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JÁSZ AT TI LA

Neuronok ta va sza
Avagy az Egyet len Hely

Az éne kes ma da rak nál ki mu tat ták pél dá ul, hogy azok ban
az év szak ok ban, ami kor éne kel nek, pót ló la gos neuronok
ke let kez nek.  (Detlef B. Linke)

A VAD LU DAK KAL IN DUL a reg gel. Ahogy a le en ge dett tó med ret, a he lyen ként 
meg csil la nó tó tü kör-szi lán kok ról el hagy va, mint egy rend sze res já rat uta sai, út nak in dul-
nak a vá ros fö lé. Az egy ko ri lo var da fe lõl emel ked ve, ahol jó ide je már nye rí tés nél kül 
tel nek a na pok, nõ nek a pók há lók az is tál ló ab la ka in. 

A csa pat ne héz ke sen re pül to vább a tó par ti al lé fö lé ér ve. Még vis  sza néz nek az üres 
me der re, bú csú zó ul. Ke resz te lõ Szent Já nos, ere de ti leg a víz be épí tett, mes ter sé ges szi ge-
ten ál ló alak ja fel emelt bal já val utá nuk int. Pon to san tud ják, ami kor vis  sza jön nek majd a 
kö vet ke zõ tél re, ugyan így üd vöz li, ugyan ilyen öröm mel fog ja vár ni õket.

De most re pül ni ük kell to vább. Át a vá ros fe lett. Át sze lik a köz épü le tek és la kó há zak 
fö löt ti ta kony szín eget, ahol, szá muk ra min dig meg le põ en, az em be rek egész éle te ket 
ké pe sek le él ni, anél kül, hogy va la mit is lát tak vol na, is mer né nek a vi lág ból, érez ték vol-
na va la ha is mes  sze sé gek hí vó  sza vát.

Még is, meg ér tik az itt la kó em be re ket, hi szen õk is min dig vis  sza tér nek ide, leg alább
meg pi hen ni, éj sza káz ni, át te lel ni, vagy csak erõt gyûj te ni a to váb bi, foly to nos vo nu lás-
hoz. Együtt ér zé sük je lé ül re pü lé sük geo met ri kus alak za tá nak egy-egy sze le té vel aján-
dé koz zák meg a vá ros la kó kat, há lá ból, hogy itt le het nek. Az zal a né hány pil la nat tal, 
ame lyet az ut cá ról vagy az er kély rõl nyúj ta nak. Per sze, nem csak a lát vány hu szon egye-
dik szá za di ir re a li tá sa egy vá ros fe lett, ha nem az is me rõs-is me ret len, hoz zá juk tar to zó 
han gok is be köl töz nek a vá ros la kók fü lé be, s azon ke resz tül a szí vük be. Ahogy az in du ló 
reg gel, a hen tes bolt, a pék ség és az ut ca za ja kö zé egy más fé le, ter mé sze te sebb hang szín 
szü rem lik, meg nyug ta tó an. Ám, mi re a hang for rást ke res ve föl néz nek, a kor lá tok, cse re-
pek, hom lok za tok, eme le tek fö lé, már csak hi á nyuk le beg, len ge dez az eny he szél ben.
Ko szos, szür ke fel hõ fosz lány ok a min dig le he tet len-kék égen. 

(AZ AB LAK MÖ GÖTT, az író asz tal elõtt vé gül úgy ha tá ro zott egy cso mag üres pa pírt 
ké szít ve ma ga elé, meg pró bál ja még is meg ír ni a vá ros tör té ne tét, ahogy õ lát ja, min den-
nap ja i nak azt a sza ka szát, ami a vá ros éle té hez kö ti. 

Ne héz nek tûnt, mert még so ha nem csi nált ilyet. Nem tud ta, ho gyan is kel le ne hoz zá-
fog ni. Ma ga biz tos sá ga el pá rol gott, mint haj na li köd a tó fölül. Több nyi re ala pos ter mé-
sze te ez út tal saj nos el le ne dol go zott.

Egy ilyen pró bál ko zás, ez zel a kez det kez de tén tisz tá ban volt, csak ab ban vált hat ki 
vissz han go kat, aki ha son ló he lyen la kik, vagy csu pán vá gyik egy ilyen, akár idil li nek is 
ne vez he tõ vi lág után. Ép pen azért, mert an  nyi ra más he lyen él.

Na gyon ke ve sen le het nek te hát, ez volt a be nyo má sa, még is úgy dön tött, mi köz ben 
nem né zett fel az ab lak ra, meg pró bál ja meg kö ze lí te ni a le he tõ leg rö vi deb ben, vé gig csi-
nál ni, mint egy re pü lé si gya kor la tot. Vé gig él ni, mint ha éle te csak egy foly to nos vá ra ko-
zás len ne, va la mi re.)

