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– Tudna kölcsönadni egy köntöst? – motyogta zavarodottan Csőkés.
– Mindjárt hozok valamit. Addig a gatyát is… – mutatott a vízösszefolyó fölött heverő nadrágra.
– De azt nem kentem össze a véremmel – húzta össze magát Csőkés, bár ettől nem lett kisebb, a po-

cakja viszont még határozottabb gömböt formált.
– Nem baj – veregette meg Csőkés liba-, vagy inkább gúnárbőrösen lógó vállát. – Egy füst alatt azt is 

kimosom.
– Akkor miben megyek haza? – esett kétségbe Csőkés, ahogy ebbe belegondolt.
– Mért, gatyában hazamenne? – mosolygott a diadalmas nő szerepébe emelkedő Kaparós.
Csőkés megvakarta a fejét. „Van ebben valami. Itt senki sem ismert, bánja a fene, ha meglátnak, de 

a garázs és a lakás között legalább száz méternyi az út. Ott viszont majdnem mindenkivel köszönő viszony-
ban vagyok. Szájára venne a világ” – gondolta.

– Itt marad, míg megszárad a holmija – jelentette ki kategorikusan Kaparós, majd elviharzott a ru-
hásszekrénye irányába. A pongyola szárnyként csapkodott oda, majd vissza, mást láttatva oda és mást 
vissza, amitől Csőkés oda-vissza volt. – Egyelőre ezt tudom adni – tette le az automata mosógép tetejére 
a válogatott holmit. – Próbálja fel, hogy jó-e! Addig főzök egy kávét.

– Két cukorral kérném.
– Rendben.
Csőkés Sámuel letaposta a zoknijait, majd szemérmesen beljebb hajtotta a fürdőszobaajtót, de nem 

csukta be, hogy lássa és hallja, ha Kaparós visszafelé tart. Aztán letolta a bokszeralsóját, amelyen kitapin-
tott némi nedvességet, s ettől még inkább zavarba jött, mert arra gondolt, hogy Kaparós láthatta a húgy-
foltot és érezte is. „Mit gondolhat most felőlem? Hátha mégse vette észre” – és begyömöszölte a mosásra 
váró véres inge ujjába. Egy nedves törlőkendővel kiszolgálta magát, és áttörölgette ágyékát, hogy kissé 
felfrissítse a szagát. Utána a kapott holmikat szétszortírozta a mosógépen. Gatya helyett egy csipkés 
tangát talált. Ránézésre se tűnt nagynak, de miután belelépett, s fél kézzel térd fölé cibálta, egyre remény-
telenebbnek tűnt a vállalkozás a cél teljesítésében. Jobbról-balról – de csak ballal – rángatva az ülepe 
alatti részig tudta eljuttatni: fennakadt a töke a tovább már nyúlni képtelen derékrészen. Sehogy se akart 
rámenni a tanga. Odahajolt az ajtóréshez, hogy kiszólhasson:

– Nagyobb nincs?
– A nagyanyámé. Imént találtam belőle egyet – jött a szoba felől Kaparós hangja, a konyha irányából 

pedig a kávé illata. Az előbbi azonban nem volt igaz. Tíz évvel korábbi fehérneműi között kutakodva, hi-
szen sajnálta kidobni a szebb darabokat, miután kemény diétával, s ezt igazán nem vallhatta be, sikerült 
valamennyi akkori viseletéből kifogynia, talált egy olyan tangát, amelynek volt némi esélye, hogy Csőkésre 
felkerülhet. – Rögtön viszem.

Csőkés kinyújtotta a balját az ajtórésen, hogy odategyék a „nagyanya” fehérneműjét, de Kaparós látni 
akarta, hogy megfelelő lesz-e a méret, hát benyitott. Csőkés maga elé kapta a visszérfáslis kezét, Kaparós 
pedig kinyújtotta a tanga derekát, s odamérte Csőkéshez.

– Ez éppen jó lesz – mondta Kaparós, és belehelyezte Csőkés ép tenyerébe az imént próbáltat.
– Huh, de jó – könnyebbült meg Csőkés, bár főképp nem attól, hogy a tanga mérete megfelelő, hanem 

hogy Kaparós elviharzott a konyha irányába, mert ott utolsókat szuszogta a kávéfőző.

HANDÓ PÉTER

Körök a mindenségben

(Részlet)

29 — D6

Kötszer helyett csak visszérfáslit talált Kaparós Gizella az egészségügyi szettjében, mert ennek közelgő 
nélkülözhetetlenségére számított, hiszen a családján belül harminc fölött mindenki combján kidudoro-
dott egy golyóstoll-vastagságú ér. Mért lenne ő ebben kivétel? A közelmúltban éppen betöltötte a harmadik 
ikszet, ideje volt felkészülnie a visszér támadására. Azzal ellenben nem kalkulált, hogy valaha is sebet 
kell kötöznie. Ráadásul a mutatóujjon egy jó mélyet, a kicsin pedig épp csak egy felületi karcolást – azt 
már alig érte el a lecsukódó bugylibicska éle –, a közteseken pedig köztes mértékűt. A nehézséget az jelen-
tette a sebek ellátása során, hogy először az ujjakat külön-külön, aztán egybefogva is be kellett pólyálnia 
a visszérfásli felaprítása nélkül, különben annyi az előrelátásának. „Ha holnap reggel előbukkan az a fránya 
ér, mivel fogatja le? Csőkés Sámuel – mint ügyeletes balfácán – mért pont nála sérült meg? Nem tudott 
volna a házon kívül?” – dohogott magában, de látszatra odaadóan mosolygott a fürdőszobában, ahová 
azonnal bevezette Csőkést, nehogy valamit összekenjen a lépcsőházon és a folyosón túl. A társalgó parket-
tarésébe például behatol a vércsöpp, nyomot hagy a szőnyegen, a bútorhuzaton. A fürdőszoba és a folyosó 
kövezete fölmosható. Legföljebb egy kis sikálással rá kell segíteni az odaszáradt vér eltüntetése során.

