom. Mi tagadás, rám fért 
egy kis tuning. Ezért hát úgy döntöttem, a 

balsejtelem-sugárzásomban tapasztalható hi-
ányosságokat ellensúlyozandó, egy vészjósló-
an vérpiros fésűvel vértezem fel magam.

Amikor minden mérvadó személyiség meg-
ér kezett a sekrestye elé, kezdődhetett a mi-
nistránsválogató.

Halkan jegyzem csak meg, a ministránsi 
posztok betöltésére irányuló hallatlan érdek-
lődést nem csupán az Isten szolgálatának le-
küzdhetetlen vágya motiválta, volt benne né-
mi anyagiasság is. A ministrálás ugyanis 
meglehetősen jövedelmező tevékenység volt. 
A litániákért járt a legkevesebb: a gyalogmi-
nistránsok három koronát kaptak a persely-
pénzből, a csengőt kezelő ötöt. Vasárnapi mi-
sén a négy gyalog egyenként öt, a csengety-
tyűs tíz, az úrfelmutatásnál és az áldozásnál 
segédkező főministráns pedig tizenöt koro-
nát tehetett zsebre, míg ünnepnapokon az 
egyes tételek akár harminc százalékkal is 
megnőhettek. A temetéseket a gyászoló csa-
lád állta, úgyhogy az összeg erősen változó 
volt, de felső határa a csillagos ég. A körme-
net viszont mindennél jobban fizetett, a négy 
baldachinos, a keresztvivő és a füstölős szakí-
totta a legtöbbet, de a többiek se jártak rosz-
szul.

A búcsúhoz persze körmenet is tartozott. 
Meglehetősen nagy volt tehát a tét a sekres-
tye előtt sorakozó suhancok számára.

Anyagilag is, de nem csak úgy. A presztízs 
szempontjából is sokat számított, ki milyen 
posztra verekszi be magát. Egy befutó hely a 
bandában is jócskán megemelte az ember 
rangját, és magasabb szintre léphetett a hie-
rarchiában.

Hogy az meg ugyan mire jó?! Ha voltak is 
homályos sejtéseink erről, akkor még igazá-
ból nem tudtuk, nem éreztük át a körülmény 
kozmikus léptékének megfelelő mélységben, 
hogy bizony, bizony, minden mögött a nőt 
kell keresni.

Ott volt, ugye, például a szomszédék lánya, 
Varga Anni, aki mindig a leánykoszorú kel-
lős közepén virított. Anni olyan intenzitással 
volt képes virítani, hogy a látótávolság pere-
méig, sőt, kicsivel talán még azon is túl, min-
den suhanc hátán futkosott a hideg. Ő volt az 
első, akit feleségül akartam venni, de meg-




