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HATÁR GyOZO

Sárkánykereskedés
A KARKASSZ-SOROZA TBÓL

Mott6: "a kígyónak az egyenes vonal a kacskaringó"

kínai sárkányt keresek. De j6 helyen kereskedem vajon? Sárkányban utaz6 vigé-
cek igazítottak útba - erre, erre, bácsika, erre a sárkányzajlás

figyelem a tömeget: zsibaj; batyumatatás; botfülelés a hegdesekben. Hogy emiatt
is, épp a Karkassz fele kell sodortatnom. Hogy épp itt kell legyen az én sárkányban-
sántikálásom, utánakajtat6 sárkánykeresésem, ebben a rosszhíruben, amilyennek ezt a
negyedet nézem, s ha nem is annak a közepe, mégis. Csak arrafele van a Karkassz

b6dékkal telehintett, szedett-vedett 6cskapiac téres közepén, egy kanális-horpa-
dásban; volna-ha-az-volna. A kínai bolt

-ez az?
- arra, arra, bácsika, a sárkányos, a maga kínai boltja
hászen kínainak kínai, de boltnak nagyon 6don. A bolt padl6ja tekn6s, zsúfolásig

tele "érdekI6d6kkel". Boltosék engem is cs6cselékszámba vesznek és igen gorombán
bánnak velem; mind csak hessegetnének és "el a portékát61, ragyás!" - támadnak rám.
Magam is megsokallomaz arcátlangirheseit:bámész,elhordd-magadbanda. Alig tu-
dom keresztülverekedni magam hozzá - ahhoz, akit annak gondolok. Az id6secske kí-
nai boltos nak elmondom, mi kell -

- An image, a print, a painting of sorts or some kind of representation of a Chinese
d rag o n: a very frerce and fiery one, for a book cover-

tenyerét kagyl6formána füléhezemeli.A fejét cs6válja.Nem ért ez magyarul?
de mikor nagyvégtéremegérti,hogy nem vagyokse piti-vagány,sem enyveskezu

6szeres-konkurencia,és hajaznikezdi,mi kellés miért, mentenmosolyg6sraváltozika
tapl6képu, nagy reverenciávaloldalt tessékela bolt háts6 raktárszentélyéhez,és a se-
színu jutafüggönymögüle16hozza

- kínai sárkány, uram
- alkalmas ez könyvfedélre?
- hogy alkalmas-e? már hogyne lenne! minden kínai sárkány alkalmas könyv-

fedélre

mustrálom-nézegetem. Agyonnyútt kínai merített hártyapapíron finom ecsetrajz;
csudálom-formán hunyorítok, nem látom. Nagyon megörülök neki

- mennyit fizetek?
az ára persze horribilis (az ár érdekl6désem arányában n6); mégis. Az, ami kell.

Elégedetten hagyom, hogy kifosszanak, szúrom-szúrogatom a százasokat lefele, és fizi-
kailag érzékelem elszegényedésemet. Odakint veszem észre a turpisságot. A rajz ugyan
régi és könyvfedélnek is alkalmas, csak épp - finoman sz6lva - baszik kínai sárkánynak
lenni. Agg konfúciánus bölcs, fa alatt áll és mosolyog. Minden, csak nem kínai sárkány.

bentr61, boltosék, ki-kifigyelnek. Mulatnak rajtam? Mindegy; se bosszankodni, se
reklamálni. Nincs id6m. Tudom, délre jár, ebédre harangoznak, haza kell sietnem, ha-



1994. szeptember 35

za, mielott belekeveredem a Karkassz sokadalmába. Piroskám is nagyon készül rá, és
nekem is rendezgetnem kell a papírjairnat: ma este felolvasásom lesz, sok barát is jelent-
kezett, zsúfolásig az auditórium... Nyomás! Elóresietni, de nem arra, hanem fel a hegy-
nek és ki, ki innen, ki ebbol a bazári majomforgatagból - - -

a hegyoldali kaptatón szörnyen rámjön a siethetnék, de se szó, se beszéd, valami
felcsóállványozott magasház épÍtkezésének sokadig legtetején találom magam, s a szem-
be-fényben olvasom a toronydaru vakító betoit, MCALPINE... Innen elóbb le kell
kecmeregnem, hogy Góvalodébb) rákerüljek a hazataláló sugárútra... Köröskörül hosz-
szan elnyúló, magas csóállványrengeteg, bújtatók, járatok fel-le, a fele rámpa, a fele fa-
lépcsó, az ácsolatok raktere roskadásig tele: huzaltárcsák, göngyöleg-rakaszok, homok
és mész tróglisor, elszóródott téglatörmelék. Merre most?

szépen vagyunk. Körüllesek (szorongó szívvel). Nemsokára rámpákon tódulnak
felfele az Épító Seregek, és ha a melósok meglátnak, h<;>gyzsebre dugott kézzel valaki
munkaidoben lefelelengedez, hát nem veszik jónéven... Es dezertáló lopakodás közben
szurkolva - azzal biztatom magam, hogy benne vagyunk a délutánban, késore jár, ami-
kor. Teljességgel nem értem (álomkóborlásaimban újabb hézag); miféle fekete álom-
autó elfüggönyözött hátsó ülésébe csöppentem bele anélkül, hogy beszálltam volna
(visznek a Karkasszba...?!)

