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ÁLVARO MUTIS

Az uta zás
Nem tu dom, me sél tem-e már ar ról, ami kor moz dony ve ze tõ vol tam. Min den eset re 

ér de kes moz za na ta volt az éle tem nek, ezért sze ret ném el mon da ni, mi lyen kö te le zett sé-
gek kel járt a mun ka, és ho gyan tet tem ezek nek ele get.

A szó ban for gó vo nat min den év feb ru ár 20-án in dult a fel föld rõl és no vem ber 8. és 12. 
kö zött ért be a cél ál lo más ra, egy kis üdü lõ hely re, a tró pu si vi dé ken. A vo nat út vo na lá nak 
tel jes hos  sza 122 ki lo mé ter volt, ja va részt eu ka lip tu szok kal be nõtt hegy ol da lak kö zött 
eresz ke dett alá. (Min dig is fur csáll tam, hogy nem ké szí te nek he ge dût eb bõl a szép, il la tos 
fá ból. Ti zen öt éven ke resz tül ve zet tem a vo na tot, de min den egyes al ka lom mal kel le mes 
meg le pe tést oko zott, hogy a han gok nak mi lyen szé les ská lá ja zen dült fel, va la hány szor a 
kis ró zsa szín moz dony és sze rel vé nyei át ha lad tak az eu ka lip tusz er dõ kön.)

Ami kor el ér tük a me le gebb vi dé ket, és fel-fel tü ne dez tek az el sõ ba nán- és ká vé cser-
jék, a vo nat se be seb ben foly tat ta út ját, és gyor san ha lad tunk el a tá gas le ge lõk mel lett, 
ahol a szép sé ges, hos  szú szar vú mar hák le gel tek. On nan tól kezd ve a yaraguálegelõk 
il la ta el kí sért egé szen ad dig a kis te le pü lé sig, ahol vé ge lett a sín nek.

A vo nat négy, ka ná ri sár gá ra fes tett sze mély szál lí tó és egy pog  gyász ko csi ból állt.  
Nem volt sem mi lyen kü lönb ség a ko csik kö zött, nem volt el sõ-, má sod- vagy har mad-
osz tály, még is mind egyik ko csi ban más-más em be rek ül tek. Az el sõ ben az öre gek és 
a va kok, a má so dik ban a ci gá nyok, a ké tes jel le mû if jak és oly kor egy-egy meg ké sett, 
dü hön gõ ser dü lõ ko rát élõ öz vegy as  szony, a har ma dik ban utaz tak a jó mó dú há zas pár ok, 
a pa pok és a ló ke res ke dõk, az utol sót pe dig a sze rel me sek vá lasz tot ták, friss há za sok 
és ott hon ról meg szö kött bo lon dos fi a tal pá rok egy aránt.  Az út vé ge fe lé már fel-fel sírt 
eb ben az utol só ko csi ban több cse cse mõ is, es tén ként az anyák a zson gí tó za ka to lá sá ra 
rin gat ták el a ki csi ket, a fi a tal apák pe dig ki áll tak ci ga ret táz ni a ko csi vé gé be és meg vi-
tat ták társ nõ ik ér de me it.

Az utol só ko csi ból ki szû rõ dõ ze ne em lé ke im ben ös  sze kap cso ló dik a for ró éj sza kák-
kal, ami kor a las sú lép tû és me rev te kin te tû csi nos nõk cu kor nád pá lin kát szol gál tak fel 
a lé dús tró pu si gyü mölcs fák kal te li vi dé ken. Gyak ran kel lett sír ásó ként is te vé keny ked-
nem. Hol az egyik öreg hunyt el hir te len, hol meg egy fél té keny fi a tal em bert mér gez tek 
meg az úti tár sai a má so dik ko csi ban. A te me tés után há rom na pig áll tunk, vir rasz tot tunk 
a sír nál és imád koz tunk a vas út vé dõ szent je, Ko lum busz Kris tóf ké pe elõtt.

Ami kor ki tört egy-egy vad fél té keny sé gi drá ma a má so dik ko csi uta sai vagy a ne gye-
dik ko csi sze rel me sei kö zött, meg ál lí tot tam a vo na tot, amíg a hely zet meg nem ol dó dott. 
A ki bé kült vagy vég le ge sen szét vált pá ro kat az ös  szes töb bi utas ke se rû és ke mény 
szem re há nyás ok kal il let te. Nem akár mi, ha va la ki nek a jég hi deg fel föld kel lõs kö ze pén 
kell ros to kol nia, vagy a tûz for ró sík sá gon, ahol a vis  sza ve rõ dõ nap su ga rak ki me rí tik az 
em ber sze mét, és mind eköz ben a leg al pá ribb sze mér met len sé ge ket hall gat ja, és olyan 
tra gé di ák tá rul nak fel elõt te, akár egy két szár nyú tü kör ben, ame lyek mind ad dig a fel szín 
alatt, csend ben zaj lot tak, nem árul ko dott ró luk más, csak egy kis térd re me gés, egy lá zas 
gyen géd sé gi hul lám, amely át fu tott va la ki mell ka sán.

Az uta kat so ha nem hir det ték meg elõ re. Azok, akik tud tak a vo nat lé te zé sé rõl, már 
egy-két hó nap pal az in du lás elõtt be köl töz tek a ko csik ba, így feb ru ár vé ge fe lé már csak 
né hány pi ru ló pá rocs ka vagy egy-egy telt han gú, vi ze nyõs te kin te tû ci gány csat la ko zott 
si e tõ sen az uta zó kö zön ség hez.

Volt, hogy he te kig áll tunk, mert le sza kadt egy vi a dukt. Nap pa lo kon és éj sza ká kon át 
szin te meg sü ke tí tett a le zú du ló víz ro ba ja, a leg me ré szebb uta sok meg is már tóz tak a 
zu ha tag ban. Ahogy a pá lya új ból jár ha tó lett, foly tat tuk utun kat. Mind an  nyi an hát ra hagy-
tuk ilyen kor lel künk va la mely bol dog an gya lát, aki az óta is ott bo lyong a ter mé keny 
víz esés kö rül, amely nek za ja mit sem vál to zott; évek múl tán is hir te len ri a dunk fel rá az 
éj sza ka kö ze pén.

Egy bi zo nyos na pon be le sze ret tem egy szép sé ges le ány zó ba, aki az út so rán öz ve-
gyült meg. Ami kor a vo nat be ért a cél ál lo más ra, el szök tem ve le. Fá rad sá gos uta zás után 
a Nagy Fo lyó part ján te le ped tünk le, ahol hos  szú éve ken ke resz tül adó sze dõ ként fog la la-
tos kod tam: az er re fe lé gya ko ri bí bor hal ha lá sza ta utá ni adót szed tem be.

A vo nat tal kap cso lat ban meg tud tam, hogy vég leg ki von ták a for ga lom ból és már csu-
pán a nya ra lók pász tor órá i nak szín he lyé ül szol gál. A ko csi kat mos tan ra tel je sen be nõt te 
a kú szó in dák sû rû szö ve vé nye, a moz dony ban és a pog  gyász ko csi ban pe dig kék szaj kók 
rak tak fész ket.

Pál Ág nes for dí tá sa
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MARCEL SCHWOB

A 081-es vo nat
A li get bõl vis  sza te kint ve, ahon nan e so ro kat írom, éle-

tem nagy meg ráz kód ta tá sa tá vo li nak tû nik. Öreg nyug-
dí jas ként há zi kóm pá zsit ján nyúj tóz ta tom a lá ba mat és 
gyak ran fel te szem ma gam nak a kér dést, hogy va ló ban én 
va gyok-e ez – ugyan az az én, aki moz dony ve ze tõ ként oly 
ke mé nyen ro bo tolt a P.-L.-M.1 já ra ton, s még min dig fur-
csál lom, hogy nem hal tam meg azon nal 1865. szep tem ber 
22-ének éj sza ká ján.

Mond ha tom, jól tu dom, mit je lent a Pá rizs–Mar seille 
vo na lon szol gá la tot tel je sí te ni. Csu kott szem mel is el ve-
zet ném a moz donyt, a lej tõ kön és ka pasz ko dó kon, a 
sí nek ke resz te zõ dé se in, az el ága zá so kon és vál tó kon át, 
a ka nya rok ban és az acél hi da kon ke resz tül. Har mad osz tá-
lyú fû tõ bõl el sõ osz tá lyú moz dony ve ze tõ let tem, de csak 
ap rán ként si ke rült elõbb re lép nem. Ha töb bet ta nul tam 
vol na, a moz dony szín fõ nö ké nek he lyet te se le het nék. Ám 
mit is be szé lek! A gé pek mel lett el bu tul az em ber; éj sza ka 
gür cö lünk, nap pal al szunk. A mi idõnk ben a mo bi li zá ció 
még nem volt olyan jól sza bá lyo zott, mint ma nap ság; a 
moz dony ve ze tõk még nem szer ve zõd tek cso por tok ba, 
nem volt rend sze res me net ren dünk. Ho gyan is ta nul hat-
tak vol na? Fõ kép pen én: csak ke mény fej jel vi sel het tem 
el az en gem ért meg ráz kód ta tást.

Fi vé rem a flot tát vá lasz tot ta. Te her szál lí tó ha jó kon 
szol gált. Az ópi um há bo rút meg elõ zõ en, 1860 elõtt állt 
ten ge rész nek. Nem is tu dom, hogy a há bo rú vé gez té vel 
mi ként ra gadt a sár gák or szá gá ban, a Kan ton nak ne ve zett 
vá ros vi dé kén. A fer de sze mû ek ott fog ták, hogy le gyen, 
aki gõz ha jó i kat kor má nyoz za. Egyik le ve lé ben, me lyet 
1862-ben kap tam tõ le, há zas sá gá ról adott hírt s be szá molt 
ró la, hogy van egy kis lá nya. Na gyon sze ret tem a fi vé re-
met és el szo mo rí tott, hogy töb bé nem lá tom. Az öre ge ink 
egy ál ta lán nem örül tek en nek. Na gyon el ha gya tot tak vol-
tak, kis kuny hó juk ban, vi dé ken, Dijon kö ze lé ben; mi u tán 
a két kö lyök el ment, éle tük al ko nya szo mo rú an, ese mény-
te le nül telt a csa lá di fé szek ben.

