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TÖNKÖL JÓ ZSEF

kecs ke a so rom pón
megy a gõ zös, megy a gõ zös, csak most hát ra, Ka ni-

zsá ról a nyõgéri ál lo más ra, be rú gott a ma si nisz ta, ki nek 
ne ve: krumplifejû Szanyipista… múlt kor, nem is tu dom, 
ta lán fél órán át or dí tot tuk így a vo na tos nó tát, me zõ hosz-
 szat, re ke dé sig – múlt kor? leg alább öt ven esz ten de je –, 
a Her ceg er dõ tö vi ben; nem él már, ki füs tölt a Krisz tus 
ké mé nyén az ala csony susz ter, ka lá csos ká vét so se ivó, 
ra vasz, vic ces al só ut cai, szur kos fo nal lal öl tö ge tõ, aki 
tud ta: ta vas  szal a börcön kell koc cin ta ni, õs  szel notting-
hami las po nya bo kor tö vé ben, té len pin ce mé lyén, éj sza ka 
hold vi lág nál, nyá ron dió fa alatt. má sok sze rint vo na ton. 
szep tem ber ben, ok tó ber ben. ami kor az ál mok meg fejt he-
tet le nek.

„mit mon dott még?”
„rab val la tók, sa va nyú ak a hegy há ti bo rok, ha kecs ke 

seg gé be töl te nék, meg ri ad na be le; az öreg em be rek agya 
ös  sze szá radt ce ment, a fon  nya do zó tü de jû ek be érik az zal, 
hogy pi páz hat nak, nem trebinjei, nem her ce go vi nai vá gott 
do hányt szív nak, Ger gely nap ján, ami kor a bí bi cek fész-
ken ül nek, a me net hez sze gõd nek, oda áll nak a so ros el me-
nõk kö zé, rán co san, nyá la san, meg la zult, el vá sott fo gak kal 
az Is ten elé; le sor vad nak ró luk vá gyak, köp nek ro po gós 
me nyecs kék és pénz után, meg hall ják, mi lyen han go kat 
küld hoz zá juk a Rá ba völ gye, mozdonyfüttyjelek Por pác 
irá nyá ból, domb ra röp pen nek, ahol min den na pi ör dö gök 
és an gya lok van nak, rög tön föl is me rik, ha va la ki ma gá-
nyos, két ség beesett.”

„ezt mond ta?”
„ezt.”

a sár vá ri fic kón jót ne vet tem, kar szék ben ült, ki ter vel-
te, me net tér ti je gyet szá mol el a szü lõ fa lu mig. ez iga zán 
os to ba ság, mel lé fo gás, ke ve sen tesz nek en nél bo lon dab-
bat. éber el len õr csa pott a pa pír da rab ra, ki nyúj tot ta kar-
ját, mint va la mi so rom pót, újabb vizs gá la tok, pe csé tes 
cet lik, vis  sza élé sek re de rült fény. egy re több ször hal lok 
ilye nek rõl, vá ró ter mi sö rö zõ ben be széd re jó mind egyik, 
gya nak vón né ze ge tem, aki a fe ke te bég egy ko ri vá ro sá ból 
Nyõgérbe kér re túrt. oda nem kat tog vas pa ri pa, so se járt, 
lép csõn ál lón nem rán tott na gyot, sen ki olyan tár csa fé-
kes sze rel vényt nem lá tott, sem mi talp fa, el hasz ná ló dott 
sín rög zí tés, zú za lék, hu zal, ma gas pe ron, elekt ro ni kus 
tá jé koz ta tó! a bu szos nem fut ver senyt az uta sért, mi re 
ki mon dom, bá mész as  szo nyok csõ dül nek a bak ter ház 
mel lé, ijedt ség gel ve gyes kí ván csi ság gal hu nyo rog nak, 
ha do nász nak, hol ös  sze ha jol nak, hol meg széj jel, óbé gat-
nak ré cék, lu dak és to jás to jó sár ga tyú kok kö zött, löt  tyedt 
kar ju kat nyúj to gat ják. mu tat ják a kecs két. de re kát, lá ba it 
fe szí ti, ré mül ten nyúj tóz ko dik, tá tog, szá ját rán dít ja, nyel-
vét ló gat ja, sod rott kö té len rugoldoz.

„uram, ez a vo nat nem megy se ho vá.” har mad szor, 
utol já ra vá la szol a for gal mis ta, kö hög, be le ké kül, tár csá-
ját igaz gat ja, mar ká ba for dít ja égõ ci ga ret tá ját. „le gyen 
sze ren csé je! ha nem ma, hát hol nap.” ál mo dom? kér de-
zem, hol va gyunk. mond ják. ba kan csos fér fi sza lu tál, baj-
szát ren dez ge ti, a sze rel vény – te le kufferos meg ka la pos 

né pek kel – nyi kor dul va in dul, for rón li heg ve a ba la to ni 
utat met szi, el ka nya ro dik a Herpenyõ csár dá nál, el sõ meg-
ál ló ja hegy köz sé gi, mi atyánk nyi tá vol ság ra az oszt rák 
nyug dí ja sok ked venc ter mál für dõ jé tõl, Dankovicsék há zá-
nál, a fi uk osz tály tár sam, moz dony ve ze tõ lett, ahogy pad-
szom szé dom, bü ki Cson ka Gyu la; zöld lám pa ég, me net-
rend jel zi az el du gott ál lo mást, fes tett desz kán a fa lum 
ne ve, a töl tés két ol da lán aká cos, szé les nyi la dé kok kal, lát-
ni a tá gas sík sá got, a vég te len pom pás te ret, ar rébb a ha tár-
hegy vo nu la tát, kõ sze gi prés há zak lát sza nak fenn, on nét 
ér kez nek vá rat la nul a za bo lát lan fel hõ ala kok, mint éhes 
csõ rû se re gé lyek, kü lön bö zõ ma gas sá gok ban.

megy a gõ zös, megy, megy.

öt perc cel ké sõbb már sen ki nem em lé ke zett, csak-
ugyan Szanyi Pis ta bá tyám volt-e a ma si nisz ta, vagy va la-
ki más; eset leg Tö rök György, ro ko nunk, cin gár, ke szeg, 
ci ga ret ta pa pír so vány, fél na pos pa raszt, fi nom fül cim pák-
kal, szõ rös orr lyu kak kal; nem olyan hí res, mint a 424-es 
fõ vo na li gõz moz dony (szer ko csi já ban ki lenc ton na szén, 
hu szon egy köb mé ter víz!), de éle te leg na gyobb ka land ja 
a vas út, bi cik lin járt a mun ka he lyé re, hu szon négy ki lo mé-
ter oda-vis  sza, fáj da lom és ha rag, té koz lás és túl zás nél kül 
élt, él de gélt, pis lo gott, kedv te lés bõl he ge dült, oly kor ze ne-
szó val tar tot ta ven dé gét, mu zsi ká já ra az uras em be rek, 
át uta zó ide ge nek szí ve is meg csor dult, el mond ta ne kik, 
mit ki a bál Pá pán a Gyõr be in du ló sze mély vo nat ka la u za: 
„aki nek nem ju tott hely, az áll Vaszarig!” hal lot tam ezt 
har mad osz tá lyú res ti ben, Sár vá ron, ahol reg ge len ként ku pi-
cás po ha ra kon át te kin tet tünk a zeg zu gos vi lág ra.

ki nek ke mény, ki nek lágy ben ne a ve tett ágy.

ha va la ki zsu go ro dó fa lu ba pot  tyan – a hegy föl puf fadt 
te hén ként fek szik, egy szer re je lent idõt és idõt len sé get, 
ba bo nák len gik kö rül –, reg gel ha sad tán az uta zás örö-
mé re gon dol, ün nep re, vo na tok ra, vi szik ide gen egek alá, 
em le ge ti mind egyi ket, ame lyik hord ta; az em lé ke zõt TD 
sí ug ró an gya la vé di – a het ven éves köl tõ raj zos üd vöz le te 
a 2008-as, egy má sod perc cel hos  szabb esz ten dõ vé gén 
ér ke zett –, gyé mánt tá kövesedõ hó ban, hûs szár nyak kal 
mel let te ara szol, szu szog, más uta zó köl töz köd ne vis  sza, 
én, ha csa pó fát ten né nek alám, ak kor sem. ide nézz! csú-
nya az öt száz tõ ke szõ lõ, le ro hadt, el ga zo so dott. ezt kel le-
ne el fe lej te ni! a pin cém ak ko ra, mint Ravennában az ari á-
nu sok ke resz te lõ ká pol ná ja; a kö ve cses dom bon ta nyá zók 
ko nok, da cos hegy há ti ak, fél nek a bol dog ság tól, a si ker-
tõl, nem mé zes báb ok, rá tar ti ak, ké nye sek, ré sen az eszük, 
ku ruc ko dók vol tak min dig, meg újí ta nák a rom lás nak 
in dult hi tet. szõ lõ mes ter nek, hegy bí ró nak len ni meg be csü-
lés. is ten ön nel, Korcz La jos, ad ja át üd vöz le te met a töb bi-
ek nek! Pallósi Jó zse fet se fe lejt se! az õsök után nyik kan 
egy-egy ba goly, lány ka só hajt, a hold vi lág is, mint ré gen, 
ami kor töb bet für kész te a vo na tok szét fosz ló, pa mut köny-
 nyû szén füst jét, a ten gert és a kar co lat lan ég bol tot.

kecs ke a so rom pón, tud juk, még se his  szük, lóg, ver gõ-
dik, le zu han? üti lá ba it a rács ba, szem hé ja csuk va, alig-
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ha azon tû nõ dik, mi cél ra van a vi lá gon, mer re húz a 
gõ zös, hos  sza men  nyi. ha rá kér dez né nek a hely re, nem 
tud nék vá la szol ni, ahogy úti tár sam se, pe dig pa ti ká ri us-
ként dok to rált. ma gam ban azt gon do lom, úgy kel le ne a 
nyár dél elõt ti köz já ték hoz vis  sza tér ni, mint ha a he gyen 
tör tént vol na; va ló ban itt, haj to ga tom, ha nyom ban fel-
akasz ta nak is ér te a kör te fá ra (a ti ha nyi ala pí tó le vél ben 
kurtuel fának író dott); zi ze gõ csönd, idõ mú lás, ka rók, kor-
do nok drót jai, gá lic per me tes in gek, ka bá tok, kö té nyek, 
hir te len lük te tõ test, kecs ke len gés öt láb nyi ma gas ban, 
s még elõbb, Nádasdy Fe renc egy ko ri te le pü lé sén, pe ro-
non re cse gõ hang szó ró: se bes vo nat in dul Sótony, Nyõgér, 
Bejcgyertyános, Cell dö mölk, Ukk, Ta pol ca fe lé. a dom-
bot jár ja, ólak, ker tek, be dõlt paj ták kö zül hussan ki fe le, 
ka nya rog a vul kán rom, a Ság ba zalt lá vás vi dé ké re.

szõ lõ bir to kos nem ir kál internetes vi ta fó ru mok ra, nem 
ra gaszt hor dó ha sá ra, hõbér hom lo ká ra po li ti ku so kat 
áb rá zo ló mat ri cá kat, hall gat né pes ség fo gyás ról, bor tu riz-

mus ról, gaz da sá gi vál ság ról, jö ve de lem ki egé szí tõ biz to-
sí tás ról, Vát és Por pác ter ve zett re pü lõ te ré rõl, in kább a 
Te rem tõt él te ti, hogy az ide szo rul tak nak vál las für tö ket 
adott – ok tó ber kö ze pé re tö ké le te sen meg ér nek, le vük 
íz re, il lat ra, erõ re néz ve al kal mas bú csúi pe cse nye mel lé 
–, in kább azt be szé li, a hegy min dig együtt volt la kó i val, 
öröm ben-bá nat ban, is mert med ve hor do zó kat, kö té len tán-
co ló kat, szem fény vesz tõ ket, ala ko so kat, bu bá so kat, tol las 
mar ta ló co kat, el al vó kat, fel ke lõ ket, ocsú dó kat, át vál to zó-
kat, sa ru so kat, fé ke zõ ket, el sod ró dott hût le ne ket.

