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TÓTH VIL MOS

Kül sõ Ár pád, a Gyár vá ro si

– Hogy ki vagy te – mond ta egy tû zõ na pon Kül sõ Ár pád nak a gyár vá ro si Ku lák tör-
zsi asz ta la fö lé ha jol va a ra vasz, és a le o párd min tás cuc cok iránt kü lö nös von zal mat ér zõ 
Al bert –, azt me séld el vég re mi ne künk, Gyár vá ro si ak nak, te Kül sõ!

– Ezt ta lán úgy tud nám kö rül ír ni – só haj tott ak ko rát Kül sõ Ár pád, mint a bé nán szü-
le tett gye rek a spár tai kór ház ban, köz ben kis sé fel vont szem öl dök kel fi gyel ve a vi lág
tit kos ol da lá ról át sej lõ kör pe csé tek re –, hogy ti, Gyár vá ro si ak, a fremenek vol ná tok, a 
té ren rend sze re sen úgy haj nal tájt gyü le ke zõ, fer de szem mel né zõ földönkívüliek va ló já-
ban el len sé ge ink kül döt tei, a na vi gá to rok több sé ge je len leg Fe ke te vá ros ban tar tóz ko dik, 
de én itt va gyok ve le tek, mert én pe dig – itt Kül sõ Ár pád el hall ga tott, hát ra dõlt, meg le-
gel tet ve nyá jas te kin te tét a lá bai kö rül há lás fü vek ként fi gye lõ Gyárvárosiakon, egyút tal 
ket tõs gon do lat be éke lést pro du kál va rög tön a leg el sõ mon da tá ban – Muad-Dib va gyok. 
Ami kor már csá szár. – Az zal ago ni zál va be le kor tyolt az az na pi el sõ unamunába. Tá vol-
ról orosz lá nok or dí tá sát hoz ta a szél, aho gyan ez meg szo kott volt Gyár vá ros ban.

A ze ne el hall ga tott. A Gyár vá ro si ak hü lyén néz tek.
– Meg pró bál koz ha tunk egy má sik ha son lat tal is – vet te a la pot Kül sõ Ár pád, me lyet

gyors moz du la tok kal te le hin tett ter ve zett be szé lyé nek röp ke váz la tá val. – Ám le gyen,
csak el ne múl jék tõ lem a ke se rû po hár – mor mol ta, s ké szen lét be he lyez vén a to rok kö-
szö rût, be le fo gott:

– An  nyi éve már, mint az Ipar csa tor ná ban a csu ka, hogy elõ ször Gyár vá ros ba ér kez-
tem. Min den ki az volt, ami, ki pa raszt, ki pro li, de ti, de rék Gyár vá ro si ak, már ak kor
ki vá lób bak vol ta tok min den ki nél az egész sza bad s ki rá lyi Vá ros ban, a mi Vá ro sunk ban, 
amely amúgy ki vá lóbb min den más sza bad s ki rá lyi vá ros nál, hogy ke vés bé je len tõs te le-
pü lés tí pu so kat ne is em lít sek, szé les e hon ban, az egy ko ri a kat is be le ért ve.

Mint ha mi sem tör tént vol na, s va ló ban. A de rék Gyár vá ro si ak tû nõ dést mí mel tek, 
majd anél kül, hogy szer vez ked ni kezd tek vol na, még is szin te egy szer re, mint egy va rázs-
ütés re kor tyol tak po ha ruk ból, ki é be mi volt.
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– Gyár vá ros te hát a vi lág sze ren csé seb bik fe lé hez tar to zik? – kér dez te sa va nyú arc cal 
a ra vasz, de né ha ba kot lö võ Al bert, aki az nap vi ze let min tá ja tár sa sá gá ban hagy ta el ott-
ho nát, de el sõ út ja a gyár vá ro si Ku lák ba ve ze tett.