1865. má jus ha vá nak kör nyé kén ag go da lom lett úr rá 
raj tunk Mar seille -ben a levantei ese mé nyek mi att. A 
Vö rös-ten ger rõl ér ke zõ ha jók rossz hí re ket hoz tak. Úgy 
hal lot tuk, hogy Mek ká ban fel ütöt te fe jét a ko le ra. Ez ré vel 
hal tak meg a za rán do kok. A be teg ség azu tán Szu ez ben 
és Ale xand ri á ban is el ha ra pó zott; egé szen Kons tan ti ná-
po lyig ter jedt. Tud tuk, hogy az ázsi ai ko le rá ról van szó; 
a ha jók ka ran tén ba ke rül tek a la za rett ben, va la men  nyi en 
meg ma gya ráz ha tat lan ret te gés ben él tünk.

Eb ben nem sok fe le lõs sé gem volt; de ál lít ha tom, hogy 
vég te le nül gyö tört a gon do lat, mi sze rint a be teg sé get 
szál lí tom. Bi zo nyos volt, hogy Mar seille -t is el éri, s akár 
a gyors vo nat tal is Pá rizs ba ér kez het. Az uta sok nak ak ko-
ri ban még nem állt ren del ke zé sük re vész jel zõ. Tu dom, 
hogy ma nap ság el més be ren de zé se ket he lyez tek el. Egy 
ki ol dó szer ke zet mû kö dés be hoz za az au to ma ta fé ket, s 
ez zel egyidõ ben egy fe hér táb la emel ke dik fel a va gon-
ban, mint egy ve szély re fi gyel mez te tõ kéz. Ak ko ri ban 
még ha son ló sem lé te zett. Tud tam, ha az egyik utas el kap-

ná az ázsi ai pes tist, mely egy órán be lül ful la dást okoz, 
ment he tet le nül meg hal na, s csu pán el ké kült holt test ét 
vin ném Pá rizs ba, a Gare de Lyon ra.

Jú ni us ha vá nak ele jén a ko le ra el ér te Mar seille -t. Az 
em be rek úgy hul lot tak, mint a le gyek. Ös  sze es tek az ut cá-
kon, a ki kö tõ ben, min de nütt. A be teg ség ret te ne tes volt: 
két-há rom rán gás, egy vé res csuk lás, s az zal vé ge. Az 
el sõ ro ham után olyan hi deg gé vált az em ber, mint egy 
jég csap; a ha lot tak ar cát száz ga ras nyi fol tok pet  tyez ték. 
Az uta sok ru há it bûz lõ pá ra fel hõ leng te kö rül, ami kor 
ki lép tek a fer tõt le ní tõhe lyi ség bõl. A Tár sa ság hi va tal-
no kai fel esz mél tek; szo mo rú mes ter sé güket újabb gond 
ne he zí tet te.

El telt a jú li us, az au gusz tus és szep tem ber fe le: a vá ros 
ki halt volt – még is új ra re mény ked ni kezd tünk. Pá rizs-
ban egy elõ re sem mi nem tör tént. Szep tem ber 22-dikén 
es te fel szál lok a 081-es vo nat moz do nyá ra, fû tõm mel, 
Graslepoix-val.

Az uta sok éj sza ka va gon ja ik ban al sza nak, míg mi hi va-
tal ból egész úton nyi tott szem mel õr kö dünk. Nap pal, a 
fény mi att, le ereszt jük a si sa kunk ba épí tett nagy, rá csos 
szem üve get. Mistrali szemüvegnek2 hív juk õket. A kék 
üveg bõl ké szült len csék vé del met nyúj ta nak a por ral szem-
ben. Es te fel tol juk õket a hom lo kunk ra. Ken dõ ink ben, 
le haj tott fül vé dõs si sak ja ink ban és nagy kö pö nye ge ink ben 
vö rös sze mû ször nye te gen lo vag ló ör dö gök re em lé kez te-
tünk. A ka zán fé nye ránk ve tül és ha sun kat me le gí ti. A 
hi deg észa ki szél or cánk ba vág. Az esõ ar cun kat csap-
kod ja. A ráz kó dás tól fel ka va ro dik a gyom runk, szin te 
nem ka punk le ve gõt. Ily mó don fel vér tez ve a sö tét ség be 
me reszt jük sze mün ket, vö rös fé nyek után ku tat va. A szak-
ma öreg jei kö zül jó né há nyat az õrü let be ker ge tett a Vö rös. 
Ez a szín még most is meg ba bo náz és el mond ha tat lan szo-
ron gást vált ki be lõ lem. Éj sza ka gyak ran fel ri a dok s „vö rö-
sen” káp rá zik a sze mem: ret teg ve bá mu lok a sö tét ség be, 
úgy tû nik, mint ha min den re cseg ne kö rü löt tem, a vér egy 
pil la nat alatt a fe jem be szö kik – majd eszem be jut, hogy az 
ágyam ban va gyok és be vac ko lom ma gam pap la nom ba.

Azon az es tén el bá gyad tunk a pá rás hõ ség ben. Lan-
gyo san cse per gett az esõ. Graslepoix paj tá som üte me sen 
la pá tol ta a sze net a ka zán ba. A moz dony in gott, dü lön gélt 
az éles ka nya rok ban. Órán ként hat van öt tel, jó se bes ség-
gel ro bog tunk. Olyan sö tét volt, mint egy ke men cé ben. 
El hagy tuk Nuits ál lo mást, Dijon fe lé tar tot tunk, haj na li 
egy óra volt. A két öreg re gon dol tam, akik biz to san nyu-
god tan al sza nak, ami kor hir te len egy vo nat füt  tyét hal lot-
tam a vágánypárról. Nuits és Dijon kö zött egy óra kor nem 
szá mí tot tunk sem fel fe lé, sem le fe lé köz le ke dõ vo nat ra. 

– Mi ez, Graslepoix? – kér dez tem a fû tõ tõl. – Nem ad ha-
tunk el len gõzt. – Sem mi kü lö nös – mond ja Graslepoix. 
– A vágánypárról jön. Csök kent het jük a nyo mást.

Ha lett vol na sû rí tett le ve gõs fé künk, mint manapság… 
A vágánypáron köz le ke dõ vo nat hir te len, vá rat lan len dü-
let tel be ér te a mi én ket, és fej-fej mel lett ro bo gott ve le. 
Még most is ég nek áll a ha jam, ha eszem be jut.

1 A Párizs–Lyon–Marseille vas út vo na lon. (A ford.)
2 Frédéric Mistral No bel-dí jas okcitán nyel vû fran cia író és szó tár író volt. (A ford.)
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Min den vö rö ses köd be bur ko ló zott. A moz dony réz 
al kat ré szei ra gyog tak. A gõz hang ta la nul áradt szét 
a ha ran gon. A köd ben két bar na em ber moz gott az 
emel vé nyen. Szem ben áll tak ve lünk és meg is mé tel ték 
moz du la ta in kat. Vo na tunk szá mát kré tá val írt fel irat 
je lez te egy pa la táb lán: 180. Ve lünk szem ben, ugyan-
azon a he lyen, egy nagy fe hér táb la ter pesz ke dett, 
me lyen fe ke te be tûk kel ez állt: 081. A va go nok so ra 
be le ve szett az éj sza ká ba, a négy aj tó min den ab la ka 
sö tét volt. 

Szép kis tör té net! – mond ja Graslepoix. – So ha nem 
hit tem vol na... Várj csak , mind járt meg lá tod. 

Le ha jolt, s egy la pát sze net ve tett a tûz re. Ve lünk szem-
ben az egyik fe ke te em ber szin tén le ha jolt, és a ka zán ba 
mé lyesz tet te la pát ját. Lát tam, ahogy Graslepoix ár nyé ka 
ki raj zo ló dott a vö rös kö dön. 

Ek kor kü lö nös vi lá gos ság gyúlt fe jem ben, gon do la ta im 
el il lan tak, s egy fur csa láz álom nak ad ták át he lyü ket. Fel-
emel tem a jobb ka ro mat és a má sik fe ke te em ber fel emel te 
az övét; bó lin tot tam ne ki s õ vá la szolt. Azon mód le csú szott 
a hág csón, s tud tam, hogy én is így te szek. A moz gó vo nat 
mel lett ha lad tunk, s az A. A. F. 2551-es va gon aj ta ja ma gá-
tól ki nyílt elõt tünk. A szem közt fel tá ru ló lát ványt csak én 
pil lant hat tam meg – de érez tem, hogy ugyan ez a je le net 
ját szó dik le az én vo na to mon is. Egy fér fi fe küdt a va gon-
ban, ar cát fe hér szõr me ta kar ta; a pár ná kon egy nõ és egy 
kis lány he vert élet te le nül, sár ga és vö rös vi rá gok kal hím-
zett se lyem ru há ban. Lát tam ma gam, ahogy oda me gyek a 
fér fi hoz és ki ta ka rom. Mell ka sa fe det len volt. Bõ rét ké kes 
fol tok pettyez ték. Görcs be me re ve dett uj jai rán co sak, kör-
mei ólom szür kék vol tak. Sze me kö rül ka ri kák kék let tek. 
Mind ezt egy szem pil lan tás sal fel mér tem, s fel is mer tem, 
hogy test vé re met lá tom ma gam elõtt, akit el vitt a ko le ra.

A dijoni pá lya ud va ron tér tem új ra ma gam hoz. 
Graslepoix a hom lo ko mat tö röl get te – s mind un ta lan azt 
bi zony gat ta, hogy nem hagy tam el a moz donyt, de tu dom, 
hogy ez nem igaz. Egy sze ri ben fel ki ál tot tam: „Fus son az 
A. A. F. 2551-es hez!” El von szol tam ma gam a va gon hoz 
és meg pil lan tot tam ha lott test vé re met, ahogy ko ráb ban 
lát tam. Az al kal ma zot tak meg ré mül tek. A pá lya ud va ron 
mást sem le he tett hal la ni: „A kék ko le ra.”

