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Kicsi gyíkocskák 
napoznak a lövészárokban
SÏT[MFU

Mindenki megkísérli
hogy átbújjon a t# fokán

de egyik sem születe" tevének
Kassák Lajos

mindegy […] akár i" Amerikában éhen, akár o" egy 
golyó által meghalni 

Koszta Márton

Mert mi emberek: a történeteink vagyunk, a történeteket 
pedig el kell mesélni.

Odo Marquard 

És istenüket nem tudák másképen szeretni, hanemha 
keresztre feszíték az embert!

Nietzsche Frigyes

Egy óra alvás, egy óra terep és egy óra ügyelet a fegyverszobában. Ez a rutin egy héten keresztül. 
Nap mint nap, óráról órára. Kezd!dö" azzal, hogy elájultam. A kávétól. A laktanya kantinjában 
sört lehet venni, pálinkát is pult alól, haveroknak marihuána is akad, de kávét nem, az csak a tisz-
teknek jár. Hogy ennek mi az oka, rejtély. Ez van. Lehet, nem akarják, hogy túlpörögjön a csorda. 
Böfögni, vigyorogni szabad, csak ne pörögj már az isten szerelmére! Jelentkeztem !rségre, és 
amint a helyszínre értünk, egy, az erd! mélyébe rejte" l!szerraktárakkal és üzemanyagtartályokkal 

%(/,9BXM�LQGG����� ���������������������



34|Szépirodalom

teli dombhoz,1 az els!, amit kiszúrtam, a kék, plasztik vízforraló, melle"e dunsztosüvegben kávé. 
Emlékeznek, amikor a kereszteslovag el!" felfénylik a szent Grál? Kb. de"ó ugyanaz. Nem tudom, 
mennyit iha"am meg o" hirtelen, csak arra emlékszem, hogy iszom a kávét, majd a következ! 
pillanatban mindenki körülö"em áll és egy pléh öntöz!kannából vízzel locsolnak. A köztes id! 
hiányzik, de az az egy biztos, hogy jó volt. Ennyi id! után elájulni is jó volt egy bögre meleg, 
g!zölg! kávéval a kezemben. Végre valami kiütö", ha néhány másodpercre is (nem tudom, mennyi 
id! telt el, csak tippelek), de kiütö" (Muhammad Ali: „lebegj, mint a pillangó…”). Az eligazí-
táson, kezemben egy újabb bögre kávéval, hallgatom az utasításokat. Az éles l!szer nem játék.  
Nem lövünk le senkit, csak ha muszáj. Ha más opció nincs. Néha muszáj. Ha ellenséget lövünk 
le, egy havi eltáv, kötelez! pszichológiai ellen!rzés melle", ha nem ellenséget, akkor hadbíróság. 
Sorkatonáknak jár az eltáv, mert még amat!rök, a hivatásosoknak nem. Konklúzió: megéri ellen-
séget l!ni, nyito" szemmel járni az erd!t, mint vad!r, és várni, lesni, mikor j! az ellen. Nyulakra, 
!zekre, a szomszéd néni csirkéjére, paradicsompalántáira nem lövünk. A kijelölt terület arra az 
ado" órára csak a miénk. Bitoroljuk, mint földesúr, minden joggal, ius primae noctis, ha adódik, 
de persze sosem adódik. Oda nem jöhet senki. Nem is akar. Ha akar, lövünk. De jöhet ellen!rzés, 
akik majd igazolják magukat. Ha háromszori felszólításra sem igazolják magukat, lehet l!ni. Kérdés: 
hogy igazolom, hogy nem igazolták magukat, mikor igazolni kelle" volna, ha lelövöm mindet? 
Válasz: olyan nincs. A hadsereg egyik szépsége, hogy mindenre van egy egyszer#, határozo" válasz.  
Nem túlbonyolítani, visszakérdezni. Nemrég egy kiskatona !rségen lel!"e az összes társát.  
A kiskatona magyar volt. Mindenki rám néz. Békésen iszogatom a kávémat, de azért ebben a békés 
kávézgatásban igyekszem sugallni, szuggerálni, hátha terjed a leveg!ben, molekuláról molekulára, 
hogy nincs ám i" szarakodás, egy magyar !rségben is magyar, és mint olyan, kiszámíthatatlan, 
jobb nem húzgálni az alvó magyar kunkori bajszát. Valójában azt sem tudom, mért vagyok i".  
Egy magyart sem vi"ek !ségbe rajtam kívül már egy ideje, épp az éles l!szer mia". Ennyire meg-
bízható lennék? Megbízható magyar termék. Ez már engem is megijeszt. Nem akarok ennyire 
megbízható lenni, már a saját önérzetem mia" sem. Nem szeretnék megbízható tükörképembe 
nézni. Id!nként kórházban dekkolok, id!nként elájulok, egyszer még azt is sikerült elérnem, hogy 
a századosom kerek perec kijelentse, „nincs annál veszélyesebb, mint mikor egy magyar szerbül 
beszél”. Valami hülyeséget mondo" és visszaszóltam. Ez csak egy szerencsés tény. Bár az iskolában 
tanultam szerbül, kötelez! heti két tanóra, valójában a Színm#vészeti Akadémián a párhuzamos 
szerb osztálytól tanultam meg igazán a nyelvet. Az egyik rendez! szakos hallgató (Marko MiloLeviM 
– csak névrokon) vizsgael!adásában játszo"am. Oscar Wilde: Salome. Heteken keresztül gyakorol-
ták velem együ" a szövegemet, helyes kiejtés, hangsúlyozás. „Pogledaj mesec. Mesec noMas izgleda 
jako Nudnovat. Ona izgleda kao Oena, koja ustaje iz groba.” Id!közben egy magyar színészkolléga 
megkérdezte az akadémia folyosóján: Ha velük dolgozol, mért nem jelentkeztél a szerb osztályba? 
Ennyit a szerb nacionalizmusról. Nacionalizmus volt, van, lesz, mindig, mindenhol. Az ostobaság 
internacionáléja a nacionalizmus. Azt mondják, a nacionalizmus kiváltó oka az ismeretlent!l való 
félelem. Az ismeretlen izgalmas, új tudás, új tapasztalat, nem értem, nem is fogom megérteni, 
mért kell e"!l félni. Végtelen változatosság, végtelen kombinációban, mondaná Spock.2 De vissza 

