
Vissza a folyóba
Félek a Dunától. Ez a borongós folyam dadaista költők, gitáros far-
kasok, tetovált pillangók1 hamvait sodorja a déli határok felé. Ál -
mok, remények, röpülések vesznek el benne, és hullámain vigyorog
a dinnyehéj. Mit ér az úszás és hajózás, az izmok és navigáció tudo -
mánya érzéketlen, hívogató csobogásában. Hiába könyörögsz vagy
fenyegetőzöl, a félelem és szánalom nem segíthet rajtad. Helyzeted
ostoba és komor, szinte kilátástalan. Pocsék ripacskodás az életed,
de ezt még megbocsátaná. Ám te nyugodt habjain nevetve tapostál,
pökhendin a szenvedélyek tükrére léptél, a kétségbeesett elem há-
borgó tarajára táncoltál. Magadra vess, ha levet. Gondolj az aláme-
rülő kövekre és szelídségükre a fövenyben. Az algák és tátogó halak
világára. Az istenért se merülnék bele, soha már.

Hétévesen fürödtem először a Dunában, Pancsovánál. Anyával
meglátogattuk az unokanővérét, a nők műszálas bikinikben hever-
tek a kavicsos parton, halkan beszélgettek, citrom- és narancsmin-
ták feszítettek a kupolás melltartókon. Unatkoztam, forró volt a
nap, nem tudtam még úszni, észre sem vették, mikor elnyelt az ár.
Háttal mentem be a vízbe, apránként csúsztatva gumiszandálos
lábam a mederben, a vádlimat hűvösen nyalta körül a folyó. Aztán
beleléptem egy mély gödörbe, és a szememig felszaladt a világ. Lé-
legzetet se vettem, összeszorítottam a szám, és tisztán láttam a ve-
rőfényes strandot, ott volt az én Muttikám. Ide-oda lökdösött a hul-
lám, álltam a gödörben, a II. világháborús bombázások óta teli volt
velük a Duna, néha lehúzódott az államig a vízszint, levegő után
kapkodtam. Percekig néztem a törülközőkön napozó, kártyázó, sö-
röző embereket, amikor hangtalanul odarohant az anyám. Meddig
akartál még benne állni? — kérdezte tőlem elszorult torokkal, ami-
kor már a parizeres kenyeret faltam, és leáldozott a nap a túlpart fái
mögött. Nem tudom — mondtam, és nem volt bennem rémület, csak
csodálkozás.

Soha többé nem jártam Pancsován. A csavargás és a kiszámítha-
tatlan történelem olyan városokba sodort, ahol más folyók és göd-
rök mutatták meg a mélység káprázatát. Lett viszont egy barátom,
aki egész életét ebben a dél-bánsági városkában töltötte, bár elis-
mert művészként a Föld akármelyik helyén élhetne. Zograf, a szerb
képregényrajzoló, akivel fürdőzésem után 35 évvel, 1997-ben is-
merkedtünk meg, később ezt mesélte nekem: Kimentem az erkélyre
megnézni, hogyan ünneplik nálunk a háború végét: néhányan a levegőbe
lövöldöztek, a légelhárító tüzérség kezelői tüzet nyitottak, valami kölykök
a Rape Me-t énekelték a Nirvanától… És eközben szakadatlanul égett, ház-
magasságnyi lángokkal a két napja lebombázott kőolaj-finomító… A szél
a kormos füstöt a Duna felé fújta, és a víz elvitte tőlünk az édeskés szagot,
idegen országok felé, csak a fojtogató keserűség maradt a szívünkben.

TRICEPS

Triceps (Lantos László)
rendező, performer, író.
1955-ben született Nagy-
kikindán. Szabadkán érett-
ségizett, majd az ELTE
magyar–szerbhorvát–esz-
tétika szakán folytatta ta-
nulmányait. Jugoszlávia,
Svájc és Románia után,
1993-tól Budapesten él.
Legutóbbi írását 2015. 5.
számunkban közöltük.

1Bada Dada Tibor
(1963–2006),

Láposi Farkas
(1970–2010),

Deák Tamás Pillangó
(1954–1994).

