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Tött�s Gábor

Jen� jelenései

ДЕЛО 14.

(Fordítás orosz eredetib�l)

Tisztelt Voronyezsi Járási Kamenszkij Kerületi Pionírszövetség!

Kedves Kommunizmust Épít� Elvtársak!

Mi, az Iván Groznij Raj Tyitov �rsének tagjai, névadónktól tudjuk: második-

nak lenni is dics�ség, de a múlt héten olyan felfedezést tettünk, amivel alig-

hanem 163 centiméteres névadónkhoz is felérünk. Az úgy történt, hogy Kolja, 

az �rs nótafája és Misa, aki csak egyszer� tag, de ha nem kés�bb jött volna az 

osztályba, akkor aktivitása miatt bármi lehetne, szóval �k ketten Nyemcova raj-

vezet� pajtásn� utasítása szerint éppen lehetséges �rsi búvóhely felkutatásán 

szorgoskodtak, mikor a mi Jevdakovó állomásunk közelében, a  zsombékos 

területen, közvetlenül egy hangyaboly mellett emberi csontokra lettek fi gyel-

mesek.

Hát ilyet persze lehet itt találni másutt is, de e mellett egy cigarettadózni he-

vert, amire Misa azt mondta, biztos ezüst, de Kolja meg rögtön látta, hogy nem. 

Felnyitották, és benne három csikk mellett egy picike ceruzát meg néhány latin 

bet�vel teleirkált lapocskát találtak, de ezt sem elolvasni, ennek következtében 

megérteni sem tudták, ezért most a nagy Sztálin pajtás Hruscsov pajtás Lenin 

útmutatása szerint – becsüljük meg a múlt emlékeit –, ezennel felküldjük a já-

rási központba, s kérjük, a Pionírszövetség vezet�i mondják meg, mit találtunk, 

és mit tegyünk vele. Vagy ahogy Nyemcova rajvezet�nk szerint Csernyisevszkij 

kérdezte üdülése idején: Что делать?

Szeretnénk még azt elmondani, bár az is lehet, hogy nincs összefüggésben 

ezzel a talált tárggyal, de aki csak kézbe fogta, annak íziben vidám kedve ke-

rekedett. Csak nem valami sugárzás miatt? És erre is szeretnénk választ kapni.



Бумашки 1–7.

Kelt szám�zetésben a (Muray) Lipót-mez�n, hó hóban. De nemes szívet takar… 

Ápol és el… Néha annyira sikerül eltakarnia és eltitkolnia, hogy már azt hiszem, 

nincs is neki. Vagy van, de fél, hogy elhasználódik. Nem fog, kitart majd a kötélig.

Ez itt az el�re eltolt hely�rség. Pofonok völgye, jogtalan jobbegyenesek 

balsorsa.

Ordítja egy kétes alak: – Hé, te salak, ne lássalak! Hát nem bánom, vakulj meg.

Hogy mondaná Potrien �rmester? A dobnak is akkor tetszik a hangja, ha 

nem a te b�rödb�l készült… De még a bakancsodból sem.
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Nem a bánásmód, hanem a tet� volt humánus, de az duplán: Pediculus 

humanus humanus. És a fejtet� is humánus, de az már nem ennyire: Pediculus 

humanus capitis. Bezzeg lapostet�, az nincs, az csak az álmokban humánus. 

Nem vagyok az elnyomás híve, de most elnyomok egyet, miel�tt engem nyom 

el az álom.

Befúj az ablakon a szél. Világ rolettái, egyesüljetek!



Trebits nem Babits, Babits nem Trebits. Hát persze hogy nem, hanem Csao 

Kung buddhista apát, akinek neve szerényen azt jelenti: Mindenség. Százezrek 

fogják majd temetni Sanghajban – ha minden igaz. Kevés paksi fi úról mesél-

hetnek hasonlót.

Babits ellenben szépen írta a Szellemi Honvédelem Naptárában 1940-ben:

Immár a népeket terelik mint nyájat,

emberek futkosnak, mint riadt patkányok,

városok lángolnak telhetetlen tüzben,

nemzetek halálát engedte az Isten.

Kár, hogy megérni nem valami felemel�… És a négermunkás halálát is 

engedi Isten, Haza. Csalárd.



