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MOST ÉPPEN ITTEN

Most éppen itten nem vagyok sehol, 
pedig szeretnék lenni valahol, 
szerettem volna lenni, de soha 
nem lehettem és időknek soka 
pereghet el, foglyul ejtett homok, 
önforgató clepsydra, senki sem 
voltam, leszek, bár néhanap vagyok, 
vagy lenni vélek, mint a jégcsapok, 
ahogy csöpögve hűtik a Napot.

Kornis Mihály

NAPKÖNYV (IV)

5

„ISTEN ŐRIZZ! ÖRÜLÖK, HOGY LESZOKTAM! de mikor fogom én ezeket meg
írni?! Nevemmór... ” -  révedezett a régi halott nagymamája utcájában, talán a nagyma
mája háza előtt. Ám ez nem volt biztos. Mégse akartam benézni.

„Tele vagyok gondolattal, ritka.”
„Mit nevezek én gondolatnak!”
Állt, álldogált. Azon kapta magát, már nincsen elviselhetetlenül melege.
Kicsike, szűk mellékutca, ide nem fér be a hőség.
„Télen aztán koromsötét és cúgos.”
Szőke fény játszott az alkarján, kellemesen cirógatta.
„Hol hagytam a napozókámat!”
Válla fölött visszanézett az Andrássy út felé: tekintete súrolta a házak sötét körvo

nalait, látta a nagy lombú fát a sarkon és az árnyéktengert, ami körülvette, mind a 
megfoghatatlan gomolygást, csillapíthatatlan nehézséget, ami ott feltomyosult. 
Ugyanúgy, mint kiskoromban. Komor kék ég, teli bajjal. Ráismert.

Kurtán felpillantott a házra ismét. „Hulló vakolat itt is, nem valami mesebeli kosz, 
egy fillért se költött rá ez a szemét állam az utolsó ötven évben.” Az utolsó két emeleten 
rég betört ablakszemek, egy omladozó erkély, tönkrelőtt díszekkel... Talán ott már 
lakatlan. Utoljára tíz éve ment be a kapun, ha ugyan ez volt az, akkor is csak a regény 
miatt, amit azóta se írt meg, „na majd most”

kihalt őszi vasárnap
miután édesanyja csepp lakásában, igen, a tiédben, amely miattam lett csepp, igen, 

hogy lakni tudjak, sietős, afféle szórakozottan jóindulatú pofával magamba gyűrtem
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a szokásost, és épp e nehezen kritizálhatónak tetsző terv -  „kinyomozom, hol lakott a 
nagymama, tőled hiába kérdem” -  szolgált ürügyül, hogy gyorsan leléphessek, kávé 
után tovább egy percig se kelljen elviselnem a léted, hát ezt nem mondhattam, „Anya 
legyintett, a díványon fiadul fintorogva hátradőlt: -  menjél csak, menjél, csak ne ma
gyarázkodj!”, sietve elhagytam a házat, sőt kiléptem picit, még dolga volt aznap, némi 
züllés svarcban, és átvágott a Deák téren, onnan be az Anker közbe, kábé arrafelé volt 
az apjának ’48-ban az utolsó üzlete, gondolta, megkeresi, „egy nagyon elegáns hely, 
hatalmas félemeleti kirakatablakokkal, egy rossz társam volt hozzá meg egy fehér kö
penyem”, de nem talált ott semmit, nem maradt az üzletnek nyoma, hogy is maradt 
volna, és a Mama háza kellett már akkor is főként, tudniillik a regényeposz indítása 
végett

„Pista születése, avagy Weisz Regina éjfélkor megsiketül”
csak ezt ugyanúgy nem tudta, hol keresse, hisz 3 éves kora óta nem jártam erre, és 

vaktában tájékozódott, amerre a sejtelmem csalogatott, aztán végső soron egyenesen 
idetalált- A Király utcáról kanyarodott be, mégpedig úgy, hogy először elhaladt Apa 
hatvanéves kori (a halála előtti) munkahelye mellett, VII. KÉR. MINŐSÉGI SZŰCS 
SZÖVETKEZET, ami már abban az időben aládúcolt romhalmaz volt, betört ablak
szemekkel, a kapu is bedeszkázva, sőt gondosan átfonva szögesdróttal; akkor egyszer 
csak eszébe ötlött, hogy az apja halála előtt pár hónappal, amikor színművészeti főis
kolásként nagy kegyesen felkerestem szövetkezeti irodájában, s ő váratlanul a szabad
ba vonszolt, hogy a sarokról égő tekintettel mutassa a mellékutcában az egyik házat, 
ahol

megszületett? 
évtizedeken át lakott?
ostrom után lakást vett az anyjának meg a nővérének?
„ahova pici korodban annyit vittelek”?
„ah, nem érdekes! ezek oly régi dolgok, hülyeségekkel tömlek”, mondta azonban 

két nehéz lélegzetvétel között, önmagát talányosán félbeszakítva, s mindjárt elránga
tott onnan, épp mint hajdan a halaktól, furcsán belém karolt, szorosan átfonva a vál- 
lamat a hivatala felé húzott, másról kezdett beszélni, ugyanolyan öniróniával enyhített 
színpadiassággal s heveskedőn gesztikulálva, mint ahogy elébb az anyja lakásáról, a 
szülőhelyéről vagy miről; mindenesetre elgondolkodtatóan érthetetlen váltás volt ez, 
és nem tudta örökre megjegyezni, amit hallott, mert már ahogy Apa az emlékezésbe 
belevörösödve gesztikulálni kezdett, szinte belereszkettem a bizonyosságba, „na ebből 
semmi se marad meg, lefoglal a szeme, hogy mi baja, meg ahogy hadonászik, pedig 
majd ez még kéne a művészi jövőmhöz; minden erőmmel figyelni kell, én koncent
rálok!” -  semmi se maradt meg mégse 

gondolta ’ 82-ben
„az apámtól örököltem a bolondságomat is 
ugyanez a hév, gyanútlan nárcizmus 
mint az anyámé is, örökké eksztázis, de 
az enyém megzavart, és ők zavarták meg” 
gondolta ’92-ben hozzá, pontatlanul és ócskán
a nagymamája háza előtt mélázva még mindig, az e helyt elviselhetően sziporkázó 

