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Budapest átmeneti fagy után
Hirtelen tavaszi napra ébredt.
Heves, a pimaszságig kacér,
Szinte erőszakosan hízelgő reggel volt.
Fehér és lila odvas keltike virult a réteken,
Átteleltetett muskátli piroslott
Fantáziátlanul százezer erkélyládában.

„Olyan, mintha egy birodalom
Végnapjait élnénk, nem ? Érvényesülnek
A szélsőségek a politikában
És az időjárásban. Fagy után kánikula”, gondolta
Fruzsina. Szombat reggel jóga után
Fölment sétálni a hegyre. Tíz után
Méhecske-napszemüvegében és
Homokszínű vászonkabátjában
Leült kávézni a Normafa síház teraszán.
Mióta diplomatafeleség lett, kevesebbet vállalt
Gyorsírónőként a Parlamentben.
Egyre rosszabbul viselte a kiabálós
És verekedős ülésszakokat,
Különösen most, a pattanásig feszült
És hervasztó szociáldemokrata-jobbközép
Kényszernagykoalíció idején,
Amely mértékadó elemzők szerint
Az EU-ból való kilépést készíti elő.

T É R E Y  J Á N O S r e g é n y r é s z l e t

„Hamuszínű férfiak”
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Enyhén émelygett és leüléskor kicsit meg is szédült :
„Egyenként hámlanak a hagymarétegek,
Ilyenkor föltűnően sok a csúnya ember ;
Sebaj. Én szeretem a kibontakozást”,
Pásztázta végig az asztalokat,
Amikor megszólalt a telefonja.

„Ágoston, hogy állsz, pakolsz már ? Készülsz haza ?”,
Hadarta a nő kicsit türelmetlenül.
„Nem eszik olyan forrón...”, dünnyögte a férje.
„Melyik géppel jössz ?” „Passz. Még nem tudatták.
Mi csak egy jóízű tréfa vagyunk itt Izlandon,
Csak egy könnyelmű gesztus,
De azért ez egy munkahely, szívem.”
„Ott biztonságban vagy ?” „Mi az, hogy.”
„De biztos ?” „Biztos.” „Kurvára hiányzol.”
„Akkor gyere te ide, még minden járat jár.”
„Na, ne hülyéskedj már... Én maradok,
Ahol vagyok, kedvesem. Konkrétan mit csináltok ?”
„Mégis, mit ? Dobozolunk. Közvetítsem ?
Pispek Bertalan kollégámmal, akit ismersz,
Éppen a berendezést csomagoljuk.
Nincs gond. Van időnk. Berci üdvözöl.”
Fruzsina elképzelte Ágostont, ahogy
Szabad kezével holmikat dobál
Harminc-negyven hullámpapír dobozba,
Évei üledékét szortírozva.

„Marad az irodánk örökre félkész.
Amit nem viszünk, azt befóliázzuk.”
„De meddig, szívem ? És főleg minek ?” „Ki tudja.
A szekrény előtt bezsákolt ruhák...”
„Az estélyimet is hozd haza, légy szíves !
– Dorombolta a telefonba Fruzsina. –
Ott többé nem lesz szükségem rá, azt hiszem.”

„Naná. Ha egyáltalán lesz gépem, hozom.”
„A hegyeid mennyire dühösek ?” „Eléggé.
Olvad a gleccserjég, a partokig ér
Némelyik áradat, átcsap az úttesten...
Ébred a Hekla, egy néma évszázad után
Az eltemetett torkú Katla is ébred !”
„Pontosabban ?” „Pliniusi stádiumban...” „Ez jó.”
„Ne hidd...”