844

8_Triceps_Vissza a folyóba_Layout 1  2015.10.15.  11:00  Page 844



A jugoszláv „néphadsereg” behívója elől, akiket Slavko, a neo a-
vantgárd költő és hithű Tito-kommunista megvetően csak „fasiszta
vámpíroknak” nevezett, Erdélybe, a gyergyói hágóhoz menekültem.
Egy év múlva Budapestre vetődtem. Megkerestem Anikó barátnémat,
akivel együtt húztuk le itt az egyetemi éveket. Örültünk egymásnak,
ittuk az apja házi pálinkáját, és régi dolgokról fecsegtünk. Emlékszel,
mikor az uncsi pasidat kirúgtam, és zavarában rákönyökölt az olajos gáztűz-
helyre? — Emlékszel, mikor a marsall meghalt, és te elbőgted magad? — Em-
lékszel rá, mikor először utaztunk a metrón? — kérdeztem tőle. Szomo-
rúan nézett rám, és lemondóan cigire gyújtott. Anikó, aki tősgyökeres
zentai magyar családból származik, úgy néz ki, mint a kánaáni szép-
ségek: buja göndör, vörös haj, picit görbe orr, szeplők. Igen — vála-
szolta végül —, kiszállt egy ötvenes, jól öltözött férfi, és a szemembe köpte:
Büdös zsidó! Mi nem értettük, becsapódott mögöttünk az ajtó, sértve
éreztük magunkat, én pedig megnéztem a cipőm talpát, és bizonyta-
lanul azt súgtam neki: Szerintem eltévesztette. Nem is vagyunk büdösek…

2004 húsvétján, mikor válás utáni nyomorúságomban sokat ittam,
egy alkalmi szerető, hogy ne legyek egyedül az ünnepen, elvitt Pauer
Gyulához, a szobrászhoz. Ott álltak körben a legendás alakok: a ket-
téhasadt Maya, a szuicid Péry Puci, és szabad volt megérinteni őket.
Min dolgozik most, mester? — kérdeztem. Cipőkön — mondta —, meg-
gyilkolt emberek cipőin. Akkor láttam először a Dunába lőtt zsidók
emlékművét. Ott volt a makett az Egyetem téri műteremben, kicsi-
ben, érinthetetlenül. Világítótornyot kellene építeni a Duna-partra,
gondoltam, negyven méter magasat, mint a böjt napjai, a csúcsán
tetraéder kristállyal, ami éjjel gyűjti magába a fényt és nappal bo-
csátja ki. Ez lenne a mi jelzőfényünk, egy tengertelen, világtalan
nemzet végső reménye, kormányeltörésben.

Elmentem tegnap délután a parti sétányra, hogy felpróbáljam,
van-e nekem való méret az öntöttvas cipők között. Nem találtam
egyet sem. Csak álltam a kövön, mezítláb, és néztem a folyamot,
csendesen. Istenem, merülnék bele, soha már.

Én? Nem félek én semmitől. Különösen nem egy nyomorult fo-
lyótól, ami még csak nem is az enyém. Táncolnak benne a hullák,
hullám hátán hullám, haha. „Veszélyes, mérgező és ellenséges”, de
a kánikula hevében olyan szépen csillog fodrain a nejlonzacskó.
Télen meg vékony a jege, ha beszakadsz, morbid nyugalommal vár
a fenéken egy endékás mosógép. A Tisza az én Dunám, a Palicsi-tó
az Adriám. Szeretem őket, elönt a gyermekkor szünidei hangulata,
ha rájuk gondolok. Mikor Karesz unokabátyám evezni tanított, és
azt mondta: Igyál a sajkából, és a szíved mindig visszajár. Mikor Sveti
Martinon fuldokolva evickéltem a türkiz tengeren lebegő, távoli
stégig, és haragosan kiabált utánam a tanító néni. Nekem mesélhe-
ted, hogy Ráckevénél milyen emberiek a vadkacsák, szerelem és
gyűlölet nem visz ezen a vízen át.

Budapesten először a mocsaras Feneketlen-tó mellett laktunk
Csubu barátommal, az albérleti szobába a fürdőn keresztül lehetett
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bejutni. Onnét buszoztunk reggelente az orvosira és a bölcsész-
karra, szabadkai diákok, telve reményekkel és örömmel, hetven-
négyben. Néhány hét után elfogyott az otthonról hozott elemózsia,
és este rájöttünk, hogy le kellene menni, vásárolni vacsorát. Elin-
dultunk gyalog a Bartók Béla úton, csípős volt az őszi levegő, az
egyetemi élményeinket meséltük egymásnak, és hirtelen a Szabad-
ság-híd lábához értünk. Besötétedett, önkiszolgáló sehol. Nézzük
meg a Dunát! — ajánlotta Csubu, és leültünk a rakpart köveire. Néz-
tük a Dunát. Hazafelé kenyeret, csípős kolbászt, Ráma margarint
vettünk. Nem ismertük a margarint, a kockát két egyenlő részre
vágtuk, és megettük, mint a sajtot.

