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Sokan beszélnek az angyalokról, de kevesen látták 
őket. Pedig kétségkívül itt járnak közöttünk, különben mit 
láttak volna a kevesek.

Meglehet, olykor tudtunkon kívül találkozunk velük. 
Jó okuk van rá, hogy álcázzák magukat. Ha nem rejtőz-
nének el, össze-vissza rémüldöznénk, s ők a világért sem 
akarnak nagyobb zűrzavart. Épp elég nekik, ami van, hi-
szen minden igyekezetükkel azon fáradoznak, hogy az 
emberi világ kuszasága közepette is jóféle történetek ke-
rekedjenek ki abból, ami megesik. Küldetésük iránti buz-
góságukban attól sem riadnak vissza, hogy olykor nyíltan 
megjelenjenek.

Magam azóta tudok többet róluk, hogy apám megtaní-
tott vadászni. Ő olyan vadász, akinek világéletében egyet-
len fegyvere a motorbiciklije volt, amelyen megszökött a 
városból, hogy közelebb kerüljön a vadakhoz. S ahol a 
havasok vízmosta útjai véget értek, ezt is elhagyta a bok-
rok között, miután leveles ágakkal ügyesen álcázta a csil-
logó részeket.

– Vigyázzanak rá az angyalok – mondta suttogva, ami-
kor gyalog elindultunk a rejtekhelytől, s ettől kezdve már 
magunkat is álcáztuk: semmi rikító szín, semmilyen kör-
nyezetidegen hang, se egyetlen ágroppanás. Még arra is 
ügyeltünk, merre viszi szagunkat a szél. Éppen, mint az 
angyalok.

Merthogy ők is vadászok. Nagyszerű történetekre va-
dásznak, mint a mesemondók, de úgy, hogy ők lehető-
leg ne látsszanak azokban a történetekben. Nem mint-
ha ott se lennének. Ki hallott még mesét mesemon-
dó nélkül? De a történetet sem egyszerűen ők találják 
ki. Hogyan lehetne valaki vadász vadak nélkül? Nehéz 
ilyen bonyolult dolgokat elmagyarázni, inkább elmesé-
lek néhány történetet, amelyekben a rejtőzködő angya-
lokat is láthatjuk.

Az első úgy kezdődik, hogy ott ültünk apámmal 
hajnali lesen egy göcsörtös vén bükk szétágazásánál. 
Alattunk úgy húzódott a vadcsapás az avarban, mint egy 
mese fonala, pedig egyelőre az ég adta világon semmi 
sem történt, csak a pára szállt fel az orrunkból az öreg fa 
kettévált törzsének ágbogai között. A derengés minden 
madárszóra világosabbá lett egy szentjánosbogárnyival, 
pókok javítgatták hálóikat újabb bevetés előtt, s szellő 
fésülte dudorászva a még álmos lombokat.

Még hogy semmi sem történt. Ajaj, mi minden zajlott 
ott nagy titokban, amit csak az angyalok láttak! Az erdő 
homályában, mohos kövek között, kisebb és nagyobb 
odúkban, a fák koronáján és az avar alatt millió történet 
mocorgott, s valamennyi csak arra várt, hogy leshelyéről 
valaki tanulja meg pontosan követni a csapásaikat.

Résen is voltunk. Akkor reggel öt vaddisznókondát 
láttunk elvonulni a vén bükk alatt, amint kivilágos-ki-
virradtig tartó lakomájuk után visszafelé tartottak a dús 
mezőkről. Tekintetünkkel úgy lestünk rájuk a magasból, 
mint valami őrzőangyalok. Legalább is így láttam az 
apám szemében, amikor cinkosan összenéztünk az alsó 
világ mit sem sejtő teremtményei fölött.

Hiába dermedt sóbálvánnyá az egész konda, amikor 
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a vezérgőlye hirtelen megállt, hogy orrának előre-hátra 
mozgó perecével kikémlelje a csapás következő szaka-
szát. Ők csak a földieket érzékelték, mi pedig az égből kö-
vettük őket, és mégis egészen közelről. Csak el kellett en-
gednem a bükkmakkok markomba gyűjtött szúrós tokjait, 
s már koppantak is a hátukon.

A nagyok csak úgy kirázták a sörényükből, mint va-
lami jelentéktelen esetet, s legyintettek a fülükkel, mikor 
az érzékenyebb hátú süldő legények visítva megugrot-
tak a bükkmakktöltényektől. Pedig ők jártak közelebb az 
igazsághoz, még akkor is, ha a konda uraival együtt ma-
guk is megvetették azt a rongyos malacot, aki mindig ki-
csit lemaradva kullogott a fürgébbektől, s mikor eltalálta 
az angyallövedék, rögtön felnézett ránk. A két furcsa ma-
dár láttán ijedtében lebújt, de mivel a nagyok nem jelez-
tek veszélyt, azt gondolta, biztosan képzelődik, s tovább 
andalgott ő is.

Lám, nem is olyan nehéz az angyaloknak elrejtőzni. 
Elég, ha kicsit magasabban helyezkednek el, s máris el-
tűnnek a szüntelenül maguk körül forgó tekintetek elől. 
Nem kizárt, hogy a felső világ csak egy sánta arasszal van 
messzebb a karnyújtásnyinál. Úgyhogy az onnan érke-
zőnek nemcsak elrejtőzni, hanem megjelenni sem olyan 
nagy fáradság. Szerénység ide vagy oda, egyszer én is 
megjelentem egy vaddisznókondának.

Ebben a második történetben éjszaka, gumicsóna-
kon jutottam a közelükbe a tó másik partjáról, ahonnan 
szarvas bőgés csalogatott az ő oldalukra. Mikor megne-
szeltem a parton turkáló kondát, nagy gonddal kötöttem 
ki, nehogy zajt csapjak, aztán mögéjük kerültem.

Álltam az erdő és a vaddisznók között, kezemben a 
kattanásmentesen felkapcsolható elemlámpával, s elő-
ször a glóriámat mutattam meg nekik: fejem fölé emel-
tem a lámpát, és rávilágítottam az egyik közelemben tur-
káló vadkanra.

Felnézett, csámcsogott, és folytatta a turkálást. Talán 
azt hitte, hogy hirtelen feljött a hold, vagy villámlik. 
Mindenesetre valami olyasmivel tévesztette össze fényes 
villanyglóriámat, amit már máskor is látott, így hát semmi 
okot nem talált rá, hogy a többieket is riassza.

A szél a tó felől fújt, nem vettek szagot. Így történt, 
hogy addig osontam közelebb és közelebb, mígnem jó-
szerével körülöttem turkált az egész konda. Újra és újra 
felvillantottam a lámpát, melynek fénykörében hunyor-
gó gombszemek, csillámló agyarak, folyton himbálózó 
malacfarkak vagy szimatolva fénylő orrok tűntek elő a 
feltört tóparti ugaron.

Csodálkoztam, hogy még mindig nem vesznek ész-
re. Négykézlábra ereszkedtem, mintha én is turkálnék, 
s rászántam magam néhány, minden elővigyázatossá-
got áthágó lépésre. Az egyik tisztes öreg agyaras olyan 
közel ment el mellettem a sötétben, hogy kis híján kö-
szöntöttem illendően. Akkor már mögöttem is vaddisz-
nók kutattak kedvenc gyökereik után, így esett, hogy 
valamelyikük orrát végre megcsapta az idegen szag. 
Mihelyt elfújta magát, ami vaddisznóéknál azt teszi: 
„Égszakadás! Meneküljetek!”, kitört a pánik.
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A lámpámat akkor már csakugyan félelmetes glóriá-
nak nézték, engem pedig égből pottyant csodalénynek, s 
úgy megiramodtak az erdő felé mind a harmincvalahá-
nyan, mint akiknek eszüket vették. Hiába próbálkoztam az-
zal, amit az embereknek megjelenő angyaloktól tanultam.

– Ne féljetek! Jó hírrel jöttem! – kiabáltam. 
Nyájas szavaimtól még jobban megrémültek, annyi-

ra, hogy már én is féltem, nehogy ijedtükben letapossanak. 
Villanyglóriámmal védekezőn hadonászni kezdtem, s an-
gyali szózatom vaddisznó-hárító kurjantásokká változott.

Azóta értem, miért jelennek meg olyan ritkán az an-
gyalok. Bizony, sokkal kényelmesebb lett volna észrevét-
lenül visszaosonni a csónakhoz, és átevezni egy másik vi-
lágba, mint kétségbeesetten jobb belátásra bírni a kétség-
beesetteket.

Egy harmadik történetben az derül ki, hogy fegyver-
telenül angyalokra is lehet vadászni. Igaz, még nehezebb 
őket becserkészni, mint az éles hallású, jó szimatú vadakat. 
Messzire kell menni mindennapi véleményeinktől, s még 
így is legtöbbször csak a nyomaikat láthatjuk. Ha olyan 
helyre találunk is, ahol jól kivehető a csapásuk, sokáig kell 
várni a lesen, amíg felbukkannak. Az a legjobb, amikor vá-
ratlanul összetalálkozunk, mint olykor egy-egy ritka vad-
dal az erdőben.

Persze, ez is az angyalok munkája, hiszen amikor ott-
honról elindulok, még azt sem tudom pontosan, melyik pa-
tak mentén, milyen sziklákon vagy hányféle erdei úton fo-
gok barangolni. Arról nem is beszélve, hogy mely fekhe-
lyek közelében, melyik falka vadászterületén, milyen ál-
lat kedvenc forrásánál. Az effélék nincsenek rajta a térké-
peken, honnan is tudhatnám, hogy az a vad, amellyel ta-
lálkozni fogok, aznap milyen zsákmányt talál, miként ke-
rüli el, hogy zsákmánnyá legyen, mi zavarja fel megszo-
kott vackáról, merre és meddig csábítja el egy illat kitapo-
sott csapásáról. És mégis, néhanapján szembemegyek egy 
medvével, belebotlom a turkáló vaddisznókondába; tud-
tomon kívül egy szarvas nyomában járok, míg utol nem 
érem; zergékre és mormotákra találok, farkas vagy hiúz út-
jába kerülök; borzot, netán nyestet ugrasztok ki a bokorból; 
vagy vidrát látok halászni a tó fölötti meredélyről.

Az angyalok elégedetten nevetnek ilyenkor, s mint 
izgalmas csapatjátékban a sikerrel összedolgozó játé-
kosok, magasra emelt tenyerekkel kiáltják egymásnak: 
„Csapj bele!”

De vajon őket hogy lehet tetten érni? Felismerhetők-e a 
nyomaik? Van-e valahol angyalles?

A válasz ugyanaz, mintha a vadak felől érdeklődne va-
laki, aki még sohasem látta őket. Elég, ha arra jár az an-
gyalvadász, amerre az angyalok szoktak, és ügyesen ál-
cázza magát. Az égiek becserkészésekor ez annyit tesz, 
hogy levetkőzzük örökölt álcáinkat, amelyeket azóta vet-
tünk magunkra, mióta nemigen találkozunk már vadakkal 
és égiekkel, s amelyek miatt nehezen tudunk arra figyel-
ni, ami körülöttünk, s ennél fogva nem is bennünk, nem 
is másutt, hanem épp velünk történik.

Ilyenformán indultunk el egy hajnalon, amikor meg-
jelent nekünk az angyal. Ketten kapaszkodtunk föl-
fele az erdőben egy meredek hegylábon, s a háti-
zsákban már csak a legszükségesebb álcáinkat cipel-
tük magunkkal: meleg ruhát, hogy ne találjon ránk a 
fagy; cipót és szalonnát, hogy kijátsszuk az éhséget; 
és tűzszerszámokat, melyek fénnyel viccelik meg az 
éjszakát.

Baktattunk a keskeny ösvényen, s az áttetsző pára 
baldachin-függönyei közt fenyők reggeli ásítozását 
hallgattuk a feltámadó szélben. Az egyik fordulónál, 
mely a hegyláb következő melléknyúlványán bukott 
át, hirtelen szembetaláltuk magunkat az angyallal.

Megszokott csapásán haladt keletről nyugatra; ő 
sem ért még az erdő fölé. Három sudár törzs közül né-
zett ránk alig egy futamodásnyiról. A sűrű levegőbe 
éles pengékként hasító tekintetétől elállt a lélegzetünk.

A sugárzás templomok rézből kovácsolt fénycsóvá-
ira emlékeztetett, noha azok nem tudnak eléggé erre 
emlékeztetni. Nemcsak azért, mert itt hamvasságuk 
miatt csöppet sem veszítettek élességükből az aranyos 
lemezek, sem pedig élességük miatt a hamvasságuk-
ból, hanem azért is, mert az angyal fenyőtörzsektől ál-
cázott feje körül ragyogó szivárvány pompázott gló-
ria gyanánt. Ez az, ami még a fényképeken is elvész. 
Hiába készítettünk több felvételt is róla, a szivárvány-
glória helyén csak tompa világlás látszik a fotókon.

Mi viszont színről színre láttuk, ahogy tündöklő tes-
tének szétszóródó sziporkái betöltötték az erdő min-
den zugát: gyémántként csillogtak a harmatos ágakon, 
fényözönként ömlöttek végig az aljnövényzeten, s ra-
gyogó gyöngyökként gurultak elénk az ösvény kövein. 

Ott állt leplezetlenül, mégis hozzáférhetetlen vilá-
gosságában, egyetlen sánta arasszal a karnyújtásnyin 
túl. Nem lehetett tudni, ki les kire. És azt sem, hogy 
ki ő, és mi kik vagyunk. Csak figyeltünk földbegyö-
kerezett lábbal, s le nem vettük róla a szemünket, míg 
lassan emelkedni nem kezdett, s el nem repült a fel-
ső világba.

Mire elértük az erdőhatárt, már csak a nap porosz-
kált az égbozót nyomok nélkül is eltéveszthetetlen 
csapásán.

Mike Béla mûve
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VARGA MÁTYÁS

a hálátlanságról
hol kezdődik a hálátlanság?
a fák hűsége mindenesetre kétes:
amikor jött a vihar, az erdő is átállt. 

együtt mentünk. talán stoppal
(vagy lóháton) éjjel. egész nap
annyit néztünk, hogy a szemem
csupa vérág. aludj csak, mondtátok. –
s ébredtem reggel egyedül a nagy,
húgyszagú réten.

hajnali ötkor, tudod, augusztusban
még minden csupa harmat. talán,
gondoltam, az angyalok járnak ide,
mielőtt műszakba mennek. (az autópálya
mellett, gondoltam, sok a munka.)

én aztán maradtam itt (vagy így) ezen
a fura réten. a többiekről azóta semmi
hírem. az angyalok meg kicsit mások,
mint amilyennek őket a könyvekben
látod: jönnek, mennek, mintha emberek
volnának.

Bentze Tibor mûve
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Angyali kísértet
1553 karácsonyán a tizennyolc éves Bornemisza Péter angyalnak öltözött, és úgy ment be Feledi Lestár kassai 

kapitány hálószobájába. Angyali szózattal akarta a pápista hitről igaz hitre téríteni a katonát, amitől az, felébred-
vén, megrémült, de miután felismerte a deákot, buzogányával agyba-főbe verte, és börtönbe vetette.

Eljövék hozzád, Feledi Lestár, az Úr Istentül, feddelek tégöd, mert nem átallottál teg-
nap is fakép előtt imádkozni. Vedd füledbe az angyali szózatot, pukul kínja emészti el azt 
az állati embört, ki nem tér az igaz hitre. Fekete éjszakánál is feketébb ördögök kínoznak 
meg, olthatatlan láng, füst, ordétás jő ki az ő szájukból, patáikkal röttenetesen dobogtat-
nak, mitül retteg az te szíved. 

Mérgét megmutatja Isten az lator bujaságnak! „Illyek sok bálványozó paráznák, sok 
tolvaj és dúló latrok, sok nyúzó, fosztó tiszttartók és urak, sok dőzsölő részegek, sok meg-
vakult, undok pogányok, kiket ugyan pórázon hordoz az ördög, mint tulajdonát.”

Fordulj az igaz Istenhöz, kapitány, mert az hatalmas Úr, az legnagyobb Bíró, erős tör-
vényt tösz fölötted, és nagy kemény kínnal kárhoztat makacsságodért.

Ódd ennenmagadat, kapitány, az képimádástól, különben az ördög rostájára kerülsz, 
és az pukul gyehennájának tüzében égsz mindörökkön. Nyögésöd, ordétásod nem hal-
lik fel onnan az Úr Istenhöz, inkább az ő ostora száll reád. Utáljad az bűnt, miben fet-
rengsz, hogy ezáltal megtisztulhatnál, különben megfonnyad az lelköd, és az sátánhoz 
hasonlatos és utálatos löszöl mindörökre.

Kemény nyakó és igen siket vagy, Feledi Lestár, nem tudod, az világon kezdetitül 
egy igaz Bíró tösz ítéletöt ember, állat, darázs, kígyó, béka, féreg fölött. Kóborolni fog 
az lelköd, mint az bestye, kurafi latroké, ha nem fordítod orcád az igaz Isten országá-
nak világossága felé.

Az Úr egy bűnről sem feledkezik meg, rettenetes bosszút áll az megátalkodottakon, 
pukul tüzét küldi azokra, akik ördögöknek bujaságával együtt élnek.

Ez miatt oly ájtatos az én tanyításom, ez miatt halljad meg angyali szavam, hogy 
nagy vétkekben ferteztetett lelked megtisztuljon, elméd az igaz hit fényességében 
megferedjen.

Azt mondom neked angyali szóval, kapitány, utáld meg magad, és járulj igaz szívvel 
Krisztus vacsorájához, tusakodj még ez világi életedben az megtisztulásra, hogy holálod 
után béjuthass Istennek országába.