        „Ezek a hamuszínű férfiak !”,
Sóhajtott Fruzsina. Mikor fakulni kezdett a fény,
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Bement a házba. A levese meg a túrógombóca mellé
Vitaműsort nézett az üres étteremben.
A plazmán valami asztrológus, egy klímatörténész
És Dolina Iván, a főmeteorológus beszélgetett
Patrícziussal, az irokéz frizurás műsorvezetővel.
„Szóval mindenki meleget várt, de hideg jött...”,
Csapott a közepébe Patríczius.
„Roppant naivitás azt hinni,
Hogy a muzeális maja naptár gyilkol
Vagy nostradamusi tévjóslat öldököl...”,
Kezdte magabiztosan a történész.
„Bolygónk felszíne ma bizonyítottan melegebb,
Mint az elmúlt tízezer-akárhány évben bármikor volt !
– Közölte szárazon a meteorológus. –
S a legradikálisabb változás
Éppen az elmúlt évszázadban ment végbe...”
„De ki szerint ?”, csattant föl az asztrológus.
„Régészeink szerint”, felelte a történész.
„A fosszíliák szorgalmas átnyálazói
Drámai fölmelegedéssel riogattak,
Növekvő szén-dioxid-kibocsátást emlegetve.
Méghogy máris túlfőtt a világ ! Ugyan, kérem.
Humbug volt a szöveg a fölmelegedésről,
Az üvegházhatású gázokról, uram”,
Hadarta az izgatott asztrológus a többiek felé,
Akik mintha frontba tömörültek volna ellene.
„Annyiban igaza van, hogy az elmúlt húsz évben
A globális hőmérséklet mit sem változott.”
„Pedig jócskán emelkednie kellett volna,
Mivel a bűnös méregkibocsátás egyre nőtt”,
Adta Patríczius a jólértesültet. „Aha.”
„És... Mondjuk csak ki, uraim, hogy bővülő
Üzlet a környezetvédelem”, nyugtázta Patríczius.
„Már akinek”, mosolygott Dolina Iván.

„És mi a véleményük az Izlandon
Kialakult kritikus helyzetről ?”
„Semmi galaktikus együttállás vagy ilyesmi.
Semmi szeszélyes folyamat vagy foltok a Napban,
Nem a Föld és a Nap kritikussá váló távolsága...
Nem bolygónk változó tengelymozgása ;
Avagy pályájának ellaposodó
Vagy éppen kikerekedő ellipszise...”
„Hanem csak néhány hegyes csúcsban végződő hegy ?”
„Igen, ez a közép-atlanti-hátság. Szóval,
Izland két tektonikus lemez találkozásánál fekszik,
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S ahogy ezek egymástól távolodnak,
Úgy tör a felszínre a láva.” „Igen, tény.
De ez a vulkáni krach : igenis büntetés”,
Jelentette ki az asztrológus.
Dolina mélyen a megszólaló szemébe nézett :
„Maga szerint, s a magához hasonló
Ezotériás kuruzslók szerint...” „Lehetőleg
Kerüljük a személyeskedést, uraim !”
„Az istenek az elmúlt száz évünkért haragszanak.”
„Mi az, hogy istenek ? Nem értem a többesszámot...”,
Értetlenkedett Patríczius.
„Zeusz és társai ? És nem kevés a száz ?
Kétszáz !”, helyesbített a klimatológus.
„Jó, akkor legalább ötszáz – mosolygott az időjós. –
Maga meg most mit idegeskedik ?”, fordult
Az asztrológushoz, aki fölugrott és nekiesett Dolinának,
Szabályosan összeverekedtek a képernyőn.

„Licitáljunk ? Kétezer-kétezerötszáz”,
Tromfolt rá a műsorvezető is,
És hárítólag, békebíróként, de azért jól látható
Élvezettel beszállt a bunyóba.
Fruzsina kérte a számlát.

Elképzelte, ahogy férje, Mátrai Ágoston
Izlandi magyar konzul eközben
Lepillant a parkolóra Reykjavíkban,
S a világra, amely még minden elemében ép.

„Esik makacsul az eső, március Izlandon ilyen
– Írta továbbá Fruzsinának Ágoston. –
Idült vulkánok okádnak, az utóbbi pár ezer év
Legalábbis Izlandon ilyen volt.
Esik, eleinte eső, később fekete hamu hullik,
És közben ámokfutnak az események !...”
Fruzsina elővett egy epres joghurtot a hűtőből.
„Egy teljes hete nem voltunk együtt.”

