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Barokk állapotok
„Minden korszaknak megvan a maga barokk állapota, mely 
általában a hanyatlás előtt jön el.” (Bényi Árpád)

M onsieur Lamarck volt az utolsó bértapsoló, mi több „Chief de claque”, azaz 
a bértapsolók vezetője.
Este kiöltözött, bársony színházi zsöllyékben ült, előtte stratégiai megbeszélés 

a rangtalan tapsoncokkal. Tömeghatás, szociális utánzás, ezek a szakma alapkövei. Gyenge 
darab, fokozatosan erősítünk. Szórványtaps, majd emelkedő hangerő, végül ütemes. Ma-
napság a gépi nevetés működik erre a rugóra. Statisztikák, mutatva milyen sokan akarják, 
veszik, nézik azt a gyenge árut. Feltétel persze, ha előtte úgy tudják, sokaknak kell. Mert 
körülnézünk mind, s ha egyedül nem mernénk tapsolni, boldogan csatlakozunk. A több-
höz, az erőshöz. A tarifa emelkedik, ha rossz a darab. A hangerő és a hangos „bravo” kiál-
tások emelik a tétet.

Ma már csak galambot etet a téren. Alice mondta neki, hogy „Lamarck úr, jöjjön hoz-
zánk, az én hazámban jól keresne”. Oui, Hongrie. Int kelet felé, szükségtelenül. A bértap-
solóknak is kell a logisztika, még összekeverednek a végén. Nem beszélve a szakma stílu-
sáról. Lelkesedést kell mutatni, őszinte gesztusok kellenek, helyről felpattanás, kiáltások. 
Elegancia. Értő közönségnek látszani, sétapálcát hordani. Ki ad hitelt egy csapat bugris-
nak, akiknek a fizetség még a markában csillan? A tömeget növelik csak, a szakértő közön-
ség illúziója sok Lajos-aranyba kerül.

Maja, a volt táncosnő, nincs formában ma. Csak ül a plédjében, motyog. Varr. Váratla-
nul kitör, tavaly jobb volt, vették a fejdíszt is, de mondják, a kínaiak a hajón varrnak, egész 
hajók keringenek a tengeren, varrnak a hajófenékben, reggel kikötnek, eladják, és csak varr-
nak, azt mondják, nem is igazi kínaiak, robotok mind már csak pár igazi… mondják, van-
nak fekete lyukak az égen, a sátán kapui… Isten bezárta őket, de mi lesz, ha kinyitja? Meg-
írta az újság, itt van, kinyomtatva. Színes lapokat olvas, mindegyikben összeesküvés-elmé-
letek. Azt hiszi, csak olyasmi jelenhet meg nyomtatásban, amit szigorúan ellenőriztek va-
lakik, akik megkérdőjelezhetetlenek. Valami bölcs bizottság, vagy istenféle.

Alice lerajzolja, mutatja a  skiccet. Nekiadja, ajándék, mondja. Maja megnyugszik, 
Halloween díszeket varr, motyog magában, hogy a kínaiak… ragasztanak, csak beöntik 
a gyöngyöt meg mindent, reggelre kész az áru. Nagy tankhajók, a fenekén ezer meg ezer 
kínai, csak varr és ragaszt.

Mint ilyenkor mindig, felbukkan a szellőztető nő az ötödiken. Naponta többször ki-
rázza az ágyneműt és átöltözik. Ellenőrzi a teret, körülpásztázza, gondterhelt, mint aki át-
lát a falakon. Az ő gondja mind, aki a díszletek mögött lapul. Omlatag barokk (neo, de 
akkor is) homlokzatok körben, franciaablakok volutákkal, rocaille-motívumokkal. Né-
zi a teret homlokráncolva, néha színházi látcsővel is, aranyozott, az üveg csillanása elárul-
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ja. Nagyobb erkélyrácsokon puttók, újrafestve. Nagy a felelősség, görnyedve visszavonul 
az újabb ellenőrzésig.

A téren egy zakós ember imbolyog át strandpapucsban. Kezében nyeles mikrofon, pré-
mes, amilyet a tévések használnak, övén magnó. Becserkészik egy csapat galambot, föléjük 
tartja a mikrofonját. Két szakállas integet neki, testbeszéddel jelzik, hogy ők hajlandóak 
nyilatkozni. A bolond nem reagál, el van foglalva a galambokkal. Váratlanul odalép Alice-
hez. Az nem érti jól, mit kérdez, zavarba jön.

„Je suis Hongroise", mondja bizonytalanul. A bolond vigasztalón int, megveregeti a vál-
lát, majd visszatér a galambokhoz.