Jól tudod, „minden állatok önnen természetyekből változandók volnának”, akkor te, 
emberi állat, élj az égi dicsőségnek édes malasztjával, az mennyország ékösségével. 
Szép, illatos mezőkön sétálsz ott, külenb külenb illatú rózsák, füvek, virágok ékesítik 
az mezőt, szeplő nélkül való csillagok ragyognak, s az mennyei szépségeknek  minden 
ékessége reád száll.

Az ég illatja és fényes rózsája lesz az jutalmad, lelked megvidul, ha az angyali sere-
geket látod meggyűlni Isten széke körül.

Nyisd fel az szemeidet, Feledi Lestár, és lásd meg az igaz hit fényességét!

Megjegyzés: A dőlten szedett sorok Bornemisza Péter Ördögi Kísértetek (1578) című munkájából valók, 
néhány szószerkezet pedig korabeli munkákból.
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Az álmokban való erős hitet jól példázza a követ-
kező történet, melyet nekem Kairóban, röviddel a ret-
tentő 1835. esztendei pestisjárvány után, Mohammad 
El-Tantáwee mesélt, ki vette a fáradságot, kivizsgálta az 
eseményeket, és valódiságukról megbizonyosodott. 

Egy szőnyegkereskedő, aki Kairó El-Hanafee negye-
dében élt, azt álmodta a pestisjárvány idején, hogy tizen-
egy személyt visznek a házából eltemetni – ó, jaj! –, a 
járvány áldozatait. A legnagyobb rettegés állapotában 
riadt fel, észrevéve, hogy háza összes lakója, magát is 
beleértve, éppen tizenegy személy... És hogy hiú önáll-
tatás lenne trükközni, háza népét akárhány személlyel 
növelni... Isten parancsának ellenszegülve ekként men-
teni magát. Így hát összehívta szomszédait, álmát elme-
sélte nekik. – Drága szíveim, mindennek vége, cimbo-
rák, tudom, amit tudok, ne puhítsátok a tényeket, hagy-
juk a vigasztalást, vállamról le a kezeket. És nyugodtan 
készült előrelátható végzetére, hálát adva Istennek az idő-
beni figyelmeztetésért, melyben kegyesen részesítette őt. 

– Térden állva, tízezer csomós, molylepkés, nyugat-
anatóliai Yürük szőnyegemet csókolva köszönöm neked 
Istenem mindazt, amit eddig adtál nekem, én azt soha-
sem kértem, mert nem is tudtam a világról, igazi aján-
dékot ezért hát kérni nem is lehet, hiszen végtelen tár-
házadat egyedül Te ismered, aki teremtetted azt, Te ját-
szadozol benne hosszúnyakú égi hangszereiden, és szín-
ről-színre egyedül Te tudod, tanításként mit álmodsz meg 
nekem, hiszen csupán Te látod az égi magasból tökéletlen 
szívem hiányosságait. 

A következő napon meghalt az egyik gyermeke, egy 
vagy két nappal később egyik felesége, és így ragadozott 
családjában a fekete halál, mígnem a házban ő maga maradt 
egyesegyedül. Ekkorra már lehetetlen volt a legcsekélyebb 
kétséget táplálnia magában a figyelmeztetés iránt, a ház-
tartását sújtó legutolsó haláleset után azonnal egy barátjá-
nak szomszédos boltjába látogatott, összehívott oda még 
egypár embert a szomszédos boltokból, álmát elmondta 
nekik, emlékeztette őket majdnem tökéletes beteljesülésére, 
és kifejezte előttük meggyőződését, hogy ő, a tizenegyedik, 
meghal hamarosan, és tízezer csomó sebességgel száguld 
majd megállíthatatlanul a fekete égi tengeren.

LÁBASS ENDRE

Azrael, a tolvaj Idô1 
 

állítólag játszunk 
de ez nem játék

főpróbának hazudom 
védekezésül

de nincs olyan hogy próba
mert az elérhető szintek 

nem sejthetők
hisz nem tőlünk függ az egész 

és soha nem lesz még egy 
előadás 

1  Edward William Lane, a britek három nagy viktoriánus Ezeregyéjszaka-fordítójának egyike, Kairó városában maga is gyűjtött több mesét. Lefordí-
tottam ezeket, magamban Ezeregyéjszaka apokrifeknek neveztem el őket. Mivel azonban nem mentek ki a fejemből, és szüntelen kísértették gon-
dolataimat, szép lassan beszivárogtak a Házszínházba, pesti vándorszínházunk előadásaiba is. Ennek jegyében az eredeti arab mese és a pesti elő-
adás szövedéke a következő szöveg.

– Meglehet – mondotta –, már a következő éjjel meg-
halok, de nem baj, nem haragszom, nem félek, nem irtó-
zom, nem rugdalózom, ezzel a játékkal már régóta ismer-
kedem, ez volt életem egyetlen tananyaga –, ezért Istenre 
kérlek titeket, gyertek vén, de tisztes házamba holnap 
reggel már korán, és az összes következő reggeleken, 
ha lehet, látni, hogy végül is meghaltam-e, és ha egy-
szer tényleg holt leszek, majd temessetek el, hiszen már 
senkim nincs, nem is volt sosem, mert az ember egyedül 
él, szívét, bőrét, agyát soha nem tudja megosztani, csak 
a pokrócait és az ágyát –, nincs ki megmosdatna, és rám 
tenné a szemfedelet. Bocsássátok meg, hogy hozzátok 
rohangáltam, gyöngeségemet, és ne feledjétek e szolgála-
tot, melyért a Mennyben elnyeritek jutalmatok. Már meg-
vásároltam halotti leplemet is, megtaláljátok majd össze-
hajtogatva épp olyan formájúra, mint a szoba alaprajza, 
melynek sarkában aludni fogok. Lehet, hogy majd aludni 
tűnök. Rázzatok, de nem, ne rázzatok, csak nézzetek 
egypár percen át, és az a pár égő perc életemnek tükör-
képe lesz, akkor majd látjátok, azt figyelitek, élek-e még... 
ó! én is azt figyeltem éveim összes percein át. Ha meg a 
kis ház ajtaját lezárva lelitek, és a sürgető baráti kopog-
tatásra csak nem felelek, akkor hát törjétek fel azt, akkor 
már senki – teremtett – lényt nem ijeszt odabent a zaj.

Nem sokkal napnyugta után körbenézett régi lakásá-
ban, hová mindent összehordott, végigjárta összes kihalt 
szobáit, minden növényt még utoljára meglocsolt, hogy 
nedvesen köszöntsék a kiszáradást, magányos ágyára, 
égszínkék Holbein szőnyegére lefeküdt, kinyújtotta tag-
jait, engedelmes bábú lett, a víz is engedte volna lebegni 
felszínén, de igazából nem hitte, hogy álomra hunyhatja 
szemét. Azt már nagyon régen nem remélte, megbékélt 
a sötétség gondolataival, megadta magát nekik, azoknak 
meg nem szárnya nőtt, hanem valami rémes, nyúlós, nyál-
kás, sötétzöld uszonya, és nem agyuk volt, de kődarabok 
feküdtek busa fejükben, szivacsos kődarabok, melyek-
nek lukaiban csupa, de csupa gonosz támadást rejteget-
tek, az emlékezet végtelenül járó szövőgépei lyukkártyá-
ikon őrzik mindazt, mi egy jó kis támadásra felhasznál-
ható. – Barátaim, gyűjtsétek gondosan végtelen emlékal-
bumaitokba a jó legkisebb darabjait is ellenszerül... Nem 
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remélte hát, hogy az ítélő Isten engedi őt saját másvilá-
gára futni, felmentő álmaira hunyni szemeit. 

– Rendben van, akkor majd a túlvilágba való rettentő 
belépésen járnak gondolataim, mert még mindig, a semmi 
felé is vannak gondolataim –, és elmúlt életének képein járt-
darált agya körbe-körbe-körbe, egyforma gondolatok vonul-
tak odabent valami végtelen gyermekjátékot játszva – néma 
rabok egy régi rajz szakadékmély börtönudvarán.

Egyedül feküdt a magas fal mellett a földön. Nagy 
csend lett, megnőtt az idő, a tartam, elkezdtek úszni az 
órák, pillangóztak a halálos percek, lassan felemelte jobb 
kezét, és – mintha imádkozna – megérintette a kőfalat. – 
Mennyi mindent láttam! Vannak, akik erre azt mondják, 
iszonyú sok mindent, rettentő sok dolgot, pedig nem is 
olvasták a verset, nem kellenek ahhoz versek, a vers leg-
többször már csak gyászzene, értelmezés, éji menet. 

– Felemelem a jobb kezemet, tenyeremmel megsi-
mítom a hideg falat – épp ilyen lenne majd a kórházban 
is, ha nem döntöttem volna el vagy ötven évvel ezelőtt, 
hogy e végjátékból időben elmenekülök, világgá megyek. 
Köszönöm, hogy ennyi mindent láttam, ez a látvány volt 
az egész éltem. 

Ekkor felemeltem a levegőbe bal kezemet is, mintha 
ott is lett volna egy kőfal, és azt mondtam: – Csak egyet-
len baj van. Mire igazán szenvedélyesen megtanultam 
nézni, rájöttem, hogy hiába az egymás hegyén-hátán 
tolongó megannyi kép, ez csak termeszvár, képekből, 
káprázatokból hangyapiramis, egyetlen szalmaszálnyit 
sem lettem egyetlen képtől sem okosabb, hiába a végtele-
nül hatalmas mennyiség.... 

Ekkor elhallgattam, és arcomhoz emeltem jobb keze-
met, jobb tenyerembe félig eltemettem arcomat, és azt 
mondtam: – nem lettem okosabb a látványok végtelené-
től, ahogy az ember semmiféle végtelentől sem lesz oko-
sabb, és nagyon lassan jöttem rá, hogy a puszta látásnál 
mennyivel boldogabbá tesz, ha elmesélhetem a látványo-
kat, és ez nagyon boldoggá tett egész életemen át, csak 
egyetlen egy baj van: 

– és ekkor bal kezemmel is eltakartam, azaz immár 
teljesen eltemettem arcomat – az a baj, hogy túl lassan 
sikerült elérnem az embereket, akiknek mind a látottakat 
el tudtam volna mesélni, és addigra túl sokat meséltem 
nekik, tízezer mesét összehordtam, ezért mikor házamba 
hazatértem, minden éjjel hajnalig rettegtem saját nappali 
fecsegésemtől egy életen át, a csupasz gnóm ott vigyor-
gott guggolva mellemen: – Fölöslegesen beszéltem, gyö-
tört a gondolat, hiábavaló dolgokat magyaráztam, öntött 
el a félelem, és ebben forogtam reggelig. 

Ekkor mozdulatlanul feküdtem a semmiben, majd jobb 
kezemmel megtámasztottam az arcom jobbfelét, és ezeket 
mondtam: – Nagyon lassan tanultam meg úgy mesélni, 
hogy ne árasszam el meséimmel az embereket, lassan sze-
reztem hát e félelmeimre is támaszt – míg ezt mondtam, 
éreztem arcom jobb felén tenyeremből a fal jéghidegét –, 
de végül is megtanultam mértéket tartani, épp csak jelezni 
a látott dolgokat, és megtanultam nem szégyellni a fájdal-
maimat, és ekkor támaszra leltem végre, csak egyetlen 
baj volt – folytattam, és ekkor a bal kezemmel is megtá-
masztottam a fejemet, vagyis immár minden irányból alá 
voltam dúcolva, mint egy erőd, mégis gyönge voltam, sőt 
ekkor lettem csak igazán végtelenül gyenge, és ezért azt 
mondtam: – csak egyetlen egy baj van, mire úgy meg-
szerettem csak magáért a látványt, hogy végül már imád-

tam, mire el is tudtam mondani, és végre támaszt is sze-
reztem, annyi sok idő eltelt, hogy már nem tudok támasz 
nélkül élni. 

Ekkor a két támaszték karommal kereszteztem az arco-
mat, és némán feküdtem, mint kalózlobogó a tengeren 
– és a keresztbe tett kezek alatt ekkor ismét a semmibe 
veszett az arc, a csontsíp sikoltása is abbamaradt. 

Ahogy az éjnek árnyai köréje gyűltek, néha már azt 
képzelte, hogy a félhomályos szoba sarkának valamely 
derengő alakjában a rettenetes Halál Angyalát látta meg, 
míg végül valóban észrevett egy ajtaján átsuhanó alakot, 
amint ágyához közelít. Rémülten – derékból – felegye-
nesedett hirtelen, és felkiáltott: – Ki vagy? – és egy 
komoly ünnepélyes hang ekként válaszolt: – Elhallgass. 
Én vagyok. 

Aztán csend, hosszú szünet. 
Így tanítottam neki, ő meg csak annyit kérdezett, hogy 

felhúzhatja-e majd a kapucniját. Feketének festett az 
ellenfényben... – Én vagyok! – mondta nekem halkan, épp 
ahogy mutattam neki. 

Aztán pár másodperc után tette hozzá – jól emlékezett, 
akkor azt kellett mondania: – A Halál Angyala. Azrael. 
És ekkor le kellett néznie, hát lenézett a fekvő alakra 
– én voltam sírástól dagadt arcú figura a Garden föld-
jén, nyakig húzott teknőcös pokrócom alatt. Aki e soro-
kat írom. 

Lefekvésem előtt, földre fekvésem előtt, rúgtam párat 
a Gardenben, a kertben, a porban, a koszban – éjféli 
villámfehér ló, a sötétség rémes lova, fehér fejemen a 

Balogh István mûve
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holdfényben szerteszállt, felvillant a sörény, ekkor egy 
pillanatra mint kíváncsi színész a függöny mögül lestem 
ki az emberre, magamra, ki földágyán feküdt, kinéztem 
rá bölcs nagy gülüszemeimmel, én, a Nightmare. Hamar 
észrevettem, hogy elsírom magam, ez a lóság a valóság, 
sírva nevettem kicsit, és ebben a valóságban Azrael lenéz 
rám, a földre. Tudtam, hogy ő is élete végéig megjegyzi, 
ahogy felettem állt. Ezzel tehát egy részében örökre ott 
marad.

– Ó jaj! – kiáltott a megrémült ember, én –, vallom, 
hogy nincs más istenség, csak az Isten, s vallom, hogy 
Mohamed az Isten Apostola! Nincs erő, és nincs hatalom, 
csak az Isten, a Magasságos, a Hatalmas! Istenhez tar-
tozunk, hozzá térünk vissza! – Ekkor molyette takarójá-
val mintegy védelemül befödte magát, menedéke födöz, 
takarómmal, a teknőcmintás, vékony vászonnal eltakar-
tam testemet, és dobogó szívvel feküdtem, várva, hogy 
bármely pillanatban elragadja lelkét – lelkemet – a kér-
lelhetetlen hírhozó.

Azrael elsunnyogott. Kezében egy pillanatra dögnehéz 
gyertyatartó villant meg, föld felé lógatott, sokágú gyer-
tyatartó volt nála, ragyogott a sötétben. Árnyalakja nem 
látszott ijedtnek, mert senki számára nem volt látható ő 
maga – ahhoz, hogy egy menekülő alak szemébe néz-
zünk, előtte kellene rohannunk hátrafelé, ami végtelenül 
nehéz. Ugyanez a helyzet az éjszaki utcákon dübörögve 
menetelőkkel, a kíváncsinak előttük kéne hátrafelé mene-
telnie, hogy gonosz szemük mélyére lásson annyi ideig, 
míg végre megérti a gonoszt, vagyis az idők végtelen 
mélyére kellene a megértésért e furcsa alakzatban együtt 
menetelnie velük.

De a pillanatok elszálltak, a percek, órák a menekülés 
minden reménye nélkül múltak el, hisz azt hitte, az angyal 
csak várakozik, csak itt hagyta még egy darabig, s elő-
ször az aznap éjjel meghalt sok száz emberi lény lelkei-

vel foglalkozik, kiknek ugyanezen az éjjelen, ugyanebben 
a városban jött el kiszabott idejük, a Madridi San Salvator 
templom tetejéről tágult szemmel bámul lefelé ránk az 
egyetemi tanuló, vigyorog a torzonborz törpördög.

– Kiszabadítottál a palackból, én meg majd jól meg-
mutatom neked, hogy élni se, fingni se kedved ne legyen, 
megmutatom neked, hogy ne örülj, hogy megőrülj, meg-
mutatom neked, alattad is van élet, de még milyen! Látni 
fogod a kaptár életet, azoknak az ezreknek a méhlelkével, 
kik a szolgálatára kárhoztattak a nagyvilágon szerteszét.

A hajnal eljött, mielőtt elmúlt volna e rémület, és a 
szomszédok ajtajához jöttek ígéretük szerint, és őt ott 
találták, ágyában fekve, de látták a drágák, hogy be van 
takarva, és mozdulatlanul fekszik, miként a halott, holott 
szólítgatták, nem tudván, él-e még.... lemondtak róla 
íziben. Ő meg, nyomorult, gyönge hangon válaszolt:

– Nem vagyok halott, ó, nem, de a Halál Angyala 
hozzám jött az éjhomályban, és hiszem, minden percben 
visszajöhet elvinni lelkemet, hát ne zavarjatok, csak majd 
mossatok meg és temessetek el. – De miért volt nyitva 
az ajtó? – kérdezték a barátok. – Én bezártam, de a Halál 
Angyala kinyitotta... – És ki az az ember az udvaron? – 
kérdezték a többiek. – Semmilyen emberről nem tudok 
az udvaron, lehet, hogy a lelkemre várakozó Angyal 
tette előttetek láthatóvá magát, és ti a reggeli homályban 
emberalaknak őt vélitek. – Ő egy tolvaj – mondták a töb-
biek –, összeszedett mindent a házakból, hová bemehe-
tett, és eközben, püff, lesújtott rá a döghalál, és most ott 
fekszik holtan a lépcsők lábánál, az udvaron, ezüst gyer-
tyatartóval kezében. – A ház ura ezt hallva elgondolko-
dott, majd ledobva pokrócát, így kiáltott: – Hála Istennek, 
minden teremtmények Urának! Ez volt a tizenegyedik, én 
szabad vagyok! Nem kétség, e gazember volt, ki hozzám 
lépett és azt mondta, ő a Halál Angyala. Hála Istennek! 
Hála Istennek! Ő volt a Tizenegyedik.

