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A szerkesztû
TÁz ¢vvel fiatalabb
nÀlam. Megk¢rdezi,
hogy ha meghalok, kire
hagyom a k´nyvtÀramat.
Elvisz egy antikvÀriumba,
egymÀs utÀn adja kezembe
az ismeretlen k´nyveket.
Csak pÀr perce van, mondja,
aztÀn ÂrÀkig ¡l¡nk egy
kocsmÀban, hallgatjuk
k¢t tanÀr besz¢lget¢s¢t.
A szerkesztûs¢g a k¡lvÀrosban
talÀlhatÂ, egy jÀrdaszigeten.
Be van vezetve a telefon,
az internet. VÁz nincs.

Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez
ApÀm fizikak´nyve
VÀszonborÁtÂs, elnyütt, vaskos k´tet,
Elements of physics a cÁme,
¢s TorontÂban adtÀk ki kanadai iskolÀk szÀmÀra 1937-ben,
de nem olyan, mint a tank´nyv,
inkÀbb tudomÀnyos k¢zik´nyvh´z hasonlÁt,
k´telezû jelleggel senior high-school-diÀkkorÀban hasznÀlhatta,
de egy¢bk¢nt is nagyon ¢rdekelt¢k az anyag t´rv¢nyszerüs¢gei,
¢s szerette a g¢peket,
ez lehetett a kedvenc tank´nyve,
k¡l´nben nem hozta volna magÀval MagyarorszÀgra,
mikor hazatelep¡lt,
bel¡l jobb Àllapotban van, mint kÁv¡l,
kev¢sb¢ megviselt,
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lÀtszik,
hogy gazdÀja vigyÀzott rÀ,
a lapokon alig van alÀhÃzÀs, bekarikÀzÀs, firkÀlÀs,
a bejegyz¢sek, padszomsz¢dnak szÂlÂ ¡zenetek, szÀmolÀsok, lakcÁmek,
telefonszÀmok, k¢rdû- ¢s felkiÀltÂjelek z´me az elsû ¢s hÀtsÂ tÀbla belsû oldalÀra
¢s az elûz¢klapokra koncentrÀlÂdik,
mintha meg¢rezte volna,
hogy nagyon kell kÁm¢lni,
mert eg¢sz ¢let¢n Àt elkÁs¢ri majd,
¢s hü tÀrsa lesz egy nem idegen, de eg¢szen mÀs vilÀgban,
öj-Telepen mindig a fej¢n¢l tartotta,
az Àgya feletti kis polcon,
a Chambers-f¢le angol etimolÂgiai szÂtÀr mellett,
melyet Dorothy unokahÃgommal k¡ldetett magÀnak kintrûl a 60-as ¢vekben,
elfeledtem,
hol tÀrolta az Âfalui, r¢gi hÀzban,
¢s lÀttam-e ott valaha a kez¢ben,
de ¢n gyerekkoromban sokat forgathattam,
mert a pompÀs illusztrÀciÂk n¢melyike ma is visszak´sz´n,
Ágy p¢ldÀul a VÁzszivattyÃk ¢s vÁzi energia cÁmü fejezetben egy vÁzturbina hatalmas
lapÀtkereke,
mely mellett elt´rp¡l az arÀnyok ¢rz¢keltet¢se v¢gett oda ÀllÁtott ember,
a SzilÀrd anyagok mechanikÀjÀban a San FranciscÂt Oaklanddel ´sszek´tû t´bbsz´r´s,
hosszÃ, hosszÃ f¡ggûhÁd,
a SpektroszkÂp ¢s a szivÀrvÀny cÁmüben a f¢ny spektrumÀrÂl k¢szÁtett laboratÂriumi
felv¢tel, ¢letem elsû szÁnes f¢nyk¢pe
vagy a VÁzben lebeg¢s elveinek tÀrgyalÀsÀban az az eg¢sz oldalas fotÂ,
melyen a Queen Mary elsû Ãtja alkalmÀval sok kis hajÂ kÁs¢ret¢ben 1936. jÃnius 1-¢n
befut a New York-i kik´tûbe
¢s a hÀtt¢rben Manhattan r¢gi felhûkarcolÂi lÀtszanak,
de a legismerûsebbnek egy egyszerü g¢pek mük´d¢s¢t szeml¢ltetû rajz tetszik,
v¢dûsisakos erdei favÀgÂk egy ÀllÂ fa t´v¢hez erûsÁtett csigÀn Àtfüz´tt k´telet hÃznak,
