
PIERRE CHIQUET

Pierre Chiquet 1956-ban
született, Baselben él és
dolgozik.· Hangjátékokat írt,
folyóiratokban publikált.
Elsö regénye, a Königs
matt (2003) tizenkét nyug·
díjas lázadását beszéli
egy lsten háta mögötti
idösotthonban - lázadá
sukat a kényszeredett tár
sada�mi sémák ellen.•Ta
nulmányaim idején sokat
foglalkoztatott a nyelv
iránti szkepszis - mond
ja Chiquet egy interjúban.
- Ecsethez vagy hang
szerhez nincs tehetsé
gem. Igy csak a billen
tyűzet marad, az írás,
amelyet dacnak tekintek
a nyelv lehetetlenségével
szemben: azon fárado
zom, hogy a nyelv hatá
rai ne legyenek a világ
határai."

Königsmatt
5.

Nevetséges részletek, alapjában véve jelentéktelen apróságok
azok, amelyek egy-egy eseményt kiváltanak, vagy legalábbis befo
lyásolnak, semmiségek, amelyek őket meg nem illető súlyra tesz
nek szert.

A nyugdíjasok még mindig fonott székeikben ültek a veran
dán és gondolataikba mélyedtek, nem vették észre a kányákat,
és nem látták a sötét felhőoszlopot sem, amely már ott lógott a
kőlabirintus felett. Lehetséges, hogy e nyugalom csak megját
szott nyugalom volt, a pattanásig feszültség jele.

Villám hasította ketté az alkonyt. A csapás, amely következett,
heves volt, és morajba ment át, amely beleveszett a sárga, nyug
talanul hullámzó tenger messzeségeibe. Mire az első nehéz csep
pek az ablaküvegeknek verődtek, a nyugdíjasok már menedéket
leltek az előcsarnokban, s az ablakfronttal szemközt sorakozó,
magas támlájú és vörös bársonnyal bevont székeken ültek.
Peschke bámulta az esőt. Arca egy pillanatra mintha szétesett és
az önuralom minden formáját elveszítette volna, amikor Karloff
lépett be a csarnokba, odament hozzá és homlokát gondterhelten
ráncolva odasúgta neki, hogy nem jött meg a villanyautó.

Messze lent, ahol alábukott a fakó fény, Peschke a ködfoszlá
nyok között még éppen hogy ki tudta venni a rührbergi házak
körvonalát. Rég elmúlt fél hat, és az eső már újra cseperészéssé
csenevészedett, de a faliújságon beharangozott avokádókrém
leves, amelyet borjúsültnek kellett volna követnie zöldséggel és
rizzsel, még mindig nem volt feltálalva.

Peschke az ebédlő ablakából látta, amint kollégája, akinek fe
hér ápolónadrágja ide-oda csapkodott a cingár lábszárak körül, a
feljárón lemegy a nyitott bejárati kapuig, miközben a nyugdíja
sok, akik már rég a patkóformába rendezett asztalokhoz teleped
tek, ültek üres tányérjuk előtt és Peschkére meredtek, mintha ő

volna felelős ezért a pontatlanságért, ami nem volt ugyan téves,
de nem volt helytálló sem, hisz neki Karloffal együtt csak az
ebédlőben kellett zökkenőmentes ügymenetről gondoskodnia, az
étel szállításáról azonban nem, az Penck dolga volt, aki a C pa
vilontól, ahol a konyha üzemelt, a kavics utakon át a főépületig

vezette a menükkel megrakodott villanyautót, méghozzá évek
óta balesetmentesen. A nyugdíjasok tekintetében, Peschke így
érezte, árnyalatnyi megvetés ült, talán gúny is, ő pedig úgy
igyekezett kerülni e tekinteteket, hogy kinézett az ablakon, de
amikor Max Fels a vállára koppintott, és különös mosollyal
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megkérdezte, hogy mikor tálalják fel végre a vacsorát, nem me
nekülhetett tovább előlük.

Penck ugyanebben az időpontban a napraforgóföldek szélén
állt egy tölgyfa alatt, és mélázott. Ma volt a harmincadik szüle
tésnapja. Egymagában megivott egy üveg bort, pillanatokra fel
tartóztatta a percegő időt, és minden korttyal tovább halogatta
az indulást. Valami visszatartotta attól, hogy pontosan távozzon
a házból, talán a születésnapja, a harmincadik. Talán ez a kerek
szám vitte rá, hogy miután kitolta biciklijét a fészerbó1 és elkere
kezett a sajtüzem előtt, röviddel az "Ökör"-hoz címzett fogadó
előtt leszálljon, és bár késésben volt, maga mellett tolja tovább
kerékpárját, el az "Ökör"-gazda előtt, aki - tenyeres-talpasan és
hófehér ingben - a hollófekete égre meredt, követte a fecskék
röpülését, majd káromkodva visszavonult az épületbe. Lépteinek
komótos üteme arra késztette Pencket, hogy lélekben felkészül
jön valamire, netalán olyan kérdésekre, amelyek még nem is
mertek választ: így menni a bicikli mellett, ez bizony már teljes
elfoglaltságot jelent a feszült várakozás állapotában.

