
Most vérdíjként kell az ô életüket élnem.
Visszavonhatatlan átok: mindennap más vagyok.
Annyi arc között nem ismerhetek magamra,
belehull az ôsanyagba, mely bennem kavarog.

Néhányat megôriztem mégis a tükrök mélyén,
hogy felidézhessem a lassú virradatban,
állandóan egymásba olvadó, vak arcukat,
mely egyszerre tünékeny és romolhatatlan.

2. Tükrökben bujkáló

Úgy unok a tükrökben bujkálni.
A rám kényszerített mozdulatokból elég.
Fésülködni, szemöldököt tépni,
sálat kötni, piszkálgatni pörsenést.

Nem akarok éjszakát és tiktakos szobát,
azt várni csak, hogy elém álljon reggel,
karikás szemekkel nézni vissza rá,
mert még álmaiban sem ereszt el.

Félek már tükrökben bujkálni, hol kínzó
gondolatnál több nem lehet semmi,
hol kopott aranyú keretek közt lehet
szüntelen megszûnni, megszületni.

Darvasi László

ÔSZI VADÁSZAT

A vadász torkára még a hajnali pirkadat elôtt tekeredett a selyemszalagra festett pa-
rancs, miszerint a Nap delelôjéig be kell terelnie a palota udvarába a császári erdôség
legszebb hím szarvasát. A férfi nem kutatta a parancs értelmét, mert egyszerû ember
volt, ám a környéken a legjobb vadász. A tisztálkodás után röviden imádkozott, elszo-
pogatott egy olívabogyót, magához vette hálóját, késeit, ezüstfúvókás csalogatókürt-
jét, majd nesztelenül kisurrant a házból.

Egy másik parancs hetekkel korábban szólított föl hosszú utazásra négy magas ran-
gú embert, négy fôhivatalnokot. A birodalom a bizonytalanság vizében ázott. Az Elsô
Császár összezsugorodott teteme a balzsamozás alatt fölemelkedett, s homloktól az
ágyékig vékony repedés futott végig a corpuson. Az is lehet, hogy rágyújtották az ural-

314 • Darvasi László: Ôszi vadászat



kodóra a palotáját, s ô ott veszett a lángoló oszlopok között. Nem élt a császár minisz-
tere, a könyvégetô Li Sze sem, elvágták a torkát, vagy csak megmérgezték. A négy hi-
vatalnok sem bírt pontos értesüléssel az Elsô Császár halálát illetôen, ám hogy az egye-
sített birodalom az uralkodó bukása után ne hulljon darabjaira, azért ôk is sokat fára-
doztak. Az Elsô Császár elpusztult, ám nagyszabású mûve túlélte ôt. Északon tovább
épült a Fal, a kereskedelem virágzott, a termés meglepôen gazdagnak mutatkozott, s
a nomádok betöréseit is könnyûszerrel verte vissza a határôrség.

Nem ragyogott még zenitjén a Nap, amikor elôkelô úr gyaloghintója ringott be a
palota elôtt terülô térre. A férfi a nyugati tartomány fôhivatalnoka volt, és Yüo Fen-
nek hívták. A gyaloghintót cipelô rabszolgák teste úszott a verejtékben, csontig sová-
nyodott, kóbor kutyák követték a kíséretet. Yüo Fen kikászálódott a hintóból, meg-
mozgatta zsibbadt tagjait, majd a palota felé tekintett. Középkorú ember volt, arca jobb
felét vágás csúfította, ám a sebhely ragyogni kezdett, ha izgatott lett. A férfi szórako-
zottan figyelte, hogy egy vadász lép be a palotaudvar föltáruló kapuján, s mellette, ej,
milyen különös, akárha idomítva volna, gyönyörû hím szarvas haladt. Yüo Fen bólin-
tott, majd ô is megindult a palotakapu felé.