1 Azt mesélik, hogy i" régen nem is volt domb. A második világháború után gigantikus méret# üzemanyagtartályokat 
építe"ek a völgybe, befedték földdel, fákat és bokrokat ülte"ek fölébe.

2 Star Trek %lmkarakter, nem Dr. Spock, a gyereket szakszer#en, szakszer# könyvb!l nevel! anyukák véd!szentje.
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a kávéhoz. Az út túloldalán lév! boltból hoza"am két kiló kávét. Egy hétre elég lesz. Alvás ruhá-
ban, bakancsban, ha tisztálkodni akarok, korábban kell felkelnem, váltás, séta egy órán keresztül, 
néha megállok Terminátornál, a jól képze" farkaskutyánál, aki örömmel tépi le az ember kezét, ha 
meglátja a r!t vörös, kiképzésekhez használt karvéd!t, majd !rség a fegyverszobában, kávé, cigi, 
tévé melle". De legalább nincs reggeli torna (ezt mindig utáltam), kiképzés (erre csak az utóbbi 
id!ben, mióta van, jö"em rá, hogy utálom), nincs 40 láb- és testszagú, büdös katona, csak a napi 
rutin, és mindenki békén hagy mindenkit. Azért, amikor vállamra veszem a puskát, teli tárral, 
feszülten, ugrásra készen %gyelnek.

