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Harangoznak Zebegényben
 
harangoznak Zebegényben
Duna-parton meleg éjben
 
vad remeg a porcelánon
csupa csorba ócskaságon
 
kenyeret is szelünk hozzá
olyan mintha szél motozná
 
hosszú ágak hulló hajunk
nyikorgatná álló hajónk
 
fák közt ülünk asztal körül
mert ott ülünk kertünk örül
 
hogy a miénk mi az övé
senki nem néz maga mögé
 
pedig árnyék pedig élet
hamis kettős ringó mérleg
 
elhallgattunk nem dúdolunk
mentegetjük kevés dalunk
 
fáradt madár forró zsoltárt
nem énekel késsel torkán
 
vihog a múlt messze szalad
fagyöngy a szó nyelvünk alatt

Egressy Zoltán

Hold On
(regényrészlet)

Szeresd azért Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.  

 December 31-én thaiföldi mintára Full Moon-partyt rendeztek nekünk. Hold-szerte zajlot-
tak a bulik. A különféle részlegek hosszú ideje szervezkedtek, mindenképpen emlékezetes 
szilvesztert akartak csapni az ötlet kitalálói; kínos és kevésbé fárasztó elképzeléseikkel jófej-
ségi versengésbe bonyolódtak egymással a nemzetek. A korábbi évek utolsó napjain ilyesmi-
re nem volt példa, most viszont a viszonylag sok sikeres projekt megünneplésére alkalmas-
nak mutatkozott az időpont. Illetve a magunk ünneplésére, alapvetően. 

Elmetisztításon addigra szinte mindenki átesett már. Jót tett nekem is. Persze csak a fino-
mított változatot vettem igénybe. Olyan volt, mint egy simogató, langyos zuhany. A kezdeti 
romantikus hevület elillant, kinek hetek, kinek hónapok kellettek hozzá. Miklóson kívül, 
ahogy mondtam, az én környezetemben senkit nem hatott már meg a saját helyzete. 

A legtöbben évek óta a Holdon tartózkodtunk, bőven volt időnk belefáradni a folyamatos 
ámuldozásba. És mindenbe, ami a helyzetünk definiálásával járt. Az automatikus integeté-
sekbe például, ami kezdetben jellemző volt, amikor egy-egy részleg tagjai találkoztak. Ha az 
első időkben athlete-tel haladtunk, és szembejött mondjuk egy kanadai csoport, heves gesz-
tikulálással jeleztünk egymásnak. De mit? Hello, hát itt vagytok ti is? Itt. És? És semmi. Hel-
lo. Kiüresedtünk, lemerültünk, a lelkesedés elfogyott, a mindennapok kísértetiesen kezdtek 
hasonlítani a földiekhez. Munka, szórakozás, pihenés. Mindez a gigantikus búrák alatt.

Nem bírta jól mindenki. Az indulás előtt elvégzett pszichológiai vizsgálatok, felvételi be-
szélgetések nem szűrtek tökéletesen, néhányan alkalmatlannak bizonyultak, leszereltették 
magukat idő előtt. Főként azok, akik menekültek valami elöl. Aztán itt meg azt gondolták, 
otthon mégis jobb lesz. Többekről hallottam, hogy később ezt a döntést is megbánták. Az 
örök billegők. 

Egyébként nem ment könnyen a szabadulás, nemegyszer kellemetlen vizsgálatok előzték 
meg a hazaküldést, az illetékesek időnként túl szigorúan vették a feladatukat. Mint állítólag 
hajdanán a katonaorvosok. Bonyolultabb volt visszatérni a Földre, mint onnan a Holdra ke-
rülni. Akadtak, akiket megalázkodó könyörgésre sem engedtek távozni, vagy csak horribilis 
összegű büntetés megfizetése esetén. Úgy azért általában igen.

Talán azért dobták be a szilveszteri buli ötletét, hogy felszítsák a régi lángot. A hangulat 
javítását szolgálhatta az is, hogy pár nappal korábban három teljes érkező csoport kizárólag 
ifjú hölgyekből és urakból állt, akik nem tűntek tudósoknak. Ők a szabadidős tevékenysé-
gek minél kellemesebb eltöltésének elősegítése érdekében érkeztek. Úgy tudom, minden 
részlegre beköltöztek néhányan. A magyar lányok többsége a harmincas évek divatneveit 
viselte, több Alinka, Platina és Baranka is megszállt nálunk. Nem hivalkodtak a mestersé-
gükkel, nem erőszakoskodtak, egyszerűen csak rendelkezésre álltak, ha kellettek.

Nem szívesen idézem fel a kitalált bornírt ostobaságokat, nem volt olyan régen, mégis el-
felejtettem szerencsére már sok borzalmat. Néhány nemzetközi indíttatású baromság azért 
eszembe jut: szlovén ötlet volt például a zsákban futás a Hold felszínén, a brazilok a focit 
preferálták, dekázásban és fejelgetésben akarták legyőzni a többieket, az ausztrálok homok-
síversenyt találtak ki, mi, magyarok Biblia-ismeretből szerveztünk vetélkedőt. 