Ek kor Graslepoix ma gá val vit te az as  szonyt és a ki csit, 
akik csu pán a fé le lem tõl ájul tak el, s mi vel sen ki nem akar-
ta ma gá hoz ven ni õket, hím zett se lyem ru há juk ban le fek-
tet te õket a moz do nyon a lágy szén por ra.

Más nap, szep tem ber 23-án, a marseille-i gyors meg ér-
ke zé sét kö ve tõ en a ko le ra le súj tott Pá rizs ra.

Fi vé rem fe le sé ge kí nai; sze me man du la vá gá sú, bõ re 
sár ga. Ne he zem re esett sze ret ni; egy má sik faj gyer me-
ke min dig fur csá nak tû nik. De a ki csi úgy ha son lí tott 
a fi vé rem re! Most, hogy meg öre ged tem és be le be te ged-
tem a moz do nyok za ka to lá sá ba, ve lem él nek – s nyu-
god tan él de gé lünk, ki vé ve, hogy em lé ke ze tünk be égett 
1865. szep tem ber 22-ének ret te ne tes éj sza ká ja, ami kor 
a kék ko le ra Mar seille -bõl Pá rizs ba ér ke zett a 081-es 
vo nat tal.

Bereczki Pé ter Le ven te for dí tá sa
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Pillák István fotója
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BRUCE CHATWIN

Patagóniában
– re gény rész let –

Nem mes  sze Cholilától volt egy kes keny nyom tá vú 
vas út vis  sza Esquelbe. Az ál lo más akár egy já ték vas úté. 
A jegy el adó zug ivó-ké pû. Iro dá ja fa lán egy fi nom, kö zép-
osz tály be li, le nyalt ha jú fiú fény ké pe, akit a Fi at he lyi 
kép vi se let-ve ze tõ jé nek meg gyil ko lá sá ért kö röz nek. A 
vas uta sok arany pa szo má nyos hal vány szür ke egyen ru há-
ban. A pe ro non a Lujáni Szûz, az uta zók vé dõ szent jé nek 
kegy he lye.

A moz dony mint egy nyolc vanéves, Né met or szág ban 
gyár tot ták, ké mé nye ma gas, ke re kei pi ro sak. Az el sõ 
osz tály kár pit já ba be ivó dott étel szag tûnt idõk pik nik je it 
idé zi. A má sod osz tály ra gyo gó an tisz ta, bor sózöld fa ülé-
sek kel, kö zé pen jancsikályha.

Egy fér fi kék zo mánc matékannában vi zet for ral. Egy 
idõs hölgy ked venc mus kát li já val be szél get, és két Bu e-
nos Aires-i tu ris ta ül egy ha lom hegy má szó fel sze re lés 
kö ze pén. Ér tel me sek, tü rel met le nek, a fi ze té sük szá nal-
mas, és az USA-ról a le he tõ leg le súj tóbb vé le mén  nyel 
van nak. A töb bi utas araukán in di án.

A vo nat ket tõt füt  tyen tett és meg rán dult. Me net köz ben 
struc cok ug rál tak le a sín rõl, tol luk úgy go moly gott, mint 
a gõz. A hul lám zó hõ ség ben szür ke he gyek vil lódz tak. 
Idõn ként egy-egy te her au tó vert por fel hõt a lát ha tá ron.

Az egyik in di án a hegy má szó kat mé re get te, az tán 
kö ze lebb ment és be lé jük kö tött. Na gyon ré szeg volt. Hát-
ra dõl tem, néz tem Dél-Ame ri ka tör té ne tét rö vid fil men. A 
Bu e nos Aires-i fiú fél órá ig nyel te a sér te ge té se ket, az tán 
fel pat tant és mu ta tó uj já val né mán, fe nye ge tõ en vis  sza pa-
ran csol ta az in di ánt a he lyé re.

Az le haj tott fej jel mind ös  sze en  nyit mon dott: „Sí, 
señor. Sí, señor.”

Az in di án te le pü lé sek a vas út vo nal men tén hú zód tak, 
az volt a ren de zõ elv, hogy bár mi lyen ré szeg ha za ta lál jon. 
Ahogy a mi in di á nunk fel is mer te sa ját ál lo má sát, le kec-
mer gett, köz ben vé gig gör csö sen szo ron ga tott egy szin te 
tel je sen ki ürült gi nes pa lac kot. A ka li bák kö rül üveg cse-
re pek csil log tak a vi ze nyõs na pon. Le szállt egy sár ga 
ano rá kos fiú is, be iga zí tot ta a ré sze get a kuny hók fe lé. 
Ku tya pat tant fel egy aj tó elõl, oda ro hant és ös  sze-vis  sza 
nyal dos ta az ar cát.

Imreh And rás for dí tá sa
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DANYI ZOL TÁN

Mert a moz dony szí ve
sem kér di,

hogy ugyan mi ért iz zik fel, és hogy
éj sza ka vagy haj nal, dél után-e vagy
reg gel, és csak su han a sze rel vény,
mint en ge del mes an gyal, sík sá gon
és dús er dõ kön át, majd szur dok fö lé,
he gyek ge rin cé re küz di fel ma gát –
hogy meg lás suk, comb ként szét nyí ló
haj la tok közt, a pá rák kal éb re dõ
ten gert, ha bok fod rá tól ho má lyo san,
kék be már tott sók kal, és ínyünk höz
ér jen íze már ek kor, a fül ke le tolt
ab la ká ban, haj na li hu zat ban, hogy
szin te fá zunk – és ha egy új, egy
má sik élet ben majd is mét elöl rõl
kell kez de nünk min dent, ak kor csak
azért lesz, mert nem utaz tunk so ha
együtt vo na ton, hogy a comb ja id
völ gyé ben csil lan jon meg a ten ger.

Szabó Béla fotója
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CU KOR GYÖRGY

Sín szög
Elõbb föl kell tör nöm a be tont. Fél re do bál ni, át ge reb lyéz ni a föl det. Ap ró lé ko san, 