– 

Április vége és esik a hó. Még két nap !rség, és mehetek vissza a laktanyába. Még két nap, és ismét 
reggeli torna, gyakorlatok, csizmapucolás. Esik a hó, hideg van, de csend van és béke is. A hó- 
pelyhekkel együ" ez a mérhetetlenül súlyos csend is ránehezedik az erd!re, és ala"a minden 
mozdulatlanná dermed. O"hon ilyenkor már készülni szoktunk a majálisra. Sátor, szalonna stb. és 
egész hétvégén dorbézolás a Tisza partján. I" még esik a hó. Összekucorodok egy bokor tövében, 
fejemre húzva a nagy, orosz, bokáig ér! kabátot és becsukom a szemeimet. A kabát bolyhai csik-
landozzák az orrom. Mint egy puha sz!rrel bélelt egérlyuk. Óh, Fjodor Mihajlovics!3 Az egérlyuk 
mindenhol egyforma. Puha, békés, és ebben a puha békében !rjöngeni tud az ember. Prjöng, 
ha gondolkodik. Ha még tud gondolkodni és nem mosták simára, fényesre és patyolatfehérre az 
agyát. Fjodor Mihajlovics, negyed ennyi is elég lenne. Tudatból, tudásból, értelemb!l, racionális 
gondolkodásból. Csak negyed ennyi, vagy még annyi se. Akkor béke lenne i" az egérlyukban. Akkor 
semmi mást nem tennék, aludnék, ennék éjszaka a többiekkel, ha épp nem vagyok szolgálatban, 
nézném a pornó%lmet a színhibás televízióban (a szerepl!k élénk rózsaszín#ek, rózsaszín párdu-
cok dugnak a tévében), innám a sört, pálinkát, gyújtanám sorban a cigare"ákat, egyiket a másik 
után, és letelne ez az egy év, mintha semmi se történt volna. Hazamennék és jöv! ilyenkor már a 
Tisza partján lennék én is. Nekem meg i" kell most, többek közö" mia"ad is, Fjodor Mihajlovics, 
i" kell !rjöngenem a kabát ala", az egérlyukban. Nem Szibéria, de akkor is szar. Olvastam, sokat, 
el!zmény–következmény, ok–okozat, minden, ami könyvb!l olvasható és amire húsz év ala" 
futo"a, tanulható, i" van a fejemben, i" az egérlyukban, és ez baj. Most emia", mia"ad, nem tudok 
aludni. Olvastam, miközben a l’homme de la nature et de la verité4 csak úgy élt, benne a világban, 
ösztönösen, gyakorlatiasan stb., és mindeddig nem is irigyeltem. Nem érdekelt. Úgy voltam az 
egésszel, hogy mindenki úgy él, azt kezd magával, amit akar, nem érdekel, nem foglalkozom vele 
és cserébe csak annyit kértem volna, hogy velem se foglalkozzanak. Nem így történt. I" dekkolok 
az egérlyukban, hideg van, esik a hó és még aludni sem tudok. A civilizáció, Fjodor Mihajlovics, 
ó, az a civilizáció, az ember megszelídül a civilizációtól és kevésbé lesz képes a háborúra, tudjuk, 
hogy ez marhaság. Ugye, tudjuk? Gonoszabbul és galádabbul áhítozik a vérre, mint annak el!"e. 
Mikor nagyapám a világháborúról mesélt, mintha az obsitos katonát mesélte volna. Egy régen 
volt, elfelede" világ történetét, amelyben nem tudni már, hogy mi volt a valóság és mi a képzelet 

