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a Life magazin számol be
nagy képes riportban arról
hogy a szovjet múzeumok
pincéiben raktározva
Malevicstől és másoktól
találhatók absztrakt képek
s hogy ott az elismert festők
is festenek ilyeneket

de nem is ez az érdekes
hanem hogy az USA-laptól
érkező újságírónak
megengedték hogy ezeket
meglássa és írjon róluk

ezzel nyilván a kezdődő
művészetpolitikai
fordulatot alapozzák
s nem vitás hogy ez lesz az út
amin a fejlődés halad

a modern építészetet
máris kezdik elfogadni
s ez majd maga után vonja
a festészet és szobrászat
akceptálását is persze
és azt ő s a többi híres
szocialista művészek
hozták létre – itt is ez lesz
a fejlődés csak nálunk még
merev pártkorifeusok
nem akarják ezt engedni

s kitérnek a jelentések
arra is hogy maga Aczél
érdeklődött Kassák iránt:
képeket szeretne látni
állítólag – s ő nem tudja

hogy merje-e megmutatni
mert félő hogy a helyzetén
csak ront vele – nagy eredmény
lesz az is ha Az izmusok
történetét a Magvető
mégiscsak kiadja egyszer
nem bántja őt egyáltalán
ha zárt terjesztésben jön ki
fő hogy a szellemi „elit”
végre kézhez vehesse már

és itt végül bizakodva
hangzik fel a spion hangja:
Kassák most kapott engedélyt
hogy képeit kiállítsa
Párizsban egy előkelő
modern galériában és
reméli hogy ennek nyomán
amit hiába várt itthon:
jön a világelismerés…

mindenkori spion senki
lásd a szándék célt tévesztett:
míg a szavait jegyezted
te csak ördög csinovnyikja
ha voltál – a főhős ő volt
te megszűntél míg őt lested
ami voltál sem maradtál:
közvetítő lettél szolga
hogy mindenből amit leírsz
csak az ő portréja nyerjen

MAGÉN ISTVÁN

A próféta útja

A próféta ment a maga útján. 
Az országút szélén ülve észrevehetően szégyellte magát. Zsugázott a próféta ifjakkal, verték a blattot 

és veszekedtek. Amott egy viadukt magasodott, alattuk az emhármas autópálya vonala, azon túl a patak 
fölött átívelő fahíd. A próféta óvatosan kúszott, átnézett az autók alatt. Észrevette, hogy egy felfordult 
busz kandikál ki az árokból. A sztrádán túl, csokorba szedve a jó öreg szabolcsi almáskertek. Az ágakon 
viháncoltak és reszkettek az almák. 

A prófétát bizony elütötték. De hát miért ment oda? Eltörte a lábát. A tér közepén feküdt kicsavart testtel, 
az ujjai összeértek, ajkai meggyűrődtek a fájdalomtól, mintha imádkozna, vagy mintha kenyeret szelne sza-
lonnával, éppen csak az étkéről hiányzik a só. Azok meggebedtek a szégyentől, a felsüléstől, az érdeklődés-
sel teli hallgatástól, akik meglátták őt. Szalkai átkozottul részeg volt. A próféta nem is sejtette, hogy ennyire 
gyenge, tartás nélküli, széllel bélelt alak, kidől, bedől, mint az üres zsák. A próféta ifjak keresztülvágtak az 
erdőn, elmentek a múzeum mellett, látták, hogy a kis ablakokon át a sötét termekbe becsillant a fényesre 
cicomázott nap, egyetlen pillanatra sem feledtetve, hogy ki ő és honnan jött. Az emeleti ablakokon át a kiál-
lítótermekbe láttak, onnan az udvarokba. Betörték a kaput, felmásztak a dombokon, leereszkedtek a rózsa-
kertekbe a hátsó kerítésen át. Kérdezgettek, mókáztak, nevettek, őszinte képpel gúnyolódtak. 

Ballaiék indították a hadműveletet. A múzeum termeiben nézelődők, járkálók sóbálvánnyá váltak a cso-
dálkozástól, mikor meglátták a hordát széttaposott tornacipőkben, szedett-vedett katonazubbonyokban. 
Ők voltak a szenvedés és a bosszú. És mivel Ballai még kisfiú volt, éppen akkor kezdett el prófétálni, 
szétrongyolódott hátitáskája a vállához tapadt, és egy medvebocs után futott, kergette, átlépve az idő ha-
tármezsgyéjét, a határzár egyik oldalát, miközben valahol furcsa zaj támadt, fegyverropogás, nyilak zize-
gése, csúzlik csattanása, megkezdődött a háború. Ballai négyéves volt ekkor. Anita duzzadt lábikrájához 
heveredett, átfogta, nyalogatta, közben morgott, mint egy kiskutya. Fegyveresek közeledtek. Ki-bedőlő, 
hepehupás országutakra felkészített csapat. Szalkait hallgatták valamennyien amint beszélt, a Szerencsi 
Csokoládégyárról volt szó. Ballai feltette a bohócsapkáját, és Anita hasához dörzsölte nedves kis orrát. 
Elaludt Anita karjaira fonódott karokkal. Szuszogása hullámként hömpölygött a térben. Anita szőke haja 
széles csigákban omlott Ballai arcára, aki ekkor már négyéves elmúlt. Szalkai kilépet a múzeum aulájából, 
melynek szellőzőablakai a műhelyre néztek. Egy katlanszerű munkateremben gyártották a selyemcukrot. 
Az arca szélén, a homlokánál, ott, ahol keresztbe állt az orra, pengeként rezgett a füle, egy forradás kígyó-
zott a hajától a szája sarkáig. Szalkai bekötötte a fejét, nagy, fekete batyu kanyargott a haján, félresöpörte 
a választékot, melyet még az édesanyja fésült ragacsos, sűrű hajcsomói közé. 

