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Nem bírtam túltenni magam a gondolaton,

hogy én okoztam a tűzesetet, amely teljesen

elpusztította a pályaudvar kupoláját.

Nem tettem meg minden lehetséges 

óvintézkedést, mielőtt a gerendák lángra

kaptak a tűző napsütésben. Előző este,

ahogy ígértem magamnak, fellocsolhattam

volna a kövezetet, a falakat és a tetőt.

Hívhattam volna egy tűzoltót, egy helikoptert,

akkor talán a mennyezet freskói túlélik

az elkerülhetetlent. Egy méregzöld szemű

nő bámult le föntről, órákig tudtam alatta

ülni. Megígértem neki, hogy hazaviszem.

Bárgyú hülyeség, nem tagadom, hiszen

tizennégy ember halt meg alatta. Néhány

hónapja egy rejtett feljárót találtam a tetőre,

izgatott a lehetőség, ezért felköltöztem

az épület legfelső szintjére, ahol végre közel

érezhettem magam a kupolához.

Életem legszebb időszaka volt, amíg

a dinamitrudakat szabályos háromszög

alakban a cserepek közé nem szúrtam. 

Prae, 2016/1. 

Lesi Zoltán 1982-ben született Gyulán. Verset ír. 

Selyem Zsuzsa

CUKRÁSZDA, 1952

Én is csak enni akarok, mint mindenki. Ennyike. A lakhatásomat tel-

jesen alárendelem ennek az életprogramnak, after all life is too short 

to be anything but happy. A cellában két betonpriccs van, egy beton-

asztal a szélén négy lyukkal, azon keresztül vaslánc van átfűzve, hogy 

a táplálékot oda lehessen kötni, bár ez idő szerint jóval több a táplálék 

a cellában, mint ahány vaslánc. Ráadásul még hoznak egyet.

Még alig is lökték be, még jóformán rájuk sem csapták újra a cella-

ajtót, a régiek már kérdezik tőle, hogy mi van odakint, azt a gengszter 

Gheorghiu-Dejt nem vitte-e még el az ördög vagy bár a nyugati hatal-

mak. Ez az új táplálék szabadkozik, politikáról ő nem tud semmit, hi-

szen nem a városból hozták be, hanem dobrudzsai málenkij robotból. 

Ehhez mérten van felöltözve is, ócska, szakadt cipő, short és vékony, 

rövid ujjú ing. Bárhol hozzáférhetek, mérem fel a helyzetet, ráadásul 

semmi zsír nincs rajta, könnyen jutok vénához.

Mindezt a házamból fi gyelem meg, a fal egy repedésében rendeztem 

be a búvóhelyemet, s mivel tegnap szívtam, még négy napig lazulhatok. 

Arról ábrándozom, milyen ízletes lesz majd ez az új fazon. Az eddigiek-

re eléggé ráuntam, az őrületíz kezd már nekem is az agyamra menni, 

ráadásul a régóta itt tartott táplálékok vére a stressztől besűrűsödik, 

hiába pumpálom a véralvadásgátlót. Az egyik annyira begolyózott, hogy 

üvöltözni kezdett, több fényt, több fényt. Érte jöttek, leterítették, majd 

lábánál fogva kihúzták a cellából.

Mindenkinek megvan a maga drámája. Engem például édeskevéssé 

érdekel a fény, nem sokat adok a látásra, de a táplálékok állandóan azon 

rinyálnak, hogy mindig csak a neon világít, ha reggel nem hoznák nekik 

a fekete színű löttyöt, és nem kergetnék ki őket futólépésben, egyenként 

a klotyóra, nem tudnák megkülönböztetni a nappalt az éjszakától. Azt 

se bírják, hogy nem jutnak elég levegőhöz, a cellán nincs ablak, csak 

az ajtó alatti 30×15 centis, rácsozott nyíláson jön be nekik valamicske 

oxigén. Nekem persze ez szintén nem okoz gondot, sőt, a hőmérséklet 

és a széndioxid alapján ismerem fel a táplálékot.

Ez az új egy ideig nem tudja, mit is csináljon ebben a cellában, ahol 

két táplálék férne el rendesen, ám itt tíz van. Az egyik betonpriccsen 

összébb húzódnak, és helyet szorítanak a tizenegyediknek, s elmondják, 
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amit a cellában a táplálékoknak tudni kell. Ha hozzák a fekete löttyöt, 

akkor reggel van. Ha megiszod, akkor nem fogod tudni leküzdeni a vi-

zelési ingert, klotyóra viszont naponta egyszer mehetsz. Ha mégis ki 

akarnál menni, és dörömbölsz a cella ajtaján, akkor jön az őr, és beordít, 

hogy kuss, mert ha kienged, vért fogsz pisálni.

