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VISEGRÁDI VÁLTOZATOK

– Ja… Marha erős porszívója volt. A  papagájok meg ki voltak eresztve. 
Gyorsan kikapta a zsákot a porszívóból… de már nem éltek.

– Mennyi rossz dolog. Jönnek egymás után. Mikor lesz már vége? – bor-
zongott Denisa.

– Nem lenne ez rossz, ha nem lenne ilyen sok.
– Ami igazán rossz, annak sokáig kell tartania – mosolygott ránk szégyen-

lősen Lulička. Évek óta nem nyírt körme éppen előbújt a bőrcipőből.
Mikor hazajött a férjem, ünnepeltünk. Vettünk egy dinnyét. Késsel kipisz-

káltuk az apró fekete magokat, nehogy emlékeztessenek valamire.
A dinnyét a még nedves asztalon szeleteltem. Elfelejtettem, hogy nem víz-

től nedves. A rovarirtótól. Nem emlékeztem már, hogy vakrémületemben mi 
mindent fújtam be vele.

Keserű volt. Mint az elveszett csata.
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– A halak kellemesen néznek ki. A fogorvosnál hatalmas akváriumok van-
nak, hogy a páciensek megnyugodjanak.

– Az én fogorvosomnál csak óriás protézisek vannak a váróteremben.
– Amadeusnak is volt olyan akváriuma – próbáltam pártfogolni Luličkát 

–, végigérte a falat. Mikor nyaralni ment, a barátjára, Pentolára bízta… De a 
halak pusztulni kezdtek, és Pentola nem tudta, mitévő legyen – egy olyan ak-
váriummal, ami majdnem végigéri a falat, nem is lehet sok mindent kezdeni. 
Így csak eljárt oda minden nap – kihalászta a halakat, amelyek már egyértel-
műen a hasukkal felfelé úsztak, betette őket egy feldátumozott borítékba –, 
és sutty a hűtőbe!

– Szörnyű – mondta Dena.
– Ez semmi – mondta Lulička, – Jožko Vlk húsvétkor véletlenül felszippan-

totta porszívóval a hullámos papagájait.
– Komoly?

a nagynéném és a nagymamám. Jarka néni Spartát szívott, az apám Dalilát, 
az asztalon pedig egy üveg vörösbor állt. A kommunizmus kedvezett a kár-
tyásoknak. Az ember nem nagyon járt el hazulról, idegenek előtt inkább nem 
beszélt sokat. Várta, hogy kigyógyuljon a betegségből. 

Egy éve szintén meleg szeptemberünk volt – Ivan Štrpkával egy felolvasá-
son vettünk részt Budapesten, ahol a Szlovákiában élő magyar költő és mű-
fordító, Tóth László volt a kísérőnk. A tolmácsunk pedig egy gyönyörű nevű 
fiatal nő, akit Avar Hajnalkának hívtak. A fellépésünk után nyakunkba vettük 
az éjszakai Budapestet, és hajnali ötig beszélgettünk. Az utolsó körtepálinkát 
egy kis munkásbüfében hörpintettük fel közel a szállásunkhoz.  

„Magyarországon magyarul”, szólt ránk szlovákul egy munkás az egyik 
szomszédos asztaltól. Kora reggel az első emberekkel találkozni mindig koc-
kázatos dolog. Általában szokatlanul frissek, s élesen vág az agyuk. 

Nem úgy, mint az írók. Az egyikükkel néhány nappal ezelőtt Freiburgban 
találkoztam. Grecsó Krisztiánnak hívják, és a  mindkettőnk által törve be-
szélt angolnak köszönhetően az előttünk álló két estén összebarátkoztunk. 
S a pódiumbeszélgetésen, amelyen részt vettünk, amikor a magyar–szlovák 
viszonyra került a sor, mindketten meglehetősen szkeptikusan nyilatkoztunk. 
Persze, ki-ki a saját hazájáról. A nézők viszont egy romantikus párnak néztek 
bennünket. Két hibátlan, szép íróarc, egymás mellett. Amolyan óriásplakátra 
valók – mint egy szlovák–magyar Benetton csapat. 
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Mint minden szlováknak, nekem is megvannak a  magam magyar traumái. 
Méghozzá kettő: hét évvel ezelőtt szörnyen teleettem magam egy ligetfalui 
magyar vendéglőben, 2006-ban pedig egy kirándulóhajón, ahol épp Hunga-
rian night néven folyt egy rendezvény, túl sok Egri bikavért ittam.

