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A kavicsos börtönudvar túlzsúfolt strandra emlékeztette. Homokba süppesztve hátokat.
nap felé fordulnak a kövek, szembenéznek az éggel, tekihtetük átkapaszkodik a magas kő

falon, s a r~ta körülfutó, befelé h~ló szögesdrótokon. Aköveknek sikerül. Ahogy a bakan
csa alatt megcsikordultak, gondolta, hasukra lép, rnegciIicogta1(jaőket. De a kövek most is
ugyanazt a hangot hallatták, mint előbb,mint tegnap, mint mindig, s az előtte és mögötte
iparkodó bakancsok is ugyanennek a csikorgásnak voltak visszhangjai. Ez a felismerés el
kedvetlenítette. Lehorgasztotta fejét. Astrandeltünt. Az emlékezetében őrzöttpirinyó,szí
nes napernyőkelrepültek. s kitakarták a megszürkült team, fejetlen napozókat. Valamibe
meg akart kapaszkodni, mert félt, ő is beleolvad az egyhangúságba. Még lejjebb h~totta

fejét. Talán akadvalahol üveg, egy üvegszilánk, amit a strandolók óvatlanul ottfelejtettek.
Kitört, messziről idesodort ablakrész, széttaposott tükördarab. Hüvelyknyi üveghulladék
is elég, ha rátalál, tüzet tudna csiholni. Kutatva keresgélt az egyforma kavicsok között.
Mennyi kőés mennyi homok! Ideje, hogy felcsillanjon valami más, valami ami... Meggyor
sította lépteit, helyesebben valamivel gyorsabban akart haladni, az előtte egyformán sor
jázóbakancspárazonban megtorpanásra kényszerítette. Nemlehet semgyorsabban, sem las
sabbanhelyezkedni. Különben is minek. Hirtelen megértette, ráér. Amit találniakar,régenke
resi, néhaértelmével mármegis ragadta, aztán 41bólelfelejtette. Cellája prioesénekfal felé for
dított Iábrészében van egy szög. Ezt is az ősmúltban kereshette valaki, megtalálta, beverte a
fába. Semmi sem olyan sürgős. Ideje van. Az a megégetett gyapjúdarabka is, amit zsebében
morzsoigat, sokszor elveszett, sokszor megtalálták, most azonban készen áll, mindössze üveg
kell hozzá. Az üveget a szöghöz dörzsöli, a felpattanó szikrától izzani kezd a gyaRiúdarab, kész
a tüz, rá lehet gyqjtani. Bakancsa orrához éppen akkor csapódott egy háromszög alakú üveg
szilánk. Mintha parázsba nígott volna. Most kelllekuporodni, felemelni, mert megismételhe
tetlen a mozdulat. A hirtelen előreh~lástólegyiklába majdnem kicsúszott alóla. KaIjával ka
limpálva egyensúlyozott, közben az üvegszilánkot is sikerült markába kaparintani, csakqija
hegyét karcolta meg, egy vércsepp bakancsa orrára pottyant.

- 1977~!

A lójelentés élesen, félreérthetetlenül csattant, mint jól sikerült tenisz-szerva, ame
lyet előre sejteni lehet. hová vágódik, az ember felkészül rá, végül mégis kiderül, sem
mit se lehet kezdeni vele.

- 1977~! - hallotta még egyszer, bár senki se ismételte el.
Az őr felé bámult. Szerette volna, ha egyetlen arc rögződik tekintete elé. Nem sike

rült. Apja, házitanítója, osztályfőnöke, kiképző őrmestere, hivatalfőnöke nézett vissza
rá. Szétválaszthatatlan parancsszavakat hadartak. A zavaros kórusból egyetlen utasí
tás volt kihámozható. Ki kell lépni a sorból és vigyázálIásban be kell várni az őrt, Ter
mészetesen ki kell lépni, természetesen be kell várni. Természetesen mindig csupán
ugyanezt lehet cselekedni. Az ég alá fiiggesztett börtönudvar, s az udvar fölött lebegő ég
talpától fejéig körülfogta, már így megbéklyózottan próbálta forgatni nyakát faltól falig,
de hol építókockákkal teleszórt gyerekszobába, hol merev padokba, aktákkal feltornyo
zott íröasztalba ütközött, s háta mögött ott állt az őr, bajuszához, szájához, mosolyához,
kiáltásához odanőtt,egyedül neki szóló kijelentéssel: 1977~s!