A Második Császár palotájában Csao Kao, az eunuch uralkodott. Az ô kezében gyûl-
tek össze a birodalmat mozgató szálak, az ô jóváhagyása kellett minden végsô döntés-
hez. Kegyetlen ember volt, de nem a hatalommal együtt járó világi lehetôségek von-
zották, hanem maga a színtiszta hatalom. Nem az arany ragyogása érdekelte, hanem
a súlya. Ha kínoztatott valakit, nem várta meg, hogy a szerencsétlen elpusztuljon, csak
a szenvedése érdekelte. S mert eunuch volt, leginkább az eunuchok rettegtek tôle. Má-
sok hibájából élt, csak a hibákra volt tekintete. Ha valaki helytelenül szólt, a szemében
fény villant, s kövér ujjai remegni kezdtek az izgatottságtól.

A palotába rendelt négy írástudó maga is nagy hatalmú ember volt, valóságos in-
tézmények, akik éppúgy sorsok és életek fölött döntöttek, hivatalnokok és írástudók
ezrei fölött rendelkeztek, hadseregeket irányítottak, parasztok és kézmûvesek százez-
rei lesték a parancsaikat.

Ho Huan északról jött.
Li Dsing délrôl érkezett.
We be Yang a keleti fejedelemségekért felelt.
Yüo Fen nyugatról jött, a legmesszebbrôl.
A hivatalnokok nem tudták, miféle céllal rendelték a fôvárosba ôket, habár az egyi-

kôjük elôtt sem volt kétséges, hogy az uralkodó s leginkább persze Csao Kao szemé-
lyesen akar megismerkedni legfontosabb elöljáróikkal. Számítottak rá, hogy vizsgáz-
tatják és elszámoltatják ôket. De nyugodtak voltak mind a négyen.

A következô reggelen a négy hivatalnok együtt állt a császár trónusa elôtt, s ez meg-
lehetôsen szokatlan helyzet volt, hiszen a császárok általában egyenként tárgyaltak hi-
vatali alattvalóikkal. A császár mögött, félig-meddig az uralkodó takarásában, akár egy
jelentéktelen szolga, Csao Kao, az eunuch állt. A császár komoran hallgatott, az eu-
nuch szórakozott volt. Egyszerre megmerevedett az arca, s a szemöldöke megemelke-
dett. S a következô pillanatban lábdobogást, pisszegô és hurrogó hangokat lehetett
hallani, majd föltárult az ajtó, s a tanácsterem küszöbén gyönyörû hím szarvas haladt
át. A vadász lépdelt mellette, s a ragyogástól rémült állatot finom pisszenésekkel nyug-
tatta. Az állat remegve torpant meg a trónterem közepén. A vadász a nyakához hajolt,
suttogott valamit, mire a szarvas úgy merevedett meg, akár egy szobor. A vadász meg-
hajolt, majd egyetlen felesleges mozdulatot sem téve kihátrált a terembôl.
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Nos, mondta némi feszült csönd után az eunuch. Kilépett a trónszék takarásából,
lassan elôrearaszolt, s két tenyerét, akárha imádkozna, az arca elôtt tartotta. Megcsó-
válta a fejét, mint akit súlyos gondok gyötörnek. Most látszott csak, mennyire sápadt.

Nos, szólt újra, s már a szarvas mellett állt, keze az állat nyakára rebbent, és végig-
simított rajta. Hirtelen fordult az uralkodó felé.

Fenséges Császárom, emeld tekintetedet e semmi állatra! Szerény és méltatlan aján-
dékom neked ez a lovacska, de hûségem jeléül adom.

A császár merev arccal hallgatott. Csao Kao, mint aki végre túljutott a nehezén, föl-
sóhajtott. Tekintetébe visszatért az élet, pír áradt szét puha arcán, bólintott, s miköz-
ben beszélni kezdett, az írástudókat fürkészte.

