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Váradi Nagy Pál

A NÉMA ZUHATAG
Vacsora közben azt mondja apám, holnap, templom helyett, kivisz a zu-
hataghoz. A hatalmas ember szakállában ide-oda mozognak a morzsák,
ahogy rágja a falatot. Erősen szuszog, kézfején hajladoznak a szőrszálak.
Tekintete a tányérban, kerüli anyám szemét. Anyám sápadt, étele a villán,
a villa a tányérban, mindkét tenyere az asztalterítőn, szemével majd feldö-
fi apámat. Megszólalna, de apámnak mozdul a mutatóujja. Fiam, eredj,
kend meg a bakancsokat, ne ázzanak át holnap, és mutatóujja még mindig
inti a megálljt. Megyek, lángot veszek a gyertyáról, behúzom magam után
az ajtót.

Veszekednek. Csak összefüggéstelen foszlányokat kapok el, apám ritkán
szólal meg. Anyám kiabál. Hogy milyen veszélyes, hogy jobb lenne nem
hánytorgatni a dolgokat, hogy milyen messze vannak a legközelebbi csilla-
gok. Hogy mi az utazó kötelessége, sugárzás, és hogy mennyire okafogyott
az egész, mióta elpusztult a város, és beomlott a vezérlőterem. Nincs sem-
miféle utazás, csak ez a falu maradt, ez a falu az egész világ. De legalább
jó itt élni. Legalább éljünk nyugodtan, nekünk ennyi jutott. Nem merem
megkérdezni, miért olyan fontos az a zuhatag, hogy egymásnak estek mi-
atta. Apám zárja a veszekedést.

Hajnalban vagy inkább még éjszaka felráz apám az álmomból, öltözzek.
A bakancs már a lábán, övéről hosszú kés lóg. Két éve, hogy fellökött a pus-
ka, lőni rég tudok, nem értem hát, miről szól ez a kirándulás. Miért sír, kér-
dem indulás előtt a hálószoba felé intve. Most vagy utoljára gyerek, válaszol
apám laposan, és nyitja az ajtót. Szeretem anyámat, de bízok apámban. El-
indulunk.

Alszik még a falu, és így a csillagos ég derengésénél nem látszik, meny-
nyire dirib-darabból vannak összetákolva az alacsony épületek, mennyi kút
tetején törött a napelemtábla, és milyen lehangoló a távolban az elpusztult
város romja. A romokat megközelíteni is életveszélyes, katonák járőröznek,
hogy távol tartsák az embereket. A vasút az egykori várost és a hegyeket
kötötte össze. Volt valami fontos a hegyekben, így mesélik. Mostanra erő-
sen kikezdte a rozsda a síneket. Felmászunk a darált kövön a töltésre, és
azon megyünk kifelé a faluból.
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Átlépünk egy váltón. A kiágazó holtvágányon áll az a bizonyos szerel-
vény. Nagyobb munkákhoz beindítják a mozdonyt, az termeli az áramot.
Egyre ritkábban, így mesélik, mert fogyóban az üzemanyag. Én egyszer hal-
lottam dübörögni ezt a mozdonyt. A vagonokban van minden, amit sike-
rült kihozni a városból. Rengeteg étel, abból élünk, orvosi eszközök, néhány
fegyver és egyéb, nagyon veszélyes holmi. Csak én vagyok, meg a fiam, szól
oda apám valahová a sötétbe. Hozzám-e, kérdi egy hang válaszképp, és fel-
izzik egy cigarettavég, de az arcot nem látni. Másfelé. És mi ezzel megyünk
tovább a hegyek felé. Átmegyünk a megrogyott vashídon. A folyó valami
miatt a város pusztulásával egy időben száradt ki, a pap tanár nem részle-
tezte. Fehérlenek az egykori meder kövei.

Jönni fog a vadőr, mondja apám, azt meg kell öljük, mondja apám la-
posan. Megölni? – kérdezek vissza. Hogyhogy megölni, én nem akarok
megölni senkit. Apám elé állok. Pedig meg fogjuk ölni, vadőrt meg kato-
nát szabad ölni. Így működik ez a világ. Megérted majd a zuhatagnál. Bíz-
zál bennem!, mondja apám laposan. Megyünk tovább.