Csőkés megadóan tűrte, hogy Kaparós egy ampullányi jódot locsoljon a mosdókagyló fölött az ujjaira, 
majd bebugyolálja a fránya sebet, aztán kigombolja a zakóját, és először kibújtassa belőle az ép kezét, 
majd óvatosan leengedje a sérülést szenvedőn. A mozdulatsor végén Kaparós hanyagul rádobta a zakót 
a kád szélére. Végighúzta a véres ingen, nadrágon a mutatója bíborszínű körmét, és határozottan, de alá-
rendelt alázattal utasította Csőkést:

– Vegye le ezeket, kimosom! – s kissé oldalra lépve belefogott a saját pecsétes holmijától való megsza-
badulásba.

Mire Csőkés megbabonázottan kilépett a cipőjéből, Kaparós már a felsőtestét tisztogatta illatos és 
nedves törlőkendővel. Mire ballal kicsatolta a nadrágszíját és kigombolta a sliccét, és bokáig lehullajtotta 
a nadrágját, Kaparós már magára kapta a pongyoláját a szobában és visszatért a fürdő ajtajába, ahonnan 
szemrebbenés nélkül stírölte a vetkőzéssel bajlódó Csőkést. Az ingből való kibújásnál ismét készségesen 
sietett Csőkés segítségére, aki ekkor már reszketegen dörzsölgette össze a zoknis lábfejeit, mint aki fázik. 
Úgy vélte, ezen a ponton most már igazán megáll. Illetlenség így mutatkoznia egy hölgy előtt, főleg hogy 
még mindig nem jött rá, miként is szólíthatná.
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kimutatására alapozva – minden negyvenkilencedikben váltott ki erős késztetést arra, hogy megoldja 
Benődy életének nehézségeit, ami miatt nem képes átkelni a zebrán, öngyilkosságra alkalmas kamionra 
vár, mert az összes pénzét elultizta, vagy autodidakta kéregető, akinek fogalma sincs a koldulás művé-
szetéről. Benődy ilyenkor előzékenyen fölemelte a kezét, hogy jelezze, nem szükséges megszólalni, mindent 
tud, és hozzáfűzte:

– Köszönöm, azt nem akarom.
A többség számára ez elégségesnek bizonyult, bár napokig tartó fejtörést okozott bennük az „azt” 

lehetséges jelentésének számbavételével, azonban nagy átlagban a negyvenkilencedikek közül a harminc-
hetedik elszántabbnak mutatkozott a szamaritánuskodásra: pénzt nyomott Benődy tenyerébe, vagy igye-
kezett elmozdítani a lámpavastól a zebra irányába, vagy egyszerűen megszeretgélte buksisimogatással 
és odaadó öleléssel, ami inkább tűnt lelkiismeret-javító gyakorlatnak, mint valódi segítségnyújtásnak, 
s e szerinti rövid lefolyással bírt. Ugyanakkor ezen a téren is voltak messzebb merészkedők. A harminc-
hetedikek közül minden tizenharmadik vette a bátorságot és hosszú szentbeszédbe kezdett a létezés 
nagyszerűségéről, amitől Benődy „semmiképp se fossza meg magát, mert rá még nagyon nagy dolgok 
várnak”. Benődynek ezekre az emberekre nem volt ráhatása, bárhogy igyekezett elejét venni a felé irányuló 
megértőkedvnek. Hiába mondta jó előre: nem lesz öngyilkos, nincs szüksége lelki támaszra, sőt örökbe 
se kell őt fogadni, még ha a szülei már nem is élnek, túl van a gyerekkorán, meg azon is, hogy idegenek 
babusgassák vagy gügyögjenek neki mindenféléket, ő csak egyszerűen itt kívánja kipihenni magát. 
Ezek az alakok (túlnyomórészt nők) szent meggyőződésükkel győzködték Benődyt, szinte kézről kézre adva. 
Mikor Benődyben elpattant az ideg, taszított egyet az éppen fülébe sutyorgón, s pontosan arra indult el, 
amerre az autós forgalom zajlott, hogy követni ne merészeljék. Szinte sávválasztó vonaltól sávválasztó 
vonalig szökellt, mint aki látja, hol van rés a forgalomban, pedig csak hallotta. Meg is bámulták miatta, 
illetve többen elrebegtek egy imát azért, hogy el ne üssék, aztán egy másikat, hiszen a vakszerencse műkö-
déséről láthattak tanúságtételt, s ez kész csoda. (A csoda vigye el!) Így kellett lennie. Esetleg még ígyebb.

Benődy fölhagyott azzal, hogy a másik járdasziget oszlopát is igénybe vegye háttámasznak, inkább 
megindult a zsinagóga hűlt helye irányába, amelyen túl egy valamivel csendesebb, ám kevesebb zaklatás-
nak kitevő park padja várta – igaz, estére. Pillanatnyilag Koczkássy József foglalta el teljes terjedelmével 
teljes terjedelmében. Aludt, bűzös nyálat csorgatva szája szegletéből. Benődy ezt nem igazán kultiválta, 
s amennyiben kézközelben van egy kultivátor, akkor Koczkássyt azzal művelteti. Így viszont csak kifakadt, 
mert harmadízben akasztották meg a tevékenységében aznap:

– Műveltetem a kedves édesanyját! Ez itt egy város, s nem paraszttanya – bökte meg Koczkássy oldalát, 
aki egyet horkant erre. – Hallja-e, hékás? Nagyon nem kóser, amit csinál.

