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Meto Jovanovszki

Utazás
Jó vót. Jó’ telt. Nagyon jó’. Hogy mik nem vótak! A lyányomná vótam, űt láttam. 

Most legalább nem bánkódott. Ahogy tuttuk, vigasztatuk ëgymást. Ű ëngöm, én 

űtet… Minek mongyam, mikó magad is tudod! Láttam mindönkit. A mijeinket. 

A templomba. Ott, Amerikába’ mind ott gyünnek össze. Mindönük mögvan. 

Ugyë, még templomuk is. Ëgyedű mink hijányzunk nekik, és hát, űk is 

hijányoznak nekünk. A templomuk, az szöbb enné’ a mijenkné’. Sokkata szöbb. 

Új. A pap, az is jó. Úgy monták. Összegyünnek ott, ösznek-isznak, mindönfélét 

csinának. Mind egésségösek, jó’ vannak. Üdvözőnek is. Az ottaniak mindönkit 

üdvözőnek itthon. Hál’ Istennek, az üdvözletök nem pakkok, nem kő űket 

cipeni. A szavaknak mög nincs súlyuk. Csak e’ në felejcsed. Nem kő értük 

aggónnunk. Minek is aggónnánk, mikó nagyon jó’ mögy nekik ott. Mindönük 

mögvan. Mindönki dógozik, mökszógájják a pészt, házuk van. A házakba’ vé-

gig csudaszép kárpitok. Szőnyegök. A jékszekrényök, ott fridzsojnak mongyák, 

úgy mög vannak tömve, maj’ kipukkannak, mint mikó az ökrök főfúvónnak a 

lucernátú. A televízijók mög csupa színösek. Hogy mindönféle gyönyörűségbe 

élveszköggyenek. Azokba a televízijókba éjje’-nappa’ csak táncónak mög 

énekőnek. A kárja mindönkinek ott áll a háza előtt mög a garázsokba, mint ná-

lunk az ökrök a karámba. Kinek ëgy van, kinek kettő. Eszibe jut, oszt mán hűt 

helye van. Oszt csak tekerik azokat a fónokat, mökhabaronnak a beszéttű. Csak 

vihorásznak bele abba a beszélőbe, ami a fón. Ej, lyányom, mondom neki, mit 

lóksz azon a tőcsérön, mér nem mégy oda, hogy kibeszéjjed magad azza az 

asszonnya. Vagy embörre. Akárki lögyön a’. Vagy ű gyüjjön ide. Maj’ én is 

beszégetök vele. Ű is a mijenké, talákozok vele, oszt mikó hazamögyök, 

emondom, hogy láttam. Hú, anyám, mondi neköm, hogy gyünne ű ide, të nem 

tudod, milyen messzire lakik a’. Hát azér csak tekerésse mög fónozássa 

beszégethetnek. Nem tunnak talákozni. De kinek mikó eszibe jut, tekeri a fónt. 

Éjje’-nappa’. Így van a’, mikó’ regula nékű’ vannak. Nem tudom neköd 

emondani, milyen hely az, ahun laknak. Nem is láttam, nem jártam körű. Ű, a 

lyányom – otthon, az ura munkába. Az embör otthon – emez a munkába. Tisz-

ta bolondokháza. Annyira efoglatak, hát az Isten mencsön mög attú. Oszt az a 

nyelv, amerikásnak mongyák, amit beszének azok a gyerökök, ezök a nagyok 

nem is tuggyák úgy, az a nyelv, te, hát Isten në aggya, hogy mög akard tanúni! 

Kérdöző valamit – nem tud válaszóni, nevet, mint ëgy idétlen. Mer nem érti, mit 

mondasz neki. És të së értöd űtet. Én, húgomasszony, csak elűdögétem náluk 

otthon. Mit is csinájjak, én gyámótalan, mikó egész nap csak ülök, oszt hall-

gatok. Űtem ott az ajtóná, ölbe tött kézze, oszt vártam, hogy valaki emönnyön, 

hogy élő embört lássak. Élő lelköt. Csak ëgy-ëgy kár mönt e’ néha. Hogy hova 

mönnek azok az embörök, hun kujtorognak napközbe, mit csinának, ki tuggya. 