Balogh István mûve
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JOŽE SNOJ

Tébolyodott angyal
a kórus alatt, a félhomályban
a gyóntatószék tövében
gipszangyal térdel
szárnyaival fejét takarja
a káromlás miatt süketnéma
fal fele fordult
erezett szárnya
remeg
fiúcska, haja nap
fürt fonat
keze a fülén
nem meri nevén nevezni
magához hívni
tudja, mit látott
mit mondana neki
a tébolyodott

Sebzett angyal
az őszi tarlón
ég alatt haldokolva fogyatkozó
fénnyel
kullog
egy angyal
mezítláb
a harctérről
maga mögött átlőtt
szárnyat vonszol
akár a sánta galamb –
vörös gerle-
szeme zavart
mely csőrös rabló nézőkéjén túl
párosan magát
kutatja

Istennek szolgál, az Urának?
Talál-e kiutat
e mészárlásból
egysíkú horizontja?

gyermeket késztet
vezérelje
ilyen most
sátáni praxisa
minden farkas falkának
s kóbor strázsának

Lukács Zsolt fordításai
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Az angyal, akiről szó van, a szószék alatti sufniban 
lakozik, feje felett fényezett fahere lóg, templomi dekorá-
ció. Homályos alak félhomályban, se nem fénylő, se nem 
fekete. Ni csak, egy légy. Templomban? Angel elkapja 
balkézzel, földhöz vágja. A légy méltatlankodva, elkín-
zottan berreg. A szék lábára akar felmászni. Angel lepöc-
köli, sarkával a pádimentumhoz keni. Mezítláb cselek-
szik. Néma undorral figyeli a lassan, értelmetlenül pödö-
rődő légylábat csupasz bőrén. Mezítláb jár: az angyalok-
nak nem lesz ettől se retkesebb, se sárgább a sarka. Az 
angyalok több szempontból kiváltságosak.

Nem minden szempontból. Ezért fészkelődik ő itt a suf-
niban. Nem bukott angyal ő, csak félretolt. Elégedetlen. 
Hiányzik neki a nemiség. Miért nem adott neki az Úr? És 
ha netalán mégis adott, miért vette el. Basszamozik, bár 
érzi, nem áll jól a szájában. Nem a templom áhítata zavarja, 
hanem a szája, amiből a basszameg csak úgy lóg, ahelyett, 
hogy állna. Zavarja az is, hogy az irodalomban túl sok az 
angyal: korzóznak, páváskodnak, jót tesznek nyakra-főre, 
ha meg nem tesznek, akkor jóságot testesítenek dérrel-dúr-
ral, iromba szárnycsapásokkal. Amikor látható, az Úr körül 
repkednek, kedvet csinálnak neki a világhoz.

Ezt a kedvet akarja elvenni Tőle a mellőzött angyal. 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel, ha más éppen nem jut 
eszébe. Szándéka megvan, de ettől még nem hiszi, hogy 
ő rossz. Ő egy méltatlanságot akar helyrehozni. Vajon 
sikerül-e?

Az Urat szórakoztatja a vadászat. Forgószél alakjá-
ban nyájat, gulyát hengerít meredek lejtőre, szétkerget 
zebraménest a szavannán, a sarki óceánon jegesmedvék-
kel hógolyózik, mármint úgy, hogy a jegesmedve a hógo-
lyó, ezt vágja parti sziklákon terpeszkedő rozmárokhoz. 
Használ lőfegyvert is, páncélököllel terít le elefántot, orr-
szarvút, egyéb vastagbőrűt, melyen a sima dumdumgo-
lyó nem fog. Ez okozhatta a dinoszauruszok mindmáig 
rejtélyes kipusztulását. Van úgy, hogy hanghatással dol-
gozik. Ráordítással felborít tűzoltókocsit, s egyenként 
csipegeti ki a fényes sisakokból a visszaordításra képte-
len, halálra vált tűzoltófejeket. Ha kedve úgy tartja, meg 
is sütögeti zsákmányát a lángnyelveken, melyek oltásá-
ra az egyenruhás oltók kocsira pattantak. Az üres sisako-
kat pedig, mint kiszopott kagylóhéjakat, kupacba szór-
ja. Persze nem mindig fárasztja magát. Beéri azzal, hogy 
hihetetlenül hosszú karját kinyújtva elkap röpködő szár-
nyast, olykor angyalt is. 

Bizonyos szempontból ad a jó hírére. Fáradságot 
nem sajnálva eljár olyan alkalmakra, ahol megsüve-
gelik vagy legalább is jó néven veszik betoppanását. 
Szívesen úrvacsorázik konfirmációs fiatalokkal. Biztatja 
őket, hogy akkor is érdemes eljárni az ő házába, ami-
kor kevés a kenyér és hiánycikk a bor. Lesz még szőlő, 
lágy kenyér. Így görbüljek meg, ha nem – és mutatja, 
hogyan, sőt elégedetten csettint a kedvező kilátás gondo-
latára. Elérzékenyül, ha a szépreményű fiatalok vele cset-
tintenek. Észrevétlenül hátba vág egy mohóbb öreget, aki 
második pohárral is felhajtana, holott az ifjaknak csak egy 
pohár jut. Az ütés keményebbre sikerül, mint akarja, mert 

KARÁTSON ENDRE

A mellôzött angyal
a mellőzött angyal lök egyet a könyökén. Megtántorodik 
az öreg, levegőért kapkod. Sodorja a szalvétával letakart 
tálcáról az apró kelyheket, a feltornyozott kenyérkocká-
kat. Lehanyatlik a borban ázó falatok közé. Halántékán 
görcsös lila erek duzzadnak, szeme szinte már nem e 
világra dülled. 

Most mit csináljak, mérgelődik az Úr. Nem szívesen 
tesz csodát teremtményeinek a szeme láttára: még képe-
sek kilesni a fogását, pláne az ilyen éles szemű kama-
szok. Viszont azt sem venné jó néven, ha gyilkosnak néz-
nék. Miközben így habozik, a hörögve rugdalózó, pancso-
ló öreghez letérdel egy lány a konfirmálók sorából, hátára 
fekteti és gyengéden gyúrva a kihagyó szívet, a repedező 
bordákat, részesíti a kárvallott mohóskodót a mesterséges 
légzés reményében. Ebben a felemás állapotban viszik el 
a mentők, akiket a formaságokra kényes tiszteletes egy 
pillanat alatt mozgósít. Ugyanez a pillanat nyújt lehető-
séget az Úrnak, hogy belásson a konfirmációs csipke-
blúznak az előrehajlástól öblösödő kivágásába. Szeretne 
oda rögtön benyúlni, csak nem akar még egy elhamar-
kodott mozdulatot tenni. Mindent látóként felfigyel arra 
is, hogy egy huncut tekintetű, konfirmáló lakli ugyanazt 
a nyílást figyeli ki, és nyúlna is a bent ugrabugráló cicik-
hez, ha merne. 

Látja mindezeket a mellőzött angyal is, és bár nem érzi 
át azt, amit a másik kettő, megjegyzi magának, bizonyá-
ra lehet valamit kezdeni még a kettős hiányérzettel. Az 
Úré a kisebb, mert nincs nemzésre szüksége: beéri nemi 
szórakozással, érzékeit csiklandozandó. Bezzeg a Radu, 
ő alig várja, hogy nyíljon neki genitális tér, s az odaútra 
a templomi dráma óta a csipkeblúzban látottak jelzik szá-
mára az irányt. Idevágó gondolatait egy sebtében szerzett 
kis songba tömöríti: 

a keblei, a keblei,
köztük lesz majd mennyei...

Angéla érintetlen még, de bújt már pornóújságot, és az 
motoszkál gyakorta a fejében, hogy hogyan lesz, hogyan 
lesz. Mármint Raduval, hiszen nem kerülte el figyel-
mét, hogy a frissen konfirmált fiú milyen jól megtermett 
érdeklődéssel tolta be és húzta ki tekintetét az ő blúzá-
ba, az ő blúzából. Kimegy hát a templom elé és igyek-
szik ringatni mindazt, amit magán joggal formásnak tart. 
Az Úr, aki látja ezt, és tudván azt is, hogy a mai fiatalok 
nem sokat lacafacáznak, odasündörög hozzá a tisztele-
tes képében. Megdicséri a mesterséges légzésért, és azon 
áradozik neki, hogy nem hazudtolta meg a nevét. Angéla 
szégyenkezve hízik a büszkeségtől, s az akkor kilépő 
Radu dermedten látja, hogy a tiszteletessel trafikál. Azt 
is látja, hogy a tiszteletes fogyasztóként méregeti a lányt, 
neki, Radunak be kell érnie azzal, hogy odaköszön az 
édeskettősnek. Mindazonáltal odakiált Angélának, hogy 
bemegy-e a nagyapjához. Szerepe van e kérdés feltevé-
sében a mellőzött angyalnak is, aki jól tudja, miért zavart 
a mesterségesen lélegeztető teremtés. „Mi történt a nagy-
apáddal?” – firtatja tüstént a tiszteletes. „Hátba vágta egy 
idegen, aki úgy néz ki, mint az Úr a katolikus templomok-
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ban.” Hirtelen nem tud hova lenni az Úr: szamárságot kér-
dezett, visszaszívni nehéz lesz. Pedig Angéla örül annak, 
hogy a tiszteletes elfelejtette, micsoda kocsmatöltelék az 
ő tátija, hogy hányszor kell őt hetente hol elsősegélyben 
részesíteni, mikor tántorogva belezuhan kirakatba, kaná-
lisba, hol egyszerűen felmosni, ha izgága természetével 
nála erősebbel kötözködik. Gyúrásban, pátyolásban gya-
korlottabb nem is lehetnék, motyogja a lány, aki a női-
ség vérkörében felbátorodva arra vágyik, legyen már 
más férfi is az életében, mint ez a démoni öregember. 
Ekkor lép ki a templomból az igazi tiszteletes, hóna alatt 
egy üveg konfirmációs borral. Akár tetszik, akár nem, az 
Úrnak azonnal el kell tűnnie. Radu látja, itt neki most nem 
nő fű: elvonul, amilyen hetykén csak tud. Sőt dalolászva. 
Kusza, kínos helyzet kerekedik az egészből. 

Érthetően mindenki igyekszik lépni egyet. A tiszte-
letes, aki ismeri Angéla nagyapját, leül vele poharaz-
ni. Mikor a hozott butykos kifogy, ő rendel másikat – az 
öregnek szokás szerint egy kanyija sincs. Az Úr tanulmá-
nyozza Angéla családi körét, hogy legközelebb ne blamál-
ja magát. Angelnek pedig megüzeni, ha elkapja, megnyir-
bálja a szárnyát. Elege van a pofátlanságból. Angéla, kinek 
éppen kimenője van az öregtől, úgy ítéli meg a közeljövőt, 
hogy Raduval biztosra mehet, de ajánlatos a formaságo-
kat tiszteletben tartani. No, és Radu? Ő is így gondolja, és 
mivel a formaságok nincsenek tisztázva, ebből egy időre 
helyben topogás következik. Ez idő során Radut éjsza-
ka folyamatosan, nappal is gyakorta merevedés kínozza. 
Angéla az ő kebleivel elérhetetlenül a mennyekben, ő kan-
görccsel a földön. Maszturbálással próbál magán könnyí-
teni, de a mellőzött angyal azt sugallja: ez nem az igazi. 
A tiszteletes úr a maszturbálást önfertőzésnek nevezi. 
Imádkozni kell ilyenkor, teszi hozzá. Radu megszívleli a 
tanácsot, szívét titkon az Úrhoz emeli. Nem fog ő önkezé-
vel véget vetni a merevedésnek, ha ott lesz neki Angelika. 
Ha az Úr néhány jó szót szólna az érdekében...

Az ilyen piszlicsáré ügyeket az Úr általában valami-
lyen pontifex minimusra lőcsöli, és csakugyan, mi sem 
lenne egyszerűbb, mint a Radu titkát a tiszteletes orrára 
kötni, legalább is, ha az Úr kaján és rosszindulatú volna. 
Az Úr ezzel szemben csupa jóság, még akkor is, ha nehe-
zére esik bizonyos esetekben, mint például a jelenlegi, 
mikor is vetélytársa kényre-kedvre kiszolgáltatja magát 
neki. Azt látja hát jónak az Úr, legjobb, ha az angyalok-
hoz fordul: vezessék ők Radut jó útra. Csakhogy melyik-
hez? Amióta az időszámítás első évszázadaiban divat-
ba jöttek, annyira megnőtt a számuk, hogy sokszor eláll-
ják az Úr elől a kilátást. Már a kezdetekben attól tartott 
egy tekintélyes egyházatya, hogy az angyalok úgy fognak 
sokasodni, mint a legyek. Manapság pedig észben tarta-
ni nevüket és szakterületüket, meghaladja a mindenható 
képességeit is. Az Úr nem felejti, hogy ezek többé-kevés-
bé mind az ő kisugárzásai, sokallja is a saját elszaporo-
dását – Malthusra kellett volna hallgatnom, morogja, de 
most már késő. Hemzsegnek, forognak szemhatárig, mást 
nem is tehet, mint rábök vaktában milliók között egy szár-
nyasra, hátha éppen az lesz a megfelelő. Egy villámlót 
szúr ki. Israfel ő, jobb napjaiban a siker, a jószerencse, a 
megvilágosodás elhozója. Igenám, de az angyalok ritkán 
egyoldalúak. Israfel egyúttal a könnyek angyala is, aki az 
emberiség bűnei felett ont könnyeket, s ahogy a magasból 
a verítékező Radut megpillantja, azon nyomban rázokog. 
Szabad-e ugyanis az Úrtól bűnös megoldást kunyerálni? 

– Attól, hogy ő bűnöst kér, kell-e neki bűnöset adnom? 
– mérgelődik az Úr, némi megvetéssel Israfel szellemi 
képességei iránt. Int neki, hogy repüljön odébb.

Luelát rendeli lábhoz, aki varázsvesszős angyalként 
szokott neki jó szolgálatot tenni. Azonban ez is csupán 
csalárd fogással áll elő: Radu kínzó ivarszervét felcseré-
li az ő bájoló pálcájára. Azzal hozakodjon elő Angélának, 
nem lesz ott többé erkölcsi akadály.

– Te szerencsétlen, nem megdönteni kell az erényt, 
hanem páncélba bújtatni – dörög rá az Úr és máris elhes-
senti a balkézről tanácsolót. Azon szörnyülködik, meny-
nyire semmibe veszik ezek a felelőtlen égi lények az egy-
ház szentségeit.

– Ezek elfajzottak, ezeknek nem jutna eszébe, hogy 
létezik élvezetes önmegtartóztatás. Évszázadokon át 
mitől voltak boldogok a jegyespárok? Nekem kell idéz-
nem a receptet?

Hát akkor ő idézi. Ki az, akinek a neve bevilágít-
ja a fiú útját a sötétben? Mint a telihold világa. Persze, 
Raduriel, az emlékezet angyala, a költészet angyala teszi, 
aki Radut őrzi, és őt tehetséggel látja el. Szülei kötöt-
ték Radut Radurielhez, a mennyek hivatalfőnökéhez, aki 
fejében tartja a Világ Nagy Könyvének valamennyi ada-
tát. Ezeket másolja az ő irányítása alatt ezernyi szolga-
angyal, s a gondoskodó szülők a névadáskor arra számí-
tottak, hogy a vezéradminisztátor segítségével fiuk kiér-
demel majd egy nyugdíjképes írnoki állást. Lihegő biz-
tonságkeresésükben teljesen figyelmen kívül hagyták, a 
kiszemelt őrangyal nem csak regisztrál, hanem bűvöle-
tet gyakorol. Létre is hozza mindazokat, akiket jegyzék-
be vesz: elsősorban szárnyas kis társait szavának teljes 

Bács Emese mûve



144

teremtő erejével. Raduriel minden szava egy ének, mint 
a múzsáé, angyal születik belőle, daloló angyal. Mikor 
nagyobb rakomány együtt van belőlük, kórusba szerve-
zi őket, s elefántcsont pálcájával elragadó kardalokat csal 
ki belőlük. Természetesen az Úr dicsőségére, aki, nem is 
titkolja, hajlamos elérzékenyülni zsoltároktól, dicséretek-
től. És ezúttal is, a sokszólamú simogatás hatására az jut 
eszébe, hogy Radut Raduriel nyomába állítva menti meg 
kamaszgyötrelmétől. Radu szublimáljon, így szól a dön-
tés: írjon verseket, daloljon Angélának songokat. Élje ki 
ezekben fergeteges ösztönét. 