napon, „dermesztő ház”, lustán benyúlt a nadrágjába, kitörölte a vizet a lába közéből, 
„úgyis megölnek”, gondolta látszólag ide nem tartozón, „nem mindenkit, mert a gyá
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va zsidók megmenekülnek majd, meg akik az anyjukat letagadják, meg akik felesküd
nek a hebegős gyilkos felpántlikázott zászlajára, azok igen, csak én nem, mi nem szok
tunk”, ám oly ködösen, sehova se tartozón, végül is meggondolatlanul futott ez rajta 
át, hogy elfelejtette -  vagy azt hitte! -  abban a minutumban, ahogy a tudatomban fel
kandikált, aztán az ugrott be, hogy '82-ben, azon a kihalt vasárnap délután „noha nem 
figyeltem oda annak idején, mégiscsak megmoccant, bevillant, hogy ez az utca volt a 
régi nevén a Kazár! igen! Apa így mondta, mikor a vállamat szorongatva mutatta a 
Mama házát, és asszem, ő együtt is járt elemibe az Arthur Koestlerreld tizenharmadik 
törzs, aki részben szintén a Feszty-körkép súlyos, kiheverhetetlen hatása alatt alkotta 
zajos életművének e darabját, úgy látszik, a Vereckei-hágón Árpádunkkal beözönlő 
kazárok impozáns képviselői őt ugyanúgy lenyűgözték, mint az apámat, ez egy nem
zedék marhasága volt, a század elejiek, Tábor és Koestler a hódolók között”, akkor boci
szemmel és őzikecsodálkozva hirtelen beszökkentem a Kazár utcába, át a legnyomasz
tóbb kapun, be a hogy írnám meg

MAMA HÁZÁBAN
A kapu alatt bűzös sötétség.
„Az ilyen régi házakban az udvari földszinten a ficakban szokott lenni a házmester 

szoba-konyhája...” Kisietett az udvarra. Otromba tűzfal-kerítés, tövében kicsi és 
nagy ecetfák, mindenféle háziasszonyi örökzöld gumiabroncsból fusizott kosarak
ban, továbbá bánatos futószőlő a tűzfali téglákon, ameddig a szem ellát. Kevéske nap
fény babirkái a kacsok közt, alattomosan ábrándozva kutakodik a levelek alatt, emel
geti a hétszer szőtt póknyálat.

Ilyen lehetett. „Rémlik.”
Izraelita öregasszonyok, az orrukra csúszott, törött szemüveggel, évtizedek- 

hosszan, cukrozott, sűrű képeket költenek a gangra nyíló ablakon át a tűzfalra me
redve... Hull a sötét az égből. VIA MALA, ÉDES FIAIM. Közben öt ujjuk elmerül 
hátul a hajukban, gyűrögetik-morzsolják a tarkón még dús ősz szálakat. Szájuk sar
kában kesernyés mosoly.

A csipkefüggöny gyanús színárnyalatai. Átlátszatlan ablaküvegek. Indigókék ár
nyékban nehéz bútorok. Csitt! De duci csönd -  bomlott hangulatban szinte lábujj
hegyre áll, hogy finomabbnak hassék.

-J ó  napot kívánok. Elnézést a zavarásért, valószínűleg rossz helyen járok, lakott 
ebben a házban özvegy Horkai Istvánné?

-  Lakott. Három per huszonhárom -  a házmestemé, lerobbant szakmunkásnő, a 
haját szárogatja, kissé meg van lepve -  De már nem lakik. Elvitték.

-  Ki vitte el?
-  Senki. O kérette be magát ilyen aggok házába. Miért?
-  Az apám nővére volt. Lili.
-  Lili néni, igen. Kipucolták. Teherautóval jöttek, még a bútorokat is elvitték, ő 

adta nekik oda állítólag, fizetség fejébe... -  a fáradt prolinő rokonszenvesen zavarba 
jön. -  Maga egy rokon?

Korunk hőse zavarba esik.
-  Hát ezt nem hittem volna! Ez a ház az... Tudja, a nagymamám lakott itt, és Horkai 

néni volt a legidősebb lánya. '52-ben halt meg a mama...
-  Mi hetvenegyben költözködtünk ide.
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-  Elnézést a zavarásért.
-  Nem történt semmi.
Korunk hőse megfordul, már biccentett, s az udvaron koringéivé keresi az ajtót 

a lépcsőházhoz, amikor a házmesternő, Jo/ bemelegítettem, sofőrkifejezés, megnyertem ma
gamnak, utánam szól: „Azért csak nézze meg fent is, hátha itthon van, néha haza
jár!” Sután a hajcsavarós fejét birizgálta, hátrasikkelt, és bevágta a konyha-lakásaj
tót. „Kicsúszott a kezéből.” Korunk faszkalap hőse csak a lépcsőház tövében ébred 
rá, mit hallott, mert nehezen tért magához a felfuvalkodottságából, misztikus érzé
séből -  „mintha zsinóron húztak volna, úgy idetaláltam!” - ,  és úgy dönt, felmegyek, 
próba szerencse, dobog a szívem, majd kizuhan a helyéből:

„elvétve láttam csak kiskoromban, Apa haragudott a Lilire, nem tudom, miért, 
Anya szerint mert az szerette az apját, hát bizony a nők szeretik a férfiakat, emlék
szem, egy zsíros hangú nő, természettől kövér, egyszerű és közönséges, rekedten 
mély hangú, Mamáénál is reszelősebb, Apa pikkelt rá, a nagy seggű nővérem, aki 
sose csinál semmit, mondogatta, mert világéletében neki kellett eltartania, hiába ad
tam férjhez, a férjét is megölték pillanatok alatt, és mindig ugyanazt mesélte el, hogy 
a Lili egy életen át a hokedlin ült a konyhában az ablak mellett, a körmét rágta, ol
vasott, közben a haját is babrálta, lassan alkonyodott, de sose vette észre, elrontotta 
a szemét is, hagyd békén a hajadat örökké, meg fogsz kopaszodni, jósolta a Mama, 
úgy is lett, bár ő is, ugye hát legszívesebben csak a konyhában olvasott, bagolyfejű 
zsidó nők, egymást korholták a lustaságuk miatt, mi az a lustaság, érzékenység, ideg
láz, a megalázó krajzleros robot felett érzett kéjes undor Undset, Cronin, Salom Asch 
olvasása közben ez mind én voltam egykor, barna nappalok, barna bútorok, állott szagú, 
sötét lakások, a szegénység családias kipárolgásai, Lili az ötvenes években már csak 
pénzért járt fel Apához, tarhálni, másért nem is volt szabad neki, nehogy »össze- 
játsszon« a nagyPapával, valamennyit mindig kapott, mintha még volna miből az 
apámnak, holott csak a Vegyesipari Javítónál keresett filléreiből osztott, míg végül 
egy Kazár utcai szomszéd, valami szipirtyó telebeszélte a fejét, hogy a Lili a Nagy
papa titkos szeretője, rossz vér, a Mama első házasságából, korán meghalt szegény 
tüdős Politzer Simon lánya, de már a Regina életében is, az a rüfke! és még most is 
délelőttönként fogadja, kérem, az egész ház szeme láttára csinálják, Apa meg elhitte 
ezt, miért, hiába kérlelte az anyám, ne ülj fel a rágalomnak, Pista, legközelebb páros 
lábbal rúgta ki a nővérét, hájas ősz asszonyt a lakásunkból, kifejezetten lökdöste, a 
karjánál fogva cibálta, ide ne gyere többet, megtiltom, hallod, agyonütlek, csak még 
egyszer becsöngess! a Mama már halott volt, az lehetett a baj, Apa azóta is megszál
lottan kereste a bűnöst, de valahogy jelezni kell majd a MAMA HAZÁBAN, hogy én '82-ben 
még semmit nem tudtam erről a dologról, csak három év múlva, néhány héttel a halála előtt 
mondta el Anya, anélkül hogy kérdeztem volna, még jó néhány más, nem is álmodott családi 
szörnyűséggel együtt, a halálos veszekedés képét látom, lidérces kiskori emlék, olyan 
alázatosan állt a Lili néni az ajtóban, mint aki már előre számít rá, hogy bántalmazni 
fogják, és talán magyarázkodni jött, nem is csak pénzt kérni, sokáig szemlesütve mo
solygott, felvette a maszkját, csitította-simogatta apámat, végül azonban elvesztette 
a türelmét, diliházba kéne vitetni, te állat, te burzsuj, te dög, Apa meg fél marékkai 
a fele fizetését utánahajintotta, de kisvártatva megbánta, és szívtájéki fájdalmaktól 
rángatódzó vállal kirohant a lépcsőházba az eldobált százasait kapkodva össze
szedegetni, együtt hajolgatott le a Lilivel, aki azért is csipegetett belőle magának,
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amennyit csak bírt, meg valahogy dévajul nevetgélt is, mintha most ők csak játsza
nának, mintha azt remélné, hogy az apám a következő pillanatban elneveti magát, s 
összeölelkeznek, ő pedig előre jelzi, hogy amaga részéről az eddig történtek ellenére 
is kész lenne elfogadni egy ilyen ajánlatot, de Apa, az apám, na nem, ő vigyázz
állásban kifeszülve őrjöngött, te olcsó, te kapca, utolsó szemét kurva, tűnj el!

meg az ezt megelőző alkalmak elmosódott képe is, de ezeken már nem tudom 
megkülönböztetni a Mamától, feltűnően hasonlítanak egymásra, két egyforma, ke
rek arcú, ágasbogas-göndör, ősz hajú zsidó asszony, befűzi a cipőmet, ülök a konyhai 
elaggott fotelban -  az biztos a Mamáé volt! -, élvezem, hogy beköti, szolgál, tud szívből hódolni, 
gigizik az állam, alatt, meleg a tenyere dombja, vaskos a bokája a magas szárú cipőben, és az a 
temérdek dereka, a Lili férje neve megmaradt a fejemben, más semmi, a nagyon meg
vető hangsúllyal együtt, ahogyan Apa emlegette, a Horkai, mintha azt mondaná, a 
Sertés, akihez '42-ben nagy nehezen férjhez ment a lusta féltestvérem, sokat néze
gettem a bebamult esküvői fényképüket, egy tokás, Hitler-bajuszos szerencsétlen 
munkaszolgálatos, Dohány utcai zsinagóga, számtalan polgári közönség, kétoldalt 
régi római divat szerint öltöztetett nyoszoly ólány ok, mint nimfák, amilyenek a szü
letésnapi zsúrokról ismert, rózsásra festett porcelántányérok közepén fondorognak, 
oldalt pedig karikás szemű rokon kisfiúk szomorú kavalkádja ezeket mind kinyírták” 

gondolta még felfelé futtában a faszkalap hőse, nagy levegők után kapkodva, egész 
jelentős arckifejezéssel, mint egy magyar író, nyilván úgy képzelte, hogy egyenesen 
a Lili kitárt karjába fog szaladni, odatopog hozzá a kisuvickolt magasszárújában, be
csönget a mézeskalács kulipintyójába, megkésve ugyan, de ártatlanul, „én nem te
hetek semmiről, én már az unokái nemzedék vagyok” -  s lesz itt nagy sikkantás 
mindjárt, könnypatakok, zsidókalács, habos kakaó...!

Habár a hullongó sötétű lépcsőház eléggé nyomasztóan hat rá. Mintha láthatatlan 
tömegen kellene áthatolnia. Talán úgy is volt.

Kilépett a gangra.
na de most akkor hogy folytassam? Tömött árnyékvilág.
„Nem lesz jó”, gondoltam, „ez hal-vány, hamegírnám”, „és érezte, máris hideg verejték 

patakzik a hátán”. Otthagyta a házat, be se nézett, a sarok felé tartott, mintha néhány 
lépéssel leelőzhetné a szívében ébredező pánikot, „rossz lesz”

„nem tudom, miért”
„mért kell a családi dolgokat kiteregetni”
„de nem is emlékszem már”
„mit tudom én”
„most már nem akarok erre gondolni”

6

-  gondolta történetünk hőse sápadtan támolyogva a hajdani Majakovszkij utcán, szó
val a házba be se nézett, csak a kisvendéglőt elélje, felejtsen és zabáljon; legalább a 
bejárati padlóburkolatot megnézhettem volna! nem tudom, mi bajom, két hónapja 
megállás nélkül dolgozom, kiteszem a lelkem, azt hiszem, végre sínen vagyok, s akkor 
egy még el se kezdett, egy ötletszinten jelentkező, egy végül is jelentéktelen 

Az ablak üvegén át valamit láttam.
Magam se tudom, mit. De mégis, mintha egy ősz női fej. Egy kövérség. Ült. Egy



320 • Korais Mihály: Napkönyv (IV)

kissé szétment karszékben, egy irodai fafotelban, ilyesmin. Kötögetett. Vagy egy 
árnyék.

Nem mertem becsöngetni. Az meg nem emelte fel a fejét.
Úgy véltem, köt.
Nagyon furcsán tartotta a fejét. Kiderült, nincs csengő.
Nem tudtam, kopogjak-e. Mért ne? Vagy mégse. Telt-múlt az idő. Álltam az ajtó 

előtt, mint egy faszkalap. Sütött a nap a gangra, csöndes őszi vasárnap. Két picit 
kopogtam...

Nem moccant.
Visszamentem az ablakhoz. Akkor emelkedett fel a székéből. Nem nézett rám. Ki

nyitotta az ablakot. A függönyt nem húzta el.
-  Kezicsókolom -  mondtam.
Rám se nézett, lesütött szemmel visszaült. Fényesfekete irodai köpenyben volt. 

