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ÜRMÖS ATTILA

A törött szobor

Tito és én variációk

Majd 2144-ben.
Néhány agyafúrt gengszter azzal üzletel, hogy tehetségtelen pénzes senkiket küld vissza a múltba, 

régi világslágerek kottáival. Egy korábbi időbe érkeztetik őket, amikor a valódi szerző még meg sem írta 
a dalt. Az első Woodstockon előadják a Queentől lopott We Will Rock Yout, a Beatles még fel sem oszlott, 
de már valaki lemezre énekeli John Lennon Imagine-jét. Néha elszúrják, és túl korán érkeznek. A közön-
ség 1975-ben még nem befogadó a technóra, és Chuck Berry korában sem nyerő a heavy metál. Ilyenkor 
panaszt tesznek, vagyis csak tennének, mert az egész illegális, a törvény bünteti a múltba settenkedő 
megasztár-kalandorokat.

Vajon ide, ebbe a korba, erre a helyre ki jönne? Perverzek? Gyilkosok?
Börtönünk egy iskolaépület tanterme. A falon repeszgránátok nyomai, az ajtó zárva. Hideg van és bü-

dös. A térképállvány mögé vizelünk. A széklet már nem gond, négy napja kaptak el, azóta egyszer sem 
adtak enni.

A földön ülök, mellettem egy törött Tito-mellszobor. Fél arca hiányzik. A törés a nyaknál kikanyaro-
dik a jobb váll felé. A megmaradt kőszem ádáz tekintettel mered a távolba: Po šumama i go-ra-a-ma…* 
No nem! Öreg, ezt te sem láttad előre!

Fejemet a térdem közé hajtom. Már 2094-ben járok.
Az új jogdíjtörvények éve. Megszűnik minden elévülés. Pénzemberek vásárolják fel világhírű művek 

jogdíjait, és mindenki nekik fizet Shakespeare, Lao Ce, Arisztotelész és mások munkái után. Az élő és 
holt szerzők művein élősködők rátelepszenek az emberek mindennapjaira. Egyetlen anya sem mondhat 
mesét a gyermekének anélkül, hogy a Grimm testvérek, Andersen vagy mások újdonsült örököseinek 
ne fizetné ki a szerzői jogok után járó összeget. Az emberek rusztikus pincékben gyűlnek össze, hogy 
színházi előadásokról, filmekről beszélgessenek, és közben jeleneteket idézzenek, vagy verseket szaval-
janak – ingyen. Ha lecsap rájuk a rendőrség, a vád: kollektív jogdíj-elkerülés, amelyért börtön jár.

De ez itt… ez nem börtön, inkább egy rögtönzött haláltábor. Hallom az ajtón túl az őröket. Fázom. Az 
ablakon nincs üveg, csak egy sebtében felhegesztett rács. Rajtam kívül még négyen vannak a tanterem-
ben. Őket a folyónál szedték össze. Távolabb húzódtam tőlük, mert betegek. 

Mintha én túlélném…

2044. Az abszolút másolásgátolt könyv feltalálásának éve. A védelem többszintű: először is a lapokba 
szálakat fűzünk speciális fényvisszaverő anyagból. Ez azonnal kiéget minden szkennert és fényképező-
gépet. A második védelmi szint akkor lép életbe, ha valaki kézzel készül bepötyögni a könyvet. Ilyenkor 
aktiválódnak a szövegszerkesztő bináris számrendszerébe rejtett átkok (vírusok). Az eredeti könyvben 
a szóközökbe rejtett, titkos, kifehérített karakterek ellensúlyozzák őket, ám az illegális másoló ezeket 
nem ismeri, és a szöveggel a vírust is aktiválja a számítógépén.

A szomszéd teremben Bojanát erőszakolják. Osztálytársam volt az általánosban. A mögöttem levő padsor-
ban ült. Négy napja ő is a boltban járt, az esti tűzszünet idején. Itt kaptak el bennünket. Nem sok közös 
emlékünk van. Egyszer, hetedikben, megfogtam a mellét a nagyszünetben. Megpofozott. Most sikolt, át-
kozódik, hörög. Hiába küzd, a tegnapi lány sem jött vissza… a boltost meg puskatussal ütötték agyon, 
mert üvöltözni kezdett, hogy nem bírja tovább… Most öten vagyunk. Én és a négy beteg.