Nagyra becsült hivatalnokainkat azért hívtuk magunk elé, hogy ôszintén, hízelgô
szavak nélkül mondják el véleményüket az ajándékomról. Én azon az állásponton va-
gyok, hogy mások vélekedésében, legyenek bár azok olykor mélyen hibásak, mindig
találni olyan vonást, amellyel akár egyet is érthetünk.

A császár bólintott. Mozdulata egyszerre jelentette, hogy elég, mert Csao Kao min-
den lényegest elmondott, ám a fenséges homlok úgy rebbent meg, hogy a figyelmes
szemlélônek semmi kétsége nem lehetett arról, hogy a császár nem parancsol, ha-
nem kér.

A hivatalnokok mozdulatlanul álltak, megszokták már a szokatlan helyzeteket. Li
Dsing nyugodt és megfontolt öregember volt. Az állatra tekintett, majd az eunuchra.
Ô volt a rangidôs, tehát ô kezdett beszélni.

Fenséges Császár, én szarvast látok. Az állat külsôleges jegyei erre utalnak. Ha tehát
egyetértek a tiszteletre méltó Csao Kao állításával, a meggyôzôdésem ellen vétek. De
mit ér a személyes meggyôzôdésem, ha elôtted állok, uram?! A kérdés nem az, Csao
Kao miért mondja erre a gyönyörû szarvasra, hogy ló. A kérdés az, te mit mondasz rá.
Gyönyörû lovat kaptál ajándékba, fenséges úr.

Li Dsing elmosolyodott. Ráncos arca fényesebb lett, a szeme ravaszul csillogott.
Még csak annyit, tette hozzá a szakállát simogatva, hogy míg fecsegtem elôtted, fen-

séges úr, az jutott az eszembe, vajon mit szólnának hozzá a katonák, ha ilyen lovakon
kellene a háborúba vonulniuk.

Ho Huan, az északi fôhivatalnok nagy testû, okos ember volt, ezért kissé körülmé-
nyesen beszélt.

Magam is szarvast vélnék látni, Császárom. Legalábbis annak gondolnám, ha ked-
ves vidékemen, a Hóesés-völgy lankáin sétálva elém szökellne, s megállna szemközt
velem, ó, igen, azt gondolnám, szarvas került a szemem elé, gyönyörû hím példány,
az erdôm büszkesége. Csao Kao úr azonban bölcs ember. S ha ô azt állítja, ez az állat
ló, akkor az állítását el kell fogadnom, bármennyire ellenkezik is tapasztalatommal.
Nyilván nyomós oka van Csao Kao úrnak, hogy erre az állatra azt mondja, hogy ló.
Próbára akar tenni bennünket? A hûségünkrôl kíván bizonyságot nyerni? Vagy talán
csak viccel. Nem tudhatom. A bölcs ember bölcsessége nem az, hogy többet tud az em-
bertársainál, hanem hogy tudja, mindig akadnak nála bölcsebbek is. Fenséges Császár,
fivéremet az elmúlt héten végezték ki, mert elárult téged. Magam is jóváhagytam a ha-
lálos ítéletet, s végignéztem a halálát, melyet a torkára szorított lánccal okoztak. Csao
Kao úr azt mondja, ez az állat ló. Szép ló, fenséges úr. Gyönyörû példány. De vajon mit
szólna hozzá udvarod büszkesége, a híres Fehér Kanca?

Ho Huan meghajolt, s így nem vehette észre, hogy a császár eleddig rezzenéstelen
arca megrándult. Az eunuch mozdulatlanul állt. Hogy e körülményes beszédek mi-
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ként hatottak rá, elnyerték-e a tetszését vagy csalódást okoztak, nem lehetett megítél-
ni. Az állat hirtelen felemelte a fejét, majd elbôdült. A császár arcán finom mosoly fu-
tott át, majd We be Yang felé fordult.

