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SzőcS GÉzA köszöntése

Vaszilij Bogdanov: A horda
	 								Géza	Sztyepánovicsnak,	ha	lesz	jövő,	milyen	lesz?

töredékek	egy	verses	elbeszélésből

most elmesélem álmomat. 
ne rémüldözz. ne mosolyogj.
egy város utcáin kóboroltam, 
de ne kérdezd, ez a város hol van. 
nem szentpétervár volt, nem is moszkva,
Kijev, Párizs sem, Bécs sem, róma, 
egyetlen általunk ismert nagyvárosra 
sem hasonlított.
nem tudtam, hogyan kerültem oda 
és azt sem, mit is keresek ott.
rémülten néztem szomorú, 
szürke bérkaszárnyák sorát.
majd a házakat, sok csukott kapu, 
míg lopakodtam sikátorokon át, 
mögöttem lotyók, kóbor kutyák, 
koldusok, utcakölykök, csavargók. 
egy lezüllött világ…
Végül hatalmas térre értem,
s már nem maradhattam észrevétlen.
egy folyó folyt a tér bal oldalán.
Hol voltam? talány.
A folyóban paloták, kastélyok 
tükröződtek és templomtornyok,
de nem tudtam hosszan elnézegetni,
tovább kellett sietni.
Váratlanul másik, 
hatalmasabb térre értem ki.
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sehol senki. 
Csak a verebek fürdőztek a porban.
s ahogy ide-oda forgolódtam,
megláttam a tér közepén 
a lovasszobrot. Fürdette a fény. 
Galambok ültek az egykori hős fejedelem 
lekókadt fején.
mögötte felmagasodtak az akasztófák,
a szél mezítelen tetemeket lóbált, 
és hallottam a harangok szavát,
s menekültem volna a téren át,
biztonságos, sötét sikátorok felé,
amikor egy levágott fej hullott a lábam elé.
szeme nyitva volt, reám meredt, 
és környékezett az őrület. 
Felnéztem és egy tatár harcost láttam.
rohanni kezdtem a ragyogásban, 
hallottam gúnyos nevetését,
de elvegyültem 
a mellékutcákból kicsődülő tömegben. 
s ő nem üldözött, még nem.
társait is megláttam később –
amikor felfedeztem egy halovány nőt –
mokány lovakon ficánkoltak, 
röhécseltek, ordibáltak, 
görbe szablyákon tört meg a fény 
és elhagyott a céda remény, 
hogy innen élve menekülhetek. 
„De hát kik ezek?” – 
kérdeztem a szőke nőt. remegve 
ölelt és szája számat kereste.
egy vaskapu nyílt ki, váratlanul,
„itt megvárhatjuk, amíg elvonul
a horda, hátha nem keresnek.”
és a félhomályos udvaron át, 
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egy kertbe jutottunk, a fák
némi menedéket kínáltak.
De ő nem állt meg, 
málnabokrok között kerengtünk,
egy biztos zugot keresett,
hol nem lelhetnek ránk, 
a várost feldúló idegenek.

A fűbe feküdtünk le 
végül, 
szétnyílt kék köntöse, 
s anélkül, hogy valamit szólt volna,
lovagló ülésben ült rám,
fölöttem dobogott szíve, 
ahogyan rám borult, 
megfeszült nyaka íve. 
Hosszú almamag-barna haja lobogó zászló.
szép volt? igen, arra nincsen szó.
„De hát kik ezek, tényleg tatárok?”
„A horda! elfoglalták a várost.
Gyújtogatnak és fosztogatnak, 
élve ezek senkit sem hagynak. 
nem is tatárok – kazánok. 
átok ül rajtunk, hiszen látod…
ne tétovázz, nincs sok időnk, 
bármikor megjöhetnek ők.” 
és kék köntöséből kibújva,
remegve nadrágom gombolta.
„De hol vagyunk?” „A palotakertben.”
„melyik városban, mily időben?” 
nem válaszolt, fölöttem ringtak 
mellecskéi, e bíbor holdak. 
„én idegen vagyok itt, tudod, 
és nem értem jól a dolgokat. 
turista vagyok…” Közbevágott. 
„nem ismerem a turistákat.
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túl sokat fecsegsz. tedd a dolgod, 
vagy talán nem tetszem neked?
érzem, kívánod testemet.
Kedved telik bennem, ne félj.
inkább szeress engem s remélj.”
Hallottuk, távol, csikorogva 
tárult a kapu és nyihogva, 
lovak trappoltak az udvaron
minket kerestek vajon, 
a metszett szemű idegenek? 
Futottam volna, de ő, 
az ismeretlen szőke nő,
rám fonódott, nem engedett, 
hozzám tapadva reszketett.