3 Dosztojevszkij.

4 A természet és az igazság embere (francia), Dosztojevszkij megfogalmazása.
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szüleménye. Sosem gondoltuk volna, hogy ismét megtörténhet. Miért is? Miért is lövünk le egy 
másik embert? A szadista odamegy, nézi, élvezi a másik kínját. I" sort#z a távolba és még arra sincs, 
még csak elméleti lehet!ség sem, hogy odamenjünk, lássuk, mi is a következménye, az okozata a 
golyózápornak. Semmivel sem leszünk többek, ha mások megsz#nnek létezni. Kevesebbek se, ha 
élnek. A pópa megáldo"a a szerb hadsereget. Lesz megdics!ülés, mennyország, Jézus kézen fogva 
vezet majd be a nagykapun. De ahhoz le kell, hogy l!jenek. Nem mi kell, hogy lel!jünk mást. Amíg 
élünk, nincs mennyországvízum. Valójában ki kellene állni a mez!re és várni, hogy mikor l! le valaki. 
Szép is lenne. Mindenki csak állna a mez!n, mint a pipacs, és várná, hogy hátha l! valaki. És senki 
nem l!ne. De a l’homme de la nature et de la verité nem gondolkodik. Neki elég, ha van, létezik és 
képes mindenféle ellentmondásra. Fejében minden mondat új bekezdés. Minden mondat t!mon-
dat, minden szín vagy fekete, vagy fehér, és még csak szarul sem érzi magát emia". Miközben én, 
i", Fjodor Mihajlovics, i" az egérlyukban, a kabát sz!rszálai közö" próbálom megkeresni a választ, 
azt a bizonyos miértet mindenre. Ahelye", hogy készül!dnék a majálisra, összepakolnék néhány 
könyvet, meséket, legkisebb király%, hétsz#ny# kapanyányimonyók stb., besétálnék a Tiszába, amíg 
el nem kap a sodrás, Tisza, Duna, Fekete-tenger és jöhet a cet. Így búcsúznánk egymástól, Fjodor 
Mihajlovics. C’est La Vie! Csak még azt lenne jó megtudni, meddig él egy cet. Vajon túlél-e engem? 
Frusztráló, hogy akár el!bb meghalhat, és egy döglö" cet gyomrában, mint most i", a kabát ala", 
még így látatlanban is úgy gondolom, rossz lenne. Nem mintha i", most nem lenne rossz. Az orosz 
katonakabátba kucorodva, miközben esik a hó, betakar, egyre nehezebb tartani a fölém tornyosuló 
hókupacot. De akkor is… egy cet gyomrában, ha döglö" az a cet…

–

Végel makrója nézegeti a kockás ingeket. Szórakozik, kikapcsolódik, ! így %atal. Talán ezért nem lesz 
ez a generációm nagy regénye, ahogy több korábbi generációé igen. A bátyám napokat töltö" azzal, 
hogy az újonnan vásárolt farmernadrágot borotvapengével térdnél, combnál felvágja, kirojtozza, 
pont úgy, ahogy az MTV videoklipekben lá"a. Fontos volt. Neki ez volt a fontos. És ideje is volt rá, 
na meg farmernadrág, amit felszabdalhato", és különösebben nem kelle" azzal foglalkoznia, hogy 
a foszlás egy id! után megállíthatatlan, reggelente beleakad a nagylábujj, továbbtépi és gyorsabban 
elrongyolódik. a nyolcvanas években ez már nem volt akkora dolog. Ahogy a hosszú haj, b!rkabát, 
láncok, kit#z!k sem. Apámnak néha szólt egy-egy rend!r, hogy nem ártana oda%gyelnie a %ára, 
de semmi komolyabb vegzálás. A kilencvenes években megváltozo" minden. Köztünk már soha 
nem volt téma az öltözködés. Kimaradt, mint téma, feleslegessé vált. Volt ruhánk, tiszta, kicsit 
kopo", i"-o" foltos, de tiszta, erre anyáink nagyon ügyeltek, legalább az a minimum legyen meg. 
Van minimum, emberi minimum, és ilyenkor derül ki, hogy az mennyire is minimum. Nagyon.  
Az id!sebb testvérekr!l lemaradt farmernadrág, ing, kabát, olyan volt ez az egész, mint mi magunk. 
Tizenévesen már kicsit kopo"ak, de tiszták. Egy ideig svájci nagynénémék még hozták zsákszámra 
az unokatestvérem kin!"/megunt ruháit, majd már !k sem jö"ek. I", a laktanyában már több mint 
egy hónapja nincs meleg víz. Fürdés, borotválkozás hideg vízben, ruhamosás szintén. Szappan-
nal. Büdös volt minden, biztos, de egyszerre büdösödtünk meg mindannyian, senkit nem zavart.  
Mért is zavarna más szaga, ha én sem tudok felmutatni semmi jobbat. Ez is a bajtársiasság egyik foko-
zata. Kémiaórán, a laboratóriumban a tanárn!nk kínosan ügyelt kvalitatív analízis során a pontos 
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verbális meghatározásokra.5 Nincs olyan, hogy büdös, a helyes meghatározás: kellemetlen illatú. 
Nos, az egész laktanya kellemetlen illatú volt. Messzir!l b#zlö" az egész. Amikor a laktanyából a 
l!térre vonultunk, keresztül a városon, általában pont akkor, mikor a gimnazista/egyetemista lányok 
sietve igyekeztek az iskolába, minden egyes tavaszi miniszoknyát hosszan elnyújto" fü"ykórus 
köszönt meg. Elindult a menetsor elején és végigfuto", mint bizsergés is talán, az egész századon. 
A látvány, mert van, amikor csak vizuálisan lehet, mint pl. most. Három hónap bezártság után 
már egy bokavillantás is majdhogynem a pornó kategóriába tartozik. Mit szólnál hozzá, ha hatvan 
izzadtságszagú, messzir!l b#zl! n! csorgatná rád a nyálát?, kérdeztem a melle"em menetel!t!l. 
Rám néze" és vigyorogni kezde". Nem, nem erre gondoltam. Végel makrójának is o" a n!je és 
mégsem, valahogy mégsem jön össze neki. Pedig kockás ing, tiszta, gondolom, nem kellemetlen, jó 
illatú kockás ing, és mégsem. A háborúban minden fontossági sorrendben történik. Apám például 
ekkor szoko" le a mindennapi kocsmázásról. Fontosabb volt neki, hogy minden nap étel legyen 
az asztalon, mint a pelinkovác.6 A zokni büdösebb, mint a trikó, a trikó büdösebb, mint a nadrág. 
Így, ebben a sorrendben mossuk esténként a ruháinkat a mosdóban, és a bajtársiasság megköveteli, 
hogy mindenki sorra kerüljön, legalább egy pár zokni erejéig takarodó el!".