Radu pennára cseréli fel, amit markol. Szívéből meríti 
az ihletet, hagyja a nemieket, ahogyan Radurieltől tanulja. 
Kórusban csengő szavai belegiling-galangoznak Angéla 
lelkébe, szoprán elragadtatást keltve ott, melynek neve 
szűzi szerelem. Legalább is görcsétől szabadulván ebben 
a képzetkörben tételezi fel a mozgást, és Angéla is ezen a 
hullámhosszon veszi az emelkedett üzenetet. Kezdetben 
ezen. Melle, melyet Radu kebelnek hív, pihegve eped 
valami átszellemült malaszt ígéretétől. Maga az ígéret 
is szép szó, minden együtt van hát, ami a lányt a szük-
séges formákra emlékezteti. Nagyapját, akit a tiszteletes 
támogatott haza, két karjával olyan selymes puhán segí-
ti az ágyhoz, mintha barikát ölelne, vagy remegő őzgi-
dát. A táti könnyes hálával fogadja az ölelést. Annak 
jeléül, hogy élvezi a karitászos eljárást, száját hatalmas-
ra tátja és rábocsájtja a lányra egy egész borozó bódula-
tát. Angéla alél, Radut látja lelki szeme előtt, az ő köze-
lítő hangja fakasztja lelki gyönyörének forrásait, de a táti 
teszi be neki, előbb kíméletlenül, majd elég élvezetesen. 
Gyakorlottan dolgozik a vén kujon, egy füst alatt elve-
szi unokája szüzességét és teherbe ejti. Angéla igazán 
nem nézi ki belőle, mert nem tudja, hogy Gulahabbal van 
dolga, aki a tíz szentségtelen szefirot egyike. A mellőzött 
angyal bujtatta a nagypapa képmásába, olyan megtévesz-
tően, hogy a szenténeket zengve érkező Radu sem veszi 
észre a különbséget. Azt hiszi, a tátinak elment az esze, 
hogy őt, Radut kiskorú lány megbecstelenítésével vádol-
ja, még rendőrséggel is fenyegetőzik. 

És Angéla? Neki csorognak könnyei a véres lepedőn. 
Azt állítja, lelki menyasszonyágyra készült, nem vett be 
fogamzásgátlót, nem is tartott ilyesmit otthon, Radu hogy 
lehet hozzá ilyen kegyetlen. A sarokba szorított fiú kín-
jában megint fohászkodik. Mire az Úr, aki tehetetlenül 
szemléli trónusán a lenti fejleményeket, nekiül a csorbát, 
amennyire lehet, köszörülni. Mivel általában azt várja el 
az emberektől, hogy a rosszban is meglássák, sőt akarják 
a jót, Radu szívét is ez irányban dolgozza meg. Hármat 
kér tőle. Ígérje meg, oltár elé vezeti Angélát, ha az nem 
csináltatja el a gyereket. Aztán az emberiség szaporításá-
nak érdekében csináljanak még több kisdedet, amennyit 
csak bírnak. A továbbiakban pedig hagyják őt vadászni, 
kedvét tölteni, több cirkusz ne legyen. Nem teszi hozzá, 
csak csendben élvezi, hogy a felvázolt kilátásoktól a mel-
lőzött angyal majd tartós eperohamot kap. Mert, hogy az 
emberek éljenek nemi életet a testükkel, az angyalok érjék 
be a lelki létezéssel. 

Hát ezt – Angel válasza nem várat magára. Elvégre 
magának is tulajdoníthatja három év múltán a fiatal pár 
templomi egybekelését, amely esemény lehetővé teszi, 
hogy a kisdedet keresztvíz alá tartsák. A kétszentségit 
neki – örvendezik, és kajánul figyeli, hogyan hajlik a már 
járni is képes, öles baba fölé vérszerinti atyja, aki őt déd-

apai minőségében az Úr asztalánál be fogja mutatni. Az 
illendőség kedvéért az öreg csak könnyű lágersört ivott a 
tiszteletes kontójára, de abból mértéktelenül. Nem csoda, 
hogy szinte folyékony komlószagú leheletétől a kisfiú 
berúg. Nem sír, ahogyan az újszülöttek: hejehujázik. Ihaj 
– mondja – hukk, csuhaj, csuhaj, hukk, hukk. Mákonnyal 
kell elaltatni, az öreg szerencsére emlékezik arra, hogyan 
altatta őt az ő anyja, a jelenlegi klambó ükanyja.

Az Úr megnyugodva veszi tudomásul, hogy az 
Angelónak keresztelt nagyded botrány nélkül esik át a 
két szertartáson, és látva, hogy ez a műve is forog a nagy 
művel együtt, kedvenc felhőágyán viteti magát kiemelt 
teremtményeinek szemléjére. Egyik oldalon az emberi-
ség, a kezdetektől napjainkig, az első szőrös homlokú 
emberpártól a mai, révetegen koncentráló informatikusok 
tömkelegéig. Másik oldalon a három angyalkórus több 
millió kilowattos fényáradatot bocsájtva ki a világegye-
tembe. Hosszú, hegyes szárnyukkal, bokáig érő fehér kle-
petusukkal és az általuk megtestesített, iszonyatos meny-
nyiségű jósággal, bizony, szemrevalóbbak a satnyább ter-
metű, kétes ügyekben kakaskodó homo hominusoknál. 
No meg, halhatatlanok is, méltatja fajtájukat az Úr, sosem 
öregszenek, legfeljebb elkárhoznak, vagy figyelmetlen-
ség következtében lezuhannak, s ezek pótlására elég a 
további angyalokat magából kidaloló Radueril. Szóval 
nem lehet őket ugyanavval a mércével mérni. És mégis, 
az Úrnak van miért elégedetten simítani teremtő szakál-
lát. Ó, halandó emberi nemzedékek, ti, akik folyton szü-
lettek és meghaltok, és nagy félreértésekkel másztok a 
Jákob létráján, hogy a szaporodás kényszerét levetkőzve 
olyan tiszták legyetek, mint az angyalok, a szférák zené-
jében szárnyaló, misztikus önmegtagadásukat élvező bol-
dogok, ó, ti lökésről lökésre érkezők, ti ellenállhatatlan 
fityiszek, egymást hágjátok, egymást tiporjátok, egymás 
szemét kitoljátok, csak mindig előbbre, halált megvet-
ve váltok halálra, csak mindig közelebb az örökkévaló-
sághoz. Az enyémhez. Kelletek nekem, mert kellek nek-
tek. Kelletek nekem, mert nekem játsszátok el vég nélküli 
frusztráltságotokat. Ha a ti színdarabotok nem a frusztrált-
ságról szólna, mitől tudnánk, én meg az angyalaim, hogy 
mi ki vagyunk elégülve? 

És már csak ezért is látja az Úr, hogy így jó, hogy őt 
minden a jóhoz kötözi. Ettől az elégedettségtől a mellő-
zött angyal az ő sufnijában majdnem megpukkad. Ő látta 
az Urat Angéla blúzába leskelni, és felfordul a gyom-
ra az elhangzott magánbeszéd képmutatásától. Az egész 
felépítmény alaptalanságától, ingatagságától, cáfolható-
ságától. És főleg a beképzeltségtől, hogy így jó és más-
ként nem lehet. Ki állíthatja, hogy az emberiségnek az 
örökkévalósághoz és nem önmagához kell közelebb jut-
nia? És ki, hogy az angyaloknak nélkülözni kell a nemi-
séget? És ki, hogy ez most már mindig így lesz? A mel-
lőzött angyal rém unalmasnak tartja a sótlan örökkévaló-
ságot, és nem tudja lenyelni, hogy rajta semmit sem lehet 
se nyelni, se nyalni. 

A sufni levegője áporodott, az angyaloktól nem vár-
hat semmit, megpróbál hát lépni egyet az emberek felé. 
Cukorangyalként mutatkozik meg nekik, egy sütemény-
bolt kirakatában több más szopókával egy vödröcskébe 
állítva. Raduék arra laknak egy zsákutcai nyomortanyán. 
Angéla csaposasszony egy nikotinbűzös ivóban, rosszul 
fizetik, de munka után áruba tudja bocsátani formás tag-
jait, melyekhez Radu házasságuk után sem nyúl. Amióta 
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az Úr hangsúlyozta rokonságát Rasuriellel, folyamatosan 
szublimál, s szájából angyalkákként röppennek a szárnyas 
szavak. Nem veszi ezeket a kutya sem, úgy, hogy a kis 
család Angéla prostitúciós túlóráiból él. Elég szűkösen, 
mert az asszony nem ad mindent haza: sutyiban beszáll 
nagyapja szeszkontójába, a táti pedig hágja kisunokáját, 
amikor fogyatkoznak a túlórás fogyasztók. Érthető hát, 
hogy Angelo betevő falatjára is alig jut, extrára meg egy-
szerűen semmi. A kétes azonosságú kölyök egyre többet 
lődörög a kirakat előtt, és csorgatja nyálát. De egyáltalán 
nem olyan ennivaló kicsike, akin megesne valakinek a 
szíve, még egy pedofilnek is inkább bicskája nyílik, mint 
a bugyellárisa. Undok pisis, fosos elemista, fejlettségéhez 
képest elég alacsony, mert lábai oldalt behajlanak, aho-
gyan a csecsemők lábait ábrázolják a repülőtéri vécékhez 
tartozó pólyázók ajtaján. 

Radu, a rendületlen hívő arra tanítja, ha jóra vágyik, 
és sokáig kell várni rá, türelmetlenkedés helyett imád-
kozzon. Angelo úgy gondolja, az angyal, melyre vágyik, 
nagyon jó, hát erősen fohászkodik az 
Úrhoz, aki felfigyel a már-már követe-
lésszerű esdeklésre, s egy pillanat alatt 
felméri, két legyet üthet egy csapásra, 
vagyis überelheti a cselszövő Angelt, aki 
általában csak egy legyet tud lecsapni. 
Szóval kielégítheti ezt a kis nyomoroncot 
és keresztülhúzhatja a rossz angyal szá-
mítását: agyon fogják nyalni. Már hívja 
is be Angelót a sütis néni, és megajándé-
kozza a szopókával. Ezzel az Úr arca az 
igazságos öröm kifejezését ölti, ő maga 
pedig visszamerül a jó egyetemes felülke-
rekedésének szemlélésébe. Így kerülheti 
el figyelmét két rosszarcú, szipós suhanc 
felbukkanása. Meglátják a szopókát a 
náluk kisebb, gyengébb fiúcska kezében, 
és egy pillanat alatt kicsavarják onnan. 
Vihognak, aztán összeverekednek a zsák-
mányon, de ezt már Angelo nem látja. 
Sírva iszkol haza s persze háborogva: 
nem tudja felfogni, miért csak arra volt 
jó a fohász, hogy megkapja a szopókát, 
arra meg már miért nem, hogy megvédje 
a szopóka elvesztésétől. Biztonságérzetén 
kívül megingott arányérzéke, valamint 
bizodalma az adományozóban. Úgy lát-
szik, ez nem tud mindent. 

Pedig az Úr nem igazán marad alul. 
Enged valamit elveiből, hagyja, hogy a 
két csiszlik félig agyonverje egymást, és 
közben a szopóka elkeveredjék a köve-
zetlen járdát felverő gazban. Végül mégis 
a legjobb kézbe kerül. A tiszteletes talál-
ja meg, ő már rossz célra nem fogja hasz-
nálni, az Úr előre iszik az angyal bőrére. 
Figyelme felhagy, az általános jóra tere-
lődik vissza, a tiszteletes, aki édesszá-
jú, nagyot nyal az angyalnak, aki élvez, 
ahogy tud, az óvatlan tiszteletes pedig 
rosszul lesz. Nem lehet büntetlenül nyalni 
a mellőzött angyalnak. Csakhogy honnan 
tudhatná a hányó lelkész, hogy rossznak 
nyal. Rá van talán írva? „Lehet, Uram, 

hogy az első emberpárnak elmondtad, mit nem szabad, 
de nekem – NEKEM – nem kötsz semmit az orromra. 
Miért tagadod meg hivatásos szolgádtól az információt?” 
E méltatlankodásra Angel gondolatban dúdol: „hintem a 
konkolyt, hintem a konkolyt, majd csak ki fog kelni”. És 
csakugyan, amikor a tiszteletes befejezi a hányást, a hite 
sem olyan már, hogy kősziklát lehetne építeni rajta. A 
hányás miatt amúgy sem igen tudja többé a jót megkü-
lönböztetni a rossztól. És mit tesz isten, Radu épp ekkor 
bízza a tiszteletesre Angelo nevelését.

Elhatározására a nyomor késztette. Be kellett látnia, 
Angelonak nem tesz jót az iskolai környezet. Osztálytársai 
– szintén szurtos, hitvány kicsikék – csúfolják, mert apja 
éhenkórász, anyja lotyó, ő maga hol csimpánz, hol 
gecimanó. A csimpánz a kacska-csámpás lábára vonatko-
zik, a gecimanó a származására, mely a környék alacsony 
foglalkoztatottságú népsége számára nyílt titok. Nem úgy 
az érintett számára, aki – mivel szűkebb családja, vagyis 
Angela, Radu és a dédtáti hallgat róla, mint a sír – a tiszte-
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letest faggatja megfejtésért. Utóbbi tisztában van ugyan az 
elnevezés jelentésével, okát viszont inkább csak találgat-
ja, ezért analógiás célzásban keres kibúvót. „Porból vétet-
tél, porrá leszel.” Ez a hittanórával felérő szentencia min-
denesetre arról is biztosítja a kis torzót, hogy az Úr halál-
biztosra dolgozik. „De hogyan? De hogyan?”– nyaggat-
ja Angelo ártatlan kíváncsisággal. Halvány segédfogal-
ma sem lévén erről, a tiszteletes hetekig húzza a választ, 
végül a mellőzött angyal körmönfont súgását adja tovább. 
„Jónak kell lenni”. Ennyit. Angelo töpreng sokáig, hogy 
hol és mint. A megvilágosodáshoz kamaszkora hajna-
lán jut el, mikor is egyik nyilvánvalóan rossz osztálytár-
sa spiccből iszonyatosan seggbe rúgja. A mellőzött angyal 
nem alszik. Angelo fejlődő agyán egy gondolat villan át: 
bosszút állni lenne jó. A lehetőségek felől a tiszteletes-
nél érdeklődik, aki elérzékenyülve simogatja a satnya fiú 
fürtjeit. Járjál pankrátoredzésre, javallja. S egyre élveze-
tesebb látványként fogadja a sebesen erősödő legényt, aki 
cipónagyságú karizmokkal és viadukt ívű deltákkal állít 
be hozzá. Hasonlatosan duzzadó, tompán fényes, haragos 
vörös hímtagot is gyúrnak neki. Változó hosszúságban ez 
a döbbenetesen vonzó csék meg-megjelenik a tiszteletes 
további álmaiban éjszaka, de nappali álmokat is gerjeszt. 
A szálakat azonban a mellőzött angyal húzogatja. 

Angelo elé Angélát penderíti, pontosabban Angéla 2-t, 
nehogy több évezredes tilalom alá eső vonzalom gyanú-
ját keltsük. A névazonosság így is megteszi hatását, no, 
meg persze a rugalmasan izgató lánytest, s az egész lény 
kihívó cseresznyeszerűsége. A fiatalember ligeti padon 
üldögél, amikor a lány először meglátja. Nyomban meg-
tetszik neki a lótuszülésszerű elhelyezkedés, meg, aho-
gyan a domborítva trónoló fazon rávillantja a foga fehér-
jét. Milyen kellemesen haraphat ez gyümölcsbe, gondolja 
a lány, s ugyanakkor az Úr is arról kezd ábrándozni, hely-
re egy pár lesz ezekből, áldásom rájuk. Vajon jól méri fel 
az Úr az ábránd és a valóság közti szakadékot? Mint aki 
csak céltalanul kószál, Angéla 2 táskáját karnyújtásnyi-
ra lóbálva halad el Angelo előtt, aki felpattan, hogy biza-
lommal és jó étvággyal megszólítsa. Alig magasabb, mint 
 amikor ül. Angéla 2 el akar menekülni a valóság elől, de a 
mellőzött angyal elgáncsolja, két acélos marok pedig fel-
ragadja. Ott vergődik a torzó karjában, az pedig minden 
további nélkül nyalja, falja, már-már kisebb darabkákat is 
kiharap kicsattanó egészségéből. Az Úr hirtelenjében nem 
tudja, mihez fogjon, szerencsétlenül érzi magát a felhődí-
ványon. Végül két arra korzózó karatés akadályozza meg 
Angelót, hogy jóllakjon. Leütik. Ő pedig a jónak erősza-
kos akadályoztatását az Úr rovására írja. 

Előadja az ő változatát a tiszteletesnek, aki azt taná-
csolja, tanuljon meg ő is karatézni, már csak ez hiány-
zik, hogy a legjobb legyen. Radu ez idő tájt fog egy óda 
megírásába, mely Angelót a Jó hősi szállásmestereként 
magasztalja. Felolvassa az első éneket Angélának, akit 
az emelkedett szöveg kicsit megvigasztal a prostitúciós 
bevétel visszaeséséért. Múlik az idő: az ivóban is, mikor 
a poharakat mosogatja, kevesebben legeltetik szemü-
ket a blúza kivágásában. Etyepetye nélkül csapos mun-
kája egyre kimerítőbb, és szorong, hogy össze fog esni a 
hónap végi döntő meccs szurkolóinak tolongásától, köve-
telődzésétől. Harmadosztályú mérkőzés lesz, használt 
labdával, de izzó szenvedéllyel. Mármint a nézők részé-
ről. Akik közül nem egy képes az Úr támogatását is kérni. 
A kocsmáros dörzsöli tenyerét: előre látja, mennyi szesz 

dől a poharakba, mekkora pénz az ő kasszájába. A ren-
dezők előre látják az összetört padokat, érzik a füstbom-
bák szagát, hallják a salakra hajigált sörösüvegek csörre-
nését. Az Úr bölcsen lapít, naponta többször mossa kezét: 
arról mélyen hallgat, hogy kinek szurkol, kinek ked-
vez. Legbiztosabbnak a rend fenntartására Angelo látszik 
hivatottnak. Híre járt már rettentő erejének a telepen s az 
egész egyházközségben. Őt bérlik fel, hogy végezze el a 
munka dandárját, a rosszul fizetett rendőrök csak egy-két 
kezdő hőzöngőt kapnak majd le körméről. Az önmaga 
szemében is nagyra növő, alacsony kidobóembernek lel-
kére kötik, hogy csak a rosszakat bántsa, és adnak neki két 
tiszteletjegyet, bizalmuk jeléül. Ő persze Radut s a tiszte-
letest hívja meg. Több jegyet nem kap, s a táti szerepéről 
a saját létrehozatalában amúgy sincsen tudomása.