elvágtattak a lovasok, 
a kerten át és ámulat 
öntött el, bámultam a nőt, 
az ég küldötte szeretőt,
széttárta lábait, mint könyvek 
lapjait. „engedd
végre már el magad. elmentek.”
s amikor végre megöleltem,  
hirtelen tűnt el mellőlem. 
Hogy hová, máig nem értem.
léggé foszlott a verőfényben?
De még éreztem illatát
Hallottam
csattogni almamag-barna haját.
De nem volt sehol, futottam
újra egy sötét sikátorban, 
földbe süppedő házak között,
s azt gondoltam: megőrülök, 
majd azt, hogy ez úgyis csak álom,
véget ér egyszer és megtalálom,
újra őt. szétnéztem. megálltam. 
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Dideregtem. tán reá vártam?
De nem jött. eltűnt. Az égbe, 
netán a fényben foszlott szerte.
Volt vagy nem volt? Hiába kérded.
Gyűlölöm a hetvenkedőket.
Volt. ölelt. Hallottam szavát.
tanúsíthatják a fák,
a málnabokrok és a fű, 
őrzi meg testünk lenyomatát.
nem olyan egyszerű?
mert ha volt és volt 
hirtelen hova tűnt el?
Végül felhagytam a reménnyel, 
hogy még ma megtalálhatom,
és hallottam, ó borzalom, 
a lovasok trágár kiáltozását, 
közeledtek utcák során át,
sikoltozó, jajgató embereket hajtva.
Ki tudja hova? 
A pokolba?
tudtam, egy házba 
be kéne már menni,
tanácsos lenne elrejtőzködni.
Két kapu is zárva volt, hiába ráztam  
a kilincset. Fel-felkiabáltam.
tovább futottam. Ha elérem a kertet,
találhatok menedékhelyet! 
De nem volt idő. rám rohantak 
és a vezér elé hurcoltak. 
lekapcsolták a karórámat, 
ámulva nézték. rám reccsentek, 
Csecsenek voltak? Kalmükök? 
De ismerték az orosz nyelvet,
ha törve is, oroszul beszéltek, 
s ahogy megszólaltam tatárul, 
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láttam, hogy a vezér elámul 
s nézi karórám. „mi lehet?”
„egy időmérő szerkezet.”
röhögtek. „Az időt mért kellene mérni?
miért élnél örökké. nem kell félni!”
Hallgatták órám ketyegését.
akár a manysi sámán. nézték, 
idegesen a percmutatót, 
amint a számlapon loholt.
„te ki vagy?” – nézett rám a vezér,
és nyúlt már töltőtollamért.
„idegen vagyok, átutazóba 
a városon, szóval turista…”
„turista? ezt a szót nem értem.
Válaszolj végre érhetően!”
„Bujdosó vagyok, zarándok, vándor, 
menekülök a nagyvilágból…”
„szerencsére már nem sokáig, 
tudjad, a halálod vár itt…
sokat keresett. Végül megtalált, 
s most megismered te is a halált!” 
és fölemelte görbe kardját.
Földre zuhantam, úzik hangját 
hallottam. Kelepeltek egyre, 
s ők reám estek, test a testre.
Fekete ruhás kommandósok 
húztak ki alóluk, pasaportot 
kértek, én a vezér tetemét kerestem,
órám és tollam, visszavettem,
törülgetve róluk a vért,
mutatkoztam be, turistaként.
„De nem tudta – képedtek el –, 
hogy háború van? Hadra kelt, 
a mongol arany horda már, 
előttük nincsen akadály,
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felperzselik országaink 
és feldúlják városaink.” 
„De azt se tudom, hol vagyunk…”
„Az mellékes, most elmegyünk…
Kerülnünk kell a közelharcot. 
nyílvesszőjük méregbe mártott.”
és karon ragadva egy tankba,
vonszoltak be, már jött a horda.
Hallottuk, amint záporoznak, 
mérgezett nyilaik és forognak, 
lovaikon tankok körül,
üvöltve, hisz a hernyótalpak, 
lovat, lovastól összemorzsolnak.
s néztem, a periszkópon át, 
eltorzult arcuk. A világ 
álmomban ismét szétesett.
és írtam a történetet,
kopár mezőn, sarkomon ülve, 
egyedül az ürömtengerben.

maradtak értelmetlen részek, 
egybe nem illő töredékek, 
de nem tudtam be is fejezni, 
a végére pontot is tenni, 
úgy-ahogy azért összerakni,  
mert hirtelen felébredtem, 
ágyunkban, melletted feküdtem. 
washingtoni hajnal igézett, 
míg üldöztek álombeli képek.