Klott. Kötött tovább, vagy malmozott a két hüvelykujjával...
-  Én vagyok, a Mityu.
-  Igen?
Mint egy nagy, porszürke tollú madár. Gyanús félhomályban. Gondoltam, ennek 

erős lehet a rüsztje és pikkelyes a sarkantyúja! Ugyanakkor éreztem a családi fé
szekmeleget is, a meghitt bizsergést a szívben... A L i l i .  Mégis, valamiért arra az 
íves vonalra meredtem csak, a háta hajlására, amely maradék haja forgójától futott 
le a tarkóján, onnan rövid, vöröses nyakán át a háta közepéig, s végül két csapzott 
ősz szárnya között eltűnt...

„na”
„kár, hogy ezt már egyszer kitaláltam”
„és akkor se írtam meg”
„az Erzsiről”
„aki valóban angyal”
„ha úgy vesszük, Lili is az, csak ősz”
ekkor épp a Műszaki Bizományi Áruház előtt haladt el, sietősen kígyózott a viseltes 

arcú, hivatásos csellengők közt, fél szemmel látta, hogy egy jól szabott öltönyű, habár 
barkós manusz a kirakat üvegének szorítva fojtogat valami diplomatatáskás hivatal- 
noknőfélét, talán a feleségét, talán az üzlettársát, de csak egy marokkal, a másik keze 
dühödten, vaktában tapogatódzva keresgél utat a zakója zsebében, majd ingerülten 
rángatódzva, mintha bogarat rázna ki a zakóujjából, acéltokos borotvát kapkodott elő 
belőle, s miután a nő fejét gyors egymásutánban többször is erőteljesen az üveghez 
csapta, beretvát tartó, húsos keze félelmes táncba kezdett a táskás hölgy falfehér, kissé 
kábán és kényszeredetten mosolygó arca előtt, a kipattintott, ezüstfényű penge hol a 
nő szeme, hol a szája, hol meg a füle körül viháncolt, olyan volt, mint egy film 

„na de hogy folytassam?”
„el ne menj a pornóboltba, hallod, szépen ebédezés, haza, kisalvás, írás, slussz” 
„azt kapja, amit megérdemel” -  károgta félhangosan egy borostás faszi jobbra mel

lette a járdán gomolyagban csellengő nepperek közül, majd amint a következő pilla
natban előzékenyen utat adott ennek a helyből és váratlanul nagy sebességgel bal felé 
rohanó beszélőnek, a beretvás mókus ismeretlen okból hozzávágta a nőt, véletlen a 
bolond Táborhoz, bele a gyomrába, a megvasalt sarkú diplomatatáska kireppent a 
nőci kezéből, őt vágta állón, mármint engem, bizonyára tiszta véletlenségből, a táska 
zárja kipattant, tartalma a földön szétszóródott, ő pedig kecsesen arrébb ugrott, és
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máris ment tovább, kigyúlt arccal ugyan, de hátra se néztem, érted, „hátra se nézett, 
nehogy még ő provokáljon valamit”, és igyekezett nagyon természetesen menni, ru
ganyosán, flottul, értesz, a flegma fityma, aki az ilyen niemand csetepatékhoz perábszo- 
lúte hozzászokott már, tökre nem izgatja, ismeri az egészet, sőt halálosan unja mint a 
Másvilágon, ott is jártam, Lower East Side, ez a Tizennegyedik utca környéke, tehát siet a dol
gára, „lesütött szemmel visszaült, kötött tovább, na de hogy folytassam? két csapzott- 
ősz szárnya között eltűnt”

(ugyanezért csak egy évvel ezelőtt is habozás nélkül 
megkockáztatja, hogy helyben agyonverjék, olyan cirkuszt csinál 
hogy felkapja a nőt, visszadobja a stricijének, de durvábban annál 
mint ahogy az hozzávágta
talán kapásból bele is rúg a csomagba, később ezt megbánja 
de akkor már mindegy és aztán
odapattan a barkóshoz, sikítva üvöltözik vele, „hogy képzeled, ember vagy?
mindent szabad neked, azt hiszed?” és szempillantás alatt
keletkező, orkánszerű dühében hevesen sírva fakad
meg köpköd, a nyelvét nyújtogatja, egyszóval magyar földön
nem látott módon viselkedik, csinálja
hamarosan a járókelők összeverődnek, és
értékelik a témát, utálkoznak, repkednek a sommás megjegyzések 
de ez őt nem érdekli vagy legalábbis nem venni észre rajta 
tovább köpköd, ordít, gyalázkodik
a maffiózó először eléggé meghökken, nem érti, egyik lábáról a másikra
áll, a szeme összeszűkül, oldalra les, „igaza van, uram, teljesen igaz
legközelebb soha nem fog előfordulni” hadarja
gépiesen, zakóujja alatt lipicai izmok [és spray + URH-telcsi]
esetleg zavarában meghajol előtte [előfordult]
egyre több az ember, félő, valaki a végén idecsődíti a rendőrséget
a nuna szája szélén csereg a vérpatak, kinek hiányzik a
botrány, gondolja a manusz, de ráébred, hogy a pattogó
jenőpocak nem tágít -  csak nem tágít! -  veri a nyálát
hát -  mit is tehetne -  rekedten „szedd a lábad
kispajtás, inalás, kopinger, na elég volt
menj már, vagy lesodorlak!” -  szólongatja a bolond Tábort
megjátszott eréllyel, árulkodóan szemhéjrezegve, sőt
lassacskán pánikban a barkós, merthogy ajenő
még mindig karattyol, ugrál, sírva káromkodik, nincs eszénél!
mellét döngetve a földhöz verdesi magát, addig-addig
hogy eljő a pillanat, amikor a baleknél józanabb strizzinek
kell szélsebesen letakarodni a színről, maga után
vonszolva
nőnemű üzlettársát...)
most azonban megfordulni se mert
holott fel akart robbanni, százszor inkább, mint valaha, és minden erejét össze kel

lett szednie, hogy ne sikoltozzon mindjárt, minta gorilla, ne rázza az öklét, ne hányjon, 
általában ne keltsen feltűnést, ne akarja a zavarodottan bocsánatokat rebegő nőnek 
véletlenségből letépni a blúzát avagy könnyomolva megcsókolni a cipője hegyét, tér
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den a járdakoszban, mint Nietzsche az igáslovat, se valami hirtelen ihlettől sújtva szép 
sorban megátkozni az arrajárókat, hanem sunyin és csendben „két csapzott-ősz szár
nya között eltűnt”

„megvagyok félemlítve, kész, vége, beszartam, megöregedtem, elfogytak az idege
im ehhez a szemét apokalipszishez”, gondolta ijedten történetünk hőse