Monsieur Lamarck szól Alice-nek, vigyázzon a rajzaival, biztos nincs engedélye. Az ösz-
szepakolja a mappát, rádobja a dzsekijét. Tegnap elfáradt, Marie Antoinette alkonyatkor 
már várta a szobor talpazatán. Mostanában azt mondja, a Sorbonne-ra jár. Mindig hazu-
dik.  Előző héten elbújtak a versailles-i kastélyban, hogy Louis XVI. ágyában aludjanak, de 
az őrök elküldték őket záráskor. Úgy tettek, mintha egy szót sem tudnának franciául, mu-
togatták a belépőjegyeket, orosz szavakat mondtak, hívták a királyt. Biztosan a fontaine-
bleau-i erdőkben kergeti a plüssrókákat. Nagyon jól szórakoztak, de a parókáikat is utá-
nuk hajították.

„A Marson telepek vannak, rég ott vannak már a kínaiak, de a kormány nem mond sem-
mit”, tajtékozza Maja, aki reszket a felindultságtól, újságot lobogtat. „Az oroszok is ott van-
nak mind”, folytatja, „katonákat képeznek a Marson!”

Alice úgy emlékszik, Vonnegutnál olvasott már valami ilyesmit, katonai telepek a Mar-
son, de Majácska biztosan nem onnan veszi. Remeg a keze az izgalomtól, alig tudja ráöl-
teni a plüsskoponyát az ünnepi fejpánthoz.

Ám az oroszok most itt vannak, ölebekkel és Chanel szatyrokkal, hangoskodnak, amíg 
átvágnak rajta, elnémul a tér. Szellőztető nő kilép a páholyára, gyanakodva lenéz. Látcsö-
vét a szeméhez illeszti, hálóingben van.

Utcazenészek érkeznek. Feketék, van közöttük egy fehér lány valami fura zeneszerszám-
mal, fekete tokban vonszolja maga után. Egy kínai énekesnő, de most csak csendben im-
bolyog, szer hatása alatt lehet. Sport zokniján prémes papucs, plüssmacit formáz, mellé 
krinolinos barokk estélyit hord. Flitteres hajpánt, póklábakkal, Halloween van. Nevetgél, 
integet. Csörgődobokkal, meg mindenféle dobbal felszerelve, előadják a Sors szimfóniát.

Maja dúdol, Lamarck bácsi feléled, körülnéz, tapsolni kezd. Néhányan csatlakoznak hoz-
zá, bizonytalanul. Akkor megmutatja a szakma igazi fortélyait. Ütemesen, hangosan tap-
sol, tetszésnyilvánításokat is kurjant. Egyre többen tapsolnak vele. Büszkén kihúzza magát, 
a bolond mikrofonját állítgatja, közelít. Hangos, ütemes taps a téren, ráadást követelnek. 
Monsieur Lamarck ragyog, egészen megfiatalodott. Hát így kell ezt, gyerekek. Az oroszok 
is megálltak, az egyikük pénzt dob a zenészek dobozába.

Ekkor hirtelen tompa csattanás. Elgurult látcső törött lencsékkel. Elvágott tapsvihar, tá-
voli repülőgépzúgás. Szellőztető nő a kövezeten, fehér hálóingben. Lamarck úr keze tapsra 
nyílva, megkövülve, kimerevített filmkockán. Később a mentő szirénája.

Alice rajzán mintha bábu heverne a kövön, a faágak utánanyúlnak, megkésve.   
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Patkánybűvölet
„Lapítotok itt prémes köpönyegben,
de nincsen egy árva javaslatotok sem,
mit tehetünk a patkány ellen.
Fel urak, kitalálni hamar valamit,
ami minket a bajtól megszabadít"
(Robert Browning: A hamelini patkányfogó)

A rendező trichotillo-mániás, vagyis kényszerbeteg. Ha izgatott, főképp a fejbőr 
szélén, a füle fölött lévő területen tépkedni kezdi a haját, majd áttér a fejtetőn 
levő részekre.

Egy időben leborotválta az egészet, de akkor tünetet váltott, a torkát köszörülte percenként. 
Utóbbi jobban zavarta a munkájában, ezért visszatért a tépkedéshez. Feszült lett a vándor-
kiállítás szervezésétől, keményített csipkegallérja már csupa hajszál.

Üzletemberek érkeznek, rövidesen nyit a kegyeleti vándorkiállítás. Halottak napja kö-
zeleg, aktuális. Hajlongnak, speciális aktatáskákat hoztak Kínából, laptopokon táblázato-
kat futtatnak. A költségvetés sok aranyról szól, nem számít a pénz. Szórólapok, hirdeté-
sek, hidegtálak, beszállítók. A rendezőnek mindenkitől csurran-cseppen, telik az erszény.

