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Farkas Csaba 
(1965, Szegeden): 

Szegeden magyar–tör-
ténelem szakos tanári 
diplomát, Budapesten 
tudományos újságírói 

oklevelet szerzett. Szege-
di lapoknál volt újságíró, 

jelenleg szabadúszó. 
Eddig tizenhét, tárcákat 

tartalmazó könyve 
jelent meg, budapesti és 
szegedi kiadóknál; tárcái 
irodalmi folyóiratokban 

is napvilágot láttak. Most 
két, lazán összefüggő 

történetekből álló kisre-
gényen dolgozik.
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Az Osztály
„Kétszer élünk”, mondta magának felvillanyozódva Zamfiri, a negyvenes éveiben járó, 

rendszerváltozás utáni, de mindenképpen sikertelen író, miután elállt az eső, fújni kezdett a 
szél, izgalmas felhők érkeztek a város fölé, lélegzetelállítóak voltak a fényviszonyok, és Z. 
mindezek hatására úgy érezte: tett valamit a jövőjéért. 

(Végül is valóban lehetett ebben valami – néhány hónappal ezelőtt még annyira le volt 
lassulva, hogy folyamatos film helyett egymást követő kockákban látta a világot, és erősen 
kellett összpontosítania: sikerrel járjon egy-egy megmozdulása. Ha beszéltek hozzá, a sza-
vakat mindig csak később fogta föl, sőt saját szavait is egy kicsit azután értette meg, miután 
kimondta őket.)

Igen, Zamfirinek egy esztendeje ugyanekkor még Éva nővér adagolta a legkülönfélébb szí-
nű tablettákat, mint a II. kórház rehab. osztálya bentlakójának, és Z. elmélyülten csiszolgatta a 
sorozatban gyártott agyag domborműveket – amelyek hol télapót ábrázoltak, hiszen ősz volt, 
nemsokára karácsony; hol nyuszifigurákat, hisz akkor már tél vége volt, közeledett a húsvét, és 
így tovább. Időközönként Zamfiri abbahagyta az adott télapó- (ill. nyuszi-) figura csiszolgatá-
sát, letette az agyag domborművet, le a csiszolópapírt, tekintete a semmibe révedt, vagy mintha 
az ablakon túl, a szemközti épület (az Osztály „B” szárnya) falán futó vadszőlőliánokat nézte 
volna, melyek lombozata a napok s hónapok során zöldből lassan sárga, majd piros lett, piros-
ból bordó. – Aztán lehullottak a levelek, szürke-kopasz lett a vadszőlő borította fal, csupán a 
rátapadt indahálózat maradt – és nagyon-nagyon sokára kezdtek csak újra jelentkezni a rügyek, 
indokolatlanul és észrevétlen, a hideg tavaszi szélben. A rügyfakadást az egyén kelletlenül 
vette tudomásul – nem lett volna baj egyáltalában, ha a tél tél marad, végleg.

Valóban: egy évvel ezelőtt ilyenkor Zamfiri még csöndesen morzsolgatta napjait az Osztá-
lyon. „Úgy kell tenni, mint az igazi, régi írók, akik megjárták a poklokat, majd főnixként újjá-
születve megszenvedett-megélt remekművekkel traktálták a széles, pardon, keskeny olvasótá-
bort”, gondolta Zamfiri. Egyre inkább otthon érezte itt magát: a tengermély csak a felszínről 
nézve tűnik mélynek, ha valaki odalenn van, számára az a természetes állapot. „De jó, hogy itt 
lehetek”, mondta magában a hospitalizált Zamfiri, a valóban: az Osztályon épp nem sírt senki, 
a megmentett öngyilkos, id. Kovács János állapota tovább javult, Varga néni szeméből eltűnt 
a tompaság, mosolyogva csiszolta a gyertyatartójászol állatkáit, és Z. arra gondolt, mikor lesz 
már az ebédosztás.

– Én crazy vagyok, őrült, velem ne kezdj – mondta neki Anna, mikor Thakács megkérdezte 
tőle, hány óra.

Mindezekhez képest – belátható – nem csekélység: Zamfiri, igen, megy az utcán, távol az 
Osztálytól, s akkor észleli a dolgokat, mikor azok megtörténnek, nem percekkel utánuk, vagy 
két hónappal bekövetkeztük előtt.

Haladt tovább a népes korzón, zsongott a vidéki város. „Írnom kell”, közölte magával Z., az 
ex-skibler. De amikor elkezdte volna fűzni egymásba a gondolatokat, azok reménytelenül ösz-
szegabalyodtak. Sőt, mikor Zamfiri elemezni próbálta őket, kiderült róluk, nem elemezhetők, 
következésképp nem is gondolatok. Voltaképpen kimondhatjuk: Zamfiri nem gondolt semmi-
re; ha agyában elektródákat helyeztek volna el, s zölden világító LED jelezné, amennyiben ott 
benn megszületik egy-egy gondolat – hosszú-hosszú percekig sötétlene a fényforrás, és csak 
néha pislantana egyet, akkor is félbemaradva, aztán megint a feketeség.

Ment hát Zamfiri a városban, agyán belül e két fázis váltakozott: néha zölden felvillan a 
fény, utána, hosszan, a semmi. Th. ment, ment, nem figyelte, hogy merre jár.

