
Kilián László

Niomé II. – A vas mítosza
(Részlet a regényből)

I. Hős
      Vasat adtam Nioménak:
      Pengéből liliomot.

…
2.) Uther ádáz. Uther úgy hős, hogy katona. Aki kevésnek találja az ál-

latok ellen elkövetett gyalázatot. Állatot ölt? Hát most továbbjutni kész-
teti a harag. Tovább az indulat. Haragja már embert ölni küldi. Utherhős 
katona.

Harci kedve megelőzi. Űzi utána a gőg. Sereget gyűjt. Előttük kelleti 
testét. Kérkedik magával. Kérkedik akaratával és erejével. Fegyvert ráz. 
Felhergeli magát s a hadat.

Díszeleg, hogy gyürkőzhessen. A díszelgésért fenekszik.
Fenekszik. Vicsorog. Csahol. Harci táncot rop. Díszelegve. Vonul. 

hadrendbe állít, akit csak lehet. Mintát fakaszt a kérkedésre, kellessék 
magukat hadban ők is, miként mutatja nekik.

És a seregszemle már csattog: induló harsog; a lángra lobbantott lelke-
sedés vezérben, katonában nőttön nő. Megvadít. Visz-sodor az ütközetig.

Mert Uther erős, gyors és ravasz. Rántja magával mind, kit elvakítha-
tott, felhergelhetett, haragra bírhatott.

Uther támad. Utheri haddal. Összecsapnak. Párbajok szikráznak. Ka-
varok szerte bitang dühe mindnek, ki bajvívásba ártja magát. Bizsereg 
inuk, fegyverük. Csapásra, ütésre. Ütésben, csapásban. Örvénylik az egy-
másnak feszültek szédítőn is szédült, vakító csóvairgalmú mirjádja. Zeng 
vas. Reng föld harcukban. Horpad, dülleszkedik üvöltő harcvonal. Lük-
tet. Pezseg a viadal. Uther karéjozza. Vív dühöngő. Verekszik dühített. 
Terjed és sorvad összevissza a zavargás. Dúl vezér, de döf, suhint futó, 
talpas vagy rugtató. Ülepszik, felhabzik a csatározás. Csavarodik a vetek-
vők reménye a diadalra.

Visszaveti egyik a másikát. had a hadat. ellencsapásra felel új táma-
dás. És mindig lesz másik roham.

Mindig egy, ami átszakítja az állást, a védvonalat, az ellenállás falát, 
frontját, árkát, sáncait.

rohammal, lovasrohammal üt éket az ádáz akarat. a tusa a felszínre 
akar bukkanni, mégis kaszabolni kell. a kéz lendül és továbbszalad a kel-
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leténél. A penge, a dárda megvadul. Kaszabolni kell. Megrészegül test, 
eszköz, fegyver.

az ékbe zúdulnak. a kaszabolás fékevesztetté bolondul. a vérszomj, a 
harag, a gyűlölet burka felfakad: ömlik, ömlik az epe. Ontatni fog a vér.

Uther. És Uther hada. Gyülevészek. Féktelenek. Utherhős és serege 
fuldokolva a kaszabolási áradatban. a saját áradatukban. akit csak ér-
nek. Aprítva borult elmével mindent. Aki csak él, ki alél, ki már elveszett; 
ki csak van tárgyra váltan, ki holt anyag. Kaszabolnak. Világ ellen, maguk 
ellen. Ütnek még ha üttetnek is. Törnek. Törik maguk. Zúzzák, mi kint, 
mi bent. Zúzzák a testet, a testük; mit érnek, mi éri őket, mi védekezik, 
mi hagyja magát. Sebesítenek sebesen-kivárva; sebesítenek sebesülten is. 
Vágnak, vágattatnak, de zúdulnak keresztül. Éktelen vakultságban. Min-
den, ami kötőfék lehetne oda. Rohannak. Nyomulnak, ha a szilánk, a tör-
ve szállongó visszacsapódna is.

a roham visz és vesz, legázol és veszejt. rá és ellene. a roham éget 
eltiportat, de tiportatót is. Már túl a dac léptékein is. áradnak. ragadnak 
mindent magukkal. Törmeléket. ártalmat. Benne mindabban, mi közve-
szélyes, ám önveszélyt villogtat-riogat.

Mit számít már, hogy dicső fegyver csorbul, veszik; mit, hogy zúzódik, 
sebesül saját tag, test, sérül a fül, a szem, az orr. Visz a lendület. addig, 
mi kellett. addig és tovább. Messzebb. Mit neki a pazarlás, a veszteség.

