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Gyönyörködtem hát a színekben, élvezettel szívtam magamba a húsok 
és a zöldségek illatát, loptam a napot, nem vettem semmi hasznát a pia-
con tett sétának, még süteményt sem ettem a cukrászdaként és pékség-
ként működő bódéban, amelyet darazsak ostromoltak, a piac legszélére 
szorult büfé kínálatából sem választottam, ahol elég volt rápillantanom a 
rakott káposztára, a kolbászokra és arra a valamire, amit előttem ismeret-
len okból „lasagnénak” tituláltak, és máris zsíros veríték ütött ki a homlo-
komon meg a nyakamon, dagadt a testem, zsírosodott a májam, fölment 
a vérnyomásom, összeszűkültek a koszorúereim, az előbb még mélyeket 
lélegeztem, most viszont lihegtem, alig kaptam levegőt, úgy éreztem, a 
végéhez közeledik az életem. Betértem még a piaci mosdóba, százhúsz 
forintért, aztán távoztam, elindultam Zugló belső utcái felé.

Szokásomhoz híven a Szugló utcán indultam el, mintha a retorika len-
dülete ragadna magával, aztán átvágtam a Róna utcán, amely gyerekko-
romban még Patrice Hemery Lumumba, az agyonlőtt kongói elnök nevét 
viselte, ez akkoriban valamiféle belső erődfal volt, és a barbár északtól 
védett. A Nagy Lajos király útja volt a még hatalmasabb külső fal, meg-
erősítve a vár két bástyájával, a Bosnyák térrel és az Örs vezér terével. 
Ott van a piros metró végállomása. Gyerekkoromban sosem mentem 
messzebbre a Bosnyák térnél vagy az Örs vezér terénél, ehhez tartottam 
magam hosszú éveken át, mert nem felejtettem el a történelmi leckét, 
tudtam, hogy könyörtelen és vérszomjas, vad törzsek élnek a falon túl, de 
az innenső oldalon mindig áltathatta magát azzal az ember, hogy messze 
vannak a rémségek. Igaz, néha dob- és trombitaszó hallatszott a távolból, 
meg valami hatalmas rémisztő robaj, de hiszünk abban, hogy a falak meg-
védenek. Hosszú évekkel ezelőtt, amikor itt laktam, senki sem gondolko-
dott azon, mi történik a kijelölt határon túl, mindenki biztonságos una-
lomban, gondosan elvégzett rituálékkal körülbástyázott álmos egyhangú-
ságban próbálta eltölteni az életét, mert megvolt az ideje a munkának, a 
családi életnek, a pihenésnek és a tévézésnek, volt ideje a nyugdíjnak és 
a halálnak, minden előre látható, tehát jó volt, a heti lottósorsolás volt 
az egyetlen bizonytalanság, az egyetlen igazi kockázat. Aztán eljött az a 
világ, amely megtiltotta azt, hogy unatkozzunk, és akkor kezdődött a civi-
lizáció hanyatlása. 

A Szugló utcában mentem hát, néha, hogy erősebb legyen az élmény, 
megálltam valahol az Angol utca magasságában, és vártam, amíg el nem 
megy mellettem halk motorzúgással a nyikorgó nyolcvankettes csuklós 
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troli, aztán eljutottam a Róna utcába, átvágtam rajta, és diadallal bevo-
nultam a gyerekkorom világába. De megesett, hogy különös szeszélyből 
a Fogarasi út felől mentem be a Róna utcába, a kerület e részét pedig 
Nagyzuglónak nevezik, ami persze szinte groteszkként hat. Nagyzugló, 
Birodalmi Zugló, Nagyhatalmi Zugló, Kozmikus Zugló! A hétköznapi-
ság hatalmas királysága, a legigazibb Magyarország vagy legalábbis a leg- 
igazibb Budapest, távol a turistaközponttól, a káprázatos műemlékektől 
és a hivatalos magyarságtól, de legfőképpen talán a magyar boroktól és 
pálinkáktól mámoros külföldiekkel teli kocsmáktól, ahol a bográcsgulyás 
fölé hajolva csettintenek a vendégek, hallgatják a mélabús vagy éppen 
tüzes cigányzenét, attól függ, milyenhez van kedvük. Minden turistát ide 
kellene hozni – bár ezzel a közhelyek ingoványos talajára tévedek – Zug-
lóba, hogy megmutassuk nekik Nagyzuglót és a hosszúra nyújtott, vastag 
nudlira emlékeztető Róna utca házait, és azt mondjuk nekik: íme az iga-
zi normális, hétköznapi, kis boltokkal teli, nyugdíjas Budapest, nézzétek, 
fényképezzétek, gyönyörködjetek benne, aztán menjetek vissza az orszá-
gotokba, ahol euróval vagy angol fonttal, esetleg kínai jüannal vagy japán 
jennel fizetnek, és fennen hirdessétek mindenkinek e Zugló nagyságát, 
szépségét és banális egyediségét, mondjátok el mindenkinek, aki csak az 
utatokba akad, hogy van olyan ország a világon, ahol forintnak nevezett 
pénzzel fizetnek, és ennek igen nagy címletei vannak, mondjátok el, hogy 
vannak ott bámulatos műemlékek, nagyon jó éttermek, csodás fürdők, a 
nép barátságos, vidám, a nők nőiesek, a férfiak férfiasak, de ez az ország, 
vagy legalábbis a fővárosa, mert az nem egészen világos, hogy mi van eb-
ben az országban a fővároson kívül, szóval a Zuglónak nevezett kerület-
ben a legigazibb ez az ország, ahol még régi piros trolibuszok járnak.

