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CRISTINA PERI ROSSI

Gyökértelenek

Gyakran látni őket, a nagyvárosok utcáin járnak-kelnek: felfüggesztett tér-időben úszó 
férfiak és nők. Lábukból nem nő gyökér, olykor lábuk sincsen. Hajukból sem sarjad gyö-
kér, törzsüket sem köti szelíd inda valami földszerűséghez. Olyanok, akár a tengeri áram-
latokból kivetett algák: csupán egyetlen pillanat és a véletlen műve, ha megkapaszkodnak 
egy-egy felületen. Aztán, mintha már el is vágyódnának, megint tovaúsznak. 

Gyökértelenségük egyedi, bizonytalan külsőt kölcsönöz nekik: minden társaságból 
kilógnak, mindenhol gyanút keltenek, ezért nem hívják őket mulatságokra, sem vendég-
ségbe. Kétségtelen, hogy látszólag ugyanúgy viselkednek, mint a többi ember: táplál-
koznak, alszanak, járnak-kelnek, még meg is halnak. Ám, aki kellő figyelemmel szem-
léli őket, felfedezheti: abban, ahogyan táplálkoznak, alszanak, járnak-kelnek és meghal-
nak, van egy leheletnyi, alig észlelhető eltérés. Ugyanúgy hamburgereznek a McDonald’s-
ban, vagy csirkés szendvicset esznek a Pokin’s-ban, legyen az Berlinben, Barcelonában 
vagy akár Montevideóban. Vagy, ami még rosszabb, különc menüt rendelnek: gazpacho, 
ragu és puding. Éjjel ugyanúgy alszanak, mint bárki más, mégis, amikor az éjszaka köze-
pén felriadnak a nyomorúságos hotelszobában, egy pillanat erejéig elbizonytalanodnak: 
hirtelen nem tudják, hol is vannak, milyen nap van, éppen melyik városban tartózkodnak. 

A gyökértelenség a tekintetükben is tükröződik: sajátosan légies, nedves és röpke 
árnyalatban. Ahelyett, hogy gyökereikkel szilárdan kapaszkodnának múltjukhoz és hazá-
jukhoz, inkább mintha homályos, bizonytalan térben úsznának. 

Néhányan elvesztették velük született görcsös rostjaikat, melyek idővel erős gyökér-
zetté válhattak volna: kitépték belőlük, vagy amputálták őket. Ettől a sajnálatos ténytől 
pedig kívülállókká váltak. Mégsem keltenek szánakozást, annál inkább ellenszenvet: vét-
kes hiányossággal gyanúsítják őket, éppen a gyökereiktől való megfosztásuk taszítja őket 
bűnbe (már ha erről van szó, hiszen születési rendellenesség is lehet). 

Az elvesztett gyökerek pótolhatatlanok. A gyökértelen ember hiába is ácsorog órá-
kon keresztül egy fa mellett az utcasarkon, oda-oda sandítva annak hosszú nyúlványaira, 
melyek a földhöz kötik: a gyökérzet nem fertőző, nem tapad idegen testhez. Mások meg 
azt hiszik, ha egy gyökértelen elég időt tölt ugyanabban a városban vagy országban, talán 
egyszer álgyökereket kap, műanyagból például – de egyik város sem ilyen nagylelkű. 

Mindennek ellenére a gyökértelenek optimisták. A világ derűs oldalát próbálják szem-
lélni, váltig erősítgetik, hogy gyökértelenségük megkönnyíti a közlekedést, nagy szabad-
ságot kölcsönöz a mozgásban, így a kényelmetlen függőségektől is megszabadulhatnak. 
És miközben ezt hajtogatják, feltámad a szél és örökre elragadja őket.
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