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– Pörgés, Erzsébet,
Szavak embere, Perspektíva,
Karácsonyi vámpírének

Kávémesék
– Orpheus

Kritika
– Nocturna, „Emmávót”

Interjú
– Dmitry Glukhovsky,
Antal József, Progtyca

Rozi a moziban

Kedves Olvasó!
Sorrendben a negyedik Lector
Magazint tartod a kezedben. A jelenlegi számban a novellákra kívántuk helyezni a hangsúlyt – nyolc
izgalmas történet, elbeszélés olvasható, hat különböző szerző tollából.
Főként ismét a fantasztikum birodalmában barangoltak íróink, ám
ezúttal a poszt apokalipszis a vezérfonal, ami összeköti a történeteket.
Természetesen mindezek mellett a
régóta megszokott hírek, olvasónaplók, filmkritikák, interjúk, versek, illusztrációk és egyéb, kultúrával kapcsolatos cikkek is megtalálhatóak.
Akik egy ideje várják már a magazint, azok minden bizonnyal tudják,
hogy a korábbi számoknál megszokott periodika helyett – némi
csúszással –, ezúttal nem három hónap telt el a legutolsó megjelenés óta.
Több olyan bürokratikus kötelességnek kellett eleget tennünk, amik sajnos teljes mértékben akadályozzák
a konstruktív munkát. Sajnos ezek
a kötelességek évről-évre egyre nehezítik a művészek tevékenységét.
A törvényhozók elfelejtik, vagy nem
akarnak róla tudomást venni, hogy
a művészek nem aktatologatók. Támogatás helyett egyre újabb és újabb
akadályokat gördítenek elénk. De
nem adtuk fel, küzdöttünk pályázatokért, küzdöttünk a közhasznúságunkért, és közben mégis valahogy
összeállt ez az anyag, hála a kitartó
szerkesztőknek, íróknak, korrektoroknak és természetesen azoknak az
embereknek, akik közreműködtek
abban, hogy az egyesület adminisztratív ügyei is rendben legyenek. Reméljük, mindenkit kárpótol majd a
tartalom, valamint a megnövelt ter-
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– SF, sci-fi, science fiction,

jedelem. Több mint hetven oldalra
duzzadt a SpiritArt Egyesület folyóirata. Reméljük, tartalmas szórakozást biztosít majd, és annyi örömöt
szerez, mint nekünk, akik megírtuk,
szerkesztettük és csiszolgattuk.
Kellemes olvasást!

A SpiritArt Egyesület kiadványai továbbra is megrendelhetőek
a spiritart.egyesulet@gmail.com email címen.

tudományos fantasztikum
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Ismertető

Chuck Palahniuk
– Kísértettek
Láng Zsuzsanna

„Szívódjon fel. Hagyjon maga mögött mindent, ami gátolja élete főművének megalkotásában…”
Tizenhét önjelölt író, költő, forgatókönyvíró jelentkezik a rejtélyes hirdetésre, vállalva, hogy három hónapig elzárja magát a külvilágtól, megszakítja
minden kapcsolatát az önmegvalósítását gátló emberekkel és körülményekkel. Cserébe egy írótanyán teljes ellátással, minden zavaró momentum kizárásával az alkotásnak szentelheti magát.
Csakhogy – persze – semmi nem az, aminek látszik. Az alkotótábor nem
kies, festői vidéken van, hanem egy elhagyott, lepusztult színház épületében. Mr. Whittier, ez a tolószékes, ősöreg ember nem önzetlen mecénás,
asszisztensének, Mrs. Clarknak sem az írók istápolása a célja, és a leendő bestseller-szerzők sem csupán írói babérokra vágynak… Ők tizenkilencen, és a huszadik,
a láthatatlan narrátor bizony hamar hozzákezdenek helyzetük súlyosbításához.
Megkésve, hiszen nem mai alkotás, de eredeti elgondolásom ellenére mégiscsak jövök ezzel az ajánlóval Chuck Palahniuk Kísértettek
című könyvéről… Pontosabban talán vele kapcsolatban inkább.
Ezer kritikát olvastam ugyanis
róla, de valahogy egyik sem volt
igazán eltalálva; képtelenek voltak
visszaadni a mű mibenlétét, vagy
akár csak kedvet csinálni hozzá.
Mert „majd én eltalálom”? Dehogy. Nem török ilyen babérokra.
Számomra a kritika, mint olyan,
elsősorban személyes jellegű, és
az ember – az adni kívánó művész és az eredeti alkotásokra igényes műélvező – érdekét szolgálja.
Számomra a kritika nem szakbarbár, aki nem a kritizált alkotást,
hanem önnön imponálónak vélt
szakrizsáját lovagolja meg; nem is
értetlenkedő aktakukac, aki ezer
felesleges kérdésen lovagol (sőt,
elmegy a szándékos félreértésig
is), csak hogy legyen mit megválaszolnia. Ezer műértő és műértetlenkedő… A kritika nálam
ajánló, vélemény, vagy épp elmarasztalás, de sohasem öncélú: mindig Hozzád szól, Kedves Olvasó.
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Miután kiderült, hogy legvérmesebben a rossz kritikát kritizálom
– nos, akkor a könyvtől már igazán
nincs félnivalónk, igaz?
Dehogy igaz. Ha még nem olvastad, figyelmeztetlek: gyomor kell
a jó öreg Palahniukhoz. (Ja, hogy
pont ezért vetted meg? Akkor persze, hogy csalódtál. Én egy jó könyvet akartam, azért vettem meg.
Nem csalódtam.)
Szóval: gyomor kell. Meg fogod
tudni, milyen érzés elharapni a saját vastagbeledet az életben maradásért. Tudni fogod, milyen az íze,
a tapintása. Kicsivel többet fogsz
tudni a kannibalizmusról, mint szeretnél – langyos levessé hűlik majd
minden, amit e témakörben valaha
olvastál. Ismerni fogod a bomlási
folyamatok mibenlétét, megtudod,
milyen elevenen megfőni… vagy
épp szétfagyni, hogy szád helyén
örök életedre csak egy barna fogtövekkel zsúfolt sötét lyuk marad. Bár
a könyv és maga a szerző is tagadja,
hogy köze lenne bármi misztikumhoz, természetfelettihez – Palahniuk abszolút reál történetet akart
írni –, azért mégiscsak meg fogod
ismerni a Rémálomdobozt, vala-

mint egy rettenetes, lázálomszerű,
ám roppant intelligens és összetett
víziót az emberiség azon majdanából, melyben már a halál is csak
afféle divatos „teleportálás”, eszközei pedig közönséges árucikkek.
Hja, hogy ez mind kissé „mézesmadzag”, akárcsak a könyvet övező
felhajtás, a sokat emlegetett tömeghisztéria és a rá támaszkodó marketing-hadjárat? Pontosan! Épp erre
utalnék ironikusan. Ilyet én is tudok, felkelteni a figyelmedet némi
guszta körettel… De ettől még felháborító, mit művel a marketing a
„köretet” turkálva egyben egy művész őszinte szavaival is. Mindig, de
ez itt nagyon is tetten érhető.
Igen, az ájulás-effektusra gondolok a könyv első története, a Zsigerek kapcsán. Arra, hogy szerte
a világon a történet felolvasásakor
összesen több mint hatvanan ájultak el. Arra, hogy Palahniuk nemritkán úgy fejezte be a felolvasást,
hogy közben a helyiség előtt parkoló mentőautó fényei tükröződtek
az arcán. Arra, hogy erről sokat és
részletesen mesél a könyv utószavában, és arra, hogy amilyen büszke
a jelenségre, legalább annyira szen-

ved tőle. Végül pedig arra, hogy ez
utóbbitól nagyvonalúan eltekintve
a kritikusok és a média nem átallották ezt reklámként felhasználni,
olyannyira, hogy egy részlete hátsó
borítószövegként is helyet kapott.
(Hogy ne legyen feltűnő, azért odakenték a szerző egy ellenpontozó
mondatát is, de ettől még átlátszó
maradt a hadművelet…)
Az eredeti mondanivaló immár
senkit sem érdekelt. A sok ájuldozás volt a lényeg, és nem az, hogy
mit akart mondani Palahniuk azzal,
hogy ezt elmesélte.
Íme, így vezetnek félre minket, mi
pedig hálásan kepesztünk a műbalhéra – azután szabályosan megdöbbenünk, és jó esetben kicsit el is
szégyelljük magunkat, amikor felvillan az igazság.
Ugyanis kiderül, hogy az író kimondatlanul is egyfajta emberi
gyarlóságból fakadó láncreakciónak tartja az ájulás-sorozatot
– igen, pontosan arra az emberi
gyengére célzok, melyen maga a
könyv is alapszik. Szeretünk szenvedni, drámázni. Dülledő szemmel,
két pofára falunk mindent, ami ocsmány, beteg, gusztustalan, aberrált,
viszolyogtató, tragikus, szörnyű. A
Kísértettek valahol nem más, mint
Palahniuk összetett víziója arra
nézve, meddig hajlandó elmenni az
ember ez ügyben. Hogy meglegyen
a napi betevő szörnyülködni-, pánikolni- és kínlódnivalója.
Palahniuk csupán ezt hitelesíti utószavában, felidézve az ájulás-sorozatot – és ránk bízva, hogy
ha már a média direkt nem teszik,
felismerjük-e, mit akar, és felismerjük-e benne önmagunkat.
Meglátjuk-e, megérezzük-e a
mondanivalót? Felismerjük-e a
gyengeségünket, és végül: meglátjuk-e a kiutat?
Tudja, hogy nem, nem igazán.
Mert nekünk nem a kiút a lényeg. És
súg. Hőseit nem tudta megmenteni,
de minket megakar! És súg, mint
egy jó tanár, aki köhögésnek álcázva, halkan dünnyögi a helyes válasz
elejét a nebulónak, hogy a gyerek
legalább egy kettessel átmenjen.

„… Mert csak a könyveknek van
ilyen erejük” – mondja. – „A filmnek és a zenének be kell tartani
bizonyos illemszabályokat, ha el
akarnak jutni a szélesebb közönséghez. A tömegmédiumok ezen
formáinak olyan magas az előállítási költsége, hogy az alkotók nem
kockáztatják meg, hogy elveszítsék
közönségük egy részét. A könyvek
előállítási költsége viszonylag alacsony. A könyvek olyan kölcsönös
és intim élményt nyújtanak, mint a
szex. (…) Manapság igazából an�nyira kevesen hajlandók kinyitni
egy könyvet, hogy nehéz „tömegmédium”-ról beszélni. A fenét se
érdeklik már az írott történetek. Évtizedek óta nem tiltottak be egyetlen könyvet sem.
Ezzel a hátránnyal együtt viszont
ott van a szabadság is, amit egyedül a könyvek birtokolnak. És ha
egy történetmesélő forgatókönyv
helyett regényírásra adja a fejét, kötelessége kihasználni ezt a szabadságot. Különben írjon inkább forgatókönyvet. Abban van az igazi pénz.
Írjon sorozatot a tévének.
De ha valaki olyan szabadságra
vágyik, hogy elmehessen bármeddig és beszélhessen bármiről, akkor írjon könyvet. Ezért írtam meg
a Zsigereket. Ezt a háromfelvonásos novellát, amit megtörtént esetek ihlettek. (…)
Vannak helyek, ahová csak a könyvek jutnak el.
Ez az az előny, amit a könyvek
mind a mai napig birtokolnak.
Ezért írok.”
Igen, Kedves Olvasó, ez Chuck Palahniuk. Az a Chuck, aki kultuszt
teremtett a Harcosok Klubjával;
aki néha dedikált guminőket osztogat a rajongóinak az író-olvasó
találkozókon; aki tényleg nem fél
elmenni bármeddig és beszélni
bármiről. Az a kicsit se szívbajos
Chuck, aki gondolkodás nélkül önt
eléd olyan válogatott borzalmakat,
melyeket elképzelni sem tudsz, és
megfejeli az egészet azzal, hogy elmondja: a sztorik megtörtént eseteken alapulnak… És ha ezen a
ponton nem hajítod el a könyvet

jó messzire, csendesen mosolyogva végignézi, hogyan élvezkedsz a
borzalmakon, melyek valaki mással tényleg megestek, mintha csak
bulvársajtót olvasnál. A következő
lépcsőfokon eltűri, hogy öncélúnak, írói erőfitogtatásnak tituláld
szatirikus prózáját; egyáltalán, hogy
megkíséreld műszavakkal keretbe
foglalni azt, amit lehetetlen: írói
erejét, zsenialitását. Hogy irodalmi hasonulások után kutatva elmerengj Agatha Christie Tíz kicsi
néger-én, a Canterbury meséken
vagy a Dekameron-on; ízlelgesd azt
a bizonyos (Palahniuk által szándékosan sokat emlegetett) nyaralást
a Genfi-tó partján, amely során
Lord Byron és társai megegyeztek,
hogy mindannyian írnak egy-egy
rémtörténetet… Ez a Chuck elnézően szemlélődik afelett, amikor
elgondolkodsz, vajon honnan is
erednek kultuszai, hiperintelligens
lázálom-víziói; miért van az, hogy
őt olvasva mintha Dalí-festményeket vagy Hieronymus Bosch poklait
szemlélnéd – még akkor is, ha nem
biztos, hogy illik vele kapcsolatban
kiejteni a „szürreális” fogalmát, elgondolkodsz bizonyos rejtett ös�szefüggéseken… mely összefüggések párhuzamba vonhatók Roboz
Gábor szavaival is, aki a kötet recenziójában – talán egyetlenként
jól fogalmazva – a „határsértésben
mindig élen járó Palahniuk stilizált
nyelven előadott gyomorforgató
szatírájáról” beszél… Igen, ez a
stilizáció mennyire jellemző…
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Sebaj, Chuck ezen is mosolyogni
fog. Elnézően, belátóan. Várva, hogy
eljuss a megértésig, ugyanakkor
pontosan tudva, mennyire nem egyszerű az. Vár. Túlságosan intelligens,
túl bölcs ahhoz, hogy ne ezt tegye.
Ennek a Chuck-nak – aki talán
csak az én elképzelésem szerint
ilyen – a mosolya csak egyvalamitől válik szomorkássá.
Attól, ha nem látod meg a kiutat…. Vagy agyonstrapált, közhelyszámba menő sztereotípiával
élve: a fényt az alagút végén. Ha
– macskaköröm a sztereotípia
jelzőihez – nem tudod levonni a
végső konzekvenciát.
Tudni kell. Nincs másik lehetőség. (Van. Élvezkedhetsz a sokkoló horroron, ha neked az elég.)

Tudni kell. Akkor is, ha sokkol,
stilizál, itt-ott túlír, mintha csak direkt csinálná; ha a legbrutálisabb,
legbetegebb horrorral jön (hogy
megpróbálja elterelni a figyelmedet?); akkor is, ha úgy tűnik, minden lehetőt megtesz azért, hogy
lefárasszon és „egy profi terepfutónak is sok”-nak érezd a könyvet.
Akkor is értened kell, mert aki egy
Palahniuk-ot vesz a kezébe, nem
érheti be kevesebbel.
Hiszen egy vagy az olvasói közül
– a „szent őrültek” közül, akik képesek élvezni, érteni a munkáit.
Ezért ír. Ezért a fajta szabadságért.
A Te szabadságodért is.
Ajánlom a Kísértetteket azoknak,
akik nem csak falni, de emészteni
is tudnak.

Farkasének
Vass Sándor

Farkasének
Messzi ének
Kiáltása föld vérének
Szállj az égbe
Szállj magasba
Szállj élőkre
És holtakra
Veled lépjek
Át a Holdra.
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Ordas évek,
Kemény évek,
Bölcsőmtől torkomig érnek;
Szenvedjen az,
Aki bírja,
Bosszuljon az,
Kinek joga,
Bűnhődjön mind,
Ki gyalázta!