Talán még a Thököly út túloldalán lévő Varsó utcába is el kellene vin-
ni őket, hogy lássák Herminamezőt, Zugló legkiborítóbb részét. Sosem 
ismertem meg jobban ezt a városrészt, de ismerem egész rémisztő va-
lójában a Varsó utcát, amely a fotóműteremmel és a vele szemben lévő 
temetkezési irodával kezdődik. Míg a temetkezési iroda ablakai mindig el 
voltak függönyözve, vagy talán tejüveg volt bennük, már nem emlékszem 
pontosan, a fotóműterem sápadtan csillogott, ragyogott. Természetesen 
az esküvői képek uralták a kirakatot, hisz ez másként nem is lehetett, az 
ifjú házasok pedig úgy néztek ki ezeken a kimódolt, mesterkélt kompo-
zíciókon, mint a halottak. Tényleg több életet találtam az olyan emberek 
régi felvételein, akik már nem élnek, a fényképeiket pedig beadták fel-
újításra, erre szakosodott a Varsó utcai fotóműterem, ezzel a specialitás-
sal dicsekedett. Ezek vagy háború előtti képek voltak, amelyektől mindig 
elérzékenyül az ember, vagy a régi kádári időkből valók, amelyek ugyan-
olyan könnyfacsaróan nosztalgikusak, mellettük pedig ott volt a felújított, 
kivilágított, színezett változat, amelynek élesebbek voltak a kontúrjai, és 
persze nem meglepő, hogy az eredetiek voltak természetesebbek. Még ha 
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ki is fakultak, töredeztek, így is hordoztak valamiféle igazságot azokról az 
időkről, amikor készültek, az emberek meg élőbbnek látszottak ezeken, 
pedig már rég halottak – ha van élet a halott emberekben, akkor az nem 
a filmek zombijaiban, nem a regények élőhalottaiban pislákol, hanem 
csakis a régi fényképeken maradt meg. A háború előtti esküvői képeken, 
de talán még azokon is, amelyek a háború alatt készültek – bár az igazi 
háború akkor még nem jutott el Budapestig, távoli esemény volt, Lenin- 
grád lakóinak talán fontos, de nekünk aligha – kényszerű mesterkéltség-
gel, szinte rémülten néztek az emberek az objektívbe, mintha felfogták 
volna a tett rettenetét, amelyre most szánták rá magukat. De ezek a ké-
pek hitelesek voltak a maguk mesterkéltségében, a merev pózok különös 
módon természetesnek hatottak, miközben a mai fényképeken művelt 
koedukált gimnasztika a kimódolt figuráival, melyeknek a felek szándé-
kai szerint romantikát kellene sugározniuk, de valójában csakis komikus 
potenciállal rendelkeztek, kizárólag azt az igényt szolgálta, hogy emel-
kedetté tegye a banalitást. Hisz banális volt ezeknek az embereknek a 
kapcsolata, a szerelmük szomorú hétköznapiság, kényszerű rutin az eskü-
vőjük és a fényképésznél tett látogatás. Azokon a régi fényképeken a ne-
mes szépiában megörökített ifjú házasok mindig elég idősnek néztek ki, 
mereven, dülledt szemmel álltak, még diszkrét mosolyokat sem engedtek 
meg maguknak; az esküvő akkoriban, akárcsak a halál, túl komoly dolog 
volt ahhoz, hogy mosolyogjanak a kedvéért. A háború előtti esküvői ké-
peken nem is annyira teltebbnek, mint inkább testesebbnek látszanak a 
nők a mai menyasszonyoknál, túl nagy volt rajtuk a ruha, de a mellüket a 
természet tette olyan duzzadttá, a csípőjük tényleg széles volt, a combjuk 
meg masszívabb, mint a férfiaké. Méltóságteljesen álltak vagy ültek egy-
más mellett a házastársak, csak néha néztek egymás szemébe, miközben 
az ifjú házasok mellettük olyan figurákban fonódtak össze, amelyek talán 
még a műkorcsolyabajnokoknak sem lehetnek könnyűek, vagy egymás-
hoz tapadva álltak, mint a sziámi ikrek, akik előtt a kezüket tördelik az or-
vosok, mert sehogy sem tudják szétválasztani az így összenőtt testvéreket.