We be Yang, a keleti hivatalnok hírhedten keményfejû és hirtelen haragú ember volt.
Alacsony termete miatt dühös volt mindenkire, aki magasabb volt nála. Hadarva, alig
érthetôen beszélt, s az arcát, mely olyan volt, mint egy sötét és ragacsos üreg, nem a
császár felé fordította. Az eunuchot bámulta, egyenesen hozzá beszélt.

Nem, kedves Csao Kao uram, alaposan tévedsz, mert ez az állat egy teknôsbéka!
Vagy bengáli tigris! Egy óriási féreg! Talán a szülôapám személyesen! Ej, akárhogyan
is! Nagyon különleges ajándék, s méltónak vélem a császár tetszésére, bár ezt megítél-
ni nem áll jogomban. Mindenesetre magam is fölpattannék egy ilyen gyönyörû csô-
dör hátára!

Az írnok nevetni kezdett, s közben idegesen toporgott. Az eunuch most elôször moz-
dult meg, kissé elôrelépett, s nyugtatólag fölemelte a kezét. We be Yang abbahagyta a
nevetést, majd úgy vonta meg a vállát, mint akinek minden mindegy.

Yüo Fen következett, négyük közül ô volt a legfiatalabb. Arcán ragyogott a sebhely,
máskülönben nyugodtnak látszott. Kissé elôrelépett, amely mozdulat kétségkívül il-
letlenségnek tetszett, ám mégsem volt oly mértékû, hogy azért figyelmeztetni kelljen.

A nevem Yüo Fen, mondta.
Ennyit szólt, nem többet. Könnyedén mondta ki a nevét, halkan, de érthetôen,

ahogy egy pohár csendül meg. A nevem Yüo Fen, szólt, miközben már vissza is lépett
a társai vonalába. Olyan finoman mozdult, hogy a köpenye széle sem lebbent. A ne-
vem Yüo Fen, mondta, miközben nem a császárra tekintett, s nem is az eunuchra, hom-
lokát átemelte rajtuk, mintha nem is hozzájuk beszélt volna.

Eseménytelen napok következtek. A hivatalnokok körül néma és udvarias szolgák
sürögtek, minden szükségessel ellátták ôket. Foglyok voltak. Sétálhattak a belsô udvar
hatalmas páfrányai között, bámészkodhattak a zajos papagájkertben, de a palotát nem
hagyhatták el. Olykor váltottak egymással néhány szót. Egy ilyen délutáni séta alkal-
mával, amikor a papagájok rikácsolását hallgatták, Ho Huan váratlanul odafordult az
öreg Li Dsinghez.

Te vagy az egyetlen, uram, aki helyesen szólt, mondta, majd tisztelete jeléül meg-
döntötte hatalmas fölsôtestét.

Li Dsing elnézôen ingatta a fejét. Mintha szívhezszóló ostobaságot hallott volna.
Nekem a te válaszod tetszett a leginkább, Ho Huan uram, szólt, és ô is meghajolt.
We be Yang sértôdötten rázta a fejét. Az arca valósággal elsötétült a hirtelen rátörô

harag miatt. Papagáj rebbent föl a válla mellett kinyúló faágról, ahogy fölkiáltott.
Egymást dicsérgetitek, mint a hiú katonák, pedig napnál világosabb, hogy az én vá-

laszom volt a leghelyénvalóbb!
Yüo Fen lemaradva bámulta a föld testét beszövô finom repedéseket. Ôsz volt, reg-

gelenként lassan oszlott el a köd, s a párának súlya volt. Mintha ezekbe a repedések-
be húzódott volna vissza délelôttönként a köd, s innen gomolygott volna elô, amikor
aláereszkedett a Nap, s növekvô sötétségben a némaságot tanulta a világ. Yüo Fen el-
mosolyodott. A liget földjén papagájtollak hevertek. A többiek azonban türelmesen
fürkészték, még We be Yang se morgott.