A többi rab ezalatt körbemegy. Marad az ég, a börtönudvar, a kavicsok, a fal. Ó kilép
a sorból, zsebéből előkotoIja az üveget, odaadja. És ha nem? Ez az ellenkezésféle bizony-
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talanul rnooorgott szájpadIása tájékán. Ám egysZeriben minden porcikájába szétáram
lott, s ettől a pillanattól kezdve egész lényével ehhez az ellenkezéshez szegődött.Bakan
csa sarkával arrébb penderített néhány követ. Kis gödör keletkezett, olyan formájú,
mint a hangyaf0g6 bogár szakadéka Kicsi és nagy is. A különbség mindössze attól függ,
hogyan képes valaki saját térfogatától elvonatkoztatni. Le - biztatta magát, egyelőre

még csak gondolatban, mert a teste nem értette míndjárt, hogyan tud belepréselödni a
pár köboentiméternyi résbe.

- Le, le! - ismételgette mohón, már rádöbbenve, hogy ebbe az irányba nyílik az
egyetlen menedék.

Kezdetben nem is a magától mélyülő gödör és összetöpörödni vágyó tagjai süllyesz
tették, hanem a hangok. Lehetséges, hogy üvegharang zuhant az udvarra, s alatta a za
jok és zörejek tompábbakká, elmélyültebbekké változtak, ugyanakkor a távoli zengések
felé is kinyújtóztak, akár az ásítás, amely lompos szárnyai alatt ragyogó cinoogásokat
őriz, vagy mint színtelen mennydörgés, amibe a villám látványa már lángot kavart.

- Le, le - sóhajtotta szinte megenyhülten és nem félt, hogy orra, szája, füle megte
lik ragadós, fojtogató földdel. Bakancsa alatt a-kaviesok, a homok és a göröngyök enge
delmesen szétnyíltak, mint kölyökkóránakjól sikerült talpasugrásainál az úszómedenoo
habjai.

Az összezáruló gödör felé körülbelül két másodpercrel előbb indulhatott el az őr. Már
odais ért. Ha szétrugdalja a köveket, talán megpillanthatja még üstökét, esetleg vissza
is ráncigálhatja a mélyböl. Még leiiebb kell ereszkedni. Összeszedte minden erejét~Tal
pa azonban valami éktelen keménységnek feszült, ezen nem tudott áthatolni. Uszni
kell, bizonygatta, mert megrémülten tapasztalta, az anyag, amely előbb engedelmesen
megnyitotta előtte pórusait, fojtogatón és szilárdan köréje zárult. A kétségbeeséshez kö
zel már-már arra vágyott, fedezzék fel, hajánál fogva húzzák vissza a körbejáró rabok
közé, a mélység iszonyától összekarmolt arcába röhögjön a világosság, ám ez a gondola
ta csupán egyetlen lélegzethez készülés üteméig tartott. Lábujjai új üzenetet tapintgat
tak.

- Jé, egy csigahéj - álmélkodott elöbbi félelmétől teljesen elhatárolódottan. A kö
vetkező feladat egyszerunek látszott. Bele kell bújni a csigába, mindegy, hogy mekkora.
Puhasággá kell szétolvasztani meghatározott tagjait, hogy egyszerre legyen feje, lába,
kaIja mindenütt és sehol. Loecsanva nyomult elöre a spirális járatban, és jól hallotta,
csigaházban dobog a szíve, s fent, nagyon magasan az őr lépte is dobogott, de már csep
pet sem fenyegetöen. Saját nedvességében fürdött. Könnyé, harmattá változott a vére,
nem a szomorúság nedüivé, hanem áztató vízzé, amely arra szolgált, hogy korábbi való
ságát és fájdalmait kimossa. Az sem zavarta, hogy a börtönudvar továbbra is figyelő

csápjai felett billegett. Ha nem így lenne, nem töltené el a kiszabadulás kegyelme. Ez az
érzés is lágy volt és megnyugtató, puha csigatestébe simult, mintha örökké sejtként la
kozott volna benne.

