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CU KOR GYÖRGY

A lab da
Te Göm bö lyû, mely két kéz me le gét

to vább adod, rö pül ve, un ta lan,

LUF TOT RÚG. Van a fáj da lom nak egy kön  nyû, ám igen ve szé lyes tí -
pu sa. Lé leg zet tel szív juk be s hir te len a szív re sza lad. A gye rek kor ban
ér zõ dik elõ ször, s utóbb de rül ki, hogy az egész éle tün kön el kí sért.
Nincs ne ve, ahogy sem mi nek sincs, ami fáj hat, leg föl jebb hely szí nei
van nak. Ott van a haj na li me zõn. A szo mo rú szám tan pél dá ban. A ke -
ser nyés bor ban. Ahogy idõ múl tán apánk fa vá gí tó ján a fû rész bak meg -
rog  gyant. Vagy amint a bu szon egy ide gen az ar cod ba bá mul s ol dal ra
pil lant, ke zé ben a szaty ra, mint ha egy ár va lé lek jött vol na hoz zád az
égi te re ken túl ról, csen de sen vár, s te kö zönyt mí melsz, hogy ne kell jen
szó ba áll nod ve le, hogy ne érezd azt a ré gi ke se rû sé get. Fi nom, las san
per me te zõ zi ze gés sel ez töl ti be a vi lá got, a lé lek nek ez az ön mu to ga tá -
sig ki dol go zott em lé ke zõ lé te. Er rõl szól Ril ke szo mo rú, fáj dal mas ver -
se,  A lab da. Kosz to lá nyi for dí tá sá ban. Fáj da lom? Ezen a vi dé ken gye -
rek bõl hir te len le szünk vé nek. Né hány per cig együtt fut a két idõ, az a
cse lek vés, a ta pin tat lan, min dent el sö pör ni vá gyó tett, az az a kárté -
kony kodás ko ra, azu tán csak a szem lé lõ dés, öre ges, bos  szan ko dó bá -
mész ko dás ma rad szem hu nyás nyi szü net nél kül, míg a szem vég leg le -
kop pan, mert be le sza kad tunk. 