Heves széllökések csaptak az arcába, amikor maga mögött
hagyta a templomot és az utolsó házakat, a gerendavázas épüle
teket és feketén fénylő napkollektoraikat, előttük pedig a gyom
mentes pázsiton gondosan elhelyezett, behemót sziklaköveket. A
napraforgóföldek közepén Burger gazda jött szembe vele trakta
rán, köszöntés nélkül és meredt tekintettel, s megkeserült ábrá
zata olyan elnyűtt volt, akár egy használt luftballon. Túl sok
rührbergi vér, gondolta Penck, epés-sárga, okkerbarna színezetű,

akárcsak a trágya, amit a tartálykocsiban vontat maga mögött;
zord, akár a hegyek, amelyek árnyékában Rührberg, ez a sehon
nai porfészek lapul, amely egyedül arról ismert, hogy ebben az
eldugott zugban mérik az ország legnagyobb csapadékmennyi
ségét, a világtörténésektől elszigetelik a rührbergi dombvonulat
sűrű erdősávjai, a csökönyös parasztok és iparosok, vadászok,
gombászok és trufola-turkászok, a rend és nyugalom szigete,
amely nagyra van a különcségével, a szélsőségek szeglete, és
nem csak az éghajlatiaké.

Alighogy a traktor zakatolása elhalt a földeken, egy villám 
egyetlen, élesen fehér fényű sugár - alig száz méterrel előtte

kettéhasította a kőmezőket és a königsmatti erdőt, és ezzel egyi
dejűleg az ég is megnyílt, súlyos esőcseppek záporoztak az útra,
hogy térdmagasságig fröcsköljenek az aszfaltról, amelyben má
sodpercek múlva ott tükröződött a königsmatti erdő.

Mire Penck elért az erdőig, és egy tölgy messze kinyúló ágai
alatt biztonságba helyezte magát, teljesen átázott. Káromkodott.
És elgondolkozott. Már két éve végzi ezt a munkát: reggel ételt
szállítani, utána kertet ápolni, ágyást ásni, virágot ültetni, sö
vényt nyírni, felgereblyézni a kavics utakat, virágcsokrokat vág
ni az ebédlőbe és előcsarnokba, most meg, hogy hűvösebbre for-
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dultak az esték, közeledett az ősz és lehullottak az első levelek,
le kellett ereszteni és ki kellett tisztítani a tavat, esténként pedig,
hat órával a munkaidő végét jelentő ebédszállítás után még egy
szer be kellett indítania a villanyautót, és mindezt a vagyonos
temetőszökevények és kivénhedt szipirtyók kedvéért, akik gon
dolatai egyes-egyedül az étkezések körül forogtak, akik mások
munkájából éltek és a szerepnélküliség szerepében tetszelegtek,
s ha elmentek mellette a kertben, orrában még sokáig ott érezte
a haszontalan, egy ideiglenes lágerben összezsúfolt emberi tes
tek savanyú szagát. Von der Mühllék például még a nevét sem
tudták megjegyezni, makacsul Becknek vagy Langnak szólítot
ták, nem emlékeztek semmire, olyan feledékenyek voltak, hogy
minden héten új végrendeletet készíttettek, és ha egyszer meg
halna valamelyikük, a másik megrendelné a sírkövet, este a má
sodikat, másnap reggel pedig a harmadikat.

Penck kitartóan nézte az esőt. Harmincévesen, gondolta ma
gában, adós magának az ember valamivel, kérdéseket tesz fel,
ráébred, hogy ki kell kötnie valaminél, elhatározza, hogy lesz
valami, választ valamit az álmok, víziók és vágyak készletéből.

A hosszan érlelődő gondolat kézzelfoghatóvá vált. Ezt suttog
ták az esőcseppek, áldását adta rá a köd: Penck bólintott, megté
rést mímelt és készséget a változatásra, és elhatározta, hogy sem
ma, sem holnap, sem soha többé nem megy vissza.