Retteg a műsortól, simán menjen minden, hisz fontos emberek is jönnek a megnyitó-
ra. Az üvegpalota környékét lezárták, ne mutatkozzanak mindenféle hajléktalanok, léhű-
tők, tüntetők, utcazenészek, söpredék. Még feliratokat fújnak a falra vagy botrányt kelte-
nek, mint a kitömött madárfesztiválon, pestisdoktornak öltözve, táblákkal. Még hogy jár-
vány van!, a sajtó felkapta (azt mondják, csak disznókra veszélyes), ő pedig csaknem elve-
szítette a főemberek bizalmát. Vidéki színházak után lett birodalmi tépegető, majd hagy-
ja odaveszni a sok törleszkedést a bíbor-bársonyköpenyekhez. Csak a megnyitó menjen le, 
ha a nyelési reflex megvolt, a falat úgyis lecsúszik a torkukon. Elszélednek, mint mindig 
ilyenkor, s marad minden a régiben.

Hajnalban már szépítik az üvegpalotát, rengeteg virág érkezik repülővel, állítólag ezt sze-
retik a kínaiak és az udvaroncok. Megérkezett az Agyaghadsereg, sziluettjük sormintát al-
kot a palota főbejáratánál.

A fuvolás elkerüli a zsúfolt belvárost, útközben futó pillantást vet az „in effigie” felakasz-
tottak képeire a főtéren, majd megnyugodva továbbpedálozik. A kiszáradt barokk szökő-
kút mellett zenél egy ideig, a gerlék burukkolása kíséri. Patkányok motoznak a kőtörme-
lékben. Később jönnek a műdalok este, az étteremben. Keserédesen, sírva-vigadva, ahogy 
szeretik. Sok vendéget várnak, kell a borravaló.

Újabb hajcsomót söpör le a rendező a padló mahagóni voluta-intarziáira. Rossz hírt ka-
pott. A megnyitóra meghívott művészt tiltólistára tette az inkvizíció. Gyorsan kell hát va-
laki, énekeljen, szavaljon, mindegy, úgysem figyel majd oda senki. Ne legyen költséges, 
s a rendező se járjon rosszul. Valami zenész kell, aki nem kér sokat. Legyen egy gyerekkó-
rus, az megható, s csokival beérik. Kellene mellé még tánc, zene, kitölteni az időt. Sokat 
számláz majd a megnyitóért. Aggódik, látványos legyen.

Már a vendégek is gyülekeznek, udvari rangos emberek élősdi hölgyeikkel. Abroncsos 
szoknyáik szalagok és szatén nélküli vaskalitkák, messziről hatalmas kullancsokra emlékez-
tetnek, potrohuk telve a kiszemelt vérével. Divatos majmaikat vezetik kesztyűs kezükkel, 
arcukon mesterkélt fölény, hiszen pórnép voltak ők is egykor. A majmokon drága éksze-
rek, vicsorognak, unatkoznak. A jobbágyok tisztes távolból ámuldoznak.

A kegyeleti bemutatóterem lassan megtelik.
Mit is tegyünk a holtakkal, sok temetkezési újdonság látható ma itt. Nem a járvány mi-

att kell mindez, az hazugság, a halál mindenkit érint, nagy a felvevőpiac.
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Lesz bonsai, ahol a hamvak ízléses cserépben táplálják majd a minifácskát. Mintadara-
bok szépen meglocsolva, egyforma cserépedényekben sorakoznak, mint a holtak agyaghad-
serege. Érkezett egy magáncég, akik kijuttatják az űrbe a hamvakat. Szórólapjukon fekete 
szkafander, s „közelebb viszünk Istenhez” felirat.

A legnépszerűbb a gyémántkészítés, a gazdag holtában sem válik porrá. A hamvakat nagy 
nyomáson gyémánttá préselik, s magunkkal hordhatjuk ékszerként az elhunytat. Képvise-
lőik hagyományos fekete öltönyben, kenetteljes arccal kötik majd az üzleteket.

Legköltségesebb mégis a klónozás, zárt ajtók előtt hajlongnak a kínaiak, belépés csak 
komoly érdeklődőknek. Nincs szórólap, ezüst fémtábla csak a pavilon ajtaján és egy áb-
ra a DNS-ről, baljósan forog a hatalmas képernyőn keleti zenére. Kockázat van, persze, 
de kísérleti még az eljárás. Reklámállatuk egy klónozott patkány, mutogatják, egészséges.