arasz ról arasz ra. Ak kor ta lán meg ta lá lom. A sín szö get. Va la me lyik tér ben. Egy in ter po-
lá ci ó ban. Ho gyan ju tok oda? Ha lott fes tõ te re in át? Meg halt m. Mol nár Ist ván, a fes tõ. 
Le fes tet te, mi lyen a táj a mes  sze ség ben. Táj-te rek föl az ég-te re kig. Néz tük a ké pét. Állt, 
ba ju szát csip ked te. Is me rõs volt a ba kancs, kõ da rab ok, ma dár ijesz tõ, el szórt csik kek. 
Ér tet tem, mit fest. So sem volt be zár va, sza bad volt. Itt. Már nem ta nít gat lát ni, meg halt. 
Va jon? És nem vár haj na lig, hogy le néz zen a Ba la ton ra, me sél te a te le fon ban, meg vár-
tam a haj nalt, de nem volt ér de mes, már nem az a Ba la ton, át ala kult a le ve gõ, el rom lott. 
Sza bad em ber halt meg. Itt egy ké pe a fa lon, ne künk ad ta, te re ket adott. Vo na ton hoz tam 
a te re ket. Át köt ve spár gá val. Ez a kép a be já rat ab ba a tér be, ami va ló sá gos. Ott van a 
gye rek kor, s a ház elõtt a kes keny nyom tá vú vas út. A Mu ki, így hív ták. Ha meg lesz a 
sín szög, el ho zom em lék be és hall ga tok. Ha lot tak ról, sok fé le is ten rõl, hall ga tok. Csak 
hall gat va va gyok bol dog em ber, az az em ber. Így ala kult. Ez lett az egész bõl. Tisz táz zuk 
az ele jén, én ar ra te szek, hogy a ma guk tár sa sá gá ban iga zam le gyen. Plá ne a nõk, ugyan! 
Éle tem ben há rom szor küz döt tem meg a dé mon ja im mal a fü zes ben, nem volt ho va hát rál-
nom, alig él tem túl. Ma guk köz ben be csõ dül tek a di gi tá lis tér be, és nem ta lál nak ki 
be lõ le. A nõk sem. Csak szí ne zik az áb rá za tu kat, mint ha ép pen azon a he lyen vol na il len-
dõ pe te érést imi tál ni. Aki vel én élek, sa ját te re van. Ha ér tik. So kat vo na toz tam. Fa pa do-
son. Vas kály hás szárny vo na lon. És újab ba kon is. A fa pa dos. Kõ do bá ló fi úk, ma tyó 
me nyecs kék ka ron fog va, Mun kácsy-csend élet, Li la ru hás nõ fe ke te-fe hér ben. Ké pek a 
pad fö lött. Ol dalt pe dig az ab lak! Ezek a kép te rek a nap rend szer kö ze pé be hull tak, ahol 
a fe ke te lyuk van, ami kö rül ke rin günk, oda let tek be do bál va. Ne ki nyom ták a vál lu kat, 
utá na lök ték a va gont is. És a pá pai vo na tot, meg a rédicsit. Hát ra dõ lök a ka bá tom mö gé. 
„Óh, az ön ma gát ta pasz ta ló szub jek tum igaz ság játsz má ja, óh!” Ma gam ban be szé lek. 
Bel sõ be széd. Alud ni ké ne, ál mom ban be sé tál ni az Ist ván fest mé nyé be. Es te le dik, száll 
a szik ra, ka nya ro dunk. El al tat a dö cö gés. És. És a kép ele jén egy osz lop áll, raj ta út- és 
szín jel zõ léc da ra bok, nap arany, bör zsöny bar na. Nem édes ge tés, út jel zõ. Ro szog a tal-
pam alatt és még is ra gad a gyöp, mint az yperni gáz tá ma dás után. Ide ju tot tam ma gam-
ban. Ez lett be lõ le. Eb el let te csa var gó, bí rom-e? Ne kem csak a te rek ma rad tak. Te rek, 
mint a sör alá té tek a res ti ben. Ha ké sik. Ha nagy a hó. Mind föl fûz ni egy sín szög re, s 
oda üt ni fej sze fo ká val a fa vá gí tó tus kó ba. A bü tü be. Áz tas sa az esõ. A jel ké pes sín szö get 
ke re sem, te re im ré vén az egyet len tér-ké pet. Mond hat ni: kép ze tet. Mon dom, ez a va ló-
ság, más sem mi sincs. Meg An na te re, ami ben élek. Ide ju tot tam. Ez lett be lõ le. Tér hasz-
ná lat, út a fest mény te ré ben mint ott ho nos ság és ha di plá num a narratívához. Ma gam-
nak. Ez a ka pu csak ne ked van nyit va, nem zá rom be. Mond ja a fes tõ. Eredj. A Ba kony 
al ján pö fög a kis moz dony. É. sz. 47.42985, k. h. 17.91780, itt húz pár va gont. Desz kát, 
bá nya fát visz a bánki ál lo más ra. Rön köt. Az utol só va gon ra föl ug rott a gye rek, s meg lo-
va gol ván a fel sõ rön köt, el uta zott az is ko lá ig. Bol tig. És vis  sza. A sa ját me sé jé ben. Most 
ott hüp pög a ka pu ban. Ajtmatovi szo mo rú ság, „a kis fi ú nak két me sé je volt”. El mon dom 
az egyi ket, a má si kat ró la me sé lik, ha majd a te me té se után ös  sze ütik a po ha rat. És vesz-
nek a po gá csá ból. Csak egy me se az övé: a kes keny nyom tá vú vo nat. Ke res te, ment a 
sí nen az er dõn át, de so sem csa var gott el olyan mes  szi re, ahon nan ez a vo nat in dul. 
Ment, lé pe ge tett a talp fá kon, az tán vis  sza for dult, be sö té te dett, mi re ha za ért. Hát ki is 
ka pott. Hol in dult ez a kis moz dony, hon nan? És ott hány moz dony le het még, ta lán a 
na gyok is ott van nak? Mon dom, a ház elõtt, a szol gá la ti la kás elõtt pö fö gött el a moz-
dony, s hú zott né hány va gont. Csak fut ni is ér de mes volt mel let te. A ked vé ért sí polt is. 
Nem állt meg a fa lu ban. A temp lom domb nál fúj ta tott, erõl kö dött, be le fe ke te dett, de 
ment. És egy szer fur csa öl tö ze tû em be rek jöt tek. Mint a Hrabal-regényben, ahol ezek 
ove rallt vi sel nek, te jet isz nak, szo ci a lis ta bri gád ban ki rán dul nak, na gyo kat ne vet nek, és 
ta pasz ta lat cse ré re jár nak más pa pír bá lá zók ba. Eme zek itt a fa lu ban sze re lõ vas sal, ru dak-
kal föl fe sze get ték a sí ne ket, az tán te her au tók jöt tek és el vit tek min dent, még a talp fá kat 
is. Most ott hüp pög a ka pu ban a gye rek. Mert ha jön a kis moz dony, meg akad a göd rök-
ben. El is si rat ta, be vet te ma gát az er dõ be s meg si rat ta. És rá két nap ra ta lált az ut cán 
egy sín szö get. „A sín szö get még az elõ zõ fa lu ban sze rez tem, ki fe sze get tem hi deg vá gó-
val egy vas tag desz ká ból, úgy sze rez tem. Ott volt a desz ka da rab az ut cán, fe ke te, re pe-
de zett. Tölgy le he tett? Ami kor föl szed ték a Mu ki nyom vo na lát. Mu ki nak mond ták a 
kis vas utat. Volt a do bo zom ban min den fé le hol mi, de ilyen szög nem. T-ala kú, a fe je 
fél re áll, le csú szott ró la a nagy ka la pács be ütés kor. Nem a talp fá ba ver ték, ke mény desz-
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ká ba egy át já ró nál. Ahol a kis vas út át megy a ko csi úton, oda bé lel tek fá val a sí nek alá, 
on nan volt a desz ka da rab. Gör be, elõbb rá kop pin tot tak fél kéz zel, hogy me gáll jon, az tán 
két kéz zel rá húz tak. S el gör bült ki csit, meg nyak lott a fe je, hát mér ge sen rá ver tek még 
pá rat, be ütöt ték. Krisz tus ke zét-lá bát is ilye nek kel ver ték oda. Be tet tem a do bo zom ba a 
kin cse im kö zé.” Ma gam ban be szé lek. Be ment a hi deg vá gó ért, ka la pá csért, s ki fe sze get-
te ab ból a meg fe ke te dett desz ká ból. Ahogy a te rek át mo sód nak egy más ba, ke rül újabb 
je len va ló tér. Hos  szú az út a fest mény ben. Na pos vi dék, kön  nyû a já rás az újabb be já ra-
tig. Be for dulsz a ka pun. És a gye rek be for dult a desz ka ka pun. Ott már az esõ zu ho gott. 
Hi deg volt. Ázott a pla tón az a né hány bú tor, ágy ne mû, sze gé nyes limlom. Most köl töz-
tek ide az elõ zõ fa lu ból. Ide, ez már a sa ját juk, szo ba-kony ha és kert. Egy har mad ház-
rész, kö zös ud var, jól van. Az ap ja ös  sze ál lí tot ta a két ágyat a szo bá ban, szü lei, hú ga és 
õ úgy alud tak. A macs kát zsák ban hoz ták, most el en ged ték. A szo bá ban. És alud tak. 
Ház rész, de sa ját. Más nap ap ja ös  sze ütöt te a fa há zat. Suf nit, ab ban lesz majd a vá gott 
fa, ezért fa ház, és ve szünk anya nyu lat, ott lesz nek a ket re cek is. Az ap já val cö lö pö ket 
ás tak le, azok hoz szö gez ték a hul la dék desz ká kat, a gye rek is se gí tett, ahogy bírt, tar tot-
ta, ado gat ta, ap ját ide ge sí tet te. És el ké szül tek es té re. Más nap reg gel a do boz ból ki rak ta 
a kin cse it. „So kat idõz tem ott, ta lán éve ket, a szal mán fek ve el ol vas tam a Há rom test õrt, 
etet tem a nyu la kat, ha nem ra kott krump li volt va sár nap ra, meg nyúz tam egy nyu lat. 
Amit sar lóz tam tél re, zöl det, meg szá ro gat tam kint s be hord tam. Min den szer szá munk ott 
volt. Fa ház nak hív tuk. Két szin tes suf ni volt, fönt a szé na, alul tü ze lõ s min den lim lom, 
de szép rend ben. Idõ vel kát rány pa pír lett a te te je. Ha jól em lék szem.” Ki ra kos gat ta a 
kin cse it. A desz ka ol dal ra már föl volt akaszt va a fû rész, vo nó kés, drót te kercs, hor dó ab-
roncs, sar ló, s be dug va he gyé vel a rés be a nye let len ka pa. Haj nal ban az ap ja, mi e lõtt 
el ment vo nat tal dol goz ni, már rá molt, s föl ag gat ta, amit nem tu dott ho va ten ni. A gye rek 
egy sza kadt zsák alatt meg ta lál ta a do bo zát. Ki ra kos gat ta a kin cse it. Fá cán toll, pus ka töl-
tény, arasz nyi berg mann csõ, lánc da rab, két csí kos makk, el vá sott ka sza kõ, ló pat kó, 
bá nyász drót, fe nyõ to boz, agancs da rab, mi fe ne. És a sín szög. A fû rész alatt ki állt a desz-
ká ból egy rozs dás vas szög. Mel lé szo rí tot ta a sín szög nya kát, s ka la pác  csal rá gör bí tet te 
a szög vé get. Jól tar tott. Nem esett le. És el ol vas ta: Tééé. Ki tet te hát. A Mu ki em lé ké re. 
„Egy má son két tér, a mak ro koz mos  szá ös  sze ál ló mikrokozmikus ele mek – s a ki csi ben 
is ott az egész, ha a mikroméretûek mé ret vesz tet ten egy be forr tak új tér-szín né, ti. az uni-
ver zum szí ne i vé – mind a sa ját tör vény sze rû sé ge ik okán lé tez het nek, az az vál hat nak 
fel ke res he tõ em lék ké, úgy mint igaz zá. E tér vi szo nyok ir re a li tá sa az a szim bó lu mok kal 
meg je lölt élet ál la pot, ami hez új ra és új ra vis  sza té rünk, foly vást há tul ról elõ re ha lad va, a 
múl tat épít ve, így min den or na men ti ka a te re ink ben szim bó lum má és mo tí vum má 
mé lyül és fölnyílik… Így le het, s tán el is ju tunk az ere de ti hez. In kább az ana ló gi ák 
süppedékeny vi dé kén át, mint sem hogy a narratíva pusz ta de kó do lás és új ra kó do lás 
le gyen. Ko pott re sze lõ, be dug va a desz ka rés be.” Da rá lok ma gam ban. Má so ké az a ház-
rész, szét dön töt ték a fa há zat, az a rozs dás erek lye ott es he tett le a sok sze mét kö zé, ta lán 
rá be to noz tak s ga rázst épí tet tek fö lé. Át vál to zá sok. El kép zelt tér. Be szök ni, föl tör ni a 
be tont? To vább men te ni az em lé ket? A Mu ki ról, volt egy kis vas út, föl ug rot tam az utol só 
va gon ra és át gu rul tunk a fa lun. Las san for gó op ti kai tér-csa va ru lat hoz ér tem, nincs 
fa ház. Be ton van. Sem mi van. „A sem mit tük rö zõ, te he tet len és ki ha gyá sos em lé ke zet tel 
ügy kö dik, mely sza va kat ter mel, e sza vak nak olyan te rük van, mint a ze né ben az új hang-
gal együtt zen gõ han gok nak a ma guk reverbációs te ré ben, s eme em lé ke zet ké pei még is 
mint ha az év ti ze de kig tar tó el szánt fe lej tés mö gül tûn né nek elõ, és je le ní te nék meg egye-
dü li lá tó szög ben Holbein fest mé nyén a két kö vet lá bá nál a ko po nyát, és a sá mán-út hoz 
ha son ló tér va ló sá gát nyit nák meg, ez a ki ha gyá sos em lé ke zet vél he tõ en sa já tos szim bo-
li ká jú, ösz tö nös ön vé de lem. Ered mé nye tra gi ku san tárgy nél kü li, no ha csak is ez ve zet-
het te el a hód me zõ vá sár he lyi szü le té sû Lucien Hervét az 1569-ben épült Fatehpur Szikri 
har mó ni á já nak tit ká hoz.” Za var tan ha da rok ma gam ban, egy azon tér gör bü let ben és har-
mó ni á ban a meg rog  gyant suf ni s a Fatehpur Szikri. Ide ju tot tam. Ott, a volt ud va run kon, 
a fa ház he lyén a ku ta tó árok, mel let te az ap ró ra át szi tált föld. És lent az árok fe ne kén az 
ecset tel fi no man ki bon tott sín szög. Ide ju tot tam. Ora pro nobis. Már itt a szo bá ban áll a 
gye rek, szem ben a fest mén  nyel. Le ha jol, s föl ve szi a pad ló ról a sá ros, nyak lott fe jû sín-
szö get. És bol do gan meg tö röl ge ti az in gé ben. Most lát szik, mi lyen mély sé ges mély a 
Po kol.
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GYÕ RI LÁSZ LÓ

