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BALÁZS ATTILA

Áldomás a sivatagban
Amerikában történt, amikor az emberek még lovon jártak, hogy a rovott múltú revolverhős-

nek valami halaszthatatlan teendője akadt a hatalmas pusztaság másik oldalán. Túl a sivatagon, 
amelyben legfeljebb csak a kaktusz tudott megmaradni, meg a csörgőkígyó. Nos, ennek a siva-
tagnak az innenső részén, a leggyakrabban használt útvonalon állt egy fogadó, ahol az elszánt 
utazók még egyszer kifújták magukat, feltöltötték kulacsaikat, mielőtt keresztet vetve elindul-
tak volna ezen a földi siralomvölgyön át. Nem sokkal nagyobb sansszal, mint anno Kolumbusz 
Kristófék, amikor elindultak Indiába. (Eléggé rosszul álltak az oddsok dolgában.)

Egyszer régebben úgy esett, midőn a revolverhős még bankrablással foglalkozott – ő volt 
a rettegett bandavezér –, hogy egyik emberének az utolsó akciójukat követő lövöldözésben 
nyoma veszett. Mondani se kell, az összes pénzzel, egy petákkal sem kevesebbel. Úgy, hogy 
később semmiféle életjelet nem adott magáról, pedig tudhatta jól, drága főnökét, akinek hűsé-
get esküdött egykor, a balul sikerült próbálkozás után bekasztlizták. 

Híres bandita volt a revolverhős, a sajtó nem győzte megírni, hogy a legendás yumai bör-
tönben vezekel, pap foglalkozik a bűnös lelkével, úgyhogy ez az ember is tudhatta, mi van, de 
semmilyen módon nem akaródzott neki életjelet adnia magáról. Meg az eltűnt zsákmányról. 
Márpedig most, ahogy elnézte a fogadóst, gondolatban megborotválta, majd a tetemes meny-
nyiségű szőrzetet vendéghajként a kopasz férfi fejére helyezte, a mélyült ráncokat sminkkel 
eltakarta, egyértelműen felismerte benne olajra lépett munkatársát. 

– Szép hely ez, biztos sokba került – mondta, majd megigazította mellén a seriff-csillagot.
Emez csak hümmögött, miközben kiült arcára a rémület. 
– Nézd, pajtás, nem kell félned. Tiszta leplet a piszkos múltra. Holnap korán indulok, siet-

nem kell, visszafelé betérek, és akkor majd mindent megbeszélünk. Mégis, a rend kedvéért. 
Csupán öt sima kis kívánságom lenne. Adjál ennem, adjál innom, lásd el a lovam, nekem is 
adjál szállást, az ötödik pedig… 

Szúrós tekintete itt a fogadós csinos feleségére tévedt, hosszan elidőzött rajta úgy, hogy azt 
nem lehetett félreérteni. Erre elsápadt a vendéglátó, reszkető kézzel félrevonta az asszonyt, 
majd elmagyarázta neki a helyzetet. Utóbbi gondolkodóba esett, vívódott magában, végül be-
adta a derekát. Lett minden a törvény helyes útjára tért revolverhős akarata szerint. 

Erőszak nem esett, ha úgy vesszük.
Reggel a lovat kantáránál fogva várta a fogadós, mondván, hogy kulacsot-tömlőt színültig 

töltött, az elemózsiás táskák tele, a pihent jószág lecsutakolva, lehet indulni. Isten óvja.
Már rendesen bent járt a sivatagban az egykori revolverhős, már három csörgőkígyót is le-

puffantott, amikor elkapta az ihatnék, de csak ment tovább. Tudta, nagyon csínján kell gazdál-
kodnia a vízzel, ha ebből élve akar kikerülni. Így már csak akkor nyúlt az első kortyért valahol 
a kietlen semmi kellős közepén, amikor úgy érezte, menten meghal a szomjúságtól. 