De nem az esküvői képek késztettek általánosabb érvényű reflexióra, le-
gyenek bármilyen kimódoltak is – hisz csak szomorúak vagy nevetségesek 
voltak, de semmi több. A ruhákból és a frizurákból ítélve hetven-nyolcvan 
éves felújított fényképek ösztönöztek arra, hogy elmerengjek az életemen. 
Egy fekete hajú lány fényképét néztem, amely akkor készült, amikor még 
senki sem sejtette, hogy egyszer majd digitális fényképezőgépekkel és 
telefonokkal készítünk fotókat, szovjet Zenit vagy Zorka géppel kapták 
le, olyan klisét használtak, amely előhívás után mindig fakónak és álma-
tagnak látszik, ennek köszönhetően – én legalábbis így jegyeztem meg – 
minden akkoriban készült képnek nyár végi színei vannak, a nap ilyenkor 
már halványabb lesz, és nem melegít annyira, enyhül a hőség, ellustul tőle 
az ember; a levelek még nem hullanak a fákról, de lassan és diszkréten 
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sárgulni kezdenek, ugyanakkor olyan érzése van az embernek, hogy ez az 
aura, ezek a színek már örökre ilyenek maradnak. Nem változnak ezek az 
autók, ezek a buszok és a Bosnyák téri piac sem változik, a Duna meg csak 
folyt és folyt, de valójában egy helyben állt. Természetesen így maradtak 
meg az emlékeimben azok a zuglói idők, a szovjet fényképezőgéppel meg-
örökített fakuló nyár, a homok és a por színeiben, ugyanakkor örökzöld-
ben, mert nem tudni, miért, de nem maradtak téli képek és csupasz fák 
sem a képeken, sem az emlékezetemben.

Néztem azt a tizenéves korban, alighanem a hetvenes években, az évti-
zed végén vagy a nyolcvanas évek elején megörökített lányt, azon törtem 
a fejem, hogy nem keresztezték-e egymást az útjaink, nem mentünk-e el 
egymás mellett gyerekkorunkban e kerület utcáiban, nem jártunk-e ugyan-
abba az iskolába, nem ismertük-e egymást valamikor, sok évvel ezelőtt, 
nem töltöttük-e együtt az idő néhány szilánkját, töredékét. És végül, ami 
ilyenkor elkerülhetetlen, azon járt az eszem, hogyan folytatódott az éle-
te, mindenekelőtt azt szerettem volna tudni, hogy ki adta be felújításra a 
képét. Ő maga, mert nosztalgikusan visszavágyik a fiatalságába? A szülei, 
akik talán elvesztették valamiképpen, és most így próbálják enyhíteni a 
hiányát? Mindenesetre úgy láttam, a fotóműterem természetes módon, 
tökéletesen, nem pedig paradox módon egészíti ki a temetkezési irodát, 
nemcsak azért, mert a fényképeken megörökített emberek egy része már 
távozott ebből a világból, a többiek pedig előbb vagy utóbb a túloldalon 
lévő iroda ügyfelei lesznek, hanem azért, mert itt még világosabban lát-
szott az elkerülhetetlen elmúlás: egyáltalán nem örökítette meg az embe-
reket az idők végezetéig a fényképezőgép kattanása. Ha megengedhetem 
magamnak ezt a kissé egzaltált megállapítást, a fényképezés valamiképpen 
ráébreszti a modelleket arra, hogy nyílegyenesen tartanak a semmi felé.

Aztán amikor elhagyta az ember a két egymást néző céget, és ment 
tovább a Varsó utcában a Gyarmat utca felé, olyan lakóházakhoz ért, 
amelyek úgy néztek ki, mint a nagyon régi laktanyák vagy börtönök. Meg-
szürkült, a terhük alatt megsüllyedt idomtalan hosszú és rühes tömbök, 
mintha idült betegség pusztítaná őket. Az ablakaikat por lepte. És a Varsó 
utcát járva, amely alighanem az egyik legrondább utca Budapesten, arra 
gondoltam, hogy nem csak lakni nem akarnék Varsóban a világ minden 
kincséért sem, hanem még rövidebb időre sem mennék oda, amúgy is 
egyre nehezebben tudtam elhagyni Budapestet, talán csak Lisszabon ked-
véért teszek kivételt, mert valami vonzott oda.