A meg nem tör tént his tó ria
Thomas Mannak van egy el be szé lé se. Az zal kez-

di: „Me sél jek va la mit? De mi kor nincs mit! Kü lön ben 
jó, me sé lek.” S el me sé li egy ki sebb, de egé szen ren-
des, va gyis hogy iga zi vas úti sze ren csét len ség tör té ne-
tét. Meg zök ken a vo nat, a ké zi tás ka ki re pül a ke zé bõl, 
õ ma ga ne ki vá gó dik a fal nak, inog-re cseg min den. A 
gyors vo nat ha mis vá gány ra fu tott, be le sza ladt egy vesz-
teg lõ te her vo nat ba, a bal eset kár té kony volt, so kan meg-
sé rül tek, de ke vés bé és még ke vés bé. „Egy szer meg kel-
lett tör tén nie, hogy át él jek egy vas úti sze ren csét len sé get. 
Jó esé lyem van ar ra, hogy ilyes mi ben egy ha mar nem 
lesz megint ré szem.”

Mi az ér de ke sebb: ami meg tör tént, vagy ami nem? Mert 
az én his tó ri ám ban ép pen az az ér de kes, hogy nem tör tént 
meg az, ami meg tör tén he tett vol na, tud ni il lik ve lem, mert 
ami meg tör tént, az má sok kal esett meg, és jó val kár té ko-
nyab ban, mint ahogy ab ban a no vel la fu tam ban Thomas 
Mann uta sa i val. A his tó ria köz ben eszem be jut nak gye rek-
ko rom fa pa do sai, gõ zö sei, de a hát tér ben egy árny já té kot 
lá tok örök ké, a meg nem tör tént ese mé nyét.

1968. de cem ber 22-én, va sár nap, vo nat ra száll tam 
Ka pos vá ron, hogy szü le im mel tölt sem Oros há zán a ka rá-
csonyt. A vas tag kis köny vecs két so ká ig for gat tam, mi re 
ös  sze ál lí tot tam a me net ren det: elõ ször a Ke le tit kell el ér-
nem, ahol is 15 perc múl va át szál lok az Újszászon, Szol-
no kon át Bé kés csa bá ra me nen dõ vo nat ra, ami va ló ban 
csak Bé kés csa bá ig visz, on nan még har minc ki lo mé ter 
út van hát ra Oros há zá ig. Ko ra reg gel tõl ké sõ es tig tart, 
igye kez nem kell, ne hogy le kés sem azt a csa ba it, ame lyet 
ki sze mel tem. Pe tõ fi Arany Já nos nak írott le ve le it min dig 
úgy cí mez te: Arany Já nos nak Nagy sza lon tá ra Oros há zán 
át. A le ve lek nyo má ban én ma gam is Nagy sza lon ta fe lé 
in dul tam, egy ki csit más képp ugyan, az én pos ta ko csim, 
a gyors vo nat, a Ke le ti bõl já rult az Al föld elé, nem ab ban 
a haj da ni ke rék agyig érõ sár ban, ami ben még Pe tõ fi 
ide jé ben von szo lód tak a sze ke rek – vas pá lyán, di ós gyõ-
ri csi szolt sí ne ken. Já rult vol na ép pen az, amely re föl 
akar tam száll ni, a gõ zös, a 424-es, de amely bé kés csa bai 
cél irá nyos a sze mem lát tá ra bújt ki, hú zott ki nyu god tan, 
mél tó ság tel je sen az üveg csar nok alól. Az utol só ko csi 
vé ge a leg szo mo rúbb lát vány a föl dön: aj tó van raj ta, 
még azon is, mint va la mi föl vont vár ka pu a bar bár ha dak 
elõtt, s én is úgy át ko zód tam, mint a ka lan do zó ma gya rok 
egy lom bard vár elõtt, ami kor utol sót csi kor dult a lánc, s 
nagy dön gés sel be zá rult a vas ta gon ábdált ka pu. Szo mo rú 
vol tam és el ke se re dett, iz zad tan, li heg ve, mér sék le te sen 
ká rom kod va rogy tam a bõ rönd re, az tán az ol dal csar nok ba 
ván szo rog tam, hogy a ke re tek be fe szí tett me net ren dek bõl 
új vo na tot ke res sek. Nagy tér ben lóg nak, csu pa szám, csu-
pa in du ló pont, ér ke zé si, át szál lá si, vé ko nyan, vas ta gon, 
je lek kel cir kal maz va. Év szá zad ok óta, igen, úgy érez tem, 
mint ha év szá zad ok óta – már a re ne szánsz is az zal volt 
te le, a ke resz tes had já rat ok ko ra is: in du lunk Je ru zsá lem-
be 6 óra 50-kor, ér ke zünk 19 óra 05-kor, idõt len idõk 
óta mu tat ják a ván dor nak a cél sze rû me ne tel per ce it. De 
mi lyen ne héz a jó ra rá ta lál ni! Még be le sem vesz tem a 
la bi rin tus ba, ami kor meg szó lalt a hang szó ró: – Men te sí-
tõ já rat in dul Újszászon, Szol no kon át Bé kés csa bá ra. A 

vá gány szám, az idõ pont is be le re cse gett a hang za var ba. 
– Mi kor? – Hon nan? – Ho vá? – kér dez get tük egy mást. 
Las san min den re fény de rült. Egy te kin té lyes sze rel vény 
lé pett be az üveg csar nok alá, ah hoz ké pest, hogy csak men-
te sí tett, egé szen ren des, pol gá ri kül se je volt. Egy vas utas, 
aki nek a tiszt sé gét csak egy jár tas em ber tud ná meg mon-
da ni, fél lá bá val az al só lép csõn, fél lá bá val egy fok kal fel-
jebb állt, jól meg hasz nált, ola jos, pi ros zász ló val in te ge tett, 
új zász lót, új lo bo gót ilyen ke zek ben so ha sem lát ni, ezek 
a vá szon da ra bok a nyé len örök ké el van nak vi sel ve, egy 
új zász ló je le it va ló szí nû leg nem is ér te né a moz dony ve-
ze tõ. Én is meg lo bog tat tam a bõ rön dö met, s a sze rel vény 
ele jé nek ered tem. A men te sí tett tö meg ak ko ra volt, mint ha 
nem is lett vol na men te sít ve, ez az újabb adag is ak ko ra 
so ka sá got tett ki, mint a me net rend sze rin ti vo na té, én 
leg alább is úgy ítél tem a zagy va tu mul tus ban. A fa pad ok 
meg tel tek, min den ki a fe je fö lé gyö mö szöl te a cso mag ja it; 
egy-egy ka rá csony fán el-el vi tat koz tak, se hogy sem il let tek 
a bõ rön dök kö zé, tû le ve lek hul lot tak a nya kak ba, va la ki 
min dig el-el ká rom kod ta ma gát; ne gyedóra múl tán azon-
ban az egész ko csi le csen de se dett, a vo nat pe dig újabb 
ne gyedóra el tel té vel meg moz dult, fe jünk fölül el úszott 
a csar nok üveg sát ra, ne ki vág tunk a ka rá cso nyi út nak 
Mende–Sülysáp–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fe lé.