Novella

Lector Magazin

Tolvaj Jamie
Mészáros András

Borzongva ténfergett a kockakövekkel kirakott szűk
utcákon, feje felett, a felhők rojtos ködhúsán átszűrődött a rézvörös, alkonyi fény. A város zsongott és
pulzált, a tömeg lökdösődött, riksakulik küszködtek,
mélyen a kormányrúdra dőlve, a városdomb meredek kaptatóin. Nem messze tőle egy törött szárnyú
arkangyal állt; a génhekkelt fajzat bokáján rozsdás
acélbéklyó feszült, előtte ócska konzervdobozból
nyírt edény hevert, benne néhány szögletes rézgaras.
Jamie szédelegve megkerülte a koldust, majdnem beleütközött néhány, közeli kapualj takarásából előbukkanó
seftesbe, akik nagyívű mozdulatokkal hajtották el a fenébe. Egyiknél penge is villant, és a fiú elértette a célzást. Lábát
a nyakába szedve kotródott át a túloldalra. Ereiben folyékony lávaként buzgott a vére, szájában savanyú ízt érzett,
amit sem kiköpni, sem pedig lenyelni nem tudott. Az utca
sarkán, egy kis terecskén, kartondobozokból összehordott
emelvény állt, melyen szakállas szónok kárhoztatta fröcsögve a világvégét. Senki nem törődött vele, pedig vicsorogva
rázta a nyakában lógó, selejtes kvantumprocesszorokból
szőtt láncot. „A kiút csak rajtam keresztül vezet” – hirdette
sápadt fénnyel a mellkasára varrt szilíciumtetoválás.
Jamie alig két hete került ide, a Süllyesztőbe; csapdába
esett ezen az érthetetlen, pokoli helyen. A gigászi város a
tenger mellett sorakozó dombok tetejétől egészen a mocsaras folyódeltáig nyújtózott, ám a metropoliszból kivezető
utakat, akárcsak a fiú emlékeit, áthatolhatatlan falak zárták
el. Kezdetben majd’ mindennap elzarándokolt a határig,
meztelen talpát véresre marták a durva utcakövek. A város széle azonban makacsul útját állta. A tér kicsavarodott
és önmagába fordult, amikor megközelítette a szürkén gomolygó ködfalat, csontját és húsát elviselhetetlen kín járta
át. Ennek ellenére térden és könyökön kúszva küzdötte magát előre, amíg csak a hólyagja és záróizmai fel nem adták.
Saját mocskában fetrengve kárhoztatta a sorsot, mert tudta,
érezte, hogy valahol a közelben rejtőzik a megoldás.
Ezután emlékeit kezdte kíméletlen módszerességgel
átfésülni, de azok makacsul csak az itt és a most válaszait böfögték vissza.
Az estéket rendszerint tömegszállásokon töltötte,
tetvektől és DNS-kullancsoktól nyüzsgő gyékényeken
izzadva. Átkozódva tűrte a csípések tucatjait, mégis,
talán ez bizonyította számára leginkább, hogy nem ál-

modik, hogy mindez a valóság, és ő nem csupán valami ócska infoszféra foglya. Ha pedig ő is, és a világ is
létezik, akkor minden bizonnyal kiút is akad.
A fiú ezen az estén a kikötő felé vette az irányt, ahol a
fából tákolt kocsmák és bordélyok közt húzódó, állott
sör és vizeletszagú sikátorokon átvergődve a tengerre
láthatott. A romos, plasztbeton mólók mellől persze
rég – vagy talán soha – nem indultak hajók, és a mozdulatlan, fekete víztükröt szegélyező keskeny partszakaszon tenyészprostik kínálták a garasos kéjt.
– Hé, kölyök, nem jössz egy menetre? – A lány, aki
megszólította, vékony volt; hegyes, alig tenyérnyi melle, fiús alkata, de még csípője íve is elütött a partszakaszon grasszáló többi, szexre tenyésztett dús keblű,
combos-faros perditáétól. Ruha helyett vékony bőrfonatokat viselt, amelyek nemcsak a testét, hanem a hátán
ágaskodó, hártyavékony szárnyait is láttatni engedték.
A fiú reflexszerűen megrázta fejét, majd mégis megtorpant, és foszladozó nadrágja zsebébe túrt. Régóta nem
volt már nővel, tényleg, valójában egész pontosan mióta nem?, és egy félbevágott rézgarast bányászott elő.
Bátortalanul nyújtotta a lány felé, aki halkan felnevetett.
– Látom, a vágyaid meghaladják a lehetőségeidet. –
Ennek ellenére kézen fogta Jamie-t, és egy közeli sikátor
bejáratához vezette. Széttárta a combjait, és magába fogadta a fiút, aki három görcsös mozdulat után elélvezett.
– Mióta élsz a városban? – suttogta Jamie. A nadrágja a bokáján lógott, tudata még ködös volt az őrült kéj
homályától.
A lány keményen megmarkolta a fiú nemiszervét, és
durván csavart rajta egyet:
– Te is afféle nyughatatlan menekülő vagy, ugye? Jobb
lesz, ha megszoksz itt! – Majd amikor Jamie lehajolt,
hogy felhúzza a nadrágját, kedvesebb hangon, majdhogynem reménykedve hozzátette:
– Holnap is eljössz? Jóképű vagy, nem kérek pénzt.
A fiú bólintott, és a legközelebbi Menedék felé indult.
Az alkony már csaknem csillagtalan szuroksötétbe fordult, és nem akarta megvárni, amikor a Süllyesztő előizzadja magából az éjszakát uraló árnyakat, lidérceket.
Az utcákat napközben galerik és élősködők lepték el,
kövér, fehérhasú nyüvek módjára fúrták magukat a sikátorok, félreeső terek és homályos kapualjak mélyére
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– éjjelente azonban még a legkeményebb bandatagok is
remegve kucorogtak vackukon.
Ezt Jamie már a legelső napon megtanulta; amikor
egyik pillanatról a másikra a semmibe vezető utcák
roppant rengetegében találta magát, tébolyultan, pániktól fűtve rohangált fel és alá a járókelők közt, rángatta a ruhájukat, nemegyszer egy-két nyaklevest is
begyűjtött. Busz- vagy vasútállomást, esetleg repülőteret keresett, mígnem egy hályogos szemű, öreg
muccso röhögve kioktatta:
– Innen legföljebb csak a lidércek rághatnak ki, fiam.
Várd meg az éccakát, eljönnek és bezabálják a lelked!
Azóta nemegyszer látott olyan páriákat, akik alkonyat
után kint maradtak. Néhányan nap-nap után így próbáltak elszabadulni innen. Miután a sötétséget felmarja
a hajnal, rendre ott hevernek az utak mentén, elzöldült,
összeaszott testük rothadó hússal borított, törött porcelánbábként foszladozik, groteszk kínvigyorba nyílt
ajkaikkal pedig, mintha az élőket gúnyolnák.
A Menedékek által nyújtott biztonságért fizetni kellett, de
akadtak olyan helyek, ahol az ember ingyen is elvackolhatta
magát. Jamie így vészelte át az első éjszakákat, és ezúttal is a
koldusok és semmirekellők által birtokba vett katakombák
felé indult. A lepusztult, boltívekkel és oszlopokkal megtámasztott építmény egykor talán fürdő lehetett, de az sem
kizárt, hogy csupán egy jókora szennyvízülepítő. A fiú helyet keresett magának a patkányszaros, hányásszagú padlón; már félig álomba merült, amikor meghallotta, hogy
odafent elreteszelik az alagsorba vezető nehéz fémajtót.
– Tököm televan a rejtélyekkel – dünnyögte álomittasan, majd felpattant, mint akit villám sújtott. Azt
már korábban is sejtette: nem véletlenül került ide.
Azt pedig tudta, ha korábban akadt rá módja, minden bizonnyal kieszelt magának valamiféle egérutat. A gond csak az volt, hogy a használati tárgyaival egyetemben az emlékeit is elorozták. Még csak
a DNS-ébe sem kódoltathatta a megoldást, hiszen
sejtette, igencsak alaposak lehettek azok, akik ebbe a
bűzös pokolba taszították. Viszont egyvalami mégis
ugyanaz maradt: ő. Jamie pedig pontosan úgy gondolkozik, mint Jamie; nagyot csapott a homlokára,
miután rádöbbent erre a nyilvánvaló következtetésre, és ezzel párhuzamosan arra is, hogy vannak olyan
sejtek, amelyek napok alatt újratermelődnek. A kromoszómákba rejtett aszimmetrikus kódolást pedig,
aligha tudja értelmezni egy átlagos DNS-scanner.
Alig tudott elaludni, annyira buzgott benne a tenni akarás.
A fiú másnap már kora hajnalban ott lődörgött a koszos, bámész tekintetű munkások közt, Kövér Charlie
bányatelepén. A városdomb oldalába mart fejtések
mélyéről hatalmas, gerendákból és vashulladékból barkácsolt gépezetek szipolyozták a kormos füsttel égő
olajat, majd jókora, színig pakolt társzekereken szállították azt tovább, hogy felfűthessék a módosabb üzletemberek és gengszterfőnökök kazánjait, gőzjárgányait.
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A munkavezető egy széndarabbal az izzadságtól pecsétes
papírlapra körmölte a fiú nevét, majd az egyik járomkerék
felé intett. Jamie a húzószár mellé lépett, átfűzte a mellkasa előtt a durva bőrszíjakat, és amikor egy vaskos husánggal rácserdítettek a szerkezetre, néhány másik munkással
együtt nehézkesen vonszolni kezdte maga után a nehéz
póznát. Körbe és körbe, amíg már csak szuszogni tudott;
szeme előtt sötét karikák ugráltak, a lába bokáig süllyedt
a taknyosfekete agyagba. Húzták, vonták, nyüsztették azt
az átkozott masinériát, miközben a rozoga áttételek csikorogva újabb és újabb vödörnyi olajat emeltek egy távolabb
fekvő, rozsdás fémteknőbe.
– Állj! – üvöltött a munkavezető, amikor a teknő megtelt.
A fiú csak a mellkasára hurkolt hevederek miatt nem
rogyott nyomban a földre. Néhány percnyi pihenő
következett, mialatt hatalmas fahordókba csapolták a
teknő tartalmát, majd kezdődött elölről az egész. Jamie
számára már jó ideje csak a „most” létezett; száraz kín
rezgett minden mozdulatában, fájdalompolip csápjai
szorították koponyáját. Amikor elérkezett a műszakváltás, és a tenyerébe nyomták a néhány garasnyi bért,
szennyes rongykupacként zuhant az agyagos talajra.
– Majd megerősödsz, fiú – köpött nagyot a munkavezető. – Vagy megdöglesz.
– De nem most, és nem itt – suttogta Jamie. Nehézkesen lábra állt, és tántorogva a város egyik legnagyobb
vásártere felé indult.
Végtagjait cseppfolyósnak érezte, halántéka dobolt,
de amióta a Süllyesztőbe került, még soha ennyire
nem rendeződtek szabályos mintázatba tudatában
a teendők és lehetőségek kusza valószínűségfonatai,
mint most. Nemtörődöm lázzal rótta az utcákat, kanyargós utakon haladt lefelé a városdombról, kéregetők, seftesek csoportjain vágott át. Lejjebb, a művésznegyedben, véleményüket saját húsukból formáló,
büszkén tetszelgő génszimbolistákat kerülgetett; mint
egy kilőtt töltény, amelyet már elsütöttek, és a Newtoni törvények ósdi eleganciájával suhan célja felé. Zsebében félénken csilingelt aprócska vagyona.
A rikító árnyékvetők és a hömpölygő tömeg ellenére
azonnal kiszúrta, akit keresett, pedig az arctalan embermassza kitakarta előle a szemmagasság alatt felállított
pultokat. Nem a látvány, hanem az attitűd vezette nyomra, a csalókból és zavarosban halászókból kisugárzó,
ragacsos, szennyes aura, amelyet lelki szemeivel mindannyiszor látni vélt, ahányszor megpillantott egy lefelé
görbülő szájszéllel mosolygó, hamisvidám tekintet.
Izzadságszagú csődületen vágta át magát, míg oda
nem ért a rongyos anyagdarabbal letakart, plasztikrekeszekből állított asztalkához.
„Tedd csak elém a garasod,
ha jó a szemed, duplán kapod!”
– kántálta a stand mellett álló rikkancs unottan, és Jamie egy pillanat alatt átlátott a pult mögött ülő kókler
darabos technikáján. A koreográfiát már kölyökkorában kiismerte – de vajon hol, és mikor? Talán magával

az anyatejjel együtt szívta magába az összes ehhez hasonló, kisstílű trükköt.
A meccseket csorba cseréppoharak alá rejtett kavic�csal játszották. A hiéna boszorkányos gyorsasággal
helyezgetni kezdte a poharakat, de az apró kődarabot
a hüvelykujja gyengéd pöccintésével az ölébe lökte.
Többen elbukták a tétet, csupán Jamie látta a villámgyors mozdulatot és azt, amikor a csaló a tenyerébe
csippenti az elrejtett kövecskét, hogy visszacsempéssze az asztalra. Újabb menet kezdődött, ezúttal
azonban a kavics az egyik csetresz alatt maradt. A
fiú a zsebébe nyúlt, és az asztalra csapta a szerényen
pengő garasokat, majd rámutatott a pohárra. A csaló
vigyornak szánt, bagószagú koldusvicsorral fizetett.
Miután néhányszor megismételték a fogadást, és Jamie előtt már nagyobb halom rézgaras hevert, felmarkolta a nyereményt, majd beleveszett a tömegbe. Az
átdolgozott nap dacára végre elemében érezte magát,
lubickolt az emberárban, körbeszaglászott mindenhol, akár egy vizsla a hentesboltban; oldódott benne a
napok óta érzett üres, tébolyhoz közeli zavar.
A sötét tekintetű ördögfajzat azután került elő, miután a vásártéren a harmadik hazárdőrt is lenullázta;
a piacon megtelepedett csalók minden bizonnyal leadták a drótot a bandáknak, hogy menyét jár a csirkeólban. A fiú számított erre, ezért idejében kiszúrta
a felé közelítő, bioplasztikkal felpumpált izomzatú,
zöldbőrű monstrumot. A kreatúra fekete bojtban
végződő farka egy valódi alfahímre valló magabiztossággal meredt a magasba. Jamie zsebre vágta a
zsákmányt és kereket oldott. A megtermett figura
elvesztette szeme elől a tömegben cikázó, a pultok
közt rejtőző, szűk átjárókban megbúvó fiút.
Nem sokkal később garasos-gazdagként, a tengerpart
felé tartott. Peckesen lépkedett, kedélyesen kortyolta a
kátrányszagú levegőt. Tudta, hogy az igazi játszma még
el sem kezdődött; de legalább újra játékban volt.
– Biztos voltam benne, hogy eljössz, kölyök. – A lány,
akinek a fiú még a nevét sem tudta, huncut félmosol�lyal nézett Jamie-re.
Egy korhadt fapadon ült, és a tengert bámulta.
– Szerinted tényleg van valami azon túl? – Ezúttal
bőrszíjak helyett hosszú szárú csizmát és egy fekete harisnyatartót viselt. Rózsaszín mellbimbója keményen,
hegyesen ágaskodott a víz felől fújó szellő hűvösétől.
Jamie is a lapos horizontra emelte a tekintetét. A távolban szürkén gomolygott az áthatolhatatlan ködfal.
– Az élet – summázta a fiú a véleményét, egy született
gnosztikus bizonyosságával.
A lány lustán megrezegtette hártyaszerű szárnyait,
majd egy homályos sikátor felé intett, de Jamie, bár
már nem csupán a zsebébe rejtett garasaitól dagadt a
nadrágja, megrázta a fejét:
– Most nem. Inkább szeretném, ha segítenél. Ismersz
erre valakit, aki kromoszómatesztet tud csinálni?