gya log sze der közt a kecs kénk sza kál la, szar va, Mili 

– kó dor gó, le gel te tés kor vá lo ga tós – ál mom ban ug ra na 
elém, lá bát meg vet né a gyö pön, me keg ne, hogy fel éb-
red jek, de nem en ge di a föld és az ég kö zé szo rí tott 
so rom pó, ki he gye zett cö löp. kü lö nös kép, ijesz tõ, hi szen 
ma gya rá za ta, meg fej té se: fér fi nek el len ség. ha nõ lát ja: 
ál mat lan ság. sze rel vényt ki hú zó gi dá kat lát ni: jót je lez. 
vá gány zá ró bak ról buk fen cez ni: be teg ség. ku pé ban egye-
dül ül ni: vas utas sztrájk. vil la mos to la tó moz donyt érin te-
ni uj ja ink kal: gond.

a sze gény em ber te he ne, az a má sik – togenburgi zer-
ge szí nû? né met horzi? schwarzwaldi? sváj ci õz bar na? 
–, jám bor gaz dá já val a le en ge dett so rom pó nál vá ra ko zik, 
mö göt tük mo tor ke rék pár, sze kér, ru das ló val, sze mély-
au tó. a var jú to jás áb rá za tú, pöt  työs – fü lét ki fú rat ta, 
réz füg gõ ket ag ga tott be le – ide ge sen tú ráz tat ja a mo tort. 
a fu va ros lo va fü lét he gye zi, szü gye rán ga tó zik, fe jét 
hány ja, prüs  szög, vi cso rít, ka pál, majd olyan go nosz ság-
gal, ami lyent rit kán lát ni, a sut  tyó vál lá ba ha rap. a ko pasz-
ra nyírt gye rek le gény ke ha rag ja lob bot vet, jár mû vé vel 
pör dül, küz de lem re kész, új ra pör dül, va dab bul ber reg tet, 
ki pu fo gó füst je fel hõz, mu ra kö zi zör get zab la va sat, ráz 
gyep lõt, bõr csa to kat, pat kói alól szik rák pe reg nek, hor-
kan, lö ve dék ként lö ki hát ra az üres sze ke ret; csat ta nás, 
csö röm pö lés, hor pa dás, dön gés, zen gés, és így to vább... 
mi ez? a gaz da so rom pó hoz kö ti a kecs két, „nem ma ra dok 
el so ká”, megy hát ra, szó vál tás ra, lár má ra, néz ni lök dö-
sõ dést, ök lök emel ke dését. mi kor egy mást már kettébe 
ha sít ják az úton le võk, ki ál tá sok min den fe lõl; nõk mu tat-
ják ar cu kat, szép anyá im meg mos dat nak, meg tö röl nek, 
meg fé sül nek, öl be vesz nek.

„ho vá utaz zunk, ara nyom?”
„amerikába, rá gó gu mi ért.”
„mi vel, Jó zse fem?”
„a szom bat he lyi vo nat tal.”
tisz tán hal la ni: a kecs ke fo gai ös  sze ve rõd nek.

megy a gõ zös, megy, ki né zel az ab la kon, vi zel a he rélt 
csõ dör, fúj ta tó orr li kak, hab zó po fa, nap szem üve ges, 
gir hes su hanc, os to ros ko csis; a bak ter nem em lék szik 
sem mi re, ha sát va kar ja, vét kes nek, bû nös mu lasz tó nak 
nem tart ja ma gát, igaz mó don es kü dö zik, sem mi kö ze az 
egész hez, a gõ zös el ment, fel húz ta a so rom pót, a szol gá la-
ti sza bály zat nak meg fe le lõ en.

„en gedd le, Mi hály! a ku tya is te nit!”
a kecs ke föl det ér, húz zák-von ják, tá mo lyog, egy ide ig 

la pul va ha sal az árok par ton, kö vér fû ben re meg, mint a 
nyár fa le vél, a fe je csu pa zú zó dás.

el tûn nek em be rek, ál do mást ivók, ha gyo má nyok 
vesz nek, tu dá sok, vi ci ná li sok, szárny vo na lak, te tû po ros 
vá ró ter mek. gõ zös tor pan csi ko rog va. ma va sár nap, lép de-
lek gya log uta kon, is me ret le nek, be ván dor lók mor mo gón 
kö szön nek, a be teg cson tú ak szo tyós al mát esz nek, atyám-
fi ai, akik is mer nek, mond ják, a Meg vál tó jó kedv ében 
te rem tet te a dom bot, de meg pa ran csol ta az észa ki sze lek-
nek, hogy gyak ran fúj ják. a hegy lánc ok ra, az új te le pí té se-
kig – merlot, oportó, zweigelt – fel hal lat szik a vo nat fütty, 
Sza bó (Szanyi) Ist ván is hall ja. egyik ha vas té len bü dös re 
it ta ma gát, cim bo rá já val a sótonyi temp lo mot ke rül get te, 
haj na lig ab ban a hit ben, hogy Bécs ben van, a Stephans-
dómnál – „ab la kai zsír ként ra gyog tak” –, kö zel a föld alat-
ti vas út meg ál ló pont já hoz.

Martos Márton fotója
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SZLUKOVÉNYI KATALIN

Bel föl di gyors
Ott hon ról ha za vo na ton. Az ab lak
ke re té ben is me rõs táj pe reg,
fe ke te-fe hér vi har ban ro han nak
meg szo kott dom bok, haj szolt em be rek,

zu hog az el sõ hó megint, nyu gal mat
ígér hang ta lan, bé kés éje ket,
a fá radt föld fé nyes fe ke tén hall gat,
s mint ölem ben a macs ka, szen de reg. 

Mi cso da idõ! Ka va rog a lát vány,
min den perc cel sû rûbb a pil la nat,
e helybenjáró in ga-vég te len ben.

Zu ho gá sá ban mind az, ami várt rám:
le hul lott és el jö ven dõ ha vak,
sza vak tel nek, for má lód nak szü net len. 

Süli István fotója
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RAPAI ÁG NES

Megy a vo nat,
megy a vo nat

Megy a vo nat, megy a vo nat Ka ni zsá ra,
megy a vo nat, megy a vo nat,
ez jut eszem be, ami kor fe lü lök a Ke le ti ben,
megy a vo nat, megy a vo nat,
fe lü lök a ka ni zsai InterCityre, mind járt
megy a vo nat, megy a vo nat Ka ni zsá ra.

Olyan hos  szú ne ve van a fa lum nak, hogy,
megy a vo nat, megy a vo nat,
BALATONSZENTGYÖRGYRE,
megy a vo nat, megy a vo nat,
nyolc évig megy a vo nat, jön a vo nat,
fa lu ról Pest re, on nan meg vis  sza.

Nyolc évig jön a vo nat, megy a vo nat,
ka ni zsai, ka ni zsai ál lo más ra,
de ad dig én nem me gyek ám, 
csak Ba la ton szent györgy re visz a vo nat,
és ami kor meg ér ke zem, azt hal lom, hogy,
azt hal lom a té vé bõl, hogy „pes ti e sen szól va”.

Mi a franc nak mon dasz ilyet? Ki ál tok fel,
mit gon dolsz, itt ho gyan mond juk? 
Ne du málj te pes ti e sen, hagyj már bé kén,
megy a vo nat, megy a vo nat Bu da pest re,
an nak is a, an nak is a kö ze pé be,
megy a vo nat, jön a vo nat Ka ni zsá ra.

Szamódy Zsolt fotója
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HE GE DÛS IM RE JÁ NOS

Az álom vo nat
Kan kó nak hív ták ná lunk azt a szer szá mot, ami vel ka zal ból tép tük a szal mát, igaz, kan-

kó volt az is, ami vel mer tük a kút ból a vi zet, csak hogy emez, a té põ, sok kal rö vi debb, az 
or ra tû he gyes, akár a ha lász hor gok, kön  nyû volt be ta szí ta ni a tö mött ka zal ba, de ami kor 
ki húz tuk, hoz ta a ma rék szal mát.

Se ges vá ron csak úgy tud tak min ket el he lyez ni az is ko la bent la ká sá ban, ha min den ki 
bál na ala kú ra tö mött szal ma zsák kal, va gyis duszával, rongy pok róc cal – ez volt a durga 
–, al só és fel sõ le pe dõ vel, kés sel, ka nál lal, vil lá val je lent ke zik szep tem ber ti zen ötö di kén. 
Nem volt nagy ha gyo má nya fa lunk ban az is ko láz ta tás nak, ezért sem mit sem tar tot tak 
fur csá nak az em be rek: ha azt mond ta az igaz ga tó úr, hogy fris sen töl tött duszával kell 
je lent kez ni, ak kor an nak úgy kel lett len ni, sze ren csé re volt szal ma bõ ven. 

Le het tünk Hi deg kút ról leg alább tíz-ti zen ket ten, mert a ma gyar vi lág négy esz ten de-
jé ben na gyon fel ug rott a nép sza po ru lat. A szü lõk meg fo gad ták Vi szi Vaszit, a fu va rost, 
hogy vi gyen be min ket Se ges vár ra. Volt Vi szi Vaszinak ren des ne ve is, még pe dig 
Bo kor, de õ Bucur-nak mond ta és ír ta, mert ro mán nak tar tot ta ma gát, esze rint õ ro mán 
is volt. Mi vel a ma gyar fa lu ban la kott a fi á val, Ki csi Vaszival, fej fá jós fe le sé gé vel és 
bo szor kány hí ré ben ál ló any já val, úgy meg ta nul tak ma gya rul, hogy nincs a vi lág nak 
olyan nyel vész pro fes  szo ra, aki ész re vet te vol na a be szé dü kön, hogy õk ro má nok. Az 
öreg Vaszi gyak ran tré fál ta meg a szom széd fa lu si a kat a Bu zo gány-ma lom ban, ahol 
több köz ség bõl gyûl tek ös  sze a gaz dák: kezd te szid ni a bü dös olá ho kat, és ha ne tán 
azok rá bó lin tot tak vagy rá dup láz tak, meg mond ta, hogy õ ro mán, s kül di a rend õrö ket a 
nya kuk ra. Tur pis ság volt ez tõ le, so ha sen kit nem je len tett fel, de krá kog va, ful la doz va 
ka ca gott, ha va la ki re rá tu dott ijesz te ni. Ne ki, a ro mán nak, sza bad volt ri o gat ni min ket, 
ma gya ro kat, igaz, nem élt vis  sza a ha tal má val; jó em ber volt. Azt be szél ték ró la, az 
ágy ban, al vás köz ben is szá já ban tart ja a pi pá ját, s ha eb ben volt is va la mi túl zás, az 
biz tos, hogy nap köz ben sen ki nem lát ta Vi szi Vaszit pi pa nél kül. A fa lu ban õ tu dott 
a leg job ban pö fé kel ni, kö hé csel ni és ser cin te ni a pi pa szár mel lõl, anél kül, hogy azt 
ki vet te vol na a szá já ból.

Ez a pi pás em ber fu va ro zott be min ket Se ges vár ra, elõt te azon ban min den ház nál 
ne ki áll tak kan kó val a szal ma té pés nek, s olyan göm bö lyû re töm ték a szal ma zsá ko kat, 
hogy azok va ló ban bál na fi ó kák vol tak, még ha ná lunk fe lé hí rét sem hal lot ta so ha sen ki 
a nagy tes tû ce tek nek.