Öt éven át jár tam Oros há zá ról Bé kés csa bán–Szol no-
kon át Bu da pest re, sze ren csé re nem min dennap, csak 
éven te négy szer-öt ször, hogy az egye tem kol lé gi u má ba 
ér jek is mét, él ni a di á kok bar bár, Is ten tõl el ru gasz ko-
dott éle tét. Csa bá ra min dig hét óra után né hány perc cel 
in dult a já rat, alig-alig vál toz tat tak raj ta, s én a vá ros 
má sik fe lé bõl min dig li heg ve, fut va ér tem az ál lo más-
ra, örök ké lo hol va a Baj csy -Zsi linsz ky, a Thék End re 
ut cán vé gig, s min dig oda is ér tem idõ ben. A sze rel-
vény lo gi ku san in dult, úgy ért Csa bá ra nyolc óra táj ban, 
ahon nan eb ben az em ber sé ges órá ban to vább in dul tak 
a gé pek Gyu lá ra, Me zõ túr ra, Szajol–Szolnok–Budapest 
fe lé. Gõz moz dony fúj ta tott, a füst úgy lo bo gott a vo nat 
ol da lá ban, mint va la mi zász ló. Ki ha jol tam, a füst föl fe le 
te ke re dett, a ne he ze az ab lak elõtt su ho gott vé gig, egy 
ko rom szem cse a sze mem be vá gó dott, a fe hér jé be zú zott, 
nagy erõ vel csu ko gat tam-nyi to gat tam, hi á ba, a szem hé-
jam alá szo rult, egy tö vis ko szo rú le tört he gye szú ró dott 
be le, s töb bé nem moz dult se ho vá. Nyi tott szem mel 
alud tam át az éj sza kát, az or vos egyet len nyers moz du-
lat tal ki for dí tot ta a szem hé jat, s le emel te aló la a fe ke te 
rö göt. A sze mem csak nagy so ká ra nyu go dott meg, csak 
las san ha nyat lott alá a fáj da lom. Hét óra kor in dul tam 
ez után is, de nem ha jol tam ki töb bet az ab la kon, néz ni, 
ki gyul lad-e az õszi gaz a töl tés ol da lá ban, s fut száz meg 
száz mé te ren át. Nem szi ré ná zik a tûz ol tó ság, csap kod 
a lo bon cos láng, tisz tul a sze gély, el ham vad a kó ró, s 
egyet len bo gas szik rá tól a kö vet ke zõ õszön megint csak 
ki gyul lad. Van-e olyan vá ro si jár mû, amely ugyan ezt a 
ke ser vet, ezt a gyö nyö rû sé get is mé tel ni tud ná? Bol do-
gok a bol dog uta zók, akik nek sze mé be zök ken a ko rom, 
s lán got lát nak az uta zás hos  szú ol da lán! Azok a ré gi ek, 
akik még biovonaton jár tak, bioszénnel fû tött, ter mé szet-
bõl vett víz gõ zé vel táp lált moz do nyo kon!
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De men tem én nem csak Bé kés csa ba fe lé, Szen tes, 
Kis kun fél egy há za–Kecs ke mét iránt is Bu da pest re. S 
ahogy vál to gat tam éle tem szín te re it, a vá ro so kat, utaz tam 
Sal gó tar ján ba Oros há zá ról, Oros há zá ra Tarjánból, Ta ta bá-
nyá ra–Ta ta bá nyá ról, s a gõz moz do nyo kat már vil lany vo-
nat ok vál tot ták föl, hu za lok kal, áram sze dõk kel fö löt tük.

S ki múlt a pi ci oros há zi gõz moz dony is. Az ár tat lan. A 
kis vas út a kis vá ros ból ka nyar gott az ut cá kon át, a sar kon 
egy asz ta los mû hely állt, on nan fu tott ki a mes ter lá nya 
a kis vo nat elé. Fen sé ges bor za dály lát ni az ön gyil kos 
csont ja it. Har mad nap, ami kor haj tott a vis  szás kí ván csi-
ság, csont szi lán ko kat lát tam a sí nek kö zött, még ak kor is 
pi rul tak, rá juk aszott a vér, egy síp csont tö re dé ket vél tem 
a szi lánk ban, an nak a szép láb nak a bel se jé bõl, amely 
a síp cson tot hor doz ta egy kor. A ked ves kis sze rel vény 
azért min den nap to vább járt. Té len csa lá di a san egy kis 
szén kály ha fû töt te, a ta nya si pa raszt as  szony ok, pa raszt em-
be rek rak tak rá oly kor-oly kor egy-egy la pát tal. Ül tek egy-
más sal szem közt a pa don, lá buk alatt zöld ség-, ba rom fi-, 
te jes kan na-, tej föl-, to jás hor do zó fûz fa fo na dé kok áll tak, 
ko sa rak – ga ra bo lyok –, ame lyek rõl nem tud ták, hogy 
ga ra boly nak hív ni mek ko ra tájnyelviség.

Test vé re, a má sik, a kis vá ros kö ze pén jobb ra ka nya-
ro dott, Gyo pá ros ra, a há rom tó fe lé, ame lyen érett sé gi re 
ké szü lõ lá nyok szé de leg tek a ta vat sze gé lye zõ fák alá, a 
zsin de lyes mu la tó ba, ahol szom ba ton ként azt ját szot ta, azt 
éne kel te a he lyi ze ne kar: kom bi né, kom bi né, csip kés kom-
bi né, s a fiú tánc köz ben meg csip pen tet te a mell bim bót, s 
a lány ri ad tan hõ költ meg tõ le, s a fiú saj nál ja már, hogy 
nem in dult to vább, a sza po ro dó vá gyak iránt, de hát most 
már mind egy, el ment az utol só já rat, gya log kell ha za ban-
du kol ni, a hold ép pen te li hold, nincs fel hõ az égen.

S a fiú gya log megy Kardoskútra a sí nek közt, a talp-
fá kon. A vo na ton sze ret kez tek a si e tõs, a már ma guk kal 
nem bí ró sze rel me sek, ar ra va ló hos  szú kás, pety hüdt 
óv szert lát a kö ve ken, ad dig még nem ta lál ko zott ve le, 
még is tud ja, a sej te lem nél job ban, hogy mi re is hasz nál ták 
oda fönt. Is te nem, mi lyen szép, mi lyen kí vá na tos az élet! 
A vo nat sok min dent kí nál, egy fél vi lág be le fér. Túl gyû-
rõ dik raj ta, s egy szer el ér ke zik a pil la nat.

1968. de cem ber 22-én a Ke le ti pá lya ud var ról Ecseren, 
Mag ló don, Gyömrõn, Mendén, Süly sá pon, Tápiószecsõn, 
Újszászon, Szol no kon át Bé kés csa bá ra tart a vo nat, amely-
 lyel meg aján dé ko zott a MÁV, ugyan az, amely az imént 
el lop ta elõ lem a má si kat, az iga zit, amely re föl akar tam 
száll ni. Ol va sok raj ta, amed dig en ge di a dél után, az tán hol 
bó bis ko lok, hol ki pil lan tok az ab la kon, né zem a sú lyos, 
ko mor, hi deg té li tá jat, ame lyen las san szét te rül a köd. 
Szenv te len, tom pa sík sá gon csat tog nak ugyan ab ban a sza-
ka dat lan ütem ben a ke re kek. Egy szer csak üte met vált, 
hos  szabb idõ kö zök ben hal lat szik az újabb meg újabb rit-
mus cso mó. El akad, meg áll. Nem moz dul, az uta sok egy re 
nyug ta la nab bak. Hos  szú kál vá ria kö vet ke zett, au tó busz ra 
te rel tek, egy má sik vo nal ra szál lí tot tak ben nün ket, ké sõ 
éj sza ka ér kez tem Csa bá ra, s jó val ké sõbb ha za, Oros há zá-
ra; ré ges-ré gen aludt a ház, fel hú zódz kod tam, át ve tet tem 
ma gam a ka pu te te jén, úgy zör get tem be a kony ha aj tón. 
– Te vagy az, fi am? – kér dez te az üve gen át apám. – Nem 
vagy éhes? – kér dez te anyám. – Va la mi nagy baj tör tént 
– mond tam.

A Bé kés csa bá ra tar tó 6616/A számú 424.141-es gõz-
moz dony von tat ta gyors 17 óra kor Pusztaszentistván meg-
ál ló nál fron tá li san üt kö zött az 5565 szá mú M62-056-os 

jel zé sû di e selmoz dony „B” vé gé vel. A sze mély szál lí tó 
nyolc ko csi ból állt, össz sú lya 482 ton na volt, a te her vo nat 
moz do nya 53 va gont hú zott, ame lyek nek össz sú lya 1227 
ton na volt. A te her 13 ko csi ja, a gyors moz do nya és 2 
ko csi ja ki sik lott. A te her vo nat di e selmoz do nya fel ágas ko-
dott a gõz moz dony ele jé re.

Mende és Süly sáp kö zött a má so dik vá gányt de cem ber 
20-án jobb já rat tal üzem be he lyez ték. Er rõl a gyors vo-
nat moz dony- és vo nat ve ze tõ jét írás be li ren del ke zé sen 
Budapest-Keleti pá lya ud va ron ki ér te sí tet ték. En nek egyi-
kük sem tu laj do ní tott kü lö nö sebb je len tõ sé get, a moz dony-
ve ze tõ el sem ol vas ta. A mendei szol gá lat te võ le fo gad ta 
a gyors vo nat elõtt ha la dó 2516 szá mú vo na tot az ál lo más 
IV. szá mú jobb át me nõ fõ vá gá nyá ra. En ge délyt kért ne ki 
Süly sáp tól és köz ben ér te sí tet te a két ál lo más kö zött lé võ 
tér köz õrö ket is a vo nat köz le ke dé sé rõl. Eköz ben en ge délyt 
adott a 120 perc cel ko ráb ban köz le ke dõ 5565 szá mú vo nat-
nak is a bal vá gá nyon. Ek kor kért en ge délyt Gyömrõ a 
6–7 perc ké sés sel köz le ke dõ 6616/A sz. vo nat szá má ra. 
Szá mol ni kez dett és rá jött, ha a 2516 szá mú vo na tot en ge-
di elõ re, a gyors leg ké sõbb az el sõ tér köz jel zõ elõtt meg 
fog áll ni a 2516 szá mú vo nat visszjelére vár va. Fel hív ta a 
me net irá nyí tót, aki úgy ren del ke zett, hogy a 6616/A elõz-
ze meg a 2516-t Mende ál lo má son. Ter ve sze rint a jobb 
vá gá nyon ér ke zõ vo nat az ál lo más be já ra tán át tér a bal 
(III.) vá gány ra, át ha lad az ál lo má son, an nak túl só vé gén 
vis  sza tér a jobb vá gány ra és azon foly tat ja út ját. Be ál lí tot ta 
a vágányutat, de a ki já ra ton a „V3” + „D” he lyett a „V3” 
+ „C” gom bo kat nyom ta meg. Ez után a fel épült vá gá nyút 
rá te kin tés sel va ló el len õr zé se he lyett meg pró bál ta le zár ni 
a tér köz biz to sí tó be ren de zé sen a vo nal blok kot. Ami ter mé-
sze te sen nem si ke rült, hi szen a má sik irány ból a te her vo-
nat szá má ra volt vá gá nyút az ál lo más be já ra ti jel zõ jé ig. 
Tö röl te a már be ál lí tott ál lo má si vágányutat és még egy-
szer be ál lí tot ta, ter mé sze te sen ros  szul. Mi vel ki já ra tot az 
elõb bi ok nál fog va ek kor sem tu dott ke zel ni, gon dol ván, 
hogy megint a be ren de zés rom lott el (er re a pró ba üzem 
so rán több ször volt pél da), ki ve zé rel te a hí vót a bal vá gány-
ra. Ez után még an  nyi ide je ma radt, hogy a tér re ki sza lad va 
me nesz tet te a vo na tot. A gyors vo nat a be já ra ti jel zõ ké sõi 
ke ze lé se mi att 35 km/h se bes ség re las sult, majd lát va a V3 
je lû ki já ra ti jel zõ hí vó jel zé sét, il let ve a szol gá lat te võ ál tal 
adott „sza bad az el ha la dás” jel zést, gyor sí ta ni kez dett és 
45 km/h se bes ség gel ki ha ladt az ál lo más ról. A bé kés csa-
bai vo nat sze mély zet nem ol vas ta el a Ke le ti ben ka pott 
ren del ke zést, így nem tud ta, hogy a má so dik vá gány 
át adá sa óta hely te len be csak „Írás be li Ren del ke zés” alap-
ján sza bad ki jár ni. Foly tat ta út ját és a 254/5 szel vény ben 
Pusztaszentistván meg ál ló nál üt kö zött a te her vo nat tal. A 
kö rül be lül 40 km/h se bes ség gel köz le ke dõ gyors vo na tot 
a 46 km/h se bes sé gû te her vo nat 1,5 m-t vis  sza lök te és a 
gõz moz dony 28 mm vas tag fõ ke re te „S” alak ban meg haj-
lott. A szol gá lat te võ ész re vet te, hogy hi bá zott, de ide ges sé-
gé ben a tér köz õr he lyett a süly sá pi ál lo más nak te le fo nált, 
hogy pró bál ja meg ál lí ta ni a vo na to kat. A 8. szá mú tér köz 
õr he lyet csak ez után si ke rült fel hív nia, de a jegy pénz tá ros 
ek kor már csak a bal eset té nyét je len het te ne ki.

