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MAGÉN ISTVÁN

Emberhalászat 

A Szamos-part hínárjában, mely fanyar színeivel öntötte el a nádast, most, mikor nézni kellett, mikor mi-
lyen kavics magyarázza a történelmet, láttam, hogy a mélyben, hogyan pusztul el az inda, a kő, és a zöld 
sás. Megfigyeltem, hogy mi lakozik a dolgoknak ebben a lakrészében. Ott, ahol a szigorú szabályok élnek.

A halak kiugráltak a vízből. A halászok azt állították, hogy a halak emberi nagyüzemmé fejlesztik 
a folyót. Teszik ezt a pusztuló testek bűzében, amelyeket ők húztak le a mélybe. Mindegyikük tudja, hogy 
mit akar, és hogyan. Egyszerre, összehangoltan, csapatban halásznak az emberekre. A halak feljönnek 
a mélyből, hogy emberekre halászhassanak.

Másképpen nézve a dolgokat, megbékélve az időjárással, a naplementével és a szárított halcsalival 
felszerelt horgászokkal, ezek a pucér halak: a harcsák, a csukák, a pontyok, a kárászok és a többiek, ki-
ugranak a vízből, megragadják és lerántják az embereket. A víz alatt nyársra húzzák őket, megsütik, meg-
paprikázzák, aztán meg azt kiabálják, hogy végre eljött az ebédidő. Félholtan, borsosan meg paprikásan 
halászlét főznek a halászokból. Azokat eszik meg, akik korábban horgászkészségeikkel meg hálóikkal 
kihalászták őket.

Sokat sétáltam a Szamos partján. Kicsi, hideg, körkörös képek úszkáltak a vízen. Egy obsitos ólom-
katona feküdt a fenékre lesüllyedve. Talán most szabadult a Hadik huszároktól. Mit csinált? Csapkodott? 
Ütött? Szétvágott valakit? Vagy csak harcolt és ölt, és belenézett az előtte tátongó fekete lyukba, a halálba? 
És aztán hetykén, jókedvűen felnevetett? Nem tudhatom. Az ő nyakát nyiszálták el. Az ő szívét. Az ő 
hasát lyukasztották át. Az ő lábát szakították le. A háború így válik politikai bűnözéssé. 

A halaknak sikerült társaik megmentéséhez anyagi segítséget szerezniük. A létezés teljes hiábavaló-
ságának bebizonyítására elegendő volt egy vascső, mellyel a kifogott halakat fejbe vágják. Aki túléli ezt 
az ítéletet, az ezentúl másképpen aposztrofálja halságát. Komolyan és mérhetően válik hallá. Az egész 
nem egyéb, mint egy statisztikai adat. Azt kérdezi, hogy mit vált meg az ember, vagy a hal a világból? 
Ez a sereg csürhévé sűrűsödve, puszta nyelvjátéknak minősülő káromkodásokkal sikernek nevez mindent, 
amit megöl és megeszik. Panaszai a vízbe süllyednek, meg a depresszió mocsarába, miközben szeneslapát 
méretű halak ugrálnak ki a vízből. Mintha valaki nézné őket fentről, és érezné, nemcsak a szemével,  
a véleményével is. És követné az eseményeket és a fejleményeket, melyeket az idő mélységesen mély kút-
jából vödörben szoktak felhúzni, melyből kilötyög a víz, a H2O, melynek nincs véleménye, sem fiókjai 
nincsenek, sem polcai, melyeken könyvek sorakoznak.

Szentül hittem, hogy bizonyos dolgok sokat érnek majd. Ez volt a véleményem, akár börtönbe zárnak, 
akár nem. Akár a halakkal együtt halmenetekbe kényszerítenek, akár nem. Esetleg úgy működtetik őket, 
mint egy használt télikabátot: lyukasan, félregombolva, álruhában a halál identitásával. Mintha egyetlen 
pillanatba sűrűsödne az élet, a nosztalgia, az elvágyódás. Ez egy irányított, eszeveszett, kifogástalan profi 
munka. Profi öldöklés. Ilyenkor az embernek felragyog az arca. Józan kapitalizmust remélt, víz alattit, 
hangtalanul tátogó civilszervezeteket. Vízből kiugráló liberalizmust, melynek kérdéseket lehet feltenni. 
Óriásplakátokat, melyek szarrá gyúrják az ideológiákat.

Nemes szándékaim voltak a halakat illetően. Azt próbáltam elhitetni, elsősorban önmagammal, hogy 
a játékszabályok dolgában képben vagyok. A kezemben volt az egér, az ujjam a billentyűkön, és mégis 
előfordult, hogy másikra klikkeltem. Ilyenkor úgynevezett alkotói válság keletkezett bennem, kisfiú let-
tem, jólfésült meg szemtelen, meg olyan, aki bepiszkolja az arcát, a szemét, az ingét, és graffitiket firkál 
a házfalakra. Piszkosra barnult képét a nap felé fordítja, és játszik a Király utca egyik házának hideg 
udvarában. Képtelen betelni a ronda házak szépségével. Közben pedig mások, akik kihasználják fogé-
konyságát, szürkészöld szemét, mely mélyen az arcába ültetve figyel, miközben ő féllábon ugrál az aszfal-
ton, ugyanúgy figyelik őt. Azok is emberek, fogadják a köszönését, és még a lichthofban is képben van 
a zsemleszínű kismacskák között, akiket azért rejtett oda, hogy ez a városféle utca, ez a kéménysereg, ez 
a levágott ujjú kéz, mint amilyen például a Gozsdu-udvar, meg a Török-patika, le ne szakadjon Magyaror-
szágról. Ne is tömörüljön, mintha agyagot döngetnének, és ne is szóljon sem gyengeségről, sem kiüresedett 
tájról, sem lángelmékről, akik könyveket nyomnak a gyerekek kezébe, hogy tanuljanak, aztán eltűnnek. 
Mosolyognak, mint a hüllők. Megállnak és sorolják kalandjaikat. Elrévedeznek, közben pedig kritikákat 
gyakorolnak egymás felett, kihangsúlyozva, hogy a világnak ezen a pontján, ebben az országban és ebben 
a városban, ahol a puszta jóindulattól függ minden, ahol egy írónak történetek jutnak az eszébe ahe-
lyett, hogy ezeket a történeteket olyanok írnák le, akik pontosan ismerik a fogalmakat, és nem az a céljuk, 
hogy leírják őket, hanem az, hogy használhatóvá tegyék, és ezért nem is írják le, nem is próbálják meg 
leírni. Mennyi kérdés merül fel ezzel kapcsolatban! És történik mindez magyar környezetben, pusztán 
jóindulatból, nyelvzörejek mellett, meg tükör előtt, ahol, akármilyen nyíltan is, de végül is leütik az em-
bert, meztelenül, szótlanul, bízva abban az elképzelésében, hogy boldog és tehetséges, és egy darabban 
van. Pedig már feldarabolták, vagy elhelyezték egy novellában, ahol ítélkeznek fölötte. Bizonyos feltételek 
között. Utalva arra, hogy Magyarország továbbra is agrárország, latifundium, érvénytelen átalakításokkal 
és fényvisszaverő képességgel, de kiváló szökési lehetőségekkel, melyekre alapozva meghívják az embert 
mondjuk Frankhonba, vagy máshová, melyet még nem kebeleztek be, vagy már bekebeleztek, és ezért 
már nem fognak újra bekebelezni.