Szal ma zsá kot nem kön  nyû szál lí ta ni. Nem a sú lya, ha nem a mé re te, a nagy sá ga mi att, 
de ezt úgy ol dot ták meg az apák, hogy a sok duszát egy más ra tet ték, ki csit meg la pí tot-
ták, le kö töz ték szé na hor dó kö tél lel a két sze kér laj tor já hoz, de így, le szo rít va is olyan 
ma gas volt a ra ko mány, hogy lét rát kel lett hoz ni, ami kor mi, gye re kek fel akar tunk hág ni 
a te te jé re.

Iga zán nem mond hat ta sen ki, hogy az el sõ lé pés a tu do mány irá nyá ba nem föl fe le vitt 
min ket a ma gas ba; ke ve sen in dul tak va la ha is laj tor ján is ko lá ba. Olyan büsz kén néz tünk 
le ran gos ma gas sá gunk ból az ös  sze se reg lett fa lu ra, mint az an gya li se re gek a menny or-
szág ból er re a bû nös, sá ros föld re. Szép sor já ba ül te tett min ket Vi szi Vaszi, az tán õ is 
fel má szott hoz zánk a szal ma zsák ok ra, de nem a lét rán, az ne ki ran gon alu li lett vol na, 
ha nem a lo vak fa rá ra top pant va ug rott fel.

Még pi tye reg ni is el fe lej tet tünk, pe dig anyá ink úgy meg si rat tak, mint ha ka to ná nak vit-
tek vol na, ami már csak azért sem len ne he lyén va ló, mert le ány kák is vol tak köz tünk.

Nagy lát vá nyos ság le het tünk Ro mán-And rás fal ván, Szenterzsébeten, Sárdon, 
Héjjasfalván és Fe hér egy há zán is, az em be rek ki gyûl tek az ut cá ra, ka cag tak, s in te get-
tek. Ilyent még nem lá tott a vi lág! Majd nem olyan ma gas ság ban ül tünk, szép sor já ban a 
szal ma zsák ok te te jén, mint a te le fon dró ton az af ri kai út juk ra ké szü lõ dõ fecs ke fi ó kák.

Ahogy be ér tünk Se ges vár ra, egyik ol dal ut cá ból pö fög ve, füt  työg tet ve ap rócs ka vo nat 
ka nya ro dott ki. Már me sél ték ne künk ott hon, hogy itt az ut cá kon nem csak au tók jár nak, 
ha nem vo na tok is, de mi azt nem hit tük. Hogy jár hat vo nat az ut cán? Az tán az mi lyen? 
Vén as  szony ok mond ták, ör dög húz za, sá tán ta szít ja. S most itt volt; ked ves, já ték sze rû 
és egy ál ta lán nem fé lel me tes. A szentágotai Pöfi! Ép pen a Fö de les Híd hoz kö ze led tünk, 
de a vo nat nem haj tott rá ar ra, ha nem mel let te, a vas hí don ment át a Nagyküküllõn, ame-
lyet ugyan csak meg cso dál tunk.

Min ket is a se ges vá ri ak a szal ma zsák ok te te jén!
A vo nat vé gig kacs ka rin gó zott a vá ro son, s a fõ tér vé gén bal ra tér ve – ezt ké sõbb tud-

tuk meg – Szentágotáig dö cö gött.
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A ki csi moz dony nak kar csú ké mé nye volt, azt va la mi lyen ok ból föl-le ug rá ló drót szi tá-
val föd ték be, s a füst nem szál lin góz va jött ki eb bõl a ké mény bõl, ha nem pö fög ve, mint 
a Vi szi Vaszi pi pá já ból. Ez a szi ta en gem édes apám szal ma ka lap já ra em lé kez te tett, ame-
lyet õ a me zõn, dé li al vás kor az ar cá ra tett, amit a puf fog ta tó szu szo gá sa meg-meg leb-
ben tett. A moz dony ke re ke it az ol da lá ra sze relt nagy vas rúd dikicselte, de ez zel a nagy 
erõl kö dés sel is csak négy vagy öt vas úti ko csit hú zott ma ga után, ame lyek leg in kább a 
bo lond csí ki fa há zá hoz ha son lí tot tak, amit az a her nyó tal pas trak tor ral meg hú za tott, s 
meg sza kadt de rék ban, mint a da rázs. A va go nok ba ren des lép csõn le he tett fel hág ni, mel-
let te vas kor lát ló gott, ab ba ka pasz kod tak az uta sok. Hát ez új don ság volt a ja vá ból!

Az tán, ami kor már meg ho no sod tunk eb ben a cso dá la tos vá ros ban, az lett egyik leg-
ked ve sebb va sár na pi szó ra ko zá sunk, hogy a ka nya rok ban vagy a Küküllõ híd ja elõtt, 
ahol a vo nat alig cam mo gott, fel ka pasz kod tunk a lép csõk re, s a vá ros vé gén, mi e lõtt 
fel gyor sult vol na a vi ci ná lis, nagy buk fen ce ket vet ve le ug rál tunk.

A mi drá ga igaz ga tónk Szentágota kör nyé két is be jár ta, on nan is to bor zott di á ko kat, 
õk me sél ték ké sõbb, hogy ez a ked ves, kes keny vá gá nyú vo nat Ágo ta fe lé olyan ma gas 
he gyek re ka pasz ko dik fel, hogy a hegy lá bá nál le száll nak az uta sok, rö vi dí tõ ös vé nye-
ken ha ma rabb ki ér nek a hegy te tõ re, mint a Pöfi, és ott be vár ják.

Hát ez is elég me se sze rû en hang zott!
A Pe tõ fi Sán dor ál ta lá nos is ko lá nak még nem volt sa ját bent la ká sa, s csak úgy tud-

tak min ket el szál lá sol ni, hogy a vá ros ro mán lí ce u má nak in ter ná tu sá ban he lyet kér tek 
ne künk, ahol szét szór tak kü lön bö zõ há ló ter mek be, ös  sze ve gyít ve min ket ha tal mas, 
mo kány, ugyan csak fa lu ról szár ma zó le gé nyek kel.

A bent la kás négy eme le tes, fe ke te épü let volt, nem mes  sze a Nicovală vas gyár tól, s 
mi u tán egy idõ sebb ne ve lõ pat to gó pa ran csa i ra fel hord tuk a szal ma zsák ja in kat és a kis 
cók mók ja in kat a ki je lölt szo bák ba, bi zony, szét fosz lott a ro man ti ka. Az új vi lág gal va ló 
ta lál ko zá sun kat csak az szé pí tet te rö vid ide ig, hogy köz ben Édes és még né hány szü lõ 
le jött gya log Héjjasfalvára, on nan ren des vo nat tal Se ges vár ra, s már vár tak min ket, és 
se gí tet tek a be ren dez ke dés ben.

Na gyon el tö rött a mé cses, ami kor es te fe lé édes anyám tól el kel lett bú csúz ni.
Egye dül ma rad tam – a ha tal mas gye rek tö meg ben.
Éj sza ka Pöfirõl ál mod tam, meg állt az in ter ná tus elõtt, mi be száll tunk, s in dul tunk 

ha za, Hi deg kút ra. Csep pet sem za vart, hogy ráf nél kü li ke re kei vol tak, mint ott hon, a 
ci gány Da ni sze ke ré nek, s nem sí ne ken, ha nem a he pe hu pás úton por zott ve lünk to va 
szél se be sen.

Süli István fotója
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PÁTKAI TI VA DAR

Moszkva–Leningrád
vi szony lat, 1979

ó a Vö rös Nyí lon
a Vö rös Nyí lon
fú ró dunk az éj sza ká ba
én és szö szke Tánya
tol mács a drá ga nõ
le dér ami kor le tér-
del eléd a há ló fül ké ben
hogy ki önt se
lel két: az orosz fér fi ak
mind ré sze gek, dur vák!
ó a Vö rös Nyí lon
a Vö rös Nyí lon
fú ró dunk egy re bel jebb
Is ten bi zony
elõ ke rül egy vod ka
né hány li la ko ton
ilyent még nem lá tott e hon-
ban a drá ga
re pü lünk be zár va!
kék lõn iz zik a kin ti
sztyep pe a té li
táj csu pa kéj
a hú sunk fáj de még kér
ak kor is mi kor ra
moz do nyunk na gyot fúj va
a Nyevszkij proszpektre ér

Martos Márton fotója
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TURCZI IST VÁN

Uta zás
nézd men  nyi baj van ve lem
még egy va cak vo nat ab la kot sem tu dok le nyit ni
is me ret len tá jak su han nak ve lünk az éj sza ká ban
fák su hog nak a szél ben dom bok hul lám za nak
leg alább meg sza gol hat nám a le ve gõt leg alább
érint het ném be ér ném ke vés sel is
lí rá zó per ce im bõl lá tod ki sza kít a tu dat
hogy va la mit sa ját hi bám ból el ve szít he tek
egy ér zést egy il la tot azo no sít ha tó be nyo má so kat
min dent – s míg én su tán tu sa ko dom
ve led egy re újabb ál mok fo rog nak
(ta lán mind azt lá tod mi hez éber szem ke vés)
vi lág kö rü li ma gán-uta don ré gi vá gyak ar cok
em lé ke id be süp pe dõ moz du la tok kí sér nek
úgy kép ze lem: haj na lo dó mo so lyod haj la tá ban
én is meg hú zód ha tok – hisz van né mi kö zöm
lá zas ál ma id hoz – mi ó ta kö zö sen éb re dünk
a sze re lem mi ért is len ne más
mint két ös  sze érõ ha lán ték öl dök lõ lük te té se
meg írat lan test-le gen dák ke ser ves so ra
a táj csak ro han ro han to vább
va la hol mö göt tünk már fel kelt a Nap
tá vol ba me rü lõ ar cod pe re mén pil lan tá sod
kék jé be bu gyo lál va vég re meg csil lan a ten ger öböl

Szamódy Zsolt fotója
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INGO SCHULZE

Még egy tör té net
„Egy ál ta lán nem vál lal koz na er re a vo nat út ra, ha 

va sár nap is len ne köz vet len re pü lõ já rat Bu da pest rõl Ber-
lin be. Leg alább is ezt mond ta K. Ka ta lin nak, egy ma gyar 
új ság író nõ nek, aki az in ter jú után fel aján lot ta, hogy se gít 
ne ki meg vá sá rol ni a vo nat je gyet Bu da pest rõl Bécs be és 
visz  sza.”

Ta lán a jegy zõ könyvsze rû stí lus il le ne leg in kább a 
tör té net hez, tár gyi la gos hang, én-el be szé lõ nél kü li mon-
da tok. A fi gyel mes ol va só azon nal tud ná, hogy az uta-
zás va ló di oka nem fel tét le nül esett egy be az zal, amit uta-
zónk (név majd csak adó dik) ál lí tott. En nek biz tos je le 
vol na a meg fo gal ma zás: „Leg alább is ezt mond ta”, hang-
súly az igén.

Min dig csá bí tó az ént har ma dik sze mély be he lyez ni. 
Ez zel a har ma dik sze mél  lyel az tán jól el le het bán ni, az 
át élt ese mé nyek pe dig mint egy ma guk tól meg íród nak. 
De eb ben az eset ben nem fog mû köd ni, ak kor leg alább-
is bi zo nyo san nem, ami kor be kö vet ke zik a dön tõ for du-
lat, va gyis ami kor Uta zónk szem ben ül az zal a nõ vel, aki 
a Pet ra vagy a Katja ne vet vi sel het né, az zal a Pet rá val 
vagy Katjával, akit együtt lét ük, job ban mond va szö vet sé-
gük évei alatt fe le sé gé nek ne ve zett. Vagy té ve dek? Ne tán 
ha tá so sabb vol na – ép pen ezen a ne u ral gi kus pon ton – tar-
tóz kod ni min den ne mû kom men tár tól, az ént csu pán kí vül-
rõl szem lél ni (ne vez zük mond juk így: Uta zónk), és ez ál-
tal ugyan olyan meg fi gye lés nek alá vet ni, ami lyen nek az 
ös  szes töb bi fi gu ra is ki van té ve? Nem tu dom.