– Az már igaz, hogy Gyár vá ros csak egy van – fog ta sza ván a szö get a szom szé dos 
asz tal nál Nán di, a fi lo zó fu sok vil lany sze re lõ je, aki dru sza ság ban állt a Kül sõ Ár pád-cik-
lus ban egye bütt fel te he tõ en sze rep lõ má sik Nándival, az ál lam vas utak el sõ heavy metal 
ze ne ka rá nak las sú ke zû gi tá ro sá val, aki rõl amúgy nem le he tett tud ni, hogy a gi tá rok 
né pes csa lád fá já nak pon to san mely haj tá sán gya ko rol ja mû vé sze tét, hisz hang szer ét 
so ha nem hord ta ma gá val, s be szél ni sem volt haj lan dó ró la, ép pen így kény sze rít ve a 
hi po té zi sek tar to má nyá ba a min den bi zon  nyal be cses jó szá got. En nek a má sik Nándinak, 
ki rõl e pil la nat ban már va ló szí nû sít he tõ, hogy a cik lus nak ép pen ezen a pont ján sze re pel, 
egyéb ként is meg le he tõ sen szûk lé re volt ereszt ve a szó tá ra, iga zá ból min dig csak két 
szót mo tyo gott: azt, hogy gi tár és azt, hogy vo nat. – Már pe dig aki Gyár vá ro si, ha meg te-
he ti, itt hon te szi az idõ vel azt, amit szó dás a lo vá val.

– Ki szólt? – kap ta fel fe jét a gyár vá ro si Ku lák egy tá vo lab bi szeg le té ben a ke rü let 
be he mót szó dá sa, aki szü le té se ál tal tar ta lom mal töl töt te meg a „zord kül sõ mö gött ér zõ
szív do bog” ki fe je zést, de csak né hány bá dog hul la dék gyûj tõ és egy ki sebb lift szek rény 
zö re je jött vá lasz ként, me lye ket oda kint gör ge tett a sze líd nyá ri dél után ból ki bon ta ko zó 
vi har fu val la ta.

– Gyár vá ros csak egy – bó lin tott ke gye sen a fi lo zó fu sok vil lany sze re lõ je fe lé Kül sõ 
Ár pád. – Gyár vá ros tõ lem füg get len. Gyár vá ros ön ma gá ban az, ami: ki vá lóbb a sza bad s 
ki rá lyi Vá ros min den más ke rü le té nél, ki vált képp a pa pa gáj há zi ak nál, a jancsifalviaknál 
és a szesz gyá ri ak nál, aho gyan a Vá ros, a mi sza bad s ki rá lyi Vá ro sunk ki vá lóbb min den 
más vá ros nál, s or szá gunk min den más or szág nál. Más ként fo gal maz va Vá ro sunk olyan 
eb ben a ha zá ban és or szá gunk olyan eb ben a vi lág ban, mint sze rény és je len ték te len 
ke rü le tünk, a mi Gyár vá ro sunk õben ne, a sza bad s ki rá lyi Vá ros ban. Már pe dig en nek 
így kell len nie, hi szen mi más le het ne a rang ja an nak a ke rü let nek, mely ben tró fea bí rá ló 
bi zott ság van szil fa vad szob rok kal, majd nem épült ben ne vi lág ke res ke del mi ki kö tõ, sõt, 
sa ját ál lam vas úti ál lo más sal és rom busz já rat tal ren del ke zik.

A Gyár vá ro si ak olyan szor gal ma san jegy ze tel tek, mint ha a maj da ni Kül sõ Ár pád-
em lék mû fel irat ára ki írt pá lyá zat hoz ké szü lõ elõ ta nul má nya i kon dol goz ná nak, s csak-
ugyan.

– Gyár vá ro sinak len ni ki vált ság, mi ként ne kem is az volt, hogy Gyár vá ro si le het tem, 
mert Gyár vá ros tõ lem füg get le nül is lé te zik, és az, ami. De én ad tam, s adok ép pen
ér tel met a lé te zé sé nek. Gyár vá ros ál ta lam éb red het rá ön ma gá ra, ál ta lam forr hat fel új ra
meg fa gyott vé re, és ak kor ta lán is mét fel csen dül het, ami nek ilyen kor fel kell csen dül-
nie. Ha Gyár vá ros ön ma gá ra éb red, ha tal ma sabb le het min den nél, s ti, jó Gyár vá ro si ak, 
ha tal ma sab bak min den ki nél!