Egy idő múlva aztán a kulacsból elfogyott a víz. Ilyenkor szokott sor kerülni a ló oldalán 
csüngő tömlőre. Leszállt a nyeregből, kibogozta a csövet, mohón a szájába vette, jól meg-
szívta, mire az arca azon mód elváltozott. Előbb hitetlenséget sugárzott, aztán rémületet, 
hogy végül valami bolond vidámság legyen úrrá rajta. Mint olyanon, aki váratlanul valami 
késleltetett poénú remek vicc tárgyává lesz. – Arra gondolt, sose fordult meg a fejében egész 
idő alatt életében, hogy egyszer majd eljön az az átkozott pillanat, amikor ennyire nem fog 
örülni az elsőrangú príma Kentucky whiskynek. 

Lassan leereszkedett, leült a homokba, és csak a térdét csapkodta múlni nem akaró röhögő 
görcsében. Így távolodott el tőle a madárként levegőbe emelkedő kamera. Utóbb már csak 
két pontnak tűntek a végtelenben. Keselyű magasságából: ő és az őt nagy megbotránkozással 
szemlélő lova.

A rendhagyó rádiós és a sátán
Miroslav D. középmagas, ötvenes éveit taposó, hízásra hajlamos, nőtlen férfiú, az Újvidéki 

Rádió világosítója. Általában senki sem érti ezt az állást, és úgy néz Miroslavra, amikor ezt 
mondja, mint akinek megalapozott gyanúja van arra, hogy ugratni akarják. Kevesebbnek jut 
eszébe, mint ahánynak nem, hogy a rádióhoz a hosszú évek folyamán hozzáépült egy jóko-
ra melléképület, amelynek szabályos pódiuma és nézőtere van, és ahol nyilvános műsorokat 
szoktak rendezni. Ehhez kellett emberünk tudása, aki vegyes családban született szerb apá-
tól, magyar anyától. Az édesapát sajnos korán elvitte egy szívroham, talán ezért is az édes-
anya, egy derék telepi takarítónő magyar katolikus gyereknek nevelte egyetlen fiát. Így aztán 
Miroslav a telepi paphoz fordult, amikor egyszer jól belegondolt meddő életébe. Gyermektelen 
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agglegénységének okát a rajta eluralkodott szenvedélyekben pillantotta meg. Így a rengeteg 
pecázásban, evészetben-ivászatban, nem utolsósorban a szerencsejátékok rákfenéjében.

Végighallgatva a halálfélelmekkel púpozott gyónást, a telepi pap, aki egyik lábával szilárdan 
ezen a földön áll, azt tanácsolta neki, bízzon az Úrban, hagyja magában gyarapodni Istent, de azért 
forduljon egy földi pszichiáterhez is. Nem utolsósorban orvoshoz újfent a testi bajaival. 

Miroslav megköszönte, majd úgy is lett.
Egy idő múlva döntött: fokozatosan mindent elhagy, még a dohányzást is, csak a mérsékelt 

kávéfogyasztást tartja meg. Így hát említett napon egy nagyon pici kis csésze feketével ült ki a 
verandára, elővette egyik utolsónak szánt lottószelvényét, kibontotta az újságot, összehasonlí-
totta a számokat. Abban a pillanatban a szíve akkorát dobbant, hogy ha az nem vitte el, örökké 
élni fog. A tikettjén látható számsor hajszálpontosan egyezett a nyertes száméval, ami az ötös 
szám és a vele való oszthatóság kombinációjából állt. Huszonöt éve lottózott, de ilyen még 
nem történt vele soha. Ott volt az a rakás pénz, amellyel elvben akár háromszor is fel lehetne 
utazni a Marsra meg vissza, csak éppen – a fokozatos leszokás elvét követve – nem fizette be 
a kitöltött szelvényt.

Két marékkal készült nekiesni maradék hajának, amikor is eszébe jutottak az orvos apoka-
liptikus jóslatai az édes életet követő rapid pusztulásról. Ettől szép lassacskán megnyugodott. 
Mély levegőt vett, összegyűrte a papírlapocskát, beletette az üres hamutálcába, majd elindult 
beüzemelni a reflektorait.

Csoda a halpiacon 
Semmi sem utalt arra, hogy bármiben is kivételes nap lett volna az, amelynek reggelén fel-

kelt, megmosdott, megborotválkozott, felöltözött, majd a felesége írta kis listát zsebre vágva 
kiment a piacra. Náluk ez férfimunkának számított, főleg a halvásárlás, amikor a horgászat 
nem sikerült. Meg természetesen a halpucolás mindenképp. A halasnál kért egy nagyobb pon-
tyot halászlébe. Az elárusítónő kikotort neki a többi közül egyet, aztán megmutatta. 