Minden nek el le né re meg pró bá lok sa ját ma gam ról 
be szél ni, és ar ról, hogy az élet haj la mos utá noz ni az iro-
dal mat.

2004 áp ri li sá ban az a ter mé keny gon do la tom tá madt 
(han gu lat tól füg gõ en idõn ként furchtbar-nak ol va som a 
fruchtbar-t, és for dít va), hogy va sár nap, áp ri lis 25-én, 
va gyis an nak a Bu da pes ti Könyv fesz ti vál nak az utol só 
nap ján, amely nek dísz ven dé ge Né met or szág volt, Bécs be 
utaz zam és át ad jam Pet rá nak Pétervári in ci dens cí mû tör-
té ne tem kéz ira tát, amely ben meg tá mad ják az én-el be szé-
lõt. Ami va ló ban meg tör tént ve lem. Meg gyõ zõ dé sem sze-
rint csak is azért ke rül he tett sor a tá ma dás ra, mert fi gyel-
met len vol tam, és azért vol tam fi gyel met len, mert gon do-
lat ban még min dig Bécs ben jár tam, Bécs ben, Pet rá nál. 
Sza kí tá sunk más nap ján re pül tem Bécs bõl Szent pé ter vár-
ra. Az „in ci dens bõl” af fé le ke ret tör té ne tet csi nál tam a Pet-
rá ra va ló em lé ke zés hez.

Per sze el is küld het tem vol na Pet rá nak a tör té ne tet min-
den kom men tár nél kül, és vár hat tam vol na, mi tör té nik. 
Még is jobb nak tar tot tam – és Bécs is olyan kö zel ke rült 
hir te len –, hogy szem tõl szem be mond jam meg Pet rá nak: 
ez út tal a sze mély ne vek meg vál toz ta tá sát le szá mít va (Pet-
ra vagy Katja) sem mit sem én ta lál tam ki.

Föl hív tam Bu da pest rõl – ugyan az a szám, ugyan az a 
tár csa hang, mint ré gen –, és üze ne tet hagy tam a rög zí tõ-
jén. A szál lo dá ban az tán ott várt egy cé du la, raj ta be ik-
szel ve a „Vis  sza hí vást kér” mel let ti kis koc ka. Fö lé ír va 
az is me rõs szám, ame lyen vi szont is mét csak a rög zí tõ 
je lent ke zett. Rá mond tam a na pot, ér ke zé si idõt és he lyet, 
12.20, Westbahnhof, meg az in du lá si idõt, 15.45. Meg kér-
dez tem, ta lál koz hat nánk-e dé li egy óra kor, ha ne ki is meg-

fe lel, „ká bé egy órács ká ra”, és meg hív tam ebéd re. A ta lál-
ko zó he lyé ül a mú ze u mi ne gye det je löl tem meg, és az zal 
zár tam az üze ne tet, hogy a mo bil szá mom a ré gi ma radt. 
Úgy ter vez tem, ha Pet ra nem jön ne el, meg né zem a mú ze-
u mi ne gye det, amely csak sza kí tá sunk után nyílt meg.

Már pén te ken, a vo nat jegy meg vá sár lá sa kor úgy 
érez tem, ön ma gam jó té kony ko dó, bõ ke zû ba rát ja ként 
aján dé ko zom meg ma ga mat va la mi vel, fény ûzést en ge-
dek meg ma gam nak, pe dig má sod osz tály ra vál tot tam 
je gyet, ami ért Bé csig és vis  sza mind ös  sze har minc négy 
eurót kel lett fi zet nem. Szo kat lan volt meg hí vás nél kül, 
sa ját el ha tá ro zás ból uta zást ter vez ni és sa ját zseb bõl 
fi zet ni ki a je gyet.

A va sár nap reg ge li esõ ös  sze fog lal ja mind azt, amit 
Bu da pest bõl az au tó ab lak ma gas sá gá ból lát ni le het. A 
ké pek ös  sze mo sód nak és meg szür kül nek, mint az asz-
falt, amely mint ha bu bo ré ko kat vet ne. Meg ri a dok, üvölt a 
rá dió – „És zú gott min den ha rang”, a so fõr fe lém for dul va 
bic cent. „Azon a na pon, ami kor Conny Cramer meg halt, 
és zú gott min den ha rang azon a na pon, ami kor Conny 
Cramer meg halt, és si rat ta min den ba rát, ne héz nap volt…
” Ér tem, né met szám, di rekt az én ked ve mért.

A ko csi a szál lo dáé, nem ke tyeg az óra. Ami kor oda-
érünk a Ke le ti pu.-ra, sza bá lyos eu fó ri á val tölt el, hogy gon-
dos kod nak ró lam. So ha nem ne vez ném Ostbahnhofnak a 
Ke le ti pu.-t. A Ke le ti pu. volt, ahol 1989 nya rán utol já ra 
áll tam, a Ke le ti pu.-n kez dõd tek és vég zõd tek a bu da pes ti 
va ká ci ók, a Ke le ti pu. volt a bul gá ri ai stop pos tú rák in du-
lá si és ér ke zé si pont ja; ez a pá lya ud var majd nem ugyan-
olyan ott ho nos szá mom ra, mint a Neustädter Drez dá ban.

Kéz fo gás sal bú csú zunk, a ta xis meg én. Van idõm, 
és nincs ná lam egyéb, mint a váll tás kám, ben ne egy fél-
li te res ás vány víz, a kis Ör kény-kö tet, a jegy zet fü ze tem, 
ame lyet foly ton ma gam nál hor dok, de so ha nem hasz ná-
lom, a kék dos  szié a Pétervári in ci dens kéz ira tá val, a tár-
cám és az út le ve lem. „Bécs be uta zom”, sut to gom, ahogy 
föl me gyek a fõ be já rat lép csõ jén és föl ér ve meg for du lok, 
mint ha örök re ké ne bú csúz nom. „Bécs be uta zom.” Az 
egyik ház te tõ rõl kék Mi che lin -fi gu ra in te get fe lém, szin-
tén kék a Tra bant a par ko ló ban, ahol az au tók nak több 
mint a fe le né met. Bár mi lyen so ká ig né ze lõ döm – ke zem 
a váll tás kán –, se hol egy kol dus, sen ki nem akar tõ lem 
sem mit, még egy ré szeg sem bot la do zik er re. Már 1979 
má ju sá ban, ami kor elõ ször in dul tam el in nen, fel pa kol-
va az NDK Cent rum ban meg ab ban a Vá ci ut cai bolt ban 
vá sá rolt köny vek kel, ahol a Fischer-zsebkönyvek vol tak, 
már ak kor ar ról ál mo doz tam, hogy író va gyok és Bécs be 
uta zom. Hu szon öt év vel ko ráb ban ez még egé szen mást 
je len tett. Úgy is mond hat nám, hu szon öt év vel ko ráb ban 
még je len tett va la mit.

Bécs ki sincs ír va az in du ló vo na tok táb lá ján. Dortmund 
vi szont igen – teg nap si mán ki kap tak a Leverkusentõl 
há rom-null ra, ma a Bré má nak ide gen ben kell meg ver nie 
a Bo chu mot, kü lön ben az UE FA-ku pá nak is an  nyi. Nem 
aka rok er re gon dol ni, ezért nem is ve szek új sá got. Hogy 
egy vo na tút mi lyen lesz, az az el sõ ne gyed órá ban el dõl, 
sõt, több nyi re már az el sõ per cek ben.

A Bé csen át Dortmundba in du ló vo nat már bent áll. 
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Nincs hely je gyem. Fin  nyá san must rá lom a ko csi kat, elõ-
ször kí vül rõl, az tán be lül rõl. Mi re ta lá lok termeskocsit, 
a leg több hely fog lalt. A sza bad he lyek vagy nem ab lak 
mel let ti ek, vagy friss to jás folt csil log az ülés hu za tu kon, 
vagy szom szé do sak a do hány zósza kas  szal. Min dig oka 
van an nak, ha va la mi még sza bad vagy meg sze rez he tõ. 
Vis  sza me gyek az egyik hely hez, ahol han go san szor tyog 
a fû tés. Meg te lik a vo nat. Én olyan tí pus va gyok, aki mel-
lé nem szí ve sen ül nek. Ez nem új fel is me rés, de új ra meg 
új ra bánt, jól le het min den egyes al ka lom mal, ami kor va la-
ki rö vid ha bo zás után to vább áll, föl lé leg zem.

Cso dál ko zom, mi lyen hang ta la nul in du lunk. Ja, 
ezek nem is mi va gyunk, ha nem a Bu da pest–Moszk-
va. Vagy csak a ko csi kat ren de zik? Sen kit sem lá tok 
az ab la kok mö gött.

Elõ ve szem a kék dos  szi ét a Pétervári incidens-sel, 
mo bi lomat a mel lény zse bem be, a go lyós toll mel lé 
du gom, és ke zem be ve szem az Egy per ces no vel lák-kö te-
tet, ame lyet már a re pü lõn is az ölem ben tar tot tam, és 
amely a szál lo dá ban is ott volt az éj je li szek ré nyen. Meg-
hú zom a sö tét pi ros könyv jel zõt, ki nyi tom a köny vet a 
18. ol da lon, és ami kor vo na tunk pont ban 9.35-kor meg-
ló dul, el kez dem ol vas ni a Ke rep lõ cí mû szö ve get.

An nak el le né re, hogy in du lás kor rend sze rint pá nik 
fog el, hogy a pe ro non hagy tam a bõ rön dö met, imá dom 
a vo na to zást. Ugyan úgy, ahogy a re pü lõ té ri moz gó jár dá-
kon két sze res tem pó ban ha lad az em ber, a vo na ton az az 
ér zé sem, hogy töb bet tu dok vé gez ni, mint ott hon. Rá adá-
sul mind ah hoz, amit el ol va sok vagy meg írok, az a si ker-
él mény is kap cso ló dik, hogy he lyet vál toz tat tam, ezért a 
na pi pen zu mot nyu god tan ér té kel he tem há rom szo ros ként. 
El kez dek hát ol vas ni, de rossz lel ki is me re tem azon nal fél-
be sza kít, mert tu laj don kép pen a Pétervári in ci dens-t aka-
rom át néz ni, és el kell gon dol kod nom azon, mit mon dok 
Pet rá nak há rom óra múl va.

A fo lyo só túl ol da lán, ve lem egyvo nal ban egy fran cia 
csa lád. A szü lõk mo so lyog nak, bic cen tünk egy más nak, a 
gye re kek nek szü lõi fel szó lí tás ra „bon jour”-t ké ne mon da-
ni uk, de sem a fiú (gön dör für tök), sem a kis lány (si ma 
haj) nem en ge del mes ke dik.

Oda kint zöld táj, kes keny be ton ele mek bõl épí tett fa lak. 
Praktiker, Nis san – a ma gya rok jö võ va sár nap már bent 
van nak az EU-ban; OBI, a Du na, la pos part, megint óri á-
si épü le tek, HP, csil lag vizs gá lók a te tõ kön, cir kusz te tõk 
– per sze csak úgy néz nek ki. Azu tán pa nel há zak, a Hrus-
csov-kor szak ra tip pe lek, megint a nö vé nyek zöld je, kis 
há zak. Ro kon szenv, amit egy fi a tal csa lád éb reszt ma ga 
iránt. Plüss ál la to kat, kép re gényt és egy James Ellroy-
könyvet ra kos gat nak szét a négy ülé sen, és épp ak kor 
in dul nak el a bü fé ko csi fe lé, ami kor meg ál lunk Ke len föl-
dön. Azu tán Shell, Hon da, Plus, Kaiser’s, óri ás pla ká tok 
az út men tén. A túl ol da lon a há zak be le ol vad nak a zöld be. 
Ide á lis uta zó idõ, IKEA, Stel la Artois, Baumax.