– És az ho gyan le het sé ges, Kül sõ Ár pád? – te kin tet tek fel rá bol dog ság ban tob zód va 
az egy ügyû Gyár vá ro si ak.

– Az in for má ció mo no po li zá lá sa – mond ta Kül sõ Ár pád – ké jes do log volt szá mom ra 
min dig, mint a vi lág há bo rú hõ si ha lot ta i nak név so rát bön gész ni egy ko ri ele mi is ko lám 
ho má lyos fo lyo só ján, mû vész lel kem osz lo pá nak erõs ta lap za tá ban. Ó, azok az agy ve lõk-
tõl ros ka do zó, min dig zárt szek ré nyek! Ó, ked ves ta ní tóm, ki egy szer a sza bad s ki rá lyi 
Vá ros va la hai bom bá zá sá ról be szélt, s kér dé sünk re, hogy mit tett õ, így fe lelt: „Be áll-
tam egy eresz alá.” – S foly tat ta vol na, le he tõ leg úgy, hogy a foly ta tás csu pán ak tu á lis 
kör mon da ta so ron kö vet ke zõ tag mon da tá nak tûn jék, ám ek kor meg je lent a gyár vá ro si 
Ku lák be já ra tá ban Far kas Ber ta lan.

Ép pen ka pó ra jõ vén, mint majd lát ni fog juk, bár az el sõ pil la nat ban vél he tõ en kí nos 
ke lep cé nek fog tûn ni a hely zet.

– Kül sõ Ár pá dot ke re sem – mond ta Far kas Ber ta lan, s lát szott raj ta, hogy meg is akar-
ja ta lál ni –, mert el szá mol ni va lóm akadt ve le.

És ek kor Kül sõ Ár pád nak egy pil la nat ra – csak egyet len egy re, de ak kor is! – tor kán 
akadt a meg kez dett mon dat. Még ha a tor kán akadt vol na, de alá is ha nyat lott Kül sõ 
Ár pád fe ke te gyom rá ba, s úgy el te rült, mint Ti sza Kál mán a du nai szél tõl. Egy pil la-
na tig úgy bá mult Kül sõ Ár pád, mint a gyár vá ro si emu, aki tem pe ra men tu mos, mert 
Gyár vá ro si, de csak bá mul, mert emu. Egyet len pil la nat volt csu pán, de amíg tar tott,
a vi lág min den ség moz gá sa olyan ka o ti kus nak tûnt, mint az ûr ha jó sé, aki nek a start nál
nyit va ma radt a biz ton sá gi öve.

Csu pán egyet len pil la nat volt. Egyet len pil la nat, s az sem a hos  szú ak kö zül va ló, majd 
Kül sõ Ár pád meg ráz kó dott, mint a bajkonuri ab lak üveg, és – el hagy ván az ed di gi ek rá 
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néz ve leg cin ke sebb be kez dé sét – ma gá hoz ra gad ta a kez de mé nye zést. Nyá ja san for dult 
né pünk büsz ke sé gé hez:

– Én va gyok Kül sõ Ár pád. Tud tam, hogy ma fogsz el jön ni, Ber ta lan – s hel  lyel 
kí nál ta a mes  szi rõl jött ven dé get, ahogy il lik. Min den ki el csen de se dett, ami er re fe lé 
rit ka kü lön le ges ség nek szá mí tott. Ek ko ra csen det leg fel jebb zár óra után más fe les sel 
hall ha tott ed dig a gyár vá ro si Ku lák amúgy ki ta nult nak mond ha tó ön tött vas ka ta pult ja. 
A Gyár vá ro si ak né mán ka var gat ták szörp je i ket, és a sze mük sar ká ból Far kas Ber ta lant 
les ték. Ám Kül sõ Ár pád érez te, hogy a tö me ges csend fel osz la tá sa ma is mét az õ fel ada-
ta lesz.