Eláll az eső, heves szél fújt végig a csípő magasra nyírt sövé
nyeken, amelyek a mindegyre csak üres feljárót szegélyezték. A
leves és a borjúsült több mint esedékes volt, Peschke és Karloff
tanácstalan. Karloff. aki újra bejött az ebédlőbe, nehezen léleg
zett, világosan kirajzolódtak a ráncok, amelyek szemhéjától arca
sörpírjáig húzódtak, s amikor Peschke tekintete követte az iz
zadságcseppet, amely Karloff homlokáról orcáján át kínos lassú
sággal a borostás állig csordult, s ott elidőzött, de az istennek se
akart lecsöppenni, Max Fels kezei - aki időközben visszaült az
egyik asztalhoz - mozgásba jöttek. Üres és kifejezéstelen szeme
az evőeszközre irányult, amely értelmetlenül hevert előtte az
asztalon: villa, kés, kanál, sorjában, mint az ólomkatonák. Hogy
a villa meg a kanál a kezébe csusszant, hogy célt kerestek, hogy
táncolni kezdtek, először az asztalon, aztán a tányérokon, nem
hangosan, inkább visszafogottan - mindez nem tartozott hozzá,
nem volt hozzá semmi köze, hatását azonban nem vétette el.
Baselitzre átragadt a kór, maga is kést és kanalat ragadott, és
míg Peschke és Karloff döbbenten nézett egymásra, doboIni kez
dett, már hangosabban is, mint Fels, csatlakozott hozzá az Auf
der Mur házaspár, további nyugdíjasok követték őket, most már
asztalról asztalra terjedt a zörgés és csörömpölés, mígnem [osef
Strobel egyféle jelszóként mondta maga elé, újra meg újra, min
den egyes szótagot hangsúlyozva azt, hogy "avokádókrém
leves" , és ismét bekapcsolódott egy második, harmadik, negye-
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dik hang, míg végül, a villák, kések és kanalak csörömpölésétől

támogatva és aláfestve, valamennyi nyugdíjas unisono az ugyan
olyan egyszerű, amilyen követelő igét skandálta a semmibe vagy
a terembe vagy Peschke és Karloff irányába: egy valóságos sze
nior-zenekar, amely nem akarta abbahagyni a muzsikát, új és új
hangszerek jöttek hozzá, a poharak a tányérokhoz, a tányérok az
asztalokhoz, a merőkanalak a teáskannákhoz ütődtek, a zenekar
egyre hangosabbá vált, egyszerre adott hangot minden, ami az
asztalokon állt, egy lázadó zenekar, amely kalapált és zörgött,
csörömpölt és kopogott, dübörgött és dobolt, csattogott és mor
gott/ miközben a két ápoló továbbra is tanácstalanul állt az ab
laknál. Kényszerű egyetértésükben egyetlen gondolatuk tá
madt/ amelyet kölcsönösen leolvastak egymás arcáról. Amikor
az első tányérok a csupasz kőpadlóra estek - amit a házirend
értelmében soha nem tehettek volna -/ Karloff nem tudott to
vább tétlen maradni, indulat tolult fel benne, átjárta löttyeteg
testét, és utat tört magának kifelé; a zenekarnak rontott, és meg
kísérelte elrángatni a nyugdíjasoktól hangszereiket, Peschkének
pedig az az esztelen ötlete támadt, hogy az arany kisharanggal,
amely reggel és este asztalhoz hívta a nyugdíjasokat, megállás
nélkül csilingeljen, s ekképp állítsa helyre a rendet, ám a nyug
díjasok nem hagyták kizökkenteni magukat, egy pillanatra sem
torpantak meg, elszedett hangszereket újakkal pótolták, nem
vettek tudomást a Pesch ke tanácstalanságából támadt, zeneka
rukkal hasztalanul harcba szálló csilingelésről, s akanalakkal,
villákkal, késekkel és botokkal tovább verték az asztalokat és
székeket.

A végzet mindenesetre haladt tovább a maga útján, ápolói
vészhelyzet volt ez, amilyet se Peschke, se Karloff nem ismert,
és amelyhez nem voltak felnőve: a nyugdíjasok nem hagyták
abba, és makacsul játszottak tovább hangszereiken. Most egye
dül Max Fels ült nyugodtan a székén, az eszcájg réges-rég kicsú
szott a kezéből.

Kérdéses csupán az maradt, hogy ki kezdte a tettlegességet, a
nyugdíjasok voltak-e azok, akik bot jukkal védekezni mertek,
vagy pedig az a tény, hogy az ápolók erőszakkal kitépték keze
ikból a hangszereket, már maga tettlegesség volt. Mindenesetre
dülekedés támadt, amelyben a nyugdíjasok, habár túlerőben vol
tak/ alulmaradtak, alul kellett maradniuk.

