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Elár(v)ult winchestereink
Nagyon fáj a fejem. Nem valamitől fáj, most csak úgy,

önmaga miatt. Szúró, erős fájdalom, nehezen elviselhető,
úgy veszem észre, egyre kétségbeesettebb leszek tőle, s
egyre szélsőségesebb gondolatokra sarkall az állandósuló
fájdalom. Persze, nem hagyom magamat. Mégis, jól esik
egy kicsit ilyen privát dolgokkal terhelni az olvasót. Hogy
nekem fáj a fejem. Incselkedik velem valami, nem tudom,
mi és honnan, osszam meg minden olvasóval, hogy nem
miatta fáj, nem az ország rozzantsága, rongy állapota, nem
is magam miatt fáj az én fejem, hanem csak úgy, egyszerű-

en fáj, mert fájni van kedve, ha nem kedve, kényszere van,
valamije, ami nem társadalmi méretű, ostobán és kétségbe-
ejtően privát Mondhatnám azt is, önzőén egyéni méretű
fájdalom ez, össznépi aspektusból szemügyre véve még
fájdalmacska sem, viszont nekem a szemem is ropog belé,
annyira konkrétan van, és annyira konkrétan az enyém.
Kicsike, jelentéktelen a mostani földindulás okozta fájdal-
makhoz képest, de engem csendben tönkretesz. Azért tarta-
nám fontosnak hangsúlyozni ezt, mert egyre többet olvasok
a társadalmi élettől, a politikától felelőtlenül elforduló

Folytatás a 48. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

értelmiségiekről. Akik páholyból akarják végignézni a
rendszerváltás kínos hétköznapjait, akik rangon alulinak
tartják beszállni a napi csatározásokba. Mivel a leírásban
magamra ismerek, nem tehetek mást, mint bevallom töre-
delmesen, nem tudok megfelelni ennek az új kurzusnak
sem. A hatalmon lévők semmivel sem szimpatikusabbak,
mint a reformkommunisták elitje volt a soft-diktatúra idő-
szakában, igaz, nem is antipatikusabbak, noha sokan közü-
lük tahóbbak és mohóbbak amazoknál - hogy ilyen tréfás
rímpárral jutalmazzuk őket csörtető aligvalamihezértésü-
kért. Ahogy hallik, elosztani azért már ők is tudnak. (Maguk
között.)

A privátban van valami esendőén megbízható. Ez persze
ellentmondásosnak feltűnő állítás, de vállaljuk el, s legyen a
mi titkunk, hogy nem ellentmondás, sőt Különben is,
mostanában hibát hibára halmozok, hogy csak egyet említ-
sek, itt van mindjárt a Helikonban megjelent nyilatkozatom,
mely Mikó Ervin úr Beszélgetőfüzetében fog megjelenni,
valamikor. Szép nagy fotó van mellékelve a szöveghez, én
vagyok rajta, kicsit krisztusi homályban a fotó és a papír
rossz minősége miatt. Anyám csóválja a fejét, azt mondja,
ennyire nem szabad az embernek kiadnia magát. Majd, a
kijelentést enyhítendő, még megengedően hozzáteszi: fiam.
Különben nem tudom, anyám honnan ért az irodalomhoz
ennyire, de nem szokott tévedni a megállapításaiban, igaz,
nem irodalomtörténészi körmönfontsággal fogalmazza meg
a dolgokat. (Lehet, emiatt tartózkodik az üres megállapítá-
soktól is.) Olvasgatom a válaszaimat, s valóban, kezd
megvilágosodni, mire gondol a drága asszony. Átüt a
szövegen aprivát gond. A privát indulat. Nem profi a duma.
Felfoghatod^ akár nyavalygásnak. Valljuk be, már-már
nélkülözi az eleganciát is. Ha én olvasó lennék, biztosan
elfordulnék az ilyen spleenes pofáktól, mint amilyen én
vagyok abban az interjúban. Meg úgy, egyébként is, mosta-
nában. El nem képzelhetem, mi ütött belém, miért, miért?
Azok a mondatok a halálvárásról, meg a veresborokról,
meg a nőkről, akiket így-úgy, de azért szerettem és követ-
tem! Mindez nyakon öntve jó adag savanykás dekadenciá-
val. Ez lennék ér.? Na jó, tegyük fel, nem ez vagyok, nem
ilyen jobb, okosabb, szebb s főleg használhatóbb. De mire?

Átjár a sejtelem, lehetséges, hogy én azért szálltam ki
mindenféle ringből, mert tényleg ilyen vagyok? Ilyen nem-
használható? Ha igen, le kell vonni a konzekvenciát, kész,
vége, jöjjenek az új idők új dalnokai. (No, azok jönnek is,
biztatás, hívás, kérés nélkül, van az domború mellkasoknak
hangos döngetése az tájban.)