– Vár ta lak már, mint mo zsár a tö rõt, Ber ta lan. Ma gá nyos vol tam nél kü led, mint 
zombi a vér zi va tar ban, de tud tam, vén ka szás, hogy el fog jön ni a perc. Kö vet lek, akár-
ho vá is…

– Állj! – ki ál tott Far kas Ber ta lan extraharsány han gon, bár a föl dön kí vül sen ki sem 
moz gott a gyár vá ro si Ku lák ban, erõ sít ve a szte re o tí pi át, mely sze rint a Gyár vá ro si ak 
dön tõ több sé ge ele ven cá fo la ta a panta rhei pa ti nás esz mé jé nek, kü lö nö sen Pil la nat ra-
gasz tós Gyu ri, aki epo szi jel zõ jét on nan nyer te, hogy va la hány szor csak meg pil lan tott 
egy szé ket, le ült rá, és nem kelt fel.

– Csak sem mi ka szás – foly tat ta a vi lág egye tem pi o nír ja. – Azért jöt tem, hogy fe le-
lõs ség re von ja lak té ged, Kül sõ Ár pád, ami ért évek kel ez elõtt a mes  szi Egye tem vá ros ban 
egy vízihullává för medt, de amúgy sem szép ku tyá val mer tél kontextualizálni en gem,
az na pi rög esz mé id leg erõ seb bi ké nek pél dá zat tá iga zí tá sa so rán!

Kül sõ Ár pád hom lo kát rán col ta – köz ben tu dat alat ti já ban öles sza lag cím je lent meg, 
„Az ûr ha jós ha lá la”, a szo ká sos kö rí tés sel, „K. Ár pád gyor san és ke gyet le nül vég zett az 
uni ver zum hõs ván do rá val”, ilyes mi –, mint ha nem em lé kez ne az eset re, pe dig de hogy-
nem, csak a vá lasz ként ter ve zett mo nu men tá lis épü let utol só tég lács ká it csi szol gat ta 
még imitt-amott. – Jöjj hát, unci – hú zott még idõt és po ha rat, mi ként szo ká sa volt –, 
ki szá radt a tor kom, mint pin ce bo gár a tég la gyá ri tur bi ná ban. – De az tán be le kez dett:

– Igen, ös  sze állt a kép – mond ta, az imént hi vat ko zott vízihullakutyás pél dá zat nál 
jó val több re, egész Gyár vá ros ra, sõt, az egész uni ver zum ra, még a pa pa gáj há zi ak ra 
is vo nat koz tat va a fen ti e ket. – Em lék szem, igen – tet te hoz zá olyan arc ki fe je zés sel, 
mint ami kor va la ki biz to san tud ja, hogy az nap vég re meg fog ja en ni Far kas Ber ta lant 
is. – Úgy tör tént – foly tat ta, az utób bi há rom szó tag gal már vég képp meg ka pa rint va a 
cse lek mény irá nyí tá sát –, hogy egy al ka lom mal, a fent ne ve zett hely szí nen jár tom ban, 
lá tom ám egy pál ma alól, hogy ar ra jön egy as  szony. S pon to san az zal az arc ki fe je zés sel 
jön, mint ami kor va la ki ben a hû sé ges ebé nek el vesz te okán fel lé põ két ség beesést kez di 
már fel vál ta ni a bi zo nyos ság ered mé nyez te döb be net: „Te Fennvaló Jé zus atya is ten, víz-
be fúlt a sza ros dög!” És eh hez még olyan pa raszt for ma is volt ez az as  szony, no nem 
na gyon, ép pen an  nyi ra csak , hogy egy ér tel mû le gyen. Ek kor gon dol tam elõ ször ar ra, 
hogy a hi po te ti ku san uni ver zá lis nak té te le zett pa rasz ti vi lág kép szá má ra egy vízihul-
lakutya kvalitatíve tö ké le te sen egyen ér té kû ve led, Ber ta lan. S hogy mi ért van ez így? 
– ment elé be, mi ként kos a fû nyí ró nak, a Far kas Ber ta lan aj kán fel sej lõ kér dés nek Kül sõ 
Ár pád. – Azért, én hõ söm, mert egy pa rasz ti szár ma zá sú egyed szá má ra a hû eb el tá-
vo zá sa a ker tek al já ról az ár nyék vi lág ba egyen ér té kû az zal, ha te a Nagy Is me ret len be 
re pülsz, tudd meg, Ber ta lan. S hogy mi ért? Mert po ten ci á lis és ak tu á lis élet te rük tö ké le-
te sen egy be esik, s ami vagy aki azon, va gyis a vo nat ko zó fa lun kí vül le le dzik, az, lett 
lé gyen akár a határmenti lá pos ban, akár tá vo li ga la xi sok kü szö bén, szá muk ra effektíve 
nem lé te zik! S tu dod, hogy mi ért nem, Ber ta lan? – Kül sõ Ár pád fel emel ke dett, mint 
Lajka ku tya a szi mu lá tor ban. – Mert nem ér dek li õket!