leghátul ülök, az orszemélyzet elüvegezett szakaszában; a középso üvegezett dip-
lomáciai díszszakasz üres (visznek a Karkasszba)

két fülkével elorébb, a Cadillac parádés, körül gyémántos ékszer-volánjánál - ott
látom a borostás körtepofájút, aki vezet, de igen egyenruhátlan, és arról a döf-pöf hátá-
ról ítélve kellemetlen fráter. Nem tud rólam

dörömböl ni kezdek az üvegen, hová a csudába, mért megy rosszfelé? De ennek
ugyan zörömbölhetek ítéletnapig, kö zt ü nk van a dísz ülés üres fül ké je -
nem hallja. Akkor veszem észre, hogy többen figyelnek, a vezeto is; nem vag y ok
egyedül. A fogengszter gombot nyom, ülésem támlája lefekszik, én hátraesem. Fel-
szakÍtják az ajtót, kirángatnak, vannak vagy hatan-heten. Pirosszoke kakastaréj hajvise-
letük, fémorrú bakancsuk, kültelki eleganciájuk nem oszlatja el gyanúmat, hogy ban-
dával állok szemben, zsaroló bandával, a Karkasszból. Mert mirol van szó? Mi ez, ha
nem szervezett megrohanás? Tiszta sor -

(mi lesz a vacsorával, a felolvasással?Még az anyagot is át kell vennem, szentisten,
fürödnöm, átöltöznöm...)

- majd a Duna...! - veti oda foghegyrol a bandavezér (de hogyan értelmez-
zem? hogy az majd megoldja minden bajomat, a Duna, ha hátraragtapaszolt kézzel, egy
plasztikzsákban behajítanak, és a konehezék is rámkampózva: így gondolja?)

- ...mit akarnak, kérem, és kicsodák?
maguk se tudják, mit akarnak és kicsodák, sok váltságdíj nem néz ki belolem.

Egyet annyi bizonyos, hogy nem akarnak. Elengedni
- de... nekem ma este eloadásom van! Eresszenek!

fogalmam sincs, ezt is hogy minek hozom fel, mit magyarázom a bizonyítvá-
nyornat ezeknek. - Elengedniii-í! - (Hagyjam, hogy ez a kilátástalan szóharc dulakodás-
sá fajuljon?)

- elengedjük! De hova...?!
- apafej!haha! ki tartja vissza?!
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hatan ülnek rajtam
mángorolnak, dögönyöznek. Lármát csapok, jajves~ékelek. ~em mess~e behe-

m6t éjkéküveg épület, KONGRESSZUSI SZEKRAMOLORAKT AR, on-
nan jön a hang, vígan vannak, dudogálnak - a diszk6 bog, a papírtrombiták tutulnak,
a vásári szintetizátorok hangrobbanása felernyoz és lármapernyébe borítja az eget: mu-
lat a tömeg

6bégatok, üvöltök. Segítség, segiii-Ítsééé-ég!(alig hallom magam is és aki odaát a
mulat6k közül idenéz, az is csak vaklármának véli)

egy márfelfigyel... Valahára! Egy tagbaszakadt, puf6k, h6rihorgas M C A L P IN E
tréningruhás átveti magát a mellvédfalon... jönnek már, jönnek, tízen-húszan... már
a gondviselés (töviskoszorús) szíve is megesik rajtam: dol a lavina, szakad a hegyoldal

(különös felmentosereg)
freccsen a kozúzalék a keramiton, kopognak a kavicsok-sörétek-lapillik, kopog-

nak a táblaüvegen
kogörgeteg indul- ránkdol a hegyoldal
szuroktömbök (diszk6kövek) fekete síremlék-sziklái zuhognak a derült égbol,

a gengszterekre - tehát rám, a járn borra is, hiszen kö zrefo gt ak, nem tágÍta-
nak mellolem, amilyen dög-ügyetlen ez a gondviselés

- - - ez marad meg a felébredés gyomorsavat fellövello, torokmar6 álomlepedé-
kén, ez marad

a fogcsikorgat6 keseruség, a gondviselés elfuseráltsága fölött val6 fogcsikorgat6
keseruség - hogy lám nem elfogott ez az útonáll6 banda a Karkasszb61és most mi van?

vagy ál t al u k, vagy vel ü k pusztulok

Cselédkönyv
hosszú-hosszú ido után újra építészirodába kerülök. Nagyon elokelo cég egy

múlt századi palota tetoemeletén; a környezet spektakuláris, mahag6ni ajt6feltétek,
süppedo szonyegek. Roppantul boldog vagyok

eleinte nem csinálok semmit - elsoül nevetségesen kis munkát kaptam, egy kis
csoszkunyh6 költségvetésének ellenorzését: megtettem egy 6ra alatt. Utána egy hétig
ölbe tett kézzel csak ülök-ülök, és semmi dolgom

a nyolcadik napon, alighogy bemegyek, elkezdenek valamit duruzsolni a fülembe
arr61, hogy ezentúl nem ide, hanem oda kell bemennem -

- hova oda? Ide?

- nem oda. Amoda-amoda?

a padláshodályba, ott lesz a helyem, és nem a rajzasztalok elokelo termeiben; teát
kell csinálnom, körülhordanom mindenkinek a süteményeket, árulnom a reggelit - - -

egyre húvösebben hallgatom az új rendelkezéseket, kivált, amikor kiderül, hogy
késobb majd még foznöm is kell, foznöm, gulyáságyúval a szafaládét, ennek az egész
tetoemeleti 6riás irodának... Igen-igen, mondom, csakhogy én mindehhez egyáltalán
nem értek; kiül az arcomra, mennyire nem tetszik az egész. Mire kitárnak elottem egy