„Már akkor is túl késő, amikor
Szól a sziréna, elkezd bömbölni a hangszóró.
A riadólánc első láncszeme az elnök,
Aztán a hadsereg... Hiába, úgyis késő
Minden repülőgépet leszállítani !...
Minden autót hazarendelni a sztrádáról,
Mindenféle futárt visszafordítani,
Minden izlandiasan hű-de-kövér macskát
És izlandiasan törpe lovat biztonságba helyezni,
Minden parasztot a mezőről hazahívni...”
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„Na, szedd a lábad, földlakó Isten-cseléd,
Hogy elkerüld a Sátán bosszús köpetét !”

„Izlandon a legkelendőbb áru hirtelen
A gyertya, az elem, a generátor lett,
Tartós élelmiszer és alapvető gyógyszerek.”
„A kurva életbe, mi van velem.
Az egész Fruzsina fáj”, sóhajtozott.
„Az elképzelhetetlenre kell fölkészülnünk,
Ami lehetetlen.”
   „Hát, körülbelül.
Beléd szerettem, aztán kiszerettem...
És aztán vissza. És mi a gyümölcse ?”
Fruzsina megtapogatta saját mellét,
Hasfalát is : érezte, kőkemény ;
Tízpercenként elfogta a szédülés.

Ágoston aznap úton volt, vulkánlesen ;
Videózta a tájat, de kisfilmjeit
Nem töltötte föl a YouTube-ra,
Egyedül feleségének küldte el :
„Ahogy haladunk előre, látom, szerteszét
Gőzfüstölgők gargarizálnak hevesen ;
Tegnapi jéglagúnák vize füstölög ;
Alulról fűtött gleccser hullamerev jege olvad,
Cápafog- és jégcsapszerű ormok töredeznek,
Új csücskök nőnek a göcsörtös lávamezőkhöz...
Váratlan vendégség fenyeget :
Láva- és iszap-előretörések saját kedves
Rododendronos, amarilliszes kertünk aljáig...
Ez a forrón párolgó massza felénk tart,
Lefolyások gyűrűi, kanyargós hurkái és csíkjai
Mind mifelénk igyekeznek.
Elvékonyodó, baljós lávatajték
Húzza keresztül a mi dűlőnket,
Mutat a mi földünkre, a házunkra !”
„Szeretted mindig túldramatizálni...”
De ez is csak néma komment volt,
Fruzsina írni nem írt semmit.
Mosdóba menet leguggolt,
És mint egy rongybaba, úgy dőlt el...
A bejárónő segítette föl.

„Mondják, minden eldugult gejzír
Egyszer újra működésbe lép,
Állítja Pispek,
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És valakik a közelében biztosan nem úszhatják meg...
Ahol csak egyszer is bugyborékolt a föld,
Ott újra kizúdul nemes indulatának párája
A szaporán megnyíló,
Sorban fölpattanó szelepeken.”

„Na, mindegy.”

   Fruzsina kikapcsolta a gépet, lefeküdt.
Másnap reggel ott állt a fürdőszoba
Közepén kezében a teszttel.
Látta, megjelent a kék kereszt az eredményablakban :
Függőleges szára vastagabb, mint a másik,
De attól még minden egyértelmű és világos :
„Több, mint két hete lett volna esedékes.
Ezt mégse skype-on ! Ne telefonon...”
Végül tévedésből elment egy email, de az is üresen,
Mint a múltkor, amikor Fruzsina
Letagadta közlésvágyát a férje előtt.
„Föl vagyunk készülve mindenestül ?
Kettesben jó nekünk. Három fő... sok vajon ?
Mi ketten... majdnem összeillő pár vagyunk,
De azért eléggé megszenvedtünk mindent.”

A férje valahonnan délkeletről tudósított :
„Hídon haladok át.
Katonaság és mentőosztagok.
Sziklákon zubog előre
Az olvadt, messzire bűzlő hólé.
Fröcsögve, zúgva, rámenősen törve maguk előtt az utat
Repedező jégtáblák úsznak a híg hókásában.”
„És mi is. Ágoston, ez az óriás kisfiú
Elmúlt ötven... Igazán benőtt a feje lágya.”
„Mintha megint ezer akna ropogna :
A Katla beszállt a csevejbe saját kénes leleményeivel.
Gyomrának tartalma minden ízében rohadt
Gyűlöletáradat.” „Utolsó menstruáció napja...
Március 5., később semmi, szünetjel.
Vigyáztunk, vigyáztunk. Nem lehet eléggé”,
Vágta sarokba a noteszét Fruzsina.