Csak ëgy policáj gyütt ëccő. Mögijettem, mikó láttam, hogy igenyösen hozzám 

gyün. Hajajaj, mondok, mi lösz most énvelem! Së írás nem vót nálam, së 
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sëmmi. Tán vétöttem valamit a törvény ellen. A passzussa’. De csak azér’ tért 

be, hogy kérjön tűlem tíz dollárt, mer a vejem hibázott valamit a kárjáva’. Ott 

még a Nap is másmilyen vót. Nem olyan, mint a mi Napunk. Az ű Napjuktú’ na-

gyon izzad az embör, csurom víz lösz. Nem mérhető a mijénkhő. Oszt úgy süt, 

ahogy az aroplánba sütött. Fura dógok. Az utazás. Nem is tudom, miféle uta-

zás vót a’. Ha elindúsz innen, mégy akár gyalog, akár öszvérön vagy autóbussza’, 

az, ugyë, utazás, mer’ látod, hogy mégy valahova. De hogy miféle utazás az 

avva’ a röpülőve’, ahogy híjják, nem tudom. Még mostanra së tuttam 

kicsudákozni magamat. Elősző’ innét… De innét és onnét ëtyforma. Elősző ösz-

szegyűjtöttek minket ëgy épületbe, üvegbű’ vót az egész. Vártuk, amit vártunk 

ott, abba’ az épületbe’, osztán mint ëgy birkanyáj, elindútunk, oszt beteretek 

minket valamibe, mint ëgy alagút, olyan harmonikás vót, valahogy 

körösztűmöntünk rajta. Osztán bemöntünk ëgy helységbe, mint ëgy szoba, úgy 

vót mökcsináva. Ahogy bemöntünk úgy ëggyesive’, lëűtünk azokra a helyekre, 

ahova monták azok a szép lyánykák, abba a szobába, aroplán, úgy híjják. Mikó 

lëűtek az embörök, oszt mán nem maratt üres szék, és becsapták az ajtókat, 

attak világosságot, hogy úgy érözzük, mintha fényös nappa’ lönne, oszt 

ekezdődött valami robaj, mint abba a fődrengésbe’ tavaly, mikó aszt hittük, 

hogy a hegyek a fejünkre borúnak. És csak dübörgött. Nem hatyta abba. Të 

mög űsz ott a széködbe, oszt melletted is űnek embörök, mög a másik ódalon 

is űnek ugyanúgy. Az ëgyik ódalon mög a másikon is ablakok vannak. Kicsik. 

A sarkukná’ lë vannak kerekítve. Akkorák, hogy aszt higgyed, odakintrű lácc va-

lamit. Úgy van mindön mökcsináva. Ott benn mög, abba a lyukba, ahova min-

ket betuszkótak és lëűtettek azokra a székökre, hát az csudaszép. Nagyon be 

vannak röndözve azok az aroplánok. Van ott mindön. Puha szék, előtted asztal, 

ha akarod, lëhajtod, ha akarod, fölemelöd. Mikó hogy akarod. Azok a lyánykák 

mög, szépek, magosak, röndetlenök, csak sétának körösztű-kasú az aroplánba. 

A ruhájukbú’ kivan a térgyük, fölűrű’ mög dërékig lë vannak mesztelenködve, 

mintha mosdáshó’ készűnének. Nézni is szégyön vót, ahogy lëhajútak ëgy 

férfi hó’, de űk ëggyátalán nem szégyőték magukat azér’, mer’ az embör be-

bámul a kődökükig, oszt mindönt lát abba a kigombókozásba. Ajaj, mondok, 

ha valahun az én lyányom is így csináli! Annyi embör előtt, oszt annyira 

szöméröm nékű’ lögyenek. Te, mintha a világba mán nem tunnák a mértéköt 

az asszonyok. Oszt mikó eröndösztek minket odabe’, mökkötöttek valamive’, 

olyan vót, mint a farhám, amit az öszvéröknek töszünk a farkuk alá. Most akkó 

röpülünk. Így monták, de én së röpülést, së sëmmit nem érösztem. Csak a dü-

börgést, aszt hallottam, mög hogy az ülés nem vót rossz. Valami szömfényvesztés 

van a dologba’, tuttam én aszt, de nem törőttem vele. Hogy lönne mán madár 

az embör, hogy röpűni tuggyon, de hát lögyön. Eszt a csudát is mögértem. Ki 

tuggya, meddig tartottak minket benn abba’ az alagútba’. Egész éjje’. Istennek 

hála, mondok, hogy nem kő kimönnöm. Mit csinánák, hogy szégyönköznék. 

