
BALÁZS ATTILA

Egérút
(Töredékek egy regényből)

Előtörténetdarab

(Őskor)

S az egér farka hosszú volt, hol nem volt, tömött, zsurmók kis gömbölyded testéhez
képest, amely némiképp mégiscsak nagyobb volt egy normális egér testénél. VOLT.
Hosszú, mint Szép Péter előtörténete, melyröl nem is tudni, hol kezdődik pontosan,
továbbá - a történetbe torkollva - hol is ér véget. Vajon azon a régmúlt délutánon
kezdődik-e, amikor Szép János, bérelt tanyája ablakán kitekintve, egy lovast látott
kibontakozni a porfelhöböl. és csak később vette észre, hogy a lovas mögött ül még
valaki, mégpedig egy nő. A tanya körüli vágtájában két diszkört leíró, lovát eszeve
szettül csapkodó, nekivadult katonában Szép János egyetlen haverjára. Csiszár Laci
ra ismert, aki - neve átkát szintén magával hordozva - a legvadabb szenvedéllyel
imádta a gyors hátasokat - nyaktörő vágtat, italt, verekedéseket. mások asszonyait.
Csiszár Laci a legnagyobb lókötö hírében állt a két falut és tanyavilágát magában
foglaló környéken, s nem nagyon rnert szembeszegülni vele senki. Azt rebesgették, ő
úsztatta a szélfodrozta, peremén még börzö Csendesbe (mások szerint: a Tiszába) azt
a csendőrt is, akinek püffedt, eltorzult, felfuvalkodott, fölényes mosolyának szegletei
ben már algákat gyűjtögető maradványait egy jobb fogást ígérő hajnaion húzták ki a
halászok X-től valamivel lejjebb, de Lacinak a hajaszála sem görbült meg, sőt, most
jómaga is egyenruhában vágtatott be a tanya elé, nagyot kurjantva:

- A Csiszárok mind büszke huszárokt
Szép János nem értette pontosan, rniért ragaszkodik hozzá Csiszár Laci annyira,

miért nevezi egyetlen barátjának épp őt, jelentéktelen Jánost, s miért vette pártfo
gásába attól a pillanattól kezdve, hogy összetalálkoztak abban a félresikerült, fujtó
kovácsműhelyben.ahová Laci sűrűn bejárt, mert ő a kovács unokaöccse volt, meg
mert szerette nézni az izmos nyakú, nyugtalan lovakat - jót szórakozni János ügyet
lenkedésein. Csiszár Laci nevetett, de ha valaki túl harsányan csatlakozott hozzá,
akkor elkomorodott: alig nőve ki a gyerekcipöböl, egész komoly embereket vert meg
különösebb bevezető nélkül, így bátyja, a kovács, kénytelen-kelletlen - üzletét féltve
- kiutasitotta őt a mühelyböl, Laci pedig, aki árva gyerek volt, hadat üzent neki egy
életre. Azután Laci sűrűn átrándult Jánosékhoz P-be, kocsmába csalogatva Jánost, aki
egyrészt félelemből, másrészt tiszteletból ment is vele mindig, hiába mondogatta az
apja, hogy nem lesz ennek a barátkozásnak jó vége. Aztán nem lett se jó, se rossz vége
sose, mert Laci, miután az egész kocsma közhangulatát maga ellen fordította, eltűnt

valamelyik arra teremtett nérnberrel, János pedig - sebtében felhörpintve mindig szó
szerint utolsónak vélt italát - jobbnak látta, ha meglép a botrány elől. Sosem szalad
tak utána, hogy megverjék őt. Lehet, maradhatott volna nyugodtan. S most Laci egy
nővel érkezett, János után hozta a nöt, és huncutul János szemébe nézve valami
olyasmit mondott, hogy neki most el kell rnennie, azonban biztos benne, hogy jó ke
zekben hagyja ezt a ... na, már nem is olyan leányt, aztán hahotázva nyeregbe vágta
magát, majd mindörökre kiviharzött e történetből. de előtte még egyszer hátrapil-