A főhadiszálláson kiadták a parancsot: el kell foglalni a csokoládégyárat.
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A gépteremben, ahol a pralinét készítették, Végváriék bandája orgiázott. Kemény, hajthatatlan sörözé-
sek zajlottak a vendégszobákban, döcögő gépzene duruzsolt, és kíméletlen, mohó tánc. A lepusztultabbak 
almasört ittak söröshordóból, a fiatalok Kőbányait, pontosan úgy, mint ahogy azok szokták, akik végig-
heverednek a mocskos járdákon, patkányszagú kapualjakban vagy levetett bakanccsal az aluljárókban.

Ballaiék nyitott késekkel rohamozták meg a bejáratot. Ballai tízéves volt már. Megnőtt. Három elrajzolt 
fejű ló ivott a Főtéren a kútnál. Szalkai belebotlott a lovakba, puszit dobott nekik, a kancáknak kezet csókolt, 
kenyeret tömött a szájukba, hosszú, csillogó sörényüket megsimította. Szalkai lova egy csillagszemű hóka 
volt. Egy fehér hullócsillag a homlokába égett. Szalkai magához szorította a lovat, számszeríjával intett, 
hogy indulhatnak, belovagoltak a vízbe, papírból hajtogatott hadiflotta közé. Turbánban és trikóban ér-
keztek meg Tiszabecsre, tíz percet vártak, míg kinyílt a zsilip és a víz beözönlött. A bejárat melletti sötét, 
nedves, penészes falhoz lapultak. Egyesek szétmázolódtak az éles, karcos termésköveken. Ott állt a naszád 
beüvegezett ablakokkal, felhúzott horgonnyal, Tiszabecs felé fordított lövegekkel, menetfelszerelésben. 
Mindenki szerzett magának pár kiló holmit, egy karabélyt, egy gereblyét, egy fejszét, egy-egy pokrócot, lánc-
fűrészt. Szalkai feltörte a szobaajtót, izgatottan megragadta Ballait, hogy kimentse az ellenség fogságából. 
Ballai tizenegy éves is elmúlt már, száraz volt a haja és kócos, és a szemöldöke tépetten felkunkorodott, 
mint a skorpió farka. Ballai ebben az olvasatban, így, ahogy most látszott, a fogszabályozóval a szájában egy 
gilisztához hasonlított. Az ilyenek nem utazgathatnak az autósztrádán, és ha mégis megteszik… Ha például 
el akarnak jutni Szamosújfaluba, igyekezniük kell, ha a roncsderbire mennek, gondolta Szalkai érdeklő-
déssel. Meglátta az összelapult karosszériákban bent rekedt, vérző fejű sérülteket. 

Ballai hason csúszkált az asztal alatt. A bárpultnál ellentmondásos dolgok következtek, mint amikor 
valaki barátkozni akar és tavaszodik, és lassan lekerül róla a télikabát, és neveket sorol a hadifogságra 
emlékezve. Jelentést ír a bölcsessége jogán, zoknit húz a falábára, ami egyébként is rövid, megfeledkezik 
minden óvatosságról. „Tanár úrnak jelentem – mondja, – osztálylétszám harminc, jelen van huszonnyolc, 
hiányzik kettő.” Kizárólag a hülye tornacipősök hiányoznak. 

Anita hálóköntösben érkezett haza, szaporán futott felfelé a lépcsőn, géppisztoly lógott a vállán. For-
rongó pillantásokkal méregette a legatyásodott prófétát. 

– Vesztettem! – kiáltozta. Nehezére esett megtenni az első lépéseket, óbégatott, hurutos könnyeket sírt. 
Nevetésre húzódott a szája, homályos gyanú mozdult meg benne, hogy megszületett. Ha így van, táplálkozni 
kell – gondolta. – Most tápászkodtam fel, még a méhlepény a seggemen, a tartásom még rossz, aztán meg 
egy ujjal nagyobb a szívem. Nehéz lesz megszokni. 

Az összes településen rendkívüli állapotot rendeltek el. Anita búcsúzkodott, és apatikusan ült a szo-
bájában. Elaludt, álmodozott, azt álmodta, hogy Ballai mászkál az asztal alatt,  trükkösen nevet, ugat, 
kifejezi, hogy ő már nagyfiú, ha kinyitja a száját, zsoltárokat énekel. – Nem érted, hogy én nem vagyok 
ugyanaz? – kérdezte. – Megvárom, míg eltűnsz az életemből, aztán bemegyek hozzád – mondta Ballai.

– Én meg visszamegyek Becsre – mondta a lány. Sírt és a feje megtelt levegővel és az erei kidagadtak. 
Aludt egyet, nehogy belehaljon. Két-három hónap telt el így, egy szentkép tisztaságával hunyorgott Ballaira, 
suttogott neki kiszáradt, szomjas torokkal. Tovább akart mászni, nekiveselkedett, kitekert egy akácfát, 
sérülten nekiszaladt a házfalnak, a téglahalmoknak. Pörgött, szaladgált, álmosan, aztán lefeküdt a sző-
nyegre, várta, hogy életre pofozzák, félt, hogy belealszik a halálba. 