Monták, hogy van ott valami hely a kimönésre, de ott vannak az embörök is, 

mög az asszonyok is. Ëgybe. Hajajaj. Hogy tunnák én úgy! Oszt ha beleütközök 

valami férfi ba odabe’? Csudák, te asszony, csudák! Önni-innivaló mög, ameny-

nyit akarsz. Azok a lyánykák csak horták. De én azokbú’ az undokságokbú’ 

sëmmit a számba nem vöttem. Hogy nem öttem, a lyánykák még többet 

hosztak neköm. Eszt kóstód, aszt próbád mög… amit a legjobban hosztak, hát 
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az olyan vót, mintha égetött cukorra lött vóna csináva, ëgy pohárba, teli jégge’. 

Odahoszták neköm a poharat, én evöttem, lëtöttem az asztarra előttem, mög 

në haraguggyanak a lyánykák, el is möntek, én mög ide előre beöntöttem a po-

hárbú’, a jeget mög az ujjaim köszt csöpöktettem. De nem látta sënki. 

A lyánykák gondóták, nem szeretöm a jeget, oszt csak jég nékű’ keszték hozni. 

Télleg jobban ki lehetött önteni, de sokka’ több vót így, lënt ki fog folyni, még 

majd észrevöszik. Önnivaló is vót rengeteg. Még kakastej is, ahogy mongyák. 

A lyányomná’ is. Hús, hús – töméntelen. De mög nem bírod önni, olyan ízetlen 

az a hús. Nem jó. Ëggyátalán nem jó. Nem tudom, mér’. Ëggyátalán nincs az 

az íze, mint a húsnak, hanem fujtós, és visszagyün belűled. De Isten mögálgya 

a görögöket mög a búgárokat azé a sajtyuké’, amit ott árúnak. A’ fi nom sajt! 

Nézd mög, milyen jó sajt! Én itt egész életömbe’ sajtot csinátam, de ilyet nem 

csinátam. Tán a tej más. Nem tudom. De nagyon jó. Teliöttem magamat azza 

a görög mög búgár sajtta’. A kenyér az ott olyan, mint a szalma, sëmmi íze, de 

puha, mindég puha. A végin az Úr segíccségive’ kivezettek minket abbú’ a lyuk-

bú’, az aroplánbú’, ahogy mongyák, oszt az alagúton körösztű’, mint a 

vakondlyukbú’, kigyüttünk valahova, olyanok vótak ott, mint a malomküvek, 

foroktak, oszt azok hoszták a kufferokat. Mint a malomkű, csak bádogbú, fo-

rog, forog, és dobáli a bagázsinkat. Mindönkinek mög kő ismerni a maga 

kufferját, oszt e’ kő kapni. Na, akkó’ én, úgy röndöszte az Úr, elősző’ a vejömet 

vöttem észre, osztán a lyányomat is, oszt összeborútunk. De a gyerökök nékű’. 

