
Ladik Katalin közreadja

AGNUS DEI
– részlet a készülő regényből –

LÁZAS TELEFONDRÓT MARSEILLE-BUDAPEST KÖZÖTT –
AGNUS DEI És A HASONMÁS

– Nem tudom, lázas vagyok-e még, vagy elmúlt már
tőlem a láz, amelyben az élet alvója szenved – hallom
a költőnő jellegzetes hangját a telefonban. – Azt remél-
tem, hogy megkapta a levelemet és a mellékelt
videokazettát, amelyet innen, Marseille-ből küldtem
magának, és azért hívtam fel, mert arra szerettem vol-
na megkérni, ne tegyen említést a férjének azokról a
dolgokról, amelyeket vele kapcsolatban írtam – határo-
zott és gyors beszédmódja itt bizonytalanná válik. –
Azért jöttem ide idegenbe, hogy megtaláljam a bizo-
nyosságot, eljussak a felismeréshez, amelyhez egyedül
a szenvedés az út. Márpedig a tudás, a Biblia szerint,
az ember boldogtalanságának legfőbb okozója. Hát
nem furcsa, hogy ennek ellenére, az ember mégis ki-
mondhatatlanul sóvárog utána, ragaszkodik hozzá, és
semmi élevezetekért nem adná cserébe? – kérdezi in-
kább önmagától.

Az az érzésem, mintha egy hangos monológ fül-
tanúja lennék, egy beavatott, de nem beszélgetőtárs –
ezért nem is válaszolok a feltehetőleg nem is nekem
szánt kérdésekre.

– Őszintén kívánom, hogy megtalálja azt, amit
keres, de én minek nevezzem azt az érzést, amely im-
már két éve azt mondatja velem, hogy elegem van,
nem bírom tovább, nem bírom...

Csend lett. Mindketten hallgatunk. Csak saját fel-
csukló lélegzetemet hallom a telefonkagylóban.

– Maga olyan távol van, de mégis beleszőtte magát
az életembe, és nem tudom, hogy ez jó-e, vagy rossz,
de kimozdult az életem maga miatt, és félek ettől.
Tudom, valami történni fog velem, és ehhez a felisme-
réshez maga és egy honfitársa, egy újvidéki név-
rokonom juttatott el.

Hosszú csend. Megszakadt a vonal? Semmi. Semmi!
Érted? Nincs semmi! Elsilányult az életünk, érzem,
eltompultunk, elbutultunk, hát nem érted, hogy nincs
semmi... semmi...

– Arra vigyázzon, meg ne csalja önmagát – mondja
hosszú hallgatás után. Erre összeszorult a torkom.
Elevenemre tapintott.

– Csak tudnám! – nyöszörgöm. – Ha tudnám!
De ő csak hallgat,
– Ez lenne hát az öregség? – kérdezem inkább ma-

gamtól . És hiába várom a választ – a vonal megszakadt.

***

Közelkép. Eleinte rezzenéstelennek tűnő
arc. Sokáig. Ha nem pislognék, nem ven- kr
ném észre rajta a változást. Míg feszül- kr kr kr
ten figyelem az ismerős arcot, súlyos zs ny hr hr hr
redőnyként csapódik le két szemhéjam szá- jaaaaaaaaaaaaj
raz szemgolyóimra. Ezek a nézést megsza-
kító, ismétlődő piciny szünetek teszik sssssssssssssssss
fokozatosan érzékelhetővé a változást az
arcon. Meglehet, ez az enyhén csodálkozó
arckifejezés kezdettől fogva ott volt, a héja héja héja
zöldesszürke szem, amely időnként oh oh
összeszűkül, majd kitágul és könnybe drrr
lábad, de miféle érzések homályo- lökölökö
sítják el a szemet, hiszen az arcon semmi ny ny ny ny ny
sem látszik, igaz, az ajkak kissé nyitva
vannak, mintha csodálkozástól maradt volna jeeeee jeeeeee
egy „nahát!”, vagy egy láthatatlan buborék
nem engedné összezárni őket. Csodálkozó
és érzéki arc, sötétbarna, vállig érő héja héja héja
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hullámos haj, néha az ajkak megremegnek,
na, de az orrcimpák! Minden pislogás -
újabb felfedezés! A nyak. A nyakon időn-
ként kiduzzadó ütőerek testi erőfeszítésről
tanúskodnak!

Hasbeszélő! Biz isten, hasbeszélés az,
amit látok és hallok! A furcsa, gurgulázó
hangokat és szavakat ő adja ki magából,
kezdettől fogva az ő torkán jönnek ki ezek
a különös énekhangok, miközben a szája meg
sem mozdul.

A levegőből kötelet sodor, és a légörvény-
kötelet maga felé húzza, ütemesen húzza
mindkét kezével.