•

mint a sa já tod; az su hant be léd, 
mi il la nó s a tárgy ba súly ta lan,

FO TÓ a gye rek kor ból. Két ár nyék: két ka pu fa, egyik ön ma ga. Meg tö -
rik az ár nyék a ke rí tés nél: oda ál lí tot ták a gye re ket, em lék. Pi sze, s a
lab dá ba ka pasz ko dik. Pro fil ból pi sze. A ha ja a fü le elé van fé sül ve, hogy
az el ál ló fü le ket egy ki csit eny hít se. A nad rág lát ha tó an föl van hajt va,
majd be le nõ. Oda ál lí tot ták, hogy le fény ké pez tes sék, pil la nat ra hagy ták
ott. Biz tos sok ba ke rült. A fény ké pe zés. Még is spon tán nak tû nik a pil -
la nat. Pe dig em lék ké szült. Nem em lék szik er re a nad rág já ra, tán sem -
mi re sem em lék szik, ál lí tó lag õ áll ott, már ab ból az idõ bõl, ami kor nyír -
ták a ha ját, és rossz gye rek lett be lõ le, egy vízhozta en ge det len. Oda ug -
ra na az any já hoz, vagy el szök ne, ne ki a vi lág nak. Az tán egye dül ját -
szott. El dob ta vagy le ál lí tot ta a lab dát, be le rú gott, fu tott utá na. Egye -
dül ját szik az óta is? Le ál lít ja, be le rúg és fut utá na? Pe dig csa pat füg gõ.
A kör te fá ra em lék szik, ki csit jobb ról, a törzs ro vát ká i ra, a fé nyes le ve -
lek re, ar ra a fá ra, ami a pszi cho -dó zis sze rint a kör te fa. A desz ka ka pu -
ra, ami a ka pu az óta. Tán a nap fény re, amit a kép nem tud meg fog ni. A
ke rí tés desz ká ra sü tõ nap ra, a nap sü töt te desz ká hoz pat ta nó lab dá ra.
Ek ko ri ban az ap já val is rug dal tak egy más nak né ha. Dol ga a kép ze let -
be li med vé vel volt s Hat va ni pro fes  szor át vál to zá sa i val, any ja me sé i ben.
El járt a fa lu szé li mély út mel lé, ho mok vá rat épí tett ko moly rend sze res -
ség gel. Mert az a csa lád nem kép te le nül meg ka pasz kod ni akart vol na
ak ko ri ban, áb rán do zott in kább. A szü lei nem me sél ték ne ki, hogy az or -
szág ban ki ural ko dik. Gaz dag em bert nem is lá tott, ki rá lyok a me sé ben
vol tak s fur fan gos sze mé lyek. Ké sõbb hal lot ta, hogy Ti to sza kasz ve ze tõ
mi att jöt tek el Za lá ból egy bi cik li vel s egy lá da hol mi val. A fi a tal, egy -
gye re kes há zas pár, min dent ott hagy va. Eb bõl az idõ bõl tán még is eszé -
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be jut a lab da, a gu mi ta pin tá sa, a gömb-dom bo ru lat s amint pat tan, gu -
rul. A nad rág ba majd be le nõ, any ja varr ta, s a mel lényt is. Az óta is
varrt ne ki mel lényt. A ci põ új for ma, a fény ké pe zés hez ad ták rá. Mert
most, amint er re a kép re vis  sza gon dol, úgy rém lik ne ki, hogy szan dál -
ban vagy me zít láb, ga tyá ban járt egész nyá ron. A fo tón va ló szí nû leg ha -
ris nyát is vi sel, any ja el vá gott  s vé gén be varrt ha ris nyá ját. Ahol áll, a
ka pu mö gött az ud var s a ház. Ide köl töz tet te õket a ha tó ság a hát só, föl -
des szo bá ba. A jött men te ket. A ku lák hoz, aki nek va la mi kis föld je s a
két lo va volt. Az el sõ szer ve zé si hul lám után. Az tán át tet ték õket a pad -
lós, az ut cai szo bá ba. Mint öre gek re, em lék szik az em ber re s fe le sé gé -
re. S a szom széd as  szony ok ra, át jöt tek pa ra zsat kér ni. Az as  szony a fali-
masinából adott ne kik, ra kott tûz hely volt az, vas plat ni val. Ki vet te csí -
põ vas sal a pa ra zsat. S a szom széd as  szony vas la pát já ra tet te. Vit te a pa -
ra zsat a szom széd as  szony a vas la pá ton, hogy oda ha za tü zet rak jon. Jár -
tak egy más hoz pa rá zsért, hoz ták-vit ték. Vagy mást kér tek, bár mit, ami
egy csi pet nyi. Ap ja gyan tát csa polt a fa lu mel let ti feny ves ben, any ja
ott hon varrt ipar en ge dély nél kül, s ki-ki küld te, les sen ki a ka pun, nem
jön nek-e a fi nán cok. Az tán be ment, oda ült any ja lá bá hoz s hall gat ta a
me sét. Az ud var, amint oda süt a le me nõ nap: kint az em ber meg áll a lo -
vak kal s be ki ált, nyisd ki a ka put. Ki tár ta a két ka pu szár nyat, be jöt tek
a ha tal mas lovaskocsival. Az em ber hall ga tag volt és fél sze mû, be le esett
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a fo gas ba, az szúr ta ki a sze mét. Még sem? A ló rúg ta ki? In kább a ló.
Hall ga tott, de nem volt fé lel me tes, csak so ha nem ne ve tett. Túl a ka pun
szé les ut ca, kö zé pen mé lyen a pa tak. S mes  szebb re, egy re mes  szebb re
csa var gott el, bal la gó em ber mel lé sze gõ dött s be szél get tek, oda állt az
út ka pa ró mel lé s néz tek a fa lu fe lé egész nap. Vagy el sza ladt a Né met -
fa lu ba, be egy ud var ra, a tor ná con csak föl a hin ta ló ra, haj tot ta. Oda szo -
kott. A me zõn csa var gott, di ót hor dott ha za s amit ta lált, fá cán tol lat, ku -
ko ri ca csö vet, es té re min dig elõ ke rült re meg ve, ke zé ben egy fon  nyadt
cso kor ral s oda ad ta az any já nak. Be járt a hát só ud va rok ba, is tál lók ba,
paj ták ba. Az uta kon is mes  szi re el bal la gott. Ta lált egy szer egy to jás sze -
net. Út ta lan uta kon tén fer gett s es té re va la hogy még is elõ ke rült. Gon -
dol ták a szü lei, hogy óvo dá ba ad ják, s ket ten jár nak ki gyántározni, de
ez meg szö kött az óvo dá ból, s egy szer csak ott állt az ap ja mel lett a ren -
ge teg er dõ ben. No hi szen, más nap megint be ad ták, de ez dél ben meg -
je lent a ren ge teg er dõ ben, ott állt az ap ja mel lett, néz te, amint dol go zik.
Hát nem vit ték töb bet óvo dá ba. Meg szo kott je len ni disz nó ölés nél, ara -
tás nál, csép lés nél, te me té sen, álldigált egy da ra big, az tán el tûnt mint a
kám for. Sok ház hoz volt be já ra tos. Kezd ték meg is mer ni a fa lu ban. A
hir te len szõ ke fe jé rõl. Az óta is hall ja any ja ki a bá lá sát, gye re ha za. S
hogy nem bír tak ve le a szü lei, ba tyut cso ma gol tak ne ki, ha an  nyi ra sze -
ret csa va rog ni, men jen vi lág gá, pró bál jon sze ren csét, s ki tet ték az aj tó
elé. Ez pe dig or dí tott, de el nem moz dult vol na. Been ged ték, meg fo gad -
ta, hogy jó lesz, más nap megint csak es te ke rült elõ. Most meg állt pil la -
nat ra a fo tón. A jött men tek gye re ke. 