Az úton taxik csikorogtak, 
félrészeg lotyók vitatkoztak, 
stricijükkel a tarifákon. 
örültem, hogy elmúlt az álom, 
és a szabad világ kellős közepében, 
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didereghetek, 
hajnali verőfényben, 
júniusban és lassú rettegés
kerített hatalmába, remegés 
járt át, a hideg is kirázott 
és üvöltve jöttek ismét a kazánok.
itt Washingtonban, 
a csöveseket látva, 
az agresszív koldusokat, travesztitákat, 
buzikat, strichelő kurvákat, 
amint farukat riszálva, 
köröznek az utcán, meg-megállva 
és sétálóknak ajánlatot téve, 
a néger banditákat, akiket földre 
fektettek és rugdaltak a zsarvak, 
s a levegőben károgtak a varjak.
A hajléktalanokat, a kéregetőket, 
sorsuk elől menekülőket… 
mondjam tovább? 
idézzem fel újra az éjszakát?
Hiányoztak a sirályok, a darvak, 
a néva és a kertünk is hiányzott,
hányinger környékezett 
és a rémálmot 
éltem újra, 
őrjöngött a horda
és véresen villogott a karóra. 
nem tudom, 
nem értem az egészet, léna,
de a reményt veszítettem el, Washingtonban, 
hogy jobb lehet, 
jóra fordulhat megint minden. 
Higgyed, semmi nem segít az emberiségen.
nietzsche is megírta, az isten halott, 
tőlünk elfordultak az angyalok.
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nem hittem, hogy a szovjetunióba 
kívánkozok innen, 
de honvágyam van, léna.
szorongok, 
magamon kívül vagyok, 
az is lehet, hogy holnap meghalok. 
és már senki, orvos, meg nem mondja, 
hogy mik keveredtek össze rémálmomban.

néztem az arcod, 
már hány esztendeje nézem, 
amint úszik az álom vizében.
egy korty whiskyt ittam éhgyomorra, 
űzze el szorongásom, 
tűnjön szodoma és Gomorra,
féltem, 
hogy én is szétesek, 
darabokra hullok, 
akár utolsó szerelmem, 
az a kedves kis nő, 
a verőfényben.
semmi nem marad belőlem, 
s ha felébredsz, hiába keresel, 
hiába mész a rendőrségre, 
többé meg nem találhatnak ők se.
elhúztam a függönyt, a félhomályban, 
karórámat vizsgáltam, 
néztem a másodpercmutatót, 
amint gyorsan igyekszik körbe, 
s döbbenten egy vércseppet vettem észre.
A kezem közelről, nagyítóval néztem, 
de sebhelyre nem leltem.
De ha nem az én vérem, akkor kié?!
senkié! – mondhatnád, 
ismét ő járt itt, 
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az orosz mesék titokzatos hőse.
Velünk senkise komédiázik.
nagyon jól tudod, senki se járt itt.
nincs magyarázat.
rettegek, 
Hiszen újabb álmok várnak.
és láthatom a titokzatos nőket, 
lovagló ülésben sírokon szülnek.
és hallani, amint egyre közelednek, 
az énekelő, kancsal szirének.
iszonyodva röppen ki belőlem 
és fénysugárrá válik a lélek.

+	A	verses	elbeszélésre	–	töredékre?	–	nem	az	amerikai	füzet-
ben	találtam	rá,	hanem	egy	lemezborítóba	volt	bedugva,	Mu-
szorgszkij	Egy	kiállítás	képei	című	művét	tartalmazó	lemezének	
borítójába	(én	vettem	nekik	ajándékba),	 s	a	keltezés	–	1979.	
november	 5.	 –	 mutatta,	 hogy	 a	 Nagy	 tavak	 partján	 írhatta,	
abban	a	faházban,	ahova	Léna	nagymamával	közeledő,	kény-
szerű	hazatérésük	előtt	néhány	hétre	elvonultak	pihenni.	Érde-
kes,	nem	is	említette,	hogy	verses	elbeszélést,	méghozzá	negatív	
utópiát,	vagy	fantasztikus	történetet	akar	írni,	vagy	ír	is,	egyre	
bensőségesebb	beszélgetéseink	 során	az	 itt	 írt	 versei	 közül	 csak	
a	lángdémonról	szóló	verseket	és	az	Orwell	utópiája	inspirálta	
ciklusának	darabjait	 olvasgatta,	 ezért	bevallom	őszintén	a	 le-
gépelt,	gondosan	kijavított	kézirat	elolvasása	után,	kissé	meg	is	
döbbentem.	Hát	ilyennek	képzelte	az	én	zseniális	nagyapám	a	
világvégét,	hogy	támadni	fognak	ismét	a	tajtékzó	ázsiai	hordák?	
Igen,	gondolom	túlságosan	sokáig	volt	egyedül	a	szovjet	diktatú-
rában	és	túlkésőre	kerül	Amerikába,	túlkésőn	ismerkedett	meg	a	
szabad	világgal	is,	amelyben	különben	felnőtt.	Túlkésőn	kerül-
tem	ide!	Ezt	többször	is	kihangsúlyozta.	De	azt	is,	hogy	Amerika	
még	 jobban	 kiábrándította,	 mint	 a	 Szovjetunió	 és	 reményte-
lennek,	 csüggesztően	 kilátástalannak	 látta	 a	 jövőt.	 –	 Tatjána 
Bogdanova