Amikor lementem az étterembe, átvágtam egy folyosón, azután pedig a komor sikátorok következtek. 
Több napos keringés, megszámozott falak és oszlopok után mint egy eltévedt hangya, útbaigazítatlanul 
érkeztem meg a Király utcai ház pincéjébe, ahol fát vágott egy hajladozó öregasszony. Ő volt a nagyma-
mám. Mosolya elsiklott a fejszecsapások között. Gyertyával világítottam, abban a hitben, hogy mindent 
megkapok. Ásni kezdtem, és tudtam, hogy ott fogok éjszakázni, meg kiáltozni azoknak, akik a sorsomról 
döntenek. Mintha vacsorát tálalnék, úgy dobáltam félre a pince puha, dohos földjét. A nagyszüleim el-
ásott ezüstjeit kerestem. Útmutató nélkül, már derékig a gödörben, ott, ahol 1944 áprilisában megjelölték. 
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Sehol semmi, nem értettem, mit jelent ez? Azt sem tudtam biztosan, hogy a fát vágó nagymamám önként 
jött-e ide, vagy csak ide tévedt, és a terror nyomasztó eszközeként küszködik a földdel. Valami szépség 
volt az alakjában, valami örökkévalóság tapadt hozzá. Talán csak a hirtelen beállt sötétség, és a hideg 
éjszakák miatt. Már kötésig álltam a földben, és a pince huzatos járataiban bolyongó nyögések meg si-
kolyok olyanok voltak, mint egy elakadt vérrög. Sötétek voltak, és kietlenek. Belenyúltam a zsebembe, 
elfogult arccal hulladékokat kerestem benne, apró tárgyakat, melyeknek megérintésekor elfog az öröm. 
Mostanában ez az öröm elmarad, pedig hajlítgatom ezeket a hulladékokat, mindenféle kedves dolgokat 
formálok belőlük. Ezek olyanok, mintha terroristák lennének. Mint a bombákat, hajigálják el apró, letö-
redezett darabkáikat.

Találtam egy szomszédot, akit egy kutya vezetett pórázon. Még soha nem találkoztam ilyennel, ma 
is megrettenek, ha felmerül előttem a kép. A saját környezetében kellene bemutatnom a kutyát, aki az 
értelem és a korszellem talaján állva tanítja a gazdáját. Azzal a gyűlölettel és keserűséggel, hogy tudom, 
hogy titkos útjaim egy nőhöz vezetnek, aki próféta és krónikás, és ezeken a titkos találkozókon kérdé-
seket fogalmaz meg számomra, és ezek a kérdések, mint a zuhanóbombázók, rám zuhannak korszerűt-
lenségükkel. Azt kérdezi, miért kapirgálok a számítógépen, és mit akarok a történelemtől? Ez a prófétanő 
azt állítja, hogy az ő méhe egy erőmű, mellyel az emberek nem tudnak bánni. Ez a nő egy bűnbak, akin 
a mindennapi kultúra összes viszontagsága látszik. Szép, magas alakjával kiélheti szokásait, még ha 
őrültnek nézik, akkor is. Tipikusan kelet-európai, magyar, és itt arra gondolok természetesen, hogy nem 
tud meglenni anélkül, hogy másra ne hárítson valami szerencsétlenséget. Szakadatlanul a maga precizitá-
sával küzd, ami már nem egyszerűen szokás, hanem megbélyegzés.

A Szamos-parton hideg volt, különösen kora reggel, így március vége felé. Ilyenkor az emberek ebben a szel-
lemben társalognak és sétálgatnak, általában szembefordulva a széllel, és háttal a napnak, összeráncolt 
homlokkal, keskenyre húzott szemöldökkel. Különösen a nők, akik idegen nyelveken nem is nagyon 
beszélgetnek, de azért ha végigtekintenek a saját homlokukon, a saját nyakukon meg a hátukon, láthatják, 
hogy nem sok mindent lehetne tőlük kérdezni, szóval abban a szellemben társalognak, ahogyan a pesti 
korzón szoktak. Felelet helyett mint egy szimfonikus zenekar karmestere, csak rántanak egyet a vállukon 
vagy a karjukon, megpendülnek, mint a húr, riszálnak a csípőjükön, moccannak a combjukon, fesze-
sebbre húzzák a vállpántjukat, a harisnyájukat, a dolgoknak azzal a jelentéktelenségével, hogy úgy sem 
történik semmi. Ezzel a tudománytalansággal mennek az események elébe. 

Elhatároztam, hogy horgászni fogok. Osztrák botom volt, fenekező készséggel. Ezrek és tízezrek néz-
ték a partról, ahogy belegabalyodok a zsinegbe, mint egy tömlöcbe, és elszórakoztat a legyeknek meg  
a gilisztáknak a halálmenete a vízben, pedig abban a folyószakaszban önműködő csalit szoktak használ-
ni, ami egy ideig tétován úszik, lebeg, mint egy naiva egy színházi jelenetben. Felkapja hosszú szoknyáját, 
átbukdácsol egy sziklagörgetegen, egy kőtörmeléken, a sügérek magyarországi szálláshelyein, ahol aztán 
egymás után úsznak, és lassan megindulnak a képzettársítások, melyek hüllőszerűek. Ahogy félrebillen-
tik a fejüket, krokodilokhoz hasonlítanak, átadják magukat az élményeknek, vagyis megeszik egymást. 
Egyetlen szóra sem voltak képesek reagálni úgy, hogy megbeszéljék a dolgot. Ezek azok, akik halaknak 
születtek, dermesztő folyami cápáknak, három sor fűrészfoggal. Az öregek rendjének tagjai, soha nem élt 

óriások, akik taxival érkeznek a helyszínre, és mi iszkolunk kifelé, és csapkodunk a karjainkkal, és nem 
tudjuk, mi következik. Az egész Szamos egy köztársaság, a vízen átsüt a reggeli nap, a taxisofőr rendes, 
nem érdekli ki vagyok, honnan jövök. Észreveszi, hogy az utasa egy különleges specifikum. Emberevő, de 
kifizeti a számlát, és ha nem tiltakozik. Válogatás nélkül viszonozza kezének integető mozdulatait.

Azért születtünk, hogy megegyenek minket. Az ember ravasz és alattomos horgaival hetvenkedik az 
utcán, inzultálja a vele szemben jövőket, és az arcán az irigység, mellyel megpróbálja halálra ítélni a má-
sikat, egymást, mindenkit, hogy azután megegyék szemrehányás nélkül. Felvilágosult gondolkodók, mű-
vészek és tudósok, olyanok például, akik csokorba szedik a szavakat, és egészen más a munkamódszerük, 
mint amilyeneket eddig megismertünk, és azt mondják könnyű mámorban, és berúgva a felbomló hús 
szagától, hogy ennek így kellett történnie.

De mit is kezdenének bármivel? Bármilyen szemrehányással, vagy például azzal, amikor az emberek 
a helyükről felállva tapsolnak, vagy valami furcsa véleményt fejeznek ki, ami hosszabb időre megalapoz-
hatja az ellenvéleményüket, vagy például egyszerűen csak cselekedetekre ösztönzi őket. Mit is kezdhet-
nének bármivel, ha bágyadt, ősz filozófusok bebizonyítják, hogy a halak nem tudnak úszni? Egy tizen-
negyedik századi történetíró szerzetes szerint, egyedül a hit az, ami képes az úszás fáradalmaitól 
meg menteni a halakat, mindet egytől egyig, de csak olyan égtájon, ahol mindenki tetőtől talpig aranyba 
öltözve jár, és érzéketlen a való élet dolgai iránt. Máskülönben ezek a történetírók kitűnő tájékozódó 
képességgel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy fogalmuk sincs semmiről. 

És hogy miért vagyunk olyan szigorúak, miért úszik az a sok porszem a levegőben, és miért olyanok 
az emberek, mint a reneszánsz képeken, ahol egy fehér ember ül egy faragott széken, sötét színű sapká-
ban, színes bársonyban, melyen rojtok lógnak és arany gombok, színpadiasan és használhatatlanul, mert 
ilyen érzéseket már nem tud értelmezni senki. A ruháját elégetik, a botját is, melyet úgy tart a kezében, 
mintha szeretné Istent. És azután, ezekben az objektumokban, melyekben egyébként is nehéz helyet 
kapni, többé nem veszi észre őt senki.