Felkelt a nap, mire beértünk az erdőbe. Hűvösebb van, mint volt éjsza-
ka a falu határában. El-elvesződik a sínpár a vastag avarban, köd leng kö-
rül egy-egy fát. Hallatszik, jön valaki messziről, apám kipattintja a kést
biztosító csatot. A vadőr jön, jóságos, pocakos, ősz szakállú bácsi, ugye el-
tévedtünk, veszélyes ez az erdő, hadd kísérjen vissza egy darabon, mondja
kedvesen. Nézem apámat, nem látom rajta, hogy ölni készülne, mégis vil-
lan a kés, apám szúr, az öreg még mindig mosolyog, és felajánlja ismét, hogy
visszakísér egy darabon, bár kicsit lassabban fogunk menni, mert koros már,
és könnyen fárad. Nem értem, mi történik. A vadőr térdre rogy, apám int,
hogy figyeljek oda, elvágja a torkát, és arccal a földre löki. Apámnak telje-
sen nyugodt az arca. Csak így juthatunk el a zuhataghoz, de lesz majd má-
sik vadőr, ne búsulj. Ott majd meglátod, bízzál bennem! – mondja apám.
Továbbmegyünk, elhagyjuk a vasutat, kaptatunk a domboldalon felfelé.

A tetőről látszik, ködben a völgy, ahová ereszkedünk majd. Együnk!,
mondja apám. Nem vagyok éhes, mondom, hisz most öltünk meg egy em-
bert, de ezt nem mondom hangosan. Na majd ott akkor, mondja apám.
Emelkedik a nap, mintha oszlana a köd. Ereszkedünk, egy vékony erecske
mellé szegődünk, több kis csorgó vize folyik össze, és ahogy haladunk mel-
lette, kezd patak formája lenni. Nézem apámat, milyen tiszta a tekintete.
Ritkul a köd.

Sziklák bukkannak elő az erősödő sodrásból, egy-egy helyen áthágunk
a patakon, máshol jobbnak látja, hogy ölbe vegyen, és úgy lépdeljen át kő-
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ről kőre. Egyre szorosabbra záródik a meder, emelkedik a mart, közel jár-
hatunk. Elmúlt dél, kéne együnk, mondja apám, de még mindig nincs ét-
vágyam. Megyünk még egy darabig, eltávolodunk kicsit a pataktól, alig
hallatszik a csobogása. Megáll apám egy rönknél, itt jó lesz, és lepakolunk.
Egy öreg, nagyon öreg fához lép, a kéreg ráncaiba illeszti ujjait. Előhúzza
a kését, és a ráncokkal párhuzamosan vésni kezd a fába. Közelebb megyek,
végighúzom az ujjam az egyik ráncban. Vésték azt is, nem természetes. Azt
a nagyapád nagyapja véste. Mellette az ő apja. És így tovább, mondja.

Nem értem, bököm ki. Az utolsó ködpamacsok lebegnek körülöttünk,
különben tiszta a levegő, odébb hallatszik a patak. Hallod a patakot?, kér-
di apám. Hallom. Na és a zuhatagot? Olyasmit nem hallok. Akkor nézzük
meg!, mondja apám, és a sziklaperemhez vezet.

Ott áll a zuhatag mozdulatlanul. Ömlik fentről a víz, esik lefelé, aztán
semmi. Egy kocka alakú térrészben nem mozdul semmi, sem a zuhatag,
sem a környéke. Nem mozdul sem a víz, sem a fák, sem az őz, amelyik egy
bokorból ugrik épp ki. Áll a víz a zuhatag tövében is, áll a túlfolyónál, utá-
na a mederben és a kocka határáig mozdulatlanul áll a víz egy függőleges
határig, ahonnan csontszáraz a meder.

Én ezt nem értem, mondom. Pedig így műküdik ez a világ, mondja
apám. Átnyújtja a távcsövét, nézzem csak meg a mókust, amelyik két fa kö-
zött van a magasban, széttárt lábakkal, ugrás közben. A zuhatag teljesen
mozdulatlan az utolsó cseppjéig, a víztükrön állnak a fodrok, amiket egy
madár kelt, amint a csőrét a vízbe mártja, hogy igyon.

A vadőr egy asimov volt, nem ember, kezdi apám. Embert nem bánt-
hat, és meg szabad ölni, ha muszáj. Az a dolga, hogy vigyázzon ránk, de a
végső döntést az emberre kell bíznia, de ehhez meg kell ölni. De az asimov
visszajön, nem hal meg igazán. A zuhatag és a város romjai életveszélyesek.
A veszélyes helyeken asimovok őrködnek, megpróbálnak visszafordítani.
Nézem apám száját, mozog, beszél, egyre kevésbé hallom, úgy dobol a vér
a fülemben. Az emberi test nem bírná ki a csillagközi utazást, úgyhogy csak
a lelkünk utazik. Ebben a valamiben, amit világként ismerünk, mondja
apám, és beleharap egy almába. A terv szerint célbaéréskor születnek meg
odakinn az első emberek, akiket géptestbe táplált lelkek nevelnek fel, és így
kezdjük újra a biológiai létezést. Vannak szavak, amiket nem értek, de nem
szakítom meg apámat. Jobban bírom, mint ő, mondja végül, ő már a vad-
őrnél hányt annak idején.