melynek mÀsik v¢ge egy f´ld´n fekvû hosszÃ r´nkre van hurkolva,
a far´nk ¢s a csiga k´zti k´t¢lr¢sz alatt egy W lÀthatÂ,
mely a sÃlyt jel´li,
az elsû munkÀs ¢s a csiga k´zti szakasz f´l¢ pedig egy P-t tettek,
mely az erût jelk¢pezi,
annak idej¢n vilÀgos lehetett elûttem,
miben mesterkednek ezek az emberek,
de a betük jelent¢s¢vel csak most j´ttem tisztÀba,
valami rejt¢lyes oknÀl fogva m¢gis ez az Àbra hagyott bennem legm¢lyebb nyomot,
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talÀn fel sem fogtam igazÀn,
hogy a sz´veg olyan nyelven van,
melyet nem ¢rtek,
holmi k¢pesk´nyvnek tekinthettem,
mely felgyÃjtotta k¢pzeletemet,
de nemcsak n¢zegettem,
egy helyen bele is Ártam a nevem,
m¢ghozzÀ apÀm modorÀban,
megprÂbÀltam utÀnozni a k¢zÁrÀsÀt,
el¢g gyatrÀn siker¡lt,
m¢g szerencse,
hogy a hÀtsÂ tÀblÀt szemeltem ki erre a c¢lra,
ma is ott van Donna June Ewing alatt,
mely az egyetlen nûi n¢v a f¢rfinevek k´z´tt,
¢s t´bbsz´r is elûfordul,
¢rdekes volna kiderÁteni,
milyen sors jutott osztÀlyr¢sz¡l a k´tetben szereplû nevek viselûinek,
de leginkÀbb ez a Donna June izgat,
sosem fogom megtudni,
ki lehetett,
¢s mi¢rt ker¡lt apÀm fizikak´nyv¢be,
bÀr nem kizÀrt,
hogy azonos azzal a feh¢r hajcsatos, csinos, fiatal lÀnnyal,
kinek f¢nyk¢p¢t halÀla utÀn megtalÀltam a holmijai k´z´tt.

Donna June Ewing f¢nyk¢pe
Fekete-feh¢r felv¢tel,
apÀm iratai k´zt talÀltam halÀla utÀn abban az ÁrÂasztalfiÂkban,
melyet mindig zÀrva tartott,
fiatal lÀny Àll rajta jobbjÀn egy fekete autÂval,
fej¢t enyh¢n elûred´nti,
¢s dÃs szem´ld´kü szem¢vel kiss¢ fel¡lrûl n¢z,
mintha a g¢p valahol lent lenne,
mintha a f¢nyk¢pezû szem¢ly guggolna,
haja r´vid, sima,
¢s csak lent, a f¡le tÀjÀn csavarodik vissza hullÀmokban,
baloldalt van kett¢vÀlasztva,
¢s jobb oldalon, a fejtetû sz¢l¢n nagy, feh¢r csat fogja ´ssze,
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orra szabÀlyos,
ÀtlÂsan k¢t Àrkocska fut le mellûle,
¢s elv¢sz a pofacsontok alatt,
szÀja sz¢les, hÃsos, ¢rz¢ki,
Àlla kerek,
vilÀgos, testhezÀllÂ, v¢kony, r´vid ujjÃ, gall¢ros pulÂvert visel,
melyet kinyomnak m¢g fejlûd¢sben l¢vû, kerek, kis mellei,
a gall¢rt alul, a szegycsont vonalÀban alig kivehetû brossf¢le dÁszÁti,
valamilyen szÁnes, alul bû, egyszerü sz´vetszoknya van rajta,
mely k´zvetlen¡l a t¢rde alatt v¢gzûdik,
lÀbÀn lapos sarkÃ, pÀntos cipû,
bal lÀbÀt a jobb el¢ helyezte,
melyen a testsÃlya nyugszik,
Ágy azt nem lÀtni,
eld´nthetetlen, hogy hÃzott-e harisnyÀt,
feltünûen nagyok a kezei,
egymÀsra t¢ve lÂgatja ûket az ´le elûtt, a szem¢rme magassÀgÀban,
¢s benyomja vel¡k a szoknyÀjÀt,
¢s ezzel akaratlanul m¢g jobban kiemeli a has izgatÂ Áv¢t,
mely szinte pÀrhuzamos kiÀllÂ tomporÀval,