Vis  sza te szem a könyv jel zõt, be csu kom az Egy per ces 
novellák-at, fel ütöm a kék dos  szi ét. Nem tu dom, mit 
mond jak Pet rá nak. Ti zen hat per ce va gyok úton. „Ti zen-
hat”, ki mond ta ezt ilyen nyo ma té ko san, „ti zen hat”, hir te-
len ez a „ti zen hat” a fü lem ben, mint ha egy kül föl di mon-
da ná, „ti zen hat” és „zú gott min den ha rang”.

A tör té ne te met ol va som, ez már mun ka, sem mi va sár-
nap, sem mi sza bad ság, sem mi szu ve re ni tás. A tó nus hang-
sú lyo zot tan irodalmiatlan, mint ha ne kem kel le ne meg ír-
nom a jegy zõ köny vet, ame lyet so ha nem vet tek fel.

„Szent pé ter vár, 2000. de cem ber 1. Azért ér kez tem a 
vá ros ba, hogy a Goethe-Intézetben és az egye te men a 
for dí tó nõ vel, Ada Berezinával együtt be mu tas suk A bol-
dog ság 33 pil la na tá nak orosz ki adá sát. Ez szá mom ra egy 
álom be tel je sü lé se volt, hi szen a könyv – ak ko ri ban he te-
kig fe cseg tem er rõl – vis  sza tér sa ját vá ro sá ba és leg több 
sze rep lõ jé nek anya nyel vé be. A Turgenyev pan zi ó ban lak-
tam, a Felsõ-Nyevszkij egyik mel lék ut cá já ban, nem mesz-
 sze a Mojkától. Pénzt vál tot tam át el len ben a pan zi ó val, 
egy la kó ház alag so rá ban lé võ pénz vál tó nál, ezért ná lam 
volt az út le ve lem. Za kóm bel sõ zse bé ben a pénz tár cá val 
és az út le vél lel, vál la mon egy kis há ti zsák kal a Né va part-
ján ban du kol tam, a víz fel szí nen sod ró dó jég táb lá kat néz-
tem, és Bécs re gondoltam…

A Már vány pa lo tá nál hagy tam el a Né va-par tot, és 
a Mars-me zõn át vág va a Nyevszkij fe lé in dul tam. Az 
Is me ret len Ka to na em lék láng já nál töb ben is áll tak, aki-
ket elõ ször ka to nák nak néz tem. Ami kor kö ze lebb ér tem, 
az egyik fiú meg szó lí tott. Volt a tar tá sá ban va la mi alá za-
tos ko dó, reb be nõ volt a pil lan tá sa, ar ca és ke ze pisz kos. 
A pon tos idõt kér dez te. Rö vid del múlt ti zen ket tõ. Az tán 
meg kér dez te, tud nék-e pénzt ad ni ne ki, éhes. Elõ vet tem 
a pénz tár cá mat, ad tam ne ki tíz ru belt, és továbbindulam. 
El me nõ ben – jobb ról ke rül tem meg az em lék mû vet – ész-
re vet tem, hogy oda ki ált va la mit a töb bi ka masz nak, akik 
az Is me ret len Ka to na láng já nál me le ged tek. Egy pil la nat-
tal ké sõbb a nyo mom ban volt az egész fal ka, a fe le még 
gye rek. Kö nyö rög tek, ke zü ket ös  sze kul csol ták, mint ha 
imád koz ná nak, és így ki a bál tak: kusaty, kusaty. Nem sza-
lad tam el. Még is csak fé nyes nap pal van, és Szent pé ter vár 
kel lõs kö ze pén va gyunk. Ta lán eszem be sem ju tott, ta lán 
kí nos nak érez tem, hogy meg fu ta mod jam, ta lán sej tet tem, 
hogy mit sem hasz nál na. Amíg a vé kony han gok to vább 
vin  nyog tak, kusaty, kusaty, a töb bi ek ki ál tá sok kal uta sí-
tot ták egy mást. Csak eb ben a pil la nat ban vált vi lá gos sá 
szá mom ra, mi lyen hely zet be ke rül tem, ugyan ak kor nem 
akar tam el hin ni az egé szet. Meg áll tam. Egy pil la nat múl-
va már sakk ban tar tot tak. A leg erõ sebb a há tam ra ve tet te 
ma gát, és mind két fel ka ro mat átkulcsolta…

Úgy üvöl töt tem, aho gyan még so ha. Böm böl tem, 
mint egy ál lat, fo rog tam, do bál tam ma gam, mint egy 
vad kan, mint egy med ve, ami kor ku tya fal ka tá mad rá. 
Szó sze rint min de nütt ott vol tak. Elõ re ha jol tam, szo rí-
tot tam a há ti zsá ko mat. A ka pá ló zá som csak an  nyit ért, 
hogy le esett a szem üve gem, az ju tott eszem be: Még ez 
is! Ami kor föl néz tem, pil lan tá som ta lál ko zott egy ar ra 
si e tõ as  szo nyé val. Az õ szé gye ne és az én szé gye nem, 
eh hez nincs mit hoz zá ten ni. Egy kéz fe lül rõl a za kóm 
bel sõ zse bé be csú szott. Fo ko za to san kö ze lí tett a pénz tár-
cám hoz és az út le ve lem hez. A za kó be volt gom bol va, a 
ka bát szin tén, még is, akár hogy ki a bál tam és ver gõd tem, 
a kéz egy re elõ rébb ha tolt, mé lyebb re és mé lyebb re, már 
nem hi ány zott sok…”

A ka la uz ke rek sap kát vi sel. Az el len zõs sap ka nél kü li 
egyen ru hák nem is ko mo lyak iga zán, a ka la uz mo so lyog, 
Belmondo-ajkak, mo soly gok és át nyúj tom ne ki a je gyet, 
lát ta moz za. Ta ta bá nyán uta zunk ke resz tül, egy szik lán 
va la mi sas, ak na to ronyfé le a hegy te tõn, ám azu tán egy 
óri á si rom, a túl ol da lon a Du na meg bé kít a lát ván  nyal.

„Hir te len el en ged tek, egyik a má sik után, hal lot tam, 
hogy va la ki ká rom ko dik, a fal ka el kot ró dott, föl áll tam. 
Egy kötöttsapkás fér fi kö ze le dett, mind két ke zé ben te li 
be vá sár ló sza tyor. A pénz tár cám hoz kap tam, mint ha meg 
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akar nék bi zo nyo sod ni ar ról, hogy nem vér zek, és föl vet-
tem a szem üve ge met a föld rõl. Nem lett sem mi ba jom.”

A vol ta kép pe ni tör té net itt kez dõ dik, de az el be szé lés 
ka nya rog, mert bi zo nyos ma gya rá za tok ra van szük ség, 
hogy ért he tõ vé te gyem, mi volt a cso dás elem eb ben az 
in ci dens ben.

Meg men tõm, aki alig ér tet te kö szö nõ sza va i mat, mi vel 
re kedt re üvöl töt tem ma gam és elõ ször csak sut tog ni tud-
tam, kesz tyûs ke zé nek mu ta tó uj ját vé gig húz ta a füg gõ-
le ges vá gá son, ame lyet egy kés oko zott a ka bá tom jobb 
ol da lán. A ne vét kér dez tem. – Gille – mond ta a fér fi –, 
fran cia va gyok. – Gille? – ká rog tam el ké ped ve. – Gille? 
– A fér fi bó lin tott.

Watteau Gilles-je volt Helmar, el hunyt ba rá tom ked-
venc ké pe, aki nek A bol dog ság 33 pillanatá-t aján lot tam. 
Csak hogy egye dül az orosz ki adás ban sze re pel kez dõ be tû 
he lyett a tel jes ke reszt név. Ezt az in for má ci ót kö zöl nöm 
kel lett, hogy egy ál ta lán ért he tõ le gyen, mi ért érez tem úgy 
a Gille név hal la tán, mint ha vil lám csap na be lém. Te hát a 
könyv be mu ta tó nap ján Szent pé ter vár kel lõs kö ze pén egy 
Gille ne vû fran cia men tett meg, mint ha ma ga Helmar… 
Ezt per sze ma gam sem gon dol tam ko mo lyan.

Gille ra gasz ko dott hoz zá, hogy ke res sünk egy mi li-
cis tát. Ta lál tunk is egyet a GAI-állomás elõtt („Ál la mi 
Autófelügyelet”, Orosz or szág ban így hív ják a köz le ke dé-
si rend õr sé get), a Már vány pa lo ta mel lett. Be pré se lõd tünk 
egy GAI-os La dá ba, és fu ri káz tunk egy ki csit, de a gye re-
ke ket leg na gyobb meg kön  nyeb bü lé sem re mint ha a föld 
nyel te vol na el. Ugyan mi dol gunk lett vol na ve lük? Egy 
kis szó tár ral let tem sze gé nyebb, meg egy ön gyúj tó val, 
ame lyet a há ti zsá kom kül sõ zse bé bõl vet tek ki. Nem ver-
tek meg, nem rug dos tak ös  sze, nem rán ci gál ták a ha jam. 
Egyet len bá tor Gille el tud ta õket ker get ni. Mi köz ben a 
La da üve gén át az Orosz Mú ze um épü le té re pil lan tot tam, 
rá jöt tem, hogy csak az tör tént meg ve lem, amit meg ír tam 

volt. „Ki lá tott már ilyet, az ut ca kö ze pén, mö göt te a gye-
re kek, ket tõ, egy pe dig a túl ol da lon fe de zi a há zak be já ra-
tát, és még egy, pont elõt tem, a kor lát mel lett (…) Müller-
Fritsch fé lig a há tán, fé lig az ol da lán fe küdt a kor lát nál.”

Né hány órá val ké sõbb, ami kor a for dí tó és a tol mács 
kí sé re té ben a Nyevszkij alat ti alul já ró ban men tem a 
Szadkótól a Gosztyinyij Dvor fe lé, egy fél lá bú kol dus nak 
ap ró pénzt dob tam a sap ká já ba, pon to san an  nyit, amen  nyi 
a nad rág zse bem ben volt. Em lék szem még, hogy eb ben 
a gesz tus ban, amely in kább volt a lus ta ság le gyõ zé se, 
mint ál do zat ho za tal, a lel kem mé lyén va la mi fé le kul ti kus 
en gesz te lést lát tam, amely nek az volt a funk ci ó ja, hogy a 
jö võ ben meg véd jen a ha son ló tá ma dá sok tól.

Csak hogy a kol dus utá nam ki ál tott va la mit, ami nem 
ép pen ál dás nak hang zott. Ami kor meg for dul tam, már a 
man kók kö zött him bá ló zott a lá ba. Még ezt is vé let len-
nek tar tot tam. Ám ami kor fok ról fok ra ug rán doz va el in-
dult a nyo mom ban föl fe lé az alul já ró lép csõ jén, nem le het-
tek töb bé két sé ge im. Alig ma radt idõm ar ra, hogy be húz-
zam a ta xi aj ta ját, man kó já nak gu mis vé ge már ott ko po-
gott az üve gen. „Gya log me gyünk”, ki ál tott Ada, mi u tán 
a ta xi so fõr po fát la nul ma gas ös  sze get kért. „Fi ze tünk!”, 
dön töt tem, mi köz ben te kin te tem a pá rás üve gen ko po gó 
man kó vég re ta padt. A so fõr vég re az út test kö ze pe fe lé 
kor má nyoz ta a ko csit. Ab ban a pil la nat ban meg vol tam 
gyõ zõd ve ar ról, hogy min dent, amit A bol dog ság 33 pilla-
natá-ban le ír tam – hi szen ilyen je le net szin tén sze re pel a 
könyv ben –, most a sa ját bõ rö mön kell meg ta pasz tal nom. 
Szent pé ter vár kö nyör te le nül meg sar col a tör té ne te i mért. 
Ho gyan is hi het tem, hogy olyan egy sze rû en meg úszom, 
és bün tet le nül meg ír ha tom, amit csak aka rok?