Valami elromolhatott, vagy megsérült a hajó. Talán meteorok, talán
megtámadták, nem tudjuk. Volt a vezérlőterem, pont ott a zuhatag mö-
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gött volt a bejárat. Onnan lehetett ellenőrizni az űrhajó műszereit. Mi-
közben pusztult a város, vagy hát a várost szimuláló kinti alkatrészek, min-
denki az evakuálásra összpontosított, sokan meghaltak. A kevés túlélő tá-
kolta össze a falut. A várost el kellett keríteni, mert a környéket előállító
alkatrészek sem működnek megbízhatóan, és összekuszálják az adatokat.
Ez többnyire halálos. Később vettük csak észre, hogy kiszáradt a folyó. Amit
ez a patak táplál, mutatja apám az álló zuhatagot. Vagyis hogy oda a ve-
zérlőterem. Oda a kinti világ. Lehet, hogy már célba értünk, és odakinn
elkezdődött az élet. Lehet, hogy a hajó tehetetlenül sodródik a csillagközi
térben. Nem tudhatjuk. Vigaszul, vagy ki tudja, miért, megalapították az
egyházat. A legtöbb család nem mondja el a gyerekeinek, hogy mi történt,
hanem templomba járatják őket. A falubeliek közül évek óta te vagy az el-
ső gyerek, akit idehozok, és lehet, többet nem engednek el velem, mondja
apám.

Délelőtt vagy délután van, mindegy, mondja apám. Nem tudjuk, ho-
gyan telik az idő idebenn. Lehet, lassabban, mint odakinn. Lehet, gyor-
sabban, és még el sem hagytuk a Földet, bár ez azért nem valószínű. Lehet,
hogy szakaszosan, időnként telik, aztán sokáig áll az egész világ. Nem tud-
juk, nem tudhatjuk, mondja apám.

Apám szerint, mondja apám a nagyapámról, a pap tanár is asimov. Itt
mesélte neki, épp ezen a farönkön, ahol most én ülök. Tanít és fenntartja
a reményt, ezt tenné egy asimov, ha megszakad a külvilággal a kapcsolat.
Nagyapám szerint az is kérdés, hogy valójában hány ember élte túl a város
pusztulását. Nagyapám nagyapja szerint az is kérdés, hogy ő meg a fia em-
ber-e egyáltalán, de ezen, mondja apám, végképp nincs értelme gondolkod-
ni, mert nem lehet eldönteni a kérdést. Ez egy olyan világ, ahol a zuhatag
a levegőben áll, ahol az ugró mókus két fa között dermedt meg, és az összes
ember egyetlen faluban él. Ez egy olyan világ, ahol bizonyos kérdésekre nem
lehet válaszolni. Bizonyos kérdéseket kár feltenni. Illetve ott a kockázat,
hogy a pap tanár ember, és akkor az gyilkosság volna.

Ez egy biztonságos hely, nem mint a város romjai. Mikor annyi idős
lesz, mint te, és én már nem leszek, el kell ide hoznod a fiadat, talán épp
egy templomos napon, hogy lássa, amit te láttál, hogy lássa a néma zuha-
tagot.

Talán mert így működik ez a világ, ösztönösen bízok apámban. Jóízű-
en herseg a szájában az alma, ami nincs. Kérek én is egy almát. A zuhatag
vize áll némán, ömlik bele a patak, elnyeli és nem mozdul. Áll az egész koc-
ka, áll a kockában a világ, van a világ valahol. Most már nem vagy gyerek,
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mondja apám, és eldobja az almacsutkát az álló kocka felé. Repül egy da-
rabig, aztán nyoma vész. Azt hiszem, hiszek apámnak.

Késő délután indulunk vissza. Ereszkedünk a domboldalon, vissza-
érünk a vasúthoz. Jóságos, pocakos, ősz szakállú bácsi jön, ő a vadőr, mu-
tatkozik be, eltévedtünk ugye, veszélyes ez az erdő, hadd kísérjen vissza
egy darabon.