„Mintha erős kárpit repedne ketté :
Óriási reccsenés a benzinkút felől.
Jókora jégtömbök sodródnak a völgybe,
A tanyák udvarain törnek ripityára.
Csónakok, hajók, padok és kerítések,
Egész víkendházak sodródnak mint uszadékfa ;
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S az összkomfortos szuperparaszt minden vagyona,
Az állatállomány részben a gleccserárban.
Ahogy lenézek a völgybe, látom,
Hogy falvak, farmok, gazdaságok állnak
Derékig vagy könyökig hamuban,
Attól függően, mennyire vannak közel a kürtőhöz.”
„Te hitted volna ott fönt a hegyen ?
Akárki, nem te, mondogattam akkor,
Mert nem akartam árnyékra vetődni :
Azt hittem, mindig idegen maradnál.”

„Hosszú lángnyelvek csapnak föl
A fészkünk peremén – írta este Fruzsinának a férj –,
Ismétlődnek a tespedtségünkből fölrázó földrengések,
A sétányokról szobrot, lámpát és padot lesöprő áradatok,
S nem tudni, miért ?” Fruzsina látta maga előtt,
Ahogy gondterhelten végigsimítja homlokát.
„Dehogyisnem, dehogyisnem tudni, miért.
Hogy okuljál. Okulás végett.”

„Tegnap már az Eyjafjallajökull két fő tettestársa,
A Hekla s a Katla lökése nyomán
Rázkódott a kopár föld.
A két vulkán dühe megrengette a padlókat,
Falakat, sőt jókora repedésekkel csíkozta
A panorámautat a sziget körül.
Ugye, emlékszel rá, hányszor utaztunk rajta ?”
„Úgy van, szép kis út az, kedvesem.
Gyömbért, gyönyörűm, gyömbért nekem !
Van itthon pár kiló ? És pár tonna citrom ?”

„A bal oldali hegy gyapjas, fekete füstfelhőt bocsát föl,
Fehér taréjokkal a lávafolyók medre fölött.
Megállok egy lávafolyástól száz méternyire :
Piros, következetes csík a lejtőn.
Az autó mellől nézem, ahogy
Újabb és újabb lávadómok emelkednek
Körös-körül, s ahogy fortyog a horizont,
A Katlán kívül nem látszik úgyszólván
Semmilyen objektum a földön.
A Hekla, s szinkronban tomboló Katla egén
Kék villámok hasítják keresztül
A kitörési felhőt... Miért is van ez, Pispek ?”
„Ilyenkor a kidobott por és gáz,
Mint könnyű teher, az égre tolul,
Egymáshoz súrlódik a tömérdek porszem,
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S a feszültségkülönbség
Gerjeszti a kisüléseket.”
„Voltam végre ultrahangon.
Gratulálok, asszonyom, mondta az orvos.
Úúúúú, Ágoston, néha nagyon, nagyon, nagyon jó.
Ha hazajössz, majd elmondom neked.”

Mátrai eközben a szemét törölgette
Valahol Délkelet-Izlandon :
„Mérgező hamu és vakító por hullik az égből,
Már csak védőszemüvegben lehet járni.
Az emberek estére tetőtől talpig kormosak,
S a járművek motorháza fekete...
A Katla körül délben is teljes a sötétség.
Sötét van, mint amikor elfüggönyözött szobában
Kikapcsolják az egyetlen lámpát.
Az égből lila tintalé esik.
Közelről nézve az apró üvegszilánkokat,
Kristályokat lehet látni a porban.
Nappal fekete füstfelhő és sűrű gőzgomolyok szállnak föl,
Esténként messzire látszik a csúcsokon derengő fény és tűz.
Ilyen iszapáradat és ilyen vastag hamu
Ötven éve nem zúdult és nem hullott !”

„Hurrá ! És egyben : Jézusom... Hetedik hét”,
Kortyolt limonádéjába Fruzsina.
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