Mert Uther ádáz.
Mert Uther ádáz: seregével ím áttöri az ellen állásait, védvonalát, roskad-

nak a hídfőállások. Elvágva, mi a harag tárgya lehetett. Habár a támadók 
fékevesztett erőfecsérlése több a kelleténél, a had szétforgácsol, felmorzsol 
és felőröl; lefaragja, de szétszórja a maradékot. Uther erői elsöprik, mi út-
juk állja; elkergetik, mi apraja lett a kordont feszítő rajoknak. Ki elsöpör, 
szétkerget, az, aki legázolja a tarolt területek esett akaszkodóit; aki elfoglal-
ja, amit megszállt. Rajta és erőin kívül mindenki térdre kényszerítve.

Bevonul a hős. Ő, a vezér. Seregében pedig, valahány csak túlélte, baj-
nokká nyilváníttatik. E vitézek sorolhatják csak elő bajtársaikat, akik el-
estek a vészfakasztók zászlai alatt.

Ez a győzelem! Uther győz. Utherhős mégis a győztes. Aki győzedel-
mes, dicső. Övé a diadal, mert akié a győzelem, mindig méltatlan: a győz-
tes elvesz és rabol. Parádét rendez magának. Tort ül. Mindent megszerez. 
Kifoszt és megfoszt. Diadalában gyalázatos. Magát felékesíti a trófeákkal, 
de körötte minden meggyalázva – új dísze szégyene.

És a győzelem mindig eljő. Ez az idő beáll. Beáll, miként a vereség is. A 
dicsőségnek előtte – a burjánzó hősiségnek utána. Ennek vége és annak 
vége. Jő a változás, fordul a kerék. Ki rabolt, védeni kell kincseit. Ki el-
vesz, tudja-e, hogy az örökhagyók visszatérnek vagy feltámadnak. Akitől 
elvesznek, utódja cseperedik visszaszerezni, vagy aki elorozta a javakat, 
makacs homályból fakad s támad vér szerinti, vérbeli örököse.
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Ám Utherhős telhetetlen. A győzedelmek közben folyton ajzott ő más-
ra is. Öldöklése közepette az öl kísérti egyre másra. Az öklelőzés forga-
tagában villan elé gyilkosságai réseinél a nő, kinek ölébe férkőzhet; dere-
kát keskenyítheti; ringhat mindenén, mi domborulatja. Keresett éjen lo-
pózhat az ellenhad urának felhagyott nyoszolyájához a kéjelgés csatájával 
váltva a harcmező vagdalkozásait.

ha vitézkedett kint, ugyanúgy kajtatja a diadalt az asszonyi kegyekért, 
engedékenységéért, amazonkodásáért. annak a hitvesnek kívánatos fe-
hér húsáért, kinek régtől jóváhagyott társa az ellentábor őrtornyában áll 
a vártán. A harcban edzett, lám vágyának áldoz, kedvez. Kívánja a szép-
séget, kinek a hős számára puszta léte is csábítás. Nézhet akárhogyan, 
Uther gerjed: neki a sűrű közöny is az incselgő kínálkozása. Teste ékesítve 
avagy fedetlen, kendőzve és leplezetlen vágyakozó, hogy örömének híze-
legjen. Aki befogad – hiszi a hős Uther – rám vágyik, nagyon akar engem 
– aki behatol – akarja úgy tudni e hadfi – a másik kívánságának enged.

És az ellen ágyasa, ím – megtévesztve, hogy férjével hál – vágyteli fantá-
ziával enyeleg a mételyes idegennel: Utherrel, ki látszatra a jóváhagyott. 
Vágynak vágy kellemkedik. Gyorsak akár a sietség. Ujja becézgeti a bim-
bót. Udvart izgat. csókjuk azt keresi, hogy zsibbadhasson nyelv, ajak, test. 
Simogatja, mi pelyhedző. Szorítja, ropogtatja, minek attól kell buzdulnia. 
Sietnek, hogy megnedvesedjen ölük. Enyelgnek, ölelkeznek. Kergetik, 
pörgetik játékukat. ez a száj az öl szirmát lapozgatja kedvtelve. az a száj 
tagnak kedvez – nyelvel a kalapka tetejével, duzzatag peremével; torkára 
engedi, ami érte mered. Klaffog garatján a lelkesedett kedvű buzogány. 
locsog, minek kell. Nyeldekel, de énekel, zöngeti magát, mikor teheti.

