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Orbán János Dénes

A Swedenborg kávéház
(részletek)

(Ebdeg, Gesa, Zsafól)

Ha már ott térdeltem a vécécsészénél, engedni kezdtem a vizet a fejemre. Számoltam: negyven-
kétszer húztam le. Teljesen ellilult a fejem, mire abbahagytam, de olyannyira jegesen józan let-
tem, egyből tudtam, mi a következő lépés.

Aznap délután barátaimat a Swedenborgba hívtam, és egy pohár tej mellett bejelentettem, 
vége az öngyilkolásnak, a bűvös csók lezárta ezt a periódust. Nem vagyok hajlandó többé lebu-
jokba betenni a lábam.

Eldaráltam néhány szlogent egy új, tiszta, megfontolt életről, amelyről ugyan semmi elkép-
zelésem nem volt, csak annyi, hogy új lesz, tiszta és megfontolt. A cimborák mereven néztek, 
majd André föltett valami olyanszerű kérdést, hogy körülbelül hány órát bírnám ezt a tündöklő, 
új létet, és nem kívánok-e inkább elszegődni hittérítőnek, esetleg szociális gondozónak, netán 
gondolkodom-e az eunuchhá váláson, mert van egy állatorvos haverja, akinél tehet egy jó szót.

Nem voltam humoromnál, fölálltam és hazaindultam. Kurrog utánam kiáltott:
– Ne edd magad, geci, kitalálunk valamit!
Ahogy kiértem a kávézóból, fölhívtam Ágnest. Nem a csókról akartam beszélni vele, nem a 

szerelemről, nem is mertem volna, csak tanácsot akartam kérni, mitévő legyek. Ha már kihúzott 
a posványból, mondja meg azt is, merre induljak el. De csak a hangposta válaszolt. Elmentem a 
lakására, de sötétek voltak az ablakok, nem volt otthon, vagy nem akart beengedni.

Föl-alá csatangoltam a városban és próbáltam valamiféle jövőképet kialakítani. Mindhiába: 
ennyire lapos gondolataim még soha nem voltak. Hazamentem és kétségbeesésemben szinte be-
szélni kezdtem látogatómhoz, de az hátat fordított, átment egy másik szobába: még a magányom 
is faképnél hagyott. Szerettem volna ismét szerelmes lenni, szenvedni, mint egy kutya, de abban 
az állapotban semmiféle szerelmet, szeretetet vagy egyéb érzelmet nem éreztem. Aznap este vég-
képp rájöttem, mi az az üresség: egy szoba, melynek nincsenek falai, mégsem tudsz kilépni belőle.

Fölhívtam Kurrogot és belehörögtem a kagylóba:
– Tényleg találjatok ki valamit, baszd meg, találjatok ki valamit!
Órákig tehetetlenül bőgtem, míg belealudtam. Hajnalban ismét éktelen csengetésre és dö-

römbölésre riadtam föl. Kinyitottam az ajtót, hátha Ágnes…
Az ajtóban négy fehér kámzsás, álarcos alak pózolt. A legelső egyik kezében egy papírlapot, 

másikban egy hatalmas demizsont tartott. A mögötte lévő egy óriási pezsgősüveget ölelt, a másik 
kettőnél égő gyertya, egy malomkeréknyi kenyér, illetve egy méteres kolbász volt.

– Tudnunk kell – szavalta a demizsonos –, hogy az isteni jó és az isteni igaz, amelyek az Úrból 
mint napból a mennyben származnak, nem az Úrban, hanem az Úrtól vannak. Az Úrban csupán 
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az isteni szeretet van, mely a lét, amiből azok létrejönnek. A létből eredő létezés értendő a létre 
kelés alatt…

– Halleluja! Halleluja! – zengték a többiek.
– …Ezt szintén a világ napjával való összehasonlítással lehet megvilágítani. A melegség és a 

világosság, amelyek a világban vannak, nem a napban, hanem a napból vannak. A napban csupán 
tűz van, és azok abból keletkeznek és áradnak ki …

– Hozsánna! Hozsánna! – kontrázott a kórus.
– …Mivel az Úr, mint a nap, az isteni szeretet, és mivel az isteni szeretet maga az isteni jó, azért 

az Isteni is, ami Őbelőle kiárad, ami a mennyben az Ő Istenije, megkülönböztetés végett isteni 
igaznak neveztetik, habár az isteni jó az isteni igazzal egyesítve van.