„fenéket, negyvenhárom éves vagyok, és meg akarom írni a Könyvet, más nem ér
dekel, bolond Tábornak nevezem magam, hogy megszabaduljak a láncaimtól, sose 
voltam bátrabb, hó végén leadok 30 oldalt, örülök a pániknak is, jót tesz”

vitatkozott magával ziláltan a Klauzál tér felé botladozva az áttüzesedett aszfaltin- 
goványon 

de mintha
„az előbb is, tényleg, mintha megborult volna bennem valami, mint egy irdatlan 

medence olajos víz, sötét áradás, mostanában ez túl gyakran előfordul, haragtenger, 
több tonna fulladék, kicsap a partra, mintha állandó földrengésben élnék, a legkisebb 
élmény is úgy hat -  visszhangzik! mint a legsúlyosabb ATROCITÁS! -  naponta tizen
kétszer! -  kerülget a frász, elég, ahogyan a volt BM-uszodai jegykezelő rám néz, vagy 
a fajmagyar mediátor a zűrzavaró tv-műsorában hepciáskodik, vagy egy irodalmi est 
hazugságai, és mikor a múltkor is a temetőben piszkáltak a kertészek, vagy A Csirke
fogóban micsoda novellacím! az imént az a dizájnpiros csicsa hát mi ez? mi ez, hogy a 
szívem rúgtatva dobog, ha ismeretlen személy toporog a lábtörlőmön, vagy netán a 
túlsó oldalról valaki rám kiált, pláne ha így még az Icát is rám lökik, kapaszkodom egész 
nap, nehogy elveszítsem a fejem”

„valami nem stimmel”
„mi nem stimmel, haver, ez lesz a kibaszott kilencvenes évek, erről lesz majd híres, 

a gonoszságáról, hogy azonnal megállíthatatlan volt a veszedelem, és győztes, kaotikus 
végkiárusítás történik, őszinte fasizmus-nosztalgia, az utolsó ember nem változik, ha
ha! borzadjatok, faszkalapok, itt vannak újra a dühöngök, a sátánemberek, a beretvált 
fej, a pöcsrazzia, a szeges bakancsok és a nemzetvezérek, feltámadt Himmler sörtés 
tarkója meg a boszorkányhit, minden megy most, ami rossz, de csak az igazán, ami 
olyan haszontalanul aljas és oly értelmetlenül brutális, hogy hihetetlen volna, ha nem 
történne meg, tehát megtörténik, jön hát a bestiális, vér a vérünkből, ez a divat, en 
vogue, egyre nagyobb üzletté válik a fekete mágia, úgy kezdődött, hogy mindenféle afrikai meg 
karibi-szigeteki varázsszereket kezdtek el árulni férfiimpotencia, illetve a női frigiditás ellen, de 
most már visszahozták a varázslások klasszikusait, kiadják a különböző ördögi könyveket, az ókori 
királyok és XIV. Lajos udvarának fekete praktikáit, ismét divatba jött Lilith meg a Fekete Hold, 
aki a babiloni sivatagban egyesült Asmodeusszal, és a dahomeyi vudu-rítusok, az ír Szent Pat- 
rick-mítoszok meg az afrikai kígyóisten, Djamballah legendái, miközben egyre-másra jelennek 
meg az ördögűző könyvek, ma már a fekete mágia szertartásaiból egymiUiárd dolláros hasznuk 
van az ügyes kereskedőknek, és ahogyan közeledik az ezredév, alighanem ez a biznisz még jobban 
szélesedik...

7
ekkor
beúszott egy arc
a szeme elé egy kép vonaglott, mintha fekete víztükör tetején
napkáprázta hullám jönne
úgy látta ezt a hihetetlen arcot, gyötrelmes orcát!
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nem akarta nézni -  „ekkor
másfelé néztem, de hamar visszavonzott a tekintet
ezer jajgató vonása, a szürke pórusokban a fájdalom és
fülig hasítva kétoldalt a szája, O, Nevető Ember!” -  hogy
minden porcikája sikít, hiába könyörög
segítségért, tudja, mégis mindenével ordít
egy örökös kivégzés jelenélményét
kiguvadva, lüktetve, szikrázva elbeszélő szemgolyók
a szemöldök lilásfekete eresze alatt
ez a pillantás!
ezt lenyúzták vagy mi
elevenen megnyúzták, a kínhalál előtti pillanat ez 
ki tudja, mióta 
de nagyon 
eleven -
tán ez volt a legijesztőbb benne, hogy látomás volta ellenére mennyire valóságosnak 
tetszett ez a fej; formáját tekintve a régi térképek sarkaira karcolt égtáj-szellemek fel
dagadtpofáihoz hasonlatos duda-ábrázat, de élő, ez élő! rángó, vérző, a pocsolyasáron 
is átvérző, sebhedt rücskökkel teli arcocska, kínosan igazi, nem képmás 

öregé? gyereké? -  azt nem lehetett tudni, éjjel-nappal nyúzzák 
„gondoltam” 
épp csak nem, hal meg
és a Csányi utca forgalmába meredt, de hasztalan igyekezett másra gondolni 
„ki lehet ez”
mintha ezüsttálon heverne a feje, de nem Keresztelő János, hanem mintha a le

nyúzott mocsárba-fullasztottat a hajánál fogva kihúzták, fejét a törzséről leütötték vol
na, mégpedig villogó élű baltával, ezt a villogást a félbevágott nyakszélre ragadt szur
kos vér sejteti, alvadt rögök a sárgálló sebhámon, de csak fél szemmel láttam, csak az 
írói zsenimmel sejtettem meg, és nem merek még egyszer odanézni, különben is hogy 
„szinte él, szinte félek, ez olyan valóságos!”, s mohón, mindjárt odapillantott ismét, hogy 
látja-e vagy soha többé -  és látta, ugyan némi vízgyűrűk elnyugovása, fodrozódások csil
lapulta után csak, de ez „folyamatos jelen időben van, micsoda szerencsétlen, most ölik” 

gondoltam szégyenkezve
ott rángott, oldhatatlan görcsben tátogott, a kínjától már szinte ékesen 
ránézett, mondott valamit, nem hallotta 
-  talán nem is akarta? -  
izgatottan másfele figyelt:
„ezt a nyarat majd fel kell dolgozni hogy vége 
a kígyó meg a madár az ugyanaz: én
jó formában vagyok, de a Mama titok, ne bolygassuk, hogy 
az élet íze jó, csak a hőség -  
és nem kell annyit onanizálni
azért, mert nem kaptuk meg a Nagy Nőt (Azt) meg a Nobelt meg a 
gondolatroham az Astoriánál, szintén jó
de mire fogom használni ?
Egy fejezetnek, amelyben
„a jelenlegi élet ugyanakkor egyben túlvilági, feltámadott élet is”
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„élete egyben saját halottkultusza, kultikus cselekvés” 
továbbá
„...minden pillanata kaotikus, mert erők harcának előreláthatatlan és pillanatnyi 

hadállása, másfelől szükségszerű, mert ez a pillanat örökké így tért és így tér vissza -
a szükségszerűség káosza” -  ahogy Tatár magyarázza a Nietzschéjében 

