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A Perseidák éjszakánként hosszú fénycsíkokkal és fényfelvillanásokkal jelzik, hogy 
túljutottunk a hónap közepén, s hamarosan vége augusztusnak. Az utoljára el-
égő kozmikus por mutatja, merre található az ég és a föld határa.

Pápká születésnapját nem ünnepeljük. Egyetlen alkalom kivételével. Amikor ötvenéves lett. 
A barátai mintha összebeszélnének, a negyvenötödik évére köszöntik. Pápká nem néz ki 
negyvenkettőnél többnek. Naponta edz a konditeremben, tüskésre nyíratja a haját, regge-
lente borotválkozik, hiszen gyorsan nő a szakálla, ollóval igazítja a hernyóbajszát, s talán 
pusztán a tarkóján jelentkeznek ceruzavékony ráncok.

Az új lakásban, az óvárosban tartjuk az összejövetelt. Pápká az ünnepélyes alkalmakra 
szolgáló egyenruháját húzza magára, annak ellenére, hogy legtöbbször munkában sem vi-
sel egyenruhát. Néhány éve, mióta visszakerült a katonasághoz, a korábbinál rendszere-
sebb napirend szerint él, ám nem látszik rajta, hogy katonatiszt. Állítása szerint az irodá-
ban, ahova jár, senki sem hord egyenruhát, s miként ő, a többiek is fenntartják korábbi 
üzleti érdekeltségeiket.

Pápká, azt állítják az őt köszöntők, sikeres és befolyásos ember. Az utóbbival magyaráz-
ható, hogy annyian jönnek a házunkba, hogy a vendégek számára ki kell nyitni a nagy te-
raszt, s oda asztalokat helyezünk. A kis teraszon hűtőládákban hevernek az italospalackok, 
s amúgy ott sütik a pincérek a húsokat. A sikerrel úgy van, hogy azt senkinek sem szüksé-
ges az orrára kötni, úgyis kiszagolják.

Nem ismerek mindenkit. A  legtöbbjükről tudok valamit. Némelyikről annyit, hogy 
találkoztam már velük, másokról annyit sem, azon túl, hogy régebben megfordultak ná-
lunk, csak nem hagytak bennem semmit, ami alapján azonosítani tudnám őket. Hogy ta-
lálkoztak velem, azt az jelzi, hogy tegeznek és arra figyelmeztetnek, hogy immár én is te-
gezzem őket. Ha nem találkoztunk sosem, akkor magáznak. Megkérdik, jól tudok-e ma-
gyarul, érdeklődnek, mennyire éreztem hasznosnak a középiskolát, hogyan érettségiztem, 
illetve hol fogok tovább tanulni. Persze, egyetemen, persze, nem az apám nyomdokaiban, 
persze, persze, persze.

Ami szokatlan, hogy a néhány agglegényt és özvegyet kivéve a férfiak feleséggel együtt 
érkeznek. A diplomaták, a katona- és a rendőrtisztek némelyike egyenruhában, sőt, egy 
pénzügyőr is abban, mindegyike magával hozza a párját, s némi téblábolás és fecsegés után 
a hölgyek a Jerma ízlését tükröző szalonban üldögélnek, koktélokat szürcsölnek, méztől ra-
gacsos sütemények között válogatnak és szüntelenül kacarásznak. Akad azért magányos nő, 
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az egyiküket Lizetta régi barátnőjeként emlegeti Pápká, valóban káprázatos. S Maríja va-
lóban néhány gesztus révén a társaság középpontjába kerül, egyetlen mosollyal képes ma-
ga mellé invitálni a helyiségbe belépőt, s úgy szólítja meg a nála ifjabb tiszteket, hogy azok 
rögvest teljesítik apró kívánságait. Pezsgőt emelnek le számára a tálcáról, s átadják, elveszik 
a kezéből a kiürült poharat, odanyújtják a hamutartót, hogy elnyomja aranyfilteres cigaret-
táját, majd távolabb viszik vagy átadják a sürgő-forgó pincérfiúk egyikének. Maríja franciá-
ul társalog az École Normale Supérieure vegyésztanárával, angolul egy félvér diplomatával 
és perzsául azzal a burnuszos úrral, akinek azeri a kísérőnője, s azt válaszolja érdeklődésére, 
hogy a főváros szépen megépített, impozáns város, de számára semmiképpen nem olyan 
megkapó, mint Dubaj. Dubajban áll olyan palota, amelyben egész éven át síelni lehet, túl 
azon, hogy a síelők a trópusi hangulatú kertből megbámulhatók. Hogy hol tett szert sízési 
ismereteire? Drezdában tanult, elég alkalma volt az osztrák-svájci határ hegyeit megismer-
ni. Ott. S ekkor Maríja németre vált, hogy a hozzájuk érkező, fényes öltönyében páncé-
los lovagnak tűnő, ámbár ékszert viselő német olajszakembert bevonja a társalgásba. A né-
metnek az egyik füléből ékszer lóg alá. Fekete, sokoldalú kő himbálózik az alján. Hallom, 
hogy a dubaji az azeri kísérőjének távoztukban azt súgja, a német buzi. Maríja pedig, úgy 
hallja városszerte, Pápká üzleti partnereinek egyike. Miért beszélsz többes számban, csicse-
reg a dallamos szíriai arabot beszélő úr füléhez hajoló azeri szépség. Hát, tudod, a katona-
tisztek esetében rendjén való, ha több nő van talonban. Meg hát teheti, nem tart feleséget.

A nőknél érdektelenebbek a férfiak. A nagy teraszon esznek, cigarettáznak vagy szivaroz-
nak, koccintanak és hangosan beszélgetnek. Arra gondolok, jó, hogy a szomszédos házak-
ban nem élnek lakók. Itt is, ott is négy-öt férfi összehajol, az egyikük katona, a másik va-
lami külföldi, a többiek, akik alig szólalnak meg, vagy sokkal idősebbek náluk, vagy jóval 
fiatalabbak. Akadnak párban állók, akik politikai probléma taglalásába mélyednek, s olya-
nok is, akik egyedül sétálgatnak, arra kutakodva, hogy megszólítsa őket valaki. S létezik 
egy író is, a művét állítólag olvastatták velem a középiskolában. Szivart ropogtat az ujjai 
között, levadász magának, és arról érdeklődik, hogy milyennek látom a magam korabeli-
ek életlehetőségeit Azerbajdzsánban. Kifejtem a tapasztalataimat, amelyek szegényesek, hi-
szen én többnyire az orosz kolónián éltem, onnan való a társaságom. No meg az iskolából, 
korrigálja a mondandómat. Ugye, tudom, hogy bárki embernek az élete során körülbelül 
hat-hétszáz ember az ismerőse, ők azok, akik így vagy úgy, de befolyással vannak rá? Szó-
val mindenkinek ekkora tömegből áll az ismeretszolgáltató hálója: ennyi az az ember, akik-
kel, legyünk velük jóban vagy rosszban, fenn kell tartanunk a kapcsolatot. Természetesen 
ez átlagszám! – mert alkalom akad arra, hogy kekeckedjek. Természetesen. Majd Esze fe-
lől érdeklődik, nyilván ismerem, mivel magyar és Pápká barátainak egyike. Ő ismeri, kül-
döttséggel járt a Magyar Írószövetség vendégeként Budapesten, ezer és egy jó ivótársra lelt. 
Extrém figura, a tevék iránt érdeklődik, és kibrusztolja, hogy az Azerbajdzsánba látogató 
magyar delegáció eljusson egy sivatagi tevevásárra. Meglehet, a közép-európaiak különö-
sen vonzódnak a Camelus bactrianushoz, azaz a baktriánhoz? Valami atavisztikus dolog ez, 
s talán a bizonyítéka annak, hogy a magyaroknak olyan őshazájuk volt, ahol kétpúpú te-
ve élt. S leemeli rólam a tekintetét. Aztán visszacsúszik rám a szeme, az egyik inkább hal-
ványsárga, a másik pedig borostyánsárga, s a borostyánsárgától balra húz a feje, nehezen 
tartja függőlegesen. Ismertem, közli váratlanul, ismertem egy rovarászt, ő ugyancsak ma-
gyar, aki ugyancsak vonzódik a tevékhez. Őt is el kellett vinnem a sivatagig, hogy találkoz-
zon velük. Igaz, ő legalább magyarázatot ad az érdeklődésére. Az az ok, hogy szerinte a te-
vék körül olyan ízeltlábúak élnek (legyek, bolhák, ilyesmik), amiket könnyen begyűjthet. 
Abban reménykedik, hogy felfedezhet köztük egy új fajt. Mármint olyat, amit a tudomány 
nem ismer. Tehát nem is nevezheti meg. – Felém billenti a poharát, s a nők elfoglalta sza-
lonba igyekvő francia tagot célozza be. Nem tudhatja, hogy vegyész, mekkorát fog csalód-
ni, hogy nem irodalmár!

Valaki rekedten zenét követel. Egy másik nagyhangú átszól hozzá, s arra kéri, hogy ne-
hogy ő legyen az, aki dalra fakad. Ettől menten felcsattan a nevetés. Pápkának hatalmas 
a bakelitlemez-gyűjteménye, kitűnő a  lemezjátszója, de csak komolyzenével tud szolgál-
ni. Erre senki sem vevő a férfiak közül. A nők méltánytalannak minősítik a helyzetet. Az-
tán megoldódik a probléma. A nőkre zárul a szalon sokszárnyú üveges ajtaja, hamarosan SZ
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könnyed, tizenkilencedik századi német tánczenét hallgatnak, a férfiak pedig a CD-jeim 
közül találomra válogatnak. A Beatles és a Rolling Stones és a Uriah Heep lesznek a me-
nők, éppen azok, amiket magam évek óta meg nem hallgatnék. Sosem hallottak a REM-ről.

A zenéink elől sokan a teraszokra menekülnek. Egytől egyig férfiak. A kisebbik teraszt 
a falatozók töltik meg, a nagy teraszra, amelyet dézsás növények árnyékolnak, maguk után 
székeket húzva érkeznek a politikára vágyók. Egy szerb üzletember, jól beszél oroszul, Hegyi-
Karabah lakóinak sorsáról érdeklődik, ismerni szeretné, ha létezik olyan, a velük kapcsola-
tos hivatalos álláspontot. A kérés fölött eltöprengenek a katonatisztek, aztán megegyeznek, 
hogy a tábornok vezesse be az érdeklődőt a fegyveres konfliktus történetébe. A tábornok, 
aki a felesége oldalán félszegnek tűnik, elemébe kerül. A kezdethez magába dönt egy pohár 
vodkát, csettint, és az asztalszélre, elérhető távolságba helyezi úgy az üveget, mint a poharát.

Valójában 1988 februárjától 1994 májusáig tart a  hegyi-karabahi háború. Erőteljes 
a hangja, a távolabb állók is tisztán érthetik. A szemben álló felek pedig Azerbajdzsán és 
Örményország. Mindkettő birtokolni szeretné, az egyik joggal, a másik jogtalanul a hegyi-
karabahi enklávét. A Hegyi-Karabah Köztársaság, helyesebben: az Arcah Köztársaság (ör-
ményül Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Lernajin Garabagi Hanrapetutjun 
vagy másként Արցախի Հանրապետություն Arcahi Hanrapetutjun) államiságát csak há-
rom másik, korlátozottan elismert állam ismeri el, hivatalosan Azerbajzsán részének mi-
nősül. Amúgy tíz város és háromszázhuszonkét falu lakott benne. A lakossága nem nagy, 
140 ezer főből áll, ami nem csoda, hiszen a magashegyi környezet nehézzé teszi a civilizá-
ció fenntartását. A lakosok kilencvenöt százaléka örmény. A Hegyi-Karabah Köztársaság 
a szovjet időkbeli Hegyi-Karabah Autonóm Terület nagyobb részét, illetve a környező terü-
letek egy részét ellenőrzi, emiatt Örményországgal és Iránnal határos. Területe akkora, súg-
ja nekem Pápká, aki időközben beáll a teraszra kényszerült férfiak közé, mint Borsod-Aba-
új-Zemplén és Heves megye együtt, de lakossága csak egyhatoda e két magyar megyének.

A konfliktus előrehaladtával, ahogy Azerbajdzsán megpróbálja megfékezni az elszakadá-
si mozgalmat, a két korábbi szovjet köztársaság elhúzódó, hadüzenet nélküli háborúba bo-
nyolódik a hegyekben. A területi parlament megszavazza az Örményországgal való egye-
sülést, és ezt népszavazással erősítik meg, amit a terület azeri lakossága bojkottál. Az Ör-
ményországgal való egyesülés vágya, ami az 1980-as években erősödik újból fel, régi prob-
léma. A sztálini időszaktól kezdve hol előtérbe kerül, hol pedig tiltott az unió felemlegetése, 
Sztálin mindenesetre ellenzi. Az ellentétek felszínre kerülése békés módon indul, azonban 
az elkövetkező hónapokban, ahogy a Szovjetunió szétesése közeledik, növekvő erőszakos-
ságú konfliktussá fajul az örmények és az azeriek között, ami végül mindkét félnél etnikai 
tisztogatásba torkollik. Jellemzően, hiszen az ehhez hasonló vérengzések nem ritkák az el-
múlt száz évben a térségben.

A két népcsoport között azután kezdődtek meg az etnikai harcok, hogy az autonóm te-
rület parlamentje 1988. február 20-án megszavazza az Örményországgal való egyesülést, 
majd ezzel a kéréssel fordultak a szovjet központi kormányzathoz. A Szovjetunió felbom-
lása miatt előálló körülmények, ismétlem – emeli fel a hangját a tábornok –, segítik az el-
szakadási mozgalmat. Az Azerbajdzsántól való elszakadás bejelentése a területért folytatott 
hosszú konfliktus eredménye volt. Miután Azerbajdzsán 1991. augusztus 30-án kikiáltja 
függetlenségét, szeptember 2-án Hegyi-Karabah szintén így cselekszik. A konfliktus 1992-re 
háborúvá növi ki magát. 1992–1993-ban az örmény és karabahi csapatok nemcsak Hegyi-
Karabah területét, de több más környező vidéket is az ellenőrzésük alá vonnak, összessé-
gében Azerbajdzsán területének mintegy ötödét (Hegyi-Karabah nélkül 9 százalékát), me-
lyeknek lakosságát erőszakkal elűzték onnan. A háború 1994. május 16-án Moszkvában 
kötött fegyverszünettel zárul le, de a két állam azóta sem köt békét egymással. Mintegy 
harmincezer ember hal meg, és a harcok, valamint az etnikai tisztogatások miatt 230 ezer 
örmény és nyolcszázezer azeri menekül el. 2009-ben még mindig legalább 573 ezer mene-
kült él Azerbajdzsánban. Örményország továbbra is igényt tart az Azerbajdzsán nemzetkö-
zileg elismert területén lévő Hegyi-Karabah tartományra. Emiatt az örmény–azeri határ le-
zárt, nemritkán fegyveres összecsapásokra is sor kerül. Az Örményország és Azerbajdzsán 
között Hegyi-Karabah helyzetéről folyó vita egyik érve, hogy ez volt az utolsó örmény her-
cegség, amely autonómiával rendelkezett – fejezi be a tábornok, önt magának a keze ügyé-

SZ
Ü

L
E

T
É

S
N

A
P



ben maradt üvegből, s egy hajtással kiissza a poharát. A figyelmesen hallgató szerb meg-
köszöni az érthető összefoglalást, s nem tudja, miként zárja le az egyre komorabb témát.

A férfiak vedelnek. Poharakkal és falatkákkal foglalatoskodnak. Pápká jobbnak látja, ha 
hallgat.

Maríja oldja meg a helyzetet. A terasz ajtajából integet, s arra kéri a tábornokot, hogy 
neki is juttasson a vodkából. Aztán narancslevet követel, s a tábornok imbolyogva a kis 
teraszon összegyűlt pincérek egyike után indul. A terasz férfijainak csoportja azonnal fel-
oszlik, a rekedt hangú valaki zenét követel, majd válasz híján dúdolni kezd. A fekete sze-
mű lányról, akinek a szeme olyan, mint a vadon nőtt cseresznye. Népdal. Valóban rettene-
tes az énekhangja. Ezért Maríja odabilleg hozzá, felajánlja neki a kezében tartott megkez-
detlen sört, és odaül mellé, szóval tartja. Látom, hogy látja, mint könnyebbül meg az ér-
zékeny fülű Pápká. Azt hiszem, mondom félhangosan, kedvelni fogom ezt a nőt. S látom, 
hogy Pápká leolvassa a számról a szavakat.

Idegennek érzem magam a saját házunkban, vagy ha nem is annak, de feleslegesnek. Fel-
hevült, fényes, az estéli világítástól átrajzolt arcokat látok, hihetetlen történeteket hallok, 
vallomások és élcek fültanúja vagyok, titkokba avatnak be, érthetetlen egyezségek köttet-
nek előttem, és egy felhúzott térddel ülő, a fotel oldalához dűlő asszony arról elmélkedik 
félhangosan, hogy miként fog élni, ha jótevője, s ennek nagy a valószínűsége, kegyvesztet-
té válik, s kipenderítik a pozíciójából, rosszabb esetben az állásából. Úgy találom, minden-
ki felszerelkezett erre az alkalomra egy-két nyilvánosságra hozható történettel, amely, leg-
alábbis vélhetően, ráirányítja a figyelmet. Maríja kiszámolja, hogy negyvenöt ember tar-
tózkodik nálunk, ennyien vagyunk egyetlen fedél alatt, éppen annyi, amennyit a gyertyá-
ból formázott szám ír fel a tortára. S amelyik leég. A tortát éppenséggel ő hozta, mert ott, 
ahol nevelkedik, tortával köszöntik az ünnepeltet. Talán azért, mert bármekkora is az, min-
dig annyi részre lehet vágni, ahányan meg akarják kóstolni. Morfondíroz, ha elvileg min-
denki a párjával érkezett, akkor csak egy fő az, aki magányos. Én arra gondolok, hogy az 
csakis én lehetek. Ő pedig arra, hogy ez az egyedüllét az övé. Úgy villan a mosolya, mint-
ha szkanderezés győztese lenne.

Pápká Maríja és közém tolja magát, úgy foglal a kanapén helyet, hogy egyik combjával 
az én combomat taszítja odább, a másikkal Maríjáét. A lakás naprendszerének határáról 
érkezik, onnan, ahová a mi kanapénkról el sem lehet látni, a kis teraszról, kezében darab 
bécsi szelettel, azt tömködi a szájába. Üstökösként csapódik közénk. Lenyeli az utolsó fa-
latot és felrobban. Fény ömlik belőle elő, nagyon heves és nagyon fehér fény. S ezzel a szer-
teáradó energiával magát porszemnyi darabokká osztja, maga is szétoszlik, felhője sok ezer 
kilométerre beborítja a vidéket, magamagával teríti le a parlagon maradt veteményesker-
teket, az őszi szántásra váró gabonaföldeket, a gátak közé fogott folyamokat, nyomorúsá-
gos falvakat és kivilágított városokat, az egész bolond világot, hogy aztán rátaláljon a leg-
kedvesebb helyszínére, arra az erdőre, amely annyira vén, árnyas és buja, hogy az erdőla-
kóknak önzetlenül és bőségesen savanyítani és szárítani való gombákat és mindenféle ehe-
tő bogyókat ad. Amely erdőben álldogál a ház, és amely házban él a világtól éppen vissza-
vonulóban lévő öreg. A tanára. A legkedvesebbek legkedvesebbje.

Borisz Vasziljevics Dromov hatvanéves korában dönt úgy, hogy otthagyja az akadémi-
át, amelynek a professzora, többé nem foglalkozik katonai ügyekkel, sem hadtest irányí-
tásával, sem pedig a fiatal kadétok hadtudományba történő bevezetésével. Azt mondják rá 
sokan, kegyvesztett.

Borisz Vasziljevics rég elvált a feleségétől – aki tanítónőként dolgozik egy iskolában, még 
akkor is, amikor a férje karrierje fölível, és nemcsak harcászati terepen csillogtatja szakér-
telmét, amennyiben csillogónak lehet mondani az álcázás miatt terepszínűre festett tankok, 
fegyverek és járművek páncélját, hanem kormányzati eseményeken is részt vesz, mígnem 
az álláspontja meghatározza a kormány döntéseit –, s nem kíván többé ismét megnősül-
ni, elkülöníti az életét a tanítónőnek megmaradó asszonytól, aki nem szül gyermeket, úgy 
dönt, hogy az életét egyetlen szenvedélynek, a munkának adja. Felkínálja, miként állítja, 
odaáldozza magát a véleménye szerint legproduktívabb, a leginkább hasznosuló munká-
nak, amely sehol máshol, csakis a hadügyben végezhető. Tanítványok tömege veszi körül, 
egyik tehetségesebb és céltudatosabb, mint a másik, közülük válogatja ki azokat, akiknek 
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engedi, hogy a közelében tevékenykedhessenek, úgy az akadémián, mint a büróban s a ma-
gánéletében. Nincsenek sokan, de akik lehetnek, azok hamar megtapasztalják, milyen elő-
nyöket rejt az, ha bejáratosak a professzor házába és az irodáiba, utasításokat adhatnak az 
alkalmazottaknak, és nem kell hosszasan ügyködni azért, hogy a térképtárból átküldjenek 
egy okfejtés ellenőrzésére szolgáló mappát. A híveiből szervezett raj gondoskodik Borisz 
Vasziljevics mindennapjairól, a tiszta fehérneműtől az előadások lejegyzéséig, a repülőtér-
re szállítástól a kül- és belpolitikai válságok értelmezéséig. Jól szervezett és kitűnően irányí-
tott, strapabíró és hűséges bandát nevel ki és telepít maga köré az öreg, mondja Pápká, s az 
öreg, meg kell hagyni, a stratégia és a taktika nagymestere.

Hát éppen ő az, aki hatvanévesen, a környezete számára váratlanul, akként dönt, hogy 
visszavonul, s a dácsájában a továbbiakban egyébbel sem foglalatoskodik, mint emlékira-
ta elkészítésével.

Pápká, aki mind az apja révén, mind saját tehetsége folytán egy ideje Borisz Vasziljevics 
munkatársa, sejti, hogy nem politikai küzdelmek okozzák a mester életmódváltását, hanem 
pusztán emberiek, s ő ebben talán a tanítványok egyetlene, aki megérti, hogy egy katoná-
nak is léteznek személyes érdekei. S van olyan helyzet, meglehet, az életkor miatt, amikor 
a személyes sors húzza le legnagyobb súlyként a mérleg serpenyőjét.

– Borisz Vacsiljevics hatvanadik születésnapjára tucatnyi tanítványát hívja el a dácsájá-
ra. Szeptemberben az erdő színes, ha nincs is ősz. Itt-ott pirul a galagonya és sárgul a nyír, 
tömegével bújik elő a nedves avarból a vargánya, nem dúlják fel a veteményest a vaddisz-
nók, s ha hét ágra süt a nap, dél felé fürödni lehet a lápos közeli tavában. Hát képzeljük el, 
hogy a tizenkét fiatal, meztelen tanítvány előtt üget a meztelen mester, lóg a töke, és hall-
ható, hogyan csattog hozzá a combjához, és belevetik magukat a titántartalma miatt áttet-
sző, türkizzöld vízbe, s úgy hangoskodnak, mint a nyolcéves gyermekek szokása. – Pápká 
kuncog, s Maríja Pápká kuncogása mellé odahelyezi a maga kuncogását. – Akkor tudtuk 
meg, legalábbis mi, a fogadott fiai, hogy az öregnek hiányzik az egyik golyója. Az okára 
soha nem kérdezünk rá.

Úszás után visszatérünk a házba, közben az 1968. március 21-én lezajló, a Jordániai 
Fegyveres Erők, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet és az Izraeli Védelmi Erők között fo-
lyó karamehi csatára terelődik a beszélgetés, amelyben csakis az öreg beszél, s mi a hallga-
tásunkkal vagyunk jelen. A csatáról, amelyben az izraeli hadsereg megpróbálja elfoglalni 
a Jordán folyótól keletre eső területet, hogy így az egész Jordán-völgy izraeli ellenőrzés alá 
kerüljön. A hat napon át tartó háború utórezgéseire utalva a palesztinok nemzettudatának 
megerősödéséről s az ebben betöltött szovjet szerepről szól. Valójában ez az egyetlen mo-
mentum az öreg ünneplése alatt, amikor a hivatása s egyben a katonaügyi és hadászati kér-
dés fölemlítődik. Néhány falást eszünk, az öreg feltárcsáz valakit, röviden telefonál, a be-
szélgetés végén elégedetten teszi le a kagylót, és elővesz egy szépen faragott fejű sétapálcát. 
Megjegyzi, hogy a bajoroktól kapta, s ha valaha kapcsolatba kerülök velük, tudjam, a meg-
becsülés jele, ha ők bárkinek is ilyesmit ajándékoznak.

A szekéraljra, amely a dácsa elé állt, két hosszú padot rögzítettek. A szekéroldal a pad 
hátlapja. Négy ló áll a rúdnál, soványak és barnák. Prüszkölnek, de jó teherhúzók. Töké-
letes, egészében békés a délután, estig járjuk a környéket. Olykor megállunk, bemegyünk 
a sűrűbe, leheveredünk. Nincs senki, akiből emlékek nem hívódnak elő. Remények, ál-
mok, meggyőződések, elképzelések, abbahagyott séták, Piroska és a farkas, békés őrületek, 
őrtüzek, magányosan eltöltött éjszakák, köd és gyógyír, szomorúság egyvelege sereglik elő, 
mint egy többszekciós konferencián, amelyek hallgatásából sok és hasznos tanulság szűr-
hető le. Az erdő egyre-másra gazdagabbá, jelentésektől teljesebbé válik. Azt hiszem, Borisz 
Vasziljevics büszkélkedik a birodalmával.

Besötétedik, amikorra a ház elé gördül a szekér. A férfiak a fészerből előhozzák az aszta-
lokat, ülőalkalmatosságokat, a lányok terítenek és kihordják az ételeket.

Ezekről a dolgokról esik szó este héttől hajnali egyig: az erdőkben élő szarvasokról, ame-
lyeket fiatal korukban a vadgazdálkodási szakemberek telepeken nevelnek fel, s egyéves ko-
ruk előtt engedik őket szabadon; a szarvashúsról, amelyhez nem csak a vadászati idényben 
lehet hozzájutni, hanem az év bármelyik szakaszában; a tavakról, amelyekben bőven él hal; 
a vaddisznókról, amelyek lassan háziállatokká nemesednek, hiszen inkább élnek a vetésben 
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és a konyhakertekben, mint az erdőkben, s a régmúlt időket kivéve akkor sem támadják 
meg az embert, ha malacokat nevelnek; az időjárási anomáliákról; a városokban elviselhe-
tetlen nyári hőségről, amely elől a legtöbb ember nem menekülhet el, legfeljebb arra a két-
három hétre, s oda, ahová a családi üdülőjegy szól; a fiatalságról, amely nem szeret egy hó-
napos építőtáborba járni, sem a Bajkálhoz, sem a Szir-darja mellé, Kirgizisztánba, de még 
az Urálba sem, ami aztán igazán közel fekszik a fővároshoz, annyira, hogy nem repülővel, 
hanem vonattal szokás odautazni; a leningrádi írókról, akiknek semmi sem jó, ami Moszk-
vában történik, és az úgynevezett leningrádi irodalomról, amelynek az alkotói mélyen meg-
vetik a fővárosi irodalmat, koszos társbérletekben nyomorognak és nem sóvárognak a moszk-
vai jó hírű negyedek lakásaira, amelyeket a kommunizmus eredményeiről regényeket írók 
számára utalnak, róluk hosszan; és azokról az értelmiségieknek mondott egyetemet végzet-
tekről, akik nem tudnak a modern társadalom eszméivel azonosulni; az irodalmi Nobel-
díjról, s azokról az emigráns vagy belső emigrációba visszahúzódó tollforgatókról, akiket 
a nyugati sajtó gyakorta felemleget, de sosem a műveik, hanem a magánéletük alakulása 
kapcsán; arról a dilemmáról, mely szerint valamilyen mértékben mindenki együttműkö-
dik az állammal, használja a  tömegközlekedést, fizeti az adót, betartatja a gyermekeivel 
a tankötelezettség szabályait, igénybe veszi a betegbiztosítást, zsebében tartja a személyazo-
nosításra szolgáló abszurd iratait. Betartjuk az alkotmányellenes, a nemzetközi jogot sértő 
törvényeket. Ugyanakkor erkölcsi kötelességnek tartjuk a tehetetlenségünk fölemlegetését, 
azt, hogy kételyeinknek hangot adjunk, csalódottságunkat nyilvánossá tegyük; és arról az 
esetről, amelynek a főszereplője Borisz Vasziljevics talán legközelebbi tanítványnője, aki 
magánál Borisz Vasziljevicsnél jut albérlethez, s aki nemrégen számol be elhatározásáról, 
hogy megtagadja a szüleit, rendszerellenesek, állítja, tiltott irodalmat olvasnak, bonyolult 
módon külföldiekkel tartanak kapcsolatot, és az összetettsége miatt nehezen megcáfolha-
tó filozófiai fejtegetésekbe bocsátkoznak a barátaikkal, oly nevekkel dobálóznak, akikről 
lábjegyzetnyi említés sem hangzott el a katonai főiskolán, de az öreg sem ismeri őket, egy-
szóval felforgató hatást gyakorolnak a környezetükre. Mindenesetre ez a Nagyezsda kérel-
mezi a családneve megváltoztatását, s afölött hezitál, gyermeki érzelmeit kövesse vagy ál-
lampolgári kötelességét, amely szerint fel kellene jelentse a szüleit. Valaki azt kérdi tőle – 
Aljosa, aki azóta rigai vezérkari tiszt, nagy szó, orosz létére –, miért nem megy férjhez, az-
által megváltozott volna a neve, de hogy Nagyezsda elvörösödik s lopva a lámpa lángját 
vizsgáló Borisz Vasziljevicsre pillant, felhagy az ajánlata kifejtésével; aztán majd’ mindenki 
beszámol a felmenőiről, s kiderül, hogy Borisz Vasziljevics valamennyi közeli tanítványa, 
mondhatni lassan, hogy ifjú barátja egyke, s szülei révén valamennyi mély traumákat hor-
doz magában. A családi beszámolót tartók között azonban nincs ott Pápká, hiszen Pápká 
apja Borisz Vasziljevics legjobb barátja és közeli munkatársa, ezáltal Pápká anyját közelről, 
egészen baráti módon megismerhette, így semmiképpen nem lenne ildomos a szüleiről bár-
mit is mondania, ámbár ő csakis pozitív élményekről számolna be (amúgy pedig azt, hogy 
Pápká apja és az öreg ilyen régi és szoros kapcsolatot tartanak fenn, Pápká úgy hiszi, nem 
említheti meg, mert azzal oly intim dologról lebbentené fel a fátylat, amihez neki nincs, 
csak Borisz Vasziljevicsnek lenne joga) – miközben száll a cigarettafüst, és az udvaron nem 
érezhető az erdő avar- és gombaillata, szó esik még a világforradalom győzelméről, amely 
közeledik; azokról a pletykákról, hogy egyes rosszindulatúak szerint nyilvánosságra kerül-
nek a sztálini és a hruscsovi időket túlélők memoárjai, amelyeket egy archívumban őriz-
nek, sokszor a megírójuk, illetve az örököseik akarata ellenére, s amelyek az egyéni keser-
veket hangsúlyozzák, s nem a kollektíven elért eredményeket; s arról, hogy a Pravdában 
olyan olvasói levelek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a vidéki politikai visszaélések fenn-
maradásáról, a családit leváltó intézeti nevelésről, a dalkörök fesztiváljairól éppúgy tudósí-
tanak, mint az űrkutatásban elért eredmények lélekfelszabadító hatásáról; bohém társak-
ról, akiknek hatalmasra nő a májuk, amely időnek előtt sírba viszi majd őket, és nagy ter-
mészetű katonanőkről, akik a szemükkel képesek levetkeztetni a férfiembert, és igazán nem 
a fasz mérete számít nekik, hanem az, hogy felszabadító hatást gyakoroljanak rájuk, s a ne-
gyedik ejakuláció után is tudjanak beléjük életet lehelni; szakító levelekről, amilyeneket 
a maguk fajtájának oly sokat kell megírni, ha áthelyezésre kerül sor az újabb, távoli telep-
hely tiszti szállására; azokról az erényekről, amelyekről mindegyikük azt állítja, hogy sar-SZ
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kalatosak, s melyek egyszerű szavakkal fejezhetők ki, de a mélyükre ásva kibomlik a bonyo-
lultságuk, s amelyek a kor jövőt alkotó részében találhatók, mint a kötelességtudás, az érett-
ség, a hallgatni tudás, a megfelelő pillanatban való cselekvés, a túlzott, másokat feszélyező 
műveltség elkerülése, a leleményesség, az észszerűség, a kompromisszumokra, sőt, olykor 
az opportunizmusra törekvés, a mértékkel adagolt rokonszenvesség, a barátságok ápolása 
s az olyan alávaló megnyilvánulások kerülése, mint a csámcsogás, a böfögés, a tisztátalan-
ság és a fingás; arról, hogy miképpen kell a vágyálmokból valóságot csinálni; joga-e min-
den embernek megváltoztatni a történelmet; arról, hogy nem lehet olyan tévesztést, sőt, 
vétséget elkövetni, amelyet ne tehetnénk jóvá, vagy ha arra mi magunk nem is lennénk ké-
pesek, akként csűrni-csavarni, átpofozni, hogy legalább félig ne tévesztésnek vagy vétség-
nek tűnjék; arról, hogyan lehet azt számításba venni, hogy bár minden tett létrejöttében 
a mának szól, s kisszerű körülmények között formálódik ki, de az értelme a jövő számára 
nemhogy nyilvánvaló kell legyen, hanem magáért a jövőért jön létre, azaz érte való; a to-
jásról és a csirkéről, amely kérdés lehetséges megoldásaként a tükörtojás is fölkínálkozik, 
a tükörtojás igenis lehet a gordiuszi csomó megoldása; arról, hogy olykor miért, ha az em-
ber magában üldögél elnyúlva a nyugágyban egy elhagyatott, magas fallal bekerített kert-
ben, és azt hallja, a kövekben csobban a víz, mintha valaki belevetette volna magát; és szó-
ba kerül, maga Borisz Vasziljevics révén, hogy kinek-kinek milyen elvetélt vágyai voltak: ő 
regényíró akart lenni, úgy mondja, attól a pillanattól, amikor rájött, mire használhatja a pö-
csét, és tizennyolc évesen megírja az első és egyetlen regényét, arról a szigetről vagy inkább 
arról a szigetre vetődött hajótöröttről, amit és akit tanmeséje helyszínéül és hőséül választ 
(s komiszkodva maga szúrja a beszámolójába, hogy bizonyosan olvasta ekkor Defoe Robin-
son Crusoe-ját, amely kamaszoknak való könyv), mindenféle hasznos okításra szolgáló ese-
ménnyel és az ökonomikus gondolkodáshoz később is hasznosítható ismerettel, továbbá 
azzal a madárral, amelyet ha megfelelő módon táplál, akkor ellátja éppen elegendő meny-
nyiségű táplálékkal, tojással, vízből fogott halakkal s egyéb, nem gusztusos, ámde újrahasz-
nosítható szekrétumokkal, s kiókumlálja, hogy a két szigetlakó élőlény viszonyát tekintve 
huszonnégy életstratégia valósítható meg, ezért maga a kézirat ennek a huszonnégy élet-
helyzetnek a kifejlését mutatja be, mindenféle párbeszéd nélkül, mígnem egy váratlan for-
dulattal a vegyes táplálkozású, némelykor szarevő férfi, ideájától űzve felfalja a madarat; 
maga a kézirat megsemmisül, merthogy iskolatársai kifigyelik, amikor naponta félrevonul-
va füzetbe írdogál, ezt a füzetet keresik, megtalálják, elolvassák, s büntetésből vagy pusztán 
szórakozásból elpusztítják; vagy a kitekert nyakú és felfalt madár iránt érzett részvétből; az 
olyan szenvedélyek, mint a kártyajátékok, lóverseny, szánhajtás, alkoholizmus, bagórágás, 
ópium, szadizmus és mazochizmus (akár külön, akár egybekötve), baszódüh, káromkodás, 
sakk, hosszútávfutás, fecsegés, kleptománia, édességfüggés, küzdősportok, gyógyszerekhez 
kötődés okozta személyiségtorzulások felhasználhatók-e a rosszhiszemű, célját vesztett, ag-
resszív tömeg befolyásolására, illetve a helyes társadalmi célok felé átirányítására; az ember 
miért hiszi, hogy a sajátosságai közé tartozik az a hajlam, miszerint magyarázatot keres min-
den eseményre, amely az életében bekövetkezik, mégpedig a legegyszerűbbet, mintha ir-
tózna a bonyolultságtól; a filozófusok fölismerik-e a filozófiák töredékességét, vagy meg-
elégszenek azzal, hogy elfogadják és kimondják, egyetlen eszmerendszer sem képes a saját 
korán túli időkre útmutatást adni, az univerzális megoldások éppen a dialektikus gondol-
kodás eljárásai miatt lehetetlenek; ez utóbbi felvetésnél Borisz Vasziljevics elhagyta a be-
szélgetést, a ház mögötti budiban hatalmasat hugyozik, majd szarik, végül, a budi előtt áll-
va, elégedetten megszemléli az aznapi zodiákus csillagait, megrajzolja az Androméda alak-
ját, széles mozdulatokkal visszaegyensúlyozza magát a tanítványai köréhez, bár nem a ko-
rábbi székén foglal helyet, hanem Mása és Nagyezsda között, az egyiktől cigarettát fogad 
el, a másiktól tüzet, nagyban pöfékel, amint megszólal a kuvik, a félig szívott dekket a föld-
re hajítja és cipője talpával szétmorzsolja; Borisz Vasziljevics ürítkezése alkalmat ad arra, 
hogy e testi funkció okozta élvezet tematizálódjék, s kiderül, hogy a társaság tagjai eseté-
ben a legkisebb közös többszörös, hogy a szex után a hugyozást, majd a szarást tartjuk – ha 
azokat vissza kellett korábban tartani – az élvezetek elejének. Borisz Vasziljevics elégedet-
ten mocorog, az őt közrefogó két lány vihogásából arra következtetünk, hogy mesterünk 
visszatért előszeretettel előadott indoklásai egyikéhez. Szerinte ugyanis a problémák rögzí-
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téséhez és a cselekvési lehetőségek közti döntéshez az szükséges, hogy szem előtt tartsuk 
pro primo az ember biológiai szükségleteit, pro secundo az ember közösségeinek a képze-
teit, pro tertio az emberi közösséget alakító állam meghatározta kereteket. A katona, legyen 
az férfi vagy nő, akkor tudja ellátni szakszerűen a feladatát, csakis akkor, ha elélvezett és 
hugyozott. Ismertek olyan népcsoportok, nem a primitívebbek között, akik a törzsi csaták 
előtt kollektíven dugnak, majd hugyoznak, no nem azért, mert a tömegszex alapvetően 
hozzátartozik a kultúrájuk rendszeréhez, nem azért, mert kommunisztikus elveket vallaná-
nak, hanem mert így, nyilvánosság előtt ellenőrzik, a társak mennyiben állnak készen a fel-
adatuk ellátására. Persze, mellékesen, ilyenkor, mondjuk úgy, a szimbolikus tanúsítványok 
keresésére is lehetőség nyílik, például a zsidók és az arabok – nem tudom, miért az a nagy 
ellenségeskedés köztük, veti közbe Borisz Vasziljevics, amikor a legfontosabb pontjukon, 
a péniszük végén egyformák – ilyenkor szokták azt ellenőrizni, hogy metéltek, azaz eléggé 
megbízhatóak-e a harcostársaik; s amíg az öreg köré gyülekezett s az öreg asztalához ülte-
tett tanítványok számba vesszük a hihetetlenül komplex világ összes részletét, s egymásra 
figyelve enciklopédikus katalógusát állítjuk elő, nem vesszük észre, hogy másik társnőnk, 
a zabszalmaszőke Mása magába fordul, s ahányszor Nagyezsdához kerül a szó, szétveti a düh.

Egyvalamiről az öreg hatvanadik születésnapján biztosan nem esik szó, talán mivel nem 
vagyunk valóban járatosak az eseményekben, talán mert nem biztos, hogy minden esemény-
ről értesültünk, mivel akkor egyikőnk sem akart politizálni, esetleg mert ugyan jól értesü-
lünk a belső információs csatornákon mindazokról, ismerjük az események előzményeit 
és lezajlásukat, politizálni is szeretünk, de tiszteletben tartjuk Borisz Vasziljevics döntését, 
aki azt vallja, a bölcs a lezajlott eseményekről hiába beszélne, mindig a jövőről szól. És őt, 
amint a múlt, nem érdekli a jövő sem.

Nem esik szó arról, hogy amíg 1789, a nagy francia forradalom vagy 1848 csak Európát 
forgatja fel, 1968 az egész világot. Egyetlen szélsőbaloldali csoport lázongása a nanterre-i egye-
temen váratlanul lángba borít egy országot, majd a kontinenst, és végül a Földet. Elsőként 
Franciaország bénul le. Az a generáció, amely megúszta a második világháborút, a hábo-
rú utáni nélkülözést, a hatvanas évek végére ért el oda, hogy kikövetelje magának a helyét 
a világban. Erről szóltak a zenék, a könyvek, a színdarabok. Az új generáció a hála legki-
sebb jele nélkül támadta meg a szülők összes tradícióját.

1968-ban az a különleges (de ezt csak utólag látom, később, évek után pontosodik ben-
nem), hogy az emberek teljesen különböző ügyek miatt lázadnak fel, a közös pont a láza-
dás iránti vágy, a meglevő rend és minden tekintélyelvűség elutasítása. Meglehet, arról van 
szó, hogy Európa nagyon veszélyes politikai betegségben szenved, amelynek neve unalom.

Sok helyen, Spanyolországtól az Egyesült Államokig a diákok a háború meg a szabad-
ságjogok miatt tüntetnek. Igaz, a francia diákok éppenséggel azzal vannak elfoglalva, hogy 
fogadhatnak-e lány látogatókat a kollégiumi szobájukban, ami, valljuk meg őszintén, a sza-
badságjogoknak nagyon korlátozott értelmezése, de éppen ez az, ami bizonyítja, milyen 
pimf, apró dolog is elég ahhoz, hogy a tömeg föllázadjon. A francia események indítják 
el az egységes világfelfordulást. Március 22-re Cohn-Bendit és társai a szabad szex mellett 
újabb témát találnak tüntetéseik és ellenállásuk tárgyául: a vietnámi háborút. Sztrájk zilál-
ja szét az országot. A sztrájkokat a fiatal munkások első körben a szakszervezetek támoga-
tása nélkül kezdik el, az egyetemisták melletti szolidaritási akcióként. Ezt követően azon-
ban a szakszervezetek általános leállást hirdetnek, az összes francia gyárban leteszik a mun-
kát, magasabb béreket, kevesebb munkaórát követelve. De Gaulle tábornok elhagyja az 
országot, és a nyugat-németországi Baden-Badenben található francia támaszpontra repül, 
hogy Jacques Massu tábornokkal találkozzon. Némi malíciával azt lehetne mondani, hogy 
De Gaulle gyakorlott abban, hogy külföldön szervezze meg az ellenállást. Az elnök felosz-
latja a Nemzetgyűlést, és június végére választásokat ír ki. A voksolásból a gaulle-ista párt 
megerősödve kerül ki.

Eközben Magyarországon elkezdődnek az „új gazdasági mechanizmus” összefoglaló ne-
vű gazdaságpolitikai reformok. Memphis városában agyonlövik Martin Luther Kinget, az 
afroamerikai polgárjogi politikust. Diáklázadás Belgrádban és más jugoszláv egyetemi vá-
rosokban. Szovjet érdekeltségű területen megkezdik a Coca-Cola gyártását, éppenséggel 
a Magyar Likőripari Vállalat kőbányai üzemében. A Varsói Szerződés csapatai szovjet veze-
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téssel kétszázezer katonával, ötezer harckocsival lerohanják Csehszlovákiát, hogy véget ves-
senek a demokratizálódási folyamatnak. Az invázióban a szovjet csapatok mellett jelentő-
sebb lengyel, magyar és – inkább jelképesen – bolgár erők vesznek részt. Az NDK csapa-
tai a Varsói Szerződés főparancsnokának utolsó pillanatban hozott döntése alapján marad-
nak ki a hadműveletből. Az Egyesült Államok elnökválasztásán a republikánus Richard M. 
Nixon arat győzelmet. Októberben megtartják a XIX. nyári olimpiai játékokat, Mexikó-
városban, 112 ország részvételével.

Maríja Pápkának a combján heverő kezére helyezi a sajátját. Mindegyik ujján gyűrű csil-
log, a kisujján kék köves, a hüvelykjén oly vastag, mintha karperecnek készült volna, ám-
bár egy magzat pálcika-vékony kezére.

– Te valóban azt hiszed, hogy a párizsi diákok tüntetéséről, a prágai tavaszról, egy pe-
kingi nagygyűlésről, Mao Ce-tungról és kijelölt utódjáról, dél-vietnámi óvóhelyről, Mar-
tin Luther King temetéséről, valamint Robert Kennedyről lett volna jó beszélnetek? Yoko 
Ono és John Lennon ágyban tartott sajtótájékoztatójáról, George Harrisonnak, a Beatles 
tagjának a Krisna-tudatú hívők társaságában töltött napjairól, Andy Warholról, a pop-art 
atyjáról, Muhammad Ali nehézsúlyú ökölvívóbajnok edzéséről és az amerikai lázadó diá-
kok egyik kedvenc zenekaráról, a Doorsról? Miközben ott van veletek az öreg?

– Nem, dehogy. De mégis az volt az az év, amely megrontotta a világot.
– Akkor miért lamentálsz?
– Azt hiszem, hogy akkor, abban a tucat tanítványban együttesen volt annyi elszántság 

és buzgalom, hogy akár megváltoztathattuk volna a világot. Hogy más irányba menjen.
– Nem lehet, hogy az öreg éppen ezt ismerte föl? S hogy ne történjen meg…
– …megakadályozza?
– Akár.
– Mindenesetre elmúlt a sorsfordításra alkalmas pillanat.
– Az ilyen percek mindig elmúlnak. – Maríja elunja a térdére nehezedő férfitenyeret, 

s határozott mozdulattal, de nem bántóan, lesodorja magáról. Ahogyan leseprik a bőrről 
a hangyát.

Pápkának a szeme sem rebben. Visszakanyarodik a korábban felvetett gondolatához.
– Miért, ha az elvadult kertjében a tisztán hallott csobbanás nyomát keresve kinyitja az 

ember a szemét, és rálel a hang helyére, a meglátott kőben fölfedezi a hullámok közé becsa-
pódó s a kő mélyébe alámerülő testet? Szóval ezen az estén és éjszakán a világ valamennyi, 
ha pedig nem valamennyi, akkor minden számba vehető dolgáról szó kerül, és azt hihetjük, 
hatalmunk lehet az univerzum fölött. – Pápká aztán magára húz egy láthatatlan pokrócot, 
s fejét jól elrejti, szürkeségbe borul, ahogy lehunyja a szemét, s hosszabb időre úgy felejti, 
látható, mekkora szürkeség veszi most körül. Aztán, mint amikor a hamvadni látszó zsa-
rátnokból új láng csap ki, szemhéjai felpattannak, és a szeme messzire világító tűztől lángol.

– Azonban én csupán egyetlen dologról beszélek most – tapad Pápká Borisz Vasziljevics 
hatvanadik születésnapjának eseményeihez. – Mivel annyiszor vissza-visszarémlik, s egyre 
keserűbben és a legkevésbé bízva abban, hogy az emléktől valaha is megszabadulok. Ám-
bár nem mondhatom, hogy ez az emlék csak rossz vagy csak jó, elkeveredett benne a rossz 
a jóval, a kellemetlen a kellemessel, szóval minden olyan benne, amilyet a napok során 
megszokott az ember.

Maríja alkalmasnak találja a pillanatot arra, hogy mindhármunk számára nyugtató ita-
lokat keressen. Pápká egész pohárnyi falernumi borhoz jut, a magunk számára, mert nincs 
több a palackban, elfelezi a maradékot. – Falernumi! – sóhajt Pápká, ettől aztán komor a vi-
selkedése. – Az, falernumi! – ismétli Maríja. Ilyet iszik Poncius Pilátus A Mester és Marga-
ritában. S amióta olvasható, hogy ez az itala, azóta a jeles alkalmakon bárki moszkvai erre 
vágyik. Található is a piacon kétféle bor, de hogy bármelyik is valódi lenne, azt soha sen-
ki nem tudja meg. Sosem gondoltam volna, hogy egy regénynek ekkora hatása lehet. Azt 
hiszem, ezt nevezzük sikernek.

– Félreérthettem valamit. Valamiért azt képzelem, hogy az ünneplés a dácsában, a fürdés 
a tóban, a szekerezés az erdőben, a szolid, de bőséges vacsora, a szerteágazó, keszekusza és 
mégis tartalmas beszélgetés az öreg és a tanítványok között, az éjjelbe nyúló együttlét, egy-
általán az, hogy éppen mi vagyunk ott, egyszóval azt hittem, hogy az összejövetelnek más 
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célja is lesz. Az, hogy megtudjuk, mi a további feladatunk. És megtudjuk, mik a teendő-
ink, illetve lesznek a mesterünk mellett. Példaként hozakodom elő a kérdésemmel, kik fog-
nak segédkezni az emlékiratok megírásában. Mármint Borisz Vasziljevics kit szemelt ki er-
re a feladatra. Darázsfészekbe nyúlok. S ennek a darázsfészeknek a két legveszedelmesebb 
lakója Mása és Nagyezsda. Jellemzően ők ketten azok, akik a társaságunkban egyenruhát 
viselnek. Még Borisz Vasziljevicsen is kényelmes, vállpántos overall van, még ha olyasmi is 
az, amilyet a hadsereg repülőgép-szerelői viselnek. Mirajtunk, ifjú titánokon terepjárásra 
alkalmas nadrág, s rajtam éppenséggel tréningruha. A két darázskirálynő egyszerre haragos, 
haragjuk pedig a másik haragját visszhangozza. Dongnak, köröznek, ott zúgnak a hirtelen 
fellobbant tűz körül, haragjuk egyre korbácsolódik, hihetnénk, nem is két marásra készü-
lő szárnyas jószág csapkódik közöttünk, hanem két, sok ezer darázsból álló, fékezhetetlen 
indulatú raj. Borisz Vasziljevics, nincs mit titkolni, élvezi a helyzetet. Kajánsága átragad 
ránk is. Éreztem már ilyesféle érzést, egy S8-as film nézése közben, amely nők iszapbirkó-
zását mutatta be. A nők összecsapásából kiderült ez-az, amire mi, fiúk, soha nem gondol-
hattunk. Az öreg nemhogy alkalmilag jár tehát rájuk, kvázi évek óta úgy élnek hármasban, 
hogy a két nő tisztában van azzal, hogy az ágyat s vele együtt Borisz Vasziljevicset megoszt-
ják egymással. Az öreg mindenben nagy természetű, korántsem az az aszkéta – amit hi-
szünk róla, nem egyéb képzeletünk játékánál. Igényli a megfelelő kosztot, a munkabírást, 
a háztartásban adódó gondok megoldását és a munkahelyen – az irodájában – való stabil 
szolgálattételt. A gondolatai kitalálását, az ügyek vitelét, a feladatok bonyolítását talán öt 
nő sem bírná ellátni, nemhogy kettő. S hogy nincs döntés, Borisz Vasziljevics hol Mására 
mosolyog, hol Nagyezsdát biztatja derűsen egy kézmozdulattal – ahogyan hozzájuk hajol 
és súg valamit a fülükbe, be kell a nőknek látniuk, hogy ezt a helyzetet nem képesek dön-
tésre vinni. A helyzetük megmásíthatatlan.

A két lány, mintha összebeszélne, aznap éjjel, akivel csak tehetik, lefekszenek. Borisz 
Vasziljevicsbe együttes akarattal annyi vodkát és pezsgőt öntenek, hogy hajnali két órakor 
bejelenti, visszavonul, s betámolyog a dácsába. A vendégsereg az asztalnál marad, együtt 
mulatnak, mindaddig, amíg Mása is és Nagyezsda is nem vonszol magával valakit. Akad 
bennük annyi illem, nevezzük szeméremnek, hogy a ház mögé húzódnak. Mása a szérű-
re, Nagyezsda az almafák alá kaszált fűcsomóra teríti le meghökkent áldozatát. A két pár 
olyan hangosan baszik, hogy a hátramaradottak nem győzik hangoskodással. Aztán Má-
sa előkerül a fiújával, aki, hogy menten lehajt néhány kupicával, a társaság derültségére az 
asztalra borulva elalszik, Mása pedig az újonnan kiválasztott kannal felkeresi a már szét-
hempergett, mondjam úgy, előmelegített szérűt. Nagyezsda éppen csak szabadjára enge-
di, de nem vezeti vissza a fiúját, térül-fordul, s vonszolja magával a következőt, az asztalvé-
gen ülőt. Úgy basznak, ahogy 1968-ban szerte a világon basznak a lányok, akiknek, ha egy 
régi világba születtek volna, régen férjhez kellett volna menniük, de nem teszik, sikkan-
tanak, nyüszítenek, kiabálnak és azt visítják, hogy rátaláltak az igazi szerelemre. Hajnalra 
nincs senki, aki lemaradna a valamelyik lánnyal való ölelkezésről. A két lány, nem kétséges 
számunkra, vetélkedik egymással. Másodjára is sorra kerülnek a fiúk, akik megtapasztal-
ták ugyan a jót, csak éppen nem Másával, illetve nem Nagyezsdával, hanem Nagyezsdával 
vagy Másával, már ha addigra nem isszák magukat az asztal alá, és az újabb nagy menete-
léshez elegendő férfierejük marad.

A  reggeli nap sugarában Nagyezsda magányosan táncol a  lepusztított asztal körül, 
kombinéja rojtos, szakadt, cafatjai a térdét verdesik. Mása önelégült mosollyal üldögél a fa-
rakáson, cigarettázik, s hogy meztelen fenekébe ne menjen szálka, maga alá egy konyharu-
hát terít. A pináján nincs egyetlen szőrszál sem. A férfiak elmennek a tóra, és akkora ordí-
tozást csapnak, hogy azzal felébresztik, így hát utánuk indul Borisz Vasziljevics is. A Nap 
pirosló tükörképébe akarja mindegyikük belevetni magát, s mivel valamennyiüknek sike-
rül, végül vetekszenek, ki tud mélyebbre merülni a vízben. Mély a víz, s minél mélyebb-
re úsznak, annál hidegebb.

Maríja azt állítja, nem tud szóhoz jutni. Fénylő arcát papírszalvétával törölgeti. Én pe-
dig megyek aludni, visszahúzódok a második emeletre, egy félig-meddig berendezett szo-
bába. A sajátomat ugyanis zárva találom.SZ
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Arra ébredek, hogy szomjas vagyok. Kitámolygok a folyosóra, keresem a fürdőszobát. 
Ahová először megyek, az a gardrób. Azt követően a tisztítószerek kamrája tárul elém. Ak-
kor nyitok rá egy párra. Szikráznak a villanykörték a kristályfüggők között, az állólámpa 
felkapcsolva, a gyertyaizzós olvasólámpák is, sőt, a szoba ablaka előtt álló hatalmas íróasz-
tal banklámpája is ég, az üvegbúrája miatt akváriumzölden úszik a szoba. A pár sajátos po-
zícióba gabalyodott. Első pillanatban az sem egyértelmű, hogy ketten vannak, nem tudom 
összeszámolni a karokat és a lábakat. A férfi felül, szőrös a karja, szőrös a lába, a segge sző-
rös, csak a háta csupasz. Úgy mozog föl s alá, ahogyan antik metrumokban szokása a ten-
gernek. A nő alatta, kétrét hajtva. A lábait úgy feszíti szét s emeli a magasba a férfi, hogy 
a nő csípője ugyan a hátára nehezedik, de szinte függőlegesen áll. A férfi karjaival tartja 
a nő lábszárát, ahová a keze markol, ott ragadta meg a nő is. A nő feje olykor felemelkedik, 
a széttárt lábak között hánykolódik. A férfi fasza hol a nő pinájába, hol a segge lyukába 
hatol, váltakozva lökődik ebbe és abba, vagy hörgéstől, vagy sikkantásoktól követve. Miu-
tán fölismerem a némely részletében összecsomagolt, néhány részletében pedig kibontott 
Maríját, Pápkát is megismerem. Nem tudom, mit tegyek. Rájuk csukom a szoba ajtaját.

Szomjasan megyek vissza a szobámba. Befekszem az ágyba, a pléd az ágy mellé csúszott, 
a lepedőm összegyűrve, félig az is lelóg a padlóra, és a párnám egyre több verítéket gyűjt 
magába. Aztán újból felkelek, az elmondhatóság határán kavargó érzések között – mivel 
ebben a katyvaszban, amelyet érzésnek szükséges nevezni, ott a szégyen, a kíváncsiság, az 
izgalom és az izgatottság, a szemérmetlen tudatlanság, a pirulás, a vágyakozás és megannyi 
szívdobogtató zabolátlanság – visszaóvatoskodom a Maríjára és Pápkára visszazárt ajtóig, 
megfogom a kilincset, lenyomom, de résnyinél nagyobbra nem nyitom az ajtót, és az ajtó 
hasadékán át benézek a szobába, ahol amit látok, az változatlannak mutatkozik.  Páp ká to-
vábbra is Maríját bassza, csak most Maríja könyökben behajló keze feltámasztja Páp ká mell-
kasát, valahol a rekeszizom fölött. Pápká zihál.

Ismét visszatérek a szobámba, rázuhanok a mindennek, csak nem vetettnek mondható 
ágyamra, kiverem a farkamat, és képtelen vagyok Maríját felidézni. Egy másik alak bon-
takozik ki felettem, a szőke Mása, a táncos Nagyezsda, mígnem az ondóm kifröccsenése 
pillanatában megtudom, nem más, mint Lizetta van velem, különböző színű síkokból áll 
össze az arca, miként Picasso nőinek. Többször visszatérek a nyitva felejtett ajtóhoz, a vilá-
gosodó szobában újabb és újabb, korábban rejtve maradt részleteket figyelhetek meg, oly 
dolgokat észlelek, amelyek, úgy sejtem, időközben kerültek a szobába. Több üres üveg he-
ver a földön, egy szék felborult, karfáján törülköző lóg, s két szétmorzsolt cigarettacsikk he-
ver a hamutartóban. Maríja állandó szereplő, de Pápká minden pápkáságát elveszti, a kar-
ja, a válla, a segge, a combja szőrtelen, ványadt, lóg a bőre, ahogyan az ötvenévesnél idő-
sebb férfiaknak szokott lógni, nem marad egyéb Pápká helyén, csak egy merev fasz, amely 
ide-oda járkál Maríja testnyílásai között, olykor feszesen, olykor félig puhán, de kitartóan 
végezve a feladatát. Maríja rendíthetetlenül, bár egyre elaléltabban mozdul és nyúl utána, 
hogy megválassza, éppenséggel hol lenne számára a legmegfelelőbb hely.   
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Géczi János (1954) költő, író, Veszprémben él. A Kalligramnál megjelent könyvei: Tárlat (képzőművé-
szeti írások, 2001), Viotti négy vagy öt élete (regény, 2011), Kívül (kisregény, 2014), Törek (versek, 2016), 
Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral (versek, 2020).