KIS TES TÛ ÉNE KES MA DA RAK tö rik meg a vad lu dak vo nu lá sa utá ni csen det éne-
kük kel. Szo ros mû sor rend sze rint egy más után kezd ve be le a reg gel di csé re té be. A tó par-
ti sé tány va ló di tu laj do no sa i nak hí ze leg nek így, a ha tal mas és õsöreg pla tá nok nak. Hisz 
õk vi gyáz zák éne kes ma da ra ik nyu gal mát a reg ge li kon cert után. És a szü ne tek ben a kis 
pihegõtollúaknak õk me sél nek Rég múlt Idõk rõl. Lát tak már egy s mást, ezért nem igen
dõl nek be a vad, ke le ti vagy a lát szó lag lágy, nyu ga ti fu val mak nak.

Leg böl csebb a kas tély mel let ti, te re bé lyes, öreg pla tán (Platanus Acerifolia). A töb bi-
ek sze rint az õ te re bé lyes lomb ja alatt gyü le kez tek egy kor a va dá szat ra ké szü lõ gró fi fal-
kák, vizs lák kal, vér ebek kel, aga rak kal. Csa ho lá suk tól volt han gos a kas tély elõt ti rét.

Nem vál to zik sem mi. Al ko nyat kor is mét ku tya csa ho lás tól han gos a kör nyék. Va dá-
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szat és gró fok nél kül, õk már csak me sék ben és tör té ne lem köny vek ben lé tez nek. Még is, 
a he lyi ku tyá sok ta lál ka he lye ma radt.

Nem vál to zott szin te sem mit, még is, va la mi kü lö nös au ra len gi át, me lyet sem a tó, 
sem a vá ros fe lõ li sze lek sem tud nak ki fúj ni a fák em lé ke ze té bõl. 

A kert vi szont vál to zat la nul a ré gi. El va dul tan is õr zi egy ko ri gon do zói ke ze nyo mát. 
Az ud vart macs kák vet ték bir tok ba, mi ó ta a gyó gyít ha tat lan bo lon do kat job ban zár ha tó 
hely re szál lí tot ták. Macs ka húgy csí põs sza ga len ge dez, a sza bad ság je le ként.

Az Öreg Pla tán me sé jé nek ezen pont já nál azon ban még a ri de gebb ter mé sze tû fe nyõ-
szaj kók csa pa ta is meg bor zong. Nem is be szél ve a kis vö rös be gyek rõl, ökör sze mek rõl, 
a bok ro kon hin tá zó ci ne gé kig és a sze mét ben gu be rá ló há zi ve re be kig.

Egy fé lénk, fi a tal er dei pinty ijed té ben a kas tély to rony ab la ká nak re pül. Kop pan, 
pi hen nie kell egy ki csit a pár ká nyon. S ha már ott van, nem gyõ zi le kí ván csi sá gát, 
be néz. Az egy kor jól ren de zett könyv tár szo ba pol ca i ról már el tûn tek a ré gi köny vek. 
Az öreg pla tán meg bíz ha tó em lé ke ze te sze rint I. Fe renc eb ben az épü let ben ír ta alá a 
bé csi bé két. És ál lí tó lag, em lé ké nek meg tar tot ták a pam la got, me lyen ült, egy asz tal kát 
és a tol lat. Mind ez kis sé me se sze rû en hang zik. A kis pin tyecs ke ugyan is már csak üres 
szo bát lát.

A há zak közt – su sog ják a Vén sé ges Pla tá nok le ve lei, mint ha csak a szél rá zo gat ná 
ága i kat – min dig sok kal egyér tel mûb bek a dol gok. Még ak kor is, ha az élénk, egy ér tel-
mû szí ne ket idõn ként ös  sze mo sód va lát já tok. Itt, a tó par ton vi szont a fé nyek és ár nyé kok 
já té ka ti tok za tos tisz ta sá got su gall, nö vel ve a hely amúgy is túl jól mû kö dõ jel ké pi sé-
gét.

A fák min den re em lé kez nek, és ilyen tör té ne tek kel szó ra koz tat ják kis ked ven ce i ket 
dél elõt tön ként.

(MIN DEN REG GEL egye dül sé tált a ha tal mas pla tá nok alatt. So se un ta meg. 
A köd be bur ko ló zó táj, vagy még in kább a köd pá rá tól nyál kás jár da a lá ba alatt, mint-

ha egy faj ta meg ol dást kí nált vol na fel.
De mi re? )

VAR JAK KE RIN GE NEK a la kó te lep dél elõt ti csend jé ben, csep pet sem hang ta la nul. 
Fo lya ma to san be szû rõ dõ for ga lom zaj az alá fes tés. A var jak ke se lyû ként ke rin ge nek a 
há zak kö zöt ti sat nya és mes ter sé ges zöl dek fe lett. Ám va ló já ban a ci vi li zá ció csal ha tat-
lan je lei, a ku kák vonz zák õket. Ár nyas, fel nõtt fák hi á nyá ban lám pa va sak ra ül nek. 