115



lantva megfenyegette Jánost: azért még visszajövök egyszer! Persze, nem jött vissza töb
bé soha. Késöbb azt mesélték a falujában, hogy a Csiszár Laci becsületpárbaj áldoza
ta lett, mert végül: "mindenki emberére akad". A menyecske pedig ott állt a kijelőlet

len udvar kijelöletlen közepén, s mintha János félszegségén felbátorodva, a tákolt
barmolt tanyát nézve halványan elmosolyodott volna, míg János kamaszos zavará
ban körülszaglászta. Már messzebbröl feltünt neki a nö kreol böre, kissé kampós or
ra, most pedig sötét szerngolyói, melyeket késöbb bogárszemeknek nevezett ellágyul
tan, szerelrnesen, mert ez a nö határozottan a diófák kesernyésen pikáns illatát ter
jesztette maga körül, melyben egy csapásra lággyá simultak egyébként rögtön szemet
szúró markánsságai, csontos vonalai. A nö azonban nem várta be János kezdeménye
zését: szó nélkül bement a konyhába és megfozött. S miután úgy döntött, a következo
nap úgyszintén megfőzött. meg azután is: megfőzte a reggelit, az ebédet, a vacsorát,
majd bebújt embere mellé az ágyba, és felhevítve, majd lehütve, csontos ágain elrin
gatva, megedzve: ... mindörökre megfőzte apát, aki késöbb abban a félelemben élt,
hogy majd valaki anya után talál jönni és elveszi töle, de ilyesmire nem került sor,
mert anya egy faluszéli kétes egzisztencia, valamint - az ö anyja vallomása szerint 
egy vásári kis vándortársulat tüznyelöjének közös fellobbanásában fogant, csakhogy
aztán vége lett a vásári mulatságnak, mindenki szedte sátorfáját. Egyébként a tűznye

löben egyszer befelé fordult a láng, mindörökre torkára forrasztva a titkot. Arcára
fagyasztva a titok bárgyú, tehetetlen mosolyát - írástudatlan volt, hang meg többé
nem jött ki a torkán.

Tulajdonképpeni történetdarab

En, Szép Péter, anya dús szörzettel, hajához hasonlóan fémes padlócsiszoló szálakkal
körülfont, beindázott, benött, véres, csatakos medencéjének legmélyéröl bukkantam
elö X. Y. napján egy olyan hófúvásos, jégkristályos téli délutánon, mint amilyen az a
csütörtöki nap volt, amikor X-be költöztünk annak ellenére, hogya Gortva gyerek az
elözö nap beleveszett a Holt-Tiszába a Gozovié-rampa zsilipjétől nem messze, s ez
megmagyarázhatatlan rossz elöjelnek mutatkozott - anyámé mellett - az én rémület
töl kikerekedett gyerekszemeimben is. Éppen apa találta meg, amikor - kiadós bú
csúzkodása után - rossz előérzetekkelhazafelé bukdácsolt a HÁROM AKÁCHOZ CÍm
zett búslakodóból - midön eröt vett rajta, találó idegen kifejezéssel élve: az elhesse
gethetetlen komor blues. Összefagyottan. fogvacogva mesélte el immár teljesen józa
nul a rémes történetet, míg mi borsódzó háttal néztük a petróleumlámpa mögé, a
fehér falra vetített hajrneresztö eseményt, míg fura motoszkálásokat hallottunk a
szoba sarkaiból, sötét szögleteiböl, arnitöl szívünk megfagyott és úrrá lett rajtunk a
félelem. Apa mintha a föld alól beszélt volna hozzánk, úgy szürödött ki hangja a
kemencéből. ahová kisvártatva bebújt azután, hogy anya lehántolta róla a jeges ru
hák iszapos, nádtörmelékes rétegeit, és rárakta az ágytámlára, a székek támláira, a pri
mitív lócára meg a padkára, a kemence tetejére. Apa ruhadarabjai beborítottak ben
nünket, fojtogatta tüdőnket a mondatait fenyegetöen illusztráló kesernyés gőzölgés.