Michelangelo tovább kérdezősködik figuráinak életkorát illetően. Egyezteti a véleményeket, a jellemeket 
kutatja, tiltakozik a pápánál, de hogy mi ellen, arra már sohasem derül fény. A cápáról, pusztán az ország 
alapján, ahová tartozik, kiderül, hagy valójában csak nevetséges. Megváltoztatta és elszürkítette a sivár 
élet. Kiugrottam a vízből, mert egy cápa be akart kapni. Sajnálatos módon ahelyett, hogy átélte volna az én 
szerencsétlenségemet, azt hitte, hogy az én levadászásomnak valamiféle fortélya van. Fortélyosan leha-
rapta a fejemet, és mintha valaki látna minket, őt meg engem, bólintott és azt mondta, hogy ez a halál. És 
sem én, sem mások, jóemberek, nem javítottak az életfelfogásukon, miközben az volt a véleményük, hogy 
ismerik ezt az érzést, hogy ez egy zagyvaság, és a körülöttem lökdösődő cápáknak nincs joguk embert en-
ni, de ha van is, dühöngő őrültek, és én hiába tiltakozom. Tiltakozni próbáltak, jobbra, balra tekintgettek, 
el akarták fogadtatni magukat közép-európainak. Engem csak azért nem, mert már nem volt meg a fejem. 

Megállapították, hogy én egy szürke, pikkelyes bajuszos cápaarc vagyok, és gonosz a szemem, ami 
azonban még egyáltalán nem ellenszenves, és mintha váratlanul tűnt volna fel. Egyébként is szkeptikus 
vagyok. Megpróbálok megölni valakit, egy ellenzékit, egy „autszájdert”, egy balekot, és ez ügyben bal-
sejtelmekkel teli előkészületeket teszek. Fegyvereket vásárolok, távcsöves puskát, lőállásokat építek ki 
a tetőkön, bár az is lehet, hogy egyszerűen lelövöm az utcán az illetőt, pedig nem vagyok ügybuzgó, 
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Sehol semmi, nem értettem, mit jelent ez? Azt sem tudtam biztosan, hogy a fát vágó nagymamám önként 
jött-e ide, vagy csak ide tévedt, és a terror nyomasztó eszközeként küszködik a földdel. Valami szépség 
volt az alakjában, valami örökkévalóság tapadt hozzá. Talán csak a hirtelen beállt sötétség, és a hideg 
éjszakák miatt. Már kötésig álltam a földben, és a pince huzatos járataiban bolyongó nyögések meg si-
kolyok olyanok voltak, mint egy elakadt vérrög. Sötétek voltak, és kietlenek. Belenyúltam a zsebembe, 
elfogult arccal hulladékokat kerestem benne, apró tárgyakat, melyeknek megérintésekor elfog az öröm. 
Mostanában ez az öröm elmarad, pedig hajlítgatom ezeket a hulladékokat, mindenféle kedves dolgokat 
formálok belőlük. Ezek olyanok, mintha terroristák lennének. Mint a bombákat, hajigálják el apró, letö-
redezett darabkáikat.

Találtam egy szomszédot, akit egy kutya vezetett pórázon. Még soha nem találkoztam ilyennel, ma 
is megrettenek, ha felmerül előttem a kép. A saját környezetében kellene bemutatnom a kutyát, aki az 
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hogy titkos útjaim egy nőhöz vezetnek, aki próféta és krónikás, és ezeken a titkos találkozókon kérdé-
seket fogalmaz meg számomra, és ezek a kérdések, mint a zuhanóbombázók, rám zuhannak korszerűt-
lenségükkel. Azt kérdezi, miért kapirgálok a számítógépen, és mit akarok a történelemtől? Ez a prófétanő 
azt állítja, hogy az ő méhe egy erőmű, mellyel az emberek nem tudnak bánni. Ez a nő egy bűnbak, akin 
a mindennapi kultúra összes viszontagsága látszik. Szép, magas alakjával kiélheti szokásait, még ha 
őrültnek nézik, akkor is. Tipikusan kelet-európai, magyar, és itt arra gondolok természetesen, hogy nem 
tud meglenni anélkül, hogy másra ne hárítson valami szerencsétlenséget. Szakadatlanul a maga precizitá-
sával küzd, ami már nem egyszerűen szokás, hanem megbélyegzés.

A Szamos-parton hideg volt, különösen kora reggel, így március vége felé. Ilyenkor az emberek ebben a szel-
lemben társalognak és sétálgatnak, általában szembefordulva a széllel, és háttal a napnak, összeráncolt 
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korzón szoktak. Felelet helyett mint egy szimfonikus zenekar karmestere, csak rántanak egyet a vállukon 
vagy a karjukon, megpendülnek, mint a húr, riszálnak a csípőjükön, moccannak a combjukon, fesze-
sebbre húzzák a vállpántjukat, a harisnyájukat, a dolgoknak azzal a jelentéktelenségével, hogy úgy sem 
történik semmi. Ezzel a tudománytalansággal mennek az események elébe. 
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születtek, dermesztő folyami cápáknak, három sor fűrészfoggal. Az öregek rendjének tagjai, soha nem élt 

óriások, akik taxival érkeznek a helyszínre, és mi iszkolunk kifelé, és csapkodunk a karjainkkal, és nem 
tudjuk, mi következik. Az egész Szamos egy köztársaság, a vízen átsüt a reggeli nap, a taxisofőr rendes, 
nem érdekli ki vagyok, honnan jövök. Észreveszi, hogy az utasa egy különleges specifikum. Emberevő, de 
kifizeti a számlát, és ha nem tiltakozik. Válogatás nélkül viszonozza kezének integető mozdulatait.

Azért születtünk, hogy megegyenek minket. Az ember ravasz és alattomos horgaival hetvenkedik az 
utcán, inzultálja a vele szemben jövőket, és az arcán az irigység, mellyel megpróbálja halálra ítélni a má-
sikat, egymást, mindenkit, hogy azután megegyék szemrehányás nélkül. Felvilágosult gondolkodók, mű-
vészek és tudósok, olyanok például, akik csokorba szedik a szavakat, és egészen más a munkamódszerük, 
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ni, de ha van is, dühöngő őrültek, és én hiába tiltakozom. Tiltakozni próbáltak, jobbra, balra tekintgettek, 
el akarták fogadtatni magukat közép-európainak. Engem csak azért nem, mert már nem volt meg a fejem. 

Megállapították, hogy én egy szürke, pikkelyes bajuszos cápaarc vagyok, és gonosz a szemem, ami 
azonban még egyáltalán nem ellenszenves, és mintha váratlanul tűnt volna fel. Egyébként is szkeptikus 
vagyok. Megpróbálok megölni valakit, egy ellenzékit, egy „autszájdert”, egy balekot, és ez ügyben bal-
sejtelmekkel teli előkészületeket teszek. Fegyvereket vásárolok, távcsöves puskát, lőállásokat építek ki 
a tetőkön, bár az is lehet, hogy egyszerűen lelövöm az utcán az illetőt, pedig nem vagyok ügybuzgó, 
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sem szőrszálhasogató, és még bogaras sem. Készülök a harcra, megölök egy nagy halat, egy cápát, akinek 
a gyomrában több tucat kis hal maradványa található. Ott leszek az utcán, a szórakozóhelyeken, még a 
vécékben is. Elidegenedtem, politikai szónoklatokat tartottam, és folyton azt kérdezgettem, hogy én 
mit keresek itt? Darabokra szedtem a fegyvert, láttam, hogy a hanyagság megöli a tisztaságot, hogy egy 
szétszedett emtizenhatos identitás is egyben, darabjai itt hevernek a lábam előtt. Felszedem, eszmerend-
szerbe rendezem őket. Ez az intézkedés fényes igazságot takar. Nyelvjárásokat hamisít, logikai téren is 
egyedüli és kizárólagos. Az áldozatom egy nő, nem tudom, hányadik, egy vagány nő, egy hüllőfejű, aki 
testének bélyegeit nyomja rám, aki rám fekszik, bekényszerít a gödörbe, és a reggeltől estébe, és az esté-
ből éjszakába hajló ölelkezések és smárolások folyamodványaként harcolni küld egy olyan ellenféllel, 
akit fájdalom, nem tudok legyőzni soha. Ezért meg kell halnom.