Belátom, a cellában nem éppen kedélyes a hangulat, de ha igazán 

akarsz, és nem gondolkodsz túl sokat, hanem hagyod, hogy a fl ow rin-

gasson, és mindig találsz időt, hogy kikapcsolj, és elfogadod a mélypon-

tokat, és ha csupán kék meg sárga szín áll a rendelkezésedre, egy kis 

kreativitással azért kikevered a zöld ötven árnyalatát, mert az élet egy 

utazás, s rajtad múlik, meddig jutsz el, nekem például csodálatos lett 

az életem, mert nem hagytam magam a nehézségektől elkedvetleníteni, 

és mindig mosolyogtam, és így ahányszor csak akarok, szipókámmal 

a legjobb táplálékhoz jutok, anélkül, hogy sokat kellene érte mozog-

nom, és van időm meditálni, másoknak jó tanácsokat adni, megmu-

tatni a fényt az alagút végén, például a reménysugárt.

És ha nagy szüksége támad az embernek? Aki nem eszik, válaszolja 

az egyik régi táplálék, annak szarni se kell. A táplálék bizony naponta 

többször is enne, valahogy olyanok az adottságai, hogy az éhségtől be-

pánikol. Képesek arra fecsérelni a kevés energiájukat, hogy minden 

mor zsát számon tartsanak, vagy megszervezzék, milyen sorrendben 

választhatnak először az ebédre belökött kenyerek közül. Még bablevest 

is kapnak, olykor 7-8 bab is van némelyik csajkában, de nekik ez se elég, 

számolgatják, méregetik egymást, az egyik régi táplálék rendszeresen 

azzal stresszelte a másikat, hogy ugyanazt a babszemet többször is ki-

halászta, színlelte, hogy megeszi őket, s lám, még mindig van, a másik 

meg bámulta, és kis híján elbőgte magát.

Közben megtudom, hogy az új táplálék neve Beczásy, eredetileg 

háromszéki földbirtokos, de az államosítás óta semmije sincs, földjeit, 

házát, mezőgazdasági gépeit, lovait mind elvették. Egy húshagyókedd 

utáni éjszakán jöttek értük, a vendégek éppenhogy elmentek, és a ház 

nyugovóra tért, amikor ébreszti őt a cselédlány, hogy öt fegyveres kuco-

rog a farakáson, a kutyák miatt nem mernek lejönni. Beczásy kiment, 

a kutyákat visszaparancsolta, a fegyveresek pedig közölték, hogy 20 kiló 

csomag lehet náluk, és szedelőzködjenek, mert várja már őket a teher-

autó. A kisebbik lárvának azelőtti napról be volt ígérve egy sepsiszent-

györgyi cukrászdalátogatás, úgyhogy amikor döcögött a sötét éjszaká-

ban a földbirtokosokkal megrakott teherautó a város felé, a kis lárva 

meg is szólalt; megyünk a cukrászdába?

Nekem nincs nevem, egy nőstény vagyok a cimex lectulariusok 

közül. A hímek nem igazán képesek különbséget tenni köztünk, han-

dzsárszerű párzószervükkel egyszerűen átlyukasztják a páncélunkat, 

és a seben át egyenesen a paragenitális üregünkbe fecskendezik a sper-

májukat, feltéve, hogy nőstényre sikerült rámászniuk, s nem egy hímre, 

aki ilyenkor kénytelen bűzjelzést kibocsátani magából, hogy a másik 

a nagy nemzhetnékjével keressen alkalmasabb edényt. A páncéllyu-

kasztásos pózt a táplálékaink traumatikus inszeminációnak nevezték el, 

ami aranyos részükről, de nix trauma, nekünk nincsenek nocicep to-

raink. Mindig is az volt a meggyőződésem, hogy ne az egyetlen nőstény 

akarj lenni az életében, hanem az, aki számít. Akire gondol, akit szeret, 

akiért a világot is legyőzné. Az akarj lenni, akiért mindent feláldozna, 

akit értékel. Akit véd és támogat. Aki mellett lépked, akinek a kezét 

fogja, és soha nem hagyja magára, csak akkor, ha azt kéri. Az a nőstény 

akarj lenni, aki hagyja menni, ha menni akar. Mert akármennyire is fáj, 

elfogadod, hogy vannak dolgok, amiket engedni kell. És egyébként is: 

aminek a tiédnek kell lennie, az bizony a tiéd is lesz, jöhet bárki a képbe, 

porszem lesz ahhoz, hogy a dolgokon változtasson. Mert bizony ami-

nek meg kell történnie, az megtörténik.