Ballaiék átbóklásztak a belső udvaron, elvágták a vezetékeket. Páran felmentek utána a fára, ahol elbi-
zonytalanodtak, mert nem tudtak visszamászni. Sugdolództak. Feltűnő volt Anita két szemének össze-
szokott csillogása. Az utca pocsolyás volt, esett az eső, a vihar őrületes tempóban száguldott keresztül 
a városon. Szalkai, hogy valami szerepet kapjon, eszegetni kezdett. Ballai jelezte, hogy csatazajt hall, 
lehasalt a földre, a fülét a vasúti sínekre szorította, továbbmászott és egyre jobban félt. Érdekelte, hogyan 
kell hason csúszva közlekedni az emhármason, ugrásra készen, vadul, kíméletlenül, mint egy krokodil.

A próféta már fent járt a levegőben. Evőeszközöket vitt magával a hátizsákjában, alpakakanalakat, 
késeket, összehajlítgatott villát. Leült, beszélgetett erről-arról, halkan, nehogy a többiek felébredjenek. 
Lépteit elnyelte a fű. Öt perc múlva, hogy elment, elkezdődött az ütközet, mindenki futott, ő is, még a haja 
is nyirkos volt. Olyan volt, mint egy megbocsátó Krisztus, akit csak kioktatnak, megaláznak, megszé gye ní-
tenek, nevetségessé tesznek. Egyedül volt, mozdulatlanul romboló haragjának tárgyával. Szalkai vasvillá-
val tért vissza a csokoládégyárból. Röhögött, kérte, engedjék meg neki, hogy kimenekülhessen innen, és 
visszamehessen a teherautóhoz. Anita ezalatt a bokrok hátterében szűk nadrágba bújt, arra gondolt, hogy 
kikezd a fickóval. Gyorsan hajtott, az út közepén vezette a teherautót, és csak akkor vette észre, hogy 
Szalkai motoron közeledik. Szalkai rossz, törött vállából kiálltak a csontok. Ferde szeme, a három orra, 
az esetlen ujjai mind kiálltak, elszakadtak, összetekeredtek. Lázasan lépdelt csukott szájjal, mintha azt 
játszaná, hogy magasabb a többieknél. Most már legalább százan követték. A miniszter is ott volt közöttük, 
abban a pillanatban hagyta el őrhelyét, amikor a lány elmondta neki a titkot. – Üvölts – kiáltotta a pró-
féta –, üvölts! – A katonák megszállták a hidat, sor került a fogolycserére. Anita most hosszú brokátszoknyá-
ban, szűk cipőben és nadrágban ágaskodott, nyerített, mint a lovak. Sokkot kapott. Nem tudta, mennyi 
időre lesz szüksége az életben maradáshoz, de amikor már a második fogoly is a nyakát szegte, hiszté-
rikusan kiáltozni kezdett. Tudta, hogy élete végéig ragaszkodni fog ezekhez az emberekhez. 

A miniszter pályája magasra ívelt, mint egy jelzőrakéta, aztán lefelé, mint egy hullócsillag, előre, hátra, 
mindenkihez volt egy kedves szava, elmondta, hogy ki lehet bűnös és ki nem, ki lehet hős és ki nem, kit 
kell majd bebörtönözni és kit nem. A próféta tompa ütést érzett a tarkóján. Elesett. Hirtelen kitágult előt-
te a tér, bár ő görcsösen ragaszkodott a délutánhoz, a hokedlihez, a konyhaajtó melletti törölközőhöz, az 
árnyékhoz a lépcsőházban, meg a huszonnégyes autóbuszhoz. Mégis, egyre jobban kibújt a felelősség alól.

Ballai fiatal éveit meghazudtolva a próféta mellé ugrott. Az ütése rövid volt és pontos, pedig remegett 
a keze. Kérdezni akart valamit a prófétától, hogy jobban van-e, vagy talán éppen arra a sörözőre akart 
emlékezni, melyben együtt ittak egyszer Zebegényben. Két üveg Goldstart ittak, és mindenféle kedvez-
ményeket vettek igénybe fizetéskor. Az ifjú Ballai praktikusan öltözködött. Ruhái mind olcsók voltak, 
sőt ha úgy vesszük, tiszták, általában a holtszezonban vásárolta őket. Nem válaszolt, amikor a próféta 
a szemébe nézett, csak elfordult, csendben maradt. Ballai tizenegy éves volt már, majdnem nagykorú, 
mégis beszállt egy ócska Trabantba, lassan hajtott, egyenesen és vigyázatlanul a prófétába szaladt. 

– Folytasd! – kiabálta a próféta Ballainak a sötét sikátorban, amikor elütötte, és a kerekek átmentek 
rajta. Eszébe jutottak a régi szép idők, a tábortüzek, az összejövetelek. A feje mellett ment el a kerék, az 
orra és a füle között. Kellemetlen érzés volt. 