és
a kora délutáni napsütésben kínlódó utca képe
meg az idei nyár -  amikor a dolgok történnek
ÉN, a kurva -  Ez a mérges napfény!
ezt sose merem továbbgondolni: a mag, aki a magvető a
Mama házában -  SZÓ SE LEHET RÓLA!... -  de
„ ahhoz az erőhöz, amely szüntelenül alakul és mindig ugyanaz marad, tartozik egy benső oldal, 

egyfajtaproteus-dionysosi karakter, ami álcázza magát és élvezd magát az átalakulásban. A sze
mélyt, mint színlelést kell megragadni...”

emez utolsó Nietzsche-asszociáció azonban egyszeriben visszapenderítette ismét a 
valóhoz vagy mihez, picike önmagához, a bolond írót mintegy pofon legyintette a lel
kiismerete hangja: „Állj! törpe! ne tedd magadnak túl könnyűvé!, ez nem a Te örök 
visszatérésed, mindent összezagyválsz, úgy látszik, még nem heverted ki a keresz
ténységlázad, aki viszont nem tudja, miről beszél, az hallgasson!”, egy pillanatra meg
örült e szigorú hangnak, ám feszengve hamarost ráébredtem, hogy amire itt célzás 
történt, az éppenséggel „egyfajta proteus-dionysosi karakter, ami álcázza és élvezi ma
gát...”, szóval „a személy mint színlelés”, s természetesen azonnal érintve érezte magát, 
bár hogy pontosan miféle értelemben, azt ismét nem tudta volna megmondani... Nem 
tud semmit. „Azért jegyeztem meg!” „író -  kérdez. Nix Zarathustra! Nem isten, nem 
ördög, nem figura: ő egy izé. Gondolkodó nádszál. Önmagát rajzoló ceruza...” 

Érezte, hogy színlel.
Ami rosszabb: valami nyilvánvalóan fontosabb, gyötrelmesebb, lényegibb megisme

rés helyett kritizálja, neveli, őrzi meg m agát-a szembesüléstől? Tévedés, amely szervessé 
válik, és szervez.. Merev derékkal gyalogolt a kurva melegben, jobbra-balra forgatta a 
fejét: mintha én is egy gyalogos lennék, „pocsolyafej”

„mindössze a lényeg, lehámozva és felhangosítva: zokogják! 
engem ijesszen. Igen ez én vagyok: Mityu örökké fáj de való”
Ettől megkönnyebbült. (Nem bírta tovább.)
Ettől, hogy így a képébe vágta magának: ez vagy te, örökké fáj, de való, ez a görcs. 

Ez vagy te. Ez, ez, ez: mindig sírsz, mindig félsz, bravúrt bravúrra halmozok, hisz ter
mészettől fülig van hasítva a szád!, ó, emlékszünk még, de mennyire, a Füles Rejt
vényújság 1960-as évfolyamának képregényére, barátom, ott az ablak előtti székben, 
a rossz fénynél ugyebár, ahogy reszkettél a Viktor Hugó főhőse tükörből ismerős áb- 
rázatján sötétülve szemed, békaszájaddal hebegve, vinnyogva, kisfiam -  a kéjtől? vagy 
a kíntól? -  nem, ezen sose fogod túltenni magad, tudniillik, hogy te így vagy örökké 
egyszer ebben a változtathatatlan életben... egy marék hamu ideges előzménye. Meg 
ahogy kiabálok! „Megrémülök magamtól.” Mennyire élek!

Szörnyen maga elé bámult, félmagasra, látja-e még a képet, ha akarja. Láttam. Me
gint megkönnyebbült. „Mindent érez, ezen segíteni nem tud. Védekezni nem tud. Ez 
a büntetés. Gyorsakat hunyorog szegény feje. Ennyi a megmaradt kifejezése. Érted? 
Ez nem a kintnek van, hogy lássam, ó, rég szarik rám, a nézőre, a kíváncsiságomra, a



Kornis Mihály: Napkönyv (IV) * 325

Másikra. Félreértés. Kénytelen lenni. S mert a kezeit levágták, természetes, pislog, ha 
el akar bújni a pillantásom elől. Mi mást tehetne? Suta reflex. Mert lecsapták a lábát, 
mind a kettőt és a törzsétől is éppúgy megfosztották, csonkolták, ami magától értető
dik, hát elfutni se tud...”

Már ha ez egy kép.
Mitől kép egy kép és mitől valóság? Kitől valóság? Én valóság vagyok? „Fáj, de való.” 

Újra nézte, elszömyedve, viszketve, a döbbent időről elfeledkezve végképp, magán
kívül. „Bele fogom írni a regénybe.”

„A medúzafő kiváltotta tekintet.
Igen, talán a Lili emléke (khmm)
meg a menthetetlen bukásomat érezve
meg az elmebajom, az irodalmi tevékenységem, szóval
a végletes érzékenységem előnyei, a forrpontra ért rettegés állapota
ahogy vagyok, én, a Másik Magyarország
amelyiknek befellegzett, a rendszerváltás betett neki,
ezt a kanyart már nem viselte el egy se avagy
egy arckifejezés körülírása:...”
De már nem látta. Addig szarakodott a gyávaságával, hogy elpasszoltam! 
Elcseszte, ám ha nagyon akarta, azért itt volt még, itt volt felidézhetően, csupán 

minduntalan a kép elé tolakodott a kép első megpillantásának kényelmetlen, fullasz- 
tóan igazi „emléke”, s vele az önmagát támadhatatlan megfigyelésekkel fedező vágy, 
hogy ez minél hamarabb legyen az, csak egy kis emlék, őszintének ható felismerésekkel: 

„undorodom tőle”
„olyan, mint egy állat, halálorgazmusa van”
„el kell vállalni, én egy állat vagyok, hadd mondják, érzéki zsidó állat”
„mert hirtelen rájött, hogy még mindig azt a nőt kívánja, túl jón és rosszon, a fene 

egye meg, azt, akinek a nevét a felesége miatt nem írhatja le, s méghozzá egy bizonyos, 
mondhatatlanul szégyentelen módon tette a magamévá azonnal, ott helyben -  élvezz, 
Olvasó, élvezz!”