Talán egyszer majd legyőzünk minden betegséget. Az összes, testünkbe lopódzó kórokozót. Nem lesz 
rák és szívinfarktus, eltűnik minden nyavalya, és megállítjuk a sejtek öregedését… De valami akkor is lesz.

Hiába a test higiéniája, az új betegség alvás közben jön. Az álomban látott személyek fertőznek, ami-
kor pedig felébredünk, már betegek vagyunk.

Vajon a fogvatartóim miről álmodnak?

Gázálarcos, gumikesztyűs fegyveresek nyomulnak be az ajtón. Nem kockáztatnak, hiszen nincsenek 
gyógyszerek. A négy beteget kiterelik az udvarra. Sortűz. Benzin és égő hús szaga. Egyedül maradtam a 
csonka Tito-szoborral, egy letűnt kor istenével, aki már nem számít.

Megint menekülök. Megint a jövőbe. Csillaghajón utazom. DNS-kutatók szorgalmas munkája gyümölcse-
ként már nem csupán klónozhatóak vagyunk, hanem testünk minden porcikája számítógépes nyelvre 
kódolható, mint a hangok és a képek. Elektromos hullámokba csomagolt lényünk ezer és ezer mérföl-
deket utazhat az anyagtalan információ sebességével. Más-más bolygókon bukkanhatunk fel, a világ-
egyetem bármelyik pontján testet öltve. Csak előbb oda kell utaznia valakinek, hogy felállítsa a jelfogót 
és az ember-kicsomagolót.

Újra nyílik az ajtó. Egy pillanatig még reménykedem, hogy Bojanát hozzák vissza, de nem, ezúttal értem 
jönnek. Szeretnék apróra zsugorodni, eltűnni a fal repedéseiben.

Kirk kapitány az Enterprise-nak: „Felsugárzás! Most! Most!”
* Magyar címe: Amuri partizánok dala
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Kivezetnek az udvarra. Lövések távoli ködön át. Tompa ütések a kezemen, a lábamon. Egészen mélyen, 
belülről fájnak. Hallom a röhögésüket: nem rögtön ölnek, előtte szórakoznak még. 

Nyálkás meleg önti el testemet. Hideg kavicsok simogatnak.

Az űrben utazom, egy egész emberöltőn át. Munkám hasznos. Kell valaki, aki átszeli a távolságot, és a 
bolygóra lép. Ha megérkezem, felállítom a jelfogót meg az emberkicsomagolót… és akkor rajzani kezde-
nek a Földlakók az új kolóniába.

Városokat alapítanak, bányákat, színházakat, szeméttelepeket hoznak létre. Azután kiválasztják a kö-
vetkező utazót, az utódomat, és kijelölnek egy még távolabbi bolygót. Újabb űrutazás, jelfogó és város. 
És újabb kifosztott bányák, hatalmi harcok. Haláltáborok.

Egyre mohóbban foglaljuk el, népesítjük be a világmindenséget.
Mint rákos sejtek az emberi testet.

TÓBIÁS ATTILA

Nem eszem meg a málnás fagylaltot

Miskolc, hetvenes évek

Harminc sem volt még anyám, amikor,
mint B kategóriás előadóművész,
Miskolcon töltött hosszabb időt.
Szállodában lakott; éjjel énekelt
a turistáknak a bárban.
Máté Péter, Harangozó Teri, Cserháti Zsuzsa:
ebből állt a repertoárja.
Itt vagy velem, mint egy új remény,
hallottam fent a szobában,
ahol egyedül feküdtem.
Művésznő, mindenki így szólította,
és én büszke voltam rá.
Egész nap ténferegtem
takarítónők, felmosóvödrök,
huzatban csapkodó ajtók között.
Mikor anyám szerződése lejárt,
egy esős reggelen elhagytuk a várost.
A buszpályaudvaron, míg várakoztunk,
málnás fagylaltot vett nekem,
amit nem szerettem.