– Ez jó lesz?
Igazából csak akkor nézte meg jobban, mert addig az própénzt számolta. Amit látott, attól 

leesett az álla. A halnak öt feje volt. Megolvasta még egyszer: öt. Zavartan nézett körbe, de 
senki se mutatta jelét annak, hogy valami szokatlant látna. Kereste a rejtett kamerát, ám olyan 
se volt. Belenézett az akváriumba, amelyben csupa ötfejű hal tülekedett. Nem értette, viszont 
az elárusítónő udvarias mosolya kezdett lekopni, a mögötte állók meg türelmetlenkedni, ezért 
minden további nélkül kifizette, azzal odébbállt.

Megvette azt, amit még kellett, majd elindult haza. Semmi se mutatott arra útközben, hogy 
a realitás kifordult volna sarkaiból, vagy valami hasonló. Az útjavító munkások ugyanúgy asz-
faltoztak, ahogy szoktak. Némelyikük ugyanúgy füttyentett egy-két rövidszoknyás lány után, 
ahogy szokott, a rendőr pedig ugyanúgy ott posztolt az utcasarkon, s ugyanúgy tekergette a 
bajuszát. Az autóbusz pedig ugyanúgy sokára érkezett.

Fenn a buszon addig ügyeskedett, hogy a többiek is lássák, mit visz, míg valaki rendíthe-
tetlen nyugalommal rá nem szólt, hogy ki fog esni az a hal a szatyorból. Otthon a felesége 
megdicsérte, milyen szép darab, épp halászlébe való, aztán elsietett a dolga után, ő pedig meg-
tisztította az ötfejű sárkányt, utána elment a sörözőbe. Mind az öt fej és az az egy test ottmaradt 
a hűtőben, hogy majd a nej megfőzze. Ő pedig rábukkant egy régi haverjára, jó hosszan elbe-
szélgetett vele. Kissé meglepődött, amikor ez a cimbora szemernyi érdeklődést sem mutatott 
az ötfejű hal iránt. Legyintett csupán, mondván, hogy mióta az ellenség lebombázta a hidakat, 
azóta már sokan fogtak hasonlót. Valami génmutáció vagy mi. Már neki is a horgára került egy, 
pluszban az még patent módon világított is!

Utóbb a kolléga lefordult a székről, ezért taxit kellett hívni neki, köznapi hősünk pedig ki-
ment a kábelgyár focimérkőzésére, ahol a kábel legénysége 5:0-ra verte – elképesztő izgalmak 
közepette – a kendergyár csapatát. Odafelé azon morfondírozott, hogy ha a mérkőzésen öt 
labda lesz, akkor itt valaki megbolondult, ám szerencsére csak egy szerepelt, és végig is bírta.

Otthon az asszony elújságolta: a halászlé olyan fantasztikus lett, hogy ebédre mind meget-
ték a gyerekek. Aki nem érkezik időben, vessen magára. Eszébe nem jutott háborogni, még 
kevésbé felemlíteni a hal különlegességét, mert megint vita nyílna a kocsmáról meg az üvegre 
való túl gyakori kacsintgatásról. Ezért inkább csak bólintott, és elment a szobájába. Ott le-
emelte a polcról a Nagy Horgászati Lexikont, semmit nem talált benne ötfejű halról. Tehát 
sima ügy: már megint volt valami, amiről nem maradt semmi. De attól a naptól kezdve nem 
csak abban a hitében erősödött meg, hogy az időnek vannak görbületei, hanem abban is, hogy 
bizonyos helyzetekben a szürrealitás mintegy visszaverődik, akárha valamiféle görbe tükörből 
a plafonról. Ám hogy ez adott pillanatokban miért bomlik le 1 darab egyénre, nem értette. 
Viszont kezdett valamit megsejteni a magányos alkotás misztikumából. 
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Koldus és királynő
1817. április 3-án hajnalban az angliai Almondsburyben egy furcsa öltözékű, tetőtől talpig 