– Lakik a közelben egy lepattant, beteg fószer – bólintott a lány. – Dilinyós. Viszont úgy hallottam, hogy
az öreg csóka egyszer még a horogspermával is elbánt.
A fiú felvonta a szemöldökét. A harci erőszakra kódolt szaporítósejteket még felkészültebb kórházakban
is csak mikrosebészeti eljárásokkal tudták eltávolítani.
– Mennyiért mutatnál be neki? – kérdezte, mire a lány
megrántotta a vállát.
– Mondtam már, hogy tetszel nekem, kölyök. A vendégem vagy, amíg telik… de azért azt a sikátort ne kerüljük el. Ígérem, finomabb leszek, mint tegnap.
Jamie néhány perc múlva kéjtől remegő hangon beismerte, hogy ez volt a legjobb üzlet, amit ez idáig a
Süllyesztőben kötött.
Nem sokkal később Jamie megtudta, hogy a lány egy
alig tíz négyzetméteres, kátránypapírral szigetelt, düledező viskót bérel, hogy vannak normális ruhái is, és
hogy Alexnek hívják. Alex finom gyolccsal a hátához
kötözte törékeny hártyaszárnyait, egyrészes nyári ruhát
vett magára, és lapos sarkú cipőbe bújt.
– Megjárjuk még az éj leszállta előtt? – adott hangot
kétségeinek Jamie.
– Nem lakik messze a doki, utána pedig nálam alszol
– szögezte le a lány ellentmondást nem tűrő hangon. –
Vacak kis kunyhó ez, de idáig megvédett a kintiektől.
Nem sokkal később már a világítótorony felé kanyargó,
szűk utcácskában lépdeltek. Alex megfogta a fiú kezét;
olyanok voltak, mint egy átlagos fiatal pár. A domboldalba
vésett sikátorokat düledező, mohos falú kőházak szegélyezték, homorúra vetemedett tetőgerendáik ímmel-ámmal
tartották csak a nehéz cseréptetőket. Az egyik keskeny kanyar után borostyánnal és vadszőlővel benőtt vaskerítéssel
találták szembe magukat. Alex nagyot lökött a rozsdás kertkapun, amely neheztelő nyikorgással utat engedett nekik.
Az előkertben mindenhol színes gombák kandikáltak ki
az aljnövényzetből, kalapjaikkal mintha bólogattak volna,
akár száz és száz bizarr kertitörpe. Csípős illatú szömörce és
csalán övezte a málló téglával kirakott keskeny járdát.
Mikor a vetemedett bejárathoz értek, amelyre szakadt
moszkitóhálót feszítettek, a lány hangosan kopogtatott
a szúvas ajtókereten. Szederjes bőrű vénember nyitott
ajtót nekik, ráncos testét csak egy koszlott alsónadrág
takarta; odabentről halk dzsesszmuzsika szólt.
– Szépségem! – derült fel az öreg doktor arca, amikor
meglátta Alexet. Vizenyős, kéjvágyó tekintettel mustrálta a lányt, majd megemelte hangját. – Ó, hova is tettem a jómodorom?! Gyertek csak be!
A verandáról egy tágas szobába jutottak. Odabent mindenhol szétszórt holmik hevertek, a sarokban, egy kis
asztalkán, gramofon pörgetett recsegve egy ősrégi bakelitlemezt, a bezsaluzott ablakon átszűrődő fénypászmák porszemcsék táncán törtek apró kaleidoszkópszilánkokra.
A bejárattal szemközti fal tövében rozsdamentes acélból készült boncasztal állt, amelyen egy elnyílt szájú,
meztelen női holttest hevert.
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– A legújabb menyasszonyom – mutatott az öreg
büszkén a foszladozó tetemre. – Elnézéseteket kérem,
de talán túlságosan is szemérmes.
– Mert halott – dörmögte Jamie csendesen, a vénember mégis meghallotta.
– Valóban mutatkozik nála némi neurális deficit, de az
ember fogadja el az összes hibájával együtt azt, akit neki
szán a sors! Nos, ki vele, miben lehetek a szolgálatotokra?
– Egy kromoszómatesztet szeretnénk – válaszolt Jamie. – Meg tudod csinálni?
– Nem lesz olcsó – ingatta a fejét a doktor. – Be kell
indítanom hozzá a generátorokat. Egy kicsit sokat fogyaszt ez a drágaság. – A boncasztal mellett álló, acélmerevítőkre függesztett szerkezetre mutatott, amelyre
fecskendőket, manipulátorokat, optikai egységeket,
elektromos tekercseket és még ki tudja hányféle különös műszert aggattak. Az egészet hidraulikus csövek
hálóztak át meg át, kusza összevisszaságban; a gépezet
olyan látványt nyújtott, mint egy saját csapdájába rekedt groteszk óriáspók.
– Van pénzem – válaszolta Jamie, de az öreg csóka ismét csak a fejét rázta.
– Pénzem nekem is van, de a kis barátnőd tudja, mire
vágyom igazán.
Alex nem szólt egy szót sem; levette a ruháját, és letekerte a szárnyait leszorító gyolcsot. A vénember ósdi
lézerszikét kapart elő egy polcra hányt műszerhalom
mélyéről; szája széle megremegett és keskeny nyálpatak
csordult végig az állán, miközben izgalomtól fátyolos
tekintettel a lányhoz lépett.
Jamie tiltakozni próbált, de Alex szigorú tekintete belefojtotta a szót. A doktor finom bemetszéseket ejtett a
hártyavékony szárnyakon, és a sötéten gyöngyöző vércseppeket egy sterilnek tűnő petricsészébe terelte.
– Pszeudoferomonok – lihegte hévtől fűtött hangon, majd felnézett. – Meg is volnánk! Térjünk rá a
ti ügyetekre.
Eltekert néhány falból kiálló csapot, egy rozsdás karhoz lépett, és zihálva rángatni kezdte. Jamie hallotta,
amint a padló alatt felköhög, majd dübögve életre kel
a generátor.
– Pontosan mit is keresünk? – nézett a doktor féloldalasan a fiúra.
– Kódokat – válaszolta az, homlokráncolva. – Bináris mintákat, amelyek nem illenek a standard emberi
kromoszómaláncba. Egy adatmátrix feloldó kulcsát, és
esetleg utalást, hogy merre van az adat.
– Trükkös! – vigyorodott el a vénség, majd egy újabb
petricsészét halászott elő, és a fiú kezébe nyomta. –
Told le a nadrágod, hajolj előre és tartsd a péniszed elé.
Jamie szót fogadott, és megroggyant a lába, amikor
érezte, hogy az öregember csontos, száraz ujjai a végbelébe hatolnak. A prosztatáját érő erőteljes nyomás
hatására görcsösen, kínnal és kéjjel, hörögve elélvezett. A doktor megszemlélte a petricsésze tartalmát,
és cinkosan a sarokban várakozó Alexre vigyorgott:
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– Úgy tűnik, a fiatalember nemrég alaposan ki lett
csavarva. Szerencsére annyi anyag nekem is maradt,
amennyi elég a vizsgálathoz.
Alex, mint aki különösen kedves bókot kapott, vis�szamosolygott az öregre. Jamie színleg morgott néhány dühös mondatot a bajsza alatt, de ennek ellenére
izgatottan várta az elemzés eredményét. A vénség a
konzolokra függesztett gépszörny egyik nyílásába
tette a fiú spermáját tartalmazó edényt. A szerkezet
fújtatva-zúgva életre kelt, majd a szoba közepén egy
rossz felbontású háromdimenziós kijelző jelent meg.
A doktor gombokat nyomogatott egy kihajtható pulton, hümmögött néhány szót, újabb és újabb potmétereket tekert el. Szakavatott szemmel nézte a monitoron sorjázó hullámokat, görbéket, betűket és jeleket.
– Meg is van – bólintott, és egy összetett szekvenciasorra mutatott. – Azt hiszem, ezt kerestétek. Van
néhány kódolatlan bit, de a többi kaméleonsémával
rejtjelezett.
– Tudod dekódolni? – kérdezte a fiú száraz torokkal.
– A nyílt részt igen. Őskori ASCII. Azt írja, hogy
„Hozd ki Orzót”.
– És a maradék?
– Esélytelen – rázta meg fejét a doktor. – Az maga a
kulcs. Kétszázötvenhat megabájtos, véletlenszerűen
változó, bináris mintába rendezett kód. Mint egy vírus.
Az egyik koszos ruharakás alól egy Post-it tömböt halászott elő, letépett róla egy memórialapkát, rámásolta
az adatokat, majd Jamie kezébe nyomta.
– Több, mint a semmi – sóhajtott a fiú.
Elbúcsúztak a doktortól, és útnak indultak. Az alkony
már majdnem felfestette az égre az éjszakát.
Haragos szél rángatta a kalyiba falát, eső kopogott a
kátránypapírral borított tetőn. Jamie ébren hánykolódott a keskeny ágyon; a Süllyesztő már a kezdetek óta
a zűrzavar fanyar mételyét csepegtette álmaiba. Alex
csendben szuszogott a fiú mellett, talán rég megszokta
a holdtalan, nyomasztó éjjeleket.
A fiú sejtette, hogy értenie, látnia kéne a megoldást; ha
megtalálta a kulcsot, valahol a szeme előtt kell lennie a
kapunak is, amelyet az nyit. Az aprócska kabin bejáratának keskeny résein át már beszűrődött a hajnal fejfájdító
fénye, amikor rádöbbent a megoldásra. A mellkasa szúrt,
szorított az álmatlanságtól, ennek ellenére egy emberes
löket metamfetamin erejével lúgozta ki elnyűtt tudatából
a fásultságot a felismerés. Úgy érezte, végre átlátja a lényeget, és már csak egy működő kvantumszámítógépet kell
találnia, hogy elszabadulhasson ebből a tébolyító pokolból. No, és természetesen Orzót – bárki, vagy bármi is az.
Úgy döntött, kihasználja a reggelig megmaradt néhány
szűk órát. Az oldalára fordult, és nyugodt, mély álomba
merült.
Pirítós és babkávé illatára ébredt. Alex reggelit készített egy aprócska fúzióstűzhely kéken izzó lángja

fölött. Jamienek hangosan megkordult a gyomra. A
táplálék, amelyhez az elmúlt napokban hozzájutott,
főként az „inkább büdös, mint ehető” kategóriába
tartozott. Ehhez képest fejedelmi lakomának tűnt a
soványka reggeli.
Lustán nyújtózott egyet, majd ledobta magáról a takarót, és az ágy szélére kuporodott. Amikor a lány felé
nyújtotta a csorba plasztik tálat, két harapással eltűntette az ételt. Nagyot kortyolt a kávéból is, és elégedetten megjegyezte:
– Kaja, pia, nők, kvantumszámítógép. Ez minden
férfi álma.
– Látsz itt valahol számítógépet? – vonta fel a szemöldökét Alex.
– Azt sajnos nem – jegyezte meg Jamie, aki pillanatnyilag kvantumszámítógép nélkül is maradéktalanul
elégedett volt. – De majd szerzünk. Öltözz szépbe, as�szony, szórakozni megyünk!
– Hülye vagy, kölyök – jelentette ki a lány, de mégis
túrkáni kezdett az aprócska ruhásszekrényében. Miután
előhúzott egy virágmintás ruhát, még mindig kétkedve
nézett a fiúra. Jamie viseltes cuccaira mutatott, amelyek
szétszórva hevertek a szoba sarkában. – Neked is kéne
valami tiszta öltözék. Tényleg komolyan gondolod?
– A legkomolyabban – bólogatott méltóságteljes pucérsággal Jamie. – Ma van a Schrödinger-rulett. Ruhát
majd veszünk odafelé.
A várost mintha a valóság foszlott darabjaiból fércelték volna össze. Gőzjárgányok pöfögtek a macskakövekkel kirakott, kacskaringós utcákon, riksakulik
kiabáltak torkuk szakadtából, egy informiáter próbált
a járókelők nyakára sózni néhány – szerinte – garantáltan rehabilitált, sejtprocesszoros háztartási eszközt.
Egyik sikátor tövében kancsal génkufár pöffeszkedett
néhány korhadt lécre feszített csíkos vászon takarásában. Alex és Jamie befordultak a keskeny utcába. A
házfalak mintha kifelé dőltek volna. Mellettük néhány
programhibás szinti támasztotta letargikusan a falat;
ezen az energiaínséggel küszködő helyen sosem tudták kitermelni azt az árammennyiséget, amely stabilan elláthatta volna hibás operációsrendszerüket.
Az egyik eldugott, dohos kapualj fölött, vibráló 3D-s
felirat hirdette pörögve, hogy beljebb, az apró hátsóudvaron egy szabóság működik. Néhány perc múlva Jamie vadonatúj öltözékben lépett ki a lepukkant helyről.
A fiú nem törődött Alex helytelenítő pillantásával,
és rikítózöld színűre állította vadonatúj ingét, keresztben csíkos csőfazonúra nadrágját.
– A legjobb figyelemelterelés a feltűnő megjelenés –
magyarázta a lánynak. – Mindenki hajlamos az első
benyomás alapján ítélni. Csak akkor firtatják a kiléted,
ha nem tudnak egy jól ismert skatulyába sorolni.
– Rendben, de nem túlzás atomkori szerencsevadásznak öltözni?
– Pont a túlzás az, amiben legtöbben hisznek – vigyorgott Jamie.