Esõ lesz, gon dol ják a ve re bek, var jak ke rin ge nek. S be hú zód nak az ere szek alá vagy 
a há zak köz ti ré sek be. És köz ben iz gul nak, hogy a var jak nem hagy nak sem mit.

Va la mi kor idõ jós ok vol tak, mond ja a hím ve réb szür ke kis pár já nak. Bár nem ezért 
tisz te lem õket. Csak egy szer vá lasz ta nak párt ma guk nak. Ha a hím el pusz tul, a to jó nem 
áll ös  sze má sik hím mel, és for dít va. Ezért olyan ko mo rak, s ül nek gyak ran ma gá nyo-
san.

(TA LÁN AN TIK VÁ RI UM BA IN DULT, vé gig a tó par ton, kön  nyû zá por után. Így nem 
kel lett si et nie, mint mi kor lóg már az esõ lá ba. Rá ért, ke rül get te a po cso lyá kat. Né ha 
át ug rott egyet-egyet, köz ben pe dig le né zett. Be le a tó csa tü kör be, de nem lát hat ta ön ma-
gát, el su ha nó ban se. Csu pán vo nu ló, szür ke fel hõ ket lá tott. Mint ha egy má sik vi lág nyílt 
vol na meg elõt te. Aho va nincs át lé pés. Se át ug rás, mint egy po cso lya túl ol dal ára.

 Meg állt az egyik mel lett. Az egyik ép pen el úszó fel hõ mö gött is me rõs arc maszálódott 
szür ké vé. Az tán to vább ment. Ar ra gon dolt, mi lyen jó, hogy a tük rök nem rög zí tik az elé-
jük tá ru ló ar cot. Mi lyen nyo masz tó is len ne.

Ha ma ro san fel szá rad mind. Gon dol ta. S oda a rög zí tett vagy rög zí tet len tü kör kép. 
Va la mi ért azon ban ez a fel té te le zés, eb ben a pil la nat ban, na gyon két ség beej tõ nek tûnt. 

Az írás a fel szá radt tó csák em lé ke. Ír ta ott hon a nap ló já ba. Nyil ván õ ma ga sem tud ta 
vol na meg mon da ni, mit is je len te nek e sza vak.)

A DÉL ELÕTT MIN DEN KÉP PEN a si rá lyo ké. Még ak kor is, ha idõn ként el tûn nek, 
át köl töz nek a ver sek be. Ücsö rög nek, köl te nek egy ki csit, az tán ész re vét le nül tá voz nak. 
És új ra csak ott kö röz nek a vi zek fe lett, ren dü let le nül. Csak hi á nyuk le beg és len ge dez 
a köl tõi szö ve gek ben ezüs tö sen. 

A le eresz tett tó med ré nek al ján meg-meg csil la nó zöl des víz tük rei fö lött csa pat ba áll-
nak ös  sze a danka-, a vi har- és ezüst si rá lyok, majd ma gá nyo san rin ga tóz va emész te nek 
a ví zen.
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Nem na gyon ér dek li õket, hogy egy kor, kö zös õsük, a hó fe hér Li le Ma dár ürü lé ké vel 
gyó gyí tot ták ma gu kat az em be rek. Ha a Li le el for dí tot ta fe jét, a be teg ség ha lá los volt, 
ha nem, a be teg re füg geszt ve te kin te tét át vet te tõ le a kórt, el nyel te, majd fel szállt ve le a 
nap kö rü li le ve gõ ég be, hogy ott el éges se és szét szór ja. 

A ki rá lyi pa lo ták ud va rán ta nyá zott, ál lí tó lag. Er rõl az Öreg Fi lo ló gus, a ró zsás szí ne-
ze tû si rály tud na me sél ni. De meg tart ja ma gá nak e tu dást, mert a fi a ta lab ba kat ez már 
ab szo lút nem ér dek li. Nem úgy a la kó te le pi ku kák és kör nyé kük, és nem is be szél ve a 
sze mét le ra kat ok ról. Ahol szé gyen szem re, az õsi el len ség gel, a var jak kal együtt bo ga-
rász nak, kön  nyû zsák mány re mé nyé ben. Vagy a hal ágya kat fosz to gat ják, ha a hal õrök
ku tyái el szun dí ta nak ebéd után. Hi á ba in ti õket Nepomuki Szent Já nos, a vár ka nyar 
ta lap za tán, nem mél tó ez hoz zá tok... Er re a hi deg re hi vat koz nak, meg a kor ra, ami meg-
vál to zott. Mi re a szo bor csak dün  nyög to vább, mint egy ma ga elé.