A próféta vállán tetoválások voltak, akárcsak Anita fenekén. A próféta megragadta Anita haját, és von-
szolta maga után, és közben telefonált. Letértek az útról. Még látták őket elfordulni az akácosban Máté-
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– Emlékszem a százkilométeres futamokra a hegyekben – mondta. A naplopó feje elkékült. – Az emlé-
keim úgy vonulnak el a szemem előtt, mint a befagyott folyó jege. – A földbirtokosnak leállt a szíve. – 
Magamat látom, amint nem hagyom, hogy elpusztítsanak, és ez megelégedéssel tölt el. – Az igazgatósági 
tag csontjai olyanok voltak, mint egy római kori ásatás lelete.

– Talán hagyni kellett volna – szólalt meg a csokornyakkendős igazgatósági tag. – Elindultam. Ez volt 
a válaszom. Kerestek, hogy meggyilkoljanak, hogy foglyul ejtsék a gyermekeimet, hogy kikössenek, és 
ez nem tetszett nekem. 

Anita elengedte a naplopót. Élettelenül gurult, de még lélegzett. 
A földbirtokos vizet hozott és egy kivájt üregbe öntötte. A víz, mikor megérezte a vájatot a földben, 

csobogni kezdett. „Ismerem ezt a vájatot – csobogta a víz. – Földműves vagyok. Lecsorgok, vonalakat 
húzok, ások és cserépdarabokat gyűjtök, meg csontokat, olyan emberekét, akik számára véget ért az élet.”

Ballai már tizenöt éves volt. Talán semmitmondóan hangzik, de szeretett élni. Emlékezett a napra, 
amikor felszólították őket és a nyakuknak szegezték a kést. Az apja felfelé emelkedett a ranglétrán, előre 
haladt, jó szakember volt. Csak a neveket, a barátokat, a helyszíneket nem jól rakta össze. Feltűnt mint egy 
üstökös. Jó író volt. A könyveit olvasták. „Mellesleg éppen most jött el az ő ideje” – gondolta Ballai. Látta, 
mikor az anyját megerőszakolták. Nem ájult el, csak vérben fürdött. Az apja feje megrepedt a puskatustól. 

Amikor eszébe jutott mindez, gyengeséget érzett. Hányt. Rángatózó ujjakkal cigarettáért kotorászott, 
megfontoltan, mint aki menekül, lemászik a létrán, és irtózását legyőzve hozzányúl egy véres testhez. 
Mint aki indul megkeresni azt, aki mostanáig őt kereste. 

Anita az oldalán hevert és a bábuival játszott. Fenekét a próféta elé fordította, dühöngött és csapko-
dott, a bábuit rakosgatta, valami mélyben meghúzódó vágynak akart kifejezést adni. A földbirtokosnak 
letörte a fejét, aztán ugyanolyan eszelősen visszaragasztotta. A lábát felrángatta a nyakába. Énekelt, és 
elhatározta, hogy soha többé nem nyúl a bábuihoz. „Ez valakinek az életébe kerül” – gondolta a lány. Ő kü-
lönben is az igazságnak egy másik oldalát ismeri. A fájdalmat, ami vörös csíkként nyújtózkodik a nyakán. 

Elindult.
– Menj és bizakodj! – bátorította a próféta. – Ez a titok. Megkönnyeztem. Oltsd el a lámpát. Szükséged 

lesz a sötétségre. 
Anita Ballai lekopaszított fejét kereste az ujjaival. Sokkal közelebb húzta, úgy helyezkedett el, hogy 

szemben álljon vele, hogy hallgasson rá, mintha azt mondaná, hogy ez már a túlvilág, szánalmas lélek, 
semmi esélyed sincs. Ballai egy villanásnyira elmosolyodott és elindult. Ekkor látta először Anitát fehér-
ben. Bizonytalanul emlékezett arra, hogy elveszítette. Egész életében gyászolni fogja. 

A konyhából lábdobogás, gitárzene és énekszó hallatszott. Ballai azon gondolkodott, hogy közéjük vág 
valamit. Nyomkodta a telefon gombjait. Szalkait kereste, eszébe jutott a kemence, a füstölt hús, és a töltött 
pisztoly meg a katonazubbony, melyen kerek, vörös foltok égtek. Egy dolgot akart: kijutni innen. Eszébe 
jutott a bunker, a cigaretta meg a törött cserepek. Megcsörrent a mobil. Anita kereste a túlvilágról.

szalka felé. Volt egy pillanat, amikor Szalkai halál szívesen mondott volna nekik valami zaftosat. Például 
azt, hogy gyere haver, a kurva nénikédet, verekedjünk meg! Kockáztassunk! 

– Mivel foglalkozol? – kérdezte Anita a prófétától. A lány a földön hevert, a háta mögé szorult a karja. 
Mosolygott, egy percig gondolkodott, aztán kúszva megindult a fák irányába. Lehet, hogy banálisan 
hangzik, de az egész ügy annyira elveszettnek és lehetetlennek látszott. Szalkai arra gondolt, hogy meg-
mondja a lánynak, hogy tetszik a fenekén lévő tetoválás. Levetkőzött, és meztelenül készült a vízbe ugrani. 
Valami utazásféle volt ez, amiről nem akart többet elmondani. Anita büszkén, dalolva úszott a Szamos-
ban, sőt eltűnt egy zúgónál, és amikor feljött, a fák sötétebbik oldala látszott a folyóparton. 

– Bármit mondhatsz is, ez is, az is hazugság – közölte a próféta. Rágyújtott, a figyelmét a cigarettára 
összpontosította. Meztelencsigák hemperegtek a homlokán életvitelszerűen. A próféta az egyik versét 
mormolta, szavalta, bugyborékolta, mint a sistergő láva. Lassan, következetesen, mintha ráérne arra, 
hogy valami tárgyat összeroppantson. 