Akkor már inkább Mallarmé Une negresse-e. Istenem, azok a nyíló rózsa-

szín kagylók… Nincs mit ennünk. Levin élt, Levin él, Levin…?

Arról a n�r�l különben azt mesélték: olyan rondán nézett ki, hogy a vak 

ló sem fogadta volna el t�le a kockacukrot, olyan butának mondták, hogy ha 

esett az es�, le kellett beszélni az úszó mozdulatokról. Ráadásul még ápolatlan, 

pontosabban büdös is volt.

Ebben egyezünk, bár alighanem vitán felüli: most én gy�znék. Rejtély, hogy 

miért nem engem szeretett Mallarmé…

A  ’48-as honvédek egy csoportja szeptember végén hadba szállt, sikerrel 

véghezvitte történelmünk legnagyobb vértelen csatáját, az ozorai diadalt, to-

vább meneteltek, Schwechatnál mezítláb rohangásztak a döntetlenért, majd 

tovább szolgáltak. Decemberben a tolnai f�ispán kérte honunk szebb lelk� 

hölgyeit (à la Széchenyi), hogy fehérnem�t juttassanak nekik. Vajon a hazafi as 

büdösség az más?



PHoward merült el szép szemed világa? Gyulladásba jött Donnak nyomorult 

magyar kanyarába’. Talán a halálunk után jön az igazi abszurd.

Jánosnak a k�bánya jutott, Jen�nek a munkaszolgálat.

Itt következnek Jen� jelenései.

Láték.

Egy térképet a falusi iskolában. Az egész falat beborította. A  Szovjetunió 

volt. Rajta egy kis piros zászló jelezte, hol vagyunk. Mintha csak azt mondta 

volna: már csak a kilenctizedét kell meghódítanotok.



NA MI ÚJSÁG, REJTŐ ÚR? – 3. DÍJ

6060

Aztán nem láték semmit a –40 fokban. És l�n este, és l�n reggel, és l�nek 

este, és l�nek reggel. Nekünk l�nek. Nekünk l�ttek… Elvtársak, ide l�jetek!

Egymást taposva rohannátok majd vissza. „Csak vissza, vissza! nincs itt 

kikelet, Az élet fagyva van s megdermedett.”



Gábriel arkangyal hiába rendelkezik természetfeletti er�vel, a birodalmi sas 

legy�zi, ezért aztán nem is nappal, hanem éjszaka avatják fel a szobrát. Radnóti 

majd menetel, Örkényt a fogolytábor fogadja, Zsüti megússza, mint a tyúk-

szemvágást a német tábornoknál, de Szerb Antal meg Halász Gábor ottmarad. 

Meg neves és névtelen számolatlanul.

Aztán felszabadulás, és felszab a dúlás.

Az Alföldön még a kecskék is szifi liszt kapnak.

Horthy eljut Lisszabonba, ott már könnyen hisz a honba’. Duna-jég vagy 

sz�nyegbomba? Mi lesz az esti pogrom? „Este fess a pesti n�…” (Ezt gyerek-

korban mindig úgy értettem: este fest. Bosszankodtam rajta eleget, miért ilyen 

ostoba…)

Füstbe ment terv, meg terven felül még pár százezer. Jöjjetek ezrével állni 

a sorba, karmotokat sosem érheti csorba.



Milliomosok lesztek, de nem fogtok örülni neki. Fényes szelek. Fénytelen 

szelekció.

Orosz közmondások: Közel van a könyököd, mégsem haraphatod meg. 

A rossz táncost a tökei is zavarják.

Az esztergomi prímásnak elhúzzák a nótáját.

Söprik a pápai utcát meg a padlásokat. Sztahanov, Zsdanov, Sztálin a nyelv-

tudományról. Lobogónk Pet�fi . Hogy is írja majd a túlél� Zelk? Tollamat a szarba 

mártom, / úgy írom le: Horváth Márton. Ignoti nulla cupido: nem szerethetjük Ig-

notust. Meg Babitsot sem. � írta beszélget�-füzetébe a zászlókért cserélt ember-

r�l, aki Szegeden tanítványa volt a gimnáziumban: „Emlékszem rá, stréber fi ú.”