Alig áll tunk meg egy pi ros lám pá nál fel tor ló dott ko csi-
sor vé gén, Ada fel ki ál tott. A tõ lünk bal ra ál ló ko csi ból 
lán gok csap tak ki, égett a mo tor ja. Be húz tuk a fe jün ket, 
rob ba nás ra szá mí tot tam. Ab ban a né hány má sod perc ben 

Szamódy Zsolt fotója



118

gon do lat ban vé gig per gett elõt tem a könyv. De egyik tör té-
net ben sem eresz tet tem an  nyi ra sza bad já ra a fan tá zi á mat, 
hogy fel gyújt sak egy au tót. Ár tat lan vol tam, ezek nek a 
lán gok nak nem volt kö zük hoz zám, tény leg meg kön  nyeb-
bül tem. A ta xi el in dult, és ami kor új ra meg áll tunk, már 
har minc-negy ven mé ter vá lasz tott el az égõ au tó tól.

Légideszantosoknak néz né õket az em ber, ha nem hor-
da nák a mel lü kön a fel ira tot: „Border Guard”. Tu dom, mi 
a dol gom. Ha tár õröm ki nyújt ja a ke zét az út le ve le mért, 
kis sé elõ re ha jol va, majd ugyan ab ban a pil la nat ban – csuk-
ló ja ész re vét len moz du la tá val, mint aki ép pen ki vág ja az 
adut – vis  sza is ad ja, mint ha nem a jó út le ve let ad tam vol-
na oda, mint ha be le sem kel le ne néz nie. És már is a fran ci-
ák van nak so ron. – Bon jour – mond ják a gye re kek, a szü-
lõk mo so lyog nak, a ha tár õrök há tán kék ala pon sár ga a fel-
irat, „Border Guard”.

De hol ma rad nak a vá mo sok?
Gyõr nél a mel lék vá gány okon te her va gon ok hos  szú 

so ra „Wir fahren für Au di” vagy „Wir fahren für VW” fel-
irat tal, a logók bar nák és rozs dá sak, akár csak a va go nok, 
mö göt tük víz to rony, gó lya lá bas UFO. Leg ké sõbb most 
jön ni ük ké ne a vá mo sok nak.

Azt fo gom mon da ni Pet rá nak: a Pétervári incidens-
ben meg írt fé le lem nek – hogy fi zet nem kell azért, amit 
meg ír tam – mint egy a for dí tott ja ként azt kí ván tam, bár-
csak egy köl tõ vel él nék együtt; és hogy a ra jon gást, amit 
a ver sei iránt érez tem, ös  sze té vesz tet tem az irán ta ér zett 
sze re lem mel, aho gyan õ a rajongást…

Már ak kor, mon dom majd ne ki, ami kor elõ ször lát ta-
lak felolvasni… Ezt már száz szor el mond tam: ami kor a 
ver se it ol vas ta, egé szen meg vál to zott az ar ca, úgy né zett 
ki, mint egy kis lány, és ami kor két vers kö zött el mond ta, 
mi lyen szi tu á ci ó ból ke let ke zett a so ron kö vet ke zõ vers – 
meg hí vói és a kö zön ség imád ták õt eze kért a tör té ne te kért 
–, azt le he tett hin ni, most éb red, és meg ráz za ma gát, mint 
aki ki akar ja ver ni fe jé bõl az ál mot. És meg vol tam gyõ-
zõd ve ar ról, hogy min den ki, aki lát ta és hal lot ta õt, ok vet-
le nül be le sze re tett. De ez út tal sem fo gom be val la ni ne ki, 
hogy ar ról ál mo doz tam, egy szer én le szek az a TE a ver-
se i ben. Aján lást nem akar tam, az aján lá sok olya nok, mint 
a do hány zó ti zen há rom éve sek. Meg fo god lát ni, fe le lem 
majd min den ki fo gás ra, hogy nincs ben ne sem mi, ami 
rád néz ve sér tõ. Még sem fo gom ezt mon da ni. Hi szen 
be le ír tam, hogy nincs em ber, aki ne köl töz ne szí ve sen 
egy ilyen la kás ba, ahol a pad lót bár me lyik mú ze um meg-
iri gyel né, és aki nek ne vol na ked ve Schönbrunnban sé tál-
gat ni ve led.

A Pétervári incidens-ben az égõ au tó ra va ló vis  sza em-
lé ke zést az a je le net kö ve ti, amely mind ös  sze hu szon négy 
órá val ko ráb ban ját szó dott le. Apám mal be szél tem te le fo-
non, és ahogy pa pírt-tol lat ke res tem, hogy föl je gyez zem 
a re ha bi li tá ci ós intézet-beli te le fon szá mát, be men tem Pet-
rá hoz a szé les pad ló desz kák és a ré gi ab lak üve gek kö zé 
(„ilyen hez már csak Bécs ben jutsz”). Pet ra föl né zett, 
szem re há nyón és dü hö sen, mert ki zök ken tet tem a ver sé-
bõl, vagy mert még min dig az õ für dõ kö pe nye volt raj-
tam, amely rám ki csi is volt. Én is szem re há nyó an néz tem 
vis  sza, el vég re iga zán meg ért het te vol na, hogy sür gõ sen 
szük sé gem van egy toll ra, meg azért is, hogy ké pes ilyen 
tor na nad rág ok ban, ilyen tré ning ga tyák ban, ilyen ci ca nad-
rá gok ban, ilyen ki tér de se dett mac kók ban mász kál ni, szó-
val csu pa olyan hol mi ban, ami lye nek a leg utol só szap pan-
ope ra-szer zõ nek szok tak eszé be jut ni, ha le akar ja já rat-

ni va la me lyik sze rep lõ jét. A köl csö nös szem re há nyá so kat 
csak az ért het te, aki tud ta, hogy ta lál ko zá sa ink kö zött egy-
re több idõ telt el. Pet rá nak és ne kem a pó di um be szél ge té-
sek és fel ol va sá sok hak ni kör út jai mel lett a Ber lin és Bécs 
kö zöt ti in gá zás már túl sok volt.

Ne ír has sak mind er rõl csak azért, mert né hány em ber 
sejt he ti, kit ta kar a Pet ra vagy a Katja név? Egy mon da tot, 
pél dá ul, hogy Bécs ben jobb tyú kot ven ni, mint Ber lin ben, 
mi vel a bé csi tyú ko kon raj ta hagy ják a kar mo kat, és hogy 
a kar mok ról le het meg ál la pí ta ni, va jon az a tyúk tény leg 
a ba rom fi ud var ban ka pir gált-e – kü lön en ge délyt kell kér-
nem egy ilyen mon dat hoz, csak azért, mert tõ led szár ma-
zik? Vég té re is nem ál lí tom azt, hogy te te het nél a tá ma dás-
ról. Per sze az em ber min den kép pen hi bás egy ki csit.

Csönd. Mint ha va la ki ki hú zott vol na egy du gót, el né-
mul a fû tés, el né mul min den zaj, a vo nat le ál lí tott mo tor-
ral gu rul, szin te hang ta la nul, né hány száz mé ter után 
fé kez ni kezd, He gyes ha lom. Ár vács kák be ton vi rág tar tók-
ban. He gyes ha lom, a ha tár ál lo más. He gyes ha lom! Le hu-
nyom a sze mem, meg lá tom ma gam a vi lág vé gén, és vég-
re rá jö vök: Nem jön töb bé vá mos He gyes ha lom nál!

„Sze rin tem mind ket tõnk nek jót ten ne”, mond ta Pet ra, 
„ha egy da ra big nem ta lál koz nánk”. Ez volt a vég, a sza kí-
tás, ezt rög tön meg ér tet tem. És meg ér tet tem azt is, mi lyen 
ér tel met len vol na lá zad ni el le ne. Men  nyi re meg kön  nyí tet-
te ma gunk nak a bú csút! Sem mi ve sze ke dés, sem mi szem-
re há nyás, csak ez az „egy da ra big nem ta lál koz nánk”. 
Men  nyi re meg ré sze gí tett ez a vá rat lan sza bad ság, és men-
 nyi re meg rá zott, hogy vé ge a tör té ne tünk nek.

He gyes ha lom nál – vá mo sok nin cse nek már – há rom 
per cig ha áll a vo nat. A fû tés új ra kez di a szor tyo gást, 
in dul a vo nat, át gu rul a ha tá ron; én, egy sza bad or szág sza-
bad fia, sem mit sem ér zek, nem uj jong föl a lel kem.

Egy órá val ké sõbb az EC 24 me net rend sze rint be ér ke-
zik a bé csi Westbahnhof he tes vá gá nyá ra. Váll tás kám ban 
a kék dos  szi é val és az üres ás vány vi zes üveg gel meg vá-
rom, amíg min den ki le száll, meg vá rom, amíg min den ki 
föl száll, meg vá rom, amíg a pe ron szin te tel je sen ki ürül. 
Tu dom, mi lyen lát vány, ami kor Pet ra – vagy ne vez zem 
még is Katjának? – hos  szú lép tek kel fe lém si et, az utol-
só mé te re ken már ro han, és fel húz za a vál lát köz vet le nül 
az elõtt, hogy át ölel ne.

Tíz perc cel egy elõtt ke resz tül me gyek a mú ze u mi 
ne gyed be já ra tát ké pe zõ épü le ten, ez az át já ró kór ház-
ra, lak ta nyá ra, sõt, va la mi még ros  szabb ra em lé kez tet. 
Hagyj fel min den re mén  nyel. Még an  nyi ra sem tu dom, 
mit mond jak Katjának, mint ami kor el in dul tam. Rá adá-
sul még min dig a fü lem ben du ru zsol a ta xi ban hal lott 
szám – „És bú gott min den harang… ke mény nap volt…
”. Tu dom, hogy nem bú gott és nem is ke mény, de te he tet-
len va gyok.

Amúgy is ne vet sé ges nek ér zem ma gam a kék dos  szi-
ém mal. Igen, in fan ti lis nak ér zem ma gam, mint ha meg ha-
lad ná az erõ met, hogy ma gam dönt sek egy uta zás cél já-
ról, mint ha csak ak kor len nék ma ga biz tos, ha fel ol va sás ra 
hív nak meg és kér dez get nek egy szín pa don. A mú ze u mi 
ne gyed ud va rá nak kel lõs kö ze pén ál lok. Sej tel mem sincs, 
mi lát ni va ló van itt. Mobilom üze ne tet je lez. Az el sõ pil-
la nat ban ab ban re mény ke dem, hogy meg úszom a ta lál ko-
zást Pet rá val vagy Katjával. T-Mobile Austria üd vö zöl 
Auszt ri á ban.

Ami kor fel né zek, meg lá tom Katját az át já ró ban. 
Mo soly gunk, fél re né zünk meg le fe lé, az tán megint egy-
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más ra. Rö vid a ha ja, ke ze a ka bát zse bé ben, meg hí zott. 
Ar con csó kol juk egy mást, mint a ré gi ba rá tok. – Szer-
vusz, drá gám – mond ja. – Fá radt nak lát szol.