Kisétáltak a sikátorból, majd a város egyik legnagyobb, és minden bizonnyal legismertebb köztere felé
vették az irányt. Egy, a főutcáról nyíló üzletben Jamie
néhány alig használt holokockát és hosszú monoszálas
damilt vett.
– Horgászni készülsz? – nézett rá kíváncsian Alex.
– Valami hasonlóra – bólintott a fiú, de nem fejtette
ki, mire kellenek ezek az apró kacatok. – Ha minden
úgy alakul, ahogy szeretném, szükség lehet ezekre.
A lapos háztetők felett rövidesen megpillantották a
Kaszinó óriási, félgömb alakú kupoláját. A kubista rémálomnak tűnő épületet láthatóan nem az esztétikai
vágy, hanem az anyagi érdek hozta létre: filléres gún�nyal csúfolta meg a tér viszonyait meghatározó geometriai szükségszerűséget. Úgy festett, akár egy hasra
fordított, torz hajóroncs; gyalulatlan deszkák, ácskapcsok és dúcok részegen egymásba kapaszkodó rengetege. A tömeg lökdösődve áramlott ki-be a szurokkal
átitatott palánkok közt ásító hat, óriási kapun.
Alex belekarolt a fiúba, és rövidesen ők is beléptek
az épületbe.
A hatalmas helyiségben véletlenszerűen elszórt bárok,
játékpultok, fogadóirodák, bukmékerek és szerencsevadászok izgatottan hömpölygő tömege tartotta fent
a káosz folytonos dinamikai rendszerét. Villogó stroboszkóplámpák szelték metszetekre a mozdulatokat és
az időt. Az oldalfal egy részébe csimpaszkodva többszintes, arénaszerű építmény állt; úgy tapadt az épület
homorú belsőfalára, akár egy torz kinövés. Akusztikai
és vizuális erőtérrel választották le a Kaszinó többi
részéről: ez adott helyet a legnépszerűbb szerencsejátéknak a Süllyesztőben, a Schrödinger-rulettnek. Egy
pillanat alatt gazdaggá tehetett bárkit a köré sereglett
nyomorultak és reményvesztettek közül – de nagyobb
valószínűséggel szimplán pokolra küldte azt, aki a
többszintes aréna előtt elterülő porondon megtette
tétjét. A jókora holografikus rulettkerék mellett dobozok álltak, amelybe azok léptek be tétjükkel, akik fogadni akartak egy számra, sorra, oszlopra vagy színre.
Százak és százak várták izgatottan a lelátókon, hogy
egy menet végén kik lesznek azok a szerencsések, akik
kilépnek az ördögi dobozokból. Ezek után a győztesek
elégedett, boldog arccal söpörték be a kevésbé szerencsés, habzó szájjal és merev testtel fekvő társaik minden tétjét, vagyonát. Párhuzamosan indított részecskék bináris összege adta ki, melyik szám nyert, melyik
dobozban maradt épen a halálos méregkapszula.
– Csak nem játszani akarsz, kölyök? – kerekedett el Alex
szeme, miután átléptek az audiovizuális erőtér falán, és felgyalogoltak az arénához vezető széles, rozoga lépcsősoron.
– Én nem ezt a játékot játszom – rázta meg a fejét a fiú.
Leültek a lelátókon húzódó szálkás fapadok egyikére. Lent, a porondon, egy púpos hátú, nagyhasú, kitinvázas DNS-modulált ecsetelte hebegő hangon, miért is neki kell nyernie. Ez is a játékhoz tartozott. Az
indulók hittek abban az őskori kvantummechanikai
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tételben, miszerint a többség akarata képes befolyásolni a parányinál is kisebb részecskék perdületét, és
így – amennyiben elnyerik a fent ülő bámész sokaság
szimpátiáját – győzhetnek.
– Elmondod végre, miért jöttünk ide? – kérdezte a
lány Jamiet.
– Nem hiszek a szerencsében – válaszolta a fiú. – És
biztos vagyok abban, hogy mások is vannak így ezzel
rajtam kívül. Ha pedig befolyásolni akarják a rulettet,
azt csakis egy nagyon gyors eszközzel tehetik…
– Egy kvantumszámítógéppel – bólintott Alex. – Gondolod, hogy megtalálhatod?
– Megtalálom azt, aki irányítja – válaszolta a fiú. – A
bizonytalansági tételből következik, hogy a kvantumszintű entrópiára való hajlam a távolság arányában logaritmikusan nő. Valahol a közelben kell lennie. Csak azt
nem tudom, később hogyan találjak rá erre az Orzóra.
– Ebben talán segíthetek – sóhajtott a lány. – Sok embert ismerek errefelé, és mintha hallottam volna már
régebben ezt a nevet. Bíztam abban, hogy leteszel erről
az őrületről, de úgy tűnik, komolyan gondolod.
– Mindketten kijuthatunk innen! – értetlenkedett Jamie. – Ez őrület lenne?
Alex széttárta a karján, megpuszilta a fiú arcát és felállt:
– Majd jövök, kölyök. – Legyalogolt a falépcsőn, és
beleveszett a tömegbe.
A következő órákban Jamie meredten figyelte a játékot.
Elemzett minden mozdulatot, megfigyelt minden számító, gyanús vagy árulkodó tekintetet. Végül mégsem
egy álságos arckifejezés vagy árulkodó mozdulat, hanem
pont ezek hiánya vezette nyomra. A lelátón cserélődtek
az emberek, csupán az a néhány nyomorult játékfüggő
leste kitartóan vele együtt a porondot, akinek nem volt
elég bátorsága, hogy előlépjen, és megtegye a tétet.
Az egyik díszpáholyban vegyes társaság múlatta az időt:
néhány helyi gengszterfőnök és azok sleppje. Jamie talán észre sem vette volna az asztalukon gubbasztó apró,
emberfejű, poliptestű moduláltat, ha időközben Alex
valahogy fel nem tűnik köztük. Miközben a lány heves
mozdulatokkal, gesztikulálva magyarázott az asztalfőn
trónoló kövér, békaszerű seftesnek, a modulált mozdulatlanul, hályogos tekintettel bámulta a lent zajló játékokat.
– Egyre érdekesebb – morogta bajusza alatt a fiú, és
megindult a társaság felé.
A páholyhoz vezető lépcsősor végén két megtermett
ördögfattyú toppant elé. Egy szót sem szóltak, de vörösen izzó tekintetük elárulta, hogy milyen sorsot szánnak a fiúnak, amennyiben folytatni kívánja az útját.
– Alex! – kiáltotta el magát Jamie.
Pillanatokon belül egy vaskos, gyűrűkkel ékesített
kéz elhúzta a páholyt határoló aranyszínű brokátleplet.
Hüllőhideg tekintet villant rá a függöny mögül:
– Gyere csak be, fiam. Szóval te vagy az a Jakie vagy Jonny,
akinek az ügyében Alexandra már vagy egy órája győzköd.
– Jamie… – válaszolt a fiú, azonban a gengszterfőnök
egykedvűen legyintett:
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– Mindegy.
A fiú elkapta Alex bocsánatkérő tekintetét: nem volt
nehéz kitalálni, hogy a lány már a kezdetek óta tudta,
kit is takar pontosan az Orzó elnevezés.
– Ha jól értem, ki akarsz vinni – nézett sandán a gengszterfőnök Jamie-re, miután az besétált a páholyba.
Szürke, nyálkás bőrén élénksárga foltok tarkállottak,
hatalmas, varangyszerű teste kétszáz kilónál is súlyosabb lehetett. Húsos kezével körbemutatott, és megrázta a fejét. Puffadt arcáról savas verejtékcseppek fröcsköltek szerteszét.
– Ez itt az én királyságom. Ha létezik is valami a ködfalon túl, mit adhat nekem? Persze, rövidesen úgyis elmondod…
Jamie rájött, hogy Alex, még ha puszta jó szándékból
is, de hatalmas hibát vétett. Miközben a gengszter intésére a két ördögfattyú megindult felé, villámgyorsan
az asztalon gubbasztó modulálthoz ugrott, felkapta, és
egy süteményes villát szorított az aprócska lény halántékához. A felé közelítő génhekkeltek megdermedtek.
– Nem hiszem – csóválta meg a fejét, majd a visító
szerzettel a kezében kivetette magát a páholyból.
Legalább négy métert zuhant, és csupán a vakszerencsének köszönhetően nem törte el sem a gerincét,
sem pedig a bokáját az alant húzódó padsorok között.
Bicegve menekült tovább, miközben kezében a harapó,
karmoló modulált folyamatosan rikoltozott. Jamie egy
jókora ütéssel elhallgattatta a sivalkodó párát.
Fentről az ördögfajzatok kecsesen vetették magukat utána. Bioplaszttal turbózott izmaiknak meg sem kottyant az
emeletnyi mélység. Egyikük alatt recsegve tört fűrészes élű
szilánkokra a nézőtér padsora, de a lény a fájdalom legcsekélyebb jele nélkül, ruganyosan eredt a fiú nyomába.
Jamie bemászott a lelátó alatt húzódó szűk szervizjáratok egyikébe. Nagytestű üldözői tépték, szaggatták
a keskeny folyosó fából ácsolt falait, de mindjobban
lemaradtak. A fiú orrát marta a járatban leülepedett
por és kosz szaga, torka viszketett minden nehézkes levegővétel után. Végül egy lefelé vezető járatra talált, és
kijutott a Schrödinger-rulettnek fenntartott arénából.
A Kaszinó zaja és a fényei robbanásszerűen bömböltek
fel, amint kibukkant az audiovizuális pajzs takarásából.
Előmászott a karbantartó folyosóról, ruháját semleges drappszinűre állította, és beleveszett az izgatottan
nyüzsgő tömegbe.
A könyörtelen alkony lassan ellopta a színeket a nappaltól.
Jamie egy félreeső Menedék bejárata mellett lapult. Órákkal ezelőtt elcserélte vadonatúj ingét egy koldus tetvektől
hemzsegő, foszlott köpenyére. A még mindig ájult aprócska
DNS-moduláltat rojtos szélű vászonzsákba tette, amelyet egy
hazafelé induló terménykereskedőtől vásárolt, fél garasért.
Egy romos, húgyszagú kapualj takarásából figyelte a Menedék bejáratán átlépő fajzatokat. Sejtette, hogy tűvé teszik
érte a várost. Nem is csalódott megérzésében; sötétedés előtt
két megtermett verőlegény lépett be a szálló boltíves ajtaján,
hogy röviddel ezután távozzanak. Mindennek ellenére Jamie

egészen a kapuzárásig várakozott: már igencsak sűrűsödtek az árnyak körülötte, amikor gyors léptekkel besétált az
épületbe. A heges arcú, félszemű pultostól magánlakosztályt
bérelt. A férfi idegesen kapkodta egyetlen szemét: feltehetőleg felismerte Jamiet az őt üldözők leírása alapján, de pirkadatig már nem adhatta le vérdíjigényét a gengsztereknek.
A fiú nem törődött a recepciós árulkodó grimaszaival,
nedves falú szobájába vonult, és magára zárta az ajtót.
Biztos, ami biztos, még a fal mellett málladozó komódot is az ablaktalan szobácska bejárata elé ráncigálta.
Néhány erőteljes pofonnal magához térítette az elrabolt fajzatot.
– Miva’, hülyegyerek, miva’? – forgatta szemét kábán
a modulált.
– Hol van a kvantumszámítógép? – tette fel jól érthetően Jamie a kérdést.
– Mit érdekel az téged? – prüszkölte a poliptestű lény.
– Az legyen az én dolgom – csóválta meg fejét a fiú,
és egy rövid vasrudat vett elő köpenye zsebéből. – Én
kérdezek, és te válaszolsz. Ez a felállás.
– Ne ilyen durván, hé! – sípolta az aprócska szerzet. –
Ártottam talán neked?
– Sok mindenkinek ártottál, de nem ezt kérdeztem.
Nyolc csápod van, ha jól számolom… – A válla fölé
emelte a vasrudat.
– Várjá’ már, hülyéje! – visított a modulált. – Segítek
én istenucse’! Itt van a gép, mindenhol… a fejemben
van, a világban! Mindenhol!
– Tehát jól sejtettem – tette csípőre kezét Jamie. – Te
vagy az interfész.
– Az vagyok én! – Az aprócska szerzet büszkén bólogatott.
– Le tudod képezni a város térképét három dimenziós
adatpixelekre?
– Én vagyok az Interfész, igen, én vagyok! – forgatta
szemeit a modulált. – Le tudom, naná, le tudom!
Jamie előhalászta a zsebéből a kromoszómakódot rejtő Post-it lapkát és felmutatta:
– Vetítsd rá ezt a kódot az adatmátrixra.
Az aprócska modulált kinyújtotta az egyik csápját, és
leolvasta az elektromosan felvitt kulcsot a lapkáról. Rövid időre becsukta a szemét, majd hirtelen felvisított:
– A séma középpontjában létrejön a topologikus entrópia! Az interferencia kaput nyit a zsákuniverzumból!
– Mutasd! – parancsolt Jamie az ujjongó szerzetre.
A lény mértani pontosságú háromszögalakba rendezte csápjait és szabályos fraktálmintát vetített a fiú elé.
Az önmagukban ismétlődő alakzatokon belül a tér magába fordult, és szembántóan ragyogó fénykör jelent
meg középen. Jamie végre megtalálta a kiutat.
– Másold erre a mintát – vette elő a zsebéből az egyik
korábban beszerzett holokockát.
– Kössünk üzletet! – sípolta a modulált.
– Mit adhatsz még? – vonta meg vállát a fiú.
– A lány ott van, ahol Orzó. Hehe. Orzó, a mindent
elorzó! Semmit sem tudsz, fiú!
– Ha jól értem, segítesz megmenteni Alexet.

– Ha elviszed Orzót. Ő mindent elorzó – bólogatott a
csápos szerzet. – És az Interfész végre szabad lesz!
– Legyen – bólintott Jamie, hiszen mindenképpen
szándékában állt kiszabadítani a lányt.
Jamie hajnal óta gubbasztott egy jókora sövény takarásában Orzó villája előtt, miközben a gengszterfőnök emberei felforgatták utána a várost. A rezidencia egy hatalmas barlangban állt; titániummal megerősített acélkapu
zárta el hermetikusan a külvilágtól a barlang száját, amikor kellett; fújtatva duhogó gőzgép eresztette és nyitotta
az egymásra lapolt nehéz fémlemezeket minden este, és
minden pirkadat után.
A kintről beszűrődő rozsdaszínű alkonyban izzani
látszottak a közeli üvegablakok; a hatalmas ház homlokzata olyan volt, mint egy sokszemű szörnyeteg,
amely tűzkönnyeket sír, ha közeleg az éj. A barlangban
ültetett bokrok, sövények és fák mély árnyékárkokat
véstek a rezidencia előtt elterülő park gondosan ápolt
gyepszőnyegére.
Bár a Jamie vállába kapaszkodó Interfész folyamatos útvonal- és esélykalkulációkat suttogott a fülébe, a fiú mindezek
ellenére tudta, csupán akkor úszhatja meg ép bőrrel az
elkövetkezendőket, ha a benne formálódó merész, de
mind logikusabbnak tűnő sejtelem bizonyságot nyer.
Egyetlen fegyvere volt csak: egy kés, amelyet a Menedék tulajdonosától zsákmányolt; a fickót még hajnal
előtt leütötte a biztonság kedvéért. A nehéz, fűrészes
élű, gonosz kinézetű pengét a derekára rögzítette a korábban vásárolt monoszálas damil egy részével. A fiú
izmai görcsöltek, sajogtak az egész napos merev-mozdulatlan várakozás kínjától.
– Most! – csipogta Jamie fülébe az Interfész, és ő
szitkozódva felpattant, majd a kaput mozgató gőzgép
egyik karnyi vastag, hosszasan nyújtózó hidraulikus
csövéhez osont. Vadul belevágta a kését a szintigumiba. A gőzgép élénkzöld olajat vérezve felsziszegett, és
a súlyos acélkapu megállíthatatlan lendülettel ereszkedni kezdett. A várost uraló banda nagy része még
kint cirkált az utakon Jamie-re vadászva, így a házban
a személyzeten kívül csak Orzó és a testőrei maradtak.
Gépészek rohantak elő a palotából, és szitkozódva nézték a sebzett kígyó módjára vonagló vezetéket,
amelyből úgy szökött az olaj, mint sérült vadból az élet.
– Fuss a ház felé, és állj meg a faltól harminchárom
egész kéttized méternyire! – vezényelt az Interfész. Jamie kelletlenül engedelmeskedett. – Bukj le, ostoba! –
ciripelte a csápos jószág, amikor az általa meghatározott
ponthoz ért. – Most negyvenkét fokkal balra!
A fiú morcosan teljesítette az utasításokat: tudta,
hogy a DNS-modulált órákkal ezelőtt rácsatlakozott
az épületet őrző kamerarendszerre. A fiú önmagát
is meglepve, sértetlenül érte el az egyik személyzeti
bejáratot, amely hangtalanul feltárult előtte.
– Üdv az oroszlán barlangjában – morogta bosszúsan,
majd belépett a néptelennek tűnő folyosóra.