Err�l szólnak majd éveink. Ha kovad a gyapot, otthagynak majd csapot, pa-

pot. (Kovad: „Mondják általán kopácsos héju gyümölcsökr�l, magokról, mid�n 

héjaik fölrepedezve elhullanak” – így a Czuczor–Fogarasi.)

El�bb a vas és acél országa leszünk. (Aztán a Vass és Aczél országa.) Hen-

gerész, ó, szívem hengerésze… Elvtárs, a csákányt jó mélyre vágd! Elevent ér 

ott is…

A zászlókért cserélt fényes tekintet� bölcs vezért vizelés után búzakalászt 

morzsolgat. A gerinceket már jóval el�bb megmorzsolgatta…



Negyvennyolc – nekem nyolc, ötvenhat – haddelhadd. Forradalom, nép-

felkelés, októberi sajnálatos események, ellenforradalom, népfelkelés, forra-

dalom. Hidegre fordul? Márciusban újra keszty�k? Májusban már elfelejtjük. 

Szabadság népe, kussolás népe, összekacsintás népe… Jóllakunk végre? 

Jóllakunk végre.

Aki nincs ellenünk, az velünk. Vel�nk. Vel�rózsánk.
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Változik, beszél, uralkodik, bukik, újra uralkodik. S hatalmának nem leszen 

vége. Aki nincs velünk, az nincs. Nézz, drágám kincseimre, kihullott, kifagyott tin-

cseimre, kihúzott, behúzott jövend� linkjeimre. Vagy nagyimra, mint Nagy Imre.

Szétcsúszik a fagy, bemászik a tudatomba.

Ablakomba, sej-haj ablakomba beütött a jégvirág. Aki kett�t-hármat szerez, 

lesz arra majd jó világ.

Megindulok a vasútra. Azt híresztelik, marharépát szállítanak…



ДЕЛО 14.

(Fordítás orosz eredetib�l)

Cím Tárgy

Iván Groznij Raj Tyitov �rs a Jevdakovóban talált

Jevdakovó Kamenszkij Kerület tárgyak értékelése és utasítás

Kedves Pajtások!

Nagyon helyesen tettétek, hogy eljuttattátok hozzánk, amit találtatok Jev-

dakovó állomás közelében. Elolvasni ugyan mi sem tudtuk, ezért a h�s anya 

címre is várományos vezet�nek, Olga Mihajlovnának küldtük el Jasnyevóba, 

pontosabban Visnyevij Szadba. � az apjától tudományszeretetet örökl� Lopa-

hin segítségével arra jutott: az iratok a hazánk földjét dúló magyar csapatok 

titkos utasításai, melyeket valószín�leg egy bátor partizán szerzett meg, de 

hogy felt�nést ne keltsen, cigarettatárcájába rejtve akarta eljuttatni a Vörös 

Hadsereg déli frontjának politikai parancsnok-helyetteséhez. (Azért hozzá, mert 

tudta, ilyen fontos dolgokban � az illetékes.)

Mivel azonban az itt meg nem nevezett komisszár éppen a Kis Föld elfog-

lalásának nagy tervén dolgozott titokban, nem találhatta meg, ezért bizonyára 

visszafordult, Oleg Kosevojhoz indult, s feltehet�en a doni áttörés el�tti napok-

ban h�si halálát lelte.

Javasoljuk tehát, hogy a szelencét helyezzétek el a csapatmúzeumban 

– gondos felügyelet mellett. Erre már csak azért is szükség van, mert az emlí-

tett bizsergést mi is éreztük, de nem javasoljuk, hogy e célból bárki látogassa 

ezt a tárgyat, vagy f�leg forgassa a lapokat, mert a henye vidámság Pártunk 

legutóbbi kongresszusa óta nem egyeztethet� össze az általatok a fi lmek ele-

jér�l jól ismert Vera Muhina elvtársn� megformázta, Párizst is megjárt Munkás 

és kolhozparasztn� jellemével s jöv�be vetett tekintetével. Tehát, pajtások: ne 

feledjétek az éberséget!



– De hát a csontokról nem is írtak semmit – szontyolodott el Kolja.

– Persze, mert arról nem is kérdeztünk – gondolkodott hangosan Misa.

– Attól még mondhattak volna valamit…

– Lehet, hogy nem is a csontjai fontosak, hanem amit írt.