Késik a megnyitó, a feldíszített majmok unatkoznak, gyümölccsel és ürülékkel dobálóz-
nak. Illatos abroncsok himbálóznak a színpad körül, várakozva.

Fekete köpenyekben, pestisdoktornak öltözve a tüntetők átjutottak a kordonon, nagy-
ra nőtt árnyékuk a hosszú papírcsőrrel himbálózik az üvegpalota falán szemben az agyag-
hadsereg mozdulatlan sormintájával.

Sokadalom áll a kordon mögött, lökdösődnek. Kifordított ruhában jön a Gyűjtögető, 
áruházi bevásárlókocsit tol, rikoltozik. Azt mondja, éjjel viszik el a holtakat, ő látta a meg-
rakott konténereket. Lepisszegik, bár a bolondot nem veszik sehol komolyan, azért jó az 
óvatosság. A kínai boltos a kór ellenszerét árulja, szépen keres. Szártalan bábakalács, főzetek. 
A szárított varasbéka kelendő lett a nép körében. A Gyűjtögető rágcsálja, s most nyugodt.

Végre gyermekdalok harsannak fel, majd valami versike, ami az ősz szépségét és az elmúlást 
is említi rímesen. A gyerekek lakkcipőben, megnyugtatóan egyforma fekete-fehérben. Taps.

A fuvolaművész elfogult, nem volt még ekkora megbízása. Színpadra áll, igyekszik nem 
nézni a közönségre. A rendező pénzt ígért a fellépésért. Nem túl sokat, gyanítja, hogy zseb-
re tehette a különbözetet. Lehunyja a szemét, megszólal a fuvola. Végre eljátszhat valami 
igazán szépet, egy dalt, amit ő maga szerzett, de senki sem hallotta még.

A patkányok azonnal megjelentek, özönlöttek mindenfelől, a függöny alól, még a meny-
nyezetről is. Sikoltozás és káosz támadt a nézőtéren, mindenki a kijáratok felé tülekedett. 
A majmok a virágfüzéreken hintáztak hisztérikusan sivalkodva, gyémántfüggőiket letépve. 
A fuvolás folytatta a zenét, közben önkívületben lement a színpadról, a menekülő tömeg 
nyomában. A gyerekkórus boldogan visongva követte a menetet ki az épületből, eddig úgyis 
unatkoztak csak. Egyre több patkány csatlakozott a többiekhez, felborították az agyagkato-
nákat, átvágtak az elnémult tömegen, s csak bújtak elő a boltokból, éttermekből, kocsik alól.

A csendben megdermedve állók egyre halkabban hallották a fuvolaművész zenéjét, ahogy 
kivezette a városból hullámzó, engedelmes menetét.   

Földalatti

I ssy les-Moulineaux-ból hosszú az út a belvárosba. Alice elaludt a metrón, és már majd-
nem utolérte a fehér nyulat, amikor felriadt. Tovatűnt egy üreg-alagútban a kigyulla-
dó neonfénytől megriadva.

A hátsó ajtónál egy utcazenész a Taxisofőr zenéjét játszotta hegedűn, bár nem ültek túl so-
kan a metrókocsiban. A zenére nem ébredt volna fel, szinte mindig beszálltak zenészek-
énekesek a kocsikba, hozzátartozott az úthoz, mint a kellemes női géphang, aki bemond-
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ta a megállók neveit. Legkésőbb a Concorde szóra mindig felébredt (az első szótag hang-
súlyosan ejtve, mintha varázsszó lenne), ha elbambult vagy elaludt volna a Montparnasse-
Bienvenüe-nél, ahol átszállhatott a  tizenkettesről a  négyesre. A Concorde állomás falát 
rengeteg betű borította, minden csempén egy, először azt hitte, betűrejtvény, aztán meg-
tudta, hogy a francia alkotmány szövege borítja a falat. Néhány mondatot mindig kibetű-
zött, amíg várakozott. A Montparnasse–Bienvenüe viszont sablonos, fehér csempés megál-
ló volt, hosszú mozgójárdával, ott csak megvilágított film-reklámtáblákat lehetett nézeget-
ni. Depardieu hipnotikusan néz Danton szerepében, előtte guillotine hatásvadász árnyéka. 
Feladta, győzött Robespierre, gondolja Alice, bár nem látta a filmet.

Egyes helyeken, például az Arts et Metiers-nél sohasem volt semmi dolga, csak a met-
róállomás miatt szállt le ott néha, szeretett alászállni a mesebeli vörösréz tengeralattjáróba, 
a mennyezeten rázkódnak a fogaskerekek, amikor befut egy-egy szerelvény. Mintha ten-
geri áramlatok morajlanának az alagút fölött. Tegnap félórát is ücsörgött ott, sorra enged-
te el a járatokat. Arra gondolt, ha most megszűnne a fenti világ, itt maradhatna a vörösréz 
kriptában, mint egy üstben, réz időkapszulában mélyen a föld alá temetve.