Beczásyék egy évig Sepsiszentgyörgyön voltak kényszerlakhelyen, 

aztán onnan is elhurcolták őket Dobrudzsába, a nőstény most is ott van, 

a lárváik pedig szerteszét.

Megéhezem. A táplálékok alszanak. Lemászok a falon, elindulok 

a földön Beczásy felé, egyenesen könyöke belső hajlatánál döföm belé 

a szipókámat. Nem csalódok, vére nyugodt és ízletes. Teleszívom potro-

homat, és lassan visszamászok a házamba. Jön megint öt nap relax.

Kedvenc táplálékom minimálra vette életfunkcióit, szinte egész nap 

a földön fekszik. Ha megsajdul az oldala, fordul egyet. Nem búslakodik, 

nem gondol semmire, elengedi magát, mint aki befi zetett egy Kulturális 

Szennyezetmentesítés Journeyra. Három hét telik így el, csak akkor 

mozog, ha kenyér- és levesosztás van, plusz a reggeli klotyózás futó-

lépésben. Ennyi idő alatt azok a szerencsétlen táplálékok, akik folyton 

azon morfondíroznak, hogy miért is csukták le őket, milyen vétséget 

követhettek el, vajon mit fognak kérdezni a kihallgatáson, s mit kelle-

ne válaszoljanak, aztán meg mi lehet kint az övéikkel satöbbi satöbbi, 

szóval addig főnek saját levükben, míg jól megpuhulnak, és bármilyen 

változást üdvözölnek. Felszusszannak, ha kihallgatásra viszik őket, örö-

mükben készséggel fecsegnek mindenről.
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Az én Beczásym viszont úgy áll fel a cementről, amikor kihallgatásra 

rendelik, mint egy ma született pete. Bekötözik a szemét, és lökdösik 

ki a cellából. Hosszan vezetik erre-arra, végül egy irodába tolják, ahol 

íróasztal mögött várja egy egyenruhás táplálék, s megkéri, foglaljon he-

lyet, írja le arra a papírra az egész életét, minden ismerősének a nevét, 

hol, mikor, mit beszélt velük. Mit tud, mit tesz, mit remél.

Teleírja a papírt, kér még egyet. Az egyenruhás elégedett mosollyal 

ad neki, hátradől, és elkezdi olvasni az első fejezetet. Kívülről annyi 

látszik, hogy egyre vörösödik a feje. Amikor ott tart, hogy az olaszok 

megették a macskát, mert az olaszoknak az első pecsenye a macska, ami 

nem csoda, hiszen a macska a legtisztább állat, fölordít, és Beczásy ar-

cába csapkodja a papírt, miközben üvöltözik, hogy mi ez? gúnyolódni 

merészel? szabotálja a teljes egyenlőségre épülő szocialista társadalmat? 

még nem világos előtte, hogy ő semmi és senki? hogy egyetlen mozdu-

lattal szétfröccsentheti a belét, mint egy csótánynak?

Nem mondanám, hogy a szívemen viselem a csótányok sorsát, még 

szívem sincs, de akkor sem szép dolog ilyet mondani. Beczásy pedig 

csak néz rá ártatlanul, s amikor az egyenruhás levegővételnyi szünetet 

tart, teljes nyugalommal megjegyzi, hogy ő pontosan azt írta, amit az 

őrnagy elvtárs kért, a gúnyolódás pedig a legkevésbé sem állt a szán-

dékában, valóban az történt, hogy az olasz hadifoglyok, akik náluk 

a Bolgárban dolgoztak az első világháború után, amikor ő még gyer-

mek volt, elfogták a macskáikat, és… Az őrnagy megint felüvölt: Azt 

hiszed, te nyomorult féreg, hogy túljársz az eszemen? Macskák meg 

olaszok meg bolgárok? Mi közöm nekem az ilyesmihez? Mikor, kivel, 

hol szervezkedtél, hogy megdöntsétek a rendszert, kik a barátaid, 

hogy az isten baszna már meg az egész osztályoddal együtt, miért kell 

nekem ilyen degenerált kreténekkel vesződnöm, de megkeserülöd, 

annyit mondhatok, hogy keményen megkeserülöd.

Az egyenruhás végül legyint, és halkabban, de tagoltabban folytatja: 

Adok még egy esélyt. Itt egy tiszta papír. Pontos életrajzot kértem. 

Szervezkedésről írjon. Politikáról. Ne állatokról.