(HIR TE LEN MEG ENY HÜLT AZ IDÕ, to cso gott a sá ros hó lé, de még is kény te len 
volt le ven ni a kesz tyût és le ha jol ni, be köt hes se ki bom lott, félfagyott ci põ fû zõ jét. Pen-
get ni húr ként. Mi vel se hogy sem akart en ge del mes ked ni. Mi e lõtt azon ban fel állt vol na, 
fel né zett. Ép pen ott állt ve le szem ben, a kor lát tó fe lõ li ol da lán. Ke resz te lõ Szent Já nos.
Ke zét ál dás ra emel ve várt, mint ha csak úgy fa gyott vol na meg. És még nem en ge dett 
fel. Mint ha csak rá várt vol na, já rul jon már vég re va la ki elé be. Mert a bib li kus idõk óta 
csak a ma da rak tisz te lik iga zán. Hi á ba mon da ná, el jön majd, aki nek õ a ci põ fû zõ jét se 
len ne mél tó be köt ni.

De mind ez csak jó val ké sõbb ju tott eszé be, mi kor már mes  sze volt a szo bor tól.
Nem baj, gon dol ta. Nem so ká ra úgy is meg te lik új ra a tó me der, és Ke resz te lõ lá bát 

vi dám hul lá mocs kák nyal dos sák majd. Ez fur csa mó don, meg nyug tat ta.)

NEM CSAK A DÉL ELÕTT VÉ GÉ BE csi vi tel nek be le szent ség tö rõ en a ve re bek. 
Foly ton ezt csi nál ják, a ma da rak legelvárosiasodottabb fa ja ként, Szent T. De zsõ vé den-
ce i ként. Min den hol ott van nak, a vá ros éle té nek min den év sza ká ban, a par kok ban és az 
au tó utak mel let ti bok ro kon, s az om la do zó vár fal bo ros tyán in dái kö zött egy aránt. 

Va la mi ért, még is a Ha rang láb, a nyolc szög le tû óra to rony és kör nyé ke lett leg han go-
sabb gyü le ke zé si he lyük. Ta lán, mert kö zel a ka pu ci nu sok temp lo ma, ha son ló, fá ból 
épült hu szár to ron  nyal, ahol szin tén sok ve réb hú zód hat meg. Ta lán, mert egye dül õk 
tud ták meg szok ni a vá ros szí vén át pul zá ló több sá vos for gal mat. Ta lán, mert a Vaszary-
iskola ta nu lói ön tu dat la nul is gon dos kod nak rend sze res éle lem rõl, az ott ho ni szend vi csek 
utol só fa lat ja it csön ge tés kor a ku ká ba vág va. Ta lán, mert a ve re be ket, a töb bi ma dár ral 
el len tét ben, ab szo lút nem za var ják vagy be fo lyá sol ják az idõ já rá si vi szon tag sá gok. 

Cse veg nek és csi pe get nek, né ha fel néz nek az óra to rony va la me lyik szám lap já ra, és 
vi dá man csi vi tel ve ve szik tu do má sul, hogy – a ha rang já ték be ve ze té se óta – im már mind-
egyik azo nos, pon tos idõt mu tat. Így, más okot kell ke res ni ük az ös  sze ve szés re. De nem 
kell ag gód ni, ta lál nak. Esõ ben, hó ban, nap sü tés ben. A vá ros éle té ben le gen dás – 1510-es 
– or szág gyû lés egy ko ri he lyén.

(AZ ESÕ UTÁ NI TÓ FÖ LÖTT sejt el mes köd ült, mi ként a ne héz és jó szö ve ge ken 
szo kott. A fo lya mi sé ta ha jó nyi tott fe dél ze té rõl néz te a kö ze le dõ vár egy re ha tal ma sabb 
fa la it. Men  nyi vel fé lel me te sebb és erõt su gár zóbb a víz rõl. A tó mé re tei is mint ha meg-
vál toz ná nak ilyen kor. 

Kö ze le dik a vár mel let ti ki kö tõ ál lo más. A par ton egy többszáz éves pla tán áll szá raz-
föl di bó ja ként. Ta lán még a haj da ni vár vé dõk ül tet ték a tö rö kök si ker te len ost ro ma után. 
A víz rõl néz ve egé szen olyan volt, mint ma ga a vá ros. Hogy mi ért ez ju tott eszé be, nem 
tud ta vol na meg mon da ni.)

A DÉL A JÉG MA DA RA KÉ. De nin cse nek se hol. Pe dig a ma dár ta ni ké zi köny vek 
sze rint itt kel le ne len ni ük, az Ál tal-ér part ja i nál. És röp tük ben is el ké ne káp ráz tat ni uk 
a meg fi gye lõt, aki nem mer hin ni a sze mé nek egy ilyen je le nés sze rû színkavalkád lát-
tán… Ám nin cse nek se hol. (Bi zo nyá ra nem akar ták, hogy tes tü ket be le erõ sza kol ják egy 
lé nyük tõl oly ide gen szö veg ka lit ká ba.)

Bi zo nyá ra ár nyé ku kat ke re sik va la hol. De nem meg ta lál ni, ha nem el vesz te ni akar ják 
va ló já ban. Azért is csap nak oly erõ sen a víz tü kör re idõn ként. Hogy meg ijes  szék, hagy ja 
õket bé kén, ne kö ves se foly ton min den ho vá. De épp e ku darc ból me rí te nek erõt, röp pen-
nek föl, s kez dik új ra.