Gorombáskodnak egymással a halak, ütnek is, egymás markába nyomják a pénzt és megragadnak 
valakit, valamilyen más alakban, mondjuk a létezés hiábavalóságára hivatkozva. Elragadják, és az illető 
nem tudja többé visszahúzni a kezét. Különösen így van ez, ha ezek a halak már hivatalokban ülnek, 
pozíciókban, karosszékben, meghíznak és irányíthatatlanul vágyódnak valahová, például lefüggönyözött 
ablakok mögé, ahol egymás markából kicsavarják megszerzett kincseiket. Teljesen váratlanul megpró-
bálnak jobbak lenni. Csak mellékutcákban ölnek, elfogadtatják magukat. Ami engem illet, gúnyos mo-
solyra húzódik a szám. Különös kegyetlenséggel gyönyörködöm a pusztulásukban. Lehunyom a szememet, 
és azokra a fényjelenségekre gondolok, melyek ha létrejöttek volna, maradhattam volna a szakmámban, 
verseket írhattam volna, melyekkel megsimogattam volna minden elfuserált lényt, halat és embert, spiclit 
és depresszióst, lányt és fiút. Transzcendens udvariasságommal álltam volna bosszút rajtuk. Nem kellett 
volna olyan szakmát választanom, melyből kiderül, hogy gyáva vagyok, és összerogyok a gyengeségtől, 
és erkölcsi alárendeltje vagyok valakinek, akinek a nevét sem tudom. Nekem úgy mutatkozott be, hogy 
„vagyok, aki vagyok”. Nincs véleményem, mert csak bizonyos kérdéseket tudok megtestesíteni. Ennek 
élek, és most rá kellett eszmélnem, hogy a munkamódszerem alapvetően hibás. Azok az asszonyok, aki-
ket kiválasztok, embereket kínoznak, és eljátsszák valódi szerepüket. Merő megszokásból a pillanatok 
rabjaivá válnak. Szeretik, ha letépik a fehérneműjüket, és hallgatagon, leplezetten, infantilisan művelik 
a szexet. Azt olvassák ki könyveikből, hogy ütődött az, aki egy CD-lemez segítségével barátságokat köt, és 
gyilkos körülmények között lefekszik mindenkivel, mutogatja a szerelem aktusait, eljátssza, hogy kivel 
mikor forr össze, erőforrásként pózol mindenféle félreérthetetlen pózokban. Megütköznek, hogy nem 
azt írhatják, amit szeretnének, hanem azt, ami váratlanul az eszükbe jut. Tudományos érvekkel hozakod-
nak elő, hogy bebizonyítsák, a hitükkel szemben nem éreznek semmiféle ellenérzést vagy szembenállást. 
Istennel az a gond, hogy nem hagy békén minket, és ezt az ellentmondást mi nem tudjuk kifejezni, még 
kevésbé feloldani. Eközben a szomszédos országokban, és a kontinensen mindenütt, ügynökök futkosnak 
és ezek az ügynökök kézlenyomatukat ott hagyják a boltokban, a térképeken, a kőlapokon. Még a festmé-
nyeken is. Ezek keserűséggel és elégtétellel festett képek, melyeknek nem érdemes vizsgálni a korszerű-
ségét. Legfeljebb akkor, ha belátjuk, hogy ezek a képek nem a szellem, hanem a szerelem termékei. Ez így 
van, ahol az emberek kövekkel a zsebükben járnak. Ott is így van, ahol izotópokat nyelnek le, vagy helyez-
tetnek el a bőrük alatt vagy a szerveikben vagy a bélcsatornájukban. A radioaktív anyagok kegyetlenek, 
akinek izotóp van a fenekében, az nem alszik éjszakánként, különösen, ha nincs mélyebb értelme az 

elalvásnak, mert a pokol nem közvetlenül a végbélben található, hanem az éjszakában, az úgynevezett 
éjszakában, mikor kivégzéseken gondolkodik az ember. Amikor valami fogalma kezd lenni arról, hogy 
mi az a mélység, mi az a sötétség, ahol az ember elveszítheti önmagát, ahol már sokkal egyértelműbben 
fogalmaz, úgy, mintha nyelt volna, vagy mintha lenyelték volna. 

Az asztalnál hosszan ecseteli azokat a pillanatokat, amelyeket pontosabban kellene megfogalmazni. 
A végére kellene járni, fel kellene ébredni egyszer. Felébredünk, és kapirgálunk a golyóstollunkkal, és 
közben mélyen átérezzük a valóságát, a törékenységét annak, amiről kapirgálunk. A művészek olyanok 
lesznek, mintha izotópot nyeltek volna. Sugározni fognak, különösen a téli napsütésben, amikor a mennye-
zeten áttör a napsugár, és a fény gáttalanul esik, zuhan, és a tudat újabb szerepeket vállal. A művészek 
éjszakánként mosolyra húzzák farkaspofájukat, kiszellőztetik a gondolataikat, hangtalanul sírnak, az is 
lehet, hogy barátságtalanul. Elmondanak egy Kaddist, vagy egy Miatyánkot. Képeiket szortírozzák a ga-
rázsokban és a hangárokban, és azon töprengenek, hogy végiggondolták-e műveiket, azokat a dolgokat, 
melyekről nincs véleményük, még egy halovány, lila, beidegződött, megmérgezett véleménydarabkájuk 
sincs. Tudják, hogy érdemesebb lenne gondolkodni. Egy nővel heverészni a kockás pokróccal letakart 
ágyon, egy nővel, akivel életre, halálra össze vannak kötve, aki az életét bízta rájuk, pedig egyébként 
tudós, gazdag és irigylendően szép. Ez a közhely. A művész, akár férfi, akár nő, minden esetben megtes-
tesít valamit, elbeszél valamit, amiről hallgatni kellene, mert az már nem közhely.

Amikor bedobtam a horgot, az szépen, nyugodtan, céltudatosan lesüllyedt a fenékre. Csak elképzelni 
tudtam, hogy mi ragadja meg, mi kapaszkodik belé. Hal vagy törmelék, faág, beszakadt horgászzsinór? 
Gyanútlan hordalékok? Jól ismert nyüzsgés?

A Szamos-parti élmények, mint egy sudár nádszál hajladoznak. Megpróbálom leküzdeni rosszulléte-
met. Inkább hibáimat. Semmi sem az enyém, érzékelem, hogy elszállok, hogy életem elkallódik, és még 
nem tudom a választ. Felelősségérzetem megkérdőjelezhetetlen, a halállal kölcsönösségi viszonyban vagyok. 
Hazugság lenne, ha bemutatkoznék. Tudom, hogy nem vagyok sehol. 

Lőállást foglaltam el a háztetőn. Könyveket próbáltam lapozgatni, Agnont például. Bérgyilkosi ésszel 
megítélve a dolgokat rádöbbentem, hogy kiszolgáltatott vagyok. Szakadatlanul, újra és újra, mindenkiben 
vezért feltételezek. Ez pedig nem más, mint átalakulás, az utca megannyi átváltozása, ahová újra és újra 
befordulok. Evolúciós termék. A lélek alászállása a pokolba. A műtőasztalon egy dühöngő őrült várakozik. 
Ódivatú ruháit hajigálja. A teste tele van áttétekkel. Éppen az ő helyzetében lenne szükség megérteni  
a folyamatok belső tartalmát. A vélemények megoszlanak. Egy gombnyomással leoltják a villanyt, és 
ahol teremtmények élnek és élőlények, valamennyien kiszolgáltatottak. Az emberek is, a halak is. 

Az emberek tömegszuggesztióval védekeznek. Próbálják legyőzni egymást. Nehezen tudnak eliga-
zodni. Újabb és újabb adatokat bocsátanak rendelkezésemre. 

A kórház kapujában megfordul a kulcs, a saját lármáját sem érti az ember. Égnek a telefonok. A rend-
szer a műtőasztalon fekvő férfi ösztöneinek felel meg. Az a fő kérdés, hogy az ember megérti-e a változá-
sokat, hogy az üzenet valóban a bölcsek tanácsa-e. Látjuk, hogy él, bekapcsolja a számítógépet, telefonál, 
üzen, segít. Egy vagyont kellene keresnie, hogy emberhez méltó módon segíthessen.

