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Kovács katáng Ferenc 

Én-séták 
 

Mert mi valamennyien a történelemnek élünk itt Magyaror-
szág északkeleti részén. Mi utánunk már úgy sem lesznek 
olyan ősi magyarok, mint amilyen mi vagyunk. Kivesznek az 
erkölcseink, a szokásaink, a faji nemességeink. Nem lesz már 
soká Magyarország. Az új, modern emberek kitologatnak 
bennünket őseink földjéről. Én tulajdonképpen csak azért 
búsulok minden magyar hajadonért. Gyermeket, minél több 
gyermeket kell szülni a magyar nőknek, hogy a faj még fenn-
maradjon. (Krúdy: Napraforgó, 1918) 

 

...séták a lakásban. A digitális vekker szúrós fénye fél hár-
mat mutat. Csukott szemmel, mintha vakon, kibotorkálok a 
hálószobából. Kísérteties a szemhéj mögötti világ. Gyermek-
ként azon versenyeztünk, hogy bekötött szemmel meddig 
jutunk. Nem ritkán a kiindulópontba botorkáltunk vissza.  

Ágytól az ajtóig tizenhét lábfejnyi. A konyháig kétszer any-
nyi. Az előszobaajtótól öt lábfejnyire van a konyha. Balról a 
kilincs, az ajtó befelé nyílik. Se kulcsra, sehogyan sem zárha-
tó. Elvetemedett, százéves minden ajtó a lakásban. Szeszé-
lyesek, mint az időjárás. Párás napokon bedagadnak, máskor 
meg nyikorognak.  

Vizet töltök a kancsóból. Fülelem, hogyan telik a pohár. 
Nagy kortyokkal nyelem a langyos vizet. Megint töltök, az 
ujjam a pohár szélén ügyeli a túlcsordulást. Még nem nyitot-
tam ki a szemem. Álmos és kába vagyok.  

A konyha könnyen körüljárható. Fel sem kell emelni a keze-
met, a testem mellett tartva bal kézfejem kisujja alig észreve-
hetően súrolja a hűtőszekrény hideg fémfelületét. Húsz centis 
rés után a mosogató alatti szekrény súrolástól érdes felülete. 
A mosogatógép helyén szerszámos kuckó, előtte hajómintás, 
kékeszöld rongyfüggöny.  

Egyre többet, egyre hosszabb ideig vagyok sötétben. Nem 
nyitom ki a szemem. Ördögi játék, kezd mániává válni. Ha 
már itt vagyok, befejezem az árverésen beszerzett litográfia 
keretezését. Sötét, felhős éjszaka van. Akár ki is nyithatnám 
a szemem, senki sem ellenőrzi. Azért sem, vakon keresem 
elő a szerszámokat. A paszpartut, a karton hátlapot méretre 
vágva hagytam az asztalon. A keretből kiveszem az üveget, 
cseppmentes mosogatószerrel lemosom, szárazra törlöm. 
Halkan neszezem, apró, csúsztatott léptekkel járok, hogy ne 
zavarjam a házban lakók álmát. Most derül ki igazán, hogy 
mennyire nem praktikus a berendezés. A mosogatótól tíz 
lábfejnyi a szemetes, a törlőpapír nem esik útba. Ez fel sem 
tűnt a nyitott szemű világban, csak rohangál, ide-oda kapkod 
az ember. Pamutkesztyűt húzok, az üveglapot beillesztem a 
keretbe, ráteszem a paszpartuhoz már korábban rögzített 

litográfiát. A hátlap nem illeszkedik pontosan, elforgatom, 
képszögekkel rögzítem. Nem zajonghatok éjjel, szerencsére a 
puha keretbe a kalapácsfej erős nyomására is behatol a három-
szög alakú lapszög. Szalaggal körben leragasztom a hátlemezt, 
hogy lehetőleg se por, se pára ne férhessen a savmentes 
paszpartu és az üveglap közé. Nem látok semmit, csak magam 
elé képzelem a képet.  

A vásárlás első pillanatáig pörgetem vissza az eseményeket. 
Kétóránként zár a kedvenc internetaukcióm. Az utolsó félórá-
ban kell beszállni. Igaz, más is erre vár: nem verjük fel fölösle-
gesen az árat. Elmosolyodom a sötétben. Látom magam előtt a 
ravasz fickókat, amint a vásárláshoz már mindent bepötyögtek 
a számítógépbe, és pattanásig feszült idegekkel várnak a licit-
tel. Csak az utolsó pillanatban nyomják le a küldés gombot. 
Ettől kezdve szerencse dolga, hogy kinek a jele érkezik be el-
sőnek az aukciós számítógépébe. A felvert árú képeket jó, ha 
az ember hamar elfelejti, és nem bosszankodik sokáig. A mara-
dékban is találni gyöngyszemeket. Tessék csak egyszer körül-
nézni nálunk!   

Bengt Wallberg tusrajza megfogott. Mostanság magam is csak 
Rotring tollal karcolgatok papírra, ha az írást vagy az olvasást 
elunom. Néha tévézés közben is satírozok, vonalkázok. Bengt 
Wallberg (1931-2004) festő, grafikus, szobrász Svédországban, 
Olaszországban, Franciaországban tanult. Helsinborgban élt és 
dolgozott élete végéig. 1969-ben volt az első önálló kiállítása. 
Magyarországon 1999-2001 között Budapest és Miskolc érin-
tésével hét nagyvárost járt be a vándorkiállítása. Két könyvet is 
illusztrált: A szerelem kertjei (1992) és Bartók Béla: szonáta 
két zongorára és ütőhangszerekre (1997) (A Sz. 110, BB 115 
jelű művet Bartók és Pásztory Ditta 1938. január 16-án mutatta 
be kirobbanó sikerrel. A zongoristákhoz két ütőhangszeres 
zenész párosult, és összesen kettő plusz hét hangszert szólaltat-
tak meg). A kötet alapjául szolgáló festmények, metszetek – a 
kritikusok szerint – együtt élnek Bartók zenéjével. Wallberg 
2004-ben is készült Pestre, a Bartók Zeneakadémiára, de hirte-
len halála keresztülhúzta a számításait. 

 Ez a litográfia egy közvetlenül a halála előtt készült 
sorozatból való. Címe: Kristina királynő a lovával. (Kristina 
svéd királynő. Atyja, II. Gusztáv Adolf korai halála után 6 éve-
sen került a trónra. A tudományok, a művészetek, a filozófia 
kedvelője. A jezsuitákkal együtt érkezett az udvarába Descar-
tes, akinek a hatására áttért a katolikus hitre. 22 év uralkodás 
után önként lemondott a trónról, és útra kelt, hogy megismerje 
Európát. Gyűlölte a férfiakat. Nos, a Wallberg grafikájában 
felfedezhető káosz talán pont ezt a zaklatott világot próbálja 
egy képbe tömöríteni.) 

 Visszaaraszolok a hálószobába, majd reggel világosban 
felakasztom a képet a kiszemelt helyére. Csak egy pillanatra 
lesek ki a pilláim mögül, az óra fél hatot mutat, s mielőtt el-
aszom a fenti Krúdy idézeten töröm a fejem, mit akartam ezzel 
mondani... 
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