És Angel, a mellőzött angyal? Ő a lelátó alatti sufni-
ba telepedik be, és a fürtjeire hulló szotyolahéjakat rázza 
le. Sasszemmel figyeli a szemközti lelátón domborító 
kolosszális torzót s a nyeglén beügető zöld és fehér csa-
patot. Sípszó, driblitánc ide, tiplirugaszkodás oda, mihelyt 
az ócska labda kalandozásra indul, a szenvedélyek elsza-
badulnak. Papírtrombiták, füstcsóvák, petárdák, bűz-
bombák, köpések, szitkok mind a labdát durván rugdo-
só alakok elleni tiltakozásként hatnak. Angelo szemé-
ben. Ugyanott a helyzet a gyógyíthatatlan elmérgesedés 
lejtőjére csúszik. Neki kell teljes erejével visszatartania. 
Az Úr erről a gondolatról értesülve s a bölénycsordákra 
emlékezve kicsit elszégyelli magát. Angelo pedig leimbo-
lyog a pályára és dologhoz lát. Ne bántsák a labdát, hagy-
ják abba. Elkapja az elsőt, akit tetten ér, s akinek ő éppen 
hogy a gyomorszájáig ér. Fejjel belebokszol, aztán a két-
rét görnyedő csatárt belevágja a rohangálók sűrűjébe. 
Kavarodás támad, de a legtöbb játékos folytatja a gólra 
törést. Meg is járják azonnal. Angelót alacsony terme-
te arra képesíti, hogy lábszáránál fogva csípjen el egyet, 
s a most már rátámadó futballisták ellen cséphadarónak 
használja. Ilyen bánásmód csonttörést és heves vérzést 
vált ki, vörös szín uralkodik elég hamar a fehér és zöld 
trikókon. Elég hamar el is használódik a kőkori fegyver. 
Sebaj, egy kapus is megteszi. Angelo úgy lóbálja, hogy 
előbb a szabadon lengő lapátkéz húzzon le bőrkesztyűs 
pofont a kiszemelt áldozatnak, csak aztán zuhanjon rá 
teljes súlyával szétcsikarva csontot, belsőséget. Egyszer 
csak mind, aki az előbb még úgy szaladgált, mint a vízi-
pók, most egymás hegyén, hátán hever, s a hörgő, nyögő, 
egyes esetekben teljesen néma halom tetején görbe lábain 
rúgózik Angelo és dacosan emelt öklét rázza, ahogyan a 
pankrátoroktól tanulta. Körötte csend s a lelátók tartomá-
nyán az imént szilajon rikoltó nézők némán, kicsit be is 
gazolva néznek egymásra. Akkor tör fel megint torkukon 
artikulálatlan ordítás, mikor a rendőrség elvezeti a megle-
pett Angelót, aki nemigen érti, hogy ő most miért nem jó, 
hiszen legyőzte a rosszat. 

Az Úr látja, mi történt, de bölcsebbnek tartja, ha egye-
lőre ágya felhőpihéibe fúrja fejét. Meccs híján a közönség 
pedig egy emberként a kocsmának veszi útját. Ami azt 
jelenti, hogy nagyon sok emberről van szó. Elvben meg 
akarják beszélni a történteket, valójában el akarnak min-
dent felejteni fél literrel, egy literrel, két literrel, ha más-
ként nem megy. Az érzékeny lelkében feldúlt Radu rögtön 
két litert rendel. Sört vagy bort? – kérdi gépiesen Angéla. 
Bort – vágja oda neki az ő költő férje, aki úgy sejti, akkor 
ér végre a helyzet magaslatára, ha szárnyas szavaival két 
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új labdarúgó csapatot teremt. Fejében ki is szalad a két 
válogatott együttes, a bíró is füttyent, csak éppen a játé-
kosok lába beleakad túlméretezett, hegyes szárnyukba, a 
labda meg hol ide, hol oda gurul, anélkül, hogy a dalo-
ló játékosoknak közük volna hozzá. És hogyan is várhat-
ná el ezektől a légi létre lett lényektől, hogy az ő mez-
telen, selymes lábfejükkel a labdát elvegyék egymás-
tól és többé-kevésbé alattomos lökdösődéssel durván 
kapura lőjék. A másik kapujára. Radu nem akar semmi 
ilyesmit látni, s a látványt a maga művének tulajdoníta-
ni. Nyakal inkább, s a mellőzött angyal ebben az álla-
potában látomást bocsát szeszes szemére. A pohármosó 
fölé hajló Angélát úgy látja, ahogy két évtizeddel azelőtt, 
mikor az a tátit részesítette elsősegélyben, és konfirmáci-
ós blúza vágásában ugrabugráltak a mellek. Radu nyúl-
na feléjük, Angéla azonban másoknak tölt. Radu kere-
si a helyzethez illő szárnyas szavakat. Tompuló agyá-
ban ezek erőtlenül verdesnek, egy kap csupán lábra, egy 
szárnyatlan, ám gátlástalanul erőszakos. „Mennyi?” – ez 
a szó jut el Angéla fülébe s ott, ha nem is szoprán elra-
gadtatást, de üzletszerű érdeklődést mindenképpen kelt. 
A csaposasszony leteszi a töltésre váró két söröskor-
sót, és felmutatja szabaduló tíz ujját. Egyszer. Kétszer. 
Háromszor. Radu megpróbál dévajul kacsintani, és úgy 
nekitüzesedik, hogy sikerül neki. Azt se bánja, hogy előre 
kell fizetni. S amikor végre a korhely nép hazatántorog, a 
rosszat sejtő táti hiába dörömböl a lehúzott vasredő nyön: 
bent ezúttal Radu rabonyázik hites párjával, s Angéla 
tudja már, hogy milyen Raduval. 

Angelót pedig, akit alig sikerül megakadályozniuk 
abban, hogy szétverje a rabomobilt, a hatósági köze-
gek legvastagabb vasrácsuk mögé zárják. Ott kuksol, 
keres vigaszt a méltánytalanságért, amely, úgy érzi, az 
ő folyamatosan keserves osztályrésze. Közvetlenül az 
Úrhoz fordul, ahogyan a tiszteletestől tanulta. Az Úr 
készüléke süket, még rögzítő sem válaszol. Reményét 
vesztve a boldogtalan izompacsirta összevissza fohász-
kodik a világűrben, serceg minden, ropog, már-már 
zavarógépek jelenlétét is okolja: egyszer mégis valami 
ismétlődő hirdetésforma hallatszik át egy utálatos búgá-
son. Szól mindenkihez, Angelo azonban úgy véli, egye-
nesen őhozzá. „Az Úr távollétében kérjen egy angyalt, 
rangban az áll legközelebb az emberhez.” Hát akkor 
kér egyet. Valami különleges angyalszag tódul tüdejé-
be, s már az angyal is ott terem. A mellőzött. Angelo ezt 
nem tudja, egyáltalán nem tudja, milyen, hiszen először 
találkozik vele. Illetve az bizonyos számára, hogy isten-
telenül vonzó, homályos alak, se nem fénylő, se sem 
fekete. Föltétlenül megölelni való.

Angelónak nemi életben nem volt még része, idevá-
gó ismereteit leginkább a pankrációsoknál szedte össze. 
Pankrációs fogalmakban. Jobb, ha ilyesmikkel nem áll 
elő. Másik példa Radu lehetne, akit apjának tart, ő azon-
ban kizárólag a fennkölt hangfekvésben dolgozik, ami 
a testi fekvéshez semmilyen gyakorlati eligazítást nem 
nyújt. Arról Angelónak gőze sincsen, hogy őt táti tevé-
keny spermája indította az evilági életbe, legfeljebb az 
ő vak elszántságából buzog ereiben egy s más. Ennyi is 
elég, hogy meredezve nekilásson. Nyelves puszival pró-
bálkozik, a tünemény viszonozza, vásottan mosolyog is 
hozzá. Jóval magasabb Angelónál, aki lehúzza magához. 
Közben leoldja derekáról az aranykötelet. Benyúl a föl-
dig érő selyeming alá és magánkívül felkiált a gyönyö-

rűségtől: „Hát ilyen? Uram egek, micsoda angyalbőr!” 
Az angyalnak tetszik az elismerés. Kelleti magát csípő-
jét rázza, ahogy a hastáncos nők az Ezeregyéjszakában. 
És hogy kész mindenre, az abból is látszik, hogy ő is 
vetkőzteti a rálihegőt, izgékony, nem e világi ujjaival 
kiugratja a már említett, haragosvörös hímtagot. „Uram 
egek, micsoda dorong, micsoda tarackok!” Kettőzi e 
kiáltás a jó és a rossz között tanácstalankodó hevét, úgy 
hiszi, az lesz a jó, ha priccsére dönti a levegőből érke-
zett látogatót. Félre hát minden teketóriával: hite szerint 
cselekszik. Amint ráveti magát az amúgy szintén türel-
metlenkedő testre, a két angyalszárny döbbenetes erővel 
rácsukódik. Most megtudom, hogy milyen – ujjong fel 
a küszöbön Angelo képzelete. Az angyal szorítja szív-
dobogva és sóhajt mélységesen. Angelo is sóhajt, több-
ször is, kétségbeesetten. Amit keres, a nyílást, sehogy 
sem találja. Ujjával is betúr, betúrna, ám mindenütt csak 
őrjítő, sima angyalbőr, és semmi más. Pusztaság elöl, és, 
fájdalom, pusztaság hátul is, mert emberfeletti erőfeszí-
téssel Angelo ugyan hasára fordítja vélt partnerét, hogy 
a két hosszú szárny között szerencsét próbáljon, aho-
gyan a pankrátoroknál megfigyelte – de olyan szeren-
csére sem lel. Egész egyszerűen, az angyalok nem vizel-
nek, nem székelnek. Nem kell nekik. 

Angelónak ellenben kell. Nagyon kell most már az 
angyal. Őrjöngve, követelőzve döfködi selymes, min-
denütt vigasztalanul zárt porcikáit. Voltaképpen ugyanaz 
hiányzik neki, mint ennek a rangban az emberhez legkö-
zelebb álló teremtménynek. Ez utóbbi közös szerencsét-
lenségükre próbálja felhívni kiszemelt kedvese figyelmét. 
Ő azonban, kettőjük között most már a gerjedelmesebb, a 
szóra nyíló szájra mutat, hogy oda be. Az angyal úgy néz 
rá, mint egy hülyére. Ajka dühös, mételyes mosolyra nyí-
lik. Mert végül is elégedetlen angyal. Angelo látja az éles 
angyalfogakat és felfogja, hogy ottan reá semmi jó nem 
vár. Rettenetében szíve felmondja a szolgálatot. Egy hör-
gés, két hörgés, aztán semmi. 

Az élettelen test mellett papírtrombita hever. Angelo 
egy szurkolótól vehette el. Angel belefúj hosszan, gúnyo-
san, kihívóan. Persze, hogy az Úrnak fújja, aki nagy 
vadászként maga is jól ismeri a diadalkürtök üzenetét. 
Lekecmeredik felhőágyáról, nem mondja, hogy Angelo 
hiányzik neki – nem szokása mondani, hogy hiányzik 
neki bárki –, de kinyújtja végtelen hosszú karját a zárka 
kijáratához, hogy most elkapja a pimaszt. Villámgyors 
a mozdulat, a hatalmas marokban szárnyak vergődnek. 
Kinyitja, egy légy repül ki. Repülne csak, mert egy másik 
villámgyors lendület földhöz vágja. Az Úr lába is mezte-
len, ezzel tapossa el a bogarat, jobb híján, mert a mellőzött 
angyal a hátsó ajtón távozott, és megint a sufniban dekkol.

Az Úr reméli, hogy őt most ebben az előnytelen 
helyzetben nem látja senki. Ellenőrzi az ablakokat. 
Az egyik mögött a tiszteletes látható. Kapcsos köny-
vét böngészi, szájából a cukorangyal szopóka lóg. 
Jobban tenné az Úr is, ha nem leskelődne. Majdnem 
hasra esik valami kerekben, sárosban, cafatosban. 
Gyanítja, hogy a labda lehet, melyet Radu törvényes 
és a szentségtelen Szefirot zabigyereke próbált védel-
mezni. „Kiszámíthatatlan – sziszeg az Úr –, beszá-
míthatatlan”. Rugdalja maga előtt a labdát. Ez várat-
lanul legurul a kanális lefolyóján, melynek vasrácsát 
egy fémgyűjtő ellopta. Nemigen akaródzik az Úrnak 
utána nyúlni.
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MARIO BENEDETTI

Szeretkeznek-e
az angyalok?

Az angyalok szerelmi életéhez kapcsolódik az egyik legsajnálatosabb információhi-
ány, amelytől, amióta világ a világ, férfiak és nők egyaránt szenvednek. A soha meg nem 
erősített állítás, miszerint az angyalok nem szeretkeznek, talán azt jelenti, hogy nem úgy 
csinálják, mint a halandók.

Egy másik, szintén meg nem erősített, de valószínűbb verzió szerint a testi szerelmet 
nem ismerik ugyan (azon egyszerű okból, hogy nincs testük), szavakkal, mégpedig a 
megfelelő szavakkal, az angyalok igenis áldoznak a szerelem oltárán.

Így hát, valahányszor Ángel és Ángela két áttűnés kereszteződésében találkoznak, 
először csak nézik egymást, csábítják és kísértik egymást tekintetükkel, mely természe-
tesen angyali.

És ha Ángel, hogy fellobbantsa a tüzet, azt mondja: „Mag”, Ángela, hogy felszítsa, 
azt feleli: „Barázda”. Ángel azt mondja: „Lavina”, és Ángela, gyengéden: „Szakadék”.

Suhannak köztük a szavak, szédítően sebesek, mint a meteoritok, vagy simogatóak, 
akár a hópelyhek.

Ángel azt mondja: „Farönk”. És Ángela: „Üreg”.
A közelben suhogtatja szárnyait egy nőgyűlölő, hallgatag Őrangyal és egy özvegy, 

borús Halálangyal. De a szerelmespár nem rebben szét, egyre csak szerelmüket szóta-
golják.

Ángel azt mondja: „Forrás”. És Ángela: „Völgy”.
Harmattal itatódnak át a szótagok, s a hókristályok között, itt is, ott is örvénylik tőlük 

a levegő, s bennük a vágy.
Ángel azt mondja: „Kard”, és Ángela, ragyogva: „Seb”. Ángel azt mondja: 

„Csendülés”, és Ángela: „Kondulás”.
És a földöntúli orgazmus pillanatában összerezdülnek, megremegnek, felhasadnak a 

pehelyfelhők és a gomolyfelhők, a rétegfelhők és az esőfelhők, s bőséges esőként ömlik 
a földre az angyalok szerelme.

Perényi Katalin fordítása
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YVES-JACQUES BOUIN

Angyalok jussa1

Ajkadon egy mosoly talányos élete
A füled körül suttogás motoz

Vállad ragyogása lekerekíti a nézést
Ádázságát megszelídíti

Kebled pírja minden más fényt kiolt
Ez hát az adomány melyben részem lehet

Ez hát az angyalok jussa mit ellopok
A megrészegülés mely reszket felszíneden

Végigmegyek, egész le, megállok, eltűnök
És partot érek
A tested végein

Ömlök, szétterülök és fölszívódom
Felnézek a magasba
Egész a bőröd alá

Megrészegülök és fulladozom
Hangod folyékony özönében
Az ömlő nemiségben
Többé föl nem megyek

Asszony, kit alig érint
A szavak szárnya
Álmaim szétoszolnak

Szerelmeskedtem a verssel
Szerelmeskedem a halállal

Imreh András fordítása

1  Az érlelés során a hordókból elpárolgó alkohol. Úgy tartják, ez az angyalok részesedése, amiért vigyázzák az érlelést.
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ÁNGEL ZAPATA

Justo meg az angyal
Justo azt mondja, ne törődjek vele. Azt mondja, tegyek úgy, mintha 

nem látnám. „Ne is törődj vele”, mondja Justo. Folyton azzal jön, hogy 
milyen olcsó volt a lakás. Meg hogy az aranyló fürtű, hófehér szárnyú 
angyal egyszer majd úgyis megunja, hogy pontban tizenkettőkor meg-
jelenjen a varrógép mellett, és azt mondja, „áldott vagy te az asszonyok 
között”.

– Téged meg mit izgat, mit mond – mondja Justo. Te csak gondolj 
arra, Antonia, hogy ennek a lakásnak milyen szép erkélye van, és milyen 
jó itt a közlekedés.

Ezt mondja.
– Áldott vagy te az asszonyok között – mondja az angyal mindennap.
És hiába az aranyló fürtjei meg a hófehér szárnyai, én piros leszek, 

mint egy alma; hiszen világos, hogy mire céloz.
– Ne is törődj vele – erősködik Justo.
Ők ketten, Justo meg az angyal, meg fognak engem őrjíteni.