•

még nem do log, de már elég do log,
hogy in nen, a for mák ba öl tö zött

ÁT LÉ PÕ CSEL. Ha be léd üt a ké tely,  hogy a pá lya más hol le het, nem
aber rá ció az, ha nem az egész ség je le. Hogy a te idõd hol le het, hol kapsz
hos  szab bí tást, ki tet szik, ha át lé põ csel lel ki ke rülsz egy na pot. Egy nap -
tá ri na pot. Más nak kedd, de ne ked már szer da van. Ugyan ott la ko zol,
mint eled dig. El idõ zöl. Ilyen kor aján la tos ki tár ni az ab la kot s be le ki ál -
ta ni a hó för ge teg be, öreg hi ba, szá nom-bá nom! No ha min de nütt kedd
van, szer dán tör té nik ez, mé lyen jársz a te szer dád ban, még az es tét is
meg éred, s  vé gig bal lagsz a ha vas úton a bal hit bû vö le té ben, egy nap pal
elõbb re jár va a lét ben, a leg va dabb tél ben, az ele mek tom bo lá sá ban.
Ide je, mi e lõtt el mú lik a nap, ide je, hogy ra gasz kodj a te na pod hoz, hogy
igen is csapd be ma ga dat, csalj, s e csa lás kel tet te biz ton ság ér zet ben érd
meg a hol na pot is. S még utóbb is, évek múl tán, mint nagy idõk ta nú ja,
me sélj uno kád nak eme élet ta pasz ta lat ról, e szer dá ról. Mi más ról be -
szél het nél ne ki? Va jon mi rõl? S el hi szed ma gad is. Éle ted ben so kat be -
szél tél, so kat hall gat tál ös  sze-vis  sza. S már ma gad is gya nak szol, hogy
va la ha le he tett egy szer da, az el hal vá nyu ló, ki fe hé re dõ szín ké pek er re
utal nak, ha ugyan a mû sze res vizs gá lat nem tor zít ja el a tár gyat, s nem
a mû szer té ve dé sét, már mint tu laj don kép má sát vé led idõ nek. Szép ez
a szer da, nem lé te ép pen a te nem lé ted tá gas sá gá val azo nos, hi szen a va -
la ha föl saj dult új vi lá god meg ket tõ zõd ve lett ál ta la fe ke te-fe hér. Te ret
alig ha, de idõt, azt nyer tél, sa ját idõt. Tár gyi bi zo nyí ték? Van ró la, van
ké rem. Egy ha vas vi dé ket áb rá zo ló fa kult ké pes lap, elé ge dett ség rõl vall
s hogy a koszt jó, a szál lás el sõ ran gú, hogy ki vet tél egy vég te len na pot,
s itt hon, hó för ge te get bá mul va töl töd el. Min de nen kí vül, mint egy új
éle tet. Kel te zé se sa ját sze rû. A kedd át húz va, s fö lé je ír va: szer da. 