Apának még a ször is leégett a hátáról. de nem volt hajlandó elömászni forró odújá
ból, ahol még nagyon sokáig kuporgott, hangjából érezhetö didergéssel szíva magába
vissza az élet melegét. Még a kemenceajtó felhelyezését is követelte, ennek azonban
jobbik eszünk parancsszavára nem tettünk eleget. Tompán visszhangzó szavai sze
rint: már messziröl látta, hogy valami lebeg, nagyon lassan mozdul az ólmos víz tete
jén, de nem tudta kivenni a szürkuletben, mi is az. Lement egészen a vízpartra, mert
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- vallomása szerint - érezte, itt valami nincs rendjén. Ami - tőle tíz-húsz méterre
mindössze - odabent úszott, lassan megfordulva, oldalát rnutatva, megbillent ladik
volt, szivárgott bele a víz. A ladik még rendben, hanem benne alig látható emberi
alak a csónak oldalán átbukva, arccal a vízben, mintha a titokzatos mélységeket für
készné mozdulatlan figyelemmel, az ismeretlen, kihalófélben levő élővilág, flórák és
faunák paradicsomának meleg gejzíreit odalenn, hogy a lehető legpontosabb leírást,
leghiánytalanabb felmérést készítse róluk, csakhogy az illetőnek mintha kopoltyúi
nőttek volna, mert nem nagyon emelkedett fel levegőt szippantani. Apa minden haj
szála égnek állt, továbbá szokatlan zsibbadást érzett a bal karjában a gyűrűsujja felé.
A Holt-Tisza pereme már megkeményedett: úgy tűnt. apánál komolyabb súlyt is el
bír, ellenben odabenn a melegforrásoknál meg lejjebb, amerre a langyos víz áram
lott, nyoma sem volt bármiféle jégnek: ott lebegett csúfondárosan és elérhetetlenül
kilógó áldozatával az idétlen kátrányteknő, egyre közelebb sodródva a parthoz, hogy
azután egy lágy kanyarral ismét befelé induljon. Mit volt mit tenni, rá kellett gázolni
a befelé elvékonyodó jégre. Előzőleg apa egy hosszú ágat kerített, természet formálta
gamóval a végén. sebtében megdolgozta egy kicsit a bícskájával, majd óvatosan be
indult, de amikor már egészen közel ért céljához, hirtelen beszakadt alatta a befelé
egyébként várhatóan gyengülő jégmóló. Segítség!!! - ordította kétségbeesetten, míg
tehetetlenül csapkodva süllyedt alá. Segélykiáltását nem hallotta senki. Hatalmas
megkönnyebbülésére csak mellig merült el, akkor csizmái megállapodtak az iszapos
talajban. Sikerült megvetnie a lábát. A víz erre sem volt oly szörnyen hideg, azonban
most nem ért rá ezen gondolkodni: csáklyáját beleakasztotta a ladik farába, és hosszú
küzdelem árán, a jeget - mely minduntalan beszakadt alatta, amikor megpróbált
visszamászni rá - végül legyőzve. partra vontatta a tovább nem ellenkező úszó alkal
matosságot, majd a hajánál fogva felemelte az ismeretlen fejét, amitől meghűlt benne
a vér (végérvényesen): a Gortváék kamasz fia bámult rá üveges tekintettel az időköz

ben leereszkedő sötétségben, a telihold fényénél. a rossz hold sugaraiban. Olyan sú
lyos volt a teste, hogy nem bírta felemelni. A hóna alá nyúlt, úgy emelte ki koporsójá
ból a nyilvánvalóan halott gyerekembert, és vonszolta fel egészen a tanyáig, miköz
ben - mint mondta - ő sem akarta elhinni a szomorú igazságot. A kutyák ugattak és a
láncaikat tépték, majd fájdalmas vonyításba csaptak át. Apa felzörgette a szürkületi
vakságában a tyúkokkal fekvő Gortvánét, majd az ágyra fektette a fiút. Az asszony
siralmas állapotban volt, különben is, de most egyenest nem volt észnél. amikor meg
pillantotta az élettelen testet: haját tépte, kezét tördelte, körte alakú melle kihullott a
hálóing alól, de ő észre sem vette: ez nem az én fiam, vigye máshová, az én fiamnak
nincs szakálla . . . hallja, ez nem az en gyermekem. .. Béla, mi történt veled?! Nem, ez
nem ő ... Halló, halló! Nemsokára hazaért a városból az ember is, aki gyorsan befo
gott, telehányta a kocsit szalmával, ráfektette gyermekét, jól betakargatta és vissza a
városba (különben mostanában ' ha nem volt szükség a két lóra, szívesebben közleke
dett gyalog, ahogy azt egyszer az Akácban hangosan az egész közönségnek elmagya
rázta). Vissza a városba: borzasztó, hogy erre sajnos ráért volna reggel is. Apa pedig
hazajött a legrövidebb úton, át a földeken. Kegyetlenül átfázott ezzel az ő gyenge, sí
poló tüdejével. Erővel be akart mászni a kemencébe. Csupán annyit várt, míg anya
kikotorta a parazsat, kiszellöztette egy kicsit, meg bedugott egy rossz pokrócot. On
nan bentről mondta el azt a meghökkentő észrevételét, miszerint annak a csendőr