Hi á nyuk ál tal azon ban a kép ze let nek is meg te rem tõ dik a ma ga fel ada ta. Ott van nak
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te hát az Ál tal-ér part ján, csak ép pen nem lát ni õket. Ta lán egy mo dern augur tud ná,
egy or ni to ló gus, hol ér de mes ke res ni õket. Mert va ló szí nû leg a jég ma dár is úgy vá laszt 
ma gá nak rej tek he lyet, ahogy Flau bert ja va sol ta Maupassant-nak. Ad dig fi gyel jen egy 
fát, míg az nem kezd kü lön böz ni a vi lág ös  szes fá já tól. Nos, azon a fán ül het most dél ben
a jég ma dár. Csak azt a fát kel le ne megtalálni…

(HA A DÉ LI VO NAT TAL ér ke zik, le száll, kö rül néz, az tán mint ha ide gen ként in dul na 
a vá ros ba. Ilyen kor ar ra a kér dés re pró bál ja meg ke res ni a vá laszt, mi ért ép pen itt él. 
Hisz an  nyi más he lyen él het ne. És az õ dön té se-e va ló já ban, vagy a vé let len hoz ta így. 
De nincs túl sok ide je töp ren ge ni, a he lyi já rat be áll, s a busz ab lak nem en ge di, hogy 
fi lo zo fi kus mély sé gek ben ka lan doz zon. Túl zot tan is is me rõs nek tû nik min den, a vá la szok 
is túl zot tan egy ér tel mû ek. Leg in kább az zal, hogy meg szûn nek lé tez ni. Va ló szí nû leg, ha 
ré gi, bel sõ és rej tett ut cá kon gya lo gol na, len ne ide je rá jön ni, nem az a fon tos, mi ért. 
Hanem…

Va la mi is me ret len erõ von zá sá ban még is le száll a vá ros köz pont elõtt. Mint ha csak 
tér kép rõl ol vas ná egy el kép zelt út vo nal he lyes sé gét, el len õriz né a be je lölt ob jek tu mo-
kat, tény leg ott van nak-e. Ha rang láb, volt párt ház, SPAR, Kris tály szál ló, Er zsé bet tér, 
Ma lom ho tel, Kris tály strand, a ro mos Pál ma szál ló, az An gol park két be já ra ta... De 
egy lé nyeg te len ok nál fog va most még is a har ma dik kell, a rej tett ka pu, mely nek át lép he-
tõ sé gét Két Griff vi gyáz za. A Két Griff kell. Nem lát sza nak már griff nek, le kop tak. Épp 
et tõl szé pek. Mi lye nek is le het tek új ko ruk ban. Akár a fris sen res ta u rált piéták, il lú zió-
rom bo ló ak. 

Be lép, no ha nem hagy fel min den re mén  nyel, hogy a Cseke-tó, mint min dig, a he lyén
lesz. És ott is van. Part ján a ne ve ze tes Ka zin czy -pad dal, szfinx-után za tok kal, a mû ro mok 
osz lop fõ in pe dig a grif fek má so la tai kí sér te nek. Is me ret len mí to szo kat su gall nak, me lyek 
ki ta lá lá sá hoz már nem ma rad ere je. 

Hagy ja hát, hogy be al ko nyod jon. Mind ezt majd úgy is ki kell cso ma gol nia a fe hér
pa pír lap elõtt...)

A VÁR HI ÁNY ZÓ TOR NYA FÖ LÖTT négy hat  tyú ból ál ló sza bá lyos alak zat sze li 
át az eget a pil la nat tü né keny sé gé nek je gyé ben. Mint ha csak álom kép len ne. A kö vet ke-
zõ, a rá cso dál ko zást kö ve tõ pil la nat ban már nincs ott sem mi. Pe dig mint ha még a szár-
nya ik ka var ta lég ör vé nye ket érez nénk az ar cun kon. 

Hány ki ló egy hat  tyú, kér dez te a köl tõ.
És tény leg, med dig bír ják e lát ha tó an ne héz kes tes tek az emel ke dést, a re pü lést? La kó-

te le pek, négy sá vos au tó utak, szán tó föl dek fö lött. Vagy le száll nak-e már a Fé nyes-für dõ 
té li me den cé jé nek csa lo ga tó an csil lo gó víz tük ré re pi hen ni egyet. A ki halt nak hitt strand 
csend jét azon ban gõ zöl gõ tes tû, mez te len em be rek za var ják, akik na gyo kat csob ban nak 
a víz be. Ki iga zo dik el az em be re ken, néz nek ös  sze a hat  tyúk. Így hát rébb, a for rá sok 
egy ko ri te rü le tén száll nak csak le. Egy kor, a me leg vi zû for rá sok mel lett min dig meg pi-
hen het tek, mert tud ták, so sem fagy nak be e me den cé vé szé le sü lõ ta vacs kák. 