– Add ide a pénzt! – mondta Anita a prófétának. A lány a nadrágzsebéből egy földbirtokost szedett 
elő, egy naplopót meg egy igazgatósági tagot. 

– Gyermekotthonban lenne a helyed – mondta a próféta.
– Hallgass ide! –  mondta Anita. – Az egy rakás szar. Ha valamit akarsz tőlem, bűvészmutatványokat, 

reménytelen küzdelmet, és közben nem bujdosol világgá, én biztosan nem foglak visszacipelni a konyha-
ajtóból… Szövögetheted az álmaidat. Én holnap estig falazok neked. Arra vagyok felhatalmazva, hogy élve 
kijuttassalak innen. Nem érzek semmiféle megbánást, csak némi haragot, és ez csak gyűlik bennem, 
már alig tudom elviselni. Tökéletesen átérzem a boldogtalan emberek sorsát.

– Nem ismered a szerelmet – válaszolta a próféta. – Tudom, hogy fájni fog. Azt is tudom, hogy mikor 
hazudsz. Te csak egy lány vagy. Illetve talán még annyira sem vagy tökéletes. 

Szalkai csodálkozott, amikor délkelet felé nézett, integetett, hogy meglássák. Arra gondolt, hogy majd 
csak kikerül innen élve, illetve hogy hátha megértik valahára. Semmi kétség, egy bizonyos pillanatban 
majd megértik, gondolta, és akkor majd központilag elrendelnek valamiféle tisztogatást. „Gyalogolhatok 
majd a méteres hóban télen, nélkülözhetek a frontvonalban, élhetek vízbefőtt krumplin meg kömény-
magleveseken”, gondolta.

Hófehér juhok szaladgálnak majd a hegyekben Szabolcs-Szatmár földjén, és a próféta mint egy csikó 
ugrándozik, és éjszakánként egymás után sorjázó ötletekkel a csillagokhoz lép, vallatja őket, hogy mikor 
jön el a végítélet. Illetve hogy gyönyörű ez a föld, és ha rosszul csinálod, egy egész országot veszítesz. 

Anita kirakta a bábukat, munkát adott nekik, hogy dolgozhassanak, például hogy vagonokat rakjanak 
ki. A próféta nyelve érzékeny volt, fájt a feje, kanos volt, csak a lányra gondolt. A táskájában talált némi 
rágcsálnivalót, azt rágcsálta, meg csapkodta magára a hideg vizet. Egy háborúról szóló forgatókönyvvel 
volt elfoglalva az elmúlt hónapokban. A földbirtokos elindult vízért, a naplopó a mobiltelefonján ját-
szott, az igazgatósági tag szertartásosan parancsolgatott.

– Ismeritek a történelmet? – kérdezte a naplopó. – Az ember elmegy a fogászatra, kifúratja a fogait, 
kiszolgáltat magáról minden tájékozódási pontot. Eközben úgy figyel, hogy a szemgolyói kigúvadnak a 
szemüregükből. 

Anita a tenyerébe vette az apró figurácskákat, és rájuk tapasztotta a kezét. 
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MAGÉN ISTVÁN

Hatlapfejűek

Megfordultak a pontok. Hirtelen ellentétes irányban úsztak felettünk az égen. A csecsemők a nyakukba 
kötve viselték a cipőjüket. Holmi elégtétellel felvetették a fejüket, megrázták a sörényüket, labdajátékot 
játszottak, mint amikor két kisgyerek egymásnak dob, utána gyömöszölik egymást, vitathatatlanul fö-
lénybe kerülve forognak, hol az egyik kerül a másik fölé, hol fordítva, mint a propeller, hol ez, hol az, hol 
így, hol úgy. 

– Vigyázz, azok a bamba szájtáti hermelinek még letépik az orrodat, még kimagozzák a fogaidat, 
még mielőtt én, egy őrült, egy kisszerű lajhár teszem ugyanazt. De az is lehet, hogy letépem a füledet, 
csak úgy kedvtelésből, divatból, hogy jobban teljen az idő. Én is képes lennék ilyesmire, zongoráznék 
a homlokodon. – Porhanyós homokban dulakodtak, kőlabdával dobálództak, kőfocit rúgtak a szakadék 
széléig, utána pörögtek, mint a búgócsiga, egymást kilógatták a mélység fölé, a halál fölé, lebegtették, 
lobogtatták csillogó szemmel, mintha csak egy porrongy vagy valami ilyesmi, mintha csak egy darab 
vatta, géz, agyonrángatott cigarettavég lenne.

Ilyeneket mondtak, és még szebbeket, a csecsemők szájba vagdosták egymást, fürtöket tépkedtek 
ki a hajukból, de úgy, hogy a koponyájuk kidomborodó része mint egy alma dudorodott, nem is mint egy 
alma, inkább mint egy körte, sőt mint egy lemezcsavar, igen, egy szokványos, hatlapfejű, rozsdamentes 
lemezcsavar, melyet kinevetünk, megvetünk, lenézünk, kidobunk az ablakon. Vagy, és ez a bé-terv, ki-
halászunk a tengerből, és azt hisszük, hogy egy hal vagy egy tengeri csillag, vagy egy uborka, aminek 
horog van a szájában, és felkiáltással béget. Legyen hal vagy uborka, vagy akár tengeri pasztilla is lehet. 
A lényeg, ha pikkelyei vannak és énekel és horkol is, és ha visszadobjuk, akkor hálaképpen a pofánkba 
röhög, fügét mutat, még le is köp. 