nek a felfújódott arcával ellentétben, amelyet valaha mint előre megfontolt szándék
ból arra ácsorgó szemtanú látott, a Gortva fiúé a fulladás ismérveit alig hordozta ma
gán: nyugodt volt és kisimult, csak mintha a szeme, az a két holdfényes szeme árult
volna el valamiféle megmagyarázhatatlan csodálkozást: mintha valami leírhatatlant
látott volna odalenn a sötét vízben ... valami mesébe illően iszonyatosat és csodála
tosat - különben az ördög tudná megmondani.
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- Mit keresett ilyen időben a ladikban? - kérdezte anya.
- Bíztos nem akart a hídig kerűni. Hamarább akart odaérni a táncra - válaszolta

apa. - Isten tunná, pontosan mi történt vele.
- Hát nem csak szombaton van tánc? - kérdezte nagyapa.
- Úgy hallottam, hogy az újabb időkben néha szerdán is rendeznek mulatságot a

tűzoltóékná - mondta anya elgondolkodva. - Szegény fiú. Olyan szemrevaló férfivá
kezdett alakúni.

Apa helyeslően bólintott. A következő nap meg - mindenek ellenére - elindultunk.
Ekkor anya marasztalta apát, hogy pihenje ki magát, ellenben apa hallani se akart ró
la: most már minél előbb át kell esni rajta, ha már egyszer meg kell történnie a do
lognak. Elment a megígért szánért, felmadzagoltuk a holminkat, majd búcsút intet
tünk a juharfáknak, a diófának, a gyümölcsös végén a ferde betonkádnak - a mindezt
egyetlen szimbólummá sűrítő rozoga gémeskútnak, a rádrótozott tégláknak az egyik
végén, vízbe mártott gondolatainknak a másik végén - egyszóval mindennek: a re
pedt tanyának, amely lassan elmaradt mögöttünk az erős havazásban. Akkor még
nem tudtuk, hogy ottfelejtettük a húsdarálót, a merítöt, az egérfogót meg a cinezett
vödört. .. Pár nap múlva apához kijöttek a nyomozók a Gortva-ügyben, csakhogy
apa nem tudott mást, mint megismételni a történetet. Jól láttam: a két detektív közül
az ifjabb, egy vékony csuklójú, kalandozó tekintetű fiatalember határozottan össze
rezzent annál a jobban kidolgozott résznél. amelyben apa az életében látott két vízbe
fúlt arcának egybevetését végezte, különbözöségeik megragadó részletezésébe bo
csátkozott szokatlanul megeredő nyelvvel, élénk, színes nyelvezettel, mintha magával
ragadta volna a téma. Mintha a Gortva gyerek: ifjú arcát a hévíz gőzeiben melengette
volna, mikor a szerencsétlenség történt: mielott forró fejét kábultan, a táncra beszedett
bátorítótól szédülten a mocsártündér lótuszvirágának kelyhébe fúrta. Apának ritka pil
lanataiban léteztek költői szárnyalásai. - Ma így emlékszem én erre. (Apának ez volt
az egyetlen dolga rendörséggel.)

Legenda aHoltágról

(Újabb kor)

Mesélik erre az öregebbek: valamikor rég, de nem olyan nagyon, japán, a vajdasági
tanya- és mesevilág iránt heves érdeklödést mutató japáni kutatók csoportja eresz
kedett le - előzőleg nagyot szippantva a felszíni levegőből - egy sárga kis tengeralatt
járóban a hínárrétegen át a melegforrások mélyére, a bugyborékoló sötét víz birodal
mába, ahol csodás váratlansággal volt is mit látniuk adott pillanatban: egy furcsa
ernlöst pillantottak meg járművük küklopszi reflektorfényében henteregni. Megza
varhatta a fénycsóva, nem tudott hirtelen kitörni belőle: mint egy lustálkodó vízite
hén, maga lehetett a gondtalan (magyar) anyaság gyors váratlansággal tetten ért jel
képe. A kapitány szavai szerint, ami a hajónaplóból is rekonstruálható: ez az idegen,
nemzetközi szakkifejezéssel "mammal", első meglepetésén túltéve magát, mind a hét
páratlan csecséből erős tejsugárral vette célba elámuló üldözőit, tekintettel áthatol
hatatlan tejfüggönyt teremtve köztük, hogy egy feltehetően könnyed, ám annál hatá
rozottabb nőies mozdulattal mindörökre eltűnjön a titokzatos mélységekben. Vissza
térve a felszínre, újabb meglepetés várt ezen kis expedíció rettenthetetlen tagjaira. A
parton egy kezeit tördelő, ujjait ropogtató, panaszosan jajgató, a hidegtől egészen fe
hérré vált nyavalyás prémezetű aprócska "másik" idegent vettek észre, aki gyászos
gyámoltalanságában: mintha egy palackot igyekezett volna kihalászni a vízből szánal-
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masan vékony. törékeny botocskájával, amely ráadásul még rövidnek is bizonyult.
Aggyisten! Odamentek hát. segítettek neki. Az illető ideges. toporzékoló lázas szom
júsággal nyúlt a flaskó után. melyböl, minden elismerés, egy elmés szerkezetnek kö
szönhetően: dugóérintésre oldalt rejtett fiókocska pattant ki, amelyből - az idegen
magyar anyanyelvüségét bizonyítandó - még egy papírcédulácska hullott a földre:

Fiam, öltözz fel jól! Én már sajnos soha többé nem mehetek vissza, de Te jegyezd meg:
valódi anyád én vagyok és maradok. Ne sírjá l utánam, ne gyászolt, mert még életed egyet
len értelmévé válik! Vigyázz apádra, jó ember ö valójában, csak egy kicsit bogaras, de hát
nem mindenki az? A joghurt a [rizsiderben. Hosszú értekezésed a Nagyváros vörös fényei
röl figyelmesen elolvastam, lenne egy-két inkább amolyan technikai megjegyzésem, csak
hogy azt majd egy másik levélben. A ladikot apalackban mellékelem, de oh, édes egyetlen
fiam, óvakodjál tölem: bármerre is hajózol nyílt tengereken. sose merészkedi túl közel
hozzám, mert zabolátlan örömömben súlyos uszonyommal még izzé-porrá találnám zúz
ni törékeny lélekveszuid, s magammal húználak a mélybe, mert ez erosebb nálam - az
örök csönd birodalmába, pedig az ember feljebb való, amíg való: vésd agyadba, egyetle
nem. Bármi csapást mér rád a sors, állj emelt fövel! Van tiszta zsebkendod? Találsz a leg
felső rekeszben.

Ösanyád a könnyek tengerébál>

Az idegen alig hallhatót sikkantott és összeesett. Két db. ausztrál gyártmányú gu
micsizmán kívül nem volt rajta semmi; azonosságit nem találtak nála. így nem tehet
tek mást, mint lemérték és az adatot bevezették a naplóba úgyszint: részint talán a
hidegtől, alig lehetett pár hüvelyknyi. A halottnak kijáró tisztelettel temették el a par
ton. a palackot pedig bevitték a kapitány kajütjébe, aztán folytatták új kalandokkal
kecsegtetőútjukat az ismeretlen világ felé. A kapitányi kajüt ablakán át jeges csillám
lássai beragyogtak a messzi csillagok azon a bizonyos éjszakán. Az ablak keretei közt
egy pillanatra megjelent a távoli gravitációjával vonzó gigászi csapda is, a Nagy Fe
kete Lyuk kavargó káosza, amely emberi ésszel fel nem fogható mágnesként sok-sok
fényévre tőlünk, egy spirálköd távolabbnál távoli középpontjában - óriási betonkeve
rő módjára - csillagközi port, gázfelhöket. sőt csillagtörmeléket hemperget, hogy ki
kövezze a hozzá vezető utat? Sok-sok fényévre tőlünk. elszáll az idő. - Ekkor a kapi
tány valószínűlega MEGFOGHATATLANRA gondolt. midön mindörökre eltűnt a sze
münk elől, amely akárha küklopsz módjára az alagútban ... Csákányaink szikrát esi
holnak.

Kapitány úr seje-haj ...

CZESLAW MILOSZ

Hal
Sikolyok, lázas hablatyolás. trombita-nyafogás, lábason és dobon dobolás kozepette
A mértéktartás volt a legélesebb tiltakozás.
Ám a közönséges emberi hang jogát vesztette,
S olyan lett, mint haltátogás az akváriumban.
Eljogadtam, ami rám méretett. Mégis. csak ember voltam,
Vagyis szenvedtem, a hozzám hasonló lények felé törekedtem.

Bojtár Endre fordítása
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