49

föld bõl a test be át nem pá ro log:
te rö pü lés és le esés kö zött

KÖ TÉNY. Szo lid kis hi va ta lom ban meg kom po ná lom az ügy da ra bot, az -
az ki töl töm a ro va to kat. Hó nom alá vá gom a map pát s re ke szem bõl ki -
lép ve el in du lok a ma gas, ég be csa pó anya hi va tal ba. És ott ülök a fo lyo -
són, vá rok egy aj tó elõtt. Fi a tal és kö zép ko rú höl gyek ro han nak ki az
egyik re kesz bõl és sza lad nak be a má sik ba. On nan má sok ki zú dul nak s
az elõ zõ be be ro bog nak. Az tán az elõb bi sze mé lyek is mét ki ro han nak, s
megint más ho vá fut nak be. Nagy a nyüzs gés, de a re ke szek ak tu á lis sor -
rend je, a sza lad gá ló hölgy csa pa tok ös  sze té te le nem jó sol ha tó meg, a
struk tú ra rejt ve ma rad, rej tett rit mus ve zér li a mun kát. Ez a szem re ki -
is mer he tet len ko re og rá fia pe dig nem le het más a sok fé le moz gás össz ké -
pé vel, mint a sor sot pal lé ro zó Tör vény in kar ná ci ó ja. Az az a Tör vény egy
sze le te, lét-szeg men tu ma, hi szen van nak más eme le tek is, ahol ugyan ez
a ba lett-be mu ta tó zaj lik. És van még a Hon ban szám ta lan ha son ló hi va -
tal, ahol el tán col ják a Tör vényt. Bá mul tam da rab ide ig a nagy tán cot, s
mi vel nem kap tam el a rit must, hi szen aki re vár tam, aki az én sze rény
re ke szem ügy da rab ját a ma ga sa ját sze rû en as  szi mi lá ló lé pés- és gesz -
tus va ri á ci ó i val a Tör vény hul lám zá sá ba old hat ta vol na, nem tán colt be
re ke szé be, be nyi tot tam hát, és le tet tem asz ta lá ra a map pát. A re kesz ben
em ber szag ter jen gett, amit si ker te le nül igye kez tek pem põ- és ken ce il la -
tok kal kö zöm bö sí te ni,  be volt te hát lak va. És el jöt tem on nan, lom pos, ci -
vil to tyo gás sal, vis  sza az én sze rény re ke szem be. Már is csön gött a te le -
fon, az hí vott föl, aki nek aj ta ja elõtt vá ra koz tam imént. Ez a sze mély az
anya hi va tal ban pusz tán egy va la ki a hát tér ben bo ká zó tánc kar ból, ám
ami kor en gem on nan hív föl, szá mom ra nyil ván va ló an szó ló tán cos, én vi -
szont az õ sze mé ben egy kar be li szök dö sõ dõ va gyok, így van ez rend jén,
így Tör vény-sze rû. Mert  bár ki, aki a nagy hi va tal ban jár ja tán cát, az a
mi sze münk ben mind-mind szó lis ta. Nos azt mond ta ne kem a te le fon ban,
hogy õ is em ber. Ami en gem, a kar be lit min dig meg lep és meg ha tott ság -
gal tölt el, mert át érez he tem, hogy a Tör vény is em ber. Nem azt mond -
ta, hogy em ber va gyok, nem ilyen hét köz na pi an, ha nem a ben ne la ko zó
em ber funk ci ó já ról szólt ker te lés nél kül: „Mi ez, amit hoz tál?” An nak el -
le né re jo gos kér dés ez, hogy azo kat a nyom tat vá nyo kat vit tem vis  sza ak -
ku rá tu san ki tölt ve, me lye ket még üre sen tõ le kap tam egy he te. Ha tör -
té ne te sen az õ sa ját sze mé lyi iga zol vá nyát tet tem vol na az asz ta lá ra, ak -
kor is meg kér dez het te vol na a te le fon ban, mit vit tem. A kér dés mást fe -
je zett ki, egy fe lõl azt, hogy az anya hi va tal kéz be vet te az ügy da ra bot,
már fog lal ko zik ve le, ami va la mi kép pen az én sa ját ma gán ügyem lett s
az is ma rad mind ad dig, amíg az anya hi va tal be nem eme li a ma ga cí me -

79



10080

res fel ze tû pa pi ro sai kö zé. A kér dés más fe lõl azt is ki fe je zi, hogy az én
ügyem min den egyéb, bel sõ és fon to sabb ügy elé van vé ve, kü lön el bá -