–

Kilencvenhat tavaszán, ahogy kezde" felmelegedni az id!, fogtuk az erkélyen lév! dobozokat, tele 
vagdalthússal, és cipeltük le a pincébe. Apám, az öntöde portása, a konyhai dolgozóktól minden 
nap kapo" egy kenyeret és 2-3 doboz vagdalthúst, cserébe nem %rta"a, hogy mi lapul a zacskókban, 
táskákban. Egy szelet kenyeret és egy doboz húst megeve", a többit hozta haza nekünk. Ez volt az 
ebéd és a vacsora. Minden nap. Löncshúsból szinte bármi elkészíthet!. Töltö" káposzta, spage"i, 
fasírt, ez már csak kreativitás kérdése. Kilencvenhatban megjelenik Peter Handke Igazságot Szer-
biának cím# könyve. Kilencvenhatban (plusz/mínusz 1-2 év) a szomszédaink, %uk esküv!je el!" 
átköltöztek a mamához egy éjszakára, a konyhába, hogy a %atal pár legalább a nászéjszakát ke"es-
ben tölthesse. Kertszomszéd, a reggeli kávét már o"hon isszák meg, nem vi"ek magukkal semmit. 
Peter Handke hitvesével nászútra jö" Szerbiába, és közben jegyzetelt. Katonák, alig húszéves gye-
rekek, rohamcsomaggal szállnak fel a zöldre feste" autóbuszra. A puskák néha összekoccannak, köd 
van, pára csapódik le a tölténytáron. Lábszárukon vékony csíkban nedvesedik a nadrág. Húgyszag 
terjeng. Peter Handke „Koszovó megtartásáért harcoló szerb szerzetes” szeretne lenni. Párizsban.
Én is Peter Handke szeretnék lenni. Párizsban.

5 Mélyen megsért!dö", amikor egyszer azt merészeltük mondani, hogy szép az új kocsija. Nem kocsi ez, hanem 
autó, morogta, és hetekig sérte" arckifejezéssel robogo" be órára, leadta a kötelez!t, és szó nélkül visszavonult a 
tanáriba. Semmi könnyed csevej, mosoly, kellemes tanár-diák purparlé.

6 Keser#lik!r.
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