Semmi zaj, vagy nyugtalanító nem volt körülötte, aztán rádöbbent, magyar szót hall, 
erre gyulladhatott ki egy jelzőfény az elhomályosult tudatában. Félálomban csak a hüllő-
agyban égnek a biztonsági lámpák, a neocortex könnyen elfárad, kikapcsol. Túlságosan új 
képződménye a törzsfejlődésnek, a hüllőagy, a limbikus rendszer pedig már kipróbált, biz-
tonságos. Nincs túlterhelve, csak alapérzelmekre reagál, düh, veszély, menekülés, éhség.

Két lány beszélgetett a közelében, igyekeztek kiöltözni, de kiríttak a környezetükből. Egy 
csoporttal voltak, kis reklám-kitűzőt is kaptak a szállodájuk címével. Szemöldökük háztető-
formára tetoválva, végük természetellenes téglalap, szempillájuk túlzott, mű. Körmük mesz-
sziről színes dominó-lapocska strasszkövekkel kirakva. Keleti pompa, gondolta Alice, visz-
sza akart még aludni, még a Pasteur-nél se jár, visszahúzódott piros sálja meleg takarója alá.

– Az óráját nézzed, megmondtam. Abból egyből látod, tényleg gazdag-e. – A másik kár-
vallottan bólogatott, biztos megérdemelte a kioktatást. Egy hajléktalan riad fel, a bemon-
dó géphangjára, bortól bűzlik, körülötte üresek a székek. Sörösdobozt hajít a kocsi belse-
jébe, a lányok vihognak, a háttérből szól a Taxisofőr.

Alice mégis leszáll a Pasteur-nél, félálomban átszáll, végül elvegyül a Réaumur-Sébastopol 
állomás falra festett életnagyságú figurái között. Nagy, tiszta felületek élénk alapszínekből, 
arcuk nincs kidolgozva, messziről mégis tömeg hatását keltik. Sárga, kék, rózsaszín ala-
kok között várja a szerelvényt, egy átszállással a Pont Neuf felé. Ha nem mozdul, egy le-
het közülük. Mozdulatlanul áll, bár komor fekete a kabátja, így biztosan kiszúrják, hogy 
nem idevaló. Amikor befut a szerelvény, gyorsan beugrik a kocsiba, észre sem vették, eltű-
nik a fekete folt a képről.

A versolvasó a Les Halles-nél száll be, fent is mindig utcazenészek, zsonglőrök, szoborem-
berek gyűlnek össze, de most szemerkél az eső. A versolvasó fel sem néz a könyvből, mintha 
nem érdekelné a közönség, fennhangon olvas. A haja hosszú, nyirkos, most szállt alá fent-
ről, Alice figyel, nem ismeri fel a verset, a könyv címlapját lesi meg. Rimbaud.

Az utasok ügyet sem vetnek rá, Alice-t bűvölte meg egyedül. Itt már sok a turista, a ne-
vezetességek fölöttük vannak. Elsuhan a Tuileries megálló, mintha régi újságokkal lenne 
kitapétázva, hírek, 1940-ből. Hitler élesen támadja a nyugati demokráciákat. Magyarorszá-
gon mínusz 35 Celsius fok van. Hitler bevonul Brüsszelbe. Május 25-én lezárják a „Civili-
záció kriptája” nevű időkapszulát. Fekete-fehér kép is van róla. Felirata: „Civilizációnk épp 
készül eltemetni önmagát, ebben a kriptában rátok hagyjuk”. A cikkben hosszú felsorolás 
van a tartalomról. Bika alakú szappan, fogselyem, izzólámpa, játékpisztoly, hangfelvételek 
Roosevelttől, Hitlertől. Úgy tervezték, 8113-ban nyitják majd ki. Májusban vajon? Alice 
próbál elképzelni egy májusi napot 8113-ban, amikor előkerül a műanyag madár és a ke-
nyérpirító. Néger játékbaba és alufólia, Dante Isteni színjátéka, száraz martini olajbogyóval.

Alice az időkapszulás cikket gyakran elolvassa amikor itt vár, bár a felsorolás végét elfedi 
egy másik újság. Az ellenkező irányba robogó szerelvény eltakarja a negyvenes évek híreit.