nás ban ré sze sü lök, mint a te ge zõ dés is mu tat ja, és szí ve met me leg ség
jár ta át, hi szen az ügy meg ol dá sá hoz a nagy hi va tal be ve tet te a ma ga lel -
ki gaz dag sá gát. S õ, a fo ga lom s még is sze mély, is mét fel jaj dult, hogy
ren ge teg dol ga van. Be ava tott, s bi zal má ba vont már is, meg kér dez ve,
hogy  most mit csi nál jon ez zel (amit ugye ki tölt ve ka pott vis  sza). Ezt kér -
dez te a te le fon ban, de nem pon to san ezt, ha nem ar ról ér te sí tett, hogy az
anya hi va tal, no ha tö ké le tes és mes  szi re el lát a ma gas ból, csak nagy erõ -
fe szí té sek árán küzd meg az olyas fé le ele mi csa pás sal, mint az én nyom -
tat vá nyom. Volt hang já ban né mi mél tat lan ko dás, kis lá nyos duz zo gás,
sza bad koz tam te hát, hogy nem akar tam kel le met len sé get okoz ni, töb bet
nem for dul elõ. Tu laj don kép pen nem is kér de zett sem mit. De fel lob bant
ben nem a ka land vágy, a nyug ta lan ság, a sza bad vág ta, és még is vá la szol -
tam, sur mó ci vil mód já ra azt fe lel tem, ami az ilyen nagy hi va ta lok jel leg -
adó te vé keny sé ge: ös  sze sítsd.  Fel jaj dult, s a vo nal túl só vé gén olyan for -
ma ko re og rá fi át adott elõ, mint a szar vas, mi dõn ge rinc lö vést je lez. Lát -
szott, hogy so kat gya ko rol ta. Jaj ga tott még egy-két stró fát, s mi e lõtt
tûz be ro gyott vol na, fel só haj tott, hogy a fel jebb va ló ja nem fog ja alá ír ni.
Tud tam én, hogy mi ért nem ír ja alá. Jól van az ki tölt ve, nem ma rad nak
szé gyen ben ve le, ha nem mert a fö löt te sé nek még több a dol ga, hi szen õ
már ma ga a Tör vény. Vad, fé ke vesz tett vág tá ba fog tam: van meg ol dás,
szól tam. Õ a vo nal túl só vé gén fel fi gyelt, de hát tud tuk mind ket ten, hogy
sem mi rõl sem be szél ge tünk, csak a hi e rar chi át tart juk élet ben, il let len -
ség is vol na ér tel mük nél meg ra gad ni a sza va kat. Mon dom ne ki, hív ja föl
a le he tõ leg ma ga sabb he lyet. „És te is fe dez ve vagy!”, szúr tam tor kon.
Ez zel mint ha azt mond tam vol na, hogy az anya hi va talt föl fo gom gyúj ta -
ni. E nyil ván va ló füg ge lem sér tést még meg is te te jez tem az zal, hogy jó
mun kát és kel le me tes ta vaszt kí ván tam, s le tet tem a kagy lót, nem fû ré -
szel tem ma gam alatt to vább az ágat. Hát ez a hely zet a re ke szek kel, õs -
idõk óta re kesz be li va gyok, hal lod-e? Lát tam már sok fé le hi va tal vi se lõt,
idõ vel mind egy for ma, no ha mu tat ko zik oly kor né mi va ri a bi li tás (tor kos -
ság, al ko ho liz mus, táj szó lás, az egyik bar na, a má sik ve res), van nak vál -
to za tok, al faj ok, sõt ki te nyész tett faj ták, de nagy já ból egy for mák és  a
ko re og rá fia is ugyan az. Meg öre ged ve, el un ván az egé szet, az em ber a hi -
va tal ban ez ef fé le ka lan dot haj szol ja már, s ládd-e, zsí ros ál lá sát te szi
koc ká ra, meg fe led kez vén négy ki sebb-na gyobb gyer mek rõl. Mert kell a
ka land, az élet lük te té se, per zse lõd je nek azok a szár nyak! Csön des epi -
zo dis ta va gyok, ko pott kö nyö kû és vá sott üle pû, aki csak pa pí ro kat hor -
doz ide-oda, és csak él ni óhajt. Né ha egyet len nap a hét. Egy szer da. A
szer da nem idõ, ha nem a foly ton vem hes lé lek út ja, mely nek egy re megy,
hol bak tat el túl hor dott ter hé vel a ré misz tõ és édes ár nyak kö zött.