13

Lector Magazin
– Menj fel az emeletre tartó lépcsősoron – utasította a
vállán trónoló Interfész. Jamie elindult, majd amikor a
lépcsőfordulónál tartott, a modulált felszisszent.
– Állj! Húzódj a sarokba!
A fiú mellett egy ördögfajzat sétált el, alig karnyújtásnyira. Jamie tudta, hogy a génhekkelt fajzatok a sötétben is látnak, és csakis azért úszta meg a találkozást,
mert a testőr nem számított behatolókra.
– Tovább, a folyosó végén balra!
A fiú hangtalanul osont tovább, majd amikor elkanyarodott, egy méretes faajtó zárta el az útját. Az acélpántokkal megerősített, fényesre lakkozott ajtólap halk
szisszenéssel húzódott a falba.
– Itt is volnánk – közölte az Interfész, és fejével a sötéten ásító, hatalmas helység irányába biccentett.
Jamie beóvakodott a terembe, ahol a következő pillanatban felizzottak az ósdi wolframszálas lámpák. A maffiavezér egy méretes fotelben terpeszkedett, mellette két ördögfajzat posztolt ugrásra készen. A terem felét vaskos acélrács
zárta el: mögötte megcsonkított, szörnyen megkínzott nyomorultak raboskodtak. A falba acélbilincseket szögeztek, az
egyik láncon ott lógott Alex is. Alaposan helybenhagyták,
de úgy tűnt, nincs maradandó sérülése. Legalábbis a többi
rabhoz képest; a félig ájult lány mellett egy denevérfajzat lógott nyöszörögve, akit valósággal kizsigereltek.
– Üdv az én szerény szentélyemben – szólalt meg reszelős hangon a gengszterfőnök. – A fél várost tűvé
tettük érted, tolvaj!
– Ha úgy érzed, csalódást okoztam, ígérem, ez lesz az
utolsó! – válaszolta Jamie. És hogyha tévedek, nekem
annyi! – fűzte hozzá gondolatban.
A következő pillanatban a kezében tartott kést teljes
erőből a varangyszerű fajzat felé hajította. Mindenkit
meglepett a támadás: a nehéz penge megpördült a levegőben, majd koppanva beleállt a maffiózó szemébe.
Egészen a szörnyszülött agyáig hatolt. A többmázsás
test rángatózva zuhant ki a jókora karosszékből. A
két ördögfajzat felhördült, és a fiú felé vetette magát,
ő azonban a vállán terpeszkedő csápos szerzet nyaka
köré fonta a kezét. Jól mérte fel a helyzetet: a testőrök
megtorpantak.
Jamie leemelte a válláról a kapálózó DNS-moduláltat,
és az aprócska arcba nézett. A lény szemében a felismerés döbbenete látszott.
– Tudod, nem te vagy az első, akinek a fejére nőtt a
strómanja, Orzó – sziszegte dühösen a kétségbeesetten
kapálózó modulált fülébe. – Azt hitted, elhiszem a süket dumát, hogy az a túlsúlyos húgyagyú felépített egy
teljes gengszterbirodalmat?!
Az acélrácshoz lépett, és elhúzta a befelé nyíló nehéz fémkapu reteszét. Lepattintotta Alex karjairól a szegecsekkel zárt
bilincseket; nem volt könnyű dolga, hiszen Orzó egyfolytában rángatózott a szorításában. A kint álló ördögfajzatok torokhangon morogtak, de határozott parancs híján, egyikük
sem szánta el magát támadásra. A még mindig döglődő varangyképű talán feláldozta volna egykori főnökét, de ő, Jamie esztelennek tűnő támadását követően, kikerült a képből.
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Alex térdre rogyott, miután megszabadult az őt fogva
tartó láncoktól, de kisvártatva szédelegve felállt.
A fiú a földre tette a holokockát, ráhurkolta a monoszálas damilt, a derekára kötötte annak másik végét, majd
aktiválta a szerkezetet. Akár csak előző nap, a kivetített
fraktálminta hatására felszikrázott, és magába fordult a
tér. Jamie az egyik kezében a dühösen sziszegő moduláltat tartotta, míg a másikkal Alexet támogatta; nehézkesen,
botladozva léptek be a szemkápráztatóan izzó fénykörbe.
Mögöttük halk roppanással tört darabjaira a holokocka.
Palaszürke horizontig nyújtózó, kihalt mezőn találták
magukat: mögöttük hatalmas, jellegtelen betonépület
meredt némán az ég felé. Homlokzatán kék szilíciumfestékkel felfújt, hűvösen derengő felirat díszelgett:
„Portland-megyei, 28-as számú Vámraktár.”
Két kamaszkorból alig kinőtt srác rohant oda hozzájuk. Kivették a fiú kezéből a még mindig sivalkodó
moduláltat, hibernáló sprayt fújtak rá, és egy nullás-szatyorba zárták. Jamie füle mögé neurális söntöt illesztettek, miközben boldogan lapogatták a vállát. A fiúnak a szerkezet hatására lassan visszatértek
az emlékei.
– Jamie, te vagy a legkirályabb tolvaj! – Az egyik srác
átölelte. Boldogan vigyorgott, és Jamie immár azt is
tudta, hogy Carlnak hívják. – Megcsináltad, kisapám!
Lehet, hogy az Interfész csak licensz nélküli másolat,
de így is szép summát kapunk majd érte a feketepiacon! A hölgyben kit tisztelhetünk?
– Ő a menyasszonyom! – közölte Jamie mosolyogva.
– Alexnek hívják.
– Holnapra szerzek neki jogtiszta papírokat – készségeskedett a Carl mellett álló, félhosszú hajú kölyök.
– Milyen volt odabent?
– Szívás, Dex – válaszolta Jamie. – Őrült kavalkád van
ezekben a zsákuniverzumokban. Véletlenszerűen generált, holovíziós történetekből másolt helyek.
– Lassan húzzunk innen – fintorgott Carl. – A kerületi
őrműhold MI-je nemsokára észleli, hogy kamu volt az
a napkitörés-maszlag, amit beadtam neki.
– Tudjátok, azért durva, hogy akit licensz nélküli
DNS-sel csípnek el, egyszerűen bezsuppolják ezekbe a
raktárakba. Reménység és emlékek nélkül…
– Nem mi hozzuk a törvényeket – vonta meg a vállát
Dex. – Ez a multik pályája. Jut eszembe, rohadt jó lehetőséget találtunk a következő balhéra… Egy gigacég trezorját kéne feltörni. Az egészben az a gáz, hogy a cuccot egy
fekete lyuk eseményhorizontjába rejtették. Valószínűleg
egy kicsit necces lesz, de szerintünk megoldható.
– Tökömet! Azt leshetitek! – vágta rá Jamie.
– A múltkori buli után is ezt mondtad – legyintett Carl.
– Meg a múltkori előtt is – vigyorgott Dex. Jamie
megfogta a csodálkozva pislogó Alex kezét, és mindannyian beültek egy lepukkant Gravomobilba. – Mindig ezt mondja.
Mire Portland felhőkarcolókkal teleszórt külterületeihez
értek, már javában tervezgették a következő betörést.
Illusztráció: Hertelendy Anna

15

Bukros Zsolt

A Világvége

A Hivatal, a Régi Ismerős, a Híres Kakas, a Kulcsolt Kéz, a Jó Társaság, a Hű
Szolga, a Kétfejű Kutya, a Sellő, a Kaptár, a Királyfő, a Lyuk a Falban, és a Világvége ezek az állomásai a Newton Heaven városkájában dívó eszelős kocsmatúrának, amit a helyiek Golden Mile-nak neveznek.

Garry King a középiskola végén
négy barátjával vág neki a legendás
ivó körútnak Pete-el, Oliverrel, Steve-el és közülük a legjobbal, Andyvel, de a Világvégéhez végül nem
jutnak el. Ez Garryben fájó tövis marad, úgyhogy húsz évvel később úgy
dönt, újra összekürtöli a régi bandát,
és ezúttal végigcsinálják a teljes a
Golden Mile-t, akkor is, ha közben
kifordul a sarkaiból az egész világ.
Ez egy igen szép és nemes elhatározás – mintegy elősegítené a múlt
lezárását – ám a díszes társaság
többi tagja időközben a társadalom
befutott, jól kereső tagjává vált, míg
Garry egy alkoholproblémákkal
küzdő lúzer maradt, aki abszolút
semmit sem ért el az életben, és
csoportterápiára jár a hozzá hasonló abszolút vesztesekkel. Ennek
ellenére lódítással és némi manipulációval sikerül rávennie az elmaradt kocsmatúrára egykori baráta-

16

Lector Magazin

it, köztük a komoly jogásszá érett
Andyt is, aki mint később kiderül,
igencsak jogos sérelmeket táplál
Garry iránt. Azzal pedig, hogy nekivágnak a nosztalgikus söröspohár
emelgetésnek hamarosan őrült kalandok veszik kezdetüket, amelyekre egyikük sem számít.
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy
ez egy angol vígjáték, amiben legfőképp Simon Pegg és Nick Frost kettőse
dominál. Aki látta a Haláli hullák hajnalát vagy a Pault, az ezek után nagyjából sejtheti, mire számítson. Hasfalszaggató poénok következnek némi
jóízű vulgaritással és agyament fordulatokkal fűszerezve, ahol az idegen
galaxisból jött idegenek békés invázió
céljából egy angliai kisvárost szállnak meg, és csaknem mindenkit kék
vérű, rendkívül törékeny, félig-meddig robotszerű klónokra cserélnek.
Hőseink rájönnek, mi a helyzet,
de úgy vélik, akkor úszhatják meg

problémák nélkül az egész szituációt, ha eljátsszák, hogy minden
tökéletesen rendben van, miután
boldog-boldogtalannak elhíresztelték, hogy a Golden Mile-on vannak. Tehát úgy csinálnak, mintha
nem tudnák, hogy a földönkívüli
hódítók körülöttük vannak, és tovább nyomulnak a Világvége felé.
Közben egyfajta időutazást is tesznek, találkoznak a gimnáziumi
szerelmükkel és a régi menő csajokkal, akiket Marmelade szendvicsnek neveztek, mellesleg pedig
a kamaszkori problémáikkal is
szembenéznek. Mindezt csöppet
sem unalmasan teszik, amiről kellő mennyiségű akció- és poénzápor gondoskodik.
A Világvége kiváló vígjáték erőteljes sci-fi beütéssel, és bár néhol már
a dráma határán egyensúlyoz, rettentően szórakoztató. Összefoglalva
a barátságról szól, az emberi természetről, a szabadságvágyról és a nagy
tettekről, amelyek sokszor olyan
apróságokban nyilvánulnak meg,
mint a végállomásnál elfogyasztandó tizenkettedik pohár sör megivása, ami a sztori végére a Szent Grál
megszerzésével egyenértékű küldetéssé nemesedik Garry számára.
A színészi játék zseniális, a poénok
ütősek és a látványvilágra sem lehet panasz, mostanában az egyik
legszórakoztatóbb filmnek tartom,
amit alkalmam nyílt megnézni.
Mindenkinek csak ajánlani tudom,
aki kedveli az angol humort, és a
Haláli hullák hajnalához hasonló jellegű alkotásokban megfelelő
színvonalú kikapcsolódásra talált.

Novella

Rozi a moziban

Lector Magazin

Interferencia
Kávémesék

Rozványi Dávid

A kamaszfiú, akinek testében egy másik ember lelke
lakozott, rettegve nézett körbe. Tudta, aki a barátaival
végzett, most rá vadászik. És azt is tudta, hogy nincs
menekvés: a gyilkos minden gondolatát ismeri.
Hiszen ő nem más, mint saját maga…
– Vállalja az ügyet? – Az idősebb férfi idegesen nézett
az ügyvédre.
– Nézze, megértem önt, de ez reménytelen. Nincs
holttest, a gyilkossági ügy pedig hamarosan elévül.
Csak a pénzét pazarolja.
– Kérem, nekem ő volt az egyetlen fiam. Nem maradt
más számomra, mint az igazság.
– Nézze, ez már nagyon régen történt – győzködte
az ügyvéd.
– Tizennégy éve – bólintott a férfi.
– Fugu rátört a hegyekben táborozó fiatalokra és mindenkit meggyilkolt. Kilenc rendbeli emberölésért ítélték el. Két holttest sosem került elő. Tényleges életfogytiglant kapott. Mit akar még?
– Azonban a legfelsőbb bíróság ítélete alkotmányellenesnek ítélte ezt. Ha minden igaz, egy hónapon belül szabadlábra helyezik. Ha pedig szabad lesz, újra
fogja kezdeni. Meg akarom akadályozni ezt. Három
hónapja az erdészek egy véres ruhadarabot találtak,
ami a DNS teszt szerint a fiamé. Eddig nem találtak
holttestet, ezért nem vádolták a fiam halálával, de
most már van bizonyíték ellene.
– Erre alapozná a magánvádat?
– Igen – bólintott a férfi. – Tudni akarom, mennyiért
vállalja el a megbízatást. Állítólag ön a legjobb ügyvéd
az államban.
– Ez így van – bólintott az ügyvéd. – De a legdrágább
is, ne felejtse el.
– A pénz nem számít. Már csak az igazságért élek.
Az ügyvéd elgondolkozott, majd bólintott:
– Vállalom, de tudnia kell, ennyire reménytelen
ügyet még nem képviseltem. Fugu a korábbi vallomásaiban arra hivatkozott, hogy az ön fiát futni hagyta.
És mivel nincs bizonyíték a gyermeke halálára, ezért
ebben a vádpontban nem találták bűnösnek.
Hetek óta tartott a tárgyalás. A véres ruhadarab az
esküdtek egy részét meggyőzte, de a többiek óvakodtak megalapozatlan ítéletet hozni. A védelem újfent

azzal érvelt, hogy a fiú csak elmenekült. Talán az átélt
borzalmak hatására amnéziás lett, talán új személyazonossággal él valahol… Ez az érv meglehetősen
nyakatekertnek és hiteltelennek tűnt, de éppen ezért
cáfolhatatlannak is.
Végül a vád egy meglepő indítvánnyal élt.
– Kérjük a tanúk padjára Fugu urat!
A bíró figyelmeztette a vádlottat, hogy erre nem kényszeríthetik, ám Fugu, hogy bizonyítsa jóhiszeműségét,
vállalta a tanúskodást.
– Fugu úr, ön azt állítja, futni hagyta utolsó áldozatát.
– Tiltakozom! – szólt közbe a védő. – Nincs bizonyítva
az eltűnt fiú halála. Az pedig végképp nem, hogy gyilkosság áldozatává vált, ezért a vád képviselőjének nincs joga
áldozatnak nevezni a kérdéses illetőt. Ez az állítás, meg
nem engedhető módon befolyásolja az esküdtszéket.
– Helyt adok! – döntött a bíró. – Kérem, fogalmazzon
másképp.
– Elnézést, bíró úr – válaszolt az ügyvéd, majd a vádlotthoz fordult. – Ön azt állítja, hogy az eltűnt személyjel szemben nem alkalmazott erőszakot.
– Ez így van. Miután a többiekkel végeztem, megcsömörlöttem, és nem törődtem vele.
– Tehát, amennyiben a holttest előkerülne, és nem lehetne bizonyítani, hogy gyilkosság áldozata lett, vagy
kiderülne, hogy az eltűnt személy még életben van, az
ön ellen felhozott vád összeomlana. Egyetért?
– Igen. Magam is szeretném, ha a fiú előkerülne.
– Éppen ezért kértük önt a tanúk padjára.
– Kérem, én már mindent elmondtam.
A vád képviselője széttárta a kezét.
– Ezt nincs is jogom kétségbe vonni.
– Akkor? Mit akar tőlem? – A vádlott hangján most
először érződött idegesség.
– Időutazást. Térjen vissza az eltűnt személy testében arra az időpontra, miután elszökött magától
a fiú. Amikor visszaérkezik a jelenbe, számoljon be
arról, hol található az illető.
– Tiltakozom! – csattant fel a védő. – Senki sem kötelezhető tanúvallomásra saját maga ellen.
– Mi nem is azt kérjük, hogy saját maga ellen tanúskodjon. Csupán segítséget várunk a bizonyítékok megszerzéséhez. Amennyiben sikerül tisztázni a rejtélyes
körülményeket, a vádlott ártatlannak bizonyul, és vis�szavonjuk a vádat.
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– A tiltakozás elutasítva, a vád ajánlata méltányos –
állapította meg a bíró. – Már csak a vádlotton múlik,
kíván-e élni vele.
– Nem kockázatos ez? – kérdezte a védő.
– Egyáltalán nem. Csak a tudata ugrik vissza a múltba, és mivel a tudat a testtel ennyi idő alatt nem kerülhet összhangba, nem tudja majd az eseményeket befolyásolni. Az Orpheus-ügy óta ezt nagyon szigorúan
vesszük. Amíg a múltban van, nyomon követjük. Ha
bármi rosszul sülne el, visszahozzuk a jelenbe.
– Miért kellek én mindehhez? – kérdezte Fugu megrettenve.
– Mindenképpen kell egy tudat, amit a jelenben megjelölünk. Így tudjuk követni a múltban.
– És miért éppen én? Hiszen érintett vagyok az ügyben…
Az ügyvéd elmosolyodott.
– Mert ön az egyetlen, aki nyerhet azon, ha kiderül az
ártatlansága. Más nem vállalná el ezt az utazást. Természetesen visszautasíthatja az ajánlatot, de ebben az
esetben kétség merülhet fel az esküdtekben… Ha bűnösnek találják, oda a szabadlábra helyezése.
A csapda kész volt, a vádlott megtörten bólintott.
– Vállalom…
A bíró jóváhagyta.
– Elrendelem, hogy a vádlott, holnap tíz órakor részt
vegyen az időutazáson! A tárgyalást elnapolom.
Fugut befektették az időkapszulába. A technikus elhelyezte az érzékelőket a fején, hogy probléma esetén
közbe tudjon lépni. Undorodva ért a gyilkos bőréhez.
A technikus jól végezte a dolgát, Fugu újra az erdőben találta magát, egy fiú bőrében. Torkát rettegés szorította. A testén friss sebek voltak és véreztek. Menekülés közben beesett egy vízmosásba,
talán csontja is tört. Egy bozótoson keresztül próbált menekülni.
A fiú, akinek a bőrébe került, talán még reménykedett,
de a férfi nagyon jól tudta, ki várja bozótvágó késsel.
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Hiába mondták neki, hogy mielőtt baja esne, a technikus visszahozza, nem tudott szabadulni a félelemtől. A
kölcsönbe vett testben zihálva rohant előre.
Fugu megpróbálta kívül helyezni magát az események
folyamán. Néhány perc, és vége. Újra ott lesz a kapszulában, és előadhatja a jó előre kitalált mesét a fiúról, aki
a folyóba esett, és beszorult egy szikla alá.
A gyilkos a szakadék szélén állt, ahogy a férfi emlékezett. Próbálta legyűrni a pánikot. Ismételgette magában, hogy ez olyan, mint egy álom, ami rögtön véget
ér. Eszébe jutott az a pillanat, amikor lesújtott az utolsó
áldozatára, a kéjes örömre, amit akkor érzett, amikor
a fiú szemén át meglátta önmagát közeledni. Hatalma
volt. És kihasználta.
Aztán csak a bozótvágó kés csapásait érezte a húsában.
Tudta, ha nem történik valamit, órákig fog tartani az
egész. Külön-külön egyik seb sem lesz halálos, könyörögni fog a gyors halálért, de a gyilkos perverz módon,
sebészi pontossággal fogja elkerülni a végzetes vágást…
Kínok közt arra gondolt, miért nem mentik ki? Aztán
a fájdalom végleg elborította a tudatát.
A technikus zavartan nézett a bíróra.
– Nem tudom mi történt. Még nem találkoztam ilyen
esettel. Nem tudom visszahozni.
– De mégis, mi történhetett? Időtörés?
– Nem, az semmiképpen sem. Az Oprheus-ügy óta
külön algoritmust dolgoztunk ki arra, nehogy valaki
meg tudja változtatni a múltat.
– Akkor?
– A sötétben tapogatózom. Úgy tűnik, interferencia
lépett fel.
– Nem vagyok szakember, magyarázza el.
– Fugu állításával ellentétben, a fickó mégiscsak találkozott önmagával a múltban… ez okozhatott zavart.
Úgy tűnik ez az alak – a technikus hangjából kicsendült
a megvetés – a múltban ragadt… Legalábbis egy időre.
Előbb-utóbb sikerül kitörnünk ebből a szubrutinból.
– És addig? – nézett a bíró
a kapszulára, amibe nem
sokkal korábban a gyanúsítottat befektették.
– Addig, akármi is történt, újra és újra át kell
élnie… Remélem, holnap
reggelre ki tudom dolgozni
a megfelelő algoritmust.
A bíró a kapszulára, majd
a technikusra nézett:
– Nem teszek panaszt,
ha nem kapkodja el... Ha
többször átéli, ami vele
történik, legalább pontosabb lesz a vallomása…
és őszintébb is.

