
P O R T R É G A L É R I A  – A C S A J I  GYÖ RGY I12

Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről), 2015

Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről) Triptichon 1., 2015 Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről) Triptichon 3., 2015 

ArtLimes_2018_04.qxp_Layout 1  2019. 02. 13.  10:45  Page 12



13

Nem az óperenciás kékségen túl, dehogy kell olyan
messzire menni, elég, ha csak a közelben csatan-
golok, méghozzá a Tisza mentén: szülővárosom
Tisza-partjánál örökre kikötött egy hajó. Hogy kié
volt, homályba vész. Halászhajónak készült, aztán
a tulajdonosa eladhatta, mert a hajó átalakult ét-
teremmé. Legjobb cimborámmal, Pocokkal úgy
akartuk megünnepelni a NATO-bombázás végét,
hogy kipróbáljuk ezt a hajóéttermet. Az új gazda
átfestette fehérre, a vaskorlátokat pedig kékre.
Az éttermét elnevezte „Tri ribe”-nek, vagyis Három
Halnak. Ugyanakkor a szerb szlengben a hal csajt
is jelent, így a kocsma neve Három Csaj is lehet.
Pocokkal a biciklijeinkkel azon a forró nyáron tehát
a Három Halba vagy Csajba vettük az irányt. Végre
nem zúgtak a szirénák, és nem kellett többé kö-
vetnünk a háborús propagandát okádó híradókat.
Igazából nem is nekem, hanem Pocoknak kellett
a katonai behívótól tartania. Én ugyanis még jóval
korábban elpucoltam az országból, és csak a NATO-
bombázás után bátorkodtam vissza. Pocok nem
valami hősiességből vagy ellenállásból maradt ott-
hon, inkább lusta volt lemondani a szülői ház ké-
nyelméről. Meggyőződésem, a feltámadáskor neki
külön harsonát kell majd fújni, legyen már oly szí-
ves kikecmeregni a koporsójából, várja a mennyei
törvényszék. Pocok ráadásul az utolsó ítéletre is
csak akkor tolná oda az orrát, ha ingyen sört kapna
Szt. Pétertől.
Sört persze csapoltak a Három Halban is, a négy
asztalos kis étterem pedig zsúfolásig megtelt, a pult-
nál úgy sorakoztak a törzsvendégek, mint a herin-
gek. A vasfalaktól olyan érzésem támadt, mintha egy
nagy konzervben ültünk volna Pocokkal. Gyér fény
tűzött be a kajütablakokon, szemlátomást a tulaj-
donos a világításon spórolt. Jobb is volt így, hatá-
sossá tette a  kontrasztot: odakint verőfény,
odabent pedig, mintha egy cet gyomrában söröz-
nél, s már csak Dzsepettó vagy Jónás hiányzott

valamelyik sarokban. A menü levett a lábunkról,
ugyanis a balkáni specialitásokat nem disznó- vagy
marhahúsból, hanem halhúsból készítették el. Po-
cokkal nem voltunk annyira éhesek, ám merő kíván-
csiságból harcsafilés plyeszkavicát rendeltünk.
Baszta a csőrünket, milyen ízű lehet a lepényfor-
májú húsétel, amit hamarjában el is neveztünk har-
csavicának. A sült halszag betöltötte a konzervteret,
ugyanis a konyha közvetlenül a pult után, a hajó
hátsó részében, az egykori hálófülkében helyezke-
dett el. Míg vártuk a harcsavicát, az étterembe be-
toppant az egyik törzsvendég szerelme. Világoszöld
szoknyája, fehér ingje lazán simult apró testére,
hosszú fekete haja kontyba kötve, csupán két fekete
tincse lógott a szeme elé. A hirtelen megnémult ét-
teremben olyan volt, mint egy jelenés. Egyedül a vas-
tagon pirosló rúzsréteg hozott zavarba, mesterkélten
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felduzzasztotta a száját. A borostás képű pasija
annyira izgatott lett, hogy örömében mindenkinek
rendelt egy italt, nekünk is, és mindenkivel koccin-
tott, csengtek-bongtak a poharak, üvegek, miköz-
ben a  rádióból recsegett a szerb turbo folk.
A megviselt arcú férfi könnyekben tört ki, míg sze-
relmének hosszú, hullámos fekete tincseit simo-
gatta. A szentimentális jelenetet félbeszakította
a pincérnő, aki teli torokból rikácsolta, hogy elké-
szült a plyeszkavica! Csorgó nyállal haraptunk bele
a harcsavicánkba. Az ízlelőbimbóink viszont azon-
nal riasztottak, dehogy harcsavica, ezt jól beszop-
tátok, hanem szardínia! Hát igen, a harcsavica
életében nem látott harcsát, húsa közönséges,
konzerves szardíniából készült.
Különlegesnek így is különleges volt, csak éppen
ehetetlen. A felénél abba is hagytam, inkább legu-
rítottam egy pofa sört. Pocok is prüszkölt, nem ízlett
neki, a sörös üvege után nyúlt. Elégedetten nyeltük
a folyékony, komlós vigasztalást, közben felfigyel-
tem a szomszéd asztalnál elhangzó mondatfosz-
lányokra. Nem, én nem, senkit sem, állította
a borostás képű férfi a nőnek. Az is lehet, rosszul
hallottam, hiszen akkora volt a lárma, hogy elnyelte
a szavakat a nagy zajörvény. A nő a bal kezével
megdörzsölte a homlokát, a jobbal pedig a hamu-
tálcába pöcögtette a rúzsfoltos cigarettáját. Eskü-
szöm, hogy én nem csináltam semmit, bizonygatta
újra a férfi. A nő csak hallgatott, a pirosan duzzadó
ajka szinte eltorzította szép vonásait. Ekkor figyel-
tem fel az ajkán parázsló sebre, égési foltnak tűnt.
A nő mélyen beleszívott a cigarettájába, amikor
pedig kifújta a füstöt, a szürke gomolygásban egy
pillanatra elmosódott az arca…
…amikor feloszlott a füst, a Három Halból vagy
Csajból csak egy roncs maradt. Hiába zavarták el
a véreskezű zsarnokot, Pocok is elhagyta az orszá-
got. És úgy tűnik, a Három Hal tulajdonosa szintén
kereket oldott, a halászhajó évről-évre süllyed
egyre mélyebbre a Tisza iszapjába. A festék leko-
pott a fáról, a mozdítható vasrészeket meg szét-
lopkodták. A roncs azonban, mint egy rozsdálló,
ipari cédrus, dacol az idővel, egy csupa ígéretből
kotyvasztott korszakot idéz. Elevenül rothadó, fé-
nyes bizonyíték. 
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