•

még té to vá zó, ami hogy ha száll,
mint hogy ha vin né er nye det le nül,

A BA BA NÉ NÉNK FI AI. Hol van Ba ba né nénk, a má zsás szép ség és
te kin tély, hol az a de rék as  szony? Vé gig si pí toz ta  a mec  cset, még a szü -
ne tet is. Az õ fia volt mind a ti zen egy. Meg ölik az idesgyerekemet, si kol -
tott fel, s nyom ban fel hör dült a kö zön ség.  Ha lest rik kan tott, már fújt
is az a nyesz lett bí ró. Mi do bunk, si kol tott fel is mét,  mert ott volt az ol -
dal vo nal, aho va õ a stokedlin el he lyez te ha tal mas, õs anyai tes tét, s mi -
vel pá ho lyát egy re bel jebb vit te, kö vet te a töb bi nép ség is, s a pá lya el-
el kes ke nye dett. Ha  ese ten ként a meccs súly pont ja a szem köz ti ol dal ra
he lye zõ dött át, a kö zön ség ér dek lõd ve bel jebb tö re ke dett, be a pá lyá ra.
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Min dig ott volt a pá lya szé le, ahol a több ség he lye sen gya ní tot ta. Nem
hin tet ték föl més  szel az ol dal vo na lat, úgy is föl nyal ják a tszcs bir kái. Va -
jon? A sport hoz nem kel le nek vo na lak, mi há tul meg ál lunk, ott ugyan át
nem jön sen ki, fo gad ko zott Nán di a sztalineces, a fi a ta lok pe dig rug dal -
ják elöl a gó lo kat. Ba ba né nénk kö vé ren reng és éles han gon ki a bál. Irá -
nyít ja a mec  cset, a bí rót s a kö zön sé get. A bí ró fél sze me raj ta, s alig sik -
kan tott egyet a mi mátriárkánk, már szólt is a síp. És Ba ba né nénk, az
al ka lom ra da u e rolt vö rös fe je fö lött for gat va a stokedlit, tör te tett az
élen, mi dõn ker get tük  a bí rót a ku ko ri cás ban, hogy lik vi dál juk.  S hol
van a két ta gú ék, Kiss Egykettõ, az egy pe té jû iker pár, a két fa vá gó,
akik so sem tud tak egy más tól el sza kad ni, együtt fu tot tak les re, ha az
egyik Kiss Egykettõt föl vág ták, együtt hem pe reg tek és vi cso rí tot tak.
Kiss Egykettõ két ka pu fát, két gólt szo kott rúg ni.  És Kiss Egykettõ so -
sem hal lot ta meg a sí pot, esze ve szet ten ját szot ta a sa ját mec  csét. Az tán
meg állt, négy ke zét hi tet len ked ve szét tár ta, vis  sza bal la gott s be ta go zó -
dott mo so lyog va. És hol van Stollenberger úr, a vil lany sze re lõ, a nagy
tak ti kus és vi lág lá tott sportmen, az ülé sen hát ra csúsz va s elõ re fe küd ve
ül te meg Danuviáját, mint egy zso ké, s el-el ütött né hány li bát. Ke zes lá -
bast vi selt és mo to ros szem üve get, ami fa lu he lyen rit ka jel mez. Hét köz -
ben is meg ro bog ta a Danuvián egy sze mé lyes edzé se it, és övé volt a
meccs: min dig oda kon cent rál ta sze mé lyét, ahol a leg na gyobb a baj.
Mint aki el sõ nek me rít, ám õ a vész ínyen ce volt. A ki rú gás, sza bad rú -
gás csak is az õ re szort ja le he tett, szög let nél elõ re von ta ma gát fe jel ni, s
ha Ba ba né nénk til ta ko zá sa el le né re, me lyet sze mé lye sen a bí ró hoz in -
té zett sipárogva, ti zen egyest kap tunk, s a bí ró, min den já ték rossz szel -
le me, a ti zen egy mé tert lép te ki, Stollenberger úr már a ka pu ban gim -
nasz ti ká zott, mert ka pus sá avan zsál ta ma gát, és meg állt szét ve tett láb -
bal, hát bor zon ga tó an szú rós né zés sel, mint Hu nya di Já nos.  Ha harc, le -
gyen harc, s a harc nak nincs vé ge, nem elég gyõz ni, az el len sé get ül dö -
zõ be kell ven ni, a le sza ka dó kat örök re el ret ten te ni, már vág tat a zetor,
s az ide gen csa pat nagy ira mo dás sal éri csak utol s ug rál föl a pót ko csi -
ra.  Hol van Óramûvész, a po tya le sõ hó ri hor gas, a ti zen hat éves te het -
ség, ki nek ál ló hely ben is min den vég tag ja len gett, s az egész je ge nye-
alak zat szét akart es ni, s ha meg ira mo dott, mint ha a szél vit te vol na a
há tán. Lap pang va la mi kü lö nös ti tok az Óra mû vész alak ja kö rül, mi kép -
pen a je ge nye fák kö rül is. Min den rossz órát õ re pa rált meg a fa lu ban.
Bár mi szer ke zet be ké pes volt tel jes két mé te ré vel be le si mul ni, ki is mer -
ni a me cha ni ká ját, az tán ki vál ni be lõ le, kon túr rá ren de zõd ni és be pöc -
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cin te ni a ki pat ta nót. Hol van Bi kás, a konk rét em ber fo gó. És Vil lám, a
las sú, a hát ra hú zás fa vo rit ja. Hol van Her mán, az öreg ka pus, aki min -
dig a kö zön ség nek ját szott: azt tet te, amit be ki a bál tak ne ki, ki sza ladt s
vis  sza fu tott, és megint ki és megint vis  sza, mert meg té vesz tet ték az el -
len té tes inst ruk ci ók, önál ló an csak a lab dát tud ta vissza hoz ni. És Ka ri,
a vi dék leg jobb bal lá ba sa. És a töb bi ek. Hol van Tömgyén, a ha ran go zó
fia, aki a mi két örök szí nünk kel fes tet te ki a ke rí tést. Hol van nak Ba ba
né nénk fi ai. Bakonyjúdási ma gya rok, hol a Csa ba gyön gye? 

