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Pongrácz P. Mária

A Táltos
HATTYÚSZÁRNYON

Úgy érkezett a város főterére, mintha a régmúltból jönne. Gör-
nyedt háta mégis kiegyenesedett, akár a szálfa. Vaskos lábával 
rátámaszkodott a kőburkolatra, és úgy állt ott, mint a szobrok. 
Perzselt a nap. Az emberek keresték az árnyékot – a közeli park-
ban, a vendéglők teraszán, ahol vízsugárral öntözték az ernyő-
ként kifeszített vászon borítót.

A zenélő óra mellett állt már egy jó ideje. Jégteste védte, akár a 
páncél. Körülötte gyermekek hancúroztak. Galambokat kerget-
tek, s azok, mint szárnyas labdák megugrottak, majd visszatértek 
hozzájuk, és hagyták, hogy borzos tollaikat megsimogassák.

Ő sohasem játszott a galambokkal. Az ég madarait kereste. 
Azokat akarta megérinteni, magához csalogatni, hogy megtanít-
sák repülni. Gondolatai ilyenkor velük szárnyaltak, és bejárták a 
messzeséget. Látta a jövőt is felderengeni a ködből, biztatóan, csa-
logatóan hívták álomképek.  A szülei büszkék voltak rá.  Ez a gyer-
mek olyan mint a táltos, hallotta nem is egyszer, hogyan dicsek-
szenek vele a rokonoknak, a szomszédoknak, az ismerősöknek.

Hirtelen kivált a tömegből egy kisfiú. Hozzá szaladt. Nem félt 
tőle. Megérintette jégtestét, a karjába kapaszkodott. Nevetett. 
Megmutatta neki nemrég kinőtt fogát, dicsekedett, büszkélke-
dett vele. Ő foggal jött a világra, a szülei örömére. A hiedelem 
szerint csodagyerek született. Szép jövő, hosszú élet vár rá.

Most túl van nyolcvanadik életévén. Az idő elrepült. Magá-
nyosan viseli a terheket, nem panaszkodik, nem is várja azt a 
végső percet, amitől mindenki retteg. Ő táltos, repülni, keringe-
ni fog a világmindenségben. Az emlékeit szerteszórja, csillagpor 
lesz belőlük. Fénylik most is minden körülötte. A hullócsillagok 
azzal csábítanak, hogy megérintik a földet. Szikrákat szórnak 
szerteszét, és elkápráztatnak közelségükkel.
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Izgatottan nézett körül, mintha újból fel akarná fedezni a vá-
rost. Ismerősöket keresett, nagyon szeretne beszélgetni velük. 
Körülötte nőtt az embertömeg. Gyűrűként szorította. Tekintete 
elveszett a labirintusban. Ki akart szabadulni. Vergődött a város 
forgatagában. Tudta, érezte, hogy sikerülni fog a találkozás. A 
sámán jött el ismét az emberek közé, meg akarja érinteni őket. Ki 
szeretné tárni karjait, hogy megölelje a régen nem látott baráto-
kat. Egy mozdulat kell csupán, hogy visszatérjen közéjük.

A mozdulat késlekedett. Tekintete elveszett a tömegben. Me-
rengve bámult a semmibe. Nem talált kapaszkodót. Várta, hogy 
felfedezzék, észrevegyék. Gyöngéden megérintsék, kisimítsák 
csapzott haját a homlokából. Lássák kerek, fénylő szemét, s a 
fekete golyók táncoljanak az arcán. Meghódítsa az emlékeket, s 
győztesen nevessen, mint régen. Hívják magukkal egy kiállításra, 
az operába, a színházba. Annyi boldogság van itt a földön. Miért 
kering mégis, árnyékba rejtőzve, mint a szellemek?

Itt van, és még sincsen. Csak a teste merevedett meg, a lelke most 
is élénk, a tekintete is kutató, fáradhatatlan. Észreveszi az Opera be-
járatánál álló hirdetőtáblát. Nagy, színes betűkkel írják, hogy pénte-
ken este ismét műsorra tűzik  A hattyúk tava balettet. Még három 
nap van az előadásig. Vagy három esztendő. Mint a mesékben. 

Szerelmes volt ebbe a balettbe. A hattyúk tánca elszédítette. 
Velük forgott a színpadon. Hagyta, hogy magával vigye a zene a 
fehérségbe, a varázslatba. A hattyúlányok gyöngéden átölelték. 
Együtt ringatóztak, lebegtek a térben. Az álomszerű fehérségből 
ekkor kivált a fekete hattyú. Táncolni kezdett, gólyalábon per-
gett szédületesen, mintha nem akarna megállni az ördögi forgás-
ból. Közben magával húzta őt is, nevetett, hogy foglyává tehette. 
Mindörökre.