– Ámen! Ámen! – helyeselt a kórus.
Az igehirdető félre lépett. A mögötte álló fazon pontosan a homlokom közepébe lőtte a pezs-

gő dugóját. Hátratántorodtam, ő pedig locsolni kezdett a habzó folyadékkal. Közben a kórus:
– Halleluja! Halleluja!
– Drága gyermekem – dörögte a szószóló –, engedd meg, hogy a derék Emmanuel Sweden-

borg, isteni korcsománk névadója eme igaz igéinek elrebegése után bemutatkozzam: Farkandré 
vagyok, az Úr kangyala, ők pediglen hű kangyaltársaim, Ebdeg, Gesa, Zsafól, kiknek titokzatos 
arámi nevét csak visszafelé olvasván értheted meg. Az éjszaka közvetlen felettesünk, az Úr elé já-
rultunk ügyedben, és elmélyült lélektani konferenciát tartottunk, melyben kívülről és belülről is 
megvizsgáltuk a világban való léted szenvedés levében pácolt nyomorúságát. S mert a posztvod-
kai állapot kilátástalanságában a prevodkai állapotokba visszatérni képtelen földi halandó a ta-
pasztalatok szerint elveszti hitét, meginvitálunk, mint annak idején a hasonló zavarokban szenve-
dő, derék Emmanuelt, látogasd meg a túlvilágot, saját szemeddel és ivargerendáddal győződvén 
meg arról, minő melegség, minő vérgerjesztő tűz tud áradni az Úr megfelelő teremtményeiből!

– Mi a faszom akar ez lenni? – vihogtam.
– Hja, édes fiam, mit tudsz te még erről? Hiszen csak alig haltál meg… Bármennyire is hihe-

tetlennek tűnik, de ma éjjel kiszenvedtél, nem bírván elviselni a hirtelen kényszerből rád zúdult 
józanságot s a szégyent, hogy midőn életed nagy szerelme először dugta be rózsaszín nyelvecs-
kéjének hegyét a szájvégbélnyílásodba, te épp frissen elimináltad háborgó bendőd görényillatú 
tartalmát. Mondom én néked, édes fiam, elpusztultál bizony, de mint azt a derék Emmanuel több 
próféciájában kifejté, az emberízink nem veszi észre, ha megdöglik. Ugyanúgy tengődik tovább, 
csak aztán különböző lényekkel kokettál, s aszerint, hogy kikkel lébecol, kerül a mennybe vagy 
a pokolba. Ezért melegen ajánlom, velünk, fertőtlenített lelkű lényekkel bandázz, különben zül-
lésre hajlamos természeted egyenesen a poklokra vezet. Jó szándékunk, igaz szeretetünk jeléül 
áldozati búzából sütött kenyeret és rituálisan meggyilkolt sertésállat húsából töltött, fenyőmaggal 
füstölt kolbászt hoztunk tenéked. Vedd magadhoz ezen isteni abrakot, utána beléphetsz a forró 
mennyországba!

Mohón beburkoltam az áldozati disznóságot, évek óta ilyen jól kaja nem esett. Mikor befejez-
tem, kíváncsian néztem Andréra:

– Mi következik?
– Hogy mi következik? Penészes létviszonyaid illatosítása. Az igazi, mennyei tűz, melytől 

egész eddigi fagyos tengődésed elfeleded, és egy Lorca-románc nagy faszú lírai alanyának fogod 
érezni magad. Tömörebben: az Úr angyala kopogtat léted ajtaján.

Azzal kinyitotta az ajtót, és a szobámba kecsesen belibbent a földöntúli lény, a kangyalok pe-
dig tapintatosan fölszívódtak.
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(Bölcs döntés, úgyhogy nem fog sikerülni) 

Eladtam a lakásom. A tükröt, amely még mindig szerelmesen őrizte Gréta képét, apró darabokra 
törtem és rituálisan elástam. Vásároltam egy másik lakást, egy tornaterem nagyságú hodályt. Az 
ablakokat befalaztattam. A berendezés egy asztalból, egy székből és egy keskeny priccsből állt. 
Majd beállítottam Doktor Hugóhoz. Hívatlanul, egy aktatáskával a kezemben.

A professzor barátságtalanul fogadott. Úgy hiszem, évtizedek óta senki nem lépte át a küszö-
bét. Engem mégis beengedett.

– Ha azt képzeli, hogy lelki vigasszal szolgálok magának, rossz helyen jár.
– Azt hiszem, nincs is lelkem – feleltem.
– Csak azt ne mondja, hogy a könyvek között akarja megtalálni.
– De igen. Pontosan azt akarom.
Doktor Hugó kiment és visszatért egy üveg konyakkal. Belekortyolt az üvegbe, majd átnyúj-

totta nekem.
– Bölcs döntés, úgyhogy nem fog sikerülni.
– De, sikerülni fog. Ahogy a professzor úrnak is sikerült.
– Gondolja, hogy az én életemnek is megvolt a maga tragédiája, ami a könyvek közé szám-