Beczásy újrakezdi. A kihallgatótiszt ezalatt kimegy, majd egy óra 

múlva visszatér, és annyit mond, hogy mára elég lesz. Önkíméletből 

félreteszi a sűrű kézírással teleírt lapot, cigarettára gyújt, és csönget az 

őrnek, hogy visszaviheti ezt a delikvenst.

A többiek persze kérdezik, mi történt, Beczásy sóhajt, és annyit 

mond: hitvány egy alak a kihallgatótiszt, de nem lesz baj, az a fontos, 

hogy megőrizzük a nyugalmunkat és ép eszünket. Azzal leheveredik 

a cementpadlóra, és lehunyja a szemét. Újra csak a reggeli klotyózásra 

és a déli evésre kel fel. Néha mocorog, átfordul a másik oldalára, én öt-

naponta keresek rajta egy-egy kellemes szívópontot, és tényleg nincs 

baj. Hacsak az nem, hogy közülünk már nem csak én járok rá, a töb-

biek is felfedezték, hogy frissebb és jobb ízű a vére.

Két szívás között rendszerint elviszik kihallgatásra, ő írja az élet-

történetét, az egyenruhás meg őrjöng, hogy hol a búzatermés pontos 

adatairól olvas részletes beszámolót, hol a lovak fajtajellegzetességeiről, 

az én Beczásym meg csak néz egyenesen a szemébe valami földöntúli 

szelídséggel, ő pedig képtelen eldönteni, hogy ez az ember tényleg per-

fekt idióta vagy első osztályú színészi képességei vannak, amit ő majd 

kiver belőle, mert neki erre vannak első osztályú képességei.

Arra kíváncsi, hogy Luka László hajdani pénzügyminiszter, jelenlegi 

rab miért járt hozzá vadászni, ráadásul feleségével, Betty Birnbaum-

mal, azt akarja tudni, hogy egészen konkrétan miről beszéltek, 1. ho-

gyan tervezték Erdélyt a magyarok kezére visszajátszani, és 2. milyen 

szerepet játszott ebben a hazaárulásban Lucreţiu Pătrăşcanu hajdani 

igazságügyminiszter, jelenlegi rab. Az én Beczásym erre a legnagyobb 

nyíltsággal válaszol: egy szóval se hívtam az urat vadászni, egyszerűen 

bejelentette, hogy tudja, hogy a megye egyik legjobb vadászterülete az 

enyém, és értesít, hogy jönnek ekkor és ekkor, 1947 őszén valamikor, 

egészen pontosan nem tudnám megmondani, mert a naplóm az államo-

sításkor Dálnokon maradt. Ha Gheorghiu-Dej bejelentkezne magához, 

ön talán visszautasítaná?

Az újabb kihallgatások alatt Beczásynak végig állnia kell. A tiszt 

először a pszichés tortúra lehetőségeit meríti ki, úgy, ahogy azt a kikép-

zésen tanulta, egyfajta kiazmus alkalmazásával: csökkenteni a szavak 

mennyiségét, ugyanakkor növelni a hangerőt. Addig mondogatni a kur-

va, Isten, anyád, baszás szavakból álló kombináció-sorozatot, ameddig 

a delikvens már nem háborog, nem áll ellen, és hajlandó mindent meg-

ismételni, elfogadni, aláírni. A gond mindössze annyi, hogy Beczásy-

nak hiába kombinál, hiába tér át a családtagok életének kioltási mód-

szereire, ő nem háborog, nem áll ellen, csak néz vissza szelíden, mintha 

ott se lenne, s egy-egy kihallgatás végén a tiszt jobban ki van készülve, 

mint az én kedvencem.

Beczásy begubózó módszere egészen addig verhetetlen, ameddig 

a tiszt rá nem tér a Folyamatos Fizikai Kínzás fejezetre. Amit én persze 

már csak azért is sajnálok, mert át kell térnem egy másik táplálékra, de 

hát minden veszteség a javunkat szolgálja, és meg kell értenünk, hogy 



22    Selyem Zsuzsa S Z E M L E S Z E M L E Cukrászda, 1952    23 

senki sem játszik cinkelt lapokkal, egyszer nyerünk, másszor veszítünk. 

Ne várd, hogy visszakapj valamit, ne várd, hogy észrevegyék az erőfeszí-

téseidet, hogy felfedezzék a tehetségedet, hogy megértsék a szerelme-

det. Minden egyes ciklust le kell zárni. Nem büszkeségből, nem azért, 

mert nem bírsz tovább harcolni, nem is gőgből, hanem egyszerűen 

azért, mert már nem része az életednek. Zárd be az ajtót, cserélj lemezt, 

takarítsd ki a házad, rázd ki a porrongyot. Felejtsd el azt, aki voltál, és 

legyél az, aki vagy.