De viszont
„Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget,
Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
Más az oly és olyan különbségin épűl
S megöli a bűnöst könyörűlet nélkül;
Harmadik máglyára itélne valakit,
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
Van ki írt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!”
(Részlet: Arany János: Grammatika versben)
Miközben ez a cikk a megjelenésre
várt, szárnyra kapott a hír: bekerült a
szótárba (A magyar nyelv nagyszótára) a „de viszont”!
Voltak, akik örömmel üdvözölték, de olyan is akadt szép számmal,
aki „szent felháborodással” fogadta, mondván: nem szabad engedni,
hogy lealacsonyodjunk a helytelen
használókhoz, és legitimizáljuk ezt
a szörnyű logikátlan dupla tagadást.
Még csoport is alakult a facebookon ellene. Nekik hiába hoznánk fel
példákat, hogy a duplázás vagy akár
triplázás miért is nem redundancia
(nincsen semmim sem – hármas tagadás, vagy gyönyörű szép – kettős
állítás), hanem régóta bevett fokozás
(„halálnak halálával halsz” – „világnak világa.” Ismerősek?)
Magyarázhatjuk, hogy ne kérjenek
egy nyelven logikát számon, hanem
gondoljanak a kivételekre. És persze
az ok feltárása, hogy miért is került
be a szótárba (ti. mert a döntő többség használja) is hiábavaló. Nem
szándékozzuk ezeket a „nyelvőröket” megítélni, de úgy tűnik, vala-

miféle privilégiumot, a fensőbbség
elkülönülését, az „elit” érdekeit féltik.
A nyelvet egészen biztosan nem, hiszen, mint a fenti példákból látszik,
már legkorábbi nyelvemlékeinkben
is jól megfértek a hasonló „logikátlanságok”, és csodák csodája: mégsem lett semmi baja a nyelvünknek.
Az eredeti cikk így kezdődött volna: amióta nyelvészetre adtam a fejem, egyre-másra kapom a következő
kérdéseket: „ez így helyes?” És nem
győzöm nézni a csalódott arcokat,
amikor annyit válaszolok, hogy „talán nem annyira elterjedt.” Főleg annak fényében tűnhet ez furcsának,
hogy köztudomásúlag szőrös szívű
kritikus vagyok. A feloldást többek
között az jelenti, hogy az irodalmi
nyelv és annak szabályszerűségei
professzionális nyelvhasználót követelnek, míg ugyanezt a köznapi
beszédben elvárni butaság lenne.
„Két dolog van, amihez mindenki
ért: a foci és a nyelvészet.” Érdemes
ezt a nyelvészek közt elterjedt szállóigét megfontolnunk. Az iskolában
belénk verték, hogy van, ami helyes,

Czinkóczi Krisztina

és van, ami helytelen. Sokszor bizony
álszabályokat is, mint a „de viszont”
tiltása. Szüleinket még körmössel
szoktatták a helyes beszédre és írásra. A köznyelvet szabályozzák, értelmező és helyesírási szótárak látnak
napvilágot, és folyik az állandó vita
a fórumokon. Ezért aztán sokakban
él, hogy van a szép és helyes magyar
nyelv, és van a helytelen, csúnya.
A nyelvnáciknak is csúfolt önjelölt
nyelvőrök néha maguktól is vérszemet kapnak, hiszen az anyanyelv
mindenkinek szívügye. Fokozottan
valószínű ez, ha írásra adják a fejüket.
Félreértés ne essék: nem a helyesírási
szabályokról beszélünk, hiszen azokra valóban létezik általános normatíva. Bár halkan megjegyezhető, hogy
mint nemrégiben ismét tapasztaltuk
az új helyesírási szabályok életbe lépésével: bizony, ez sincs kőbe vésve.
Régen valóban az előíró nyelvszemlélet volt az elterjedt, de ma már
majd’ minden tudós egyetért abban,
hogy a nyelvről egyvalaki dönthet: az
anyanyelvi beszélő. A nyelvész legfeljebb megvizsgálja és leírja a jelenséget, kutathatja az okait és szabályszerűségeit, mással való összefüggéseit.
A nyelv többrétegű, a nyelvjárások,
társadalmi és egyéb nyelvváltozatok mind szerves és helyes részei.
Meg kell még különböztetnünk a
hasznos munkát végző nyelvművelő szakembereket is: a cikk nem
róluk szól.
Az önjelölt nyelvőrökre azonban jellemző, hogy a régit eszményítik, akár
erőszakkal megtartanák, ódzkodnak
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a változástól, új szavaktól, a szavak
új formáitól, és persze leginkább a
fiatal generáció nyelvhasználatától,
a szlengtől, sms nyelvtől, melyekkel
úgy érzik, bemocskolódik a nyelvünk. Szinte idegrohamot kapnak
olyan létező (és éppen ezért jogos)
jelenségektől, mint a dupla tagadás,
vagy egyéb, általuk logikátlannak,
csúnyának tartott nyelvhasználat, de
hitelesen alátámasztani képtelenek.
Ugyanakkor ők maguk gyakorta elkövetnek helyesírási hibákat, vagy
éppen nem veszik észre, hogy nyelvjárásban beszélnek és írnak, és így eltérnek a művelt köznyelvi normától,
miközben másoktól elvárják azt. A
legradikálisabb nyelvvédők nyelv és
nemzethaláltól tartanak a helytelen
használat következtében. Legszívesebben büntetnék az eltérő változatokat. További jellemzőjük a túlzott
nemzeteszményből fakadó, légből
kapott megítélése nyelvünknek, gondolok itt az olyan babonákra, mint
hogy a magyar nyelv logikusabb,
szebb, különlegesebb, rejtélyesebb
származású lenne, mint más nyelvek.
Természetesen a fenti nézetekből szerencsére egyik sem igaz. Cáfolásukra
szívből ajánlom például a Nyelv és
Tudomány (nyest.hu) című honlap
olvasgatását, ahol számtalan témába vágó, élvezetes és szellemes cikket olvashatunk a szakértők tollából.
Nem lehet elégszer elmondani
azonban, hogy csak egyvalami biztos
minden élő nyelvre: állandóan változik. Ha nem így lenne, akkor egy idő
után valóban kihalna. Aki nem hiszi,
próbálja csak meg elmondani az internetezés mibenlétét ómagyar szavakkal, az akkor használt igeidőkkel,
vagy akárcsak kérjen így kenyeret a
boltban. A „vala” eltűnését a korabeli
nyelvhasználók valószínűleg szintén
nyelvromlásként értékelték. Pedig
ha valaminek többféle változata kezd
kialakulni, vagy éppen más veszi át
a helyét, az általában csak azt jelzi,
hogy az adott nyelvi szerkezet éppen
változik, alkalmazkodik valamihez,
alakul: él. Megnyughatásképpen tehát elmondható, hogy nyelvünk nem
romlik, mint valami kint felejtett sajt,
és a régi szabályok vagy formák eltűnése nem jelent nyelvi szegényedést.
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Nem kell tehát erőltetni például a
ma már túl irodalmiasnak ható, lírai
„s”-ezést a prózában (hacsak nem
nyelvjárási jelenség az illetőnél),
vagy a milliméteres pontosságú kifejezés-használatot. Ami pedig ma
szleng vagy logikátlan, az holnapra
már benne lehet a szótárakban és
lexikonokban, mint az anyanyelvi
beszélők által használt jelenség, később akár helyesírási szabály is épül
majd rá. És ez így volt mindig, így
gazdagodik és lesz élővé a nyelvünk.
Íróként és szerkesztőként is van szerencsém megítélni a helyzetet, és bizony én is kerekítek olyan hibalistákat,
melyek hosszabbak az adott műnél.
Kifejezéseket és szavakat azonban kizárólag abban az esetben kritizálok,
hogyha kilógnak a szövegkörnyezetből, az adott kontextusba nem illenek. A durva helyesírási hibákra én is
harapok, de csak abban az esetben, ha
nem egy-két darab, hanem igénytelenségből, hányavetiségből fakadnak.
(A néhány darabot csak csendben
kijavítom; nekem is van.) Sok hibát,
például a szóismétlést is csupán esztétikai okból javasolt kerülni, tudatos
felhasználásuk azonban az ellenkezőjét válthatja ki. Néhány szabályt
már szinte csak az irodalmi nyelv
őriz, és megemlítendő, hogy itt még
bizony így szokás. De itt is szokásról, általánosan elfogadott szabályról
van csupán szó, és nem arról, hogy
az illető nem tudja jól az anyanyelvét.
Íróktól természetesen elvárható a
szinte tökéletes helyesírás, de még
inkább a történetvezetési technikák
ismerete és/vagy ösztönszerű használata; gondolok itt az elbeszélői idők
kezelésére, a narráció alkalmazására,
a párbeszédírásra, az információk
adagolására, a lassításnak-gyorsításnak, és főleg a helyes mérték felismerésének képességére. Ugyanakkor
sokszor találkozom írói körökben
kifejezések körül kialakult vérre
menő vitákkal, melyek engem az
egyszeri, székely bácsikára emlékeztetnek, aki életében először eljutott az állatkertbe, a zsiráf ketrecénél hosszasan nézelődött, majd így
szólt: ilyen állat márpedig nincsen!
Hát akkor most kalapál vagy kalimpál a szívem, hogy háttal kezdtem

mondatot? Maradjunk annyiban,
hogy mégiscsak van ilyen állat…
A kérdés ilyenkor nem az, hogy
valamit kegyesen befogadjunk-e a
helyes vagy létező nyelvi jelenségek
körébe, hanem hogy az adott íráson
belül megfeleljen a kritériumoknak:
azt és annyit mondjon a kontextusban nézve relevánsan, amit ki akart
fejezni, és mindezt tetszetősen tegye. Ha ez maradéktalanul sikerül,
azt tehetségesnek hívhatjuk, ha
pedig olyan jó, hogy szóalkotással
vagy tudatos szabályszegéssel sikerült közölnie, kiemelnie valamit,
azt egyenesen zseninek.
Mind követünk el hibákat, bizonyára ebben a cikkben is akad.
De ha íróként nem a nyelv őrizgetésével, erőszakos átalakításával vagy a helyes használat
előírásával/lázadó semmibevételével foglalkozunk, hanem a tehetségünkhöz mért esztétikai és
intellektuális élmény elérésével
(melyhez kell a különféle szabályok ismerete, alkalomadtán akár
tudatos megszegése is), akkor
nagy hibát már nem követhetünk el: jól tesszük a dolgunkat.