Ajajaj, mondok, csak nem betegök szögény pulyák, az onokáim! De az oskolá-

ba’ vótak. Azér’. Nem akarták űket kivönni az oskolábú. Hát így vót, húgom, 

mondom, el is möntem abba a puszta Amerikába, vissza is gyüttem, de aszt së 

tudom, a főd fölött van-ë, vagy a főd alatt. Inkább a főd alattinak gondónám az 

után a betuszkolás után, ahogy minket betuszkótak abba az aroplánba, ahogy 

mongyák, ami olyan vót, mint ëgy szoba. Mög másér’ is. Azoknak az emböröknek 

ott nem vót olyan szép piros az arcuk, ami a mi emböreinké itt…

Hász Magdolna  fordítása

Meto Jovanovszki macedón prózaíró, 1928-ban született a 
Preszpa-tó partján lévő Brajcsinóban. Dolgozott tanárként, új-
ságíróként, szerkesztőként, volt a Macedón PEN Club elnöke 
is. Több regénye és elbeszéléskötete jelent meg. Brajcsinói 
szótár című műve (1998) szülőfalujának nyelvjárásában 
megírt anekdotákat, humoros történeteket tartalmaz.
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Landis Everson

Madrigál
A puding íze pihen a csészében
őrzi önmagát. Csak ez a dolga
s hogy megegyék. Beléptem a szobádba. Van
egy földgömb az ágyad mellett.

„Kérsz pudingot?” Forgattad a földet, mint a pókháló
széttárt ujjal, meg se kérdve, milyen ízűt.
A csészét a szívemhez emeltem.
Csak egy dolgot csinálhattam
megettem.

Dzsinn
A vers növekszik
eltervezett kísérlet
a laboráns pontosan tudja
végül miért
lesz kék színű a kémcső.

De bumm!
fényes robbanás
a kísérlet nem sikerült.
A katasztrófából egy dzsinn morcos arca néz.
Egy híd leszakad
a mérnök esküdött, elbír ez
három elefántot is
de egy, csak egy alatt
tört el a felfüggesztés.

Az elefánt a folyóba esett.
Vége lett a hídnak, a cirkusznak és a tavirózsáknak
de a legjobb, mi történt
a dzsinn megnyilvánult.
Hadd írjon szabadon a költő, ki ígér nekünk
korai halált.
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Végjáték
Elhiszed a pilóta történetét
ki eltévedt a ködben
(két év után első találkáján)
Anglia utcáin
igazi vízbe esett és belefulladt?

Elhitted a kislány történetét
ki eltévedt London utcáin
megállított egy megrögzötten kapzsi taxist
ki hazavitte, s ajándékba
egy pennyt is adott neki?

Elhiszed a milliárdos történetét
ki eljött hozzád
és megkért, keresd meg egy listán
a veszteség igazi okát
hol nem is volt?

Csak a kisegerek
beszélnek ilyesmit
nem is egerek, földönkívüliek
egérnek látszanak
és a céljukat senki sem ismeri.

Akkor miért mész el addig, hogy írj
rövid verseket nagy eseményről
és hosszút, mi semmiről se szól
ha tart már a roham
hogy elfoglalják a királyi várat?

Dörgő Tibor fordításai

Landis Everson amerikai költő. Az 1940–1950-es években a 
berkeleyi reneszánsz csoportosulás tagja volt. Negyvenévnyi 
hallgatás után újra számos verssel jelentkezett. 79 évesen, 
2005-ben megkapta az Emily Dickinson-díjat.



HETEDHÉT

114114

Dane Zajc

Skorpiók
magányosak
fájdalmuk a fény
táplálékuk a homály fűrészpora
szúrágta toronyban laknak

hajléktalanok
kövek alá nyomva
hézagok repedésében
kínpadtól kipréselve
mely rajtuk áthatol 

néha felfele suhannak fel a csendbe
fel a fagyba fel
néha fehér vérük hangtalan remeg a dalban meg

a magány csúcsán
ahová az esős éj leple alatt
felmásznak s halk hívásokat fogadnak

egy másik szívből más hívás felel nekik
aztán a hívások kivirulnak
a feldarabolt mélységekben
mélyen lent a fekete ég alatt
hirtelen kigyulladnak
csendesen elvirágoznak

fullánkos lények
saját szívükbe mérten
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[Mindenért meglakolsz]
Mindenért meglakolsz.
Leginkább a születésedért.
Kaján mosolyú madárraj zaklat
egész életeden át.
Nyugodt perceidben
s kellemetlen óráidban
madarak raja ereszkedik mellkasodra.
Fizetséget követelnek,
és te csak fizetsz és fizetsz.
Ám sosem jön el a megváltás.
Mert sehol sincs megbocsátás.
Sehol az ember számára menekvés.
Magadban értékre nem lelsz,
amivel fizethetnél.
Hisz magad vagy a fizetség mindenért.