A versolvasó végre felnéz. „L'Orgie parisienne ou Paris se repeuple – Ô lâches, la voilà…” – 
mondja, átható pillantást vet Alice-re s kiszáll a következő állomáson. Alice morfondírozik, 
vajon a könyveket, verseket értik-e majd, ha feltárul majd az idő kapszulája.
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Az eszelős figurára nem emlékszik, mintha hirtelen a metró falából vált volna ki. A ma-
gyar turistacsoporthoz csapódik. Valamit suttog nekik, a hátizsákját mutatja. Úgy tűnik, 
el akar adni nekik valamit. A lányok belesnek a zsákba, szájuk elé kapják a kezüket, vihog-
va hátrálnak.

Jól öltözött, a zakó és a hátizsák laza együttese és színben harmonizáló bőrcipője miatt 
átlagos párizsinak tűnik. A turisták a Pont Neuf-ig utaznak, idegenvezetőjük dajka néni-
ként nagy hangon terelgeti őket. Előre kiosztotta a metrójegyeket, figyelmezteti őket, hogy 
sokan szorosan mások háta mögé állva igyekeznek jegy nélkül átjutni a kapun, főleg a feke-
ték. A turisták riadtan pislognak hátra, szorongatják a metrójegyet. A csapóajtó egy embert 
enged át, vigyázzanak, ha nem sietnek, megüti őket az automata ajtó. Figyelmeztet a csa-
lókra, mostanában az aláírás-gyűjtés megy itt a metróban, egyikük magyaráz, kéri, írjon 
alá egy ívet, valami jó ügyről hablatyol, amíg a többiek kizsebelik. A magyar csapat jobb-
ra-balra pislog, nehogy leszakadjanak a nyájtól, veszélyes a világ.

A Pont Neuf megálló falán hatalmas pénzérmék kúsznak fel a falról a mennyezetre, mi-
közben egyre csak nőnek, pizza méretről óriáskerékig. Alice ezt mindig megbámulja, ahogy 
néz felfelé, fokról-fokra mintha ő egyre csak menne össze, zsugorodna, mint a mesékben.

A dajka néni a felszín felé vezeti csapatát, felkészültek minden veszélyre, kiosztja a mú-
zeumi belépőket is nemsokára. A Milói Vénuszt és az Írnokot már lenn, a metrómegálló-
ban másolatként megnézhetik, ha mégsem akarják kivárni a hosszú sort. Ne vegyenek je-
gyet mástól, hamisíthatják.

Az eszelős figura hátizsákjában valami labdaszerű dolog van, leül a padra, szorongatja 
kincsként, magában beszél. A csoport nem húzódik el tőle, a veszélyforrások listájáról ki-
felejtették.

Alice délután változtat az útvonalon. A Saint Lazare megállóban nem megy közel az óri-
ásszájhoz, bár az zárt, sőt, összepréselt. Mégis úgy érzi, utánakaphat valami mesebeli béka-
nyelvvel, hogy lecsúsztassa a lenti nyirkos zsiger-járatokba.

A gömbölyű csomagot rejtegető hátizsákos a latin negyednél kiszáll, körülnéz, beiszkol 
a metróalagútba, a fal mentén oldalaz. Szerelőaknán át jut a lenti alagútrendszerbe. A Lu-
xembourg-kert alatti hűvös folyosón át óvatosan halad. Nem visz fonalat, hogy visszavezesse, 
ismeri az árnyékvilágot. A földalatti folyosóhálózat nagyrészt osszárium, csontlerakat, egy-
kor Párizs megtelt temetőiből hozták ide le a rengeteg halottat. Hatmillió koponya. Mivel 
a testek összekeveredtek, díszes formákat raktak ki belőlük, keresztek és szívek koponyá-
ból, combcsontból végig a falak mentén a mennyezetig felhalmozva. Rabelais, Robespierre, 
Lavoisier, Marat, Danton, Pascal, Moliére, Montesquieu, Colbert és a Vasálarcos csontjai 
is ott vannak névtelenül, ritmikus díszsorokba rendezve. A Denfert-Rochereau megállónál 
turisták is lejönnek jeggyel, vezetőfonállal, de a szellemek elkerülik útvonalaikat. A hátizsá-
kos gyakran látja a Montfaucon környék akasztott emberét, mindig ugyanott kísért, hátha 
megtalálja egyszer a felfelé vezető útvonalat. A Pére-Lachaise temető alatt, mint több száz 
éve mindig, átsétál a vörös macska szelleme, átható pillantása szomorú. A Bunker teremben 
még mindig ott rejtőznek a nácik, rozsdás fegyverek között, várják a parancsot, mikor búj-
hatnak elő. Az acél ajtó mögül fojtott hangok hallatszanak, haditanács folyik szakadatlanul.