Egyszerre hirtelen magához tért. Távol immár a sétálóutcától, a város szélén: a II. kórház 
ősparkját őrző kapu előtt állt. Önkéntelenül oda ment vissza, bár már szabad volt. Kezdtek 
színeződni a lombok, ugyanúgy, mint ugyanekkor, kerek egy esztendővel ezelőtt, nemsokára 
kezdődik a télapófigura-szezon. Sehol forgalom, sehol zsongás-nyüzsgés, csak néptelenség s 
a némaság, meg a kovácsoltvas kerítésen túl, a parkban, egy-egy, lassúdadon sétáló pizsamás, 
köpenyes.

– Egyszer sem élünk – suttogta (magának) Z. 
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A járóbeteg
„A járóbetegnek már lépni se kell”, közölte magával egy délelőtt Zamfiri (író; nem váltotta 

be az egykor önmagához fűzött reményeket, s ehhez képest túl sokan érezték szükségét vele 
szemben a kompenzálásnak. Valóban: volt abban valami vérlázító, hogy Z., mindennek ellené-
re, él és ír). Sírni lett volna kedve, de ezt mégsem tette, mert tudta: eljön majd az idő, amikor 
sírásra sokkal több oka lesz. Mindez azután történt, hogy ajtót nyitva átvette a postástól az 
ajánlott levelet.

Zamfiri otthon rostokolt. Az ablakon túl vakfehéren káprázott a hőség, a városka elkínzot-
tan zakatolt, az élet túlpörgött és nem haladt, égettgépolaj-szag úszott a levegőben – de vajon 
mitől? Z. tűnődve nézett ki az utcára; nem az agyával fogta fel a dolgokat (amely agyból 
egyébként is mind kevéssé volt neki), hanem valamiképp minden ízében érezte őket – ahogyan 
a törpeharcsa érzi a víz mélyén, ami körülötte történik. Érez, de föl nem fog, csak homályos 
sejtések ébrednek benne.

Bámult ki otthonában, a negyedik emeleti ablakon Zamfiri, araszolt az ellapultvízcsepp-
alakú, metálszín kocsik sora a Történelem sgt. és a Mindennapok u. kereszteződésében – épp 
kialakulóban volt a napi dugó. (A jelek szerint nemcsak a fővárosban lehet dugóba kerülni, s 
ráadásul aki Pest-Budán kerül dugóba, az a dugó megszűntével elérhet mindent, ami elérendő. 
Vidéken viszont mindent-elérhetőség nélkül van dugó.)

Araszolt, egyre csak araszolt az utcán a kocsisor, majd ezt követve teljesen leállt. A túlol-
dalon néptelen a főiskola (ekkor már, a rendszerváltás után, az egyetem főiskolai kara) „A” 
épületének környéke, vége a vizsgaidőszaknak, a diákok – ha ugyan nem utaztak el mosoga-
tónak a Balatonra – hazamentek falujukba, mezgazd.-i idénymunka iránt érdeklődni a pol-
gármesteri hivatal hűs, néma, félig doh-, félig mészillatú épületében. (S közben nem felejtik, 
hogy csak ugródeszka nekik a város, ahol tanulmányaikat végzik; már Írországba e-maileznek 
a községbeni teleházból. Igen, inkább a gyermekfelügyelet a megszokhatatlanul rideg óceán 
partján, mint a süket csönd, a néptelen, vibráló levegő az itthoni Mély-Délen.)

A kocsisor megrándult, jött, jött, lépésben szirénázva, egy mentő, a vijjogás betöltötte az 
utcát; Z. behúzódott az ablakból, mert szíve a torkába költözött, bal karja lezsibbadt, lába 
elerőtlenedett, térde zsibogni kezdett (l. még: ún. „fonákérzés”). Forgalmas kereszteződésben 
érezte magát, ahol – bár szabad utat mutat a lámpa – amennyiben át is kelünk a zebrán, nem ke-
rülünk közelebb célunkhoz, mint ha elmulasztjuk az átkelést. „Ha valaki nem befolyásolhatja 
sorsát, elfelejt cselekedni. Az életünk alakításával kapcsolatos kontrollvesztés következménye 
a tanult tehetetlenség”, mondta magában Zamfiri (úgy érezte magát, mint az egykori magyar 
a török időkben, aki egész nyáron szakadásig dolgozott földjén, aztán jött a mindent zabráló 
tatárok telelése).

Keresztülvánszorgott a szobán, és már kinn is volt az udvarbelsőre nyíló, csöndes-hűs kör-
folyosón. A nagy diófa koronája rengett-ringott a nyári szélben, felért a 4. emeletig, smaragd-
színben ragyogott, a lég szinte erdei volt. – Ez az egyetlen jó az egész házban – szokta mondani 
felesége, Á. –, a „zöld levegő”. – Meg is nyugtatta Zamfirit a lombkorona, az udvar mélyén 
üldögélő-játszadozó macskák látványa, a feketerigó-flótázás. (Pedig rigóból az idén sokkal 
kevesebb van, mint szokott lenni: a múlt nyári, nagy szárazságban a földigiliszták mélyen 
lehúzódtak a talajba, rigónak elérhetetlenül, így a madarak nagy hányada éhenhalt. Nyáron, 
midőn látszólag minden telve táplálékkal, s madáretetésre nem is gondol az egyén.)

„Majd egyszer… Egyszer majd újrakezdem az életemet”, gondolta Zamfiri, a járóbeteg; 
szapora szívverése lassan csillapodott. „Vagy talán mégsem kezdem újra?”, kérdezte magától. 
Gyerekkora idéződött fel előtte: vágyik valamire, melynek elérése magától értetődőnek tűnik 
– mégis, mintha valaki benne lassan, lemondóan ingatni kezdené a fejét.

S telt a délelőtt.

3
2020

muhely_09.indd   35 2020.09.24.   12:11:05




