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CZIFRIK BA LÁZS

Gyõr – a mon da tok ha tá rán 
Ro mos még a vár, 
a tég lák ki áll nak
a fal ból, még fo kok
a grá di cson, 
az ég be ve ze tõn. 

A fél ho mály ban, a vár fal tö vé ben, ahol ka nya ro dik a Rá ba, hogy a 
rö vid ív után egy egye nes men tén ol vad jon ös  sze a Mo so ni-Du ná val, és 
szí nez ze a mély zöld fo lyót sár gá ra, és a fel ka vart iszap va la mi meg ha-
tá roz ha tat lan szín ben sod ród jon, buk jon alá a má sik fo lyó al gá tól sö tét, 
rej tett ör vé nye i ben, ott, ab ban a fél ho mály ban csó kol tam meg elõ ször
a lányt, akit most Sár ga Õsz nek ne ve zek. Las sú volt, ne héz és cigaret-
taízû.

Vár tam, hogy át ölel, va la mit kezd a tes tem mel, de nem, csak a vál lam-
ra fek tet te ke zét, fe jét nem moz dí tot ta, csak hú sos és vas tag nyel vé vel 
las san, va la mi mély ütem re, mo no ton lük tet ve moz gott a szám ban. Ez 
nem az élet, ez nem a vágy, ki a bál tam, de nem volt hang, mert a sza-
vak kal együtt min den benn sza kadt a csók ban. Ez a ha lál, ér tet tem meg, 
amely mód sze re sen és vis  sza for dít ha tat la nul köl tö zött be lém. Én az övé, 
õ sen kié.

Fuss, mint a ki csi pa tak,
csö rög ve ker tek alatt.

Si ká to ros ut ca. Sar ló-köz. Em lék szem, hogy örül tem, mi kor rá jöt-
tem, hogy tény leg sar ló ala kú. Hogy a név és a for ma egy. A fél kör rõl 
tud tam, hi szen szám ta lan szor vé gig fu tot tam raj ta, hi szen szám ta lan szor 
dön töt tem a ka nyar ban bi cik lim, de ami kor elõ ször lát tam sar lót, ak kor
szét áradt ben nem a bol dog ság. Hát ilyen az ut ca, sar ló ala kú, ér ti tek? Ez 
a ti tok. For gat tam a szer szá mot, ma gas ba re pül tem, s ma dár táv lat ból rá il-
lesz tet tem a köz ívé re a szer szá mot. Stim melt! Szép a vi lág! – zu han tam 
alá, mint a szûk és sod ró me der tõl meg ré sze gült pa tak, alá a le tö rés nek, 
a mély be, a nyu godt, las sú sod rá sú fo lyó ba.

Az em lé ke id, mint szá raz
ke nyér ha jak. Ko sár ba gyûjt ve,
egy más ba ga ba lyod va
la pul nak a spájz ban.
Rád vár nak, a gyer mek re,
hogy ma gad dal vidd õket,
hat  tyú kat etet ni.

Kez det ben a Rá ba-part ra jár tunk. Apa mel lett lép del tem né mán, 
egye dül a nej lon zacs kó zör gött, ló bál tam, unal mam ban be le rúg tam, 
csa var gat tam, ráz tam. Apa ment, én mel let te. Az ágyúk hoz ér ve elõ rero-
han tam, le a lép csõn, vé gig mász tam az ös  szes ágyút, apa várt, hogy tü rel-
me sen-e, azt nem tu dom, de várt ma ga elé néz ve. A hat  tyúk! – ug rot tam 
le a ko mor fe ke te, né ma tor kú ágyúk ról, hogy az in nen sõ par ton vár jam 



132

a túl par ti hat  tyú kat, akik las san meg for dul tak, s íves, lágy, fe hér nya ku-
kat ke cse sen rin gat va ös  sze gyûl tek elõt tem, ta pos ták a vi zet, s fi gyel ték 
min den moz du la tom, ki mér ten vol tak tü rel met le nek, s mi kor len dült a 
ke zem, egy szer re nyúlt meg, bu kott alá a hó fe hér raj. Nem dob tam sem-
mit! – ne vet tem. Még nem dob tam ke nye ret! Mit ke res tek a víz ben, ó de 
bu ták is vagy tok, ti hat  tyúk, ne vet ve néz tem hát ra, apa ásí tott, dél után
volt, örök dél után, na pos, hi deg. Az tán re pül tek a ke nyér ha jak, fod ro zó-
dott a víz, majd las san el hal tak a ne szek. Hát ra for dul tam, el fo gyott a 
ke nyér, mö göt tem nem volt sen ki, mö göt tem so ha sem volt sen ki.

A ka za ma ták ban te laksz.
Ben nük, mint ma gad ban, bo lyongsz.

A má sik vár. A bel vá ros kö ze pén. Tíz eme le te sek õr zik. A Gaz da 
be ke rí tet te há zát, s mint a Hét to rony ban, ra bok az õr zõk ma guk is. Szin-
ten ként egy más ra pa kol va. Sen ki nem lát sen kit, csak a ci põk ko po gá sa, 
krá ko gás, só haj tás, ne ve tés, ürí tés; en  nyit tud nak egy más ról. A memb-
rán vas be ton fal nyi.

 Több száz em ber ma ga sa alatt a roncs vár a ka za ma ták kal. Mi gye re-
kek, a ránk épült föl nõt tek alatt úgy tud juk, az egyik alag út a sok kö zül 
el ve zet Pan non hal má ra, az apát sá gig.

Szin te min den já rat be om lott. Csak egy tá tong: ma ró húgy szag, 
rong  gyá fes lett ru hák, ru gó kig csu pa szo dott ágy be té tek. Er re kell el in-
dul ni, ez a jár ha tó, a volt me ne kü lõút a tö rök ide jén, a vész elõl.

Me lyi künk in dul el? Me lyi künk lép be a sö tét ség va ló di tor ká ba? 
Zseb lám pá ink fé nye bi zony ta lan, li dérc ként im bo lyog, mint mi ma gunk.
Nem me rünk egy más ar cá ba vi lá gí ta ni. Ez a mi já té kunk: a vá ros alat ti
gyá va fény. Me lyi künk lám pá ja al szik ki elõ ször?

Az gyõz tes lesz vagy vesz tes?

Ez a vá ros égett vala,
Úgy hív ták, hogy Ja nik kala.

Ja nik kala. Így hív ták a tö rö kök Gyõrt, ami kor hó dí tók ként csak az 
üsz kös ro mo kat ta lál ták. Ezt hoz ta az õsz, a ma gá ba-for du ló, tö ké le tes 
pom pát. 

Ja nik kaláról, a vá ro som ról Ba kó tól, az író tól hal lot tam. Õt is ez a 
vá ros ne vel te, olyan ná, ami lyen né.

Ba kó más ról is me sélt. Õ vitt, ve ze tett be a vá ros ta pasz tal ha tó kul tú-
rá já ba. Ba kó író volt, s em ber akart len ni, én em ber vol tam, s író akar-
tam len ni. Jár tuk kör be a Szé kes egy há zat, s mint va la mi má sít ha tat lant, 
ke res tük Arrabona kö ve it. It tunk, it tunk és it tunk.

Vé gül a vá ros az egyik ára dás sal ki mo sott ma gá ból min ket, mert 
kön  nyû nek ta lál tat tunk, alá nem me rül tünk. Mint az uszadékfák, hagy-
tuk el az ár te ret.

De már gyógy ul a seb, üsz kös fa lak nak nyo ma sincs, és a vaskakas 
sem csi ko rog a sár ga, õszi szél ben.