– Höh? – nyitotta föl Koczkássy a vörösben pompázó szemeit, majd azonnal vissza is zárta, hogy minél 
tökéletesebben azonosulhasson a zaklatójával. – Maguknál a pad névre szóló? Hozzon róla egy önkor-
mányzati igazolást, akkor elhiszem!

– Nem gondolja, hogy nem idevaló? – morgott Benődy, miközben láthatta volna, hogy van a parkban 
szabad pad is; csak az nem érdekelte.

– Idevaló vagyok, mert idefeküdtem – jelentette ki Koczkássy határozottan, ám ahogy belegondolt, 
mit is mondott, rögtön hozzáfűzte: – Csak azt nem tudom, mikor és hogyan kerültem ide.

Csőkés lecibálta, amit korábban fölcibált, közben azon tűnődve, „vajon milyen nagyanya az, aki ilyen 
fehérneműt hord? Egészen modern szellemű lehet”, majd sikeresen fölhúzta a kölcsönkapottat, habár 
akadt vele némi gikszer.

– Főnök, hogy ez magának milyen jól áll! – csapta össze tenyerét a visszatérő Kaparós.
– Csak nyom és könnyen kiborul belőle…
– Rá se rántson, itt vagyok én. A beosztott, ahol tud, segít, ez már csak természetes. De nem azért 

mondom, mert mindenki így gondolkodik a cégnél.
– Tudja, ezt szeretném én magában, csak hát…
Kaparós sietve vágott a szavába, miután Csőkés felemelte visszérfáslizott jobbját, amiben több volt, 

mint aminek a kifejezésére volt hivatott:
– Eskü kötelezi? – lepődött meg, mert Csőkést mindenki szinglizte a háta mögött.
– Á! Mit nem mond? De most azonnal meg is esküdhetek…
– Ugyan, főnök, csupán félreértettem. Elnézem érte.
– Értem – válaszolta Csőkés zavarodottan, mivel érezte, hogy hiába igazította a dákóját felfelé, a bal 

heréje ledes lámpafényre kívánkozott, s ez a kívánság azonnal teljesült, utat talált magának a csipkék alól.
„Dehogy érted, faszikám” – gondolta Kaparós Gizella, s ettől még szélesebb mosolyba tágult a szája.
– Jöjjön, kávézzunk! Még kihűl – lebbentette meg az otthonkáját hirtelen és többszöri fordulásával 

Kaparós.
– Egy pillanat – nyúlt a mosógépen lévő ajándék otthonkáért Csőkés, hogy elfedje zavara forrását.
– Ne bajlódjon vele. Több is játszott Mohácsnál – s megfogta Csőkés ép kezét, amelyből erre kicsusz-

szant az otthonka, s alálebegett a nadrágra.
– Fázom. Még a végén bedobom a botom – makacskodott egy picinykét Csőkés, de épp csak annyira, hogy 

elvonszolhassák a csővázas kanapéig, az üveg dohányzóasztal mellé, melyen két csésze kávé gőzölgött, az 
egyik alátétjén két barnacukorkockával. Miközben helyezkedett, a jobb heréje is – informálódási céllal – 
előjött megnézni, mi is van történőben. – Előtte ráharap-e a csali? – mutatott a falun függő férfiportréra.

– Még meg is rágja – s Kaparós elővarázsolt a hátuk mögül egy kistányér süteményt.

30 — F7

Nem lopakodott vissza a házba, pedig kíváncsi volt módfelett arra, mi fog történni ezek után. Benődy 
Mártonban – minden rossz híresztelés ellenére – nem forrt az epe, de nem is fagyott jégkásává, jól elvolt 
a maga keserűségében, hogy nem őt vitték lakásra, mindenféle bizonytalan eredetű lőrét kortyolgatni 
egy elhibázott szex előjátéka gyanánt. Vitte hát a lába minél messzebb, nehogy illetlen dolgokat szuszog-
janak az érzékeny fülébe. Egyenesen oda, ahol a város legzajosabb, a Bajcsy-Zsilinszky és a Bem út keresz-
teződésébe, ahol majd minden átutazó és nyugat felől érkező városnéző keresztülhalad, illetve a közeli 
buszállomás és piac révén a gyalogos forgalom is messze meghaladja a hatvan kilométeren belüli közterü-
letekét. Itt, az érkezési oldalon aztán lehorgonyzott, azaz nekivetette a hátát a közvilágítás zöldre festett 
lámpavasának, ami minden arra haladó gyalogosnak szemet szúrt, és átlagosan – a statisztikai hivatal 
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kimutatására alapozva – minden negyvenkilencedikben váltott ki erős késztetést arra, hogy megoldja 
Benődy életének nehézségeit, ami miatt nem képes átkelni a zebrán, öngyilkosságra alkalmas kamionra 
vár, mert az összes pénzét elultizta, vagy autodidakta kéregető, akinek fogalma sincs a koldulás művé-
szetéről. Benődy ilyenkor előzékenyen fölemelte a kezét, hogy jelezze, nem szükséges megszólalni, mindent 
tud, és hozzáfűzte:

– Köszönöm, azt nem akarom.
A többség számára ez elégségesnek bizonyult, bár napokig tartó fejtörést okozott bennük az „azt” 

lehetséges jelentésének számbavételével, azonban nagy átlagban a negyvenkilencedikek közül a harminc-
hetedik elszántabbnak mutatkozott a szamaritánuskodásra: pénzt nyomott Benődy tenyerébe, vagy igye-
kezett elmozdítani a lámpavastól a zebra irányába, vagy egyszerűen megszeretgélte buksisimogatással 
és odaadó öleléssel, ami inkább tűnt lelkiismeret-javító gyakorlatnak, mint valódi segítségnyújtásnak, 
s e szerinti rövid lefolyással bírt. Ugyanakkor ezen a téren is voltak messzebb merészkedők. A harminc-
hetedikek közül minden tizenharmadik vette a bátorságot és hosszú szentbeszédbe kezdett a létezés 
nagyszerűségéről, amitől Benődy „semmiképp se fossza meg magát, mert rá még nagyon nagy dolgok 
várnak”. Benődynek ezekre az emberekre nem volt ráhatása, bárhogy igyekezett elejét venni a felé irányuló 
megértőkedvnek. Hiába mondta jó előre: nem lesz öngyilkos, nincs szüksége lelki támaszra, sőt örökbe 
se kell őt fogadni, még ha a szülei már nem is élnek, túl van a gyerekkorán, meg azon is, hogy idegenek 
babusgassák vagy gügyögjenek neki mindenféléket, ő csak egyszerűen itt kívánja kipihenni magát. 
Ezek az alakok (túlnyomórészt nők) szent meggyőződésükkel győzködték Benődyt, szinte kézről kézre adva. 
Mikor Benődyben elpattant az ideg, taszított egyet az éppen fülébe sutyorgón, s pontosan arra indult el, 
amerre az autós forgalom zajlott, hogy követni ne merészeljék. Szinte sávválasztó vonaltól sávválasztó 
vonalig szökellt, mint aki látja, hol van rés a forgalomban, pedig csak hallotta. Meg is bámulták miatta, 
illetve többen elrebegtek egy imát azért, hogy el ne üssék, aztán egy másikat, hiszen a vakszerencse műkö-
déséről láthattak tanúságtételt, s ez kész csoda. (A csoda vigye el!) Így kellett lennie. Esetleg még ígyebb.

Benődy fölhagyott azzal, hogy a másik járdasziget oszlopát is igénybe vegye háttámasznak, inkább 
megindult a zsinagóga hűlt helye irányába, amelyen túl egy valamivel csendesebb, ám kevesebb zaklatás-
nak kitevő park padja várta – igaz, estére. Pillanatnyilag Koczkássy József foglalta el teljes terjedelmével 
teljes terjedelmében. Aludt, bűzös nyálat csorgatva szája szegletéből. Benődy ezt nem igazán kultiválta, 
s amennyiben kézközelben van egy kultivátor, akkor Koczkássyt azzal művelteti. Így viszont csak kifakadt, 
mert harmadízben akasztották meg a tevékenységében aznap:

– Műveltetem a kedves édesanyját! Ez itt egy város, s nem paraszttanya – bökte meg Koczkássy oldalát, 
aki egyet horkant erre. – Hallja-e, hékás? Nagyon nem kóser, amit csinál.

– Höh? – nyitotta föl Koczkássy a vörösben pompázó szemeit, majd azonnal vissza is zárta, hogy minél 
tökéletesebben azonosulhasson a zaklatójával. – Maguknál a pad névre szóló? Hozzon róla egy önkor-
mányzati igazolást, akkor elhiszem!

– Nem gondolja, hogy nem idevaló? – morgott Benődy, miközben láthatta volna, hogy van a parkban 
szabad pad is; csak az nem érdekelte.

– Idevaló vagyok, mert idefeküdtem – jelentette ki Koczkássy határozottan, ám ahogy belegondolt, 
mit is mondott, rögtön hozzáfűzte: – Csak azt nem tudom, mikor és hogyan kerültem ide.

Csőkés lecibálta, amit korábban fölcibált, közben azon tűnődve, „vajon milyen nagyanya az, aki ilyen 
fehérneműt hord? Egészen modern szellemű lehet”, majd sikeresen fölhúzta a kölcsönkapottat, habár 
akadt vele némi gikszer.

– Főnök, hogy ez magának milyen jól áll! – csapta össze tenyerét a visszatérő Kaparós.
– Csak nyom és könnyen kiborul belőle…
– Rá se rántson, itt vagyok én. A beosztott, ahol tud, segít, ez már csak természetes. De nem azért 

mondom, mert mindenki így gondolkodik a cégnél.
– Tudja, ezt szeretném én magában, csak hát…
Kaparós sietve vágott a szavába, miután Csőkés felemelte visszérfáslizott jobbját, amiben több volt, 

mint aminek a kifejezésére volt hivatott:
– Eskü kötelezi? – lepődött meg, mert Csőkést mindenki szinglizte a háta mögött.
– Á! Mit nem mond? De most azonnal meg is esküdhetek…
– Ugyan, főnök, csupán félreértettem. Elnézem érte.
– Értem – válaszolta Csőkés zavarodottan, mivel érezte, hogy hiába igazította a dákóját felfelé, a bal 

heréje ledes lámpafényre kívánkozott, s ez a kívánság azonnal teljesült, utat talált magának a csipkék alól.
„Dehogy érted, faszikám” – gondolta Kaparós Gizella, s ettől még szélesebb mosolyba tágult a szája.
– Jöjjön, kávézzunk! Még kihűl – lebbentette meg az otthonkáját hirtelen és többszöri fordulásával 

Kaparós.
– Egy pillanat – nyúlt a mosógépen lévő ajándék otthonkáért Csőkés, hogy elfedje zavara forrását.
– Ne bajlódjon vele. Több is játszott Mohácsnál – s megfogta Csőkés ép kezét, amelyből erre kicsusz-

szant az otthonka, s alálebegett a nadrágra.
– Fázom. Még a végén bedobom a botom – makacskodott egy picinykét Csőkés, de épp csak annyira, hogy 

elvonszolhassák a csővázas kanapéig, az üveg dohányzóasztal mellé, melyen két csésze kávé gőzölgött, az 
egyik alátétjén két barnacukorkockával. Miközben helyezkedett, a jobb heréje is – informálódási céllal – 
előjött megnézni, mi is van történőben. – Előtte ráharap-e a csali? – mutatott a falun függő férfiportréra.