Lukács Zsolt fordításai

Dane Zajc (1929–2005, Zgornja Javorščica pri Moravčah) 
költő és drámaíró. Apja és két testvére a háború áldozata 
lett. A gimnáziumból kizárták, és politikai nézetei miatt 
1951-ben börtönbüntetésre ítélték. 1953 és 1955 között a 
Szlovén Postánál dolgozott, majd könyvtáros volt. 1991–95 
között a Szlovén Írószövetség elnöke. Prešeren-díjas.
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Erich Loest

Lakkcipő
Majdhogynem ájtatosan vette ki sötétkék, hajszálvékony csíkozású öltönyét a 

szekrényből, mint mindig, amikor díjat nyert vagy díjátadás alkalmából kellett 

beszédet mondania. A tintatartóval és tollal díszített nyakkendő bevált, illett vi-

lágoskék és fehér inghez is. Lehajolt a pár fekete cipőhöz, és amikor kezébe 

vette, észrevette, hogy oldalt levált a talp. Meglepődve észlelte, hogy a tetejébe 

oldalvást több helyen ránc is mutatkozik, de hát legalább nyolc évet tudhat 

maga mögött a két lábbeli. Jobbról-balról alaposan végigmustrálta a cipőket, 

majd nehéz szívvel rászánta magát, hogy lemond róluk, megválik tőlük, egy 

szó, mint száz, eldobja őket, hisz nem lehet már jótékonysági alapon elküldeni 

őket a harmadik világba.

 Tartalékként a lakkcipő maradt. Szó, ami szó, kicsit szűk, de végtére is 

nem kell két napon át hordani, az utazásra fölhúzza az igen kényelmes ,,Me-

fi sztó”-csukáját, abban a lába mennyeien érzi magát. A lakkcipőt berakta a kis 

bőröndbe, még egyszer átfutotta a kéziratot, itt-ott találóbbra cserélt egy-egy 

szócskát, fi nomított egy-egy csattanón – és aztán jó érzéstől áthatottan ment a 

repülőtérre, elvett egy ingyen Süddeutsche Zeitungot, fölfrissítette magát para-

dicsomlével, és amikor fölpillantott az újságból, már látta maga alatt Spandau 

határzárait, a kikötőhídnál horgonyzó vitorlásokat, az erőművek kéményeit 

– Berlint, és a gép a keleti övezet felett széles kanyart véve elérte a tegeli re-

pülőteret, és zökkenőmentesen leszállt.

 Tehát Berlin. Azóta, hogy utoljára itt járt, ismét emelték a buszjegyek árát. 

A szállodát ismerte, az újság szerkesztőségébe tudta a járást, ott leadta beszé-

dét, és váltott pár szót az egyik titkárnővel; a főnök Bonnba repült valami kong-

resszusra, az egyik ide, a másik oda, kár. A házhoz fűződő kapcsolatait szívesen 

fölelevenítette volna, de inkább egy másik alkalommal. A hirdetőtáblák előtt 

megállt, és operáról, színházról meg fi lmről olvasott, valami történik már Ber-

linben, ha ezt Bonnhoz viszonyítjuk, amely most a kormánynak ad otthont. Vé-

gül egy híres és drága vendég rendezését nézte meg, aki közben becsmérlések 

közepette a távozás hímes mezejére lépett; klasszikus darabot vitt színre, de 

úgy, hogy nem lehetett tudni, a Római Birodalomban játszódik-e, vagy a mai 

Dél-Amerikában. Aztán az író ott állt az utcán, és azon tűnődött, milyen régen 

keresett föl egy bárt, táncolt és ivott ilyen idő tájt egy idegen városban. Kup-

lerájba csak egyszer merészkedett, azaz pontosabban, csak akkor vette észre, 

hová csöppent, amikor már benn volt. De mindezt már rég maga mögött tud-

ta, évtizedekkel ezelőtt történt.