Vannak híres termek, egy kápolna koponya-csillárral díszítve, körülkémlelve oson át raj-
ta a hátizsákos.

Alice felriad, a Bastille állomás egyik padján ül, kötött sálja lebomolva, eltűnt egy alag-
útban, a vörös fonal vége egy kiálló csavarhoz csomózva a sínek melletti falon.

A magyarokat megkönnyebbült dajkájuk dicséri, nem lett bajuk, mint másoknak az elő-
ző csoportban… hát persze, nem hallgattak rá, elvakultak a csillogásban, elkószáltak, nem 
vittek vezetőfonalat.

A hátizsákos újabb koponyát próbál eladni a zsákból. „Robespierre” – ajánlgatja az árut 
fojtott hangon, a turisták mosolyognak, fejüket rázzák.

A Szoborember hazafelé utazik, de még beáll egy hősies pózba, térdharisnyája van, öltö-
zéke az 1700-as éveket idézi. A metróban is akadhat még fizető turista.

A Bastille falán plasztikus kép, a perecárus, az utcai zsonglőr, szappanbuborék-fújó, he-
gedűs. A Szoborember megdermed, beolvad a faldekorációba. Marianne alakja mögött kék 
drapériát fúj a metróalagút szele, mögüle angyal kukucskál ki, ott rejtőzött el.
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A Tuileries-nél ünnepélyes fekete-fehér képen temetik az időkapszulát, elsuhan a meg-
álló, Alice nem száll le, arra gondol, tudják-e majd akkor 8113 májusában, hogy végző-
dött a történet? Kitalálnak-e majd a csontokból jósolva, időkapszulákat összerakva egy va-
lószínű végkifejletet?

Átszáll a Chaussée d’Antin-Lafayette csillagos egének hatalmas új Sixtus-kápolnája alatt, 
csak nyújtóznak a festett óriások, hogy elérjék a megtartó kezet, alattuk továbbrobognak 
a szerelvények, a kilences Sévres irányába, a nyolcas a Madelaine felé.   

Végállomás 
körforgalommal

A végállomástól nincsenek messze az obszidián-dombok. Itt ásták el a tartalék-
fegyvereket. Az ezredes műholdas-felvételeket tanulmányozott, mielőtt ásni kez-
dett volna. Katonai térképeket készített, bejelölve a vízmosásokat, kurgánokat, 

bronzkori települések nyomait.
A kiásott testeket az ezredes bevitte a kamrába. Egy nagy virágcserépbe kerültek, amiből 

rég kidöglött a leander. A csontok több személytől származnak, azonosítatlanok. Lehetnek 
bronzkoriak, tatárok, törökök, hazánkfiai által leöltek. Ősszel kezdenek csak mozgolódni, 
amikor az újfajta amerikai traktor kifordítja őket a földből. Ekkor megy értük az ezredes.

Oldalkocsis Pannónia motorral ment, stílusosan, lifegő bőrsisakban. Nehéz már besze-
rezni, külön szemüveg kell hozzá. Máskor az oldalkocsiban gyűlnek a csontok, ma Alice ül 
benne, elkíséri. Vihar tört ki, átszállt a buszra, az ezredes földútra tért.

Az alapítvány fogyatékos csoportja száll fel először. Ősz hajú, szemüveges, negyven körüli 
úr is van köztük, ablak mellé ülteti a gondozó. Ha felületesen nézzük, lehetne banktisztvise-
lő, tanár. Látszik, a család gondoskodik róla, szépen felöltöztetik, majd elviszik a napközibe.

Az egyik downos fiú a futóruhás lány mellé ül. Futóruhás nem tartozik a csoporthoz, 
kifelé néz az ablakon. Túlsúlyos, futóruhában van mindig, mintha készenlétben állna: ma 
biztosan elkezdem. A down-kóros fiú színes magazint vesz elő, a képeket nézegeti. Boldo-
gan mutat az egyik képre, szakállas férfi, híres színész.

– Apukám! Itt van az apukám! – mutatja futóruhásnak, az bólogat.
Alice megkedveli a futóruhást. A fiú kis mappát halász ki a táskájából, benne újságkivá-

gások, szemétlapokból. Mutogatja futóruhásnak, az türelmesen bólogat. A gondozónő rá-
juk pillant, látja nincs baj, nem fognak az utasok panaszkodni, telefonjára mered.

A kivágások különféle celebeket ábrázolnak, színészek, még Trump is odakeveredett.
– Apukám! – mondja valamennyi képre a downos fiú boldog mosollyal.
Talál állatos képeket, nevetve mutogatja. Nyuszi bevásárlókocsit tol. Kutyus telefonál. 