De va jon mi re em lé kez het egy hat  tyú? És négy? És együtt?
A sza u ná zók nem hisz nek a sze mük nek. Hal dok ló hattyúk?, szép emlékezet?, kér dez-

het nék a vá rost is meg járt, nagy Nem ze ti Köl tõ, egy ke vés bé is mert vers so rá val. De 
eszük be sem jut ilyes mi, in kább ar ról ér te kez nek, va jon ma dár inf lu en zá sok-e ezek a 
ma da rak. Majd ar ról, ki ki vel, és hol. Volt sí el ni, te ni szez ni, te kéz ni. A hat  tyúk gyor san 
a fe le dés je ges vi zé be me rül nek.

(BUSZ HOZ SI ET VE min dig a tó part fe lõl kö ze lít a vég ál lo más hoz. A vár árok elõtt 
megy el. Hogy lás sa ma ga elõtt és el len õriz hes se, min den meg van.

Még is le beg ve ma rad ben ne egy ér zés.
Ha még is si ke rül meg ra gad nia va la mi konk ré tu mot, ak kor a le eresz tett tó me der fe lett 

me lan ko li ku san kö rö zõ si rá lyok ké pe lesz az, be le ég ve ko po nyá ja hát só fa lá ba. Le gyen 
majd min töp ren ge ni jö võ ko rok ré gé sze i nek.

A vár te rasz ról néz ve a le me nõ nap al ko nyu la tá ban min dig fel csil lan a ki kö tõ re mé-
nye.)

A MOL NÁR FECS KÉK (itt)létét a kert vá ros csa lá di há za i nak ere sze in az üres sár-
fész kek jel zik. Ha a ve re bek nem köl töz nek be és nem ve rik szét az il le gá li san el fog lalt 
épít mé nye ket. 

Ha nem õk, a ház la kók. Akik nyá ron han go san örömködve za var ják meg a fecs ke csa-
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lád ki csi nye i nek ete té si szer tar tá sát, most az üres fész ket, esz té ti kai okok ra hi vat koz va 
ve rik le. 

A le vert fecs ke fész kek kö rül Wilde Oscar szel le me kí sért. Bol dog Her ce gé nek meg fa-
gyott fecs ke-tör té ne tét me sé li az al vók nak. Akik azt hi szik, ez csak álom. 

(A SZE MER KÉ LÕ ESÕ BEN a tó kert vá ros fe lõ li ré szé nek par ti feny ve sé ben lép ke-
dett. A sé tán  nyal pár hu za mos au tó út ról jól hal lot ta a sze mély gép ko csik, a bu szok vagy 
ka mi o nok su ha ná sát. Ami ki zá ró lag az esõ vel áz ta tott asz falt sa já tos sá ga. Sze ret te eze-
ket a han go kat. Fõ leg, ha az esõ fel hõk tõl el sö té tült ég bolt mi att a fák tör zsei kö zé idõn-
ként ref lek to rok fény dár dái csa pód nak. El ho má lyo su ló szem mel azt kí ván ta, bár csak 
szí ve kö ze pé ig ha tol na az egyik. Át szúr na raj ta, majd foly tat ná út ját to vább. Va la mit 
el vin ne így be lõ le, ta lán a vá gyat.

Lát ha tat lan akart len ni, akár a vá ros ban la kó an gya lok.)

KE VE SEN TUD JÁK, A GA LAM BOK igen jár ta sak a mû vé szet tör té net ben. Mint 
ahogy meg ta nul ták azt is, ho gyan kell az em ber rel együttél ni. El fo gad ni az ala mizs na-
ként le szórt szá raz ke nyér tör me lé ket, még is meg tar ta ni önál ló vé le mé nyü ket, pl. a köz té-
ri szob rok kal szem ben. (Sem mi sér tõ dé keny ség az olyan táb lák lát tán, hogy Kér jük, ne 
etes se a ga lam bo kat, csak a pat ká nyo kat hiz lal ja ve le!)

A túl zott büsz ke ség je le egyéb ként az is, hogy foly ton el ra gad ta tott kri ti ká val dí jaz-
zák a vá ros esõ mar ta fém szob ra it. A ma ga biz tos ság je le, hogy azt hi szik, a ga lamb szar-
tól pa ti ná zó dik. A le sza rás azon ban a tet szés je le a ga lam bok nál, a tisz te le té, hogy ott 
sze ret nek len ni. Oly an  nyi ra, hogy. Még „azért” sem re pül nek el on nan. A szép sé get 
an  nyi ra biz ton sá gos nak ér zik. (Te hát af fé le böl csész lé lek ként igen na i vak is.)

A Di a na-szo bor ke zén ülõ só lyom ról pél dá ul jól tud ják, hogy nem va ló sá gos. Hi á ba 
az egyet len hi te les, jól meg mun kált rész le te az el hi bá zott kom po zí ci ó nak. A ré gi zsi na gó-
ga mel let ti új szo bor ról is rög tön tud ták (hi á ba, a jár tas ság!), hogy nem MIMek (Min den 
Idõk Már tír jai), ha nem csak sze gény, sze ren csét len ál do za tok. Ám a fe ke te már vány 
– saj na – nem pa ti náz ha tó. 