•

föl, a do bást — s ha hul lik és ha áll,
a ját szók nak he lyet mu tat felül

KIS PA DON. Van a lab da test ben va la mi az ele ven me nyét bõl, ró ká ból,
van va la mi oso nó, fi nom, õs ré gi, ide ges ru ga nyos ság. Idéz va la mit. A tõ -
rõl met szett sür gõ-for gó em ber csak is fö löt te se tár sa sá gá ban iga zi ön ma -
ga. Ja ví tás: a lel ki struk tú rá ban há rom elem la kik, mi sze rint a ge no tí pus,
a fenotípus és az in di vi duum, mely be nyo má so kat la tol, rang so rol, s még
az ideg rend sze re is csak kör nye zet. Nos em be rünk, mint örök tar ta lék,
fö löt te se nyo mán az elõ tér be lép. És szol gá lat ké szen szi pá kol. Diszk ré ten
meg szív ja az or rát. Ez a tisz te let tu dás je le. Elõ re si et, hogy ki tár ja a ha -
tal mas, bar na aj tót, mely mö gött va la mi tá gas tér le het. Szol gá lat kész és
alá za tos, e két jel zõt una lo mig kel le ne is mé tel nünk, ezért szív ta meg az
or rát, s eminõ diszk rét tet té vel alá za to san ki is nyil vá ní tot ta, hogy ne ki
csak tes te van, õ csak egy do mesz ti kált, ud va ri as ság ra szok ta tott, pa rí ro -
zá sá ban szõrevesztett lény az al sóbb rang osz tály ból, a törzs fa al só ágá ról.
Em be rünk, újabb gusztusteli szi pá ko lás sal, le se gí ti fö löt te se ka bát ját.
El fo gó dot tan  meg si mít ja a prém gal lért. Ezt a rég ki múlt, sza bad ro kont.
Ar cát fi no man a prém hez érin ti. Né ma lény a né ma lény hez ér, mint ha az
élet ben csak egy szer is le het ne a ha tal mas sza ka dék fö lött ta lál koz ni. És
nem tör té nik egyéb: az aj tó szé les re tá rul, s meg dör dül a sta di on zaj.
Mon dom, van a lab da tes té ben va la mi az ele ven me nyét bõl, ró ká ból, van
va la mi oso nó, fi nom, õs ré gi, ide ges ru ga nyos ság. Idéz va la mit. Mint ha va -
la hol mes  sze lá nyok lab dáz ná nak ál muk ban. Áb rán do san for gat ják fi -
nom, pu ha ízü le te i ket, és érik szí vük ben a fáj da lom. El gu rul a lab da a fû -
ben. Gu rul, gu rul, mint a könny csepp a zöld tin tá val te le írt le vél pa pí ron.
Száll a Föld go lyó át a vi lá go kon. És a lá nyo kért ide la pá tol het ven hét ku-
rizátor hold vi lá gos ezüst csolnakon, nem ze ti cí me res mez ben, mind a het -
ven hét ba kan csos vi lág fi és nagy ha jú keményrockista, s mind briefpart-
nerin után só haj to zik az Interneten, ki száll nak a ház elõtt mind a het ven -
he ten, té bo lyul tan for gat ják a sze mü ket s két ma rék kal té pik szí vük rõl a
Va len tin-na pi se lyem pa pírt, és a kert ben a bor só ágyás négy sar kán egy -
szer re zeng föl négy ma rék te le fon, hogy Száll jon fel a lel künk ben, s a
cicuska a ker ti asz ta lon pi ros nyel vé vel az ott fe ledt kré mes be be le nyal,
és az ál mon fe hé ren át vi lág ló cse resz nye fa tör zsé be eresz ti kar ma it és té -
pi és bil leg a hun cut far ka egyet jobb ra egyet bal ra, mint ha a fá ban hang -
gyû rû zött fa met ro nóm ve zé nyel né, mint ha va la ki ko pog na, jaj ne kem! És
ah, meg áll az álom ban a lab da. 