A nevem Yüo Fen, szólt végül a férfi, s lehajolt egy különlegesen nagy papagájtollért.
Azon a délelôttön úgy kavargott a szél, hogy a leveleket nem engedte a földre hull-

ni, a levegô megtelt a kavargó avarral. Mintha az elmúlás ünnepelte volna magát. Yüo
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Fen az ablakából nézelôdött. A szokásos délutáni teázás után közölték Ho Huannal és
Li Dsinggel, hogy kivégzik ôket. Indoklást nem fûztek a döntéshez, mindössze annyit
mondtak, módjukban áll üzenni a családjuknak. We be Yang ajándékkal megrakott
szekérrel utazhatott haza, szorgalmát köszönték, s arra kérték, továbbra is ilyen oda-
adással irányítsa a birodalom ügyeit a keleti végeken. We be Yang a szarvas hátán hagy-
ta el a palotát, mert az állathoz kötözték.

Yüo Fen most az ablakában nézelôdött, amikor halk torokköszörülést hallott. Las-
san fordult, s közben megsimította az arcát. Kövér eunuch állt elôtte, fejét néhány per-
cig lehajtva tartotta, aztán csak annyit mondott, hogy Yüo Fen úr készüljön, mert haj-
nalban kisebb utazást kell tennie.

Gyalog hagyták el a palotát, s csupán egy ember kísérte. A nehézkes mozgású fiatal
katona nem szólalt meg az úton. A kisebb utazásból hosszas gyaloglás lett. Késô dél-
utánra értek el egy emelkedôhöz, melynek tornácán megpihenve leláttak a szélesen
terülô völgybe. Amerre a szem ellátott, ôszi színekben pompázó erdô hullámzott. 
S ott, ahol az erdô elsô fái szinte kiszakították magukat a földbôl, kicsiny tisztás zöl-
dellt. A tisztás közepén faház állt, kerítés vette körbe. A katona bólintott, és fújtatva,
nagyokat nyögve megindult lefelé. A házikóból füst szállt az ég alá, s egy ember taka-
rékos mozdulatokkal gallyakat tördelt az udvaron. Prémek száradtak a kerítésen. Né-
hány kerítéslécre állatkoponya volt tûzve, vadmacska, farkas és medve koponyája. Yüo
Fen felismerte a férfit. Kísérôje a vadászhoz lépett, majd a füléhez hajolva suttogott
valamit. Rájuk sem nézve indult vissza, el sem köszönt Yüo Fentôl.

A vadász kifejezéstelen tekintettel bámulta a hivatalnokot.
A nevem Yüo Fen, mondta a hivatalnok, s nem mozdult. De most is könnyedén szólt.

A vadász bólintott, aztán leült egy rönkre. Olyan puha és gyors volt a mozgása, mint
egy vadállatnak. A hivatalnok átnézett a vadász fölött. Az erdôt bámulta. A naplemen-
te valószerûtlen színekkel festette át a lombkoronákat.

Menj, uram, szólt aztán a vadász, és az erdôre mutatott. Napnyugtáig adhatok
elônyt.

A nevem Yüo Fen, mondta újra a hivatalnok, de még mindig nem mozdult.
Nekem meg vadásznom kell rád, uram, mondta a vadász, aztán könnyedén fölnya-

lábolta a gallyakat, és megindult a háza felé.

Podmaniczky Szilárd

A PARKKERT

A Kremkus-házhoz hosszú, elnyújtott parkkert tartozott, amely viszonylag kis mérete
és zártsága miatt legfeljebb néhány perces rövid sétára adhatott alkalmat, így hát a
parkkert elrendezése semmiképpen sem igazodhatott más, hosszabb sétákhoz, már-
már kirándulásokra alkalmas parkkertek elrendezéséhez, inkább olyan zöld tónusú,
praktikus festményhez, amelynek látványa kellemes képet mutatott a bámészkodónak,
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