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Semmi sem az

A Túró Rudi. A hársfa illata. A balkáni gerlék hangja. A téli napsütés és a sötét 
nyári éjszakák – sorolták a hiánylistát a többiek. Még jó, hogy épp kikértem egy 
újabb kólát, volt mivel matatni, és pont akkor belekortyolni, amikor valaki fe-

lém pillant. Kevésbé érzem kínosan magam, ha nem látják, mennyire kínosan érzem ma-
gam. Kortyolgatni kell tehát, lassan, de céltudatosan, eljátszani, hogy jelen vagyok ezekben 
a tökéletes kortyokban. Illeszkedni. Asszimilálódni. Nem különbözni. Időt nyerni – csak 
ki tudok nyögni én is valamit, mire kiürül a pohár.

Már bántam, hogy eljöttem. Éreztem előre, hogy nem lesz ez jó, de hagytam magam 
meggyőzni. Jaj, de klassz, ujjongott Kriszti barátném, amikor beszámoltam neki a terve-
zett programról, egy kicsit megint magyarok között lehetsz, mondta, olyan lesz, mint egy 
oázis, ki ne hagyd!, én pedig néztem, hogyan hullik darabokra az arca, kis Kriszti formájú 
mozaikok ugráltak előttem, próbáltak értelmezhető egységbe rendeződni, egészen, mintha 
élnének, mintha tartanának valamerre, nem csak el valahonnét. Trükközik a térerő, mond-
tam, és kiléptem a videócsetből.

Szóval ő beszélt rá, hogy eljöjjek az Izlandon Élő Magyarok aktuális találkozójára. Nem 
volt nehéz becsapnom magam, és elhinni egy rövid, lelkesítő pillanatra, hogy e sorsközös-
ségben majd egymásra felelnek félelmeink-vágyaink, majd egyként dobban a messzi föld-
re transzplantált magyar szív, hogy majd ők érteni fogják, ők majd igazán, mit is jelent az 
otthontalanság magánya. Mégis olyannak tűntek most, mint egy arctalan massza, egymás-
ra bólogatták az egyennyűgüket, kis csápokkal tapogatták körbe egymás egyenfájdalmát, és 
az egyennehézségek és egyenkacarászások között én csak még távolabbinak éreztem magam, 
még elveszettebbnek. Valahogy olyan súlytalannak tűntek, mintha egzakt terveik és céljaik 
cölöprengetegéből nem alapzatot ácsoltak volna az istenek, hanem könnyed léghajót, amin 
csak előnyös ballaszt a hiány. Mindannyian tartottak valamerre, a gyermekük boldogabb 
élete felé, a lakáshitel végtörlesztése, a kedvezőbb nyugdíjalap, a szakmai tapasztalatszer-
zés felé, vagy egyszerűen csak fiatal éveiket akarták kalandos emlékekkel feltölteni. Mind-
annyian tartottak valamerre, én pedig csak azt tudtam, mit akarok magam mögött hagyni.

Hogyan mondhatnám el nekik, töprengtem a kólámat szorongatva, hogy engem nem 
érdekel a Túró Rudi, hogy teljesen jól érzem magam akkor is, ha nem kel fel a nap, hogy 
nekem inkább a sirály nevetése, mint a gerle turbékolása, hogy utálom Budapest fénye-
it, ki nem állhatom az Alföld pusztaságát és gyűlölöm a hegynek nevezett buckákat. Igen, 
gyűlölöm, hogy otthon semmi sem az, aminek hívják, hogy hegy a bucka és tenger a tó és 
lehetőség a korlát, hogy eper a szamóca és áruló, aki más. Gyűlölöm annak az országnak 
minden négyzetcentijét, gyűlölöm minden szavát. A Túró Rudi meg különben is orosz.