Először puszta kézzel pofán vágja, miközben árulásról, cukrászdá-

ról, nacionalizmusról és Szentiványi Gábor főispánról üvöltözik, majd 

kezébe ad egy papírt, hogy olvassa: „Én, Beczási István, dr. Szentiványi 

Gáborral a sepsiszentgyörgyi Ária cukrászdában 1949. szeptember 

27-én délelőtt 11 óra és déli 1 óra között azt beszéltük meg, hogy a gyen-

gülő kommunizmust Háromszéken hogyan lehet felszámolni.” Az első 

szótól az utolsóig hazugság ez, kérem, mondja Beczásy, és visszanyújtja 

a lapot. A tiszt nem veszi át, hanem sziszegve szűri ki a fogai között: 

írja alá. Ha agyonütnek, se írom alá, mondja Beczásy, mert ha… Ekkor 

int a szemével az egy ideje az ajtóban ugrásra készen álló két smasszer-

nek, akik kétoldalról megragadják, és viszik a kínzókamrába.

Az asztalra fektették, hassal lefelé, és gumibotokkal a talpát verték, 

amitől az agyban olyan rezgések támadnak, hogy bizonyos szinopszisok 

megszakadhatnak. Majd levették az asztalról, s kétfelől emelve vissza-

vitték a tiszthez, aki odanyújtotta neki a papírt: írja alá. Beczásy: nem 

tehetem, mert ha… Megint kivitték. Gombostűket szúrtak a körmei 

alá. Megint nem. A tiszt is átment velük a kínzókamrába, hóna alatt 

egy macskával. Beczásyt a két smasszer odakötözte egy székhez, a tiszt 

bedugta Beczásy inge alá a macskát, majd ütni kezdte, amitől a macska 

menekült volna, a két smasszer ezt megakadályozta, így a szegény állat 

kénytelen volt Beczásyba mélyeszteni a karmait. A tiszt ezalatt a kurva, 

anyád, Isten, baszás sorozatba a macska, olasz és bolgár szavakat is 

be illesztette. Majd nyújtotta a papírt. Beczásy nem írta alá. Akkor két 

lábát kétfelé feszítve kötözték a székhez, és a heréit ütötték a gumibot-

jaikkal. Beczásy elájult, a tisztet a gutaütés kerülgette, próbált lecsil-

lapodni, magában elismételte jelmondatát, Get the losers out of your 

life, és saját kezűleg, kalapáccsal, tiszta erőből rásújtott a koponyájára. 

Fáradt karját leeresztette, kiköpött, majd utasította a két smasszert, 

hogy egyelőre húzzák be a dolgot a cellájába, reggel majd elkaparják az 

udvaron. Azzal visszament a szobájába, meghúzta a konyakosüveget, 

hátradőlt, rágyújtott egy cigarettára, kisimította az asztalon a papírt, 

amit Beczásy nem írt alá, és a maga, kissé bizonytalan kézírásával 

odaírta: Becási.

Amikor behúzzák lábánál fogva, egy ideig nagy csend van a cellá-

ban. Végül az egyik táplálék odamegy hozzá, próbálja a csuklónál 

a pulzusát kitapintani. Föláll, visszaül a helyére. Újra odamegy, és a nya-

kára teszi a kezét. A többiek nézik, hallgatnak. Akkor ez a táplálék 

a reverendájából letép egy darabot, rápisil, és kezdi a ronggyal törölget-

ni a vért a szemről, az arcról.

Hajnalban jön a két őr, s hát látják, hogy Beczásy ül. Ül a cementen 

felhúzott térddel. Az isten bassza meg, tök fölöslegesen ástuk ki a göd-

röt ennek. Azért rúgnak egyet belé, s húznak el.

Még egyszer szívtam Beczásytól, de már nem esett annyira jól. 

A tiszt el tudta hitetni feljebbvalóival, hogy sikerült vallomásra kény-

szerítenie, még együttműködési szerződést is aláírt neki, úgyhogy kien-

gedték. Mindig is azt tartottam, hogy ha valami nem sikerül, akkor 

sem szabad feladni, hanem olyasvalamit kell keresni, ami előreviheti 

a gondolkodást és az életet, valamint amiben az ember megtalálja lelki 

nyugalmát. Nem minden a gazdagság, a csillogás, a pénz, mert ezek 

mulandó dolgok, jönnek és mennek. Az igaz érzelmek, az emberi érté-

kek ezeknél sokkal fontosabbak és örök érvényűek. 

Jelenkor, 2016/3.

Selyem Zsuzsa 1967-ben született Marosvásárhelyen. Prózát ír. 