csuromvizes lány kopogtatott be az egyik helybéli suszter ajtaján. Mind a ruhája, mind a va-
lamivel sötétebb bőrszíne, nem utolsósorban az, hogy kukkot sem beszélt angolul, egészen 
rejtélyessé tette. Hogy kerülhetett oda, nem tudta vagy nem akarta elmagyarázni. Az elképedt 
suszter beengedte, szállást adott neki, majd nem tudván vele mit kezdeni, másnap elvezette 
ismerőséhez, a körzeti bíróhoz, akinek a felesége, egy aranylélek hölgy befogadta a furcsa 
jövevényt. Pátyolgatta-dédelgette, de értelmes szóra bírni nem tudta. Ha mondott is valamit a 
lány, teljesen ismeretlen nyelven mondta. Ha leírt valamit, az leginkább valamiféle ötszögek-
kel tarkított hieroglifákra hasonlított, megfejteni nem lehetett.

Történt aztán, hogy a tengerparti kocsmában verekedésbe keveredett egy a világ min-
den sarkában megfordult, tucatnyi nyelven beszélő portugál tengerész, bizonyos Manuel 
Eynesso. Amikor a bíró színe elé került, annak tüstént eszébe jutott a salamoni megoldás: el-
ereszti, ha a duhaj matróz segít a vendéglány titkát megfejteni. Így aztán hazavitte Eynessót, 
aki gyorsan megtalálta a közös nyelvet a talányos idegennel. Némi terefere után a tengerész 
úgy foglalta össze, hogy a fiatal szépség valójában hercegnő, Jáva szigetéről. Anglia felé 
vitorlázó kalózok rabolták el, hogy majd jó pénzért eladják Bristolban, ezért nem is tettek 
kárt benne. A Bristol-öbölbe érve a fogoly azonban valahogy kiugrott a hajóból, úgy vetette 
partra a víz. A többit tudják.

Eynesso elmehetett, a lánynak pedig szenzációs híre kelt. Sokan a csodájára jártak bizonyos 
Mrs. Neale panziótulajdonos érkeztéig, aki felismerte benne egyik furcsa viselkedésű vendé-
gét. Nála Mary Willcocks-ként mutatkozott be a „hölgyike”, s folyékonyan beszélt angolul, 
bár néha valami érthetetlen nyelvet használt, miközben turbánt kötött a fejére. Aztán egyik 
éjszakán úgy távozott, hogy elfelejtette kifizetni a számlát.

Szembesítéskor a „hercegnő” végül megtört, bevallotta a dolgot, de… Sajnos tovább nem 
engedték mondani, dühében senki sem volt kíváncsi a folytatásra. Mary Willcocks az illó hír-
név után koldulásból élt, az utcákat járta, végül valami nyomortanyán fejezte be életét, min-
denkitől elfeledve.

Utóbb már nem akart szólni senkihez – se így, se úgy.
És akkor itt a vége, fuss el véle? 
Nem. Ugyanis úgy lett, hogy Manuel Eynesso helyes útra tért, tapasztalatait a portugál dip-

lomácia szolgálatába állította, és mielőtt meghalt volna, megírta emlékiratait. Közöttük emlí-
tést tesz a „Jávai hercegnőről”, származási helyét is közelebbről megnevezi. Eynesso memoár-
jai – hosszú kallódás után – újabban egy portugál filosz kezébe kerültek, és itt éled újjá a sztori. 
Ez a filosz nem átallott elmenni Jáva szigetére, és felkutatni azt a helyet, ahol a lokális hatósági 
papírok között rátalált annak a fiatal hercegnőnek az ügyére, akit minden valószínűség szerint 
fehérek rabszolgájának cipeltek el valahova, hogy többé ne kerüljön elő soha. 

Ez az ember magával vitte másolatát annak a miniatűr portrénak, ami Mary Willcocks-ról 
készült Angliában a talmi hírnév idején, és döbbenten kellett tapasztalnia, hogy a csodaszép 
hercegnőről fennmaradt kép, amelyet ugyancsak egy angol festő készített anno Indonéziában, 
hajszálpontosan ugyanazt a Mary Willcocks-ot mutatja. És itt megállt a tudománya.

Innen nézve viszont annyi állapítható meg némi fejcsóválással, hogy bizony: ha már elju-
tunk odáig, érdemes meghallgatni azt is türelemmel néha, ami a „de” után következne. 
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