már feszengett is magától, tán nem kell mondani, a szörnyeteg 
„akiről szó volna, akit az édesanyja elfelejtett idejében, kábé ’52 őszén, ott, a Vá

rosház utcai óvoda jégvirágos kovácsoltvas kapujában felvilágosítani, mielőtt egy örök 
napra magára hagyta volna, hogy hé, krampampuli, figyelj, neked szerencsétlen ter
mészeted van, vigyázz vele, te túlérzékeny vagy, úgynevezett örökké álló lelkű mimóza, 
mondjuk, nem tehetsz róla, ilyennek születtél, luftballonfejjel a labirintusban, tudod, 
úgyhogy hiába szeretsz majd élni, te bele fogsz dögleni külön minden kis pillanatába, 
én drága szörnyeteg fiam” -  most is 

szinte hányni tudna nyers izgalmában
„nem látom, most nem látom, sebaj, nem erőltetjük, az alpári” 
s megint ringva ment, hetykén lóbálta a strandszatyrát, mintha még az a régi, vonzó 

faszú tinédzser volnék; kellemes véletlenségből épp a fogorvosa háza előtt haladt el, 
aholnyugi belesofi rock szól foghúzás közben, nagyon jól töm és húz a szőke fogorvosnő, 
áldott kezű töltött galamb, a férje is megértő fickó, kár, hogy ilyesmire nincs már pén
ze, de úgy éreztem, végre valamivel felszabadultabban csúszkálok a hőségtől gutaütött 
utcán, „segített az imaginatív sokk”, és megint kezdett éhes lenni, amitől határozottan 
megkönnyebbült, máris nem foglalkozik annyit az Önarcképpel, „helyes”, maga elé 
imaginálta az Étlapot, „lássuk csak, tökfőzelék kacsával vagy rozsdás marhapörkölt”,
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„na, fő, hogy kisétáltam magamból a rosszkedvet”, és „kellenek az élmények, hát per
sze, ez mindig bebizonyosodik! ”, meg „mintha a fodrásznál szeszes bedörzsölést kapott 
volna a luftballonfejem!” -  gondolta kissé összevissza, fájdalmas előérzetektől zavar
tan, mielőtt a lelkében egy repedésből szisszenve előkúszott az igazság. S megmarta.

„A bűneid nívója. Hogy nem szégyelled magad. Te nézel engem? Én nézlek téged. 
Mivé lettél, Mityu. A közéleted meg a kiveréb. Meg az önsajnálat! Az önimádat e pusz
tulás közepette! Micsoda létmohóság. Teljesen értelmetlen. Alighanem ferde bosszú 
az egész, amiért te nem ölhetsz, zsidó. Haragtartás, titkos neheztelés. Reisz doktor 
művei... De hol vannak a könyvek?”

Tábor megállt az utcán, hitetlenkedve, színpadiasai! csóválta a fejét. Mindazonáltal 
érezte, ég a füle. Mohón füleltem befelé. Megírom, na és.

„A sátáni vörösség az Astoria-sarkon, amit szidsz, meg a fülledt létillat, az egész bal
jós koldusbolt te vagy. A koszlott potenciád! Tehetséges ízű barátom, te vagy e Világ, 
te vagy a Káosz, a hóhérbárd, te vagyok ÉN. Felfogod, mit tettél? A te gyűlöleted, 
erőszakos jelenléted ez a Halott Ország.”

Akkor értette meg, hogy kezdettől őt nem akarja nézni az Arc, az általa megrontott 
világ arca. S hogy lenyúzva, pőre halálverítékben pisloghatja csak ezt a tiltakozást, szin
tén miatta van. „A művem.” Most aztán tényleg szeretett volna másra gondolni, de 
nem ment.

„Én: a nap arca, amit megélek, vándorlás közben: Phoibos!”
„Kevesebbel meg se elégszik!” De kicsit már talán valóban szégyellte magát. Ám 

hőn remélte, hogy alkalomadtán ezt is a javára írják majd. Kik? „Kinek tűnődöm én? 
Negyvenhárom éve éjjel-nappal kinek gondolkodom, vagy amit így nevezek? Most is. 
Ki akarja?” Egyre rosszabb lett. „Táncoltál és öltél. Apiros ragyogás. Hullámok tetején 
a kegyetlen.” Azután nyomtalanul elfelejtem -  gondolta reménykedve.

„Á rosszhiszeműséged savanyúszaga! A véghez közel is reszketsz. Meddő akarsz len
ni. Szebb! Áskálódsz magadban, és gyanúsítgatsz, mintegy lepkehálóval vadászol az 
ürügyekre, a mozgékony kifogásokra, hogy megúszd. Nem úszód meg. Szarba ful
ladsz, a saját hasznosíthatatlan bűneidben tűnsz el...”

A bolond Tábor egy örök pillanatra a Csányi utca forgalmába meredve úgy döntött, 
ez az Árnyék hangja. Nem az Istené. „Aki nem Vagyok.” S hogy válaszolni kell, „de 
őszintén aztán!”, ha már úgyis mindegy, hisz gajra megyek hamarost, mint minden, 
de a fehér szárnyú Erzsi nagynénikém üzeni a Vörösmarty utcai halálból, hogy „nem 
feladni”, döntő pillanat, „most kell megnyomni, nehogy bekapd a bumedlit!” Nagy 
hirtelen kikaparta hát a nadrágjából a vizesre izzadt trikója korcát, hogy amúgy légé- 
nyesen csípőre tehesse a két kezét, emiatt ledobta a strandszatyrát is az aszfaltra, a 
„MOS FEST TISZTET! Ruhaipari Szövetkezet” -  feliratú utcai óra alatt -  12.52 volt 
ebben az örök pillanatban - , és teljesen hülyén, mintha amaz valóság volna, felelt meg 
a bensejében joggal vádaskodónak:

-  Nem vagyok elég jó! Én is tudom. Nem vagyok elég jó. Mert rossz vagyok, rossz 
anyagból vagyok, úgy látszik, bár egyesek szerint maga az emberi anyag nem jó, hát 
ezt nem tudom, nem vagyok kellően tájékozva, ahogy háborús bűnös miniszterek 
szoktak fogalmazni, csak rossz vagyok. Azt tudom. Én vagyok a Tábor, aki nem tud 
tökéletes lenni, holott szükséges volna. Semmi más nem szükséges. Nincs kifogás. Mi
attam rossz e világ. Te miattam vagy rossz. Tudom, mert el tudom gondolni, tehát 
meg is valósítható a koncentrációs tábor. Ha én tudom, te is tudod. Az én gondolato-
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mát irigylik a fasiszták. Én látok. Látlak téged. Nem találok rá mentséget. De meg 
egyáltalán: hogy nem vagyok elég jó! Merőben személyes probléma ez.