űzött?
– Bizonyos vagyok benne.
– Hát téved. Én egyszerűen leszoktam a marhaságokról. Mert nem volt időm olvasni – mond-

ta elmélázva.
Hallgattunk. Majd a hatalmas dolgozószoba falát borító könyvespolcokra mutattam és meg-

kérdeztem:
– Ezeket mind elolvasta?
– Egytől egyig – büszkélkedett. – És még van három szobányi. Azokat is.
– Nagyszerű. Akkor adja el őket nekem!
Arra gondoltam, hogy dühbe gurul és elzavar, vagy jobb esetben szemberöhög. De nem így 

történt. Húzott egyet a konyakból, és fanyarul elmosolyodott.
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– Maga kurvára gazdag. Mit kínál értük?
– Ezt a táskát.
A professzor kinyitotta, belenézett, majd szemrebbenés nélkül becsukta.
– Mennyi van benne?
– Kétmillió dezső.
Doktor Hugó fölállt, megragadta az aktatáskát, és imígyen csapta nyakon a metafizikus jelenetet:
– Két nap múlva visszajövök. Addig takarítsa el a kibaszott könyveket!

(Valahogy így kell élni)

Csaknem húszezer válogatott könyv birtokában az ember valóban kevesebbet gondol a szerelemre. 
Gyermeki örömmel törölgettem, rendezgettem őket. A könyvespolcokból emeltem falakat, való-
ságos labirintust építettem, hogy hasonlítson a világirodalom nagyjai által elképzelt könyvtárakra.

Levágtam a villanyvezetéket. Gyertya mellett olvastam. Pontos bioritmust alakítottam ki 
magamnak. Déli két órakor egy zordon, középkorú nő meghozta az ebédet. Abrakoltam, fölhaj-
tottam egy pohár vizet, majd olvasni kezdtem. Este kilenckor beadta a vacsorát. Hajnalig bön-
gésztem és jegyzeteltem, majd csak az ebédet jelző csöngetésre ébredtem föl. Hetente kétszer 
bekukkantottam az egyetemre. A barátaimra kávényi időnél többet nem áldoztam.

A könyvtárvásárlást követő világirodalom-előadáson a diákság soraiban fergeteges vidám-
ság és füttykoncert tört ki. Doktor Hugó helyett ugyanis egy pikareszkregény-figura lépett be 
a terembe. Valami régi, ám extravagáns gigerli-divat szerint volt öltözve, kockás zakót és pepita 
nyaksálat viselt, elefántcsont sétabotot tartott a hóna alatt, és hosszú szipka fityegett a szájából. 
Hollófeketére festett haja hátra volt olajozva. Eltűnt a sokdioptriás szemüveg, helyette a profesz-
szor élénkzöld kontaktlencsét viselt. A termet belengte drága parfümjének illata.

– Ne röhögjetek, bazmeg! – Doktor Hugót még senki nem hallotta tegeződni. – Ez most az 
úri divat. Képzeljétek, egy idióta megvásárolta a komplett könyvtáramat! Mágnás vagyok!

A kurzus után Doktor Hugó bevágta magát az Univerzitás elé látványosan leparkolt piros Fer-
rariba, és a Swedenborg kávéházhoz hajtott, ahol mindenkinek francia pezsgőt fizetett. Este a 
paparazzók ünnepelhettek: a kurvakorzón lassú méltóságteljességgel vonult végig a piros Ferrari, 
mögötte pedig egy emeletes autóbusz. Libériás komornyikok tessékelték föl rá a kéjhölgyeket, és 
mindenkinek egy-egy csokor vörös rózsát nyújtottak át. A busz Doktor Hugó háza előtt állt meg. 
A kert már föl volt díszítve piros lampionokkal és virágfüzérekkel. A zenekar tangóra zendített, és 
a komornyikok fölkérték a hölgyeket, szabaduljanak meg fölös öltözéküktől és érezzék jól magu-
kat. A professzor nyakalta a pezsgőt, és sorra táncra ragadta a pucér ringyókat.

Másnap a sajtó természetesen ezzel volt tele. Nagy volt a csámcsogás és az ujjongás is, de legin-
kább fölháborodott cikkek jelentek meg a hóbortos professzorról, többen a pedagógia és az Univer-
zitás meggyalázásáról, arcba köpéséről, levizeléséről értekeztek, és követelték a delikvens eltávolítá-
sát a Bölcsészkar éléről. A másnapos Doktor Hugó fáradt és hanyag vigyorral rázta le a riportereket:

– Ugyan már, hagyjatok! Valahogy így kell élni.