Katja elõt tem megy fel egy lép csõn, kö ve tem, és a 
ka bát ja sze gé lyét né zem a térd haj la ta fö lött, a láb szá rát, 
meg a pi ros fol to kat a bo ká ján, ahol ki dör zsöl te ódi va tú 
kö röm ci põ je. – Ide? – kér de zi, mint ha én ja va sol tam vol-
na a he lyet. Bó lin tok. „El Museo”, majd nem üres, olyan, 
mint egy IKEA-étterem. Katja ki gom bol ja a ka bát ját, le 
aka rom se gí te ni ró la. Ter hes. Mo so lyog. Gra tu lá lok ne ki. 
El önt a fél té keny ség, nincs ben nem sze re tet. Le ülünk.

Ked vem vol na meg kér dez ni tõ le, ki az apa. Elõ re ha-
jo lok, ki ve szem a kék dos  szi ét a tás ká ból. Úgy ér zem 
ma gam, mint egy vég re haj tó, aki nem hagy hat ja, hogy 
bi zal mas ko dás sal te rel jék el a fi gyel mét.

– És mi dol god Bu da pes ten?
A pin cér nõ és a pin cér úgy néz nek ki, mint egy test-

vér pár, akik va sár na pon ként a szü le i ket he lyet te sí tik. Egy-
for mán kö vér ké sek, a lány szõ ke, a fiú fe ke te ha jú, a fiú 
ke rek fe je va kond ra em lé kez tet.

Hal lom ma gam, amint ki mon dom Es ter házy ne vét.
– Á, a Pé ter? – mond ja, el mo so lyo dik, egyik ke zét a 

ha sá ra te szi. Szó val is me rik egy mást. Gon dol hat tam vol-
na. Per sze, hogy is me rik egy mást. Nyil ván Es ter házy is 
meg mas  szí roz tat ta ma gát ve le. Nincs ben nem sze re tet.

Hal lom ma gam, amint ki mon dom Ker tész ne vét, hal-
lom ma gam, amint ki mon dom Kon rád és Ná das ne vét, 
tu laj don kép pen egé szen más ne ve ket ké ne mon da nom, 
de én di csek szem, di csek szem vég nél kül, el vi sel he tet len 
va gyok és el áru lom ma gam.

Katja be le la poz az ét lap ba, kö ve tem a sze me moz gá-
sát. Meg pró bá lom oda in te ni a pin cér nõt, de õ csak mo so-
gat. Meg je le nik a va kond. Katjára mu ta tok. Al ma le vet 
kér, al ma le vet és vi zet, nem, nem eszik sem mit, tény leg 
nem. Én sa lá tát ké rek ten ger gyü möl cse i vel, fe hér bort és 
vi zet. – Hab zó bort eset leg? – kér di a va kond bla zírt bé csi 
ki ej tés sel.

– Nem rossz ám – mond ja Katja. Fe lõ lem; le gyen 
ak kor hab zó bor.

A ren de lés után úgy né zünk egy más ra, mint ha min-
dent meg be szél tünk vol na, és már in dul hat nánk is. Hir te-
len olyan kö zel volt Bécs, mon dom.

Igen, mond ja Katja, Bu da pest in nen egy macs ka ug rás.
Jön a va kond. Mást kell vá lasz ta nom. Óri ás gar né-

lát ké rek nyár son; ti zen hat euro, a leg drá gább té tel az 
ét la pon.

Katja hát ra dõl, egyik ke ze az asz ta lon. Moz gat ja az 
uj ja it, sza bá lyo san do bol ve lük az asz ta lon. Mon dok még 
va la mit, s köz ben úgy ér zem ma gam, mint ha a fog krém 
utol só ma ra dé kát nyom nám ki a tu bus ból.

Katja ki egye ne sí ti az uj ja it, a kör mét vizs gál ja. Egy pil-
la na tig ab szurd nak ér zem, hogy Katja ilyen kö zel van hoz-
zám, és nem érint he tem meg.

– Ös  sze há za sod ta tok? – kér dem.
– Már több, mint egy éve – mond ja. Ked vem vol na 

meg kér dez ni, is mer te-e már ak kor, ami kor még együtt 
vol tunk.

– Bo csá nat – mond ja, föl áll, és ki megy a vé cé re. Két 
fér fi a fe ne két né zi. Az egyik hát ra for dul, ta lál ko zik a pil-
lan tá sunk.

Be szél ge tünk, Katja és én. Kor tyol gat ja az al ma le vet, 
én iszom a hab zó bort, és azt mon dom, tény leg nem rossz, 
jó öt let volt. Bu da pes ten, mon dom, most két száz öt ven 
fo rint egy euro, ma rad hat na ez az ár fo lyam. Azt mon dom, 
az Eckermannban egy pres  szó ká vé, tény leg jó pres  szó ká-
vé tej jel, plusz szó da, két száz húsz fo rint ba ke rül.

Fél órá val ké sõbb oda in tem a va kon dot. – Már is – 
mond ja –, már is kész.

– Nem tü rel met len ség bõl – mon dom –, csak nem 
ér tem, hogy egy ilyen nyár son sült… – Azt a két fér fit 
le szá mít va üres az ét te rem. Ki iszom a hab zó bo ro mat, a 
vi zes po hár fe lé nyú lok.

– És? – kér di Uta zónk, bal ke zét a kék dos  szi é ra té ve. 
– Min dol go zol ép pen?

Szamódy Zsolt fotója
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– Csak for dí tok – mond ja Katja.
– És az új kö te ted mi kor je le nik meg?
Vál lat von.
Uta zónk meg is  sza a vi zet.
– Nem írok – mond ja Katja. – Már há rom éve nem 

ír tam sem mit. – Rö vid szü net. – Ta lán el ron tot tam va la-
mit, és ez a bün te tés. – Most hir te len megint olyan az 
ar ca, mint ha va la me lyik ver sét ké szül ne föl ol vas ni.

– Ugyan mit kö vet het tél el? – kér di az Uta zó.
– Mit tu dom én – hang zik a vá lasz. – Csak nem félsz, 

hogy ma gunk ról írok?
– Õszin tén szólva… – Uta zónk mo so lyog. Vagy in kább 

sí rós kis fi ú ra ha son lít? És ak kor vég re meg te szi, ta lán 
za va rá ban, ta lán gyen ge ség bõl, ta lán mert egyes-egye dül 
a gyó nás ere jé ben bí zik. Be vall ja, hogy csak ezek mi att a 
tör té ne tek mi att szállt vo nat ra, Ker tész Jegy zõ könyv-e és 
Es ter házy Élet és iro da lom-tör té ne te mi att; mind ket tõ ben 
egy vonatutat ír le a szer zõ Bu da pest rõl Bécs be, va gyis 
Ker tész ese té ben Bécs fe lé. Be val lot ta: azért tá madt az a 
ter mé keny gon do la ta, hogy két vagy há rom órát vo na toz-
zon Bécs fe lé, mert szük sé ges nek vél te az ál ta lá nos kre a-
ti vi tás, ama bi zo nyos ál lan dó lel ki moz gal mas ság (motus 
animi continuus) szem pont já ból, irányt ad hat ne ki, al kal-
mat ar ra, hogy fel uj jong jon. Aho gyan Es ter házy Ker tész 
tör té ne té re vo nat koz tat ta a ma gá ét, úgy akart Uta zónk e 
két má sik tör té net re hi vat koz ni és amo lyan ös  sze ha son lí-
tó pas sió já té kot ír ni. Elõ ké pe i nek min den egyes mon da tát 
je len tõ ség tel jes nek érez te, mint egy responzóriumot, oly-
an  nyi ra, hogy úgy hit te, nincs más dol ga, mint eb be be le-
il lesz te ni sa ját meg fi gye lé se it és em lé ke it, hogy meg tud-
jon va la mit a má ról, az utób bi évek vál to zá sa i ról, sõt még 
sa ját nem ze dé ké rõl is. Ker tész ugyan is ép pen egy ef fé le 
vámostörténetet (bát ran utá na le het néz ni, mi lyen ok ból 
vet te el tõ le a vá mos 1991. áp ri lis 16-án az út le ve lét és 
pa ran csol ta le a vo nat ról a he gyes hal mi ha tár át ke lõ nél) 
emelt (job ban mond va ta szí tott, lö kött) élet ér tel me zés sé. 
Uta zónk is ki akart ala kí ta ni va la mi lyen vi szonyt a vá mos-
hoz, õ is fel akar ta idéz ni ma gá ban, mint va la mi lá to mást 
– át ko zott iro da lom! – Ker tész Im re jegy zõ könyv ét. Le hu-
nyom a sze mem, ír ta vol na Uta zónk, meg lá tom ma gam 
a vi lág vé gén, és vég re rá jö vök: hát ez itt He gyes ha lom! 
Ker tész Hegyeshalomja járt a fe jem ben Bécs fe lé me net, 
az a szá nal mas por fé szek, év ti ze dek jel ké pe: in hoc signo 
vinces. Lá tom õt, elõ zõ es te még la ká sa er ké lyé rõl mu tat-
ta ne kem a Sváb he gyet, õt lá tom, ír ta vol na Uta zónk, hosz-
 szú, haj lott, ne héz alak, ellen-Kolhaas Mi hály, aki nem 
ke re si az igaz sá gát, mert az igaz ság ta lál ta meg õt, lá tom 
a mon da ta it, mind et kü lön-kü lön, a hos  szú, haj lott, ne héz 
mon da to kat, ahogy fel tar tóz tat ha tat la nul im bo lyog nak a 
vég sõ, pusz ta be lá tás fe lé…

De nem jöt tek vá mo sok. He gyes ha lom nál há rom per-
cig ha áll tunk. Majd to vább in dult a vo nat, át gu rult a ha tá-
ron, és én, egy sza bad or szág sza bad fia, sem mit sem érez-
tem, nem uj jon gott föl a lel kem.

– Azt akar tad meg tud ni – kér di Uta zón kat Katja –, 
men  nyi fé le lem van még ben ned?

– Na de vá mo sok nélkül…
– Prá gá ba kel lett vol na utaz nod – mond ja Katja –, Drez-

dá ból Prá gá ba.
– Le het – mond ja az Uta zó. – De hát itt va gyok.
– Szó val nem is ve lem akar tál ta lál koz ni.
– De hogy nem, nél kü led el se in dul tam vol na.
– Nem – mond ja Katja –, én csak ürügy vol tam.

Uta zónk rá néz Katjára. Ke zét a ke zé re te szi. – Nem 
tu dom. Lel kem re és be csü le tem re mon dom, Katja, nem 
tu dom.

– Csa ló dott vagy; se vá mos, se tör té net.
– Így van – mond ja az Uta zó.
– Nem volt vá mos, aki ki csa lo gat ta vol na be lõ led a tör-

té ne tet.
Uta zónk bó lint, most dõl hát ra elõ ször. – Már a cí me is 

meg volt – mond ja.
Katja rá mo so lyog.
– Még egy tör té net – sut tog ja Uta zónk, és most megint 

olyan, mint egy kis fiú.
– Hát ak kor írsz egy má sik tör té ne tet, olyat, ame lyik-

ben nincs vá mos.
Egy erõ sen in disz po nált pil la na tá ban fel lép ni kény te-

len bû vész moz du la tá val el ve szem a kék dos  szi ét az asz-
tal ról, és el sül  lyesz tem a tás kám ban.

– In dul nod kell?
– Nem – mon dom, és ar ra gon do lok: Õben ne van sze-

re tet. Azu tán fel ál lok, oda me gyek a pult hoz. Már nem 
ké rem a gar né lát, ak kor sem, ha most hoz nák. Egy órai 
vá ra ko zás után el fo gad ni a gar né lát tel jes ön fel adás vol na. 
– Sze ret ném ki fi zet ni a hab zó bort – mon dom –, a két vi zet 
meg az al ma le vet. – A va kond már is üti be a gép be. A pin-
cér nõ el ki a bál ja ma gát – Sztor nóz zad az egé szet, sztor nóz-
zad! –, és azt mond ja, az úr nak, va gyis ne kem, nem kell 
ki fi zet nie az ita lo kat, és hogy saj nál ja, na gyon saj nál ja. 
Meg kér de zem, mi ért nem vol tak ké pe sek egy óra alatt fel-
tá lal ni egy nyár son sült gar né lát.