Annyi esztendő telt el azóta, hogy hatalmas, lángoló piros ró-
zsacsokrot ajándékozott a fekete hattyúlánynak, amikor minden-
ki az ártatlan fehérséget ünnepelte. Gondolatban rózsaszálakkal 
ölelte magához a rosszat, s azt rebegte, igaz, csak önmagának, 
hogy szeretlek. Megérintette a démon, s jó volt érezni, hogy fog-
lya lesz a szemfényvesztésnek. Engedte, hogy elcsábítsák, vigye 
magával az örvény, szálljon alá a mélybe, mint kit elátkoztak.
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Ha a fekete hattyúra gondol, ma is érzi, hogy a szerelemnek 
nincs határa. Átjárja a testet és a lelket, a táltosból ember lesz, aki 
tud vágyakozni, sóvárogni valamire, ami olyan közel van hozzá és 
mégsem tudja megérinteni. Emlékké zsugorodik, még mielőtt be-
teljesedne. Mert nem ölelhette magához sohasem, csak gondolat-
ban. Elválasztotta őket a színpad, a valóság. A függöny lehullásával 
a  képzelet világába emelkedő élmény. Gondolatai vitték tovább 
ilyenkor, néha olyan messzire, hogy félelmet érzett. Bolyongani 
fog, mert nem tud, vagy nem akar már visszatérni. Fogott rajta a 
varázslat a táltos megszédült vágyaitól. Tébolyultan kereste azt az 
egyetlen nőt, akit magának akart társnak, szeretőnek.   

Beborult az ég. Látta, amint fekete foszlányok keringenek a feje 
fölött, majd sötét függönyként borítanak be mindent. Menekül-
nie kell ebből az alagútból, minél gyorsabban. Meg kell mentenie 
az álmát. A fekete hattyú biztosan ott kering a külvárosi házának 
a kertjében. Vergődik, hogy ne sebezze meg a szél. 

A parkon át szaladt, mint akit üldöznek. A fák hajladoztak a 
szélben. Levelek hulltak a sétányra, mintha őszbe borult volna 
a táj. Nehezen szedte vaskos lábait, de vitte magával a félelem, 
attól tartott, hogy nem fog idejében hazaérni. Biztosan már vár 
rá a fekete hattyú. Tollait megtépázta a szél. Fodros ruhájába 
akaszkodtak a hulló falevelek. Nem tud peregni fél lábon, csak 
himbálózik. Dörgés szakítja meg Csajkovszkij zenéjét. A fúvós 
hangszerek nem tudják áttörni az ég morajlását, a hárfa felsír, 
majd belefullad könnyeibe.

Menekült tébolyultan. Nem látott senkit maga körül, a vihar 
elűzte a parkból az embereket. Nem törődött velük. Úgysem ér-
tenék meg az álmát. Nem ismerik a titkos jelszót, ami megnyitná 
nekik azt a varázslatos világot. Magára maradt mindörökre, ez a 
sorsa. Megátkozták látomásai. Nem kereste a földi boldogságot, 
és mégis érezte, hogy néha megérinti a beteljesülés érzése.

Tudta, hogy a hattyúk vándormadarak, de visszatérnek oda, 
ahol otthon érzik magukat. Ezért költözött a város szívéből abba 
a külvárosi kertes házba, ezért kereste a magányt. És várt a cso-
dára hosszú éveken át. Néha az volt az érzése, hogy hallja a haty-
tyúk dalát, éneklő madarak repkednek körülötte. Csak a fekete 
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hattyúlány maradt néma, de beszélt a teste, minden mozdulata, 
pergő gólyalába. 

Havazni kezdett, bizonytalanul, tétován. Kapkodott, hogy el-
fogja őket és megállítsa a telet. Mindhiába erőlködött.        

A pelyhek egyre nőttek, már el sem fértek a tenyerében. A nyár-
ból az őszbe, majd a télbe kergette valami ismeretlen erő. A díszle-
tek gyorsan változtak a színpadon. Hattyúk raja úszott át az égen. 
Keringőzni készültek, hópelyhekbe burkolózva várták, hogy fod-
ros, habfehér tütüt öltsenek magukra, hajladozzon a testük, úgy 
kérjék, legyen a megváltójuk, szerelme törje meg a varázslatot.

Mindhiába esdekeltek. A fekete sohasem kérlelte. Egyszerű-
en magával húzta a forgásba, vele örvénylett a vágy. Harminckét 
pergés, mely megismétlődött beteljesületlen álmaiban. Ha át-
ölelhetné, majd magához szoríthatná, egy pillanatra talán meg-
állna az idő. Sohasem öregedne meg.

Amikor erre gondolt, remegés járta át a testét. Mi lesz akkor, 
ha a fekete hattyú is megöregszik? Háta meggörnyed, fodros ru-
hája lecsúszik fonnyadt testéről. Pergő lába elgyengül, már nem 
tud forogni, csak himbálózik a levegőben. Segítségre vár. Át kell 
fogni a derekát. Gyöngéden megérinteni. Hagyni, hogy lecsúsz-
szon keze a fodros ruhán. Minden érintés akár egy villámcsapás. 
Felizzik a teste, magába szívja a zenét. Táncol a szeme, mintha ki 
akarna fordulni a gödréből.

Nem, a fekete hattyú nem öregedhet meg. Együtt él a halha-
tatlan zenével és a tánccal, hiszen ezekkel született. Megőrzi a 
kábulatot, mert ő maga a varázslat. Vele van most is, nemcsak 
álmait szövi át selyemfonállal, hanem hordozza, viszi magával a 
mese titokzatos világába. Ahol nyugalom van, mert álmodozni 
tud. A látomás és valóság között oly keskeny a határ. Átléphet 
rajta minden erőfeszítés nélkül. S ha átjutott, már nem hozhatja 
onnan vissza senki. Vele forognak a képek, testébe hatolnak az 
emlékek. 

A kábulattól nem akar megszabadulni. Hiába is erőlködne. 
Zsibbadt lábait feléleszti a tánc. S ő pereg, amíg a lélegzete tartja. 
Belekapaszkodik a fodros ruhába, mint a vitorlába. A part eltű-
nik. A végtelen várja. Szárnyal a messzeségben.  