Az épü le tek, a la kó há zak pár ká nyai, az egész ség ház és a mû ve lõ dé si ház bá dogte te je 
szin tén e kü lön le ges be vo nat tal büsz kél ked het nek. Bár le het (sõt, biz tos), hogy itt a si rá-
lyok mû ve let len sé ge né mi leg ös  sze za var ta az esz té ti kai ér ték ren det.

(LÁT SZÓ LAG IS ME RÕS HE LYE KEN, a té li vá ros ban bo lyong. 
Az ut cá kon sen ki, ön ma ga elõl me ne kül te hát. 
A nagy temp lom mel lett el, fel a ki lá tó to rony fe lé, a kõ ke resz tek hez. A kõ tá ro ló fö lött 

meg áll. In nen át lát a ré gi zsi dó te me tõ om la do zó kõ fa la fe lett. Nem egy prá gai, de ti tok-
za tos, szin te érint he tet len né szõt te a nö vény zet a sí ro kat. Leg na gyobb meg le pe tés re a 
szö ve vény bõl ki buk kan itt-ott egy-egy friss év szám is.

Ám in nen tõl csak a kép ze let vi szi. Mi re fel esz mél, már a pa pír fö lött ül, s ol vas sa a 
mon da tot im már meg nyu god va. Lát szó lag is me rõs he lye ken...)

KU TYA SÉ TÁL TA TÁS IDE JE ALATT fi gyel he tõ meg leg job ban, a ké sõ  dél utá ni 
hos  szú ra nyú ló idõ szak ban – de idõn ként ko ra reg gel is –, ahogy a ki lá tó to rony ban fész-
ke lõ vö rös vér csék por tyá zás ra in dul nak. Ri o gat ják a rend kí vül tak ti ku san, cso port ban 
– lát szó lag té to ván és cél ta la nul – szál lon gó vad ga lam bo kat. Pró bál nak egy-egy ál do zat-
nak va lót le sza kí ta ni a csa pat ból. Ám a vad ga lamb ok rossz hí rük el le né re – mi sze rint 
rend kí vül os to bák len né nek –, hisz nek a kö zös ség meg tar tó ere jé ben, s nem dõl nek be 
a ra ga do zó pá ros trükk je i nek. 

Sza bad gyü le ke ze tük törzs he lye az ál lan dó vér cse ve szély el le né re is a Kál vá ria-szo-
bor cso port. Hal lot ták, ahol nagy a ve szély, kö zel a meg men tõ. Gyü le ke ze tük ve ze tõ je 
sze rint a ke reszt a kap cso lat kul csa az em be rek és a vad ga lamb ok kö zött. Noé ugyan is 
nem vé let le nül kül dött ép pen vad ga lam bot a szá raz föld fel ku ta tá sá ra. És an nak ide jén
sem vé let le nül küld te el az em be rek is te ne kül döt tét vad ga lamb képében…

A mú ló idõ és az idõ já rás ál tal több szö rö sen is át csi szolt mí toszt, akár csak e szo bor te-
ma ti kát egy re in kább ked vük re va ló nak ér zik. Hisz a le ko pott la tor fe jek nek már egé szen
an gyal ar cuk van. Ha úgy tet szik, vad ga lamb po fá juk.

De csak amíg hul la ni, szál lin góz ni nem kezd a szo bor cson ko kat fe hér géz ként be fe dõ 
hó.

(MUN KÁ BÓL HA ZA FE LÉ TAR TOTT, nem csak rö vid sé ge mi att vá laszt va ezt az 
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út vo na lat. Vé gig a tó par ton, a vár ral szem köz ti ol da lon. Az isza pos, le en ge dett tó me der 
lát vá nyá tól fel idé zõ dött ben ne egy rég óta is mert kép. 

Al ko nyo dott. A le bu kó Nap vö rös és sár ga su ga ra i nak erõt len szín kom po zí ci ó ja le be-
gõ ár nyak ként raj zol ta ki a vász non a ket tõs temp lom to rony és az egy ko ri pi a ris ta rend-
ház im po záns épü le té nek szi lu ett je it. A ro man ti kus né met fes tõ táj ké pe i nek han gu la ta 
tört rá. A kép bel se je fe lé for du ló ala kok tit ka, hogy nem néz het nek más fe lé, a lát vány
tö ké le tes sé ge és egy sze ri sé ge fog va tart ja te kin te tü ket. 

És ami kor ott hon elõ vet te a fes tõ al bu mát, nem le põ dött meg, hogy a le en ge dett al ko-
nyi tó med ret áb rá zo ló ké pen õ ma ga is raj ta van. Ter mé sze te sen hát tal a Né zõ nek, a 
kép hát te re fe lé kém lel ve, át a tó fö lött, s a vá ros fe lett is el, ro man ti kus mes  sze ség be, 
az idõt len ség be bá mul va.)