 Így hát még éjfél előtt ágyba bújt, és visszaemlékezett más beszédekre, 

amiket tartott. Mindinkább hajlott arra, hogy tréfát űzzön, mert azt is várták tő-

le, tarkítsa üde színfolttal a szürke ünnepélyességet. Ezúttal beszéde nem tar-

talmazott politikai szemtelenséget, a CDU-tag miniszter asszony rábírta őt, 

aki az SPD-vel rokonszenvezik, hogy semmit ne fi gurázzon ki, és minden vég-

ződjék teljes egyetértésben.
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 Nem aludt se jól, se rosszul. Miután fölkelt, még egyszer átolvasta kéz-

iratát, és egy Rühmkorf-idézetet mégiscsak örvendetesen pimasznak talált, 

megreggelizett, és, mivel még bőven ráért, úgy döntött, sétál egyet, s azt re-

mélte, nyugodtak lesznek a mellékutcák; majd valahol földalattin folytatja út-

ját, vagy talál egy taxit. Az utcákat elborította a kutyapiszok, mint Berlinben 

mindig és mindenütt, a kedves négylábúak szorgosan termelték az ürüléket, 

egyes kupacok még frissen gőzölögtek, és rákényszerült, hogy gyakrabban 

nézzen le, mint előre; a tetejébe bal cipőjén vékony fehér csíkra lett fi gyelmes. 

Aztán a jobb cipőjén egy másik csíkot látott, és akkor meghökkent. Lehajolt, 

és nem kellett föltennie a szemüvegét, anélkül is látta, hogy a cipőjéről kezd 

lemállani a lakk.

 Egy napra rá a felesége megkérdezte, miért nem vett azonnal új cipőt, elvég-

re ideje volt rá, no meg elegendő pénz is lapul hozzá a zsebében, és csak akkor 

csodálkozott el azon, miért nem támadt magától ilyen ötlete. Ehelyett megmá-

síthatatlan végzetként fogadta el, hogy ő, a hajszálvékony csíkozású öltönyben, 

költői nyakkendőben és csillogó ingben pompázó, makulátlanul megborotvált és 

kifogástalan hajviseletben pompázó elismert és több díjjal is kitüntetett író, aki 

az ötvenes éveit tapossa, ócska cipőt hord, amiről jön le a lakk. A csíkok percről 

percre sokasodtak és mélyültek, hálózat jött létre, amely Mars-csatornákról ké-

szült felvételekre emlékeztette. Egy taxiállomástól az ülés színhelyére vitette ma-

gát, húsz perccel korábban érkezett, kicsit járkált föl-alá, és gondolatai a szo-

kásostól eltérően nem beszéde körül forogtak, nem tudott ráhangolódni erre a 

derűs nyugalomra úgy, mint más alkalmakkor, egy pillanatra sem tudott sza-

badulni a gondolattól: jaj, ez az átkozottul szorító, ostoba vacak!

 A lépcsőn Reschenbachhal futott össze, egy keleti népszokások ápolásának 

szentelt bonni lapocska szerkesztőjével. Ismerte és szerette Reschenbachot. 