43-an azon nal meg hal tak, meg halt a gõz moz dony 
tü ze lõ fû tõ je, meg halt a gyors vo nat ve ze tõ je, 15-en élet ve-
szé lye sen, sú lyo san meg sé rül tek, 36-an ki sebb-na gyobb 
zú zó dá so kat szen ved tek.

Ami kor be zör get tem, még nem tud tam íz rõl íz re, ilyen 
szak sze rû en, hogy mi nem tör tént ve lem.
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UROŠ ZUPAN

Moz do nyok
Né hány hó nap ja, úgy ebéd után a kí nai ven dég lõ ben, ahol fa pál ci kák kal
kós tol gat tuk és pró bál gat tuk az íze ket, Aleksij el ci pelt min ket az öreg
moz do nyok te me tõ jé be. Al ko nyo dott s a me leg együtt il lant el a fén  nyel,
s e nyá ri idõ szak kel lõs kö ze pén még an nak em lé ke is. S a ho mály
kön  nye dén, mil li mé te ren ként szó ró dott szét és üle pe dett le, hullt a mély ség be,
ahogy el ha gyott épü le tek ros ka doz nak, mint a min ket kör be ve võ épü le tek,
és már eb ben az ele nyé szõ, ne he zen ki ve he tõ és vak ság fe lé in du ló vi lág ban
meg mu tat koz tak az öre ge dés vi lá gos je lei, me lyek az évek so rán egy re
nyil ván va lób bá és lát ha tób bá vál tak: a gör nyedt ség és haj la do zás je lei.
Ha tal mas, ki stra pált gé pe ze tek közt jár kál tunk, me lyek egy má sik, kö rünk bõl
el tá vo zott kor szak kal még bé kes ség ben jól meg vol tak, vagy amit hir te len jé ben mi
hagy tunk el, hogy se be seb ben lép jünk át az idõ bõl az idõ be, a nap pal ból az éj be, az
élet bõl a ha lál ba. A ho mály tág ra tá tott száj jal nyel te a vas és õs tör té ne ti ál la tok le ke re kí tett
kör vo na lát, akik bé ké sen leg elész tek kint a hû vö sö dõ le ve gõn, ak kor még ki ve he tõn,
ám alak juk egy re in kább ele nyé szett, és az egy re sö té tebb és mé lyebb éj-ho mok ba ve szett.
Ked ve lem a rozs dá so dó vas il la tát, az el ha gya tott ipa ri ter mek sza gát,
a raj tuk át ke lõ szél hang ját, ahogy le he le te az egyik, a vi lág tól el ha tá rolt
vé gé bõl, a má sik, az élet tel ös  sze kap cso ló dó vé ge fe lé meg ló dul,
ahe lyett hogy bár me lyik ben akár hos  szabb idõ re is el idõz ne. Ked ve lem
a le ra kó dott port és a réz szí nû bar nás rozs da szem csé ket, me lyek el le pik a ta lajt és az
ab lak pol co kat és a már el mo só dott lép tek nyo mát, aho vá em be ri tes tek
súly ta lan ár nya ve tõ dött va la ha. Ked ve lem e meg me re ve dett „ál la tok” óri á si
ke re két, ki ket a se ho va sem vi võ vá gá nyok kö zé fog tak. Ha ve lük ta lál ko zom,
e ta lál ka olyan, mint ha ha za küld tek vol na és már nem csak a ház ala kul ott hon ná,
ha nem a szám ta lan gyer me ki lép tek kel le rótt ki vi lá gí tott he lyi ség is.
Töb bet tud tam és töb bet is ál mo doz tam a moz do nyok ról, mint bár ki más,
ám hall ga tás ba bur ko lóz tam. El len ben ez nem volt egy va lós ma ga tar tás.
Ha nem va la mi fé le kép zet ré teg, hang- és kon túrré teg, va la mi fé le lát vá nyos
em lé ke zetki esés, az em lé ke zés ko ra szü lött alak ja i nak rom hal ma za, ami
egy ál ta lán fel sem sej lett ben nem, hogy ta lán még hoz zám tar toz hat na.
Mi dõn még gyer mek vol tam, meg vol tak a ked venc köny ve im. Még
min dig õr zöm õket, még azo kat az õs ré gi e ket is, ame lyek nem ván do rol tak el
a tá vo li ro ko nok hoz, és bel se jük ben, a bo rí tó közt, még õr zik a tö mött, pos hadt
és er jedt pin cék il la tát. Köz tük volt egy ke mény kö té sû ké pes könyv,
egy köny vecs ke a Vo na tok ról. Egy könyv: te le vo na tok kal és va go nok kal.
Egy könyv, mely azt be szél te, fogd a pog  gyá szod és eredj út nak, mint a mi
két fi a tal hõ sünk, akik majd a vo nat ab lak ból szem lé lik a tá vo li or szá go kat.
Egy könyv, me lyet gõz moz dony ok kal fes tet tek te le, vil lany moz dony ok kal, disz pé cser-
ál lo má sok kal, vi a duk tok kal, vas út ál lo más ok kal a fé nyes, ha tal mas fõ vá ros ok ban,
me lyek nek va la hol ott kel lett el nyúj tóz ni uk, a he gyek mö gött, ott, va la hol a nyu godt
és vál to zat lan vi lá gon kí vül, mely ben él tem, ott, ahon nan lát ha tat lan hul lá mok
ér kez tek és egy ha tal mas, fá ból ké szült rá dió ál lo mást ar ra ké szí tet tek fel, hogy
be szél jen, ze nét su gá roz zon, amit úgy hall gat tam, mint ap rócs ka ha jó tö rött
az óri á si ágyon he ve rész ve, mely ter je del mes nek és bé kés nek tûnt, akár az óce án,
mi e lõtt álom ra huny ná sze mét. Szá mos va lós do log emel ke dett ki a pa pír ból, a gyer mek fe jé ben és
fan tá zi á já ban meg tes te sült és iga zi élet re kelt, nem mû vi tûz volt ez,
kar já val át ha tol ha tott raj ta, érez te an nak he vét és per zselt.
Szer te le nül és hul lám tö rõk nél kül ha józ hat tam a le írt vi lág és ké pek bé kés
szel lõ i vel, ám a moz do nyok nem csak meg fog ha tat lan raj zok és be tûk vol tak,
va la mi egé szen más ról volt itt szó.
Azok ban az idõk ben egy mun kás ko ló nia alatt el te rü lõ la kás ban él tünk,
sû rû or go na bo kor ha tá rol ta el az út tól, an nak her va dó il la ta az éven te
vi rág zó akác il lat ban újult meg, mely az ut ca túl ol da lán nö ve ke dett.
A ré gi fény ké pe ken, szé lük csip ké zett, ál ta lá ban egy fû re te rí tett ta ka rón
ül dö gé lek kön  nyed ta va szi ru há ban, kö rü löt tem szer te szét já té kok he ver nek,
még min dig ele ve nen él nek em lé keze tem ben: egy bá rány ka, sze me he lyén gomb,
egy sí po ló, zöld nad rá gos mû anyag ka csa, egy ki csi plüss med ve – ál ma im
fi gyel mes tár sai és szö vet sé ge sei.
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A nyá ri dél utá no kon, ami kor a nap ere je már lan kad ni kez dett, és meg hos  szab bod tak
az ár nyak, és a mun kásko ló ni ák men tén a há zak tég lás bar na szí ne ze tén arany
fe lü le t kép zõ dött, a nagy apám vagy az apám né ha el vitt a bá nyák hoz, hogy meg szem lél jük
a moz do nyo kat. Az út, ame lyen fel vált va pá rok ban jár tunk, egye nes volt, a mun kás ko ló ni ák
há za i nak lá ba za ta elõtt vitt el, a Te ré zia-árok mel lett, kis ker tek la bi rin tu sai men tén,
va la mint a ba rak kok alatt, a ná das sal kör be nõtt bá nya tó mel lett, ahol éj sza kán ként
há jas ha sú pon tyok rep pen tek az iszap ból a fel szín re szo kat lan ételkész le tet ke res ve,
el a bá nya ak na mel lett és a he gyek be, a Retje me re dek szirt jei alatt, ahon nan a völgy
úgy né zett ki, mint ha egye nes fel szín len ne, ám egy bi zo nyos tá vol sá gon hir te len meg tört a le ve gõ-
ben, mint ha fel rob bant vol na és el vesz tet te vol na a lá ba alól a ta lajt.
En nek az út nak a vé gén volt a fej tõ bá nya, a gyer me ki ho ri zont le ges leg szé lé re
szo rult, a gyer me ki erõ leg vég sõ ha tá rá ra. Ab ban az idõ ben ez a hely ki mú ló
fél ben volt, egy le tû nõ ben lé võ kor szak el hal vá nyult ara nyá ba ol vadt.
Egy má sik or szág volt, a nyel ven túl, egy hold bé li táj, ma gas töl té sek kel
és sö tét kõ tör me lék kel, po cso lyák kal és víz gyûj tõ te rü le tek kel öve zett te rü let,
sásül tet vén  nyel, mo csa rak kal, ahol a sö tét ben a bé kák ha da fá rad ha tat la nul sza kí tot ta