Mindennek ellenére ajánlatos visszadobni. Ugyanis ha nem dobjátok vissza, ha makacskodtok, ha 
kriminálisan viselkedtek, nyavalyogtok, meg mit tudom én…

Szóval, ha verekszenek a kölykök, és szidják egymást, és böfögnek a nyáltól, és közben esik a hó, és dup-
la farkú hópelyhek hullanak kiáltozva, röhögve és bukfencezve, akkor tél van. Ilyenkor középkorú asszo-
nyok cigánykereket vetve óbégatnak, kinéznek az egekből, és füttyentenek, kavarognak, még tanakodnak is 
esés közben, hogy hova érdemes esni, szóval ezt, úgy hallottam, télnek hívják, vagy valami ilyesminek.

És amikor jobban megnézte azt a két kis bolondot, azt a két kis nem-is-tudom-én-micsodát, akkor látta 
megdöbbenve, hogy csigák, a nőstényért verekszenek, szarvacskáikat egymásba bökve öklelik egymást olyan 
erővel, hogy a fák kilengenek, a villanyvezetékek leszakadnak, szikrázva, csapkodva kanyarognak a földön. 

Abban a pillanatban, amikor odanéztem, az egyik csiga éppen beleszúrt a másikba, keresztüldöfte 
rajta a szarvát, felnyársalta, felemelte a levegőbe, diadalüvöltéssel hordozta körül a réten, vagy min, 
azon a faágakkal, levelekkel, lyukas cipőkkel meg óvszerekkel teleszórt területem, amit mi, helybeliek 
komor szájjal és szűkülő szemréssel egyéb híján rétnek hívunk, pedig tudjuk, hogy inkább virágoskert, 
legalábbis a mi felfogásunk szerint. Egy kis patak kanyarog keresztül rajta, csörgedezve botladozik, elvá-
gódik a köveken és énekel, majd fejen állva táncol. Ugrál, kicsit szemtelen, de azért szeretjük, különösen 
amikor átfolyik a kertjeinken, mert csobog, nyaklik, vizet permetez és pisil. 

Szóval a két lurkó mint két csiga verekedtek, egészen komolyan, már-már aggódni kezdtem, mert az 
egyik a bunyó hevében letépte a másiknak a fejét, elkezdte passzolgatni, szabályos oldalpasszokkal közele-
dett a felezővonalhoz, aztán meg a homlokán pattogtatta, végül belsővel felrúgta a magasba, egy pilla-
natra el is tűnt a foci a vulkáni hamuval, olvadt kőzetekkel meg átlátszatlan színű, meg állagú gázokkal 
telített felhőtakaró felett. A felhőtakaró szürke volt, íze a zellerpüréleves ízére emlékeztetett, különben 
rágós is volt, és a diákok hányingerrel küszködve, almalével felhígítva kanalazták. 

Ezt már nem bírtam nézni. Nem én, mi! Azok, akik ott álltunk a szélén vagy a falu határában, bár ott 
volt egy nagy libalegelő is, meg a vasút is arra járt, szóval nehéz volt kiigazodni rajta, meg a legyek kopog-
tak az emberek fején, szép nagy, hatlábú legyek voltak, tiszta ingben, zubbonyban, nyakkendővel. Tarajos 
legyek. Még nem szerepelnek a lexikonban, új evolúciós termék, hangyából, szitakötőből meg zokni da ra-
bokból alakult ki. Kicsik, illetve nem is olyan kicsik, inkább nagyok vagy közepesek, olyan félkilós lehet 
egy, és rakétahajtómű van a potrohuk végén. Fütyülve repkednek. Ha repkednek. A két srác, azt hiszem, 
csecsemők voltak, az egyik fiú, a másik meg lány, de olyan elefántnyakuk volt, zavartalanul verekedtek 
tovább, tépték egymást, még segítettek is egymásnak, bekötözték egymás sebeit, visszaragasztották 
egymás leszakadt fejét, a kinyomott szemek helyére újakat ültettek, szép, öntudatos, fiatal szemeket, 
melyek pulzáltak, mint valami távoli csillag. 

Megpróbáltuk rábeszélni őket a békekötésre, illetve valamiféle kompromisszumos tűzszünetre, va-
lamiféle kopoltyúlengetéssel meg szárnylengetéssel meg faroklóbálással akartunk véget vetni a szörnyű 
jelenteknek. A repülőgépekről bombázták őket. Az a kiskert összeomlott, melyet a patak átszelt, és amely-
ben ibolyák illatoztak és gabalyodtak, muskátlik meg tulipánok, a fákról meg krémes sütemények meg 
kaszinótojásos szendvicsek lógtak, és egy kis híd ívelt át egy kis tavon, egy gyufaszálakból összerakott 
reszketeg fahíd, és a pilléreit aranyszínű szegecsekkel verték ki úgy, hogy minden egyes szegecsre egy-
egy részletet véstek. A csecsemők verekedés közben rázuhantak a hidacskára, leszakították, az porrá zúzó-
dott, belehullott a patakba, forgácsokra szakadt, eltorlaszolta a vizet, ott, ahol az felgyülemlett, kicsapott 
a partra, a konyhakertek, a lakóházak, a szállodák a tróntermekkel víz alá kerültek. A lakók hátukra 
szerelt csónakokkal közlekedtek, még a kapukat is vitték, és végsősoron tisztességes tekintetet vetve az 
összedőlt hídra jajveszékeltek. 