Szeretkeznek ernyedetlen. Ringnak. Lüktetnek. Ketten vigadoznak. 
Vigadozva dögönyözik egymást. Pihék pedzik a nász remegő rebegését.. 
Lúdbőrös a nyak, a comb, a kar. Uther ringatja magát s a nőt. Tajték-
zik mindkettejük öle. Zsibong a vágy. Behatol fegyverével. Sóhaj sóhaj-
jal kapcsolódik. Sodorja-sodródik benne Uther. A nő liheg. Akarja, hogy 
szétáradjon benne az elégülés sikolya.

És lőn.
Jő az élvezet felmagasztosodása. Kicsattan a késztetés. Elomlik egyik, 

el a másik. Villám vigít csiklót. Villám szétfut a testben – lelkét deríti. Ki a 
késztetés a hős ölén. Bételik. És omlása tölti bé fejét, tagját, ízeit.

Már övék a szabadult borzongása. egymás mosolyából töltekeznek. a 
nő becsapva – Uther becsapta.

De érkezik a reggel. Újra hadba száll Uther. Éjre nap. Fényre a fém-
szürke riadó.

*

Ha ideje adatik a győztes sarcának, ha ideje a lebírtak javait elcsaklizni; 
legyen ideje a vereségnek, legyen kora az ostromnak. legyen a szoron-
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gattatásnak. Annak, amikor fojtogatják Utherhőst s hadát. Ha védeni és 
megtartani szükséges a szerzett koncot. Amikor ők a fojtogatottak. Az 
ellen azon van, hogy beszivárogva kezdje visszaszerezni, mit elvesztett. 
ember embernek legyen farkasa.

Mert a győztes – vagy győzelemre esélyes – mindig érdemtelen. Legyen 
bár Uther és hada, legyenek akár, akik ellenük.

És ők, akik meg akarják tartani, mit megszereztek, tartják maguk min-
den áron. Mert ki kell tartani. Visszaverni az ellent, akit magadnak sze-
reztél! Bitang a bitang ellenében. S lám, az ostrom örök fenyegetés: a 
félelem matat szügyödben, tajtékzik az önsajnálat; hullámverése a táma-
dóknak, de bízni kell a védelemben, hogy ereje bennem végig kitart. De 
jönnek. áradnak ellenünk. Tartani kell az állást.

Jaj, csak enyésszen mind, ki szorongat!
az ostromhoz pedig szükséges a dac innen, kényszerként nyom a sza-

bott akarat onnan. Ki fojt. Ki hárít. És az embervilág, a hős ravaszkodik; 
ragaszkodik a képzeletben letthez, hogy az emberit őrizni mégiscsak lehet 
szent ügy!

A védelem, nézd, úgy pulzál, mint az őzek szíve.
Ki akarhatna végveszélybe jutni?
Mert ki a győztes, ha ember küzd ember ellen?

3.) – Felnyergelem aranyszőrű lovamat, lerúgatom véle a csillagokat – 
kanyarintja el Uther. Mert a hősnek mindig van lova! Gyerek. És vessző-
paripája lesz. Ifjú. És nyerget készít magának. Felnőtt, hogy lovas katona 
legyen. Megsarkantyúzza a lovát, ha király akar lenni. Uralkodni vágy, hát 
nyeregbe ül: ülni a nyargaláshoz. Cselre kell a ló – táltos, mit Pánmágus 
nevel neki. Az egy a kettőnek. Ez vissza is él vele. A mágiára való ekként 
lehet a csel szere.

És Utherhős vágtat. Ott terem, ahol várják – ott, hol váratlan. Így ural-
kodik vitetve. Vitetve magát a rézszérűre. Juttattatva ezüstrétre, mert 
jutni oda akar. Érkezve az aranyszérűre, mert belakni, bírni merészeli va-
lamennyit. amott a három gyepüt, a három mezsgyét. Vonul és vándorol 
otthont birodalommá tágítani. léptet, üget, futtat, vágtat. lova áradat. 
Lova szélvihar. Táltosparipája sűrű zápor. Hoz és visz.

Megüli a lovat. Kevély bírvágyát ezzel indokolja. Így igazolja magát ló-
nak, így talpasnak – félemlíti a szolgálatra a csatlóst, a parasztot. Nyer-
gében magasodik. Behajt hasznot és fölösleget. ha kedve szottyan, talán 
oltalmat ád az engedelmes méltányosoknak.