Én vagyok a műtőasztalhoz kötözött férfi, mert még férfihang jön ki a torkomon, és ha alszom, pél-
dául a nőket hajkurászom, és telefonon csak a kuplerájokat hívok. Az ember ilyenkor kirohan egy nagy 
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sem szőrszálhasogató, és még bogaras sem. Készülök a harcra, megölök egy nagy halat, egy cápát, akinek 
a gyomrában több tucat kis hal maradványa található. Ott leszek az utcán, a szórakozóhelyeken, még a 
vécékben is. Elidegenedtem, politikai szónoklatokat tartottam, és folyton azt kérdezgettem, hogy én 
mit keresek itt? Darabokra szedtem a fegyvert, láttam, hogy a hanyagság megöli a tisztaságot, hogy egy 
szétszedett emtizenhatos identitás is egyben, darabjai itt hevernek a lábam előtt. Felszedem, eszmerend-
szerbe rendezem őket. Ez az intézkedés fényes igazságot takar. Nyelvjárásokat hamisít, logikai téren is 
egyedüli és kizárólagos. Az áldozatom egy nő, nem tudom, hányadik, egy vagány nő, egy hüllőfejű, aki 
testének bélyegeit nyomja rám, aki rám fekszik, bekényszerít a gödörbe, és a reggeltől estébe, és az esté-
ből éjszakába hajló ölelkezések és smárolások folyamodványaként harcolni küld egy olyan ellenféllel, 
akit fájdalom, nem tudok legyőzni soha. Ezért meg kell halnom.

Gorombáskodnak egymással a halak, ütnek is, egymás markába nyomják a pénzt és megragadnak 
valakit, valamilyen más alakban, mondjuk a létezés hiábavalóságára hivatkozva. Elragadják, és az illető 
nem tudja többé visszahúzni a kezét. Különösen így van ez, ha ezek a halak már hivatalokban ülnek, 
pozíciókban, karosszékben, meghíznak és irányíthatatlanul vágyódnak valahová, például lefüggönyözött 
ablakok mögé, ahol egymás markából kicsavarják megszerzett kincseiket. Teljesen váratlanul megpró-
bálnak jobbak lenni. Csak mellékutcákban ölnek, elfogadtatják magukat. Ami engem illet, gúnyos mo-
solyra húzódik a szám. Különös kegyetlenséggel gyönyörködöm a pusztulásukban. Lehunyom a szememet, 
és azokra a fényjelenségekre gondolok, melyek ha létrejöttek volna, maradhattam volna a szakmámban, 
verseket írhattam volna, melyekkel megsimogattam volna minden elfuserált lényt, halat és embert, spiclit 
és depresszióst, lányt és fiút. Transzcendens udvariasságommal álltam volna bosszút rajtuk. Nem kellett 
volna olyan szakmát választanom, melyből kiderül, hogy gyáva vagyok, és összerogyok a gyengeségtől, 
és erkölcsi alárendeltje vagyok valakinek, akinek a nevét sem tudom. Nekem úgy mutatkozott be, hogy 
„vagyok, aki vagyok”. Nincs véleményem, mert csak bizonyos kérdéseket tudok megtestesíteni. Ennek 
élek, és most rá kellett eszmélnem, hogy a munkamódszerem alapvetően hibás. Azok az asszonyok, aki-
ket kiválasztok, embereket kínoznak, és eljátsszák valódi szerepüket. Merő megszokásból a pillanatok 
rabjaivá válnak. Szeretik, ha letépik a fehérneműjüket, és hallgatagon, leplezetten, infantilisan művelik 
a szexet. Azt olvassák ki könyveikből, hogy ütődött az, aki egy CD-lemez segítségével barátságokat köt, és 
gyilkos körülmények között lefekszik mindenkivel, mutogatja a szerelem aktusait, eljátssza, hogy kivel 
mikor forr össze, erőforrásként pózol mindenféle félreérthetetlen pózokban. Megütköznek, hogy nem 
azt írhatják, amit szeretnének, hanem azt, ami váratlanul az eszükbe jut. Tudományos érvekkel hozakod-
nak elő, hogy bebizonyítsák, a hitükkel szemben nem éreznek semmiféle ellenérzést vagy szembenállást. 
Istennel az a gond, hogy nem hagy békén minket, és ezt az ellentmondást mi nem tudjuk kifejezni, még 
kevésbé feloldani. Eközben a szomszédos országokban, és a kontinensen mindenütt, ügynökök futkosnak 
és ezek az ügynökök kézlenyomatukat ott hagyják a boltokban, a térképeken, a kőlapokon. Még a festmé-
nyeken is. Ezek keserűséggel és elégtétellel festett képek, melyeknek nem érdemes vizsgálni a korszerű-
ségét. Legfeljebb akkor, ha belátjuk, hogy ezek a képek nem a szellem, hanem a szerelem termékei. Ez így 
van, ahol az emberek kövekkel a zsebükben járnak. Ott is így van, ahol izotópokat nyelnek le, vagy helyez-
tetnek el a bőrük alatt vagy a szerveikben vagy a bélcsatornájukban. A radioaktív anyagok kegyetlenek, 
akinek izotóp van a fenekében, az nem alszik éjszakánként, különösen, ha nincs mélyebb értelme az 

elalvásnak, mert a pokol nem közvetlenül a végbélben található, hanem az éjszakában, az úgynevezett 
éjszakában, mikor kivégzéseken gondolkodik az ember. Amikor valami fogalma kezd lenni arról, hogy 
mi az a mélység, mi az a sötétség, ahol az ember elveszítheti önmagát, ahol már sokkal egyértelműbben 
fogalmaz, úgy, mintha nyelt volna, vagy mintha lenyelték volna. 

Az asztalnál hosszan ecseteli azokat a pillanatokat, amelyeket pontosabban kellene megfogalmazni. 
A végére kellene járni, fel kellene ébredni egyszer. Felébredünk, és kapirgálunk a golyóstollunkkal, és 
közben mélyen átérezzük a valóságát, a törékenységét annak, amiről kapirgálunk. A művészek olyanok 
lesznek, mintha izotópot nyeltek volna. Sugározni fognak, különösen a téli napsütésben, amikor a mennye-
zeten áttör a napsugár, és a fény gáttalanul esik, zuhan, és a tudat újabb szerepeket vállal. A művészek 
éjszakánként mosolyra húzzák farkaspofájukat, kiszellőztetik a gondolataikat, hangtalanul sírnak, az is 
lehet, hogy barátságtalanul. Elmondanak egy Kaddist, vagy egy Miatyánkot. Képeiket szortírozzák a ga-
rázsokban és a hangárokban, és azon töprengenek, hogy végiggondolták-e műveiket, azokat a dolgokat, 
melyekről nincs véleményük, még egy halovány, lila, beidegződött, megmérgezett véleménydarabkájuk 
sincs. Tudják, hogy érdemesebb lenne gondolkodni. Egy nővel heverészni a kockás pokróccal letakart 
ágyon, egy nővel, akivel életre, halálra össze vannak kötve, aki az életét bízta rájuk, pedig egyébként 
tudós, gazdag és irigylendően szép. Ez a közhely. A művész, akár férfi, akár nő, minden esetben megtes-
tesít valamit, elbeszél valamit, amiről hallgatni kellene, mert az már nem közhely.

Amikor bedobtam a horgot, az szépen, nyugodtan, céltudatosan lesüllyedt a fenékre. Csak elképzelni 
tudtam, hogy mi ragadja meg, mi kapaszkodik belé. Hal vagy törmelék, faág, beszakadt horgászzsinór? 
Gyanútlan hordalékok? Jól ismert nyüzsgés?

A Szamos-parti élmények, mint egy sudár nádszál hajladoznak. Megpróbálom leküzdeni rosszulléte-
met. Inkább hibáimat. Semmi sem az enyém, érzékelem, hogy elszállok, hogy életem elkallódik, és még 
nem tudom a választ. Felelősségérzetem megkérdőjelezhetetlen, a halállal kölcsönösségi viszonyban vagyok. 
Hazugság lenne, ha bemutatkoznék. Tudom, hogy nem vagyok sehol. 

Lőállást foglaltam el a háztetőn. Könyveket próbáltam lapozgatni, Agnont például. Bérgyilkosi ésszel 
megítélve a dolgokat rádöbbentem, hogy kiszolgáltatott vagyok. Szakadatlanul, újra és újra, mindenkiben 
vezért feltételezek. Ez pedig nem más, mint átalakulás, az utca megannyi átváltozása, ahová újra és újra 
befordulok. Evolúciós termék. A lélek alászállása a pokolba. A műtőasztalon egy dühöngő őrült várakozik. 
Ódivatú ruháit hajigálja. A teste tele van áttétekkel. Éppen az ő helyzetében lenne szükség megérteni  
a folyamatok belső tartalmát. A vélemények megoszlanak. Egy gombnyomással leoltják a villanyt, és 
ahol teremtmények élnek és élőlények, valamennyien kiszolgáltatottak. Az emberek is, a halak is. 

Az emberek tömegszuggesztióval védekeznek. Próbálják legyőzni egymást. Nehezen tudnak eliga-
zodni. Újabb és újabb adatokat bocsátanak rendelkezésemre. 

A kórház kapujában megfordul a kulcs, a saját lármáját sem érti az ember. Égnek a telefonok. A rend-
szer a műtőasztalon fekvő férfi ösztöneinek felel meg. Az a fő kérdés, hogy az ember megérti-e a változá-
sokat, hogy az üzenet valóban a bölcsek tanácsa-e. Látjuk, hogy él, bekapcsolja a számítógépet, telefonál, 
üzen, segít. Egy vagyont kellene keresnie, hogy emberhez méltó módon segíthessen.

Én vagyok a műtőasztalhoz kötözött férfi, mert még férfihang jön ki a torkomon, és ha alszom, pél-
dául a nőket hajkurászom, és telefonon csak a kuplerájokat hívok. Az ember ilyenkor kirohan egy nagy 
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késsel, félrelökdösi a rendőröket meg az orvosokat, és hang nem jön ki a torkán, csak valamiféle nyüszí-
tés. Eszeveszett roham tört rám, roham, mely minden élettapasztalatot magába foglal. Szükségem van 
tanácsra. Nem tudom, hogyan találjak értelmet az életemnek. Normális életre vágyom. A háztetőkön, 
semmi sem lehetetlen. Tetőről tetőre iszkolok, rálátok a tömegekre, aztán gondolok egyet. Két lövést 
adok le. Amikor kióvakodok a padlásablakon, és felkapaszkodom a kéményseprőjárdára, és a korhadt 
palló eltörik a lábam alatt, tisztán hallom a lent állók sikítását. Az az érzésem támad, mintha szitálna 
az eső, nézelődöm, imákat mormolok magamban. Nem tudom, hogy én vagyok-e az? Áldom az éjszakát, 
mely több ezer esztendős, kérem, találjon értelmet életemnek. Megjelenek a szemközti tetőn. Hasztalan 
küzdelembe kezdek önmagammal.

Mégis csak helyet foglalok. Látom, amint egy fiatal férfi az utcára rohan. Megpróbál vagányul viselked-
ni. Az épületet körülvevő tömeg kukákat éget. Az angolul kiabáló pasas megrohamozza a kapualjakat. 
Okos telefonjával bíbelődik. A gesztenyefákon verebek, az egyik fa majdnem a tetőig ér. Elérném a leveleit. 
A madarak rám figyelnek, mintha felolvasnék. Szívesen meghajigálnám őket. A kavicsot, úgy tűnik gúnyból, 
átteszem a másik kezembe. Oldottabb mozdulattal a zsebembe süllyesztem. Valaki jön velem szemben, 
mint sráckoromban. A fiatalember felbukkan újra, hadonászik. Kapucni a fején, komor és részeg, magához 
ragad egy zászlót, elnyeli a tömeg. Lehet, hogy ez Magyarország? – kérdezem magamban.

Azért közben írni kezdek pár dolgot. Például, hogy pocsékul érzem magam. Nincs kedvem. Az egész 
sokkal kellemetlenebb… Az is lehet, hogy a Szamos-parti ház miatt. Ja igen, a halak. Divatos volt a regény-
írás is. A halak között is. A regény sok-sok apró tévedésből áll össze. Legalábbis a hal-íróké. Leplezett 
számításokból, infantilizmusból, olyan történetekből, melyek véget értek ugyan, csak a történelem, ami 
létre hozta őket, nem ért véget. A hal-írók leplezetlenebbül írnak. Ideológiájuk nem győzött meg. Víz alatti 
birodalmakat működtetnek, mégis kitérnek az alkalom elől. Saját laboratóriumot tartanak fenn. Ked-
vetlenül tűrtem, hogy ezek a megoldások kizökkentsenek. Meglestem egy hal-írót, miként tanít, hogyan 
nevel, eszik, vallja meg bűnét, vagy vállal cinkosságot. A tanítás, mely elméjét megragadja, összeszűkül 
az agyában, tátong, megfigyelései, mint a természeti népeknél általában, a táplálék megszerzése körül 
forognak. Minden pillanatban megnyilvánul, hogy vízjáró, és semmit sem akarna jobban megismerni, 
mint a szárazföldet. Eljátssza, hogy iszik. Zavartalanul anekdotázik közben, látni, ahogyan a víz le-
megy a torkán, körbe-körbe halad a szervezetében, mintha mérföldeket tenne meg, pedig csak adatokat 
szolgáltat, varázsol, kézbe veszi az ügyet. Különösen szembetűnő, ahogy eljátssza, megmutatja, szem-
léletessé teszi a jeleneteket. 

Közelgett a leszámolás napja. Összeraktam az okmányaimat. Növekvő sorrendbe rendeztem őket. 
Délután elmentem az Uránia moziba, és megnéztem egy filmet. Rendes, természetes, Isten iránti hálá-
val megírt film volt. Magától értetődő, hogy sírtam. Az égő vetítővászonra tekintettem. Egy festőről szólt 
a film, akinek a katalógusát tényleg a vonaton felejtettem és ezért nem tudom megmondani a nevét. 
Okos ember volt, magas, a meglepetés megrémítette. Szinte fizikai fájdalmat okozott neki.

Sokan vonaglottak, reszkettek, kapkodtak oxigén után. Nem befolyásolta őket a folyómeder, a hínár, 
a bomló falevelek. Újból és újból visszatérő kép, hogy egy hal az uszonyába fogja a golyóstollat, és arra 
gondol, hogy a könyvek piacán, a víz alatt, már kijelölték a szerepét, és ettől váratlanul átcsap egy másik, 
majd egy harmadik kifejezésbe. Amikor kiismerték írásuk tárgyát, például egy részeg horgászt, például 

olyant, mint amilyen én voltam, nagyon részeg, ez a részegség pusztító változásokat hozott létre ben-
nem, tekintettel arra a fél üveg szilvapálinkára, és a világ rögtön alkalmasabb lett, bizalmasabb, ösz-
tönzőbb az önkényre, és az önkény tárgyát a halakban találtam meg. Kifogtam egyet, amelyik olyan 
pusztító módon írt, mintha Nobel-díjat akart volna kapni. Kicsit megformáltam, még fektében felnézett 
rám, arra gondoltam, hogy ez egy hal és most haldoklik és én vagyok az oka, és elkezdtem gondolkozni 
valamin, és meglágyult a szívem, és gyengeségből visszadobtam. 

Elkezdtem beetetni a langót ott, ahol a víz körbe forog. Még soha nem csináltam ilyet. Úgy éreztem 
magam, mint egy rossz rendező, fájt a fogam, pedig a fákon énekeltek a csalogányok, fájt a fülem a víz-
csobogástól, fájt a fenekem az üléstől, és akkor, a szemközti parton a megszámozott akácok, amiket én 
számoztam meg, mondván, hogy nem tudom, hogy féljek-e tőlük, mert ha megindulnak, kilépnek a domb-
oldal földjéből, egyesülnek, mint a világ proletárjai, és ugyanolyan ügybuzgókká válnak, mint én, és köny-
veket irkálnak, helyreigazításokat, pamfleteket a halakról meg a vízimadarakról. A szavak csak úgy, 
minden előzmény nélkül eszükbe jutnak. Szeretnek írni, uszonyaikkal kezelik a számítógépet, és akár 
akarják, akár nem, nem győznek meg semmiről, mert minden oldalról megközelíthetetlenek, és csak 
azt hajkurásszák állandóan, hogy senki nem válaszol nekik. Talán ezért hagyott el az isten, mondják, és 
uszonyfelnyújtással szavaznak, vagy hallgatnak, miért ne, hiszen máskor is ezt teszik.

Emlékszem arra a pillanatra, amikor egy termetesebb hal, egy olyan húszkilós ponty, egy olyan értel-
mes, világos gondolkodású, teológiailag egy kicsit naiv, halilag azonban kritikus, szőrszálhasogató, elemző, 
majdnem olyan, mint egy öthuszonnégyes turbódízel BMW, erőszakos és állandóan fortyogó, sértett, nyers 
és nehezen magyarázható, szóval amikor egy ilyen hal berántott a vízbe. Nem törtem össze a félelemtől, 
megtisztultam mint ember, sok vizet nyeltem, mindig arra gondoltam, hogy meghalok, de most igazából, 
aztán meg halálra féltettem magam. Most okkal. Nem emlékszem arra, hogy életemben sokat laktam 
volna a víz alatt, talán egyszer sem, egészen addig, míg egy esszémben halálra ítéltem magam, és a Szabad-
ság hídról beugrottam a vízbe, a halálok halálába, egy délelőttön, amikor rettentően megkívántam nem 
élni, csak álldogálni és lassan, lépésben megindulni az emlékezet felé. Felrobbant, lebombázott épületek 
között. Természetesen fizettem, mert ezt sem adják ingyen. Autóval száguldozni egyik városrészből  
a másikba, egyik cukrászdából a másikba, egyik templomból a másikba, fizetni és röhögni, és rettentően 
kívánni meghalni. És közben, önmagamhoz híven személyiségem megformálásán munkálkodni. Először 
is kiagyaltam egy nyelvi játékot, melynek eljátszása közben tisztában voltam ezekkel a dolgokkal, plusz 
sortüzeket adtam le, nehéztüzérséggel lőttem azt a szaros folyót, azokat az idealizált partokat, mert én 
tisztában voltam a szabályokkal. Akkor éreztem először, hogy a fák gyilkosok mind, rémtetteiket zengi 
a vidék, és a katona, aki jön, megy és megfigyel, pusztító változásokat igyekszik létrehozni körülöttem. 
Rohamosan süllyed a mocsárban, már kötésig van, aztán tovább, szóval ez a katona, akinek fingja nincs 
a regényíráshoz, sem a szerelemhez, és a technikája azon alapszik, hogy pusztít, folyton ismételget,  
és a világból kiragadja a dolgokat és megsemmisíti őket, pedig mindene megvan, pénze is, nője is, nyug-
díja is, szóval ez a marcona katona most leblokkolt. 

A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor a víz alatt közrefogtak a halak. Csak ne dolgoztassanak, 
gondoltam, mert azt nem szeretek. Védhetetlen voltam. Az egyik hal kést szorongatott az uszonyá-
ban. Erőt vett rajtam az estébe hajló, bágyadt életben maradás. Lihegtem és láttam, hogy a víz beáramlik 
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késsel, félrelökdösi a rendőröket meg az orvosokat, és hang nem jön ki a torkán, csak valamiféle nyüszí-
tés. Eszeveszett roham tört rám, roham, mely minden élettapasztalatot magába foglal. Szükségem van 
tanácsra. Nem tudom, hogyan találjak értelmet az életemnek. Normális életre vágyom. A háztetőkön, 
semmi sem lehetetlen. Tetőről tetőre iszkolok, rálátok a tömegekre, aztán gondolok egyet. Két lövést 
adok le. Amikor kióvakodok a padlásablakon, és felkapaszkodom a kéményseprőjárdára, és a korhadt 
palló eltörik a lábam alatt, tisztán hallom a lent állók sikítását. Az az érzésem támad, mintha szitálna 
az eső, nézelődöm, imákat mormolok magamban. Nem tudom, hogy én vagyok-e az? Áldom az éjszakát, 
mely több ezer esztendős, kérem, találjon értelmet életemnek. Megjelenek a szemközti tetőn. Hasztalan 
küzdelembe kezdek önmagammal.

Mégis csak helyet foglalok. Látom, amint egy fiatal férfi az utcára rohan. Megpróbál vagányul viselked-
ni. Az épületet körülvevő tömeg kukákat éget. Az angolul kiabáló pasas megrohamozza a kapualjakat. 
Okos telefonjával bíbelődik. A gesztenyefákon verebek, az egyik fa majdnem a tetőig ér. Elérném a leveleit. 
A madarak rám figyelnek, mintha felolvasnék. Szívesen meghajigálnám őket. A kavicsot, úgy tűnik gúnyból, 
átteszem a másik kezembe. Oldottabb mozdulattal a zsebembe süllyesztem. Valaki jön velem szemben, 
mint sráckoromban. A fiatalember felbukkan újra, hadonászik. Kapucni a fején, komor és részeg, magához 
ragad egy zászlót, elnyeli a tömeg. Lehet, hogy ez Magyarország? – kérdezem magamban.

Azért közben írni kezdek pár dolgot. Például, hogy pocsékul érzem magam. Nincs kedvem. Az egész 
sokkal kellemetlenebb… Az is lehet, hogy a Szamos-parti ház miatt. Ja igen, a halak. Divatos volt a regény-
írás is. A halak között is. A regény sok-sok apró tévedésből áll össze. Legalábbis a hal-íróké. Leplezett 
számításokból, infantilizmusból, olyan történetekből, melyek véget értek ugyan, csak a történelem, ami 
létre hozta őket, nem ért véget. A hal-írók leplezetlenebbül írnak. Ideológiájuk nem győzött meg. Víz alatti 
birodalmakat működtetnek, mégis kitérnek az alkalom elől. Saját laboratóriumot tartanak fenn. Ked-
vetlenül tűrtem, hogy ezek a megoldások kizökkentsenek. Meglestem egy hal-írót, miként tanít, hogyan 
nevel, eszik, vallja meg bűnét, vagy vállal cinkosságot. A tanítás, mely elméjét megragadja, összeszűkül 
az agyában, tátong, megfigyelései, mint a természeti népeknél általában, a táplálék megszerzése körül 
forognak. Minden pillanatban megnyilvánul, hogy vízjáró, és semmit sem akarna jobban megismerni, 
mint a szárazföldet. Eljátssza, hogy iszik. Zavartalanul anekdotázik közben, látni, ahogyan a víz le-
megy a torkán, körbe-körbe halad a szervezetében, mintha mérföldeket tenne meg, pedig csak adatokat 
szolgáltat, varázsol, kézbe veszi az ügyet. Különösen szembetűnő, ahogy eljátssza, megmutatja, szem-
léletessé teszi a jeleneteket. 

Közelgett a leszámolás napja. Összeraktam az okmányaimat. Növekvő sorrendbe rendeztem őket. 
Délután elmentem az Uránia moziba, és megnéztem egy filmet. Rendes, természetes, Isten iránti hálá-
val megírt film volt. Magától értetődő, hogy sírtam. Az égő vetítővászonra tekintettem. Egy festőről szólt 
a film, akinek a katalógusát tényleg a vonaton felejtettem és ezért nem tudom megmondani a nevét. 
Okos ember volt, magas, a meglepetés megrémítette. Szinte fizikai fájdalmat okozott neki.

Sokan vonaglottak, reszkettek, kapkodtak oxigén után. Nem befolyásolta őket a folyómeder, a hínár, 
a bomló falevelek. Újból és újból visszatérő kép, hogy egy hal az uszonyába fogja a golyóstollat, és arra 
gondol, hogy a könyvek piacán, a víz alatt, már kijelölték a szerepét, és ettől váratlanul átcsap egy másik, 
majd egy harmadik kifejezésbe. Amikor kiismerték írásuk tárgyát, például egy részeg horgászt, például 

olyant, mint amilyen én voltam, nagyon részeg, ez a részegség pusztító változásokat hozott létre ben-
nem, tekintettel arra a fél üveg szilvapálinkára, és a világ rögtön alkalmasabb lett, bizalmasabb, ösz-
tönzőbb az önkényre, és az önkény tárgyát a halakban találtam meg. Kifogtam egyet, amelyik olyan 
pusztító módon írt, mintha Nobel-díjat akart volna kapni. Kicsit megformáltam, még fektében felnézett 
rám, arra gondoltam, hogy ez egy hal és most haldoklik és én vagyok az oka, és elkezdtem gondolkozni 
valamin, és meglágyult a szívem, és gyengeségből visszadobtam. 