Perényi Katalin fordítása

Lévai Ádám mûve
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KÁNTOR PÉTER

A könyvespolc elôtt
Az ördög súgta nekem egy napon,
vagy egy túlbuzgó angyal inkább, igen, 
egy olyan, aki folyton terveket sző
az emberek javára állítólag,
ne halogasd tovább, súgta az angyal,
mire vársz? egyszer meg kell tenni úgyis,
gyerünk, selejtezd ki a könyveid!
És nekiveselkedtem mint Toldi Miklós
annak a recsegő könyvespolcnak.
Megpróbáltam kiselejtezni a könyveimet,
muszáj, gondoltam, ha nehéz is,
de mégis a jövő érdekében, 
hogy legyen helye a jövőnek, 
hogy tudjam hova tenni, ha jön. 
De hiába erőlködtem, nem sikerült,
nem tudtam kiselejtezni egy darabot se.
Talán mind annyira tetszett, azért?
Ugyan már! De ahogy beleolvastam
ebbe is, abba is, amabba is, 
elkábultam és megszédültem, 
rám tört a gyengeség, mellbe vágott,
akár a tavaszi fáradtság, 
az a sok fohász, sok akarás 
nyomot hagyni, valami nyomot hagyni.
De hát muszáj-e nekem választani
dadogás és dadogás között?
Ugyan, hagyd a csudába az egészet,
súgta a fülembe az ördög,
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nincsen jobb dolgod? nincs fontosabb?
ne törődj a selejtezéssel,
majd megteszi helyetted valaki más,
bízd a holnapra a holnapot,
nem muszáj folyton választani,
kergetni folyton az igazságot,
minek gyötörnéd magad ezzel?
majd  megpróbálod egyszer máskor.
Körülöttem könyvtéglahegyek.
Bontási terület? Építési?
Szeretnék beköltözni egy toronyházba?
Egy kertre nyíló nyári lakba? 
Meghúzódni a hideg elől? 
A meleg elől? Ajtót nyitni?
Mit szeretnék? Nagy, tágas teret?
Lerogyni, felpattanni a tükör előtt?
Ex tempore, ó mennyi blabla,
beleolvastam ebbe, abba,
arcok villantak fel előttem,
láttam kíváncsi tekintetet,
csillogó és zavaros szemet, 
örök fiatalt, görnyedt hátat,
meztelen mellet, mezítlábat,
lázadót és szimpla hőbörgőt,
hajlékkereső hajléktalant,
láttam bohócot, didergő dívát,
és elkábultam és megszédültem,
és visszadugdostam mindet sorban
oda, ahol eddig is voltak,
egymást gyűrve, taszítva, szítva,
egymás hegyén-hátán szorongva
abban a poros öröklétben,
azon a recsegő könyvespolcon. 

Lévai Ádám mûve
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PARTI NAGY LAJOS

Tréning, trénadrág
(angyalcédulák)

Nem írni helyesen nem olyan könnyü, mint tünik.

•

Megkeresésükre kérés nélkül közlöm, „orvos”-hoz rég óta nem járok mán a szár-
nyammal, levetetése ronda műtét, kétszer megcsináltam procedurát, fokta, vissza nőtt, 
nem törődött a kék parolimmal. Legyél, ha vagy, baszaszári, mondottam, amikor nem 
volt már „paroli”-m semmilyen a civil élet révében, nem tehetek rollad. Ez az enyém 
viszonylagossan kicsi szárny, repülni nem tudok vele, legutób hagytam ha akar nőni, 
más fél évig, mialat nem nőtt nekem nagyobra, mint egy kinyitott „Népszabadság”, 
viszont ép keszdte kinyomni az összes kabátomat enyhe puposságig menően. A repü-
lést meg próbáltam odalen pincébe, mer attol féltem esetleg sikerül, de nem. Talán továb 
tartott az egy-egy szökdelés, de több nem történt. Ezzel leis vontam konzekvenciámat. 
Vissza húsztam az atlétát meg a „mackó” felsőt és jól van. Levanszarva, mondtam, nem 
ozt nem szoroz, ha ennyire húz a földje magához, mégis csak ez a hazám. 

•

Ha megnő a szárnyam, viszanyesetem az asszonnyal, rajta kívül nemtud róla senki, 
meg nem is látja senki, tüdőszűrőre, és hasonlókra nem járok, ezzel le van a gond. Nem 
zavar semmibe. Az asszony nem is nevezi a nevén, ahogy a faszomat se, azt mondja, 
húzd föl trikód, leápolom a másvalamidet. És akkor levágja szabó olló révén fölső egy-
harmadot vagy a felit, mer lejebb már fáj, ha bele vág, mintha körmömet tövig vágná, 
úgy fáj. Kicsit és nagyon világosat vérzik mikép a „tejes kukorica”. A meleg tollam még 
vergődik, mikor egy stanecliben kiviszem „Jászay Mari” térre, elásom éjel. Egyszer pró-
báltuk elégetni fürdöszoba-kályhába, de olyan tömjén meg vaniliaillat horgadot föl az 
egész házba, mint a Bazilikába egy cukrász-versenyen. Összeszaladtak a lakók a gan-
gon! Azt mondta az asszony kifogásnak, hogy bocsátjanak meg, leégett a francos tepsi 
neki a buktájával, azok meg bólogattak, próbáltak volna nem, ötvennyolcban. Akkor egy 
házmesternek jobban lett „bólogatva”, mint negyvennégy téli dolgok idejébe. 

•

Én se hívom máshogyan. A másvalamim. Mindenkinek van, de töbségnek csak 
mirigybe, ki lehet venni „bicskával”, mer nincs kifejlődvel. Sok hurgóbánya hova 
repülne?

•

„Körkérdés”-re, hogy mi a véleményem „mai divat”-ról, a kövedkezőket feleltem: elv-
társak, én általába elitélem, de például a Valikának, kifejezeten jól áll és nemcsak, bocsá-
nat, mellvarástól föl fele. Valikát aki magyar, ismeri a TV-éből! Bécs és az Ural köszt neki 
volt az első szivacskabátja. Eső után ki csavarta, mint a szivárványt és kész. 

•

Az én feleségem az eltünése előt anyit se divatozott, mint egy vesszőseprü, szolgá-
latba ugye egyenruha, civilben fekete alj, fehér bluz, oszt kalap. És „alatta” is, higénija, 
semmi más. Úgyhogy témába nem vagyok gyakorlot! Ha eltünt, eltünt, egészségére. Ne 
kerüljön elő, anyit mondok. Mer az adott szó szocializmusba se „szüreti fos”. Van egy 
Dráva utcai fodrásznő, onnéttól az vágja másvalamimet, ha muszáj. A fia ötvenhét feb-
ruárjába fölföstöte a házunk falára éjszaka, amit fölföstöt, hogy márciusban újra kezd-
jük, elenforradalmot, ugye. Nagy festében nem látta, hogy látom a hülye. Megfogtam a 
szíjjammal, bementem vele egy körömkeféér, meg egy láncér. Reggelre lekefélte, akkor 
elvittem anyjához. Az jajgatott, mondta mindenre hajlandó, ez az egy fia van, nem töb, 
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ne likvidáljam le, kérem szépen. Na jó, montam, akkor én eszt a Fricikét grátisz sza-
badon engedem. És eltettem talonba az ügyet. Aztán amióta eltünt az asszony, ő nyírja. 
Amig én élek az a fodrász nő kitart, és hallgatni fog. Ő is csak aszt mondja, „másvala-
mi”. Megtanulta.

•

W. Valikával vagyhát Valériával megeggyező bérházbanlakás miatt az ő pályáját és 
életvitelét meszemenően figyelemmel kisérem. Ő szakmai „hobim” én nekem. Róla havi 
lebontásba megmondom, adás napokon hányszor használ „kiswécét” 23 há és hajnali 
01 há köszt. Mikor van „rajt a baj”, s hány fokba „széttett” lábbal issza kávéját reggel a 
pongyolla alatt. És én eszt repülő alkalmatosság nélkül értem el, ezt az eredményt személyi 
követésbe. Mióta ide álitott engem a munkáshatalom, az ő minden mondata le van doku-
mentálva füzetbe, amit itthol mond, szó szerint. Illetve a „televizió”-ba. Pedig hol vagyunk 
még teknikailag 21. századhoz, „mikró-kamera” tekintetébe és hasonlókba.

•

Egyedül aszt akarom vele kezdeni W. Valikával, hogy egyszer megmutatom neki, 
milyen a teljeskörűség. Átfogóság. Hogy mi van a „képernyőn” kívül. Nemi vágyam 
irányába erős, vad és kébzeleti. Hogy kaszáljak neki liliomot „Jászay Mari” téren, egy 
eldugot helyen szép kövér liliom nyől, mint valami madár, abba gázoljon neglizsébe. 
Egész bőröndel hozok fogado késség esetén.

•
 
Már bal hátvéd koromba is szerettem figyelni. Aki nem tud, és nem szeret figyelni, 

az ne menyjen házmesternek. Igaz, egy komolyab demokráciába, mint a népi, olyant be 
se veszik! Házmesternek lenni rang, nem al hadnagyi, de rang. Van aki 1 trafik-ot kap, 
ha ki öregszik, van aki 1 egész házat. Én utóbi valaki vagyok! Van egy házam, nem 
ugy értve, mint „háziúr”-nak, hanem inkáb házi-elvtárs. Az elődöm ellen-foradalom 
alatt kidiszidált, lehet képzelni, mit hagyott itt eszmeileg. Rendetlenséget. Pont mint 
a lakásba. Széthányva minden cuc, mint ha övé lenne. 12 szeméjes ebédlö-asztal 
összekarizstolva, detto „zongora”. Kezét letörném! Mer ez már népvagyona volt, ami-
kor bele ült.!

•
 
Ahogy angyal se csak jó van, házmester se csak rossz.

•

Felügyeletemre bizott ház sok rétü és problémás. Egyesek egyenesen nemrégre datál-
va jöttek ki „börtön”-ből. Onan tudom, ki van frissen szabadulva, hogy kérdésemre, 
„hogy? van”, vigyázba válaszol, keze a varáson szépen. Aztán ez elmúlik és ugyanolyan 
le néző maradnak, mint volt. Tiztelet kivételnek.Van több híresség. Híresség egyenlő 
gyanússág! Meg van sok magas elvtárs testületből, kikkel körkőrössen egymást figyel-
jük. Bekukkantunk egymás „izé”-jébe, tréningruhájába, és ha össze akad a szemünk, 
kacsintunk. Csak azok, ha el mennek hazúról öltönyt húsznak meg ilyesmit. Én meg 
ülök itt lábakapcán, „mackó” nadrágba élet fogytiglan, mer nem megyek el ittholról. 
Pont ez a lényeg, az itt levés! Itt élned hallnod kell! 

•

A Valika „tévébemondó” leghíreseb lakó a környékbe az izgerli pofikájá-
val. Sebessen halad mai divattal, és minden eggyes este az én házamba jön haza 
a kígyós „pina”-zöld ruhájában, meg a piros kabátjában „TV-bemondás” után, 
mer ott van a bejelentett lakássa. Rendszeressen magán autók hozák! Maszekok! 
Nagy pártag létére. Rend-számok mellékelve. S hogy kivel van kiszálláskor 
„puszi”, kivel hasonló. Legritkábban elvtársi kezetrázás, meg kell jegyezjem. Be 
az objektunba egy se mer jönni, mert azt tudgyák, hogy velem kéne le rendez-
ni a témát. Lehetne velem boltolni, csak arról megvan veszélye, részletes jelentés 
megy odabe szervek felé. Még haza se ért a pasas az „aktus”-ból, már meg írtam! 
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Ekkora azért nincs a szerelem! Vagy még az lehet, az „érintkezés”-ét nem ithol űzi 
a Valika, hogy szépen mondjam. 

•

Sose fogom ezt a száguldó teknikát meg szokni, fél órája még látom a saját szemem-
mel odabe a tévébe, és már csönget is nekem a rüfkéje. Úgy hogy nekem senki a Kádárra 
roszat ne mondgyon. Mondgyuk, nem is mond. Csönget én meg megyek. Ötven fillért 
ad, és csengő hangon „Lajos”elvtársnak hív, mint lakók többsége. Pedig a Lajos az elő-
döm volt, de rájuk hagyom, fedőnévnek jó. A név olyan, mint lőpor a bőrbe, nem lehet 
vele mit csinálni. Magán meg már nemlátja az ember, hogy hivják név szerint. Ki neve-
zi néven magát, nemigaz?

•

Egyszer azt mondotta nekem egészen váratlanul, hogy őtet követik, nem eggyen és 
nem ketten. És még veséjébe is utána mennek. És szerintem, ő hova tegyen ezirányba 
„lépés”-eket? Azt feleltem, sehova, én házon belül teljes körüen nyitva tartom a sze-
mem, ami makszimálissan igaz volt. Ideben nem követték, aszt én tudnám, Valika! 
Ennél sokkal többet fizikai értelembe nem beszélgettünk.

•

Utóbi időbe engem, őszintén meg mondva, kicsit dekkoltat itt a munkáshatalom és 
Sepruha-elvtárs, de ez megváltozik. Ha a találmányom teknikailag is beérik, az még őt is 
el söpörheti utbol. Több hivatallal is kimerítő levelezésbe vagyok. Nagy tanálmány, „Béke 
Tábor”-ra szóló. Az a jelenség adta ötletet, hogy összes strandon, camping-ban, üdülőben, 
sőt „presszó”-ban, a „szabad idő” egész frontján százasával hangoznak el az emberi mon-
datok anélkül, hogy valaki is rögzítené, és hejükre tenné őket. Hogy lehet ez, kérdemén! 
Ha minden mondatnak van teremtője, akkor rögzíttője is kell legyen. Ez volt a ki induló 
pont. Be eresztem Valikát, aztán föl lopószkodok a helyemre, ahonnan dokumentálom a kis 
szokásait fürdöszobájába s másütt. Mikor vissza fekszek, rendszeresen az irányba „képzel-
gek”, hogy műbőr-kabátos személyi követő vagyok a messzi 70-nes években. Én mindig a 
jövőbe nézek előre, ebbe a tekintetbe mondhatom, hogy enbertipus vagyok. 

•

Egyenesen Siófokrai kiküldéssel! Állok strand közepén merőben el vegyülve dolgo-
zó nép köszt, épp a műbőrkabát, ami esetleg szokatlan. Kezembe ott fogom a számzáras 
aktatáskám, mej tanálmányom tartalmazza. Testmeleggel megy, az neki az áram, meg 
a körbe lóbálás, de az strandfürdön túl feltünö. Egy mindenre kiterjedő mondatrögzítő, 
„Verbálkukk-1” ez a neve. Csak sétálgatok, ácsorgok, élem az életet, mosolyom mint 
a lángos papír, a lakossági mondatok meg jönnek befele, mind a szorgosméhecskék. 
Az éjszakára gondolok jólesően, mikor zsákmányomat béemüdülő magányában saját 
„szisz”-témám szerint kiértékelem. Szenvedélyem ez nekem, aki nem tud lelkesedni az 
emberi beszédért, ne menjen titkos rendőrnek.

•

Állok ott műbőrkabátomba, mej forrósodik és küzdök a nemzetközi napszúrással. 
Későb átmeneti nehézségem lesz ezzel a találmányommal. Ej, Gyutacsi elvárs, hát nem 
az NDK-ba vagyunk, mondgyák főnökeim, mielőtt elmeintézetbe csukatnának, ahonnan 
majdan elbocsátva, képességeimet a szabadság idején „magán”-szférába kamatosztatom. 
Mer amíg van kit, addig van, aki figyeljen! S amíg van aki, lesz kit! Legjobb póráz az 
ember. Eszt már az okori „Róma”-iak is tudtták. Amit nem hordok, egyedül a műbőr 
kalap. Azzal vigyázni kell, bizonyos höség fölött rá olvad a hajra, divat ide vagy oda.

•

W. Valika után évekig dobogó szívvel mosom föl a keramit burkolatu udvarun-
kat. Nem mintha látszana bármi! Évi 1-szer kaszálok titokba liliomot. A lakás-
ból pár emlék tárgyat és teksztiliát még a helyszínre érkező hatóság elött ki tudok 
menekitteni, ez erőt ad a jövőre nézve.
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JÓHANN HJÁLMARSSON

Dal
Ma délután másképp gondolkozom,
mert elhatolt hozzám a gyöngykagyló dala.
Úgy susogott fülembe az alkohol angyala,
mint rokka a fekete marton:
meteorként élsz a csillagok között,
ki nem törhetsz, a mélybe se hullhatsz.

Százszorszépek között sétálok a partra.
A tenger tükreit villámok hasogatják,
a sárga homokon kőkoronák nyílnak,
csobbanó evezők hasítanak a vízbe
és belém – felfogom, hogy miről szól a dal,
mit jelent az ígéret.

Imreh András fordítása

Péter László mûve
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MARIO DELL’ARCO

Kocsma
Templom, barokk kavalkád,
maroknyi angyal röpül át az égen,
mandolinnal kezében,
vagy trombitával ajkán.
Nem messze kocsmacégér és egy asztal.
A kocsmárosné bort hoz egy palackkal,
s vihogva tölt: – Angyalpisi. – S valóban,
egy trombitás kis angyal
fickándozik a borban.

Léggömbök
Ha elszáll egy lufi, s magasba röppen,
és eltünik a fenti kék ködökben,
tudod, hová jut? Fölkerül a mennybe.
Örül is egy kisangyal,
ha éppen arra jár, s el tudja kapni,
de tíz, húsz, több tucatnyi
csak nézi gyászos arccal.

Uram, ha egyszer látod, hogy körötted,
lufival a kezében,
sok angyal és kerub sétál az égben,
oldozd föl a garázdát,
ki elvágta az árusnál a spárgát.

Szénási Ferenc fordításai

Péter László mûve
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Minden reggel ki kellene választani a hangok közül a 
fülnek kedveseket. A zörejek, zajok, villamoscsörömpölés, 
motorberregés és kellemetlen emberek krákogása közül 
azokat, amelyek engedik, hogy jól induljon a nap. 