Talán bármely más találkozáskor megkeményedett volna, ám néha tulajdon 

fontosságából kiindulva, aminek igencsak tudatában volt, azt gondolta: Iste-

nem, ki az a Reschenbach? Esetlen pecsétgyűrűre szorult, hogy a ténylegesnél 

értékesebben tűnjön, és ritkuló haját idétlen tincsekbe fonta s a fejéhez ra-

gasztotta. Neki inkább megmutathatta lakkromjait, mint bárki másnak: – nézd 

ezt meg! És miután úgy tűnt, Reschenbach meg fog rémülni, még nevetésre 

is futotta belőle, mintha jókedvre hangolná a balszerencséje. És ott volt a ba-

rátságos hölgy a protokolltól, aki a helyére vezette, meg Berlin kultúrszenátora 

és a díjjal kitüntetett pár is, és velük szemben végre kivágta magát: hisz ilyen 

még sohasem történt vele! Napokra rá a feleségével olyan ötletük támadt, hogy 

ezt úgy, ahogy van, színpadra lehetne vinni és ezzel föl lehetne oldani az ün-

nep merevségét, hisz ez egy Woody Allennek vagy valami chaplini bohózatnak 

is becsületére válna. Beszédet mondani ócska cipőben, amelyről jön le a lakk, 

ezen még a miniszter asszony is mosolygott, akit széltében-hosszában úgy is-

mertek, hogy rideg és híján van a humorérzéknek. Mindenkinek, aki még meg-

jelent és beléphetett a körbe, megmutatták a hajszálvékony csíkok kékje alat-

ti világos erezetet, és ez volt az ünnepi óra nagy száma. Mint kiderült, az író a 

legjobb pillanatot fogta ki, mivel a tréfa eltartott, amíg a miniszter asszony az 

emelvényre lépett, s a vidámság még nem hervadt le az arcáról, és senki sem 

vette észre, milyen harmatgyönge a beszéde. Aztán a repedt csukás írón volt 

a sor. Sikerült megfelelően tartani a fejét a mikrofonnal szemben, kezét pedig 
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úgy helyezte el, hogy a kézirat kellő távolságban legyen, és lapozás közben ne 

lökje meg a mikrofont, és nem is vonta el a fi gyelmét ez az összhang. Mara-

déktalanul tudott összpontosítani a hangsúlyokra és a szünetekre, a hang meg-

emelésére, illetve lejjebb vitelére a mondatok végén; mindez jött magától. Ami-

kor az odakívánkozó szünetek alkalmával föl-fölpillantott – hisz semmiképpen 

sem akart szemével a kézirathoz tapadni –, a díjnyertes nő szempárjára, majd 

mosolyára és nevetésére fi gyelt minden idegszálával, s úgy érezte, ahogy a be-

széd végéhez közeledik, egyre vidámabb lesz a hangulat, és ez nem volt éppen 

komoly ügy, de jelentőséggel azért bírt, hisz elvégre nem tréfamesternek jött 

ő ide. A Rühmkorf-idézetet most idegenszerűnek érezte, ezért úgy döntött, ki-

hagyja, hisz minek provokálni. Fél mondattal a befejezés előtt levette a szem-

üvegét, ez bevált, hisz mindenki észrevette, hogy most már vége a beszédnek, 

és lehet készülni a tetszésnyilvánításra, amely olyan elemi erővel tört föl, mint-

ha fölgyülemlés után nyert volna szabad utat.

 Azután jöttek a köszönetnyilvánítások és a gratulációk, és a pincérek már 

körbejártak a tálcákkal, amelyeken pezsgővel, selt-vízzel és gyümölcslével töl-

tött poharak sorjáztak. Az író szomjas volt, és szentül meg volt győződve ró-

la, hogy joga van szomjúhoznia. Koccintott a díjnyertesekkel, a miniszter asz-

szonnyal, a kultúrszenátorral és Reschenbachhal, és már akadt is valaki, aki a 

beszédét legalább kivonatokban közölni szerette volna a lapjában, s az író bol-

dogan és barátságosan sajnálkozott, hogy azt már teljes terjedelmében oda-

ígérte másnak. Miközben falatkákkal megrakott tálcákat vittek körbe, fényképé-

szek csoportképeket kértek a főszereplőktől, s a kultúrszenátor tréfásan meg-

jegyezte, arra kéri a kollégákat, ne célozzanak túl mélyre, mert különben az ün-

nepség szónokának rajongóit mindenütt adakozásra késztethetik – s akkor a 

miniszter asszony olyan nevetésre fakadt, amilyet még senki sem hallott tőle, a 

kultúrszenátor pedig puszit nyomott a díjnyertes nő arcára, és jól lehetett hal-

lani a protokollba nem illő cuppanást. Az író ezután rögtön angolnadarabkákat 

és lazaccsíkokat pillantott meg, s rögtön vett is belőlük, mivel a tapasztalat sze-

rint a többiek is először ezekkel csillapítják éhüket, s a többség bizonyára nem 

arra ügyel, hogy betartsa az illő sorrendet, és hallal kezdje, hússal folytassa és 

végül sajttal zárja az étkezést, hanem inkább arra gondol, az angolna és a lazac 

a legdrágább. Aztán egy túl későn érkező kolléganőnek ecsetelnie kellett, mi 

történt vele, és a kolléganő is mulatságosnak találta a dolgot. A negyedik és az 

ötödik pohár pezsgőt élvezettel itta, és megnyugodott, amikor végiggondolta, 

hogy e napon már semmit sem fognak kívánni tőle, és majdnem négy órája 

maradt még a visszautazásig.