Megpróbáltuk a csecsemőket valamivel ártalmatlanítani. Vízilótejet itattunk velük. Az örökké vajúdó 
Héra melleit felpumpáltuk, és megtöltöttük aludttejjel. Ez azért volt fontos, mert a hadakozók már a tíz-
emeletes épületeket döntögették. A csecsemők megvastagodtak, és már egyáltalán nem tudtuk megfékezni 
őket, pedig tisztában voltunk azzal, hogy azon a helyen, ahol a csecsemők elnyomták a cigarettájukat, ahol 
kiugrottak ágyukból, ahol szomjasan áhítoztak a testiség után, szóval volt egy sejtésünk… Az ötödik világ-
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háború kitörése másodperceken múlott. Tudtuk, hogy ha nem teszünk semmit, néhány száz méter után 
kitör, kipusztulunk, írmagunk sem marad, és nem üldözzük többé szerelmünkkel egymást, és csak a vásá ro-
kon, bábosok mutogatják majd az emberiséget. Fékezzük meg őket, kiabáltak mindenfelé, mert még tömeg-
katasztrófa lesz ebben a langymeleg, holdfényes tavaszi éjszakában. A házak falai már megrepedeztek, és 
csak remélhető volt, hogy valaki átkísér minket, és a repedéseken át háromfejű lakók kászálódtak elő, tré-
ningruhában meg pizsamában, és az atlétatrikójukon viselték a rendjeleiket, és röhögtek és az orvosi lele-
teiket lobogtatták, és cuppantottak hozzá. Az egyik megmutatta a felvágott hasát, a másik a levágott karját, 
a harmadik az összefoltozott szívét. Olyan is akadt, aki darabokra vágva árulta saját magát. Egy fiatal 
nőnek ejtőernyősök ugráltak ki a ruhájából, himbálództak a levegőben, majd hasmánt repültek a völgy 
fölött, kiterjesztett karokkal, melyekből tollak serkentek, sűrű, archaikus, olajjal átitatott, színes körök-
kel, meg téglalapokkal díszített tollak, melyeknek végén apró karmocskák nőttek, és kapaszkodtak, és 
beleakadtak mindenbe, néha el is törtek, meg össze is kapaszkodtak, mint az összekapaszkodó kezek. 

A csecsemők betörték a föld felszínét, leástak, átszakították a legfelső talajrétegeket, lehatoltak a leg-
alsókig, közben lőtték egymást, hadrendbe sorakoztak, szerveződtek, tankokat indítottak nyöszörgő lánc-
talpakkal, síró csapágyakkal, nyafogó tengelyekkel. Az ötödik világháború kitörésének feltételei azoknak 
a hatlapfejű csavaroknak az állásától függtek, vérkeringésük volt, kifejlett, tág rugalmas falú ereik voltak, 
a legmodernebb zsilipekkel és torlaszokkal. A csecsemők halálra váltan csépelték egymást, zajongtak, a föld-
ből kirángatták a csatornacsöveket, a folyókból a hídlábakat, a levegőből a templomtornyokat. A földkábe-
leket foggal tépkedték ki, pofazacskójuk a sokezer voltos áramütésektől megfeketedett, bőrük alatt véralá-
futások keletkeztek, a combjukon, hátukon, fenekükön kialakult elfekvésekből rothadás látszott, láttatni 
engedték bőr alatti izomzatukat, kifekélyesedett csontozatukat, kirojtosodott ízületeiket, még bélcsatorná-
jukat is, melyet száraz időben kilógattak a napra, amely aztán kiszárította azokat. A rajtuk tenyésző zöld, 
kék meg sárga gombák is kiszáradtak, porrá száradva hintették szét színes spóráikat a levegőben. Égre 
néző tekintetükben csipetnyi alázat volt. Valamelyiknek az orrlyukában egy foltos boa tekergőzött. A föld 
repedéseinek mélyén megcsillant a vöröslő áfonya, a kéklő boróka és az aranyló macskagyökér. 

– Te gondolatpusztító, szégyenkárogó gyomorzsák. Állatfejed lelombozódott, idióták írják a beszédei-
det, repedtsarkú kurvák petéiből tekeredtél, csavarodtál a napvilágra, ők alkották, leégett tekercsekből, 
hieroglifákkal összecsorgatott, félretekercselt, az idő pinájára rácsorgó agyvelődet. Meggymagnyi agyadban 
giliszták fészkelődnek, kromoszómáid lapostetvek kromoszómái. Gyújts tüzet, hogy megégesselek, hogy 
rozsdás karmantyúidat levagdoshassam, hogy a szádon ki-beugráló patkányok állhatatosak legyenek, 
mint a sziklák. Egyetlen fújással elpárologtatlak, fellebbentelek az örök gázok világába, az űrbe taszítalak. 
Metszeteket készítek belőled, dunsztosüvegekben fürdetlek, metilalkohollal mosom a fogaidat, melyeket 
aztán kigyomlálok a trágyázott fogínyedből… – zsenge énekhangon énekelte ezt az egyik csecsemő, aki-
nek a orrlyukai füstölögtek, tűhegyes agyarai átlyukasztották a felső ajkát éppen abban a pillanatban, 
amikor egy ártalmatlan bomba pofán találta. 