Folytatván a privát katasztrófák sorát, elkezdtem tanítani
is, két szakközépiskolában egyszerre, oda-hagyva értük a
Kortárs meleg és puha versszerkesztői székét. Gondolván, a
líra csak-csak elvan anélkül is, hogy az ember az iroda-
lomban kínálkozó pozíciókban életfogytiglan megül. Azt
megszoktam, hogy a környezetem furcsán és hitetlenkedve
néz rám azóta. Nem hülyének néznek, a helyzet annál
sokkal rosszabb. Öngyilkosnak. A nagy önigazolások, át-
igazolások, leigazolások, visszaigazolások idején nem nor-
mális az, aki minden ok nélkül otthagy egy szerkesztői
állást, s elmegy napszámosnak, mezei tanárnak. Ráadásul
szakközépiskolába. Mondta is barátom a hétvégi éjjeli
borozáskor, legalább főiskolára mentél volna, vagy egye-

temre. Merthogy a szakma. S még a rangod is ilyesmit
követelne. Volt okom tűnődésre tehát, mi is a rangom, és
mit követel meg tőlem. S ha tartozom, mivel a szakmának?
Mivel az olvasónak? Mennyire fog szégyenkezni, hogy
valaha egy sima középiskolai tanár verseit szerette (s talán
szereti még ma is)? Még eltűnődtem azon is - mert
bevallom, ez a barátom nem szokott hazudozni nekem,
főleg, ha rólam van szó, így komolyan el kellett keserednem
a megjegyzései miatt -, mennyivel fog alábbrangsorolni a
szakma, mert hogy csak, és mert hogy mégis. Rá kellett
jönnöm, ha már így felvetődött, s nem kerülhettem meg a
választ, hogy bizony, lesz itt lecsúszásom, csak győzzem
lélekkel és tartással. De hát nem mindegy? Persze, hogy
nem mindegy! S gondolom, vagyunk egynéhányan, akik
ebből a mostaniból sem akarják kivenni a részüket, azaz
most sem akarnak belül lenni. Csak az állapot - valljuk be
szégyenkezve - kényelmesebb volt az egypártrendszer
idején. Egy párt közé nem lehetett beszorulni. Ellene
lehetett, vagy vele lehetett, ütött vagy engedett, sőt hagyott.
A mostani helyzet azonban olyan, mint a bolond daráló.
Elkerülöd az egyik párt fogaskerekét, máris ledarál a másik,
s van abban valami bájos könnyedség, ha csak az egyik, s
nem mind a kettő, három, négy, tíz egyszerre. Aki nincs
sehol, azt mindenhonnan veszély fenyegeti. Nem védi a
nyáj, a csorda, farkast kiált, és megeszik a megmentésére
összefutott nyájas vadászok.

Egyelőre persze nem igyekszem méltó lenni a szakma
megelőlegezett bizalmára, s továbbra is az írói rangomtól
idegen (szak)középiskolai oktatásnak szentelem az alkotás-
tól elhódított időmet. Nyilván majd visszatérek - ha vissza
tudok még térni -, amikor idegekkel és gyomorral bírhatóak
lesznek (számomra) a körülmények az irodalomban is -
vagy legalább. (Megjegyzem, többre becsülném magamat,
ha végleg kívül tudnék maradni.)

Végezetül még egy megrendítő élmény a veresboros
hétvégéről: másik barátomnak elromlott a computere. Ezt
nyilván csak az érti meg, akinek valaha volt computerrel
dolga. Álltunk fölötte tehetetlenül, sem a command com,
sem a config sys, sem ez, sem az, a helyzet komoly,
hardveres gond, kész és kész a gép. Barátom legyint, semmi
baj, visszaküldi a masinát, úgy ahogy van, a cégnek - egy
nyugati vállalkozó magyarországi (európai) képviselője az
úr -, már úgyis fel akarta cserélni valamilyen modernebb
típussal. Csak a winchesteren lévő munkáimat sajnálom.
Mondja és legyint. Legyintek én is. Több is veszett Mo-
hácsnál, barátom. Gondolj arra a rengeteg winchesterre,
amelyeket az elmúlt időszakban dobtak ki, vagy kapcsoltak
ki, vagy töröltek le! Ezeket a winchestereket hívhatjuk
emberi agynak, elmének, melyeken életek, ismeretek, ta-
pasztalatok, kicsiny és gigászi dolgok halmozódtak fel. S
most beállítják helyettük az üres új/régi winchestereket,
amelyeket új gazdáik meg- vagy újraformáztak, és egyelőre
nem tudnak megtölteni semmivel, csak néhány olcsón
kapott vagy lekoppintott programmal. Nem történt semmi
komoly, csak kicsiben lezajlott a rendszerváltás nálad is.
Barátom hallgat, pedig fel kéne tenni egy kérdést. Egyetlen,
apró, ócska kis kérdést. Hogy rendben van, de miről tehet a
gép? Rendben van, de miért nem teszi fel? ő kitől, mitől fél,
ha fél, ma?
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