Ha eljutott az ember a Gyarmat utcába, onnan pedig kiért a Nagy Lajos 
király útjára, megint bekerült abba a nagy helyi zűrzavarba és lármába, 
ahol villamosok csörömpöltek, a tér egyik oldaláról az Örs vezér tere, a 
másikról meg a Kassai tér felé döngettek; de előtte még elkanyarodtak az 
Erzsébet királyné útján, és mentek a Mexikói út, a földalatti meg néhány 
villamos és trolibusz végállomása felé. Valahol ott, az Erzsébet királyné és a 
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Nagy Lajos király útja sarkán kapták el végre 1999 decemberében Ambrus 
Attilát; ő volt a mi legnagyobb rablónk Rózsa Sándor óta. Harminc bankot 
rabolt ki ez az Ambrus, és ő lett a kilencvenes évek népi hőse. De volt egy 
apró különbség köztük, Ambrus nem osztotta szét a szegények között a 
lopott pénzt, csak elverte kaszinókban, autószalonokban, elszórta csillogó 
biszbaszokra és külföldi kirándulásokra, de így is szerette a nép, drukkolt 
neki a gonosz állammal vívott, nemesnek beállított harcához, mert min-
dig is a magyar állam volt a magyarok legnagyobb ellensége. Ezen a téren 
csak akkor változott a helyzet, amikor megértette az állam, hogy meg kell 
nyernie magának a népet. Ekkor azt mondta a népnek, hogy ez a nép a leg-
jobb a világon, és joga van arra, hogy büszke legyen magára: tehát ma már 
szerintem nem kapna akkora támogatást Ambrus, ha pedig még mindig 
szeretik a magyarok, annak az az oka, hogy még mindig utálják a kilenc-
venes évek magyar államát. Ambrus tizenhárom évet ült le, a szabadulása 
óta díszkerámiát készít, nem is rossz áron adja el az interneten, hisz ki ne 
akarna olyan vázát, amelyet a legnagyobb magyar rabló mintázott?

Elhagyta a villamos azt a kereszteződést, ahol Ambrus befejezte tolvaj-
pályafutását és megkezdte börtönkarrierjét, ami végül nagy keramikusi kar-
rierjéhez vezetett, és ment tovább a Mexikói út felé, és ott, a végállomáson 
már egész más volt a helyzet. Mert villamossal utazni az Erzsébet királyné 
útján nem más, mint ügyes átverés: ugyanolyan házakat hagyott maga mö-
gött az ember, mint mindenhol Zuglóban, szokványos, biztonságos és nyu-
galmas volt a környezet, aztán egyszer csak elkanyarodott a hármas vagy a 
hatvankilences, és kígyómozgással siklott be a panelházak, a legtávolabbi 
külvárosokba induló buszok végállomásának förtelmébe, aztán megállt a 
vakvágányon, egy ocsmány bunker előtt, amely a földalatti végállomásánál 
emelkedett, a közelében pedig ijesztően tekeregtek a magasban az M3-as 
autósztráda felhajtóágai, akárcsak a Kacsóh Pongrácról, a János vitéz című 
daljáték szerzőjéről elnevezett szerpentin, a Hungária körút mellett pedig 
egy nagy bekerített üres tér éktelenkedett. És aligha hitte volna el olyasva-
laki, aki idegen ebben a városban, hogy elég elmenni földalattival az első 
megállóig, és máris ott találja magát az ember a városi park kellős közepén.