Aztán lélegezni kezd. Végre, láthatóan és
hallhatóan lélegzik. Az arca is életre kel.
A kép kitágul. HAJNAL. Fehér falak veszik kö-
rül három oldalról. Elől, a negyedik fal
helyett HAJNAL, egy sűrűn redőzött, átlátszó
nájlon fólia, függönyszerűen lóg le a mennye-
zetről, és hullik egy nagy halomba a kőpad-
lóra, habcsókot képezve. Most látszik egész
HAJNAL alakja, hosszú, HAJNAL fekete csipke-
ruhát visel, hátra megy, felveszi a köcsög-
dudát, megnyálazza HAJNAL ujjait, húzogatja a
nádat, miközben énekelget és gurgulázva sikon-
gat HAJNAL, kétségtelenül erotikus. A
fólia függöny előtt összegyűltek HAJNAL
feszülten figyelik. Újra hátra megy,
leteszi a köcsögdudát, és beindítja a
HAJNAL kazettás magnót.

Magára teríti a nájlon fóliát, tőrt vesz
elő, jobb kézkivágás, átdugja rajta a ke-
zét, bal kézkivágás, fejnyílás, és kész a
jelmez! Lassan körbejárja a helyszínt. A
díszlet-jelmez utána hajol. Erőteljes arc-
játék. Az arca! A függöny szegélyét szájá-
ba veszi, a szájába, a testébe igyekszik
gyömöszölni az egész díszletet, gyömöszöl,
zabál, magába dugja, bezabálja a fóliahegyet,
hatalmas hasa lesz, és közösülni, vagy szülni
készül, de meglehet, mindkettőt. A maradék
lelógó anyagból emberi formát, bábot alkot,
azt szorongatja féltőn, elgyengülve szenvedőn,
zihálva, érzékien. Két karját széttárja – most
elrepül.

Fejdíszt alkot a fóliából, fején tartja két
kézzel, ő az ara, a függöny elé jön
egyszerűen, tisztán, mintha semmi titka sem
volna, kortalanul. A kis asztalkáról felemel
egy ablaküveget, arcára szorítja. Az arca
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szétlapul, eltorzul, félelmetes kocsonyává
válik. Nyelve belefúródik a fülébe, orra a
szájába tapasztva, szemöldöke a homlokára
csúszott. Ő a szörny-angyal, minden emberi
csúfságot magára vesz, és vezekelni akar.
Belélegzi üveg-hasonmását, elhomályosul.

Lófarokba köti a haját, fekete harisnya-
nadrágot húz a fejére. Középkori kétszá-
rú sapka? Kétágú hajfonat? Madár-járással
mozog, a harisnya-hajfonattal felköti az
arcát, erős mimika. Ő a Jalonta?

Az asztalkáról felveszi a tükröt, bal arcá-
hoz, jobb arcához, az álla alá teszi, meg-
kettőzve látjuk, mint a kártyák dámáját.
Melyik az igazi?

Harisnya-fejkötőjét leveszi, foga közé fogja,
két szárát uj jai közé fűzi, miként én
is gyerekként színes fonallal játszottam ezt,
a gubancból változó, meglepő alakzatok,
szűkülő, táguló fonálrendszerek alakulnak és
omlanak össze újra gubanccá. Legvégül egy fe-
kete háromszög, felfelé álló csúccsal foga kö-
zött. Az élőkép kimerevedik.

Az asztalkáról felveszi, és magasan feje fölé
emeli a megnyúzott, véres bárányfejet. Szertar-
tásosan körbe járva, felmutatja.
Saját fejére helyezi. A bárány
nyitott szeme! Kitárt karokkal áll. Arra vár,
hogy fentről lecsapjon rá, és elragadja valami?

Akkor magasra emeli a pohár vörösbort. Csönd.
Soha ilyen csöndet! És ebben a csöndben
hallom hogyan csordul a bor a nyálkás,
rózsaszín bárányfejre, onnan lecsorog a
nő arcára, hajára, nyakára, a kőpadlóra.
Összefolynak ők ketten”.

Feljajdulnak. Félelmetes fájdalommal. Jaj.
Jaj. Húsfejdíszével, áttetsző függönyébe
lassan besodorja magát, begubózik, beszövi
magát önnön díszletébe, Déva várába, tágra
nyitott szemű, hús-szirmú gyermek-vőlegé-
nyét melléhez teszi, majd újra magasan feje fölé
emeli, és bevárja idejét.
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mindent tudni akarok
megdermedni a falakon
ott áll és ring
a törékeny helyszínen
most éppen álmodik
és tudod-e vajon hogy
miről hát rólad ha nem
álmodna rólad mit gon-
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se lennél hiszen te csak
egy álomkép vagy hipp
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anyám édesanyám
az éjjel azt álmodtam
egy fekete kereszt
két fekete holló
vállaimra szállott
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A videokazetta dobozán ez olvasható:
L agneau de Dieu et le Double
Hommage a Antonin Artaud
Galerie Meyer Marseille, 1996. II. 20.
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