Zajszűrőre lenne szükségem, fülbe építhető zajszűrőre.
A hangokkal foglalkozom, de azért észlelem, hogy a 

Bölcs utca sarkán, a három éve felállványozott épületen 
kicserélték a táblát. Meg tudom osztani a figyelmemet, 
úgy ám! A pallóácsolaton sokáig ez díszelgett: „... ás”. 
Minden reggel! Ezt kellett látnom, minden reggel, hogy 
„ás”! Csoda, hogy elássa magát itt az ember? Olyan ez a 
szemnek, mint valami repedés. Az ember szinte belezu-
han. És ezt most a következőre cserélték: „A bolt ...avar-
talanul üzemel.” A minap történhetett, mármint a csere; de 
valami majom már levakarta a bádogról az „avartalanul” 
elől a „zét”. Gondolom, éjjel dolgozott, és ma reggel már 
elégedetten szemléli a művét.

Mégiscsak be kellene néznem. Illik ismerni fejlődő 
városunkat annak, aki az ifjúságot nevelő szellemi elit-
csapat oszlopa. Van még néhány percem, az ám! Az osz-
tályozó értekezlet várhat. Ki kérheti számon rajtam ezt a 
kis kitérőt? Talán Marika néni? Abból már nem eszünk! 
Még jó is lesz dacolni szúrós-vénkisasszonyos tekinte-
tével! Nehogy azt higgye, hogy engem is megfélemlí-
tett és tanulás-módszertani trükkjeivel agyonmacerált 
„gyerekei” közé tuszkolhat az agyonkaristolt és -firkált 
tanulópadokba! 

Függetlenségem és szabadságom a tét, tehát átszaladok 
az úttesten. Az a fehér Lada hadd fékezzen – tud lassíta-
ni, nem? És ha üzemmérnök vagy főosztályvezető, netán 
valami üzemigazgató a sofőr? Egy kis műanyag sportsza-
tyor van nálam, lazán meglóbálom, hadd bosszankodjon a 
kockafejű. Hogy milyen lazán megyek. Tavasz van, iste-
nemre, igazi tavasz! Szemüveges, kopaszodó alak, látom 
a letekert gépkocsiablakon keresztül, amikor elpöfög mel-
lettem – de én már a bolt előtt vagyok, győzelemittasan 
lélegzem, iszom a tavaszi levegőben úszó városi illato-
kat, a friss levegőt, a szelet, a meleget; a levegőt, amely-
nek vér- és változásszaga van; a kora márciusi levegőt, 
és Petőfi 15-dik március, 1848 című versét mormolom 
magamban, „Ott áll majd a krónikákban / Neved, pesti 
ifjuság, / A hon a halálórában / Benned lelte orvosát.”

Na, ja. Itt azért még nem tartunk. Nem kell ide orvos, 
nem gázolt el a kis sáskafejű. Nézzünk csak be, mi lap-
pang itt az állványok alatt?

A tavaszi levegőt vér és hús illata tölti meg, mint tölte-
lék egy meleg pirogot.

Szeretem a hasonlatokat. Hagyják, hogy egy pillanat-
ra megfeledkezzem a valóságról. Négy éve szereltem le a 
katonaságtól. Az ám. Minket egy évre berántottak főisko-
la előtt, nem volt kecmec. Hogy jutott ez most eszembe? 
Biztos arról, hogy változik a világ, ahogy a költő mondja. 
Mert ez a bolt sem volt itt, aztán most egyszerre itt van, és 
hússzagot áraszt, mint egy nagy döggomba, vagy az imént 
említett pirog. És még milyen hússzagot! Az érett húsok-
nak mindennél áthatóbb szaga van. Jobb helyeken külön 
tőkén darabolják a sertést és a marhát, igaz, ez a borsóka 

PRÁGAI TAMÁS

A démoni angyal
miatt van. A borsóka miatt, amely ha az agyba kerül, epi-
lepsziás rohamokat, a szemüregbe telepedve pedig vak-
ságot okozhat.

Nézzenek oda! Hát ez jó kis szósz. Ostobaság volt a 
kasszát a helyiség belsejében helyezni el, legbelül, ahol 
már végképp nem lehet közlekedni. Bizonyára nem szá-
mítottak ekkora látogatottságra – és a helyiség, valljuk 
be, a legkevésbé alkalmas ilyen forgalom akadálytalan 
bonyolítására! Bedobtak ezek mindent, ez tény, de még 
így is rettenetes ez a hússzag, ez az emberszag, ez a test-
szag. Mi lesz itt nyáron, egek ura? A húsokat futósza-
lag szállítja a vásárlótérbe a benti darabolóból. Felettébb 
praktikus, modern megoldás, hogy úgy mondjam, hala-
dó technikai eszköz a futószalag, és nemcsak a helyi-
ség kihasználtságát javítja, de még munkaerőt is felsza-
badít. A legtöbb idő, valljuk be, a tötyögéssel, a tétová-
zással megy el. Nem láttam hentesbolti eladót, akinek 
előbb vagy utóbb az idegeire ne mennének azok az ara-
nyos mámikák, nénikék, akik percekig fontolgatják, hogy 
jönnek ki jobban a kosztpénzzel: ha csirkefarhátat vagy 
kacsanyakat vesznek a vasárnapi húslevesbe. Ó, azok az 
aranyos, ősz hajú mámimák a hentespultnál! Akik három-
szor is felszorozzák fejben, mennyit kell a nyakért vagy 
azért a kis zúzáért fizetniük, és néhány filléren perleked-
nek öt-tíz percekig a türelmes húsbolti eladóval! Annak 
persze mindegy, ugye, mert neki a munkaidő így is, úgy 
is lejár öt órakor; de nem mindegy nekem, aki munka-
idő után rohanok bevásárolni, mielőtt a bolt zárna, aztán 
az orrom előtt eresztik le a rácsot ezek a trógerek. Nem, 
a kedvemért egy percet sem túlórázna senki; én bezzeg 
túlórázom a sok magyar dolgozattal; de rám van írva, 
hogy én nem adok baksist, nálam nem lesz borravaló, az 
ábrázatomra van írva, talán mert karikásak a szemeim az 
éjszakázástól, és a macskakaparásokkal való küzdelem-
ben kápráznak, vagy a zakómra van írva, hogy velem 
ezt is meg lehet tenni, a zakóm kopott könyökére, a gyű-
rött ingnyakamra, amely a kopottságtól piszokfoltosnak, 
árnyéksávosnak tetszhet! Nekem nem tartogat marhasze-
letet a pult alatt a vaskos hentesasszony, és nem ad leves-
be való, vaskos marhacsontot a pult alól! 

Istenkém, egy jó marhacsont! Lenyűgözve állok a sza-
lag mellett. Ez a szalag a demokrácia megtestesülése. 
Ezzel a technikai csodával tört be hazánkba a demokrá-
cia. A zúgása, a szalagra vetett húsok puffanása, a cson-
tok koccanása mennyei zene füleimnek! Ahogy a fekete 
gumiszőnyeg keresztülkígyózik a mély bolthelyiség hosz-
szú fala mentén, egészen a pénztárig, hogy a pénztár mel-
lett egy falba szerkesztett ajtócskán eltűnjön, majd itt, a 
bejáratnál bukkanjon elő megint, megrakva újabb adag, 
kiporciózott húsokkal, mint egy föld alatti forrás, egy tisz-
ta vizű húspatak, amelyből kedvére meríthet a szomjazó! 
És a tömeg olyan fegyelmezetten igazodik a futószalag S 
vonalához, nem tülekedik, senki sem nyomakodik előre, 
a pult felé, hanem várja a sorát, és levesz egyet-egyet az 
előre kiporciózott májak, hurkák, darabolt húsok közül, 
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egy-egy kedvére való falatot, ezt nevezem én életigenlés-
nek, életszeretetnek! Ez aztán a valódi életminőség! Nem 
kapkodva, hanem nagy kényelmesen választani, akár 
többször is megtekintve a kínálatot, hiszen mindenki-
nek bőségesen marad ideje akár kétszer, háromszor elfut-
ni hagyni maga mellett ezeket a húshegyeket, vagy éppen 
csak kiemel egy felsálat, egy lapockát, de mire a pénztár-
hoz ér, már kétszer lecseréli egy még mutatósabb, még 
szaftosabbnak látszó darabra, és inkább azt cuppantja a 
zsírpapírral bélelt kosarába!

Nem bírok magammal, beoldalazok a sorba, mint-
ha nézelődnék, de amint megmelegszem a helyemen, két 
kendős vidéki asszonyság közt, leemelek egy darab mar-
hacsontot a szalagról, egy nagy darab marhacsontot, mert 
mindennél többre értékelem a forró leveske előtt az ízle-
tes marhavelőt, forró pirítóson, hogy a velő elomlik, meg-
olvad azon a forró kenyérszeletkén, és az asszonyságok 
respektálják a zakómat, nekik mindegy az, hogy a könyö-
ke kopott és a bélés nem látható módon ki van szakadva, 
tőlük aztán vihetem a csontomat, ők a saját zsákmányukra 
koncentrálnak, kit érdekelne itt a csontocskám? A marha-
csont, amihez még borravalóért sem lehet másutt hozzájut-
ni, hiszen a különleges áru mind a tiszti étkezdékre, a párt-
házak konyháira megy? Olyan helyekre, ahová a közönsé-
ges halandót be sem engedik; legfeljebb elvétve, meghívó-
val, vagy valamely kiváltságos személy vendégeként lép-
het azokba a magasságokba, ahol erőleves marhacsonttal 
szerepel az étlapon! Micsoda előrelépés ez a futószalag; 
mintha a technikával az új szemlélet, a haladás, egy fejlet-
tebb világ hatolt volna be a Bölcs utcába! Maszek! Ez egy 
maszek bolt! Hát ez az! Villámként ér a megvilágosodás, 
ahogy a Bölcs utcai kis mészárszék mannát szállító futó-
szalagjára nézek. Ez már a magántulajdon üzenete, törés a 
szocializmuson – ez egy maszek hentes!

Ha a csont nem lenne nálam, egész biztosan nem áll-
nám végig a sort, mert az osztályozó értekezletről való 
késésem kivédhetetlenül torlódik fölém, mint egy jég-
hegy, mint egy hólavina, de ha a jókora csontdarab kocca-
nását hallom, még igazgatónőnk, a suksükölő Piroska néni 
feddő ujjairól is megfeledkezem, egy ilyen csont miatt! 
Még szép! Micsoda darab marhacsont! Nem is emlék-
szem, vásároltam-e életemben ekkora csontot, magánem-
berként? Nem, egészen biztosan nem vásároltam; de ne 
igyunk előre a medve bőrére, mennyit számol majd fel a 
kasszában álló termetes asszonyság ezért a csontocskáért? 
Az ártábla ki van akasztva ugyan, de az én szememnek 
az már messze van; és nincs nekem olyan rutinom, olyan 
gyakorlatom, a csontocska súlyát sem tudom én meg-
becsülni. De most már itt az igazság pillanata. Mérlegre 
dobom zsírpapírba burkolt csontomat, és a fehér köpenyes 
istennőre, erre a vaskos női alakra nézek.

– Maga az általánosban az új tanerő?
Az istennő fojtott torokhangon kérdez, de még a kezét 

is a szája elé teszi, mintha éppen találkára hívna, és szeret-
né, hogy illetéktelen fülek meg ne hallják félszeg javasla-
tát. Én bizony nem hallom ám meg ezt az indiszkrét kér-
dést! Mi köze hozzá, hogy tanerő vagyok-e? Ha akar-
nám, akkor se hallanám, kétszer szúrták fel a bal, egy-
szer a jobb fülemet, fülközépgyulladás miatt! A nő most 
kicsit hangosabban megismétli; beadom a derekam; bic-

centek, elvégre ebből nem lehet baj; a tanárt, ezt tapaszta-
latból tudom, a tettek egyszerű embere respektálja; lené-
zi, mégis respektálja; mert úgy véli, önként hozza meg 
azt az áldozatot, hogy legfeljebb Trabantba, Polski Fiatba 
üljön a simán száguldó Lada személygépjármű helyett, 
amelyről a magamfajta legfeljebb ha álmodozhat; vagy 
talán becsüli a tudást, amelyet évek hosszú során töltöttek 
fejembe Kokovnék és Urbanovicsnék? Becsüli, mert nem 
ismeri; nem ismeri ennek a tudásnak a természetét; hogy 
mennyi táblázat és lózung képez torlaszt a teremtő gondo-
lat előtt; távolról becsülni – annyi, mint csúzlival lődöz-
ni szúnyog után. Bólintok, én vagyok az új tanerő itt a 
szomszédban; akire első gyakorlóévben kisegítő osztályt 
bíztak, nem tudom, megbecsülés, vagy kiszúrás jeleként. 
– Nem akartuk megalázni nyilvánosan, tanár úr – düny-
nyög ez a démon, sorsomnak angyala. – Véletlenül sem 
szerettük volna nyilvánosan megalázni. De legközelebb 
papíron küldje be a konyhába a rendelését, mi pedig meg-
nézzük, hogy mit tehetünk; amit lehet, kiküldünk magá-
nak a szalagon. Amit elvett, az Kotász doktor levescsont-
ja. De most már tegye csak el, ez lesz magának a tanuló-
pénz. Csak ne tartson semmitől, Kotász doktor urat még 
most kárpótolni tudjuk. 

És a vaskos angyal kacéran és tolakodón a szemem-
be kacsint.

És mintha valami varázsszert fecskendezett volna 
a szemeimbe: ködösödni, párásodni kezd ez az eleven 
optika, és a lomha, elhízott, lompos proletár angyal 
elenyészik. A zsírpapírba csomagolt csontot a torna-
dresszem mellé teszem, délután foci lesz a partizán-
szövetség veteránjaival, de most még vár az osztályo-
zó értekezlet Piroska és Marika nénikkel, akik rönt-
genszemeikkel keresztülnéznek rajtam és a sport-
szatyromon, és a csontjaim minden ízét látni fogják.
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JOUNI INKALA

Az arkangyal
és az ötödik

A fénylő jelenés közelebb suhan, hogy újra meghallgassa.
Ugyanazt, amit az imént hallott. Ma már ötödször,
ahogy tegnap is.
A nő dermedten bámul a fürdőszobatükörbe.
A púderes doboz a mosdóba esett. 
A fehér csempén kis, barnásvörös csíkok.
A nő bámulja a fénylő jelenést: mintha 
félig-meddig már belé is hatolt volna.
A félelemtől reszket.
Csak azt kívánja, tűnjön el az idegen.
Aztán ki is mondja ezt, hangosan.
S ráadásul – teszi hozzá – ő még csak nem is vallásos!
A szíve hangosan ver, mint mikor a nemzetközi 
hamburgeres cég álláshirdetésére jelentkezett.
Akkor semmi más nem tűnt fontosnak számára,
mint a remény, hogy éppen most sikerül majd
a kettévágott zsemlére rákenni a majonézt,
rárakni az ecetes uborkát, s végül odalapítani
a két rész közé a zsírtól csepegő hússzeletet.
Épp az imént tagadta meg, hogy megszüli
a megfoganatlan gyermeket. 
A megfoganatlan jövendőt.
A megfoganatlan ígéretet.
A WC-ülőke irányába fordítja tekintetét.
Tudja, hogy ez a mozdulat elriasztja
a legelszántabb betolakodót is.
A szomszédban, a fal túloldalán épp 
azon kezdenek vitatkozni, ki viszi ma reggel
óvodába a gyerekeket, de ő nem érez megbánást, 
mikor a fénylő jelenés távozik,
s noteszébe berajzol egy újabb, szárnyatörött keresztet.

Polgár Anikó fordítása
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KEMSEI ISTVÁN

Búcsú az angyaltól
Volt néhány angyalom. Szárnyafoszlott, fő-védseregből lesze-

relt, jobb sorsra érdemes mindegyik. Csúnyának csúnya ugyan, de 
jóságosnak túlságosan is jóságos. Soha nem láttam őket, igaz, ők 
se engem. Frontbetöréses lélekfuvalmak szerint érintkeztünk egy-
mással. Azt hitték, az elképzelésük vagyok, és akképp kell csele-
kednem.

Mivel nem tudták, ki is vagyok valójában, szorgosan elláttak el-
lentmondó tanácsokkal. Egyik a fúvó széltől óvott, a másik nem 
engedett meghalni, amikor eljött volna az ideje. A harmadik a má-
jamat félte, amikor szeretkeztem, a negyedik a nőktől vigyázott, 
amikor ivásnak adtam a fejem, és így tovább.

Nehéz elbánni ennyi önfejű elgondolással, klimaxo-hiszteri-
kusan szabadra szabadult angyal-feladattal, de a jámborságokkal 
telített fondorlatoskodásnak is megvan a maga bosszantóan kihívó 
viselkedése, amit nehezen tűr az esendő férfiember. 

Megpróbáltam kitörni a féltő óvatoskodásból, nyaktörő lelki 
mutatványokra vállalkoztam. Hessegettem magamtól napközben 
őket, mint a legyet. Mindent önmagam ellen fordítottam.

Ez hatott, mert végre zavarba jöttek. Kétségbeesetten kúsztak-
másztak a ragacsos, képlékeny dacban, amit eléjük köhögtem.

Az egyik angyal véletlenül talált egy szilárd pontot, és mikor 
már csak egymagában sejlett, eszmeként magasodva a többi fölé, 
kimondta. Azóta csend van. 

Kondor Béla mûve a Kolozsváry-gyûjteménybõl
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– Nos, az angyalok bukása akkor kezdődött el, amikor 
kiderült: ugyanolyan visszatetsző dolgokat ürítenek, mint 
az emberek. Ettől olyan színesek ősszel a levelek, az 
angyalszartól – mormolta Kádi, és egy bíborvörös levelet 
gyűrögetett az ujjai között. Aztán egy hirtelen mozdulat-
tal a dohány közé csapta, és egykedvűen sodorgatni kez-
dett egy cigarettát.