AL KO NYAT KOR A RÉ GI VÁ ROS RÉSZ HÁZ TE TÕI fö lött is mét ma dár ár nyak 
húz nak át. Per sze lát ha tat la nul, de hang juk ról jól fel is mer he tõ en, a tó ra igye kez nek éj sza-
káz ni. Eköz ben a vá ros la kók is ha za ér kez nek las san. A busz ról le száll va, a vég ál lo más 
esõ tó csá i ban to pog va eszük be se jut, hogy ta lán ép pen ilyen nek kel le ne len nie a meg-
ér ke zés nek egy má sik vá ros ba. Rá le hes sen új ra és új ra cso dál koz ni az is me rõs rész le-
tek re, me lyek min den na pos ál lan dó sá guk ban min dennap mást mu tat nak. A ha za ér ke zés 
ér zé se azon ban még min dig nem ko cso nyá so dik meg a szív kam rá i ban. 

Va la mi hi ány zik, hall ják õk is a bel sõ han got, mely egy re job ban erõ sö dik, fe jük fö lé 
ér, ám az es er nyõk alól sen ki sem néz fel. Pe dig hall ják.

A vad li bák el len ben le néz nek. Nem za var ja õket a szi tá ló esõ, sõt, egye ne sen jól esik. 
Ahogy né zik az em be re ket. De nincs ide jük elér zé ke nyül ni, igye kez nek a tó ra, szük sé-
gük van pi he nés re a más nap haj na li to vább in du lás hoz. És me sék re is ter mé sze te sen. 
Olya nok ra pél dá ul, hogy ami kor bölcs ro ko na ik Szi cí li á ból a tél ke gyet len sé ge elõl 
Egyip tom ba köl töz tek, a taorminai hegy fe lett, ahol a Sa sok ta nyáz tak, csak úgy jut hat-
tak át, ha csõ rük be kö vet vet tek. Így fe cse gés-gá go gás nél kül, csend ben és ép ség ben 
re pül tek át e ve szé lyes te rü let fe lett. 

Na, szép ál mo kat, gye re kek!

(EGY TEN GER ALATT JÁ RÓ RÓL ÁL MO DOTT. Pe risz kó pon ke resz tül, a há zak fö lött 
kém lel te az éj sza kai vá rost. En nek a tó csá nak a tük re akár a tó ezüs tös csil la ná sa is 
le het ne, for dult az el sõ tiszt hez. Fe lül rõl pász táz ta a fá kat. Mint egy be kap csol va fe lej tett 
té vé kép er nyõn. A ha tal mas, öreg pla tán ég be mar ko ló ágai meg nyug tat ták. Vis  sza me rült 
a mély be.

Reg gel ar ra a fel is me rés re éb red majd, nem is gon dol ta vol na, hogy ilyen kö zel a 
ki kö tõ.)

ÉJ SZA KA A TEMP LOM TOR NYÁ BAN fész ke lõ gyöngy ba golycsa lád ke reszt be-
ka sul sze li át a vá rost táp lá lék után ku tat va. Csak szárny su ho gá suk kal árul hat nák el 
je len lé tü ket a vá ros éj sza kai élet te ré ben, de az pu ha, né ma és nesz te len. Ár nya ik a ned-
ves jár dá hoz ta pad nak.

A sar ki kocs ma pin cé re zár óra után ki áll a nyi tott aj tó ba, el szív egy ci git, és min den
éj jel vár ja azt a va la mit. Ami el su han majd, szin te nesz te le nül, a fe je fö lött. Mint az 
an gya lo kat kép ze lik egye sek. De nem mer be szél ni ró la sen ki nek.

(MÁR VI LÁ GO SO DOTT, ami kor el gém be re dett tag ja it óva to san meg moz gat va pró-
bál ta fel fris sí te ni vér ke rin gés ét. A könyv még min dig nyit va he vert az ölé ben. A sze me-
tes ko csi foj tott dü bör gé se éb reszt het te fel. Mi vel ru há ban aludt el, csak ka bá tot vett és 
in dult is ku tyá já val a tó part fe lé. Ma min den kép pen lát ni akar ta... 

 En nél a mon dat nál ki kap csol ta szá mí tó gé pét. Az ös  sze gyûrt váz la to kat a pa pír sze me-
tes be dob ta. Be csuk ta az aj tót, és va ló ban el ment. A tó par ton egy hasz nált busz jegy re 
a zse bé ben lé võ ce ru za csonk kal még né hány sort írt. Az tán a leg kö ze leb bi sze me tes be 
dob ta.)

SZÉT FRÖCS KÖ LÕ DÕ TUS PON TOK röp pen nek szét a tej fe hér köd ben az üres 
tó me der fö lött, hogy va la mi is me ret len erõ szo rí tá sá ban sza bá lyos alak zat ba ren de zõd-
je nek is mét.

Így in dul a reg gel.