Felsorakozott a nehéztüzérség. Most, még mielőtt bármi befejeződött volna, a másik csecsemő szólalt 
meg, az, amelyiknek az agya kitüremkedett a fején, illetve már nemcsak kitüremkedett, átbökte a kopo-
nyacsont varratait, az erek piros firkákat rajzoltak a koponyára, az agyi impulzusok pattogva igyekez-
tek tovább jutni, de visszapattantak a szövetekről. Még egyszer, utoljára hátrafésülte olajos haját, egyenes, 

vastag szálú fürtjei belegabalyodtak a puhább részekbe, ráhajoltak, a szemére tapadtak, simán, érzékte-
lenül. Semmit sem látott, csak a csigákat, melyek a füle járataiba húzódva, rágóikat kitátva, hosszú szar-
vaikon ülő szemeikkel vizslán hunyorogva, kacsingatva kerestek menedéket. Nyálkás, ragacsos, ezüstös 
váladékot húztak az arcon át, a járomcsontokon, az ajkakon, egészen a szemöldök vonaláig. 

– Múúú… – mondta a lánycsecsemő, és megrázta magát. A nehéztüzérség tankjai a bal fület támadták, 
szétlőtték, a fülcimpáit megrepesztették, a halántékát beverték, már a homlokát is kilyukasztották az 
aknavetők és a szétszórt repeszdarabok. A csecsemők a rakétákat elkapdosták. A leszórt bombák általá-
ban a vállukon, nyakukon, tenyerükben robbantak. A robbanások utóhatásait, a törmelékeket, a leomló 
falakat, az elektromos tüzeket, melyek a felhőkben keletkeztek, robbantómesterek irányították. A tűz-
szerészek a furatokba tolták a dinamitot, a lábikra és a bokacsont közé, oda, ahol a bokaízület lágyabb. 
A talp dudorai alá is, meg a lábujjak közé is. 

A támadás hajnali négykor indult a tenger felől. A 45 000 tonnás repülőgép-anyahajó három kilo-
méterre horgonyzott a parttól, tizenhárom tengeri mérföldre az áramlattól, harmincötezer lábnyira 
a gázkitöréstől. Az anyahajóról felszállt kétmotorosok siklórepülésben rátámadtak az ellenségre. Az 
óriáscsecsemők a nyakukon lévő hatlapfejű csavarokat csavargatták, azoknak is inkább a szélső pere-
mét, a tanksapkákat meg a menetes bekötőnyílást. 

És akkor a csecsemők növekedni kezdtek. Már a fél országot eltakarták. A folyók kitértek előlük, 
feltekeredtek, mint a szőnyeg, locsogtak és üvöltöztek. Aztán a térdük nőtt meg, vastag térdkalácsaik 
lemerevedtek, szétestek, elporladtak, sugárzássá lettek, aztán meg égve, füstölögve, tűzcsóvát húzva 
hullottak vissza. A kezeik belelógtak az óceánba. Megkavarták, aztán meg kiloccsantották. 

A kontinensen az emberek fegyverkeztek. Összerakták a vackaikat, számlálták az időt, nem érték be 
a nappalokkal, sem az éjszakákkal. Érezni lehetett a sok ötletnek kijáró helyeslést. A háttérben felsorako-
zott fénylő pontok egyre hevesebben világítottak, egyre megháborodottabban táncoltak. A nehézségek és 
a könnyebbségek hangzatosak voltak és harsogtak. Az emberek maszkokat öltöttek, felhúzták kesztyűiket, 
és a szomszédos bolygókra készülődtek. A csillagok kigyúltak, kihunytak, megint kigyulladtak. Mindenki 
igyekezett jeleket fogni. A Földön maradottak a balsejtelem határtalansága láttán gyanakvóvá váltak. 

Délután öt óra volt. Több szó el nem hangzott többé. Az űrhajók méltósággal teli lassúsággal elin-
dultak. A fejemre illesztettem a koronát és azt mondtam:

– Ez így természetes. Ez így alakult. A győztesek, ha lesznek ilyenek, engem fognak elátkozni. A hangok 
semmiféle illedelmes dallamot nem hoznak többé, és ha valaki barátsággal megfogja a másik ember 
kezét, és nem vár és nem sürget, és az égen látszanak még azok a fénylő pontok, és azok fontosak, azok 
a visszahódíthatatlan csillagok, azok, melyeket mindmáig elhallgattam előttetek, pedig felajánlhattam 
volna valamit, például azt, hogy figyelmeztetlek benneteket, mert minden, ami történt, értelmünk elle-
nére történt. Ha darabokra esünk szét, akkor is tisztelegnem kell előttetek.

Az űrhajó beindult. Tűzcsóvát vetett az égre. A Földön már nem volt senki. Rémülten kapaszkodtam 
fel az egyetlen helyes irányba indulóra, minden gondolatom az volt, hogy felidézzem a kamaszkoromat, 
a megmentett éveket, a szülői házat, ahol a szokásaim kialakultak. Aztán meg arra gondoltam: mit tettünk? 
Tettünk-e valamit az ismeretlenekért, a fiatalokért, az üvöltözőkért? Utoljára még visszanéztem a Föld-
re, ahol egyetlen hullámzó boldogság volt a tenger. Egy apró falevél ringott a levegőben. 
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