Ettől kezdve meglehetősen visszafogottan kezelem a magyar ügyeket, és 
nem ártom bele magam mindenbe.  

Nemrég a magyar irodalommal is megjártam. Amikor először voltam Pá-
rizsban, Márai Sándor naplóját vittem magammal olvasnivalónak. Amely úgy 
magával ragadott, hogy Párizst szinte észre sem vettem. Még szerencse, hogy 
Márai a naplójában elég gyakran emlegeti... 

A kétkötetes naplót én fordított időrendben olvastam. Először a második 
részt, amelyben Márai már öregemberként olyannyira annyira vágyja a halált, 
hogy a nyolcvanadik születésnapját követően pisztolyt vásárol és lőgyakorla-
tokat vesz. Azután az első részét, amikor még Budapest bombázásakor erőt 
vesz rajta a halálfélelem. Légópincébe bújik, és fél a haláltól. És arra gondol, 
hogy még szeretné látni a tengert, és szeretne elidőzni egy kicsit Párizsban.  

És rengeteget töpreng a  nyelvről és a  szavakról. És azt állítja, hogy az 
ember voltaképpen csak az anyanyelvén beszél, a többin társalog. A monda-
tok, a szavak sok mindenről vallhatnak. Itt van például ez a bizonyos imbecil-
lis klisé: kijátszani vagy elővenni a magyar kártyát. 

Önök mikor kártyáztak utoljára? Én a  gyermekkoromban – és csak-
is olyankor, ha esett vagy betegek voltunk, és nem mehettünk el hazulról. 
Az idő megállt ilyenkor. Emlékszem, ahogyan kanasztáztak a  szüleim, meg 
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mint minden szlováknak
Krisztián, László, Hajnalka és én

Jana Beňová

***

Bambi mellett ülök egy karosszékben.
Hogy ne kelljen beszélgetnem, számtól
biztonságos távolságba odakészítve
egy pohár vagy a cigarettám. Hol az egyik, hol 
   a másik.
Nem tudom, ILYEN ESETEKBEN MIÉRT NEM
ÁLL KI SENKI AZ EMBER MELLETT.

***
Az ember mellett épp olyankor kell kiállni,
amikor valami szörnyű történik vele.
Olyankor kell kiállni mellette,
mondom Bambinak, és arra gondolok, hogy
tulajdonképpen még soha nem láttam ÉLŐ

RÉNSZARVAST és nem tudom, van-e valami
a világon, aminek jobban örülnék, mint egy
RÉNSZARVASNAK.

***
Odalép egy Úr az asztalunkhoz. Oroszul
beszél Bambival. Hallgatom őket. Az Úr 
   kisvártatva
a térdemre teszi hatalmas tenyerét.
Az Úr orosz?, kérdem tőle.
Orosz, mosolyog rám az Úr.

***
A RÉNSZARVASFOGATOKNAK a kutyafogatokkal
szemben több előnyük is van. Boldog voltam, 
   amikor
megjelent a Magas Férfi, és én otthagyhattam

Bambit és az oroszt.
BOCSÁNAT, MAGAS FÉRFI, TALÁN MÁR NEM
EMLÉKSZIK RÁM…
DECEMBERBEN TŐLEM KÉRT
TÜZET!
Megfogta a karomat: De akkor tegeződtünk, nem?
NEM AKARTAM AZT MONDANI, HOGY NEM, ÍGY AZT
MONDTAM, HOGY IGEN.
Apró zöld szemei voltak. A felső ajkam kihúztam  
rúzzsal és elindultam 
mellette. A RÉNSZARVAS TÖBBÉ MÁR NEM VOLT 
   FONTOS.
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