Valóban nem haszontalanok ezek az újságok, bár Alice fél, nagy a példányszámuk.
– Pucér néni! – visít boldogan, de a gondozónő felnéz, lepisszegi. Kap egy nápolyit.
Katonagyerek néhány megállóval később száll fel, senkire sem néz. Mindig katonaruhá-

ban van, nehéz hátizsák, sapka, bakancs. Tizennégy év körüli. Remélhetően fegyver nincs 
nála. A város szélén néha kiárusítást tart a hadsereg, itt szerezheti be a cuccait. Az egyik vá-
sár után Alice megrettent, hogy kitört a háború, mert minden kiskertben katonaruhában 
hajladoztak metszőollót csattogtatva. Hullottak a virágok ellenállás nélkül.
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Rá se pillant a zanzásított Johnny Deppre, pedig lazán melléül, végigméri, aztán rákap-
csolódik a képernyőre. A feje Johnny Depp hasonmás, haj, arcszőrzet, még a napszemüveg 
is, mintha downos fiú vágta volna ki egy celebtemető agymentes újságból cakkos széllel.

– Apukám! – mutat egy műsorvezetőre a fiú diadalmasan, aki zakóban oson valami 
lesifotón.

Johnny Depp testét gyerekméretűre zsugorították egy normál fej alatt. Mintha egy so-
vány, kartonra nyomott test fölötti kivágott körbe nézne Johnny Depp, értetlenül, vásári 
fotóra várva. Hatalmas lábfej, Converse cipő, csenevész gallyszerű lábak, karok. Fékezés-
kor összekoccannak a testek, átmeneti békeidő.

Leszállni készül, a downos fiú cetlit ad a lánynak.
– Te írtad? Nekem? – a fiú bólogat. Egy régi telefonszámla picire hajtogatva. A futólány 

megköszöni.
A leépült asszony ezúttal a gyógyszereit árulja, a gondozónő közbelép. Nem a csoport-

hoz tartozik, nehéz megállapítani, iszákos vagy demens. Nem könnyű az empatikus hozzá-
állás, agresszív. Kardvirág van nála, vörös. Döfködni kezdi vele a katonagyerek lábát. Most 
kiderül, ránt e fegyvert. Most, vagy soha.

– Vedd meg! – rikácsolja dühödten. Katonagyerek lenéz a vörös bimbókra, megrázza 
a fejét. Zanzadepp közönyösen rágózik telefonhipnózisban. A leépült asszony sírni kezd, 
tablettákat kotor elő.

– Vedd meg ezeket! – tolja Zanzadepp orra elé, az lassan felnéz, lefagyva, tanácstalanul. 
Zavartan mosolyog.

– Rajtam röhögsz? – dühödik fel a leépült asszony, s a kardvirágokat Johnny ellen for-
dítja. Támadása gyors, hatékony, bár egy bimbó már a földön vöröslik, alvad. Johnny hát-
rál, telefont markoló kezével hessegeti a csokrot, közben mormol: – Naaa…

Halálmadár sokáig figyel, amíg kiszúrja az áldozatot. Melléül, betegség-tüneteket so-
rol. Aztán rátér a lényegre, hogyan halt meg nemrég valaki, akiről senki se gondolta vol-
na. Mert milyen jó színbe’ volt. Aztán letakarták, s vitték. Legyint. Mindig legyint. Eddig 
szokták bírni az alanyok, de most emberére akadt. Az alapítvány erősen dadogó autiszti-
kus tagja odaül. Pislogás nélkül, mered szemmel, fejhangon hozzászól:

– Csapó bácsi! Hát meghalt a Csapó bácsi, azt mondta megissza a pájinkát mindig ki-
lencven vót mondta csak a kínajiho’ jár, tudod a kínaji csinájja az évszázados orvoslást meg 
issza a pájinkát, hát mégis meghalt Csapó bácsi…

Fékezés, a katonagyerek feláll, leszállni készül. Zanzadepp kihasználja a lehetőséget, me-
nekül, elvegyülve a fogyatékosok csoportjában. A futólány fejhallgatót vesz elő, a leépült 
asszony mellételepszik, fegyvereit élesíti.

Közeledik a végállomás. Az ezredes beéri a buszt, int Alice-nek az esőben. Régi csonttö-
rései hasogatnak a viharos időtől. Délután szedett virágcsokra feléled a víztől, a motor vé-
gében kapaszkodik, vöröslik. Az ezredes ponyvával letakarta a leleteket. Kiszáradt ember-
csontok koccannak össze az oldalkocsiban. Beléptek a körforgalomba, lassítanak.   
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