– Még meg is rágja – s Kaparós elővarázsolt a hátuk mögül egy kistányér süteményt.

30 — F7

Nem lopakodott vissza a házba, pedig kíváncsi volt módfelett arra, mi fog történni ezek után. Benődy 
Mártonban – minden rossz híresztelés ellenére – nem forrt az epe, de nem is fagyott jégkásává, jól elvolt 
a maga keserűségében, hogy nem őt vitték lakásra, mindenféle bizonytalan eredetű lőrét kortyolgatni 
egy elhibázott szex előjátéka gyanánt. Vitte hát a lába minél messzebb, nehogy illetlen dolgokat szuszog-
janak az érzékeny fülébe. Egyenesen oda, ahol a város legzajosabb, a Bajcsy-Zsilinszky és a Bem út keresz-
teződésébe, ahol majd minden átutazó és nyugat felől érkező városnéző keresztülhalad, illetve a közeli 
buszállomás és piac révén a gyalogos forgalom is messze meghaladja a hatvan kilométeren belüli közterü-
letekét. Itt, az érkezési oldalon aztán lehorgonyzott, azaz nekivetette a hátát a közvilágítás zöldre festett 
lámpavasának, ami minden arra haladó gyalogosnak szemet szúrt, és átlagosan – a statisztikai hivatal 
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– Hát akkor éppen ideje, hogy megkeresse!
– Tudja mit? Keresse meg maga! Én meg itt megvárom, mire jutott.
Benődy úgy érezte, ismét falnak ütközött. Ezúttal egy vízszintesen elhelyezkedőbe. Bögye nem lévén, 

de mégis a bögyébe került Koczkássyra legszívesebben ráhunyorintott volna, ha ezzel a kedvenc padját nem 
rongálja meg. Mire jó egy középen kettészelt pad? Arra, hogy két szék helyett egy pad közé essen? Viszont 
ezt a csatát se szívesen adta volna fel, mert így se tudott a tükörbe nézni.

– Látja, hogy én ki vagyok? – fenyegetődzött Benődy.
– És ön, hogy én ki vagyok? – vágott vissza Koczkássy, s hogy azonnal kihasználja a szavakban rejlő 

kettősséget, hozzáfűzte: – Egy förtelmesen szmogos helyen valami észveszejtő tejet adtak. Ha nem akarja, 
hogy képen hányjam, békén hagy.

Benődy erre belenézett Koczkássy közelmúltjába, amelyben egy feles se tréfa, de az a korsó igencsak 
feledésre méltó.

31 — G5

Nem morognék, de most már késő, / köröttem fal, és toll a véső. / Árkot vájok. / Jobb svihákot / ne remélj, nő!
Nem szórtam borsószemet, se színes kavicsokat, az egyik fa meg olyan, mint a másik. Ág erre, ág arra. 

Göcsört itt, göcsört ott. Ki gondolta, hogy dzsungel a természet? A völgy egy szűk szorosban csörgedező 
patakot eredményezett. Éppen elegendő volt a víznek elcsordogálni. Feltűrt nadrágszárral, meztéláb kö-
vettem, amerre szaladt, miközben sárgásbarna homokfalak tornyosultak fölém. A mohásabb részek 
csúsztak és a homokosabbak is. Csak ahol a homokkő keménysége támasztott alulról, ott álltam némiképp 
stabilan, bár a kezdetben kellemesnek tetsző hűvösség egy idő után görcsbe rándította a talpam, s ez is 
elbizonytalanított. Enyhület végett még átmenetileg sem tudtam kilépni a mini Grand Canyon mini Colo-
radójából. Viszont, hogy egy vízesést fogok felülről csodálni, azt nem vártam. Arra a merészségre pedig, 
hogy sacc/kábé hat méter magasból alávessem magam, alkalmatlannak bizonyultam. A lezúduló víz jó, ha 
egy méter mély katlant vájhatott. A gravitációs gyorsulás miatti becsapódás erején vajmi keveset fékezne, 
odakenődnék haleledelnek az aljához. Vagy ebihaleledelnek, mert más nemigen fickándozott egy-egy 
mohás rész kivételével a patakban. Itt viszont a visszaúthoz nem kellett útmutató kavics vagy borsószem, 
ahonnan le tudtam ereszkedni a hegyoldalból, ott tudtam visszakapaszkodni. Föntről, csak kellő távol-
ságból szagoltam a látatlan csobogó víz illatát. Így is reménykeltő volt a völgy felé mutatása, míg egy 
másik szurdokkal össze nem találkozott. Egy mini Grand Canyon innen, egy mini Grand Canyon onnan. 
Ám annyira azért nem mini, hogy alpinista fölszerelés nélkül belevágjon akár egy alpinista is. Egy nem-
alpinista meg legfeljebb beleszédül, belecsusszan, ha óvatlan. Én azonban mindig óvatos duhaj voltam. 
Egy kanyonágat kipipálhattam, elindultam hát a másik mentén fölfelé. Ez volt a kisebbik, mert pár száz mé-
ter után kinyíltak az ég felé a falak, aztán megjelent az oldalukban valamiféle gyér növényzet, amit – 
módfelett hiányos botanikai ismereteim alapján – nevezzünk egyszerűen fűnek, habár az elég jól látszott 
rajta, hogy kalászt nem fog hozni ezentúl sem, vagyis a rosszul megadott név nem változtat természe-
tén. Az önbizalmam viszont megnövelte: esélyem van egy száraz és töretlen lábon való átkelésre.