(Nem vész el a zénóni részletekben)

Élni könyvek között, gyertyafényben kell. Gréta, Gina és Ágnes, Kurrog, Berreg, Duzzad és And-
ré nélkül. Így döntöttem, és kizártam a külvilágot. Zaj, fény és illat nem szivároghat be, mert csak 
újabb fájdalmakat okozna.
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Ami pedig a sötétségből támad, véltem, megkapta már bőségesen véres húsadagját.
Már eltűnt, hittem, hiszen jelenléte fölösleges volt a történésekben, melyek nélküle is úgy 

alakultak, ahogy kívánta. Nyilván nem hívtam, nem idéztem, nem is gondoltam rá. Mégis vissza-
tért, látogatóm újra kilépett valahonnan, és megremegett a gyertyaláng, és árnya, vagy árnyának 
árnya rávetődött egy gótikus novella passzusaira, olvashatatlanná téve a csattanót. Néma volt és 
setét, csak egy illatfoszlányt hozott magával, egy szerelemét, épp elegendőt, hogy megszédüljek 
és ugorjak hideg víz alá tartani a fejem. Mert a szerelemnek nem szabad ide belépnie, itt csupán 
könyvek, labirintusok, tér, idő és az abszolútum – a mágikus irodalom dicső közhelyei – tanyáz-
hatnak.

Miután végigkóvályogta az esendőség útvesztőjét és elbukta a pert, melyben nem volt tár-
gyalás, sem ítélet, csak végrehajtás, és a két pribék a bordái közé döfte a kést, majd eltűnt a 
sarkon, J. közömbösen elindul a Kastély felé, mint aki észre sem vette, hogy meggyilkolták. 
Megteszi a távolság felét, majd annak a felét, majd annak is a felét és így tovább, ám nem vész el 
a zénóni részletekben. A transzfinit számok elmélete alapján megfelelteti léte halmazának pont-
jait a Mindenség halmazában lévőkkel, és végigmegy eme egyenlőség hídján. J. belép a Kastély 
udvarába. A labirintust fenyegető, fekete rózsabokrok képezik. J. tudja a szabályt: mindig balra 
kell fordulnod, ha el akarsz jutni egy labirintus közepébe. Mindig balra fordul, ám nem törvény, 
hogy az épületnek az útvesztő közepén kell lennie. J. kóvályog, szédül, de mielőtt végleg remé-
nyét vesztené, eszébe jut a megoldás. Levetkezik, ruháit fonalra bontja, és Ariadné módszerét 
alkalmazza. Mezítelenül erősebbnek, tisztábbnak és határozottabbnak érzi magát. Bejárja az 
egész labirintust és megtalálja a kiutat. Ám a keresett épület nem látszik sehol. J. előtt hatalmas 
pusztaság terül el; egyenletes, finom homok borítja. Ezúttal jobbra indul. Följön a hold, J. meg-
pihen a hűsítő fényben, majd folytatja útját, de a Kastélyt nem találja. Reményvesztetten térdre 
roskad, és a Tisztátalant invokálja. A Tisztátalannak surranó szél formájában kellene érkeznie, 
de nem jő, a lég mozdulatlan. Ez a szélcsend menti meg J.-t, lábnyomai megmaradnak a homok-
ban, így elkerülheti a már bejárt részeket. J. ezentúl csak oda lép, ahol még nem járt, és egyszer 
csak föltűnik előtte a Kastély.

J. fohászkodik, belép és bolyongani kezd a hatalmas Könyvtárban. Sejti, hogy a Könyvtár-
nak van valami rendszere, és megpróbálja kiismerni. Három, négy, öt és hatszögű cellák sza-
bályos váltakozásának rébuszát próbálja megfejteni, míg rá nem jön, félrevezették, a Könyvtár 
fölépítése ennél sokkalta ravaszabb: semminémű rendszere nincs. J. őrjöng, átkozódik, majd 
álomba erőszakolja magát, transzcendens segítségre várva. De az Úr szava nem hangzik föl, és 
a Tisztátalan sem siet segítségére. Az ébredés után J. nekilát elolvasni a könyveket. Amit elol-
vas, a földre dobja, nehogy véletlenül még egyszer kézbe vegye. Keres valamit, de nem tudja, 
mit. Reménykedik, hogy időben figyelmeztetik, és nem siklik át a lényeg fölött. Reménykedik, 
hogy amit keres, nem az utolsó könyvben rejlik. Reménykedik, hogy álmodik még, és megkö-
nyörülnek rajta.

De nem álmodik, és nem számíthat könyörületre. J. az utolsó könyvet is befejezi, százszor ol-
vassa el az utolsó mondatot, még bámulja egy ideig a pontot, majd kiégett aggyal, mereven néz a 
semmibe, míg álomba nem alél. Innen átlép egy másik, egy mélyebb álomba, majd a következőbe. 
Az álmok fenekén egy kitépett lapra bukkan, ám ezt elolvasni csak ébren lehet. Kétségbeesetten 
próbál fölébredni, de csak újabb meg újabb álmokba téved. Végül fuldokolva tér magához – vagy 
csak hiszi azt, hogy fölébredt –, s mintha már ezerszer olvasta volna, a végtelen könyvoldalon 
rábök ama bizonyos szóra – de az a név nem istené, nem is a halálé. 