A lovagkirály, ő, aki Uther mégis kiállja a próbák tucatját. Kiállja, mert 
lova kiállja. Lova viszi próbára, kalandra. Lova szerzi és téríti. Követ tör, 
mert arra küldték – vizet fakaszt a sziklából; de szántani is elszegődik, 
elárasztja árok medrét és gátra hág, bástyát emel őrködni a táj felett. Ren-
delték, hát lóra kap. Elhajtja-felhajtja a marhacsordát az égre is.
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Indíttatást talál magának, hogy ölre menjen a hattyútoll toportyán far-
kasával. Saját kedvére fosztja ki a pelikánfészket – lova viszi. Nyeregben 
jut a rengetegbe is, hol leterítheti a tigrist. Máshova nyargal – fellegvárból 
szüzet szöktetni, feneketlen kútból tündért menteni. hátasán ér oda, hol 
találhat időt törvényt ülni a bűnre kárhoztatottakon.

lova a tanúja, ha imát gyaláz, ha kárhozottan is gyón és alázkodik. Tál-
tosa hordja a parlagra – Uther ott uszítja solymát a vándorgerlére. Más-
fele járnak hajtani, elvéteni, elveszteni és elveszejteni erdő-mező vadját.

lovával úsztat. átkelni a nagyvízen. Túlról hozni az ékkövet az ígért 
előnyért. S lám, e szép sörényű, szikra patájú az is, ki kezeskedik a siker-
ről: a tóparton az almásban pirkadatig állja a virrasztást.

*
Nyeregben tudja magát – magát teszi lóvá. Szinte kentaur. Másfelől 

színről színre kentaur. Hős, aki hősből is hőssé kíván válni. Vágya elnyű-
hetetlen. Erejét rendre testébe fordítja, hogy onnan újult-dúsult erővel 
fordítsa a szűzvilágra s a nemzett világra. Vágyát rítussá csipkézi. A ló 
erejét magáévá, a magáét a lóévá. Erejüket egyesíteni a vágy rítusává: 
kentaurnak lenni. Ló legyen a katona – katona a ló. Harci mén és lófő. 
egyesülve. eggyé válva.

De kentaur ugyanúgy a test hevében. Szenvedélye féktelen patában, 
kézben, ágyékban. Unos untalan párosodnia kelletik. rúgkapál s nyomul. 
Ugrik. hág. Nyargalni mindenen, ám mindenütt.

Vitézkedik ágyban, harcban. Mámoros és mámorít, ha nő kerül a bűv-
körébe – részegül és késztetése gyűl, ha ütközet adódik. Mert kentaur.

Patájába gyökérről szívódik a föld elszabadult tüze-árja. Férfikarjával 
eget tép. Mindent hatalmában tudni, még amazt is megszerezni, rátele-
pedni, magáévá tenni.

Uther kentaur. Száguldoz hét határba. Nyilallik nőbe, ellen húsába. 
Vágtat-nyargal; vágy a kívánalma; minden, mi benne makacs. Meghalad-
ni a diadalt. Meghaladni a legyőzettetést – hatalmat s rabságot.

A kentaurhős mindent megtanul a földtől, ami vad; az égtől, ami le-
bírhat jószágot, embert. Megtanul és viszi, hódítni okít suhancot meg 
jámbort, kit mégis feltüzelhet. Birokra kel, fegyvert forgat. ezek fogásait 
plántálja lehetséges seregébe fáradhatatlan.

De közbeszól minduntalan Pánmágus – hiába iparkodik egyre-másra 
Utherhős, akár kentaur álcában vagy más cselen sürgölődve.

– Szabadságod mégis hátad mögött. Folyton hátba fog vágni. Szabad-
ságod. az, amit áhítasz, a mindenes világ táruló terében, keresd habár 
külön emberes rendillúziódban. Szabadságod akkor is forró lelkiismeret. 
Dolgod a világgal más. Hátadban vagyok ellenedre is – katat ekként Uther 
álmaiban a mágus.
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– Ádáz akaratod közben. Annak ellenére is én, az ember teljesítő ékesí-
telek. Különváltodban. Felette lelkiismeretedben is. Hősiségedben elné-
ző daccal vagyok-leszek a tiszta szik, ami megmentő varázsszer. Győzel-
medhez ez vezérel. akik ellen vagy, kiket lebírni igyekszel, tükreid azok. 
Tükörben látod magad. látod a bestiát. Szembe nézel magaddal a harc-
ban – szemtől szemben az ezerízű sárkánnyal. Bajvívásodban úgy inté-
zem, mégis bajod kelljen lebírnod. A sárkány vérét ontod – életét kioltod. 
Magadért vívsz magad ellen, s lám, neked szökken ki a bestia fejéből a 
mentséges Pegazus. Vele, és csak vele győzhetsz! Szomjad tudója az. Hi-
szen ő keltette benned – ámbár ő tehet arról is, hogy olthasd.