Akik elmentek mellette, kissé megnézték a magában gesztikulálót. Köpök rá. S mert 
nem volt megelégedve az analízissel, „ez kevés”, és úgy érezte, a baja valamiként a 
körmére ég már, a hangja üvöltésbe csapott át, habár, remélte, csupán önmagában: 
-  Nem vagyok elég jó! Ez a legfőbb. Én baszni akarnék legszívesebben, reggeltől estig, 
mint a szamár! Nem jóságból! De nem baszok, még azt se merek. Szívesebben nézek. 
Nézem a perzse kínt! Baj van! Mindig új nő kéne! A világ ég, el fog égni, elégett, baj 
van! Baszni ma már kopár veszély! Baj van! Az emberben gyűlölet van! Bennem gyű
lölet van! O, Nevető Ember! Megoldhatatlan! -  iázott -  Haragtartás! Titkos nehezte
lés! Ez egy szar világ! Új lapokat kérek! Nem vagyok elég jó! Nem vagyok Isten! Nem 
ér a Nevem! -  lihegte már elsötétült arccal, vértolulásosan -  Vak vagyok a jóra! Nem 
látok semmit, ami megmenthetne, Világoknak Tábora!

Tényleg, szinte belelilult önnön zavarosságába, ebbe a kissé féktelen magánszín
házba! Nagy hirtelen magára ocsúdva aztán, félig hunyt pilláin át, páni rémületben 
immár csupán valami kuszaszürke pacát látott... -  habár azért, ha nagyon akarta, és 
persze akarta, újra láthatta, némi keservek árán felidézhette magának a Képet, amit 
meg kéne írni, de úgyse tudok, az Arcot; egyre fakóbb lett, mind alvadtabb sárszín az 
a nyers hús, „szökik belőle az élet, mint lufiból a gáz”, de még mindig látta ezt a sá- 
padtfehér, kopasz-kövér Gorgót, halottvilág Utazóját a kísérteties napfényben, 1992 
őrjítő nyarán, derékmagasságban a járda fölött lebegve, hangtalan („mit csinálni?”) 

nem kígyófej -  vagy mégis kígyófej? 
én magam a világ 
agyontaposva 
tekereg, itt van, jajong, izé 
némán, sárosán...
„Visszaemlékezés az első időkre, másfelől jóslat”
„más szóval...”
-  színlelt.
(„Élvezte magát az átalakulásban.”)
Akkor látványos sóhajjal felemelte a bolond Tábor az aszfaltra dobott, rántott csir

kével telepakolt fekete műselyem strandszatyrát, elfehérülten még az izgalomtól, a 
maga részéről ő ezt így remélte, és sótól kivert alsó ajkát nyalogatva, rágva -  „her
pesz”, „de honnan veszem a színeket? és ki súg?” -  megtántorult, mint aki napszúrást 
kapott, értitek, magyarázatképpen, hátha véletlenül lesi valaki, „miért tenné?”, előre 
be vagyok tojva a délutáni kapálástól, megint kaki lesz, naponta leégek, jöhet a javítás, 
„élvezhetem magam az átalakulásban”; mert most még az ember látja az Önarcképe
met, de mire a délután eljő, hát ezt azért nagyon át kell gondolni, új ötlet, az új ötle
tekkel pedig vigyázni kell...

. ..habár nemcsak az Arc lángolt előtte kényelmetlenül izgató fároszként tovább, ha
nem e „szükségszerű” (ideális) délelőtt „kaotikus” (reális) részletei éppúgy, a beretvás 
manusz, a Kazár utca komor lombjai a tűzfalon tíz éve, mint most is, meg az Astoria - 
sarok sokkja egy hete, és az archetípusok meg a dinnyeillat, a hullafoltos utca, a dicső 
reisz csenevész titka, és így tovább, „úgyhogy ezt aztán végképp nem tudnám megírni 
sehogy se, ezt a mait, ez túl sok” -  gondolta hulla rutinosan, ahogy bezuhant a szokásos 
helyére a szokásos időben, e gőzpárás bájzliba. A napos küszöböt átlépve, a félhomá
lyos étkezdében egy röpke pillanatra mintegy megvakult, ekkor váratlan sebességgel
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magába mélyedt, „az élet, az élet! ”, gondolta, meg ilyesmi, és kolibricsicsergésnyit él
vezte a világot, meg az ízét, a mai napját, felkavart lelkét, a bűntudatát, gyógyíthatatlan 
sebeinek nem szűnő fájdalmát, mielőtt az asszimiláns tömkelegben nekiállt volna ide
gesen hátrafurakodni. Ott, hátul volt ugyanis a már-már alamuszin jóságos tekintetű, 
nyakigláb felszolgáló nő placca, és ő eme jóságosán alamuszi tekintet nélkül -  amely, 
valljuk meg, reá nézve mindig is szín tapintatnak mutatkozott, még legpimaszabb 
ebédbotrányai közepette sem kérdezősködő, kritikátlan alázatnak -  nos, nemzőrúd- 
kupak hősünk e megbocsátó tekintet nélkül már egy falat rizses libaaprólékot se tudott 
volna magához venni! (Végül e vigasztaló jellegű fogás mellett döntött.) Ebben a 
Seolban.

„Túlságosan finom, nemcsak túl sok, de még túl bonyolult is, azonkívül túl sok min
den történt, ráadásul a legfontosabb megint ábrázolhatatlan...” Legyintett, csak úgy 
maga elé -  őt nézte a fele étterem, mellesleg - , s bepasszírozta a hasát egy sarokasztal 
mögé.

Dögletes hőség volt itt, baromi pára.

(Folytatása következik.)

Mándy Iván

A PUIIAKALAPOS

-  Hány napos ez az ing?
Igazán nem szigorú hang. Se letolás, se számonkérés. Ez a hang már túl volt az ilyes
min. Csak valami végtelen fáradtság. Mint aki már hosszú ideje ismétli az ilyen kér
déseket.

A férfi arcán rémület. Mintha egy régi barátja felől érdeklődtek volna. Igen, már 
elfelejtette, a nevére se emlékszik. És akkor most előrángatják valahonnan. Érdeklőd
nek felőle. O meg valóban mintha egy nevet mondana bizonytalanul és valahogy szé
gyenkezve.

-Tegnap... igen... tegnap vagy tegnapelőtt.
Elmosolyodott. Olyan diadalmas és mégis bárgyú mosollyal.
-  Papakoszta.
-  Tessék?
-  Egy nagy név a régi időkből. Nőket gyilkolt meg a századforduló táján. Szőke 

nőket. Nem, nemcsak szőkéket.
-  Szóval mindegy volt neki.
-  Teljesen mindegy. Mondom, a századforduló idején... vagy még előbb... igen, 

lehet, hogy még előbb.
-Jó . Te meg felveszel egy inget. Még a századvég előtt.
A férfi megint kimondta azt a nevet:
-  Papakoszta.
-  Légy szíves és vegyél fel egy másikat.