Azt mond ja, egész egy sze rû en nem ta lál ták az óri ás-
gar né lá kat.

– Le het, hogy el fo gyott – mon dom, mint ha a sa ját ér de-
kem ben ki kel le ne ta lál nom egy meg fe le lõbb in do kot. – 
Nem csak a ten ger gyü möl csei fogy tak el, ha nem az óri ás-
gar né lák is, vég sõ so ron az óri ás gar né la is a ten ger gyü-
möl csei kö zé tar to zik.

– Igen – mond ja a pin cér nõ –, le het, eb ben iga za le het 
az úr nak.

Katja meg kér de zi, mi ért nem ma ra dok to vább, sé tál hat-
nánk egyet.

– Ma es te ta lál ko zom va la ki vel – mon dom, és aka ra-
tom el le né re elmosolyodom.

– Á – ki ált fel Katja –, sej tem.
– Igen – mon dom –, új ra ta lál koz tam Ka ta lin nal.
– Szí ve sen meg is mer ked tem vol na ve le – mond ja 

Katja.
El kí sér a met ró meg ál ló ig. To lom a ke rék pár ját. Ami-

kor már a lép csõ nél ál lunk, meg kér de zem, mi kor ra vár ja.
– Au gusz tus ra – mond ja Katja –, és fiú. – Át ölel jük 

egy mást, mind ket ten elõ re ha jo lunk, még is ös  sze ér a 
ha sunk.

El fe lej tem ér vé nye sí te ni a met ró je gye met. A 
Westbahnhofon oda aka rom ad ni egy haj lék ta lan új sá got 
áru ló fér fi nak, de nem fo gad ja el.

Leberkäsé-t ve szek ma gam nak, tíz de ka, ke men cé ben 
sült, 1 euro 60, ki csit több lett, zsöm lé vel és mus tár ral 
együtt 2 euro 90-et kell fi zet nem.

Szem ben, a fo ga dó iro da be já ra ta mel lett két té vé van 
be kap csol va, a bal ol da li ban Michael Schumacher so ro zat-
ban a ne gye dik nagy dí jat nye ri, pon to san tíz év vel Senna 
ha lá la után. Ve szek még egy fél li te res ás vány vi zet. A tás-
kám most ugyan olyan ne héz, mint ami kor el in dul tam 
Bu da pest rõl.
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Vis  sza uta zom Bu da pest re. Bu da pest re uta zom. Mi vol-
na a szu ve re ni tás és a sza bad ság ak tu sa, ha nem ez: nem 
ott hon ról in dul ni el, és nem is ha za tér ni, ha nem egy sze rû-
en he lyet vál toz tat ni?

A me net irány sze rin ti jobb ol da lon ülök. Meg kön  nyeb-
bül ten és le sújt va. Ölem ben az Ör kény-kö tet. Ki hú zom a 
könyv jel zõt, a könyv a 18. ol da lon nyí lik ki. El kez dem 
ol vas ni azt az egy per cest, ame lyik nek Ke rep lõ a cí me. 
Fá radt va gyok. Vé gig men nek a vo na ton a ma gyar ha tár-
õrök. Gyor san megy az el len õr zés. Mi vel az ülé sek hát-
tám lá ja el ta kar ja az út le ve le ket, olyan, mint ha a ha tár õrök 
ke zet fog ná nak az uta sok kal.

– Must go back Austria – mond ja a sza kál las, 
he gyes or rú ha tár õr az elõt tem ülõ õsz üs tö kû fér fi nak. 
– Go back!

Az õsz üs tök hal kan be szél, a ha tár õr han go san. – Buy 
visa! No multi, hungary fly, Bu da pest, go by train out, 
finish! Must go back. Really go back. Next train go back 
Austria.

A sza kál las, he gyes or rú ha tár õr szé le sen gesz ti ku lál, 
ke ze re pü lõ gé pet for mál, amely fe dél ze tén az õsz üs tö kû-
vel né hány nap ja Bu da pest re re pült. Az õsz üs tök, en  nyit 
ér tek meg az egész bõl, hol nap ha za is akar re pül ni. Csak 
át ruc cant Bécs be. És most nem en ge dik vis  sza. – No 
multi visa. Must go back!

Az õsz üs tök fel áll. Vé kony, idõ sebb úr, hal vány ró zsa-
szín ing ben. Kö vet nie kell a ha tár õrt. Kész ség gel meg is 
te szi. A ha tár õr meg fog ja az ing uj ját, és úgy tesz, mint ha 
ma gá ra húz na va la mit. Az õsz üs tök rög tön vi gye ma gá-
val a cso mag ját meg a za kó ját is. De se cso mag ja, se za kó-
ja, csak egy Vienna-útikalauz a ke zé ben. A ha tár õr és az 
õsz üs tök me net irány ban el tûn nek a ko csi ból.

El né mul a vo nat, már csak gu rul, áll a vo nat, a vo nat 
új ra szá guld, tart juk a me net ren det, He gyes ha lom 16.45. 
A má sik vá gá nyon vi ci ná lis, a pi ros-fe hér ko csik ab la ka it 
még le le het húz ni, mint ha csak pik ni kez ni állt vol na meg 
a zöld ben, olyan de rûs lát ványt nyúj ta nak a gye re kek, az 
anyák, a nagy pa pák.

El ha la dunk a hos  szú pe ron mel lett, s ak kor egy pil la nat-
ra meg lá tok két ha tár õrt, majd rög tön utá na, ahol a pe ron 
mé lye dés sze rû en lejt egy da ra bon, hogy át le hes sen kel ni 
a sí ne ken, ott áll az õsz üs tök a ró zsa szín in gé ben, ke zé-
ben a Vienna-útikalauzzal; fé lig mö göt te, fé lig mel let te, 
még is szin te váll hoz a váll, a ha tár õr. Az õsz üs tök a vo nat-
ra me red, amely ben az imént még ben ne ült, mint ha lát ni 
akar ná, mi vár rá a túl só ol da lon. Nem lá tom, fog ja-e a fel-
sõ kar ját a ha tár õr.

Gyõr ben, amely nek sze rény hely ség név táb lá ja tel je-
sen meg rozs dá so dott, ki száll a ha tár õr, aki le fü lel te az 
õsz üs tö köt, és vé gig megy, sza káll, he gyes orr, a pe ro non. 
Vi lá gí tó an vi lá gos kék bõ rön döt húz ma ga után. In te get 
va la ki nek, ki ált va la mit, ne vet.

Uta zónk (most már biz tos, hogy nem fog ne vet kap ni) 
ar cát az ab lak hoz nyom ja, de már csak azt lát ja, ahogy a 
ha tár õr el tû nik a lá tó te ré bõl. Va jon mi ért akar ja lát ni egy-
ál ta lán, ki nek kö szön az a ha tár õr? Nem is ér dek li a ha tár-
õr, aho gyan a ró zsa szín in ges õsz üs tök sem ér dek li. A 
ró zsa szín in ges nek kel le met len sé gei lesz nek, még az is 
le het, hogy át kell írat nia a re pü lõ je gyét egy ké sõb bi idõ-

pont ra. De az is le het, hogy a he gyes hal mi ha tár õrök se gí-
te nek majd ne ki. Mert hát vol ta képp a leg ke vés bé sem 
olyan uta zók mi att van nak itt, akik Vienna-útikalauzt tar ta-
nak a ke zük ben, nem, ez ügyet len ség, majd hogy nem os to-
ba ság. Má sok mi att van nak itt, olya nok mi att, aki ket nem 
lá tunk, akik nem ül nek vo na ton, csak ál mo doz nak ar ról, 
hogy egy ilyen vo nat ban ül hes se nek, ke zük ben mind ösz-
 sze egy Vienna-útikalauzzal; ez ta lán ál ma ik ne to vább ja, 
sok kal in kább, mint a mi Uta zónk nak, pe dig õ iga zán min-
dig ar ról ál mo do zott, hogy egy ilyen vo nat ban ül hes sen.

A vo nat el hagy ja Gyõrt. „Wir fahren für Au di”, „Wir 
fahren für VW”. A gó lya lá bas UFO. Megint jön a ke rek 
sap kás ka la uz, akit az odaútról is me rek. Ne vet, ami kor 
elõ hú zom a to kot jegy nél kül, VO NAT TAL EU RÓ PÁ-
BA, ez nyil ván ugyan azt je len ti, mint BY TRAIN TO 
EUROPE, az Eif fel-to rony és két lon do ni te le fon fül ke 
mel lett raj ta van a bu da pes ti par la ment és a schönbrunni 
kas tély is. A ka la uz új ra lát ta moz za a je gye met, ame lyen 
min den in for má ció ma gya rul és né me tül is ol vas ha tó.

Uta zónk a sza bad szom szé dos ülés rõl el ve szi a le po-
rel lót, amely nek fel ira ta Ihr Reiseplan, és amely nek el sõ 
ol da lán pi ros rek lám hir de ti: „Áp ri lis 23 / A könyv vi lág-
nap ja / Óri á si nye re mény já ték”. Egy nyi tott könyv lap jai 
elég gé el nem ítél he tõ mó don be fe lé pön dö röd nek, így 
a könyv la pok ró zsa szín szí vecs két for máz nak. Eb ben a 
le po rel ló ban vé gül meg ta lál ja a dortmundi EC 25 ér ke zé-
si ide jét és he lyét. Bu da pest Ke le ti pu., ol vas sa, 18.28. 
128 ki lo mé ter vagy egy óra és húsz perc múl va Uta zónk 
Bu da pes ten lesz. A Ke le ti pu.-ról 19.10-kor in dul egy 
vo nat a Kraków Glównyra, reg gel hat elõtt ér oda, egy 
má sik vo nat 19.15-kor Szol no kon, Bu ka res ten, Szó fi án 
és Thessalonikin ke resz tül Isz tam bul ba megy. Ez a vo nat 
más fél nap pal ké sõbb, reg gel 8.45-kor ér az Istanbul 
Sirkecire. Uta zónk cso dál ko zik, hogy a me net rend Bu da-
pest-Ke len föld és Budapest-Keleti pu. kö zött ti zen há rom 
per cet, ugyan ak kor azon ban 0 ki lo mé tert je lez. De nem 
za var tat ja ma gát. El len ke zõ leg, tet szik ne ki ez az el lent-
mon dás. És zúg min den ha rang. Szép nap volt.

Uta zónk, aki e pil la na tig sem bol dog, sem szo mo rú 
nem volt, ha nem, hogy úgy mond jam, fél úton volt egy 
el ve szí tett tör té net és egy tit kos ran de vú kö zött, most va la-
mi olyat érez, ami ugyan olyan il lo gi kus nak tû nik szá má-
ra, mint a me net rend. Még is át ad ja ma gát lel ke el len áll ha-
tat la nul fel tö rõ uj jon gá sá nak, mint ha tény leg si ke rült vol-
na át jut nia egy ha tá ron, mint ha el ke rült vol na va la mely 
sors csa pást, mint ha nagy sze rû el ha tá ro zás ra ju tott vol na. 
Uta zónk te le van sze re tet tel, an  nyi ra, hogy ol vas ni se tud, 
be csuk ja Ör kényt, le huny ja a sze mét, és jobb ha lán té ká-
val a fej tám lá hoz si mul, mint egy elé ge dett, el ké nyez te-
tett ál lat.

Ná do ri Lí dia for dí tá sa

A for dí tás az aláb bi ki adás alap ján ké szült: Ingo Schulze, 
„Noch eine Geschichte”, in Handy. Dreizehn Geschichten in 
alter Manier, Ber lin Verlag, 2007. 257–280. old.