A világbéke gerillái
Novák Gábor
szalag, szalag
Minden csak érzékelés kérdése.
A fejlődés korábbi szakaszában megrekedt fajok képtelenek a térlátásra. Számukra nem létezik harmadik
dimenzió. Mások színvakok, monokróm világban élnek, nem képesek érzékelni azt, amit mi pirosnak, kéknek, sárgának nevezünk.
Az ember időérzéke csökött. Egyenes, visszafordíthatatlan vonalként fogja fel az idő folyamát, és saját korlátaiból kifolyólag nem tudja elképzelni, hogy mindez
másképp is lehet.
Akadnak néhányan, akik – bizonyos mutációk révén
– képesek más módon érzékelni az időt: számukra a
sztráda kétirányú – látják, ami elmúlt, és azt, ami lesz.
Közéjük tartozott Leonardo mester, a jezsuita páter
Boskovic, vagy a húsz év börtönre ítélt Roger Bacon
atya.
Még ritkábbak, akik képesek módosítani az idő szövetén: azt a szakaszt, melyet önnön tudatok beér, Möbius-szalaghoz hasonló, önmagába visszahajló úttá
tudják tenni. Ha elég távoli múltba gondolnak vissza,
az már a saját jövőjük lesz – jövőjük pedig a múltjukba ível. Emlékeznek arra, ami még meg sem történt,
feltehetnek olyan kérdéseket, amelyre tíz-húsz-harminc évvel későbbi énjük már tudhatja a választ.
Végtelen idejük van a gondolkodásra.
kelet kapui
Damaszkusz, döglődő délután. S. az ablaknál áll, dereka körül lepedő, vörösbe hajló napsugarak szöknek át a
spalettákon és világítják meg a beesett mellkast, a gyér,
fakó szőrzetet, vetnek árnyékot a kulcscsont gödreire.
Messze, az óváros és az Omajjád-mecset felé müezzin
szólítja ötórai imára a híveket.
S. szeme előtt megritkul az ezüstös pettyek zsibongása,
ágyékában csitul a forrongás. A férfi megfordul, szikkadt seggét az ablakpárkánynak veti, tekintete megállapodik az ágyon fekvő damasztbugyis, kibontott fűzőjű,
a posztkoituális cigarettája fölött élvezkedő nőn.
Damaszkusz, bordély. S. végigtúr gyérülő haján, és
eszébe jut, hogy kilencszázhúszban itt akad majd ös�sze az ifjú Máraival, akivel olvadt vazelin, unalom és
meleg felhőjében ülve – oldalukon egy-egy „csak uraknak/tiszteknek”-lánnyal –, a szabadságról, az egyénről
beszélgetnek, míg a vízipipából pöffenő ópium, a jajgató-tekergőző zene el nem kábítja mindkettejüket…

Változás a képben: a nő az ágyon odébb hengeredik, a
kagyló alakú bádog hamutálcába nyomorgatja cigarettája csonkját – aztán felharákol, köhögése felszaggatja
a torkában megülő nyákot és a szoba ingerült, vibráló
csendjét.
A kokott kéjesen nyújtózik, a petite cadeau-ját1 kéri,
cest frank2, mondja, Je vais m’acheter des bas!3, és rúz�zsal szétmázolt ajkát csücsöríti, mint valami obszcén,
rovarszerű szívó szájszervet. Az aktus megvolt, a férfi
immár felesleges: fizessen és tűnjön el.
S. gerincén borzongás fut végig, fentről le, át a végbélnyíláson, egészen a gátig és a megfeszülő herezacskóig.
Míg a sarokba dobott nadrágjából előkotorja tárcáját,
és előveszi a százfrankost, a férfinak eszébe türemlik
a New York-i Természettudományi Múzeum egyik
tárlata. Üvegkalitka, hideg neonfény… A mélytengeri
ördöghal egy fajtája. A nőstény ötvenszer nagyobb a
hímnél… Párzáskor a halak összetapadnak: a hím rákapcsolódik a nőstény véráramára, elsorvadnak a kopoltyúi, belei, a szíve, lassan felszívódik a nőstényben,
csak a heréi maradnak meg, minden más eltűnik…
S.-t nem is a párzás nyilvánvaló trágársága döbbenti
meg, inkább az aktusra jellemző, gyomorforgató öncélúság. Halfajok ezrei túlélnek a hagyományos módon
– milyen evolúciós előnyt jelent hát velük szemben ez
az obszcenitás?
S. kibontja a derekára csomózott lepedőt. Meztelenül
áll a szoba közepén, a vastag, kézzel csomózott keleti
szőnyegen, farka az iszonyattól félig meredten himbálózik a sovány combok előtt. Odalöki a pénzt a szajhának, aztán a földre kuporodik, zakója zsebéből kifordítja a noteszát és ceruzáját, és elnyílt farpofáját az
ablak felé tárva, guggoltában macskakaparja a fejében
megfogamzott gondolatot.
az életciklus mellékterméke
Karbolszappan-, bélsár- és hányadékszag, kakofón
nyöszörgés, belek fortyogása: a barakk tíz méter hos�szú, négy méter széles, a falak mentén vaságyak, kétoldalt nagy, nyitott ablakok.
– A betegeknek jót tesz a napfény.
Az orvos jó negyvenes, elhízott, fehér férfi,
apró kék szemekkel. Köpenye fehér, a haja vörösbe hajlik, halántékon, homlokban erősen ritkul.
Tekintetében rosszul leplezett fölény, azt hiszi,
sikerül port hintenie látogatója szemébe. S. nyu-
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godtan pillant rá vissza, és jelét sem adja, hogy
bármit megtudhatna az orvosról – akár azt is,
hány gramm morfiumot lopott el a haldoklók elől.
– A legtöbben kolerával kerülnek be, ez az ő barakkjuk. Láz, hányinger, hasmenés – a betegség rapid
lefolyású, a páciens, ha nem gondoskodnak a rehidratációról, egy-másfél nap alatt kiszárad.
S. bólint, arcára rásimul a kiválasztott szerep – érdeklődő, hírhajhász újságíró – maszkja. A doktor vigyorog, párnás, kurta ujjú kezével tovább mutogat.
– Kezelés nélkül a halálozási arány hatvan százalékos. A kórokozó széklettel és hányadékkal terjed,
ezért néhány alapvető higiénés szabály betartásával
a fertőzés elkerülhető. A legtöbb beteg – amint látja
– az alsóbb néposztályból kerül ki. Csavargók, utcalányok, kikötői trógerek… Inkább elisszák a pénzt,
mintsem hogy a tisztaságra költsenek…
M. S. mester. A doktor egy Morfinista Seggfej. A
Szer iránti szenvedélyénél csupán az önnön erkölcsi
fölényébe vetett hite nagyobb.
(Megjegyzés: az M. S. a társadalomra káros organizmus, ezért minden eszközzel irtandó.)
– Mondhatjuk netán – dobja fel a magas labdát S. –,
hogy a kolera egyfajta evolúciós pótlék?
A doktor csodálkozva pislog, zavartan röhincsél,
majd besétál a csapdába.
– Végül is… igen – szuszogja, és közelebb hajol S.hez, mint aki a cimborájával bizalmas dolgokat készül megtárgyalni. – A gyengék elhullnak, az erősek
megmaradnak. Ez egyfajta szelekció… – Aztán hirtelen, hangosan: – Jöjjön, megmutatom a rákbetegek
barakkját. Ópiummal kábítjuk őket, és…
Vágás, S. már a belvárosi kávézó kék-fehér csíkos
ponyvájú teraszán üldögél, előtte kehelyben karamellpuding málnaszörppel, olvadó matéria, színe
és állaga a kolerások bélsarát idézi… Körös–körül
pincérek, vendégek, pikolófiúk… Plakátragasztók
az utcán… Ibolyaárus lány a terasz alatt… a járomcsontja kiugrik, orcája beesett…
Egyfajta szelekció…
S. a saját hangját hallja, valahonnan a jövőből.
– A legtöbb kórokozó közvetetten öl, a gazdatestben
való túlzott elszaporodás járulékos hatásai révén. A gazdatest halála a támadó organizmus életciklusának mellékterméke. A kolera nem akar elpusztítani bennünket.
Az okkultisták szerint az emberi agyban létezik egy
Halálközpont. Valahol a tarkóban lehet, úgy mondják… Ha sikerülne kitenyészteni egy organizmust,
ami közvetlenül erre a központra hat…
S. felkel, fizet, kisiet az utcára. A virágárus lány előtt
megtorpan, vásárol néhány szál ibolyát. Húszfrankossal fizet, visszajárót nem kér. A lány csodálkozó-hálás tekintetétől kísérve átvág az utcán, eltűnik
a tömegben.
A doktoron másnap a kolera szimptómái jelentkeznek.
Egyfajta szelekció.
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tanítványok
Ahol S. életének fonala elszakad az idő vonalától,
hogy visszaforduljon önmagába, fiatal fiúk és lányok
térdelnek, akár az atléták a startvonalon. Valamen�nyien az új ember képviselői, Möbius-srácok, izmaik
domborodnak, fenekük, combjuk feszül, állkapcsuk
szorosra zárva.
Kimeríthetetlen potenciájú fiatalok, a szexmágiában,
az orgazmusdrogok használatában éppoly jártasak,
mint a természettudományokban vagy a jogban; ezen
kívül mindegyikük magában hordja a mester tanításait.
Abban a pillanatban, mikor S. porhüvelye elpusztul,
eldörren a startpisztoly, a Möbius-srácok pedig szökellve, a boldogságtól nyerítve nekivágnak a jövőnek.
Titkos társaságuk csakhamar behálózza az egész, úgynevezett „civilizált világot”. Mivel a srácok intelligensek, kisigényűek és alkalmazkodók, gyorsan haladnak
a ranglétrán; ők a főnökök álmai. Beférkőznek az USA
kongresszusába, a brit alsóházba, ügynökeik vannak a
Kremlben és a Reichstagban. Európa- és Amerika-szerte fogadókat, motelokat, kocsmákat és bordélyházakat
üzemeltetnek; itt a maguk fajták menedéket, pénzt és új
perszónát kaphatnak. A Möbiusok egy speciális csoportja a legfőbb erőszakszervezetek – a hadseregek – soraiba
épül be. Figyelnek, jegyzetelnek, feltérképezik a fegyverzet és logisztika gyönge pontjait, elemző osztályuk
terveket készít a hadseregek totális annihilálására. (Aki
hajlandó ölni egy színes szalagért vagy egy politikai eszméért, az rosszabb, mint egy közönséges rablógyilkos.)
Tudományos eredményeiket tekintve messze a kor
előtt járnak. S. hagyatéka, valamint a titokban nyílt,
harmadik világban eldugott laboratóriumaik biztosítják számukra a technikai fölényt.
A Möbiusok bevételeiket az afganisztáni és indokínai
ópiumtermelésből és csempészetből szerzik. Abból az
egyszerű és világos felismerésből indulnak ki, hogy a
kábítószer-piramis egyetlen konstansa a fogyasztó. Ha
nem ópiummal vagy heroinnal, akkor hasissal, benzedrinnel, kokainnal, amphetaminnal vagy kodeinnel,
csavarlazítóval vagy szerecsendióval mérgezik magukat. A függés állandó, csak a módszer változik. Akkor
hát, mondják a Möbiusok, lássuk el mi a fogyasztókat
biztonságos, tiszta szerrel, az utcai szemét és szennyezett mák helyett.
Csordogál a pénz, a srácok hálózata épül. Figyelnek,
mindenütt jelen vannak, és ha úgy ítélik, szükséges: beavatkoznak.
felsőbbrendűség
Elegáns faház a Bajor - Alpokban, Hugo Boss tervezte
egyenruhákban feszítő árja tisztek, sürgő személyzet.
Az ablak fülkéjében egy SS - Obersturmführer áll,
festeni való alakját körberagyogja a reggeli napsütés.
Állkapcsa széles, szögletes, a csésze, melyet a tiszt gépiesen takarékos mozdulattal emel a szájához, szinte eltörpül mellette.

– A Führernek látogatója van.
A vele szemközt álló, civil ruhás, idősödő férfi kurtán
biccent.
– Alig akartam elhinni. Eddig sosem szakított időt…
nőkre.
A keskeny, fiús csípőjű lány, akinek olyan bávatag tekintete van, mint egy halottfáradt kurvának, a rejtélyes
körülmények közt eltűnt Eva Braun helyét foglalta el a
Führer mellett. Kitűnő munkaerő, képes napi tizenhat
órát dolgozni, gépír, gyorsír, négy nyelven beszél folyékonyan; a rossz nyelvek szerint azonban sikerének igazi
titka, hogy a vezér fejtegetéseit hallgatva szinte extatikus állapotba kerül. Tejfehér arcbőrén rózsák pattannak, árja-kék szeme csillog, bőre és szőkén-szőke haja
beleborzong a gyönyörűségbe.
– Egész éjjel dolgoztak – mondja szinte mentegetőzésképpen az Obersturmführer.
– A lány ott is aludt a vezérnél – feleli a civil ruhás.
Tovább is beszélnének, de az emeleten zaj támad,
dörömbölés, lábak dobogása. SS-ek robognak fel a lépcsőn, puskatus döngeti a Führer szobájának vastag tölgydeszka ajtaját.
– Was ist los?
– Hát nem hallják?
A fal túloldaláról egyenletes, gyanúsan idegborzoló
hangok szűrödnek a folyosóra.
Glu… glu… glu…
A zsanérok sírva engednek, az ajtó kifordul a helyéből. A betóduló tisztek megtorpannak, hátrahőkölnek,
egyikük kérdőjellé görbül, és elokádja magát.
A szobában vészjósló, nehéz kipárolgás terjeng, első
szippantásra kellemes illatnak tűnik, de egy mély lélegzet után, a tüdőbe robbanva ocsmány, istentelen
miazmává alakul. Rohadó vér, nyirokváladék bűze ez,
parazita-szaggal keverve.
Az öklendező SS-ek elhűlve állapítják meg, hogy a
Führernek és csinos titkárnőjének hűlt helye. A bevetetlen ágyon féregforma húscsomó hever, testének véletlenszerű pontjaiból rövid, fekete sörték meredeznek
elő, tányérnagyságú, Ó-alakú szája szegélye porcogós,
és csillog az emésztőnedvtől.
– Scheisse!
A lény – atavisztikus gének sorozata, pálcikákon ülő,
rákszerű szemek, csökött, úszóhártyás végtagok – most
a hátára fordul, hasán egy sorvadt, félig felszívódott tetem himbálózik, sörtebajusz sötétlik, apró karocska integet… a herezacskó az egyetlen, amely a bekebelezett
testből épségben, eredeti méretében megmaradt.
– Ach, mein Gott, ez a dög felszürcsölte a Führerünket!
Az SS-ek pisztolyt rántanak, hogy ott helyben elpusztítsák ezt a förtelmes, alsóbbrendű izét. A lény a golyókra ügyet sem vet – perisztaltikusan hullámzó teste
a tisztek felé moccan, árja-kék rákszemében méltatlankodás és harag villan. Ahogy felböffen, tányér-kerek,
porckarimás szájából nyák fröcsköl a katonákra.
Glu… glu… glu…

Mire az őrszázadot riadóztatják, a Führer, a propagandaminiszter és a Reichmarsall, a személyzet és a
házban tartózkodó összes vendég halott.
millió halott útja
A Möbius-srácok tovább robognak az idő fogatán.
A Szovjet Kommunista Párt kongresszusára valaki különös, újfajta kolerát hurcol be. Az első titkár a szónoki
emelvényen állva okádja ki a belét, a központi bizottság
tagjai egymás után csinálnak a nadrágjukba. „Imperialista merénylet!” – vonyítja a hadügyminiszter, aztán
szétrobbannak a belei. Fekáliával borított képviselők
fetrengenek a földön, általános a káosz és a fejetlenség.
A megfertőzött párttagok kilencven százaléka belehal a
lázba és a folyadékveszteségbe.
Egyfajta szelekció.
A hadtápos Möbius-srácok világszerte ópiumot és
heroint kevernek a legénység ellátmányába. Egész
hadosztályok válnak nyáladzó, folyvást a cipőjük orrát bámuló káefesekké4. A fegyvergyárakból selejtes
szériák futnak ki, a fegyverek felrobbannak a bakák,
tengerészgyalogosok, gránátosok és felderítők kezében, szétroncsolják a kezüket-arcukat. A US Army új
egyenruháiról csak kiosztás után derül ki, hogy tífus�szal fertőzöttek.
– I want you! Szükség van rád a fosósok seregében! –
majmolják Uncle Samet a viháncoló Möbiusok.
Míg Kambodzsában ismeretlen járvány végez a Vörös
Khmerrel, a srácok megszodomizálnak egy közép–
amerikai diktátort.
– Ez teljességgel jogtalan eljárás! – sipítja a dupla tokájú Lopez tábornok. – Én törvényes választások útján
kerültem hatalomra!
– A demokrácia lényege, hogy a nép maga választja meg a zsarnokait. A Möbius–filozófia lényege, hogy
minden zsarnokot fellógatunk – morogja az egyik srác,
és az elnök–tábornok mögé állva megoldja a derékszíját.
Az USAAF válaszcsapást fontolgat, harmadgenerációs vadászgépeket vezényel a „felforgatók” ellen, de a
Möbiust nem lehet megállítani. Egyrészt már túl sokan
vannak, a fejlődő országok nincstelenjei, a nyugattól
megcsömörlött értelmiségiek özönlenek közéjük, másrészt bázisaikat az S. elképzelése alapján átalakított Tesla-generátorok védik.
Káosz az éterben.
– Jézusom, az első század összes vadászgépe elhamvadt! Villámok törnek elő a földből!
Ötcsillagos tábornokok, Vietnam és Irak veteránjai
őszülnek meg percek alatt, és válnak kiégett, ujjukat
szopó imbecillisekké. A Möbius munkát és egyenlőséget ígér az eszméhez csatlakozóknak, sőt, nem
csak ígéri: meg is adja ezt. Ahol az államszervezet
összeomlik, megjelennek a srácok, újjászervezik az
élősködőktől megtisztított társadalmat, a járványoktól meggyérült lakosság tagjaival aláíratják a Szerző-
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dést. A másnak kárt nem okozó tettek lekerülnek a
bűnök lajstromáról.
A Möbius laboratóriumai gőzerővel dolgoznak. Előítéletek nélkül kísérleteznek az asztráltestekkel, telepátiával, drogokkal és pszichokinézissel. Az asztráltestet különösen fontosnak tartják. Úgy vélik, ez lehet
az emberi evolúció következő lépcsőfoka. „Ahogy a
halak otthagyták a vizet, és kiléptek a szárazföldre,
úgy hagyja az asztráltestünk magunk mögött ezt a
sárgolyót. A mutáns halak sem vittek magukkal akváriumot, mikor meghódították a földet. Mi sem vis�szük magunkkal űrutazásra a testet.”
S. halálának évfordulóján jelentés fut be a vezetőséghez: a klónozás technológiája kiforrott, a módszer
biztonságosan használható. A srácok útra kelnek,
hogy megkeressék a mester sírját.
az égbolt
papírvékony itt
S. egy lankás domboldalon sétál mellényre-ingujjra
vetkőzve, körülötte vadvirágok nyílnak, talpa alatt
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húsos levelek és indák roppannak megadóan. Enyhe
szél támad, a valószerűtlenül kék égbolton fátyolfelhők
úsznak… csupa lebegő jégkristály.
A férfi megáll, sétabotját a földre dobja, kigombolja
a nadrágját. Fejét hátravetve, hosszan vizel, tekintete a végtelen kékséget falja, közben arra gondol, hogy
egyszer, ha gondolatainak magva szárba szökken és
beérik, ha tanítványai követik az általa kijelölt utat, és
elég erősek, hogy megváltoztassák a történelem menetét: akkor ő, S., eljuthat a csillagok közé.
A galagonyabokrokon túl, lenn a völgyben vidám kiáltás csendül. Egy zsirardikalapos, abroncsszoknyás
szőke lány – kezében csipkeszövetű napernyő, mögötte
víg baráti társaság – S. nevét kiabálja kacagva.
A férfi leráz a hímtagja végéről néhány aranyló cseppet, begombolja a nadrágját, aztán zakóját-sétapálcáját
a hóna alá gyűrve megindul a dombon lefelé. Napsütés… Möbius-szalagba zárt lét… újra- és újraélt emlékek… a feje felett végtelen kékség, szívében sajgó, a
csillagokba húzó vágy…
Az égbolt papírvékony itt.

