
kus szakemberek döntöttek az ihlet misztikumáról, s lélektelenül ki-
irtották azt. Olyan ez, mintha henteseket engedtünk volna a műtőbe,
vagy úri vezetőket a Forma 1-es versenyzők közé. A kávéház egyik
sarkalatos része a füst volt, amely az alkotó szellem inspirálójaként,
mint az őstörténetben emlegetett Úr lelke, lebegett az asztalok és az
irodalmi gondolatok felett. Az ájulás párája. A Walzerben sokáig még
az ajtókat sem engedtük kinyitni, nehogy elillanjon ez a különös lég-
köri jelenség, most pedig mi magunk is kiszorultunk az utcára. Az
ügy ezzel teljesen reménytelenné vált. Mert a kirakat túloldala az iro-
dalmi profán, a híg levegőjű változás, a legrealisztikusabb ébrenlét.
Ez az ébrenlét pedig nem kedvezett hármasságunk irodalomba áju-
lásának. Egy darabig még lézengtünk különféle belső udvarokon,
zártabb teraszokon, lakásokban, de az a különös, illékony csomó, ami
eddig összekötötte lelkünket, elveszett, s mire az esszékötet a pol-
cokra került, mi már nem találkoztunk többet. Az ájulás idealizmu-
sát a józanság realizmusa váltotta fel. Ezzel valami végleg elveszett.

Az emlékezet kastélya
Molnár Mátyásra gondolva

Akkoriban csupa harc és küzdés volt az életem,
soha egy percnyi enyhület, sehol egy talpalatnyi
hely, ahol lábamat megvetve homlokomról 
letörölhettem volna a ráfröccsent vért 
s a verejtéket. Sebeim duzzadtan lüktettek, 
helyenként szederjesen begyulladtak,
és alig gyógyultak meg, máris újakat szereztem
helyettük. Sebeket kaptam is, de adtam is, úgy éltem, 
mint az igazi férfiak, íjamat feszítve, mázsás, 
kétkezes pallosomat forgatva fejem felett,
muskétám csövében akkurátusan rendezve el
salétromot, fojtást, magam öntötte ólomgolyót. 
Tíz-tizenkét éves voltam, ebben a korban ez, 
azt hiszem, így normális. 
Kifeszített pányván aludtam, akár Simonyi óbester,
hogy sáros ne legyen makulátlan huszáregyenruhám. 
Felmásztam a tükörsima falon, mint Jean Valjean.
Seblázban fetrengtem, mint Nyehljudov herceg.
Tele voltam elveszett illúziókkal, mint Balzac hősei.
A tengerészrum maró ízétől arcizmaim meg sem 
rezzentek, és én nyertem a matrózkonyhán
a bádogbögrés moslékivó versenyt is.
Egy frissen letört hajtás és egy összetiport szöcske
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elárulta nekem, ki járt az ösvényen, hány éves, férfi vagy nő,
indián vagy fehér. A világnak nemigen voltak titkai 
előttem. Többezer éve éltem, a lelkem csupa ránc,
láttam a kínai nagy fal építését és a piramisok munkálatait,
hordtam a követ Bábelhez, amíg nem kellett szótárt
használni, faragtam angyalszobrot, amely azóta is
négy emelet magasan áll a Notre Dame homlokzatán.
Kőműves Kelemenné alatt szakszerűen gyújtottam
meg a máglyát, s míg égett a test, kurucok és labancok
közti küzdelemről rajzoltam képregényeket.
Olthatatlanul szerelmes voltam az összes várúrnőbe,
fehér térdharisnyát és piros úttörőnyakkendőt viseltek,
zongoraóra után meghívhattam őket ötvenfilléres
fagyira. Ezek után érthető, ha nem találtam 
csodálatosnak, hogy keresztapám, aki hatalmas
kosár fényes, piros szabolcsi almával, vonaton
érkezett hozzánk, egy valódi kastély várura.
Igaz, nem viselt sisakot, mellvértet, egy hosszú
listát tudtam volna összeállítani neki a várúri
viselet kötelező kellékeiről, de hát ilyen a kor
szava, elnéztem neki, öltönye volt meg 
nyakkendője, és irodája a boltívek alatt, 
mi is lakhattunk a vastag falak közt,
emlékszem egyszer esőben annyi miniatűr 
béka ugrabugrált a vár előtti hatalmas lépőköveken,
mint egy rémmesében, szürkült és cuppogtak, 
cuppogtak és szürkült, borzongató és vicces, 
suhogtak évszázados fák, és ahogy
végigvezettek minket a világos, múzeumszagú
termeken, Mátyás keresztapa megmutatott 
egy titkos átjárót, melyről aztán tényleg csak 
Vay Ádámnak volt tudomása, meg persze neki,
és biztos voltam benne, hogy ez nem minden,
nem lehet ennyi az egész, ezt én könyvekből
jobban tudom... Igazság tekintetében a szürke
valóságra hagyatkozni botorság, a valódi világ 
a könyvekben található, gyanítottam, hogy 
a lényegről nem beszél, hogy egy csomó titkos, 
még titkosabb és legtitkosabb átjáró található 
a kastélyban, pontosabban nem található, 
mert soha senki nem talál rá, éppen ez benne 
a rejtély, egyedül Molnár keresztapa tudja.
Mára ez bebizonyosodott, hiszen ő maga is 
eltűnt az egyik ilyen alagútban, nyoma sincs már, 
visszhangzó hahotáját elnyeli a sok-sok 
köbméternyi kő, a bolthajtások alatt 
azóta is mulat rajtunk, kishitűeken.
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