- A börtönudvaron rabok élnek - dünnyögte. Nem magának, inkább az őt körül
ölelő rögöknek akarta elmagyarázni műltját, amelyből kiszakadt. Az egyik rab megbot
lik, lehorgasztja fejét, még kilenc év, kétszáz nap, hat óra és harminc perc. Kár, hogy in
nen lentről nem lehet felkiáltani. Ha felkiálthatna, nem duruzsolnának ilyen megté
vesztő számok senki eszméletében. Hiszen feloszthatatlan az idő. Az örökkévalóságból
nem téphetőki a pillanat, az örökkévalóság a pillanat lelkében él.

A másik rab hegyeset köp, átkozódik. A csigaházhoz kép és hang egyszerre ér: R0
hadt dög, szajha Dona! A szavak mire leérnek, már se nem keserüek, se nem kegyetle
nek. Letisztult róluk a vér és a bánat, és itt lent már az sem jelent semmit, hogy az átok
alatt nyöszörgőölelések lapulnak. Milyen különös, eloml6an puhák az asszonyok, akár
a csigák, nedvesek és megfoghatatlanok.
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Aztán a sokarcú őrökre gondolt. Szánta őket. Mindennap harisnyát kell húmi, meg
kell kötni cipöpertlijüket, mialatt ő lábatlan lényével kitakarva fekszik a végtelenben.
És nevetséges kefékkel sikálják a fogukat. A fogakhoz vésők és fogók tartoznak. Igenis,
fogók, amelyek feszítve, recsegve belemareangolnak a cipöpertlit és nyakkendöt szorgal
masan maslizó őrök szájába.

- Jlijl - síkoltotta, de ez már nem az ő fájdalma, a csikorgó zörejek visszhangja
volt. És nem is a fogaké. Kavicsok zörögnek a feje felett. Vagy...?

Akkor vette észre, hogy a mélységben bozontos, szörös állat közeledik felé.
- Ez most megeszi a csigát, kétségtelenül megeszi. Milyen állat is vlijon, vakondok

vagy barlangi medve?
Azonban csak a szavakat kötötte össze kétség és összehasonlítás, a mondattá változó

mese mögé illeszkedett a kérdőjel. Bent a csigaházban az összehasonlíthatatlanság
renclje és egyhangúsága lakott. Mindazonáltal a szavak egy ideig m~ kitátott állka
poecsal erölködtek, mintha a megnevezhetetlen állatot utánoznák: "ÉS bekapta és le
nyelte és kavicsok alá és ször alá és bőr alá került a csigaház. Aztán az állat is szétpor
ladt. Humuszábőlnőtt a láncfü gyökere. A gyökérből szár lett. Sebesen nőtt, kapaszko
dott egyre fölfelé, át a rögön és a kavicsokon, vidáman mutatta fel bóbitáját a börtönud
var közepén. A rabok körbe-körbe jártak. Az egyik lehajolt, letépte. 'Thnyerén ringatta
először,aztán ráfiíjt.

Az őr akkor kiáltott a rabra.
- 1977-es!- s ez a süvítő hang szellöt kavart a felfelé emelkedő bóbita alá. A bóbita

szállt, egyre fel, túl a falakon, a szögesdróton, a világosság felé.

KÁNTOR ZSOLT

Múmia barna háncsban

- Varga Imrének-

Mintha síkba préselték volna,
csakkicsit gyűr6dik a tengerpart alá a homok.
Meg-megrándul a levegő, IWnny szárad a kaktuszokra.
Olyan ez a növényi sírdogálás, mint a halpikkelyek.
Egy sakktáblán ébredsz, csikó és bástya között.
Kattog6 radarok járják be a pepita harcteret.
Csavarok hullanak jégcsapokra, kis kulcsok
zörrennek a királynő ölében.
A kamera megfordul s Zámi, amint
rogördül egy üvegkompra s a tat kettéreped.
Ez a beszéd. Megmerülnek szavaink, elúszik a látvány,
mint szép plakát.
A veszekedés egy szoba. Súlygoly6k gurulnak
a kopott parkettán és gregorián hallik.
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