tekintete szelÁd, de kiss¢ lemondÂ, k¢tkedû,
mintha ¢rte volna mÀr valami csalÂdÀs,
mintha nem volna el¢g ´nbizalma,
¢s fogalma sem lenne rÂla,
hogy vonzÂ ¢s kÁvÀnatos,
de az is lehet, hogy sz¢gyellûs,
¢s nem szÁvesen mutogatja magÀt,
bizonyÀra sokÀig ellenÀllt,
mÁg v¢g¡l Ãgy adta be a derekÀt,
hogy nem gyûzt¢k meg a l¢p¢s helyess¢g¢rûl,
csupÀn a rÀbesz¢lû kedv¢¢rt hagyta magÀt levetetni,
nem valÂszÁnü, hogy tudatosult benne,
de nem egyed¡li t¢mÀja a k¢pnek,
rajta kÁv¡l nagy t´meg¢vel szembûl m¢g ott a kocsi, egy '36-os ¢vjÀratÃ Buick is,
azt is lÀttatni akartÀk,
az¢rt ÀllÁtottÀk ût Ãgy,
hogy ne takarja el,
talÀn az ´v¢, talÀn a csalÀdjÀ¢,
talÀn Ãj, talÀn most vette az apja vagy egy k´zeli rokona hasznÀltan,
mentek vele egy k´rt,
aztÀn azt mondta,
hogy szÀlljanak ki, ¢s meg´r´kÁtette,
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csak ¡gyetlen¡l tartotta a kamerÀt,
nem fogta be eg¢szen az Ãj szerzem¢nyt,
¢s lemaradt a l´khÀrÁtÂ egyik v¢ge, az egyik sÀrv¢dû, az egyik f¢nyszÂrÂ negyede,
a sz¢lv¢dû sz¢le ¢s hÀtrÀbb a jÀrmü teljes jobb oldala,
a belvÀros, egy n¢ptelen alley lehet a helyszÁn,
erre abbÂl k´vetkeztetni,
hogy a hÀtt¢rben egy t´bbemeletes ¡zletf¢le tüzfala magasodik,
elûtte villanyoszlop transzformÀtorral ¢s sok-sok vÁzszintes ¢s f¡ggûleges vezet¢kkel,
a lÀny elûtt egy hajlott csatornafed¢l a burkolatlan f´ld´n,
a hÀta m´g´tt pedig egy alacsonyabb, raktÀrszerü ¢p¡let, a hÀtt¢rtüzfalra merûleges,
fugÀzott mükû fala,
mely befejezetlen¡l maradhatott,
mert a lapos tetût tartÂ kiÀllÂ gerendÀk k´zt hatalmas h¢zagok tÀtonganak,
a Nap az elût¢r irÀnyÀbÂl s¡t ¢s oldalvÀst,
de a felv¢tel k¢szÁtûje m´g´tt, valamivel hÀtrÀbb is hÀz lehet,
mert elfogja a f¢nyt az elût¢r ¢s a kocsi egy r¢sze elûl,
¢s a lÀny altest¢t combtûtÀj¢ktÂl lefel¢ s´t¢tebbre vÀltoztatja egy Àrnyalattal,
csak a felsûtest¢t ¢rik akadÀlytalanul a napsugarak,
¢s a m´g´tte hÃzÂdÂ kopÀr, csÃnya falat,
melyhez olyan k´zel van,
hogy jÂformÀn elfedi a tulajdon Àrny¢kÀt,
a k¢p hÀtoldalÀn semmi tÀmpont, n¢v vagy ¢vszÀm,
de csak Donna June Ewing lehet ez a lÀny,
kinek nev¢t apÀm t´bbsz´r beleÁrta a fizikak´nyv¢be,
k´nnyü ruhÀzatÀbÂl Át¢lve nyÀr az ¢vszak,
¢s talÀn ¢ppen az az ¢v,
mikor û is elv¢gezte a senior high schoolt,
¢s college-ba k¢sz¡lt,
vagy ez volt az utolsÂ igazi vakÀciÂja,
mert Ãgy d´nt´tt,
hogy nem tanul tovÀbb,
hanem ûsztûl ÀllÀst vÀllal valahol, titkÀrnû lesz vagy valami ilyesmi,
azon az est¢n adhatta apÀmnak,
mikor utoljÀra talÀlkoztak, hogy elbÃcsÃzzanak,
mielûtt apÀm visszaindult EurÂpÀba,
vagy esetleg elûbb kapta tûle,
mikor egy osztÀlyba ker¡ltek,
¢s megtetszettek egymÀsnak,
vagy valami mÀs alkalommal jutott hozzÀ,
minden k¡l´nleges, rendkÁv¡li ok n¢lk¡l.