Abban is különbözött Zugló a belvárostól és még inkább Budától, hogy 
itt szinte geometriai pontossággal kijelölhető szakaszonként találkozott 
az ember részegekkel. Egyáltalán nem voltak hajléktalanok – akikből per-
sze van elég a városközpontban –, nem voltak festői klosárok, csak egy-
szerű helyi piások, akik úgy bukkantak fel tíz-tizenöt lépésenként, mintha 
más idők hírnökei lennének. A részegek lába elmerevedett, kétségbeesett 
elszántsággal, tántorogva próbáltak hazajutni vagy inkább betérni a bolt-
ba még egy üveg olcsó borért, időnként pedig megtorpantak, próbálták 
összeszedni a gondolataik szétszórt kockáit, és görcsösen összeszorították 
az ujjaikat, úgy próbáltak segíteni az élmények túlzott gazdagságától má-
moros fejüknek. Nem voltak rosszul öltözöttek, szegények, normálisan, 
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olyan szokványosan öltöztek, hogy egyiküket sem tudnám leírni, csak a 
mozgásukat, a lépteiket, a gesztusaikat, idegességüket és tanácstalan-
ságukat idézhetném fel, olyan zavarodottak voltak, mintha életükben 
először járnának Zuglóban, ugyanakkor határozottan nyomultak előre, 
bizonyítva ezzel azt, hogy nem ismeretlen számukra a terep. Megálltak 
néha, nagy figyelemmel néztek körül, nyilván eszükbe jutott valami, mint 
annak a férfinak, aki a Thököly úton közeledett, aztán hirtelen megtor-
pant az Amerikai út sarkán, a posta piros téglás műemlék épülete előtt, 
mintha eszébe villant volna, hogy nagyon fontos levelet kell feladnia vagy 
csomagot kell átvennie. A mögötte jövő nő hangtalanul, de leplezetlenül 
nevetett rajta, mert talán ismerte az illetőt, viccesnek találta, hogy Pista 
megint berúgott, mint a csöngős szamár, amikor pedig elment mellette, 
mondott valamit magában vagy talán neki is, de nem számított semmilyen 
válaszra, nem is vágyott erre.

Megesett, hogy olyan férfiakat is láttam, akik egyáltalán nem voltak 
maguknál, a járókelők pedig közönyösen mentek el mellettük. Ilyen fi-
gurák henteregtek az élelmiszerboltok előtt, a vizeletük és az üvegből ki-
ömlött bor tócsájában, a tudatuk utolsó szikráitól vezérelve nyúltak a pa-
lackért, hogy még egyszer meghúzzák – pont úgy néztek ki, mint az elesett 
katonák a háborús fényképeken, összehúzták magukat, mintha haslövést 
kaptak volna, és a haláluk előtt még megpróbálnák visszatartani kiforduló 
belső szerveiket, vagy szétvetett lábbal és karral hevertek, mintha géppus-
kából leadott sorozattal kaszálták volna le őket, vagy hanyatt feküdtek, 
mintha célzott lövéssel terítette volna le őket egy mesterlövész. De éltek, 
bár azt várhatta volna az ember, hogy már visszafordíthatatlan az útjuk, a 
megváltó semmi és a feledés felé tartanak.

Az Újvidék tér környékén már nem voltak részegek, mert a főutcákban 
brillíroztak, talán azért kerülték el a mellékutcákat, mert azok messzebb 
vannak a boltoktól, ahol beszerezhetik a butéliát, ha elsősegélyre szorul-
nak. Rendíthetetlen nyugalom áradt szét ezekben a kis utcákban, csak a 
játszótéri gyerekek és a közeli általános iskolából kirajzó diákok kiabálása 
törte meg a csendet. Ebben az iskolában művészeti képzést is kaptak, népi 
és modern táncot is tanulhattak. Útközben régi autókat kerestem a tekin-
tetemmel, mert igazából ezek maradtak meg leginkább az emlékezetem-
ben életem első szakaszából: olyan autók, amilyenekkel akkoriban jártak, 
és ott álltak az utcákon, persze sokkal kevesebb volt belőlük, mint manap-
ság, amikor ugyanolyan magától értetődő, hogy van az embernek autója, 
mint az, hogy mobiltelefont és számítógépet használ. Zuglóban mintha az 
lett volna az egyetlen jele az idő múlásának, hogy Opelekre, Suzukikra és 
Fordokra cserélték a Trabantokat, a Wartburgokat és a Škodákat.
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Most a Két Szerecsenben – nem több mint tíz perc nyugodt séta a 
Gozsdu-udvartól – néma őrjöngési rohamot kaptam, és közben észrevet-
tem, hogy a pincér, aki kecsesen táncol át az asztalok között, figyelmesen 
és éberen néz engem, pedig gyakori vendég vagyok itt, emlékeznie kelle-
ne rám, és tudhatná, hogy nem vagyok őrült. Egyébként az is lehet, hogy 
azért volt éber, mert aggódott, nem ment-e el az eszem egyik pillanat-
ról a másikra; meg vagyok győződve arról, hogy ami a társadalomban élő 
őrültek együtthatóját illeti, Budapest az élmezőnybe tartozik Európában 
vagy talán az egész világon; könnyebb lököttet találni Budapesten, mint 
magyart New Yorkban. Budapest a hibbantak teljes katalógusát kínálja, 
kezdve azokkal a szerencsétlenekkel, akik a társadalmi ranglétra legalján 
vannak, kimosta az agyukat a műanyag flakonban árult legolcsóbb bor és 
a leggyalázatosabb pálinka, csak motyognak magukban a piások érthetet-
len eszperantóján, de vannak politikai, főként nemzeti elmeháborodot-
tak, akik tele vannak ragasztva és aggatva kis táblákkal, zászlókkal és jel-
szavakkal, mint a bazári karácsonyfák, aztán vannak még vallási-ökológiai 
és sámánisztikus zavarodottak, akik pogány forrásokból merítik tébolyult 
ihletüket, és végül vannak jól öltözött, kulturált, egyenesen disztingvált 
elmebetegek, akik méltóságteljesen mászkálnak a nagykörúton, az And-
rássy úton vagy a Múzeum körúton, ott szédelegnek az antikváriumok és 
a Nemzeti Múzeum között.