•

s egy szer re õ lesz a cso port urá vá,
mely át ala kul új tánc fi gu rá vá,

TISZ TE LE TEM, MÁNDY ÚR! A lab da áb rán do zik. Pót ló la gos éle té -
ben ha zatér és rek lám hõs lesz né me lyik gesz tu sá val. Pö rög, jár az agya.
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Sa ját le ve után csa pó dik ki szik kad tan a fal ra. Áb ra lesz, oda bent rõl ten -
ma ga a dísz, kint a va ko lat ba nyom ko dott sö rös üveg-al jak ban tük rö zõ -
dik, szép is az. Sze ret ne, na gyon sze ret ne ne vet ni. Együtt a töb bi ek kel
va la mi fa vic cen is, a sem min is, idét len sé gen is, sze ret ne ne vet ni. Azon,
mi nem hu mor, csak al ka lom. A sze me ket de rû sen, szar ka lá ba san szûk -
re. És éde sen néz, bos  szan tó an de rûs na i vi tás a sze mé ben, meg ját szott
egy ügyû ség, mint aki nek min dig kéz nél a fe lelt, a la pos élc. Af fé le meg -
le pem ma gam, af fé le most meg en ged he tem ma gam nak. Rúg ják, ök lö -
zik, víz be esik, be le szúr nak, mint a disz nó ba. De nem eszik meg. Fél re -
rúg va, ki lök ve, el ha gyat va, ma gá ban dög lik meg. Ak kor mú lik ki sze -
gény, ak kor fúj só hajt va, ma gá ba hor pad tan utol sót, s meg in dul nak fe -
lé mély rõl, a föld gyom rá ból az emész tõ kí ván sá gok, ami kor kint az el -
sõ dér meg esi a ga zos kert vé gét, s a fa ra kás te te jén a sü tõ tök, a gye re -
kek nagy örö mé re már de res. Lab dá nak so sem volt te me tés. Ki lát ja
ezt? A ka pu fa, az ér vény te len sze mély,  a se kint, se bent? Csak az, de
nem szól be le. Azok meg jön nek, fut kos nak, el men nek. Nem hív ják ma -
guk kal,  hát ma rad. Ta vas  szal ki vi rág zik, mé hek dong ják, tök in da te ke -
re dik rá, nem ön zõ, csak áll ma gá ban. Ol dal ágat ereszt, lom bot nö veszt,
ma da rak fész kel nek ko ro ná já ba. Tü rel me sen vár. Esõs idõ ben be le rúg -
nak, ága i ról víz pe reg, ne vet nek, be húz zák a nya ku kat. Alat ta pi hen
meg a leg ki sebb fiú és ha mu ba sült po gá csát esze get. Em ber áll a he -
lyé be, a tar ta lék. Vagy sváj ci sap ka, an ten ná ján két fil lé res sel. Tég la. Fél
tég la, föl ál lí tott egész tég la. Há nyó dó kõ. Le szúrt pál ca. Sok fé le a ha bi -
tu sa, de je len té se ka pu fa. Ma gas sá gát meg told ják szem mér ték kel, s ki -
a bál nak, hogy mel lé ment, hogy fö lé ment. S ha föl kap ják a lab dát s el -
sza lad nak, megy utá nuk. Ott lé zeng mö göt tük, egyi kük ne ki dõl, ez tart -
ja, a ka pu fa tá maszt ja meg a fá radt gye re ket. Bees te le dik, azok szét szé -
led nek, ez ott ma rad ma gá ban, tén fe reg, vár, utá nuk ki a bál, de meg sem
hall ják. Téb lá bol a pá lyán, ma ga után húz za az ol dal vo na lat, be le akad a
ti zen ha tos ba, min dent ös  sze ku szál, össze za var min den lát ha tat lan vo -
na lat, az ener gia be fu tot ta vek to rok fosz fo resz ká ló cikk-cakk ja it, visz  -
sza bal lag nagy bú san a he lyé re, s a sa ját göd ré be bá mul. Á, só hajt ja, jót
tett a sé ta, ne héz na pom volt, gar dí roz tam õket, föl fi gyel tem az ügyet -
le nebb re is. Ott te he tet len ke dik a göd re mel lett. Áll va al szik el, ál má -
ban hát ra san dít, hall ja, amint fü tyül ve kö ze le dik, meg nyú lik, tü ze sen
föl fúj ja ma gát és át iz zik a lab da, s mint a kö re i bõl ki csa pott csil lag, va -
dul el sü vít mel let te a le he tet le nül mes  szi hát só vi lág ba. Vagy be le az ar -
cá ba hom lok kal. Csat ta nás. Ká bul tan éb red. Bir kák le gel nek a pá lyán,
rend be sze di ma gát. Me leg van. Ív ben fu tok. Meg csa va rod va, pö rög ve.
Né ha vis  sza rú gok s meg bá nom.
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majd vár va, vágy va olt ha tat la nul,
a röp te hir te len elül

s ma gas ke zek mély csé szé jé be hull.

ACH SO! A lét sö tét és élet ve szé lyes, na gyon is ösz tö nös és gye re kes,
ám a gye rek en ge dé keny fan tá zi á ja nél kül. Ha va la mi ko moly ko dó já té -
kot meg tar tott az is ten ál dot ta gye rek kor ból, az a fix röp pá lya el te re lé -
se va la mi ol dal só hely re. Ez szen ti men tá lis meg kö ze lí tés, mert még el -
vi sel he tõ. Ef fé le erõl kö dés re men nek rá éle tek és ge ne rá ci ók a név te len
szü le tés és el pusz tu lás örö kös lán co la tá ban. S kö vet kez nek az újabb és
újabb gel le rek, mi köz ben csak a nagy sár go lyó for dul el a moz dít ha tat -
lan kö zép kö rül. Va ló szí nû, így tör tén he tett. Ezért gon dol ha tó, hogy a
res tek s a tét len ke dõk, mert nem ve tik ne ki a vál lu kat, csak ko lon cok a
föld nek. S ha köz ben a dol gos han gya nép fia meg áll ott, ahol a he lye
van, kö zé pen, s a sze mé be csur gó iz zad sá gon át kör be pil lant, a föld ösz  -
sze fir kált há tát egy el vál toz ta tott pá lya kép nek vé li. S ha eb bõl min den
ok nél kül ge ne zi se me sé jét ol vas sa ki, szét árad ben ne az az ok ta lan em -
be ri me leg ség, ami az egye dü li moz ga tó erõ. És lab dá zik a két le gény, a
test vér pár a sem mi vel, a le ve gõ a lab da, nagy a já ték. Súg nak, ki ál ta -
nak, ciccentenek, ki csit bent, va gyok, mö göt ted, he lye den, itt-itt, passz,
el ne bé názd bameg, na gyo kat ug ra nak, oson nak, le la pul nak, s föl a ma -
gas ba, meg haj la nak, fe szül nek, pat tan nak ös  sze szo kot tan. Bor mel lett
ülök s né zem a mec  cset. Ját sza nak, mint az örök élet ben, mert min den
de min den köd lesz és sem mi, föl száll, el pá ro log, de kész öröm, amint a
lát ha tat lan lab da re pe get ve a le ve gõt su hog, mint az em lék s fel dön ti a
po ha rat. És föl ne vet nek a fi úk. Bor és mi mé zis.