Gondoltam, csak jussak haza, úgy kiírom magam ebből a történetből, mint a pinty. Bár az meg bele 
se írta. Ezt én követtem el az imént. Tehát úgy kiírom magam, mint előbb a pintyet bele. Vagy mint 
a huzat? Csak az meg kint nincs. Hogyan írjam kintre, ha csak bent van létjogosultsága? Hogy ennyire 
problémás legyen egy kiírás, azt gondolta a fene, de otthon megoldom, ha addig élek is.

Kiss Barna Pál is arra gondolt, addig él, míg megoldja, utána éhen hal. Vagy előbb? Esetleg bízza az 
egészet az adrenalinra? Amikor egy igazi Kiss soha semmit nem bíz másra. Majd ha úgy akarja, éhen 
hal. Egyelőre feladat van, kihívás van, küldetés van, meg annyi minden van… Kaja nincs.

Visszarendezte a papírokat az asztalra, hozta a tollat, a tintát, és írásba kezdett, de másra nemigen 
tudott koncentrálni, mint a gyomra ürességére, így arról írt kacskaringós sorokat, szidva a megbízóját, 
aki megfeledkezett az ellátmányáról, s ezért innentől fogva csak azt a részt tekinti magára vonatko-
zóan mérvadónak, hogy egyetlen üres lap sem maradhat. Elereszti a fantáziáját, ha a gyomra egy kicsit 
alábbhagy a korgásával. Addig azonban szabad utat enged panaszának.

Így tett Róna Z. Péter is, s ezzel több mint agyára ment a krimóvendégeknek, akik, amikor a tole-
ranciaszintjük megközelítette azt a negatív csúcsot, amelyet az emberiség története során valaha is 
mérhettek volna, ha valaki kifejleszt egy erre alkalmas eljárást, megkapták Róna Z. kezét-lábát, és 
kipenderítették a járdára, ahol egy pillanattal elébb landolt egy galambürülék. Róna Z. pontosan erre 
a formálható kupacra plattyant, s nagy vehemenciával fordult rajta, akár a világ erre-arra. Ezzel viszont 
formálás helyett laposra nyomta, a hátára kente. Feltápászkodását követően tisztán látszott egy ábra, 
amit minden arra siető, baktató, tébláboló, bicegő, tévelygő és egyéb okból járdát koptató rögvest fel-
ismert. Róna Z. hátán ott volt az a bizonyos stigma. Sorsa megpecsételődött.

32 — C1

– Ez az! – kiáltott fel Kiss Barna Pál, miután az utolsó lapalj sorvégére kitette a várva várt pontot. Aztán 
jobban megnézve kiegészítette felkiáltójellé. A felső vonallal szemben azonban elégedetlennek mutatkozott 
hamarosan, így átalakította kérdőjellé. Rövid időn belül ez sem tűnt megfelelőnek, átsatírozta tehát az 
egészet és helyette három pontot firkantott oda. Mikor azonban megmagyarázhatatlan okból az egyik 
pont fölé csúcsára állított rombuszt, a másik fölé ellipszist rajzolt, a harmadikat pedig sátortetővel fedte 
le, jobbnak látta, ha azonnal fölpattan és a távozás rothadó avar fedte göröngyös erdei talajára lép. Csak 
előtte az ajtóból még visszakukkantott: – Ennyi. Agyő, írás! Agyő!

Nem sietett utánam, ahogyan az elvárható lett volna a létezésem lenyomatában szerepet kapótól, ha-
nem a forrás felé vette az irányt. Körbeszimatolta a kiömlő vizet. A savanyú erdei talaj illatán kívül semmit 
sem érzett. Kortyolt néhányat, és nekivágott a partnak rézsút fölfelé. Alig száz méterrel odébb, gondo-
zatlan temető mellett kanyarogva egy távolsági buszmegálló várta az alkony fényeivel.

Innen nézve – a meredeken lefelé kacskaringózó aszfalt erdőfelezése következtében – kinyílt előtte 
a táj. A vörösödő égalj megfestette a fák csúcsait, az alacsonyan szálló utasszállítók oldalát, az itt-ott 
mutatkozó bárányfelhőket. Mesterséges fények – az emberi jelenlét biztos jelei – gyúltak a közeli és távoli 
dombok ölében, amitől fényzaj homályosította el az égen felbukkanó csillagok látványát.
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– Hát akkor éppen ideje, hogy megkeresse!
– Tudja mit? Keresse meg maga! Én meg itt megvárom, mire jutott.
Benődy úgy érezte, ismét falnak ütközött. Ezúttal egy vízszintesen elhelyezkedőbe. Bögye nem lévén, 

de mégis a bögyébe került Koczkássyra legszívesebben ráhunyorintott volna, ha ezzel a kedvenc padját nem 
rongálja meg. Mire jó egy középen kettészelt pad? Arra, hogy két szék helyett egy pad közé essen? Viszont 
ezt a csatát se szívesen adta volna fel, mert így se tudott a tükörbe nézni.