Némelyiket már ismertem látásból, mint azt az aggódó, ugyanakkor 
boldog arcú férfit – mivel az őrülteknél harmonikus oximoronokba ren-
deződnek az ellentmondások, simán lehet valaki aggódó-boldog őrült –, 
aki ránézésre negyvenesnek tűnt, kék orkánkabátot, pulóvert viselt, a hő-
ség ellenére zsávolynadrágban járt, nyilván kegyetlenül izzadt benne, és 
nehezen lépkedett, mint a Parancsnok kőszobra, nagy tenyereit leenged-
te, és mintha tanácstalanul himbálózott volna a karja, de ment tovább 
rendületlenül, egyenletes tempóban, egyszerűen ment szótlanul, dacolva 
mindennel. Csak ő tudta, miféle terv szerint járja a várost, nem akaszko-
dott rá senkire, nem mondott gyújtó hangú beszédeket, nem is ordítozott, 
csak ment némán, gépiesen. Láttam az Oktogonnál, a Váci utcában, az 
Astoriánál, a Nyugatinál, még a Keleti pályaudvarnál is kiszúrtam, épp 
valami meghatározhatatlan helyet bámult, vagy talán a szép jövőt látta, ő 
volt a bolygó pesti.

De sosem, egy pillanatig sem vágytam arra, hogy a várost járó félke-
gyelmű legyek, sosem éreztem szükségét annak, hogy átadjam magam a 
hiperérzékeny tébolynak, aminek az a vége, hogy az ember kiabál az ut-
cán, furcsán öltözködik, eszelős mozdulatokat tesz, mint az a férfi, akit 
láttam párszor a metrón, finom mozdulatokkal rajzolt valamit a levegőbe, 
mintha a kínai tornában gyakorolná magát. Engem inkább a gyermekké 
válás vonzott, sokkal izgalmasabbnak találtam az ilyen kilátásokat: be-
bábozódni a múltba, aztán játékokat, építőkockákat, vasútmodelleket, 
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képeskönyveket, plüssállatokat gyűjteni, következetesen kiirtani a beszé-
demből az idegen és a nehéz szavakat, végül pedig már csak a legszüksé-
gesebb közleményekre korlátozni magam. Tudtam, honnan jön ez, és a 
világ minden kincséért sem akartam ezt beismerni magamnak.

A találkozásunk után, amelyet, mint mindig, példásan üres társalgással 
töltöttünk, hazakísértem Ágnest, nem tartott tovább tíz percnél a séta, 
a búcsú semmitmondó volt, meg sem csókoltam az arcát, Ágnes pedig 
elvonult azzal a tökéletes járásával, amit úgy szerettem tanulmányozni, 
eltűnt a Gozsdu-udvar színes pofájában, hogy nyomtalanul feloldódjon. 
Én meg hazamentem, ellenőriztem a nem gyilkoló patkányfogót – rémült 
kis állatka vergődött a kalitkában, apró fogacskáival próbálta átharapni 
a vékony fémrácsot. Bár elvileg undorodom a patkányoktól – akárcsak 
a galamboktól, a kígyóktól, a krokodiloktól, a csigáktól, a gilisztáktól, a 
hernyóktól és a piócáktól –, már első pillantásra szimpatikusnak találtam 
kis foglyomat. Annál is inkább, mert csak egy marék szotyival sikerült 
elkapni, korábban hidegen hagyta a kolbász meg a sajt is – vegetáriánus, 
sőt talán vegán patkányom lenne? És nem vemhes nőstény volt véletle-
nül? Akár ezt is gondolhatom róla, hisz úgy kezdődött a kalandom a be-
tolakodóval, hogy gondosan kirágott lyukat fedeztem fel a kanapé hátsó 
részében, a patkány pedig odavonszolt egy halom megrágott újságot (ódi-
vatú szokásomhoz híven a padlóra szórom a kiolvasott újságokat, gyászos 
halotti máglyát rakok a már nem friss hírekből és az elfelejtett vitákból), 
talán azzal a szándékkal, hogy fészket rakjon, és ott hozza a világra a köly-
keit. És tudtam, hogy ha tényleg nőstény, és ügyesen kikerüli a csapdákat, 
aztán pedig megkölykezik a kanapéban, akkor már sosem rakom ki őket, 
föl kell nevelnem a förtelmes utódokat, és nézhetem, ahogy bűzös pat-
kánytenyészetté válik a lakásom.