Az összetört tányérokat és poharakat alig negyedórával ké
söbb összesöpörték és pótolták, a vastag fehér porcelánt újra vil
lák, kanalak és kések fogták katonásan közre: a szenior-zenekar
ra immár semmi nem emlékeztetett. A nyugdíjasok ugyanúgy
ültek asztalaiknál, mint mindig, igaz, hogy most botjaik nélkül,
amelyek szép sorjában és értelmetlenül támaszkodtak az ablak
kal szemközti falnak. A beharangozatlan vacsora, amely már
csak kenyérből, sajtból és gyümölcsből állt, s amelyet, Karloffal a
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villanymobil volánjánál, Karloff és Peschke szállított a C pavi
lonból a főépületbe, érintetlenül hevert az asztalokon.

Battergast, az alacsony és keszeg igazgató némán állt az asz
talpatkó-főnél, s a nyugdíjasok feje fölött Peschkét és Karloffot
nézte, akik az ablaknál álltak, tekintete azonban valami másra
irányult, amely mintha rajtuk keresztül lett volna felismerhető és
figyelemre méltó. Szinte áttetszően sápadt ábrázata a besüppedt
pofák pornak ható pihetakarójával, hajának hullámos drapériája,
a minden helyzetben nyájas, minden visszásságot legyürkőző és
eltörlő arckifejezés: a nyugdíjasok szemében mindez egyszeriben
maskarádénak tetszett. Lám, lám: arcán a mesterkélt engedé
kenység nem keveredett-e rosszindulatú szigorral? S világos
szürke öltönye késéles vasalásával, fényesre suvickolt cipője meg
a vékony, szinte karikírozásul odarajzolt ajkak nem tanúskod
tak-e előítéletekről? Előítéletekről, amiket ugyanolyan görcsösen
és türelmetlenül igazgatott, mint Königsmattot, s amiket egy
hosszú, tapasztalatokban gazdag élet hozadékaként ápolt, mint
ha nekik köszönhetné léte fennmaradását? S csakugyan, a
nyugdíjasokat nem tekintette-e alapjában véve ápolásra szoru
ló, az elaggás előrehaladt állapotában tengődő eseteknek, akik
beszámíthatatlanok, oktalanok, mint a gyerekek, következéskép
pen semmiért sem okolhatók?

A nyugdíjasok mindezt egyszeriben kifejezetten sértőnek,

olyan förtelemnek találták, amely szavakba nem foglalható, de
amely azt a semmivel el nem fojtható vágyat gerjesztette ben
nük, hogy ezt az első ránézésre annyira törékeny jelenséget, ezt
a parányi testet széttépjék, szétdarabolják, és mindazt, amit je
lent, mindenestül megsemmisítsék.

Peschke és Karloff még mindig az ablaknál állt, s mintha ez
volna a magától értetődő, összeszokott játékosok módjára újra
meg újra összenéztek. Battergast tekintete most befelé fordult,
mintha a világot, azaz Königsmattot vész fenyegetné.

Aztán beszélni kezdett, bele a csöndbe, halkan, nem fenyege
tően, nem csapkodva, nem átkozódva, nem, elnéző volt, ember
séges, részvétet mutatott, úgyszólván minden fronton a megértés
maga. De azáltal, hogy nem egyenesen a nyugdíjasokhoz szólt,
hanem fölöttük és mellettük elnézve, a nyitott ablakoknak nyil
vánította ki megállapításait, észrevételeit és felismeréseit, olyan
benyomás támadt, mintha nem is annyira a nyugdíjasokról be
szélne, hanem arról, ami számára, az ápolók és Köngsmatt szá
mára kockán forgott.

Kis időre elhallgatott, majd mielőtt hátat fordított a nyugdíja
soknak és eltúnt a szárnyas ajtón át, két mondatot mondott az
igazgató, mindössze két mondatot, mintha hallgatása közben
mérlegelte és jónak találta volna őket, és hangjában fenyegető je
lentőségteljességgel mondta ki őket: - Izgalmak nélkül tovább
élnek. Most menjenek aludni.
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A nyugdíjasok mozdulatlanul ültek. Csak Elsa Hertig kavarta
meg teáscsészéjét, eltartotta akisujját, .és mosolygott maga elé.
Ekkor Baselitz felállt, és mintha szót adtak volna neki, azt
mondta, miközben becsapódott a szárnyas ajtó: - A Königs
matton nem élünk tovább. Csak tovább haldoklunk.

[osef Strobel pedig gúnyosan hozzátette: - Alszunk még ele
get, ha már halottak leszünk.

Herenesár András rajza (részlet)
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