 A miniszter asszony búcsúzott, most az író marhasültet és eidami sajtot fa-

latozott, meg retket és uborkát a tálak széléről, majd némi iszogatás, eszegetés 

és beszélgetés után arra lett fi gyelmes, hogy az ünneplők sorai megritkultak, 

újra meg újra eltűnik valaki, és nem óhajtván utolsóként távozni, fogta a ka-

bátját és a bőröndjét, már Reschenbach is jó ideje lelépett. Bólintás jobbra, bó-

lintás balra, még egy kézszorítás, és aztán kinn állt, s az órájára pillantott – még 

maradt idő. Akkor a Ku’damm és a Gedächtniskirche felé vette az irányt, még 

lefelé nézett, hogy kikerülje a kutyák után maradt kupacokat, cipőroncsai kö-

zömbösen hagyták. Vajon – most ez a gondolata támadt – nem erőltette túl-

ságosan ezt a tréfát?



HETEDHÉT

119119

 A Gedächtniskirchében a bejárat mellett foglalt helyet, és fölnézett az üveg-

ablakokra, ezt mindig megtette, ha alkalom nyílt rá. Az izgalom oly mélyen le-

ülepedett benne, hogy úgy érezte, ha még megiszik néhány pohárkával a pezs-

gőből, egészen addig nem tisztulna meg a szesztől, amíg visszaér Bonnba. 

A legrosszabb, amit tehet: most fölhajt egy pohár sört, és ha nincs a templom 

kijózanító hatása, talán meg is tenné. Semmi kétség: otthon is meg lesz győ-

ződve arról, hogy vidám napja volt.

 Fél órával később egy padon a templom előtt az a gondolata támadt, nincs 

értelme, hogy hazavigye magával a cipőroncsait. Fölhúzta a „Mefi sztó”-párt, ki-

húzta a két zsinórt a lakkozott roncsokból és emezeket a pad alá rejtette. Ne is 

lássa őket többé! Kedvetlenül gondolt arra, hogy most új fekete cipőt kell vá-

sárolnia. Nem a pénzt sajnálta, bár a cipőt fenemód drágának találta, hanem a 

fáradságot. Azt, hogy sohasem tud nyugodtan írni!

 Még egyszer körbejárta a templomot, még volt rá ideje, hogy átsétáljon a 

buszhoz, és kimenjen a repülőtérre. Ismét elhaladt arra, ahol lerakta a cipőjét; 

ott szóváltás támadt. Egy utcaseprő – vajon még mindig úgy nevezik ezeket 

az embereket, mint gyermekkorában? valószínűleg nem –, szemmel láthatóan 

egy török, rendet akart teremteni a pad alatt, de valami huligán- vagy hajlékta-

lanféle meggátolta ebben: – Csak hagyd ott a cipőt! – kiáltotta –, egy szakié, itt 

felejtette, de majd érte jön! – Az utcaseprő leintette: na persze.

 Az író a bőségesen magába töltött jóféle pezsgők hatására megilletődötten 

azt gondolta: ha én az ő szakija vagyok, akkor ő meg az én szakim. Aztán a va-

gány görnyedten és csoszogva továbbment, a török pedig már egy másik pad 

alá hajolt.

 Csálén és szanaszét állt a két ócska csuka. Az író ekkor lehajolt és egymás 

mellé rakta őket, a balt balra, a jobbat pedig jobbra. Miközben a buszhoz ment, 

azt gondolta: minden temetés lelke a rend. És már nagyon megkésve eszébe 

ötlött: most gyerünk egy sörre a szakimmal!
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