– Látja, hogy én ki vagyok? – fenyegetődzött Benődy.
– És ön, hogy én ki vagyok? – vágott vissza Koczkássy, s hogy azonnal kihasználja a szavakban rejlő 

kettősséget, hozzáfűzte: – Egy förtelmesen szmogos helyen valami észveszejtő tejet adtak. Ha nem akarja, 
hogy képen hányjam, békén hagy.

Benődy erre belenézett Koczkássy közelmúltjába, amelyben egy feles se tréfa, de az a korsó igencsak 
feledésre méltó.

31 — G5

Nem morognék, de most már késő, / köröttem fal, és toll a véső. / Árkot vájok. / Jobb svihákot / ne remélj, nő!
Nem szórtam borsószemet, se színes kavicsokat, az egyik fa meg olyan, mint a másik. Ág erre, ág arra. 

Göcsört itt, göcsört ott. Ki gondolta, hogy dzsungel a természet? A völgy egy szűk szorosban csörgedező 
patakot eredményezett. Éppen elegendő volt a víznek elcsordogálni. Feltűrt nadrágszárral, meztéláb kö-
vettem, amerre szaladt, miközben sárgásbarna homokfalak tornyosultak fölém. A mohásabb részek 
csúsztak és a homokosabbak is. Csak ahol a homokkő keménysége támasztott alulról, ott álltam némiképp 
stabilan, bár a kezdetben kellemesnek tetsző hűvösség egy idő után görcsbe rándította a talpam, s ez is 
elbizonytalanított. Enyhület végett még átmenetileg sem tudtam kilépni a mini Grand Canyon mini Colo-
radójából. Viszont, hogy egy vízesést fogok felülről csodálni, azt nem vártam. Arra a merészségre pedig, 
hogy sacc/kábé hat méter magasból alávessem magam, alkalmatlannak bizonyultam. A lezúduló víz jó, ha 
egy méter mély katlant vájhatott. A gravitációs gyorsulás miatti becsapódás erején vajmi keveset fékezne, 
odakenődnék haleledelnek az aljához. Vagy ebihaleledelnek, mert más nemigen fickándozott egy-egy 
mohás rész kivételével a patakban. Itt viszont a visszaúthoz nem kellett útmutató kavics vagy borsószem, 
ahonnan le tudtam ereszkedni a hegyoldalból, ott tudtam visszakapaszkodni. Föntről, csak kellő távol-
ságból szagoltam a látatlan csobogó víz illatát. Így is reménykeltő volt a völgy felé mutatása, míg egy 
másik szurdokkal össze nem találkozott. Egy mini Grand Canyon innen, egy mini Grand Canyon onnan. 
Ám annyira azért nem mini, hogy alpinista fölszerelés nélkül belevágjon akár egy alpinista is. Egy nem-
alpinista meg legfeljebb beleszédül, belecsusszan, ha óvatlan. Én azonban mindig óvatos duhaj voltam. 
Egy kanyonágat kipipálhattam, elindultam hát a másik mentén fölfelé. Ez volt a kisebbik, mert pár száz mé-
ter után kinyíltak az ég felé a falak, aztán megjelent az oldalukban valamiféle gyér növényzet, amit – 
módfelett hiányos botanikai ismereteim alapján – nevezzünk egyszerűen fűnek, habár az elég jól látszott 
rajta, hogy kalászt nem fog hozni ezentúl sem, vagyis a rosszul megadott név nem változtat természe-
tén. Az önbizalmam viszont megnövelte: esélyem van egy száraz és töretlen lábon való átkelésre.

Gondoltam, csak jussak haza, úgy kiírom magam ebből a történetből, mint a pinty. Bár az meg bele 
se írta. Ezt én követtem el az imént. Tehát úgy kiírom magam, mint előbb a pintyet bele. Vagy mint 
a huzat? Csak az meg kint nincs. Hogyan írjam kintre, ha csak bent van létjogosultsága? Hogy ennyire 
problémás legyen egy kiírás, azt gondolta a fene, de otthon megoldom, ha addig élek is.

Kiss Barna Pál is arra gondolt, addig él, míg megoldja, utána éhen hal. Vagy előbb? Esetleg bízza az 
egészet az adrenalinra? Amikor egy igazi Kiss soha semmit nem bíz másra. Majd ha úgy akarja, éhen 
hal. Egyelőre feladat van, kihívás van, küldetés van, meg annyi minden van… Kaja nincs.

Visszarendezte a papírokat az asztalra, hozta a tollat, a tintát, és írásba kezdett, de másra nemigen 
tudott koncentrálni, mint a gyomra ürességére, így arról írt kacskaringós sorokat, szidva a megbízóját, 
aki megfeledkezett az ellátmányáról, s ezért innentől fogva csak azt a részt tekinti magára vonatko-
zóan mérvadónak, hogy egyetlen üres lap sem maradhat. Elereszti a fantáziáját, ha a gyomra egy kicsit 
alábbhagy a korgásával. Addig azonban szabad utat enged panaszának.