Leiba sajnálta, hogy már megint ősz van. Angyalok 
ide, vagy oda, már megint jönnek a depresszió hónapjai. 
Napsütés, átmeneti eufória. Langyos őszeleji eső, mélabú. 
Rideg novemberi cseppek, gúnyosan pattognak a beto-
non, és nem, nem hagyják abba. A levegő egyre hűvö-
sebb, elhúznak a madarak is a fenébe.

– És nincsenek angyalok – sziszegte Kádinak, aki 
továbbra is mormogott valamit magában. Nem hallotta 
senki. Elvégre kezdődik az ősz. Angyalokkal, vagy 
nélkülük.

Hőseink egy elhagyott állomásépület előtt üldögéltek 
régi nádfonatú székeken. A fonás helyenként felmondta a 
szolgálatot. A síneket lassan és kitartóan ette a rozsda. Az 
épület tégláit pedig a patkányok.

– Angyalok márpedig vannak. Te is angyal vagy – 
dünnyögte Kádi, csak úgy maga elé. 

Leiba, az angyal, ezt nem is hallotta. De hát úgyis 
mindegy lett volna neki. Az angyalok sohasem tudnak 
angyali mivoltukról. És a legtöbbször nem is veszi őket 
észre senki.

– Hol a fenében olvastam vajon, hogy szárnyatok 
van.....? – mormogott Kádi, akin kezdett újfent úrrá lenni 
az átmeneti emlékezetkiesés. A városba vágyott megint. 
Egy langyos kocsmapultra, egy másik nőre, nem erre az 
angyalszagúra, aki néha annyira átlényegül, hogy nem is 
nő, nem is ember.

– Mit lehet veled kezdeni, mihez kezdjek veled? – kér-
dezte bánatosan Kádi az átlényegülés pillanataiban, és a 
keze közé temette a fejét. Leiba ilyenkor bánatosan nézte, 
és megpróbált kis házi szivárványt produkálni, hogy fel-
vidítsa. Ez nem mindig sikerült. Kádi búbánata mély volt, 
mint egy kiaszott mongol kút, aminek a fenekéről még 
nappal is látni lehet a csillagokat. 

Az igazság az, hogy Leibának tényleg van szárnya. 
Apró, picit pihés szárnyak, a lapockáin. Egyszer látta is 
őket, amikor még megvolt a tükör, de annyira megrémült, 
hogy soha többet nem merte őket megnézni.

Az persze eszébe sem jutott, hogy esetleg azért van 
szárnya, mert angyal. Ilyesmiken nem szokott tűnődni. 
Évek óta vándorol, kietlenebbnél kietlenebb helyekre. 
Egy darabig egy elhagyott mólón éldegélt, de aztán a 
halászok és a helyi pópa zaklatásai elől elmenekült. Azok 
azt hitték, boszorkány. Mert egyszer kitekerte egy albat-
rosz nyakát. Arra már nem emlékszik, hogy miért. 

Azt az egyet azonban tudja, hogy addig fog ván-
dorolni, amíg el nem érkezik az örök nyárba. Mert 
gyűlöli a telet. Az ősztől pedig retteg. Az ősz mindig 
sunyin érkezik, a hátsó ajtón, leül egy távol eső asz-
talhoz, s csak úgy maga elé fújdogálni kezdi a hideg 
nótáját. És aztán átveszi tőle a dallamot a tél. 

MÁRTON EVELIN

A szárnyak önálló élete
Az ősz persze mindig nagy színpompával kezdő-

dik, mintha bizonygatni szeretné, hogy ő is jó valamire. 
Az embereken azonban elhatalmasodik ilyenkor holmi 
mélabú, amely a nap sápadásával fej-fej mellett halad. 

Reggelente a mamák vaskos testükre naftalinszagú 
kardigánokat öltenek, és vékony jég fagy a városi tejes-
üvegek hamis tejének tetejére. 

Gazos falusi vonatállomásokon elkésett szerelmespá-
rok kis pipere-tükrökkel gyűjtögetik össze a napsugara-
kat, és igyekeznek még egy fél nap nyarat összehazudni 
maguknak, pedig a strandpapucsból kikandikáló lábujjaik 
régen megdermedtek. Aztán felszállnak a füstös személy-
vonatra, melynek ablakai között álnokul feszülnek az 
angyali köpetek láncai, az ökörnyálnak nevezett vékony 
fonalak.

Leibára átragadt Kádi angyalos hangulata. Kicsit meg-
billegtette a szárnyait az ing alatt. Mozogtak, s apró 
hűvösség-sziget keletkezett a billegtetéstől a hátában. 

Ettől kicsit ideges lett, ingerülten pöccintette félre a 
szamár fejét a gallérjából. Zakariás, a szamár, sértődötten 
kotródott odébb, vészt jósolón csattogtatva a patáit. Aztán 
gazdájához hasonlóan melankóliába zuhantan rágicsálni 
kezdett egy kukoricacsutkát. 

Leibowitz, alias Leiba továbbra is önmaga keresésé-
vel volt elfoglalva azon az „ahol a madár se jár” ördögi, 
de mégis mágneses erőkkel vonzó tengerparti helyen, 
ahol valamikor a nyár elején magára hagytuk. Akkoriban 
erős kétségek gyötörték személyét, nemét és élete értel-
mét illetően. 

Mocskos culákban fetrengett, holmi delíriumos 
trémenszben, valami sűrű és undorító folyadékban, 
amely emlékeiből és egyéb jajkiáltásokból állt össze. 
A szárnyait megpróbálta szétzúzni, néhányszor oda-
csapta magát a hullámtörőkhöz, de csak a bőrét karis-
tolta össze-vissza, és rémesen fájt a gerince. A szárnyak 
nem rezdültek. Valami rugalmas anyagból voltak. A tol-
lacskák úgyszintén.

Aztán lecsillapodott kissé. És inkább azzal foglalko-
zott, hogy kiderítse, micsoda ő. Ember? Vagy valami 
állat talán? Meg volt győződve róla, hogy az állatok is 
gondolkodnak. Időnként bánatosak. Tehát érzelmeik és 
emlékeik is vannak. 

– Mi vagyok én vajon? – dühöngött magában csende-
sen, miközben erőteljesen remélte, hogy bármelyik faj 
sarja is legyen, nem nőstény. Az eszébe sem jutott, hogy 
netán angyal. Nőstény-angyal. Az sem tűnt neki furcsá-
nak, hogy világít. Időnként az egész teste világít. Melegít 
is. És ha jókedve van, apró házi szivárványt csinál. 

Aztán minden kétségbeesett kapálózás, ellenkezés, 
ügyködés, és elhárító praktika ellenére kiderült, hogy 
nőnemű. Sőt, Zakariás, a szamár is nőstény. Mi több, a 
lőtt szárnyú albatroszról is e szégyenletes dolog derült 
ki, amikor a nyár folyamán nem átallott holmi saját 
gyártmányú tojásokra rátelepedni. Igaz, a tojásokból 
nem kelt ki egyetlen albatrosz-utód sem, de Leibowitz 
is mindhiába fetrengett egy ködös szemű férfiúval, 
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méhe nem bizonyult befogadóképesnek. 
Mondhatni, kis csapatunk szaporodást 
célzó ügyletei eredményteleneknek bizo-
nyultak.

És a megnyugvás ösvényeinek keresése 
is minduntalan kudarcba fulladt, felfelé 
szárnyalásra meg már régen nem utalt a leg-
csekélyebb jel sem. 

Leibát az a fertelmes és rémisztő gon-
dolat emésztette, hogy élete nem más, mint 
hasztalan dolgok tömkelege, értelmetlen-
ségek hada, melyeket csak azért visel el, 
sőt, halomba rakosgat és elemez, hogy ne 
unalmában haljon meg. A többi meg, talán 
csak ösztön... A ködös szemű férfiú... az 
egyedülléttől való félelem, és némi emberi 
közelségre, melegségre vágyódás terméke. 

Leiba érzelmeinek jelentős hányada az 
emlékek félig elsüllyedt, sós vizet nyelt 
rakománytól terhes hajója volt, melyen 
hősünk megriadt patkányként evickélt. A 
mindennapok eseményeit, röpke történé-
seit, örömét, bánatát és fájdalmait mind erre 
a korhadó tutajra menekítette, és ebből táp-
lálkozott, bár érezte, hogy ez nem helyes. 
Nem egy élő ember attitűdje ez, hiszen így 
voltaképpen önmagát eszi, folyamatosan. 
Egyes emlékek romlandónak bizonyultak, 
és sárgás port eregetve robbantak fel, mint 
a kiszáradt pöfeteg. 

A ködös szemű férfiú ismeretlen és 
idegen álmokat hajszolt, homályos céltáb-
lák lebegtek a szeme előtt, ezek után fut-
kosott, heteken-napokon keresztül, és néha 
iszonyatosan elfáradt. A csodával határos 
volt az a tény is, hogy néhanapján Leiba 
mellé sodródott ez a magába süppedt, Kádi 
nevezetű férfiú, aki a külvilág történéseit 
olyan szinten hagyta figyelmen kívül, hogy 
a fagyos őszi hajnalokban kékre dermedt végtagokkal, 
zúzmarás fülekkel és szakállal jelent meg. 

Öltöztetni és etetni kellett, mint egy kisgyereket, bár 
meglepő módon szerette a testére simuló kelméket és a 
jó falatokat. Valahonnan a szerb hegyekből vetődött e 
vidékre. Időnként feltörő, fesztelen jókedve, vidámsága 
nagyrészt azzal volt magyarázható, hogy, Leibával ellen-
tétben, emlékei felemésztődtek, vagy mélyen behúzód-
tak agya és lelke süllyesztőibe. Szintén a nyár hozta őt is, 
meg a szamarat, akinek akkoriban nem volt neve. Leiba 
könnyelműen Zakariásnak keresztelte el, mit sem törődve 
azzal, hogy az állat nőstény. Zakariás márpedig vérbeli 
lány volt, órákon keresztül nézegette-illegette magát a 
kunyhó falára akasztott tükörben. Kádi harsányan neve-
tett ezen, és azzal magyarázta a szamár korántsem ter-
mészetes viselkedését, hogy Zakariás nem bánná, ha egy 
hozzávaló társ felbukkanna, és szeszélyes kis szamarakat 
nemzhetnének. 

Leiba időnkén írogatott, de már a fejében meghaltak 
a történetek. Gondolatai elkalandoztak, emiatt írásai torz 
csecsemőkként szorongtak a papírlapokon, amelyekkel 
igencsak takarékoskodni kellett. A halászok ugyanazok-
kal a módszerekkel dolgoztak, mint az őseik, a gyerekek 
nemigen jártak iskolába, és ha mégis, tanszereket a pra-

voszláv paptól kaptak, aki a tanítói tisztséget is betöltötte. 
Miodrág, a kusza szakállú páter megkörnyékezte néhány-
szor Leibát, házat, tanítói állást, no meg saját magát aján-
lotta fel, ez utóbbit erőszakosan és ismeretlen szeszek-
től bűzölögve. Sikertelen próbálkozásait követően azt a 
konklúziót vonta le, hogy Leiba maga a zsidó ördögök 
királynője, és jobb, ha távol tartja magát tőle, erre buz-
dítva híveit is. A faluban akadt azonban bőven vallásta-
lan, szinte pogánynak számító család, akik segítettek ezen 
a fura szerzeten, így kapta a kunyhót is, meg a hozzá tar-
tozó dudvás kertecskét. A halászok halat hoztak neki, meg 
sót, néha egy-egy üveg kukoricapálinkát és ősszel almát, 
amiért Leiba borsót meg lencsét adott nekik a kertből. 

Míg Kádi fel nem bukkant, a falubeliek féltek éjjel 
Leiba tanyája fele járni, mert a nő házából földöntúli 
sikoltás, nyöszörgés hallatszott, és az udvar gyomrából 
kékes fények sompolyogtak-sziszegtek kifelé. E boszor-
kányos környezetnek egész egyszerű oka volt, amelyet 
egy szakavatott lélekdoktor megmagyarázhatott és ügyes 
kezeléssel idővel megszüntethetett volna. 

Leibát szörnyű álmok csigázták el éjszakáról éjszakára, 
olyannyira, hogy gyakorta megkísérelt ébren maradni. Az 
éjszaka azonban fertelmes látomásokat küldött rá, kígyók 
tekergőztek a bokáján, és svábbogarak másztak üteme-
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sen a szeme-orra-füle felé. Álmai véres, bomló és oszla-
dozó testű halottai sarokba szorították, és borzalmas dol-
gokat sugdostak a fülébe. Leiba sikoltva próbált mene-
külni, tagjait azonban megbéklyózta a félelem, a rette-
gés bénasága költözött a térdébe, a szíve pedig a gyomrá-
ban lüktetett. Az udvarból kiszivárgó kékes fényt csak a 
parasztok félelemtől elborult agya asszociálta Leiba sze-
mélyével, hiszen ez a jelenség a nő megjelenése előtt is 
ugyanilyen volt. A falu egy része mocsaras talajra épült, 
és szinte minden kertben volt egy-két ilyen bűzös-hályo-
gos tetejű tószem, amelyekben az évszázadok során élőlé-
nyek milliói lelték halálukat, folyamatos oszlás, rothadás, 
és anaerob baktériumok paradicsoma volt minden ilyen 
feneketlen lyuk. Leibowitzot a legkevésbé pont ez a gödör 
zavarta, bár néha megfordult a fejében az is, hogy milyen 
szörnyű lenne akaratlanul belelépni, és a hínárok meg 
egyéb élőlények gyomrában végezni e keserű életet, pont 
egy olyan napon, amikor az kevésbé tűnik keserűnek... 

Mikor Kádi megjelent, fogták magukat és átköltöztek 
a régi állomás épületébe. 

– Minél távolabb vagyunk az emberektől, annál jobb 
– mondta Kádi, és félősen megérintette Leiba hátán a két 
kis dudort. A szárnyak melegek voltak, és egy egészen 
picit megrázták magukat. 

– Mintha két kis élőlény lakna a háta-
don – mosolyogta Kádi.

Leiba szárnyastól is szerencsétlenül 
érezte magát. Igaz, mostanában kezdett 
bedőlni ennek a hontalan pasasnak, s időn-
ként hajlamos volt elhinni, hogy valami 
fura lény lehet. Azt azonban továbbra sem 
hitte, hogy angyal lenne. Az angyalok nem 
szenvednek, mondta. 

Leiba nem lelte önmagát itt sem, a régi 
állomásban. Érdekes csend lakott ebben az 
épületben. Néha kattogni kezdett a távíró 
helye az asztalon, a váltó magától moz-
gásba lendült, s néha kísértet-vonatot láttak 
átdöcögni a rozsdás síneken. Kádi ilyenkor 
a fülére tapasztotta a tenyerét, és hisztéri-
kusan rázta a fejét, aztán amikor észrevette, 
hogy Leiba milyen lenyűgözve bámulja a 
szellemszerelvényt, kicsit megnyugodott.

Még a szamár is szenvedett, időnként 
képes volt napokig bolyongani leeresztett 
fülekkel, és olyan panaszosakat sóhajtott, 
mint egy sírásó. Leiba biztos volt benne, 
hogy nem a világgal van a baj. Az ő lelkük 
tengelye törött el valahol, valamikor, s 
félig lecsüngő részecskékkel kereng, bete-
gesen és nyikorogva. Működik, de pon-
tatlanul. 

Mégis jó volt a régi állomásépületben. 
Itt legalább nem kellett nap mint nap meg-
küzdeni az emberek iránt érzett mérhe-
tetlen undorral, nem tapadtak a testéhez 
izzadt testek, mint a fülledt nyári buszo-
kon, nem csúszott meg a lába autó-elütötte 
macskák tetemén, friss ebürüléken, emberi 
szennyen. Nem harsogtak rikkancsok a 
fülébe, és nem takarta el a napot holmi 
vegyi kombinát fojtogató köde. 

Viszont feltartóztathatatlanul kúszott 
befele az ősz, a fagyos telek hírnöke, és vele együtt a 
bágyadt szomorúság, sóvárgás, mely a hóban majd ótva-
ros sebbé keményszik, s szakad fel unos-untalan. Kádi 
azt mondta erről mindig, hogy mindennek a nyár az oka, 
mert a nyarak kissé felelőtlenek, és ábrándossá teszik az 
embert. 

– A hullámok álnokul elringatnak, szép álmokat csem-
pésznek tágra nyílt szemünkbe, a nap kiszívja a haj színét, 
a szívből a keserűséget, a fejből az áporodott, penészes 
emlékeket. Az ősz viszont mindig kegyesen arcul csap-
kodja az ilyen gyomorbajos embereket, mint mi, drágám, 
hogy ne felejtsük el: bukott, szárnyaszegett angyalok 
utódai vagyunk – mondta Kádi, miközben nyugtatólag 
vakarta egyszerre a Leiba és a Zakariás kócos fejét. 

A szamár a füleivel csapkodott, Leiba szárnyai pedig 
megint életre keltek az ing alatt. Talán nem értettek egyet 
Kádival. Az is lehet, hogy jobban szerették az őszt, mint 
a nyarat. 

– No de mitől buktak el kedves őseink, akiket te nem 
átallsz angyalnak nevezni?– szegte a kérdést Leibowitz a 
férfiúnak, aki sejtelmesen elvigyorodott, és azt válaszolta:

– Te vagy az angyal. Ezt neked kéne tudni.
– Nem vagyok én angyal – mondta Leiba bánatosan. – 

Az angyalok sohasem szenvednek. 
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