Meg döb ben ten kus solt min den ki, mint az ál lat kert be igyek võ nagy pa pák a gyár vá ro-
si va sár nap dél után lát tán. Kül sõ Ár pád vé gig né zett a je len lé võ kön, elé ge det ten, mint 
aki vég re szá mol az zal az egy le he tõ ség gel, ami ed dig pusz ta vé let len ség bõl el ke rül te a 
fi gyel mét: az zal, hogy õ ma ga a Kwisatz Haderach.

Az esõ, mely nek hír be ho zá sá hoz tör té ne tünk de re kán még a „pa ta kok ban öm lött” 
ki fe je zés mu tat ko zott al kal mas nak, mos tan ra to va tûnt, no nem tel je sen, in kább azt mond-
hat nánk: cse pe gett.

– S ilye nek vagy tok ti is, drá ga Gyár vá ro si ak. Azok vagy tok, akik, de rám, aki el jöt-
tem kö zé tek, úgy kel le ne te kin te ni, hogy az ered mény meg fe lel jen an nak az ál lan dó nak, 
mely ak ként arány lik irá nyom ban va ló haj lan dó ság tok je len le gi mér té ké hez, mint Far kas
Ber ta lan egy vízihullakutyához. Mert én az va gyok köz te tek, mint a mi Gyár vá ro sunk 
a sza bad s ki rá lyi Vá ros töb bi ke rü le te kö zött, mint sza bad s ki rá lyi Vá ro sunk a töb bi
sza bad s ki rá lyi vá ros kö zött, s mint or szá gunk az or szá gok kö zött. Aho gyan Vá ro sunk 
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ké pe az or szág nak, úgy ké pe ke rü le tünk a Vá ros nak, s ti, de rék Gyár vá ro si ak, kik nap 
mint nap egy be gyûl tök ked ves Ku lá kunk rá csai mö gött (nyá ron kert he lyi ség!), ti pe dig
ma ga tok vagy tok a ke rü let, szé les e Gyár vá ros! És aho gyan nem tö rõd tök a ri vá lis nak 
alig ha ne vez he tõ Gól! bü fé ben na pot lo pó nép ség gel, ala po san gya nít va: oláh meg tót 
az mind, úgy más ke rü le tek egyi ke is át néz a má si kán, s igaz ez a Vá ros ra, az or szág ra 
nem kü lön ben. Mert ti Gyár vá ro si ak vagy tok, én pe dig – Kül sõ Ár pád na gyot szip pan tott 
– a lé nye ge tek.

– S mit mond jak ne ked, Ber ta lan, vagy en gedd meg, hisz a mi ku tyánk köly ke is 
le het nél, Ber ci, afe lõl, hogy mi is volt a sze re ped eb ben a tör té net ben? Íme, hall hat tad: 
egy ko ri hír ne ves pél dá za tom itt, Gyár vá ros ban, mely ke rü let nem egy csepp az is mert
vi lág ten ge ré ben, de mi ni mum a só, uni ver zá lis sá te re bé lye se dett, vá lasz tott hi va tá sod-
hoz mél tó an, hisz mi a ki rály kard nél kül? Mi a kard or szág nél kül? Mi az or szág ki rály
nél kül? – Kül sõ Ár pád tük rö zõ dõ fe lü le tet ke re sett a te kin te té vel. – S mi is len ne az 
uni ver zum Gyár vá ros nél kül?