meg a me leg éjek egy ön te tû be szé dét, ahol cik cakk ban sik lot tak a ná dak közt
a ví zi si klók, oly las san, hogy mö göt tük ös  sze sem zá rul ha tott a víz, hi szen elõt tük
még szét sem nyílt. A bá nya olyan volt, mint egy seb, a föld bõ ré nek fe lü le ti
hor zso lá sa, nem ön töz te gon do san sár gás szí nû vér sa vó, ha nem olyan il lat öm lött
át raj ta a fel szín re, ami ál ma i ban is nyo mon kö vet te az em bert, és év rõl év re
a sar ká ban li he gett, még ha nyel vet vagy or szá got cse rélt, ne vet vagy éle tet. Minden nek
el le né re a bá nya leg in kább a vá gá nyok és mar ko lók bi ro dal ma volt, a va go no ké és ma gá nyos
moz do nyo ké, akik tü re lem mel vi sel ték a tû zõ nap he vét, és bé ké sen ma gá nyo sod tak
a zu ho gó esõ ben. Itt nem akad hat tál ki csi, zöld, dí zel vagy elekt ro mos bá nya vo na tok ra,
me lyek szin te egy álom sze rû, szá mom ra el ér he tet len ke rí tés mö göt ti vi dám park kel lé ke i nek
tûn tek. Itt csu pán csak óri á si, rop pant sö tét, mo no lit gõz moz dony ok vol tak.
Va jon tény leg meg kö ze lí tet tem eze ket a moz do nyo kat, e kel le mes kí sér te te ket,
akik ural ták a te ret? Tény leg fel mász hat tam rá juk? Meg érint het tem fü lü ket?
Be le kuk kant hat tam a fû tõ ház ba? A vi lá got fent rõl szem lél het tem, a min den ha tó gép
vé del mé ben, amely úgy hor do zott a sí ne ken, mint a le ve gõ ben? Vagy csak meg ma rad tam
a né zõ ap ró tes té ben, aki a mes  sze ség bõl, még min dig kap cso lat ban áll va a ta laj jal, fi gye li
a sö tét em lék mû ve ket, me lyek rõl azt le he tett hin ni, hogy a dél utá nok lágy fény su ga rai, és
hogy az el nyú ló ár nyak csak szá muk ra let tek meg te remt ve? Nem tu dom, hi szen min den
em lék és idõ szak, az el múlt idõ szám ta lan holt ága, el kez dett ös  sze ke ve red ni, egy más he gyé re-
há tá ra te le pült, egyik a má sik ra om lott, mint az ös  sze dõ lõ ház eme le tei, meg emel ked tek, mint
a ten ger da gály ide jén, el árasz tot ták a ke mény ta lajt, ahon nan jól lát ha tó, hogy mi min den tör tént.
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Sem mi sem biz tos már. Sem mis a va ló ság.
Be kö szön tött a má jus. Hi he tet le nül for ró má jus. A vég te len ség be szét te rü lõ er dõk
be há lóz zák a kör nye zõ dom bo kat. Az ég sû rû, ha bos szür ke ség gel ke nõ dött ös  sze,
alul ról fe dõ nyom ja, mely ter he alatt meg tart ja a me leg és ál lott le ve gõt.
Is mét a ré gi utat já rom, mely fo lya ma to san vál ta ko zik, mint az új ból meg szü le tõ
te rü let. A macs kák, jobb ra és bal ra les ve, a bok rok ból elõ lo pa kod nak
és óva to san át sze lik a ma ka dá mot. Né ha ri gó eresz ke dik a ki szá radt akác fa
csu pasz ágá ra, s az tán olyan nyel ven, mely lát ha tat lan dró to kon át uta zik,
még fi gyel mez te ti tár sa it a jö ve vény meg nyúlt ár nyá ra. A bá nya szin te fenn sík ká
vál to zott, le ve gõ ben rep de sõ, zsen ge fü vek szõ nye ge, ki szá radt fák rit ka szel le mei
sze gõd nek hoz zá tár sul. Itt-ott, va la mely mé lye dés ben, egy el rozs dá so dott
mar ko ló csont vá za tér del. Ál ma im il la ta szé gyen lõs, alig ész re ve he tõ,
tel je sen túl har sog ják a bok rok és fák il la tai. A bé kák a sö tét lõ ég zöl des ár nyai
alatt esõ után es de kel nek. A tel jes má gia, mit itt meg is mer tem,
a vá ros ha lál utá ni élet évé vált, amit el nyelt a föld. A moz do nyok már ré ges-rég
el za rán do kol tak a da ra bo ló ba. A vé gén min dig ugyan az a tör té net – a holt ipa ri te le pet
min dig be nö vi az élõ fü ve zet.
Nem so ká ra be töl töm a negy ve ne dik éve met, és fel te he tõ leg már so sem lesz be lõ lem
moz dony ve ze tõ. So sem fo gok már vo na tot ve zet ni és ve lük a ki hu nyó fény re va dász ni, mely
fel gyü lem lett az es ték füg gõ le ges te tõi alatt. Ugyan en  nyi éve sen, amen  nyi én le szek
nem so ká ra, halt meg a ked ven c köl tõm. Azt ál lí tot ta, hogy a vers nek gép hez ha son ló nak
kell len nie, és írt is egyet ez zel a cím mel: Nyi tány – A moz do nyok tán ca. Köny vei
szer te szét he ver nek a köny ves pol co mon. Az egyik cím lap ját az a kép dí szí ti, ame lyen a
fény ké pész a vi rág zó meggy fák közt kap ta le. A köl tõ kön  nye dén mo so lyog, és va la ho va
a mes  szi tá vol ba te kint. Ta lán a fény ké pész tud hat ta, hogy ver se i ben, csak ké sõ
öreg ko rá ban kezd te el hasz nál ni a ha lál szót, és ezért ál lí tot ta be ilyen póz ba,
mely min dig új ra egy új éle tet ígér, egy új ma ra dan dó sá got. A kö tet cím ol da lán,
mely ha lá la elõtt egy év vel je lent meg, leara tott ga bo na te rül el, ta lán megint
va la ki va la mit meg ér zett, sej tet te, hogy nem so ká ra el ér ke zik az ara tás ide je. A kö tet ben
ta lál ha tó egy vers, mely egy a Teja fo lyó fe lett át íve lõ ma gas spa nyol híd ról szól. A vers ben
egy pász tor, óri á si far kas ku tyák kal, a vá ros fe le te re li a bir ka nyá jat. Egy egész csor da ez;
ju hok, ku tyák, és a pász tort por le pi, mint ha egész nap úton len né nek, és most, al ko nyat kor, a
vá ros hoz kö ze led nek. Szá má ra az egyik út be fe je zõ dik, hogy el kez dõd jék egy má sik – az
öreg ség fo lya mán szí ve sen be jár nák az öreg em ber ál ma it, és nyu god tan foly ta tód ná nak az õ
vers so ra i ban mind örök re.
Né ha a fil mek azt mu tat ják be ne künk, hogy vé gül mint re du ká ló dik min den em be ri
élet egy ha tá ro zat lan szá mú ki vé te les erõs je le net re, akár a va lós élet bõl, akár az álo mé ból,
me lyek egy pil la nat alatt su han nak el a hal dok ló sze me elõtt. Nem tu dom, hogy igaz ez. Még
sen ki se tért vis  sza a más vi lág ról, hogy ta nús kod jék ró la. Ám ne kem az a meg lá tá som, hogy a
köl tõ eb ben a vers ben ki hasz nál ta a mû vé szet ere jét, és egy olyan je le ne tet vá lasz tott ma gá nak,
mely éle té bõl az ál ma i ba köl tö zött, és ál ma i ból egy ma ra dan dóbb szubsz tan ci á ba és for má ba,
a vers so ra i ba.
Va ló já ban so sem gon dol koz tam el azon, hogy vé gül is mi lye nek le gye nek az én vers ké pe im,
so sem vá lo gat tam kö zöt tük, mint ha le het sé ges len ne va la mi fé le vá lasz tás,
min dent egy be vet ve ez nem le het egy kont rol lál ha tó, egy ér tel mû fo lya mat, ami vel
ne tud na szem be száll ni bi zo nyos el lent mon dás. Ám úgy gon do lom, hogy ezek kö zött
a moz do nyok azok, akik a nap su ga rak elõtt meg nyit ják a bõ rük, és tü rel me sen
ár vál kod nak és rozs dál la nak az esõ ben – moz do nyok, a bá nya szín te rén,
a tér ben, ahol ha ma ro san ki huny min den fény. S úgy gon do lom, hogy eb ben
a ké pi je le net ben, va la hol a film ke re tén kí vül, va ló já ban lát ha tat la nok, de ép pen ezért oly
va ló sak, ahogy a me leg ség és a te nyér kör vo na la a má sik te nyé ren, an nak a me leg sé ge,
aki el ve ze tett a moz do nyok hoz, egy me leg ség, amely még min dig el árad a bõ rö mön,
egy fe let tem õr kö dõ me leg ség, egy so sem el sö té tü lõ me leg ség.
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