1 Kis ajándék (fr.)
2 Száz frank
3 Majd veszek rajta harisnyát (fr.)
4 kábítószerfüggőkké

Ébredj
Vass Sándor

Ébredj,
Szunnyadó,
Keltenek a fények.
Ha látod is, honnan jönnek,
Felriadsz majd végleg.
Haltál,
Hallgattál,
Zenét vagy csak csöndet.
Megrémültél: amit nem tudsz,
Azt is elfelejted.

Sokan
Úgy látták,
Elbuksz csonkolt szívvel.
Menned kellett, vagy maradnod
Nehéz kereszteddel.
És most –
Most nem szólsz;
Túl fáradt az idő.
De vársz. Visszatér majd a szél,
Mint a jó szerető.
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Armageddon teória
Bukros Zsolt

Beteg srác bebop

Ez a mű valódi végítéleti regény, bár igen nehéz lenne pontosan
meghatározni az elsőkötetes szerző sztorijának műfaját. Illetve,
nem is a nehézségi fok a lényeg, mert talán felesleges is beleerőltetni bármilyen zsáner kereteibe.

Egyszerre posztapokaliptikus antiutópia, sci-fi, szépirodalmi mű és
egyben sokkoló horror is, amely
brutalitásával és olykor gyomorforgató naturalizmusával rendkívül
nyomasztó hatást tesz az olvasójára. Megkockáztatom, hogy kissé
talán rétegolvasmány, mivel meglehetősen elkülönül a populárisabb
áramlatoktól, nem mintha értéktelen vagy unalmas lenne, hanem mert
az emberek kevésbé befogadóbbak a
kendőzetlenül eléjük tárt igazságra.
Az alapötletet viszonylag könnyű
összefoglalni, a 2040-es években járunk, amikor a politikusok hatalma
semmivé foszlik, és könyörtelen katonai diktatúra veszi át az uralmat
az állampolgárok felett, amely az
emberiség totális kiirtásában látja
meg a faj újjászületéséhez vezető
utat. Az új elit tagjai nevet is adnak
a programjuknak, ez az Armageddon-teória. Úgynevezett újkatonákat készítenek az erre alkalmasnak
talált emberi lényekből, amelyek félig-meddig inkább kiborgok különböző beültetéseik és fémvégtagjaik
miatt. Ezek a könyörtelen terminátorok már-már elpusztíthatatlanok,
és vak engedelmességgel gyilkolják
a Nagy Polgárháború után széthullott Európa védtelen lakosságát,
mivel totális tudat- és érzelemkontroll alatt állnak. A történet főként a
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közegében játszódik, és több karakter szemszögéből tárja elénk egy
elembertelenedett világ borzalmainak valóságát.
Akadnak képek, amelyek kitörölhetetlenül az ember tudatalattijába égnek, és amelyek a gyengébb idegzetű
olvasók számára bizonyára megterhelőek. Megesik itt mindenféle szörnyűség, kegyetlenség és tortúra, amelyekkel az író kíméletlen alapossággal
szemlélteti a hatalom természetrajzát
és a diktatúrák erkölcstelenségét. Az
erőszak ábrázolása tehát nem öncélú,
és a szerző nyilvánvalóan nem szórakoztatni akart, hanem gondolatokat
ébreszteni, ami sikerült is neki. Szimbolikája is érthető, amikor végtelenül
gonosz antihősét, a szadista és skizofrén eminenciást hol majomként,
hol farkasként, hol pedig féregként
ábrázolja, miközben ez az emberbőrbe bújt fenevad szó szerint fel is ölti
ezeknek az állatoknak a tulajdonságait. Úgy gondolom, ez mindent elmond
az író elnyomókról, politikusokról,
marsallokról és a médiáról alkotott
véleményéről. Szerencsére nem csak a
sötétség és káosz tombolásával szembesülünk mindenféle feloldás vagy remény nélkül, mert a szerző végül kínál
némi halvány kiutat az értelmetlen
mészárlásból, ami azért sem hátrány,
mert az Armageddon-teória egy készülő trilógia nyitódarabja.
Nem akarok spoilerezni a történetben folyó cselekményekről és akciókról, úgy különben is nagyobbat ütnek,
de az kétségtelen, hogy még a horro-

risztikus jelenetek is lekötötték a figyelmemet. A stílus magával ragadó,
ha valamihez hasonlítani akarnám a
művet, talán Hernádi Gyula regényeire hajaz, illetve külföldi párhuzamként felhozhatom Joseph D’Lacey Hús
című horrorját, annak bibliai felhangjai nélkül. Nem mondhatom ugyan,
hogy olvasás közben felhőtlenül szórakoztam, de a regény mindenképpen
érzelmeket és gondolatokat ébresztett
bennem, ami kiemeli a hétköznapi
tucatművek tengeréből. Azért, hogy
ne csak a pozitívumokról áradozzak,
hozzá kell tennem, hogy ráfért volna
egy alaposabb szerkesztés, mert sajnos a páros szervek egyes számban
írása jó néhány helyen megvalósulatlan maradt, amiért a korrektorok
minimum körmöst érdemelnének.
Mindenkinek ajánlani tudom a
könyvet, aki nyitottabb a szépirodalmi igényességgel megrajzolt
társadalomkritikára, és képes a
borzalmak mögött is felfigyelni a
könyv valódi mondanivalójára: mi
vagyunk saját magunk elpusztítói, és ha nem vigyázunk, az elénk
tárt lidércnyomásos vízió bármikor
megvalósulhat.

Novák Gábor

Dél felé jár az idő, a harmat felszáradt, tücskök ciripelnek a fűben. A fiatal pár letér az ösvényről, a fűben hagyják a fonott piknikkosarat, egy szikla árnyékába állítják az üveg bort – lerúgják cipőjüket, a fiú
a bakancsot, a lány a fehér pántos, könnyű szandált
– leereszkednek a meredek löszfalon, a szárba szökkent ökörfarkkórók és lila fejű bogáncsok között,
egymás kezét fogva.
Az egykori folyómeder fenekén tócsák irizálnak – a
korábbi nagy esőzések utolsó nyomai. Beteg Kim körülnéz, mint aki keres valamit, aztán határozott léptekkel egy löszfalba vájt, futball-labda átmérőjű lyuk szájához vezeti barátnőjét – Emma azzal a mozdulattal, ami
mindig begerjeszti Kimet, felcsippenti szoknyája szegélyét, leguggol, és beleszimatol a tátongó, fekete nyílásba. A fiú lemezteleníti felsőtestét, a lány mellé térdel.
– Rókalyuk – mondja. Végighúzza kezét a homokban,
ujjai közt szőrcsomók, szardarabok és csontszilánkok,
félig megemésztett majd kiürített rágcsálókoponyák
akadnak fenn. – Ez a hely tömény agressziót lehel magából. Erőszak és ravaszság párolog itt – érzed?
Beteg Kim a hátára hengeredik, és mint egy állat, meghempereg a maradványokban – érzi a napfény melegét,
a hátát szúró szilánkokat, a kiszáradt ürülék enyhe szagát, Emma kezét, ahogy becéző gyöngédséggel végigsimítja a mellkasát – az ágyékába tolul a vér, hímtagja
megmerevedik, ajka boldog, kegyetlen vicsorba rándul
– és ebben a pillanatban már nem ember, hanem egy
üzekedő, sovány fekete kutya, rángatózó combbal, fogai
közt a felfalt áldozat húsának foszlányaival.
Emma segít neki talpra állni, lesöpri hátáról a ráragadt mocskot, kiborzolja hajából a vörös, rókaszagú
szőrszálakat – mire visszakapaszkodnak az útra, vis�szavedlenek hétköznapi kiránduló párrá – két nagykamasz, egy piknikeskosár, kenyér, pástétom, piskóta, bor, és egy olcsó, szakadozott Baudelaire–kötet.
Ahogy ragadványneve is mutatja, Kim beteges fantáziájú, gonosz, ugyanakkor nyugtalanítóan intelligens

kamasz – kortársaitól és általában az emberiség zömétől eltérően nem is próbálja leplezni a benne rejlő
rosszat, sőt, hivalkodik azzal. Mióta rájött, hogy alulról
felfelé pillantva különösen gonosznak tűnik a tekintete, egyfolytában leszegett fejjel járkál. Homloka magas,
halántéka horpadt – azt szokta mondogatni, hogy az
ördög fogója hagyta a bemélyedéseket, mikor világra
cibálta őt. Kim szereti a szűk nadrágokat, amikben ifjú
segge szemérmetlen vitalitással gömbölyödik – „Bűzös
borz vagyok. Szagoljatok!” – vicsorogja szavak nélkül
az utcán mellette elsietők után.
Az intelligenciahányadosa rendkívül magas, százötven körüli lehet – a pontos számot maga tudja csak,
mert az iskolai teszteken vigyorogva machinál – egyszerűen imádja, ha meghökkentően ostoba válaszokkal
zavarba hozhatja a felmérést végző tanárokat.
Az iskolai érdemjegyei elégséges és közepes közt változnak – Kim lenézi az oktatási rendszert, ami gondolkodás helyett sablonok visszaböfögésére, engedelmességre, meghunyászkodásra kondicionálja az ifjúságot.
Iskolatársai – Kim szerint csupa zombi, Szombat báró
lovai – gyűlölik, egyszersmind félnek is tőle – korábban többször megpróbálták elkapni és eldöngetni, de a
vékonydongájú kamasz olyan tisztességtelenül és hatékonyan verekedett, hogy a támadóknak sajgó heréjüket
tapogatva, betört orrukat tamponozva fel kellett hagyniuk az efféle mókákkal.
– Csordaszellemű szögfejek, akik gondolkodás nélkül
benyelik az euklideszi geometriát, a relativitáselméletet, a kvantummechanikát és a monetarista közgazdaságtant – mereng el Kim. – Néhány évszázaddal korábban ugyanezek az arcok máglyára küldtek volna, ha
azt mondom, a Föld gömbölyű – csak mert túlságosan
lusták gondolkodni, és felülnek a tekintélynek.
Az iskolában nincsenek szociális kapcsolatai – a tanárai úgy tekintenek rá, mint egy reménytelenül középszerű, magatartászavaros kölyökre, Beteg Kimnek pedig ez épp megfelel – ha rájönnének, milyen éles eszű,
intuitív, kitartó és tehetséges, nem hagynának neki békét – gondozni akarnák tehetségét, besorozni a falansz-
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terba, rábeszélni a matematika–szakkörre, vitaklubra,
továbbtanulásra – „Na nem”, dünnyögi a kamasz, „remekül megvagyok a szarságaik nélkül.”
Beteg Kim félárva – apját elvitte valami örökletes,
lassan ölő betegség – anyja akaratgyenge, alkoholista
nő, aki tétlenségében hurkákat és tokákat növesztett –
nincs hát senki, aki zavarná a fiú délutánjait.
Iskola után Kim hazarobog, bekap valami hideget,
rántottát, amit talál – vált pár szót a bezárt spaletták
mögött heverő lárvasápadt, alkoholszagú anyjával,
aki siránkozik egy sort, amiért nem érkezett meg a
segély – aztán kirohan az udvarra, be a pajtába, fel a
szénapadlásra, ahol évek munkájával és sok-sok kitartással kialakította saját szentélyét.
Kimnek rengeteg az ideje – egész délutánokat tölt el a
padláson berendezett, kényelmes zugban – ha az időjárás engedi, meztelenre vetkőzik, végigdől a pokróccal
letakart szalmazsákon, élvezi, ahogy göndör, pihés és
rőt fanszőrzetét meg–megborzolja a zsindelyek rései
közt beszökő szél.
A pucér kamasztestből pézsmaszag árad – körüllengi
a szalmazsákot, a tornyokba halmozott könyveket, az
akkumulátorra kapcsolt lemezjátszót, a régi jazzalbumokat. Kim imád olvasni – mágikus realistákat, beatnikeket, vágánsköltészetet – Villontól erekciója támad,
W.S. Burroughstól meg kell döglenie – a sci–fiket viszont ki nem állhatja, unalmas, kaptafára készült panelek sora az egész.
Ha már fáj a szeme az olvasástól, portól és huzattól, lemezt tesz fel, bebopot hallgat – együtt vonít a fúvósokból ejakuláló hangokkal, csípőre vágja kezét, előrelöki
ágyékát, közösülést imitál. A zabolátlan zene felszaggatja azt a néhány szálat, ami még a valósághoz rögzíti
– fantáziája nekilódul, emelkedik–zuhan, mint a bop
dallamai – Kim elraktározza a gondolatcserepeket, és
teóriákat gyárt belőlük.
– A Föld permanens háborús zóna a történelem kezdete óta. – A fiú a szénapadlás rakodóablakában ül, a lábát
lóbálja az országút felé. Körtét eszik, meztelen és boldog.
– Ahol ember van, ott háború is. A béke csupán intermezzo, kiheverni az előző csatát, felkészülni a következőre. Az okok? Okot könnyű találni, az elmúlt évezredekben legalábbis mindig sikerült. A lényeg, hogy minél
ködösebb és megfoghatatlanabb indok legyen, mert azt
nehezebb cáfolni. Ha a katonáid megkérdik: miért harcolunk, és te azt feleled, a vízért, ők esetleg azt mondják:
de hát nekünk is van vizünk. De ha a munkásosztály
felszabadításáról beszélsz, a szabad tőkeáramlásról, demokráciáról, vagy épp a felsőbbrendű fajnak járó élettérről: az embereid némán