S lőn, a forrásparipa előpattan. Fürgén, mert fürge. Toporzékol. Szár-
nyával legyez. Lelke-teste merő izgalom. Ragadná magával lett kalandból 
a kéreckedő után Uthert. Kedvre deríteni Pánmágus rendelése szerint. 
Pánmágus aprózza a tervét és titkát. Így munkálkodik.

De Utherhős Pegazus hátára forrtan; vele, általa s vele azonosultan 
szárnyal. Igen a harcba. Ember képzettel. A lázadó különállásával. Kívüle 
a máguson. elmismásolva, mit csak neki köszönhet.

Illan Pegazusán. Úszik az égen Pegazusként. Kalandról kalandra. 
egyenként aprózva vagdalkozásait. Mindig csak éppen arra feszülve, ami 
soron van. Hagyva a halhatatlan lelket úgy külön – a Pegazusban. Zúgatva 
magában a hódítás oly ízletes mérgét.

És a szárnyas ló viszi. Nyerni. Dicsőséget szerezni. Terjed a csatákkal 
meghódított, ködsorsra kárhoztatott belvilág. Pánmágus mégis mosolyog. 
Pusztába tér. Hallgat. Eltűnik. Messze húzódik, merre Uther és hada 
tombol. Onnan, hol lovasa célokat tűz Pegazusnak.

Ő, az egy várja ki sorát, míg a hős újra csügged. Türelme van, mire a 
harcok ádáza megint keresni kezdje. Békéje, mikorra megtalálhatja: segí-
tene most is neki – varázsolná újfent zúgó akaratát éppé.

És a mágus akkor sámánként toppan elé. Táncol. lovagol. Feltámaszta-
ni az egyre másra mégis elbukót, vagy reményeit. Mennyet nyit – alvilágot 
motoz végig szunnyadó erőért neki. Sámándobján, sámánlován járja be a 
ragyogást és a homályt. Talál neki ötletet, eszközt, alkalmat, mit kedvére 
kiforgathat, tehetetlenül élhet vissza vele. De Uther kapja a mágus révülé-
se után a tejes csikó bőriből rendelt dobot. Utheré az utaztató káván a per-
gethető-pörgethető feszített irhája a fiúcska lónak. Lelkét vezeti. Üdvhitét 
kíséri. Zihál a dob: ritmust a cselnek, taktust a kiváltság dacának.

S amit beutazott a sámán, mit kijárt a világok világánál ez egy, azt az a 
kettőként kérkedő a kapott dob révén fordítja a magáévá. Hadak öltöz-
nek Napba, pajzsuk kiverve csillagokkal. A győzelmekhez, íme még egy 
támasz. a sámán lova dobog. emberedik satnyábbra a világ. a rend pedig 
még mindig várat magára vagy kifeslik előbb-utóbb.

a lovag tehát lovával, kentaurkodva, pegazuskegyekkel magasztaltan 
és sámánlovával felszerszámozva is folytatja tükrös perpatvarát. Felhág 
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indulatján. Zuhan haragjába. Váltott lovakkal. Váltólóért könyörög más 
idők érkeztivel. S megkapja bizonnyal.

Kísért. Mégis kaphat másik kísérőt. Kire felüljön. Kivel együvé válhas-
son. Ki a dicsőséget – Pánmágus révén unos-untalan feladhassa rá. Dia-
dalmaskodva ennek ellenére is magának sajátítsa ki.

Jő a ló. Az unikornis. Fensége nemesebb a hősénél. Fensége alázatos, 
kegyelmesen válik hasznára neki. Utherhez igazodik, Utherre vall: szegő-
dik kedvére a szűzi érzület, társul hozzá adományul a pengő büszkeségű 
férfiasság.

TOP 10 – Magyar szépirodalom, 2017/V.
Sándor Zoltán (Magyar Szó, Szabadka)

1. Tompa Andrea: Omerta – Hallgatások könyve (Jelenkor)
2. Vida Gábor: Egy dadogás története (Magvető)
3. Rakovszky Zsuzsa: Célia (Magvető)
4. Kemény István: Lúdbőr (Magvető)
5. Majoros Sándor: Az ellenség földje (Magyar Napló)
6. Kalász István: Határ≈idők (zEtna)
7. Potozky László: Égéstermék (Magvető)
8. Háy János: Az öregtó felé (Európa)
9. Bánki Éva: Elsodort idő (Jelenkor)

10. Csorba Béla: Kérdések és látleletek (Forum)