Így tett Róna Z. Péter is, s ezzel több mint agyára ment a krimóvendégeknek, akik, amikor a tole-
ranciaszintjük megközelítette azt a negatív csúcsot, amelyet az emberiség története során valaha is 
mérhettek volna, ha valaki kifejleszt egy erre alkalmas eljárást, megkapták Róna Z. kezét-lábát, és 
kipenderítették a járdára, ahol egy pillanattal elébb landolt egy galambürülék. Róna Z. pontosan erre 
a formálható kupacra plattyant, s nagy vehemenciával fordult rajta, akár a világ erre-arra. Ezzel viszont 
formálás helyett laposra nyomta, a hátára kente. Feltápászkodását követően tisztán látszott egy ábra, 
amit minden arra siető, baktató, tébláboló, bicegő, tévelygő és egyéb okból járdát koptató rögvest fel-
ismert. Róna Z. hátán ott volt az a bizonyos stigma. Sorsa megpecsételődött.

32 — C1

– Ez az! – kiáltott fel Kiss Barna Pál, miután az utolsó lapalj sorvégére kitette a várva várt pontot. Aztán 
jobban megnézve kiegészítette felkiáltójellé. A felső vonallal szemben azonban elégedetlennek mutatkozott 
hamarosan, így átalakította kérdőjellé. Rövid időn belül ez sem tűnt megfelelőnek, átsatírozta tehát az 
egészet és helyette három pontot firkantott oda. Mikor azonban megmagyarázhatatlan okból az egyik 
pont fölé csúcsára állított rombuszt, a másik fölé ellipszist rajzolt, a harmadikat pedig sátortetővel fedte 
le, jobbnak látta, ha azonnal fölpattan és a távozás rothadó avar fedte göröngyös erdei talajára lép. Csak 
előtte az ajtóból még visszakukkantott: – Ennyi. Agyő, írás! Agyő!

Nem sietett utánam, ahogyan az elvárható lett volna a létezésem lenyomatában szerepet kapótól, ha-
nem a forrás felé vette az irányt. Körbeszimatolta a kiömlő vizet. A savanyú erdei talaj illatán kívül semmit 
sem érzett. Kortyolt néhányat, és nekivágott a partnak rézsút fölfelé. Alig száz méterrel odébb, gondo-
zatlan temető mellett kanyarogva egy távolsági buszmegálló várta az alkony fényeivel.

Innen nézve – a meredeken lefelé kacskaringózó aszfalt erdőfelezése következtében – kinyílt előtte 
a táj. A vörösödő égalj megfestette a fák csúcsait, az alacsonyan szálló utasszállítók oldalát, az itt-ott 
mutatkozó bárányfelhőket. Mesterséges fények – az emberi jelenlét biztos jelei – gyúltak a közeli és távoli 
dombok ölében, amitől fényzaj homályosította el az égen felbukkanó csillagok látványát.
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Nem először állt itt, mégis úgy érezte minden alkalommal, mintha valami soha nem látottban része-
sülne. Pedig ide menekült mindig, amikor idegesítően összecsaptak a feje fölött a mindennapok csip-csup 
dolgai, úgy vélte, vért kell ontania, ha nem lel némi nyugalmat. Későtavasszal, nyáron és koraősszel a for-
rás hűs csobogása csitította le a lelkét, az év másik felében a faház sparheltjébe vetett rőzse duruzsolása. 
Ilyenkor senki nem tudta, hová is ment. Azt sem, mikor kerül elő. Örök homály fedte ezt is, azt is. Egy 
volt bizonyos: utána hetekig mindenkit megszégyenítő tempóban dolgozik, már-már kenyérre lehet kenni, 
olyan édes és segítőkész. Ezért váltak a kihagyott munkanapok bocsánatos bűnné. Senki nem kérte rajta 
számon bejelentetlen eltűntét. Habár – ki tudja – merte-e volna valaki is? Viszont valamennyi alkalommal 
észlelhetőek voltak az eltűnésének előjelei. Kiss csak úgy, improvizálva semmit sem tett. Fölszívódása 
előtt vagy a leglehetetlenebb szituációkban aludt el, vagy kiállhatatlankodott még a főnökével is. És mivel 
a cégnél éppen egy nagy horderejű projekt megkötésének kezdeti lépéseinél tartottak, először mindenki 
azt remélte, elmegy a búsba, fellélegezhetnek tőle, aztán pedig hogy gyorsan visszatér, rá lehet bízni az 
ügyet, s ahol elakadt, azt pillanatokon belül megoldja.

Kiss magáról megfeledkezve nézte a naplementét, ahogy a nap narancssárga korongja bebukik a he-
gyek övezte horizont mögé, nem is gondolva arra, hol jár az óra, valaha jön-e az a munkásjárat, amely 
az éjszakai műszakra szállítja a vidéki bérrabszolgákat, akiknek még a vizelése is elő van irányozva 
a szalag mellett eltöltött nyolc órában, s az ezalatt egyvégtében ismételt művelet másodpercekben kimért. 
Kisst semmi sem érdekelte a puszta látványon túl. Sőt az sem érdekelte, eggyé vált vele. Eggyé, míg rá 
nem dudált a sárga busz sofőrje. Majd kikiabált a harmonikaszerűen nyitódó ajtón:

– Jön vagy marad?

KOPRIVA NIKOLETT versei

Kiittam a tintát

képzelt valóságát
belső vásznakra fe sse 

az idea 
túlnőve önmagán

eleven hús

Némaság

T. D.- nek

I .

Nincs mi áttörje az ürességet
a hangszálak között, 

a fecsegés útja zavartalan;
kiszivárog, 

de élete nem hosszú, 
percek se kellenek, 
hogy pára legyen.

Helyébe régi ellensége lép, 
ami megakasztja a nyelvet, 

összezavarja a szálakat, 
és végignézi 

a testvérgyilkosságot.
Egy hang még szisszen, 

várat épít 
a megfagyott nyelv alatt,

bebábozza magát;
megeszi a tartalmat, akarást,

s lefekszik álmodni.