Azt hittem, költő vagyok, és az est révületében megírtam A fo-
lyam című poémámat. Sámándobok ritmusára képzeltem, mint a
szülést, ahol az örvény veszi át a lelked testének irányítását. Szo-
morú halakról szólt, akik álló folyóban állnak, és álló halászok ha-
lásszák őket. Volt akkoriban az Új Írás irodalmi folyóiratnak egy
melléklete, ahol a kiválasztottak debütáltak, Fiatalok a jövőnek, filosz
álmaink redivivusai. Elküldtem 18 versemet, köztük a Duna halait,
igénytelenül bizakodva. Egy hét múlva visszajött mind, korrekt bo-
rítékban, féloldalas fejléces szerkesztőségi levélkével: Kedves Lantos
László! Versei Juhász Ferenctől a rovathoz kerültek, sajnos nem tudjuk kö-
zölni. Nem jó versek. Üdvözli: Ágh István. Azután soha többet nem
írtam verset, csak ritkán.

Megerősödtem, hosszú évek teltek el, már senki sem mondhatta
nekem, öcsi, hogy állsz. Kérdeztem Gábort, aki a kisszobában la-
kott, és hajnalban 80 fekvőtámasszal kezdte: Félsz te? Röhögött, ka-
ratésok voltunk, falhoz szorítottuk a gyengéket. Akkor ragadt rám
a Triceps csúfnév, mert a május elsejei ünnepségen két farudat tör-
tek el a felkarom izmán, és egyet a hasamon, hogy ne szakadjon szét
a muszkulatúrám. Félsz te a víztől? — kérdeztem megint. — Ne hü-
lyéskedjünk már. Kimentünk a Dunához, ahol a Schirilla minden télen
átúszta a jeges vizet, február volt, kékre fagyott a szám. Beugrottam,
nem volt közönség, csak a mélység. Tudtam, mi lesz. A főáramban
lerántott az örvény. Le, az aljáig, felemelt karokkal, azután nincs
más sansz, mint az oldalra kiúszás. Ha feljutsz, talán megint ma-
gába ránt. Akarsz játszani? Megtanultam, akarsz játszani, vaze, ve -
lem játszhatsz, ha kívánsz. Vitt a sodrás, valahol Pest távoli határán
kecmeregtem ki, fecskében, reszkető inakkal. Gabi hozta, rohant a
folyam után, a ruhám. Felöltöztem, nem mondtunk semmit.

Jött az Opál Színház ideje, a body art performanszok, kétszer is
megkísértettük a Dunát, mi, az ateista-buddhista társaság. Kiköl-
töztünk a Hajógyári-szigetre, a folyóban akartunk élni, leküzdve a
test remegő ellenkezését, beszívni a fojtogató vízpárát. Kegyetlen
voltam, azt vártam tőlük, hagyják az oxigént másra, engem köves-
senek a mélybe. Hárman guggoltunk a víz alatt, műanyag csövön
át szívtuk a levegőt, amíg a nézők derékig a sekélyben álltak. Jézus
hét könnycseppet hullajtott ránk: a kevélységünk, a fösvénységünk,
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a bujaságunk, az irigységünk, a torkosságunk, a restségünk miatt,
és nem volt benne harag. Azután fölmerültünk, és eljátszottuk a ke-
serű komédiát.2 A Duna szélesen folyt, kacagott és tapsolt, mi pedig
alábuktunk a mélybe, és kiúsztunk belőle láthatatlanul, messze,
ahol a komp megáll.

A vízben nem olyan könnyű az élet, mint a levegőben. Ha ember
vagy, még bele is fulladhatsz. És ne is ábrándozz arról, hogy a fel-
színén fogsz lépegetni, mint a világisten fia. Meg kell tanulnod a
vízben állást. Beúszol a folyó közepére, és elfelejted, hogy tüdővel
lélegzel. Összezárod a lábad, a derekad mellé szorítod mindkét ka-
rodat, és csöndesen figyeled a szíved dobolását. Lesüllyedsz, mint
a kavicsok, amiket a kölykök dobnak kacsázni, aztán csak a halk
merülés következik. Szeretsz lefelé, bátran és szívtelenül, de ki em-
lékszik akkor már rád. Lebegsz lefelé, sápadt bőrödet karcolja az
elszökő elmúlás, és végül egy hangtalan kőszirt áll a talpad alá.
Nem gondolsz semmire, nem vágysz létezhetetlen létezések után.
Akkor fölvet magából a Duna, öntudatlanul fogadod el nemtelen
kedvességét, ez az utolsó simogatás. Állsz a vízben, mellig kiemel-
kedve, megrendülten, rád az érthetetlen jövő sebes féreglyuka vár.

2Opál Színház:
Hét könnycsepp – szak-
rális performansz Jézus
tiszteletére. Diáksziget

Fesztivál, Budapest,
Hajógyári-sziget, a Duná-
ban, 1993. augusztus 23.
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Ketten a folyóban (Fotó: Falcsik Mari, 2011)
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