De mikor megnéztem a rágcsálót, csak szimpátia és együttérzés volt 
bennem, mert néha én is úgy éreztem magam, mint a nem rögtön ölő 
csapdába került patkány. Szinte elérzékenyültem az állatkától, bár iga-
zából magamtól érzékenyültem el, mert a patkány bizonyos értelemben 
az egóm, magányos és sérült énem kisugárzása volt, hisz nincs mellettem 
Ágnes, sem más nő, akivel együtt tölthetném az éjszakákat, elaludnánk 
és felébrednénk, együtt reggeliznénk és olvasnánk az ágyban, mintha én 
próbáltam volna lyukat rágni a kanapéba, fészket rakni benne, és világra 
hozni a fantomutódokat. Olyan voltam, mint egy zsákmányul ejtett állat, 
csakhogy az én nem rögtön ölő csapdámban volt két és fél szoba, konyha 
és fürdőszoba.

Fölvettem a kalitkát, a kis állat ekkor hatalmas pánikba esett, még 
gyorsabban vergődött a cellájában, csitítani kezdtem hát, meg akartam 
nyugtatni, mintha kutyához vagy gyerekhez beszélnék: „Ne félj, minden 
rendben lesz, nem bántalak, hamarosan szabadon engedlek, na ne félj, 
szépen kérlek”, és arra gondoltam, ha biztos lehetnék abban, hogy meg-
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szelídíthető ez a teremtmény, háziasítható, mint egy kutya, akkor marad-
hatna nálam, hagynám élni, még egy nyugodt kis zugot is kialakítanék 
neki a lomtárnak használt legkisebb szobában, etetném, kényeztetném, 
beszélgetnék vele, jobban mondva monologizálnék neki, talán még va-
lami zenét is nyomnék, vagy könyveket olvasnék föl neki. De a legkisebb 
garancia sem volt arra, hogy civilizálódik a patkány, nem rág több lyu-
kat a bútorokba, vagy nem hoz ide társakat, hogy olyan patkánytelepet 
alapítson a lakásomban, amit sosem tudok kifüstölni. Persze lennie kell 
mellettem egy élőlénynek, embernek, állatnak, valakinek, aki jóindulatú, 
megoszthatom vele az életemet, de nem feltétlenül patkányra gondoltam.

Kimentem a házból, és elindultam a Tabán felé, hogy ott engedjem sza-
badon az áldozatomat, távol az otthonomtól, nehogy eszébe jusson visz-
szajönni, és más házaktól is távol, hogy ne bántsa senki, ne mérgezzék 
meg, vagy ne kapják el egy igazi gyilkos patkányfogóval, mert most fele-
lősnek éreztem magam ezért a kis teremtményért. Eljutottam a sötétben 
egy gyér fűvel benőtt helyre, ahol egykor a Kereszt tér volt, de eltűnt, 
amikor a harmincas években az egész kerületet lerombolták, a düledező 
házak, kocsmák és az olcsó élvezeteket kínáló műintézmények mocskot, 
kórságot és nyomort terjesztő dzsumbuját séták és szabadtéri koncertek 
vonzó helyévé alakították át, kitörölve az emlékiratok könyvéből azoknak 
az embereknek a történetét, akik itt éltek – semmi nyoma, teljes megsem-
misülés, mintha ez az egész városka elpárolgott volna, még az alapokat 
sem hagyta maga után.

Ha a Naphegyről lefelé jövet a parkon át vezető utat választottam, 
gyakran képzeltem el ezt a helyet, a régi Tabánt ábrázoló képek voltak a 
szemem előtt, mert ilyeneket nézegettem néha nosztalgikus pillanataim-
ban. Ezek a már nem létező, keskeny, meredek kis utcák, a nyomorúságos, 
rozoga házak megtévesztésig hasonlítottak egy expresszionista némafilm 
díszleteire, de volt bennük valami meseszerű, biztonságos meghittség is, 
amit nyilván csak fényképeken lehetett megteremteni, a legtöbbön nem 
is voltak emberek, vagy ha mégis, akkor is csak egy-egy alak látszott, aki 
itt lakott akkoriban ebben a faluban, a város közepén, közvetlenül a Vár-
hegy mellett, közel a Dunához és a folyó túloldalán lévő pesti nagyvilág-
hoz, ugyanakkor mintha mégsem lett volna semmi köze ehhez a világhoz.

Voltak téli és nyári fényképek, megtévesztően idilliek, hósapkák a gáz-
lámpák derengő fényében vagy vakító napsütésben ragyogó házikók, me-
lyek a tiszta tündöklést idézték fel, amilyet az impresszionisták képeiről 
ismerünk. Egyébként van is egy festő az egyik képen, ott ül magában egy 
kisszéken, hatalmas szalmakalapban, világos ingben, az omladozó falnak 
támaszkodva, a térdén tartott vásznat nézi, vagy talán nem is vásznat, 
mert nem látni vakkeretet, inkább nagy kartonpapír lehet az. Nyilván me-
leg van, sőt forróság, mert sarkig tártak minden kis ablakot a roskatag kis 
házakban, amelyeket mintha puha agyagból tapasztottak volna, az egyik 
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ablakon pedig majdnem kiesik a szellőzni kitett dunyha. Szép nyugodt 
nyár a húszas évek végén vagy a harmincas évek legelején, nem sokkal 
azelőtt, hogy lerombolták az egész kerületet. Gyakran van olyan érzé-
sem, hogy akkoriban világosabb, tisztább volt a fény, és itt most nem arra 
gondolok, hogy most szennyezett a levegő, hanem az akkori fénysugarak 
sajátosságára, pontosan olyan volt, mint az a különleges áttetszőség, amit 
tisztán láthatunk az impresszionisták képein.

Természetesen azért tekintek ilyen szentimentálisan a nem létező Ta-
bánra, mert általában hajlamos vagyok olyan időkbe vágyakozni, amikor 
még nem voltam a világon, abba a budapesti életbe, ami akkor zajlott, 
amikor nemcsak hogy nem léteztem, de még a tervekben sem szerepel-
tem, apám még kisfiú volt, anyám pedig még kislány sem. Abból is fa-
kadhat ez a vágyakozás, hogy a fekvése és az épületei miatt Zugló és a 
Naphegy is ilyesfajta, a múltat emelkedetté tevő mágikus gondolkodásra 
késztet. Gondolom, ha békásmegyeri panelban laknék, akkor alighanem 
csak a hetvenes évekre irányulna a nosztalgiám, a legkevésbé sem izgatna 
a lerombolt Tabán, akárcsak a fény tisztasága, áttetszősége, de még az 
alakja sem, mert úgy gondolom, hogy a háború előtti Tabán fénye egész 
más alakot öltött, mint ez a mai, amelynek egyetlen feladata az, hogy be-
bugyolálja a tabáni fákat.

Amikor a régi kerület egyetlen megmaradt emléke, a kőkereszt alatt ta-
láltam magam, a fűre helyeztem a kalitkát, kinyitottam az ajtaját, és fino-
man megkocogtattam a rácsot, hogy kitessékeljem a patkányt, mert eleinte 
nem készült szökésre. De mihelyt rájött, hogy nem mészárlás, hanem sza-
badulás vár rá, gyorsan kitipegett a kalitkából, éberen pillantott körbe, az-
tán egyszer csak kilőtt, mint egy parányi bolida, és hihetetlen elszántsággal 
kapkodta rövidke lábait, a következő pillanatban már el is tűnt a fűben. Én 
pedig körülnéztem, nem látja-e valaki, aztán letettem a kalitkát a kereszt 
mellé, mert már nem akartam hazavinni, és visszamentem a Naphegyre, 
de éreztem, hogy magányosabb vagyok, mint egy órával azelőtt voltam. 

Pálfalvi Lajos fordítása

 
Krzysztof Varga (1968) félig magyar varsói író. Magyarországi élményei-
ről szóló trilógiája mellett több regénye is megjelent magyarul. A részlet 
a legújabb regényéből való, amely 2018 áprilisában jelenik meg Lengyel-
országban. Bár a Mangalicacsárdás egyik fejezetében beszámol egy ku-
darcról, amelyből azt a tanulságot vonja le, hogy nem tud Budapesten 
játszódó regényt írni, mégis született ilyen mű.    
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