Hozok még egy kólát, mondtam, és úgy csaptam le a pultra az üres poharat, hogy majd-
nem széttört. Majd én megmondom nekik, milyen az igazi honvágy, gondoltam, mert nem 
az, hogy kolbászt ennénk szárított hal helyett, vagy hogy a Balatonon csónakáznánk, nem 
egy gleccsertavon. Nem az, hogy nem mész haza, holott mehetnél, hanem hogy nincs már 
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ott senki, ahol vagy, hogy te lettél az utolsónak maradó vesztes idióta, mert rég Berlinben 
vannak a barátaid, és a családod is Londonban, de te kitartasz, mert azt reméled, hogy ha-
zajönnek majd, és inkább összehúzod magad egy lepukkant pesti társbérletben, és odaadod 
érte a fizetésed nagyját, és várod, hogy újranyissanak a művészmozik, és hogy kevesebb tu-
rista legyen a ligetben, hogy a körúton üzletek legyenek üres kirakatok helyett, a bankfió-
kok helyén meg könyvesboltok, vársz, pedig tudod, hogy semmi sem lesz már ugyanolyan, 
aztán végül csöndben eltemeted apádat is, késve ért ki a mentő, megesik az ilyen, és ahogy 
kullogsz a gyászmenet szélén abban a kurva hársfaillatban, eldöntöd, hogy te is lelépsz in-
nen, aztán csak a cipőd kopogására koncentrálsz, és igyekszel egyenletesen lépni, kop-kop-
kop, visszhangozza az üres lépcsőház, és azt képzeled, hogy minden koppanással távolabb 
kerülsz a veszteségtől, kop-kop-kop, még jó, hogy itt mindenki edzőcipőben jár, vagy pa-
pucsban, nincs is értelme mást hordani, mert csak elhasalnál a jégen, még jó, hogy itt sen-
ki sem kopog, én sem fogok soha többé, soha, soha, gyűlölöm a cipőm kopogását, annyi-
ra gyűlölöm, hogy összeszorul tőle a gyomrom, majd én megmondom nekik, milyen az 
igazi honvágy, még a poharat is hozzájuk vágom, hogy megértsék. És vissza is fordultam 
az asztal felé, de szembetaláltam magam azzal az ötvenes hölggyel, akinek tavaly elárverez-
ték a házát, ő pedig kedvesen rám mosolygott, és megkérdezte, hogy nekem mi hiányzik 
a legjobban. És akkor kifutott az erő a tagjaimból, és lesütöttem a szemem, és azt feleltem, 
hogy a kopogás, az hiányzik a legjobban. A cipőm kopogása. Aztán hagytam, hogy átölel-
jen, és hagytam, hogy úgy bőgjek a karjaiban, akár egy kisgyerek.

Hiánypótló macska

K ét fontos dolgot volt érdemes tudni König úrról. Az egyik, hogy negyvenkilenc 
éves kora ellenére mind ez idáig elkerülte az életközépi válság. A másik pedig az, 
hogy szívből gyűlölte a macskákat. Ízléséhez mérten túl szeszélyesek és öntörvé-

nyűek voltak, a tisztes ragaszkodást és hűséget hírből sem ismerték, ráadásul előszeretettel 
vadászták le a kertben tébláboló madarakat. Beláthatjuk tehát, hogy König úr irántuk ér-
zett ellenszenve méltán kiérdemelt volt.

Ami az életközépi válságot illeti, valóban nagyon szerencsésnek mondhatta magát. So-
ha, egy pillanatra sem ingatta meg a kétely, nem feszítette mellkasát bizonytalanság, nem 
kérdőjelezte meg életmódjának helyességét, gondolatainak igazát, létének értelmét. Stabil 
munkahelye volt (versenyképes fizetés, kulturált körülmények, fiatalos, lendületes csapat), 
rendezett családi élete (odaadó feleség, három egyetemista gyermek, kétszáz négyzetméte-
res ház a budai agglomerációban) és egészséges életmódja (változatos táplálkozás, rendsze-
res reggeli futás, káros szenvedélyektől való mentesség). Elégedett embernek tartotta ma-
gát – leszámítva természetesen a macskákat.

Azon a könnyed, tavaszi napon, amelyen a cégtulajdonos behívatta irodájába, hogy meg-
köszönje sokéves, áldozatos munkáját, egyszersmind sajnálattal tájékoztatni kényszerüljön, 
hogy a gazdasági válság az ő szektorukat sem kímélte, és így a leépítés elkerülhetetlensége és 
az átszervezés szükségessége, ugyebár, de ne aggódjon, tisztes végkielégítést kap, csak most 
azonnal legyen szíves összepakolni a dolgait, szóval ezen a tavaszi napon König úr úgy érez-
te, eddigi rendezett élete egycsapásra összeomlik. Megtörten kullogott haza, és a követke-
ző hetekben felváltva bújta az álláshirdetéseket a számítógép előtt ülve, illetve bambult ki-
felé a kertbe a nappali ablakából, mely tevékenységek eredményeképp ugyan egyetlen in-
terjúra sem hívták be, a növények viszont szépen cseperedtek. Egy hónap múltán azonban 
König úr kényszerpihenője drámai fordulóponthoz érkezett.
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A tétlenség kínjait enyhítendő, épp az ablakkal szemközti japán birs bomló szirmait fixí-
rozta kitartóan, amikor is a kerten átszaladó kóbor macska megtorpant, és provokatív szán-
dékkal visszasandított König úrra. König úrnak se kellett több, hogy az a…! kiáltással kisza-
ladt az udvarra, és egészen a kert végéig kergette a pimasz macskát, ahol az, egy hiányzó ke-
rítésléc nyújtotta tágas résen át kiszökkent a kertet határoló erdőbe. König úr nem adta fel, 
maga is átbújt a résen, és elszántan követni kezdte a macska nyomait. Alig haladt azonban 
néhány száz métert, megtorpant, meglepetésében nagyokat pislogott. Egy ősz férfi ült a fák 
között, hajában tűlevelek, lábainál virágok, az ölében a macska. És az öregember megszólalt:

– Elnézését kérem, lenne néhány perce, hogy elbeszélgessünk a platóni filozófia kései egzisz-
tencializmusra gyakorolt hatásáról? De beszélhetünk arról is, hogy miért ilyen sivár az élete.

– Nem sivár az életem.
– Valóban? Ezek szerint önt nem zaklatja fel a fogyasztói társadalom pazarló életmódja? 

Nem zabálja fel lelkét a kapitalista métely?
– Nem értem, miről beszél.
– Valóban. Tehát sosem érezte még úgy, Tillmannt idézve, hogy az eseményekre hasadt 

világ az ember gyengülő észlelőképességének, romló érzékenységének egyik következménye?
– Mit akar ezzel mondani?
– De a természet erejének és az élővilág sokszínűségének csodája csak ámulatba ejtette 

már, nem igaz?
– Gyűlölöm a macskákat.
– Ó, a gyűlölet! Mélyünkben rejtező apadhatatlan harag, mondd, minő formában áhítod 

tárgyadat? Közepesen cirmos? Nagyobbacska macska? Vagy egy apró, csacska?
– Mindegy. Ki nem állhatom őket.
– A forma tehát üres? Vagy az üresség lenne forma? Így lészen ember embernek macskája! 

De a macska nem fog legyeket. És egy macska nem csinál nyarat. A hazug embert viszont 
hamarabb utolérik, mint a sánta macskát! – Ez elgondolkodtatta König urat. Úgy döntött, 
másnap is visszajön majd, ha már az öreg ennyi mindent tud a macskákról.

Teltek-múltak a hetek, és ő minden délután kisétált a kert végébe, és átbújt a keríté-
sen, hogy az erdőben ücsörgő férfival találkozzon. Először a macskákról beszélgettek, majd 
a macskák szimbolikájáról. Később az irodalomról és a filmművészetről, Hesse és Sorrentino 
munkásságáról. Beszélgettek a klasszikus zene rejtelmeiről, az építészet szakrális geomet-
riájáról. Társadalmi és politikai kérdéseket feszegettek, történelmi összefüggésrendszerben 
vizsgálva az aktuális viszonyokat. A vallások és a vallások előtti mítoszok keletkezéséről és 
ezek emberi pszichére gyakorolt hatásairól csevegtek, a generációról generációra tovább-
örökített káros hiedelmekről, a tudat teremtő természetéről, elfojtásokról és archetípusok-
ról. Beszélgettek a feminizmusról és a homoszexualitásról, és beszélgettek az elfogadásról 
és a felebaráti szeretetről is. Szóba került a fenntartható gazdaság, a természetvédelem és 
a nemnövekedés teóriája, megvitatták a világ jelenségeit, a jelenségek okát, a problémák 
megoldása felé vezető utak nehézségeit. Az idő relativitásáról értekeztek, és elmerültek 
a kvantummechanika elméletében. Végül eljutottak az egyetemes metafizikai igazságokig 
is. König úr előtt kinyílt a világ, úgy érezte magát, mint aki mély álomból ébred. Arca ki-
simult, az évek óta észrevétlenül benne munkáló feszültség oldódni kezdett. Szemeibe fia-
talos csillogás, tagjaiba megújult lendület költözött.

Mintegy fél évvel első találkozásuk után König úrnak állást ajánlottak egy nagynevű cégnél. 
Versenyképes fizetés, kulturált körülmények, fiatalos, lendületes csapat. Munkanélküliségének 
utolsó napján a szokott időben kisétált a kert végébe. Megvizsgálta a kerítés tartószerkezetét, 
kicsit megrángatta az oszlopait, hogy megbizonyosodjon róla, stabilan áll. Egyenként végigsi-
mította a deszkákat, megkönnyebbülten nyugtázta, hogy sehol egy törés vagy rothadás. A ke-
rítés tövéből gondosan kigyomlálta a gazt is. Aztán gyors és határozott mozdulatokkal a he-
lyére szögezte a hiányzó lécet, hogy soha többé ne juthasson be a kertjébe az a kurva macska.

Ivánovics Beatrix (1985) élete nagy részét Budapesten töltötte. Volt rendezőasszisztens, kézműves, 
hangoskönyvkészítő. Jelenleg első regényén dolgozik.

   