Elkezdtem beetetni a langót ott, ahol a víz körbe forog. Még soha nem csináltam ilyet. Úgy éreztem 
magam, mint egy rossz rendező, fájt a fogam, pedig a fákon énekeltek a csalogányok, fájt a fülem a víz-
csobogástól, fájt a fenekem az üléstől, és akkor, a szemközti parton a megszámozott akácok, amiket én 
számoztam meg, mondván, hogy nem tudom, hogy féljek-e tőlük, mert ha megindulnak, kilépnek a domb-
oldal földjéből, egyesülnek, mint a világ proletárjai, és ugyanolyan ügybuzgókká válnak, mint én, és köny-
veket irkálnak, helyreigazításokat, pamfleteket a halakról meg a vízimadarakról. A szavak csak úgy, 
minden előzmény nélkül eszükbe jutnak. Szeretnek írni, uszonyaikkal kezelik a számítógépet, és akár 
akarják, akár nem, nem győznek meg semmiről, mert minden oldalról megközelíthetetlenek, és csak 
azt hajkurásszák állandóan, hogy senki nem válaszol nekik. Talán ezért hagyott el az isten, mondják, és 
uszonyfelnyújtással szavaznak, vagy hallgatnak, miért ne, hiszen máskor is ezt teszik.

Emlékszem arra a pillanatra, amikor egy termetesebb hal, egy olyan húszkilós ponty, egy olyan értel-
mes, világos gondolkodású, teológiailag egy kicsit naiv, halilag azonban kritikus, szőrszálhasogató, elemző, 
majdnem olyan, mint egy öthuszonnégyes turbódízel BMW, erőszakos és állandóan fortyogó, sértett, nyers 
és nehezen magyarázható, szóval amikor egy ilyen hal berántott a vízbe. Nem törtem össze a félelemtől, 
megtisztultam mint ember, sok vizet nyeltem, mindig arra gondoltam, hogy meghalok, de most igazából, 
aztán meg halálra féltettem magam. Most okkal. Nem emlékszem arra, hogy életemben sokat laktam 
volna a víz alatt, talán egyszer sem, egészen addig, míg egy esszémben halálra ítéltem magam, és a Szabad-
ság hídról beugrottam a vízbe, a halálok halálába, egy délelőttön, amikor rettentően megkívántam nem 
élni, csak álldogálni és lassan, lépésben megindulni az emlékezet felé. Felrobbant, lebombázott épületek 
között. Természetesen fizettem, mert ezt sem adják ingyen. Autóval száguldozni egyik városrészből  
a másikba, egyik cukrászdából a másikba, egyik templomból a másikba, fizetni és röhögni, és rettentően 
kívánni meghalni. És közben, önmagamhoz híven személyiségem megformálásán munkálkodni. Először 
is kiagyaltam egy nyelvi játékot, melynek eljátszása közben tisztában voltam ezekkel a dolgokkal, plusz 
sortüzeket adtam le, nehéztüzérséggel lőttem azt a szaros folyót, azokat az idealizált partokat, mert én 
tisztában voltam a szabályokkal. Akkor éreztem először, hogy a fák gyilkosok mind, rémtetteiket zengi 
a vidék, és a katona, aki jön, megy és megfigyel, pusztító változásokat igyekszik létrehozni körülöttem. 
Rohamosan süllyed a mocsárban, már kötésig van, aztán tovább, szóval ez a katona, akinek fingja nincs 
a regényíráshoz, sem a szerelemhez, és a technikája azon alapszik, hogy pusztít, folyton ismételget,  
és a világból kiragadja a dolgokat és megsemmisíti őket, pedig mindene megvan, pénze is, nője is, nyug-
díja is, szóval ez a marcona katona most leblokkolt. 

A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor a víz alatt közrefogtak a halak. Csak ne dolgoztassanak, 
gondoltam, mert azt nem szeretek. Védhetetlen voltam. Az egyik hal kést szorongatott az uszonyá-
ban. Erőt vett rajtam az estébe hajló, bágyadt életben maradás. Lihegtem és láttam, hogy a víz beáramlik 
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a számon, a torkomon át a tüdőmbe. Csapkodtam a kezemmel, meg a lábammal. Vergődtem. Ez nem 
romantikus, gondoltam, ezek túlságosan ügybuzgók, ezek keresnek valakit. Aztán beletettek egy akvá-
riumba, amibe levegőt pumpáltak, hogy mozoghassak benne. Fullasztó párát éreztem. Lámpával derűs 
napsütést varázsoltak. Az akvárium falai üvegből voltak, nézegették, kopogtatták. Ettől függetlenül, 
egy óvatlan pillanatban kiugrottam, csapkodtam, haraptam, persze ezzel egyidejűleg ők is olyan mód-
szereket használtak, melyek nélkül nem lehet sikeresen emberből vacsorát készíteni. Ez egy jól működő 
közösség volt, csupa nagy hal, nagyobbak meg kisebbek meg közepesek. Vadak, bölcsek, jók meg rosszak. 
De ezt csak úgy gondoltam, erről általában nem szereztem tapasztalatot. Könyveket meg újságokat is 
láttam a kezükben, illetve az uszonyaikban. Lapozgattak, egymásnak felolvastak hangtalanul, kihang-
súlyozva, hogy a köztük való viszony nem mond ellent annak, amit előír a kollektív emlékezet, élettörté-
neteiknek, melyeket biztosan rögzítettek a könyveikben. Az egyik hal, ruhájából ítélve asszony lehetett, 
odaült, és kenyérdarabokat szórt. Rá se hederített senkire. Rám nézett alaposan, fényes, színes kövek 
közül nézett, egyáltalán nem akart elmenni, én pedig azokon a finom folyami köveken csúszkáltam, 
amiket beszórtak. Megláttam a halnőt, ahogy kézen fogva odahozza a gyerekét, egy nagy szemű, aranyos 
kicsiny halat, aki naphosszat játszadozott az akvárium közelében, majdnem úgy, ahogy a meseköny-
vekben szokás. A halacska dicsekvő volt, kitalált dolgokat, olyanokat, amilyeneket gyerekkoromban én 
is kitaláltam. Például felkapott egy lyukas cipőt és eldobta, a vízből a levegőbe. Képes volt meghallani 
a hallhatatlan hangokat és megfogni őket, és dicsekedve csapkodni a farkával. Akkor láttam, hogy ez a 
hajlék milyen gyenge. Hal mama az ölébe vette fiacskáját, és azt mondta, leolvastam a szájáról, milyen 
jót fogunk ebédelni ebből a bácsiból. A halivadék tapsikolt az uszonyaival, mikor az anyukája elmesélte 
neki, hogy ki fog rántani, finom zsemlemorzsában megforgatva, olajban fog megsütni ropogósra.

HORVÁTH ÉVA

Versek

GÉPEL

nem tudja még hogy mit (kellene)
könnyedén nyomja az entert hadd
csússzon lejjebb a sor mert ez már
nem mehet egy helyre mind
elvágja hát és a ritmust kiérzi 
a billentyűk klklkklklklklklklk
lágy trilláiból (google: trilla jelentése)
a trilla hülyeség!
most visszaolvas kár mert így megtörik
lendülete tulajdonképpen nem a szerelemről
akar írni legalábbis úgy nem
ahogy az elképzelhető lenne 
most beleeszik a paradicsomos
káposztába már kihűlt próbálja nem
lecsepegtetni most félrenéz amíg rág
és véletlenül beüt egy vesszőt pedig
nem állt szándékában központozni kitörli írja 
tovább a verset nem a szerelemről
idejétműúlt téma nem működik a gépek
nem tűrik jól a kísérletezést hopp egy
fás torzsadarab a tányér szélére dobja
visszaolvas a trillától majd pótol egy
ragot egy névelőt itt is elrontja nem kell
az és megint vele álmodott kijött a hiba-
üzenet mint egy beragadt ő-gomb olyan 
de nem tehet róla az agy setesuta is eldugulhat