Kül sõ Ár pád el hall ga tott, és vár ta a vá laszt. Sen ki sem szólt, csak Szuki pró bál ko zott 
elõ ruk kol ni az zal a nyug ta la ní tó moz du lat- és hang sor ral, me lyet õ a „diszk rét kö hé cse-
lés” meg fe le lõ jé nek ér zett, je lez vén, hogy rendelhetnékje tá madt, szo ká sos ka rak ter sze-
re pé be búj va ez ál tal.

– Majd én meg mon dom nek tek, hogy mi – ér ke zett di a da la biz tos tu da tá ban Kül sõ 
Ár pád a keb lén már rég óta me len ge tett vég szó hoz. – Bol ha csí pés.

És Kül sõ Ár pád csak állt a gyár vá ro si Ku lák kö ze pén fel emelt kéz zel, és olyan szép 
volt, mint a moszk vai met ró, konk ré tan az egyik fres kón ha za té rés köz ben ki áb rá zolt vas-
ön tö dei mun kás, aki már a lép csõ ház ból kur jant úgy szin tén vas ön tö dei mun kás ne jé nek, 
hogy anya, önt sünk egy kis va sat, ám anya így fe lel: „De nincs egy va sunk sem.”

Min den ki Far kas Ber ta lan ra né zett, az tán új ra Kül sõ Ár pád ra. A fe szült sé get, mely a 
zé ró elõt ti ti zed má sod perc ki lö võ ál lo má sát idéz te, vé gül a koz mosz bá tor meg hó dí tó ja 
tör te át. Vé gig né zett a so kat lá tott gyár vá ro si sze me ken, a cser zett gyár vá ro si ar co kon: 
a Lehoczki-karikatúrákat idé zõ csa po son, a be he mót szó dá son, Pil la nat ra gasz tós Gyu-
rin, Nán din, a fi lo zó fu sok vil lany sze re lõ jén – té to váz va egy pil la nat ra, hogy azo nos-e 
a má sik Nándival, az ál lam vas utak el sõ heavy metal ze ne ka rá nak las sú ke zû gi tá ro sá val 
–, Szukin, aki a le gen da sze rint egy kor si kert si ker re hal mo zott az egye nes ki esé ses kár-
pá ti pá lin ka pár bajokon, több al ka lom mal esél  lyel kan di dál va akár a do bo gó fel sõ fok ára 
is, vé gül a ra vasz és ki szá mít ha tat lan Al ber ten, aki eb ben az epi zód ban, mind an  nyi unk 
sze ren csé jé re, alig sze re pelt. Majd aj kán sza vak ke re ked tek, a sza vak ból pe dig mon dat, 
mely a vi lág ûr leg tá vo lab bi szeg le té nek mély sé ge it és leg fé nye sebb üs tö kö se i nek ra gyo-
gá sát idéz te, szá munk ra így ki vált képp mél tó csat ta nó ul szol gál va: – So kan va gyunk
ke ve sek.

A leg öre gebb Gyár vá ro si ak sem em lé kez tek ar ra, hogy egy ûr ha jós ilyet szólt vol na
a Ku lák asz ta la i nál.

– Er re va ló ban ne héz len ne egye bet mon da ni – tet te hoz zá Far kas Ber ta lan.
– Nem is le het – mond ta Kül sõ Ár pád, majd fel állt, ele gán san át lé pett az el sõ ma gyar

ûr ha jó son, s ki sé tált a gyár vá ro si Ku lák aj ta ján. Tán colt a ré pa a mák kal, az esõ fel hõk 
tá vo lod tak.

Fu tó zá por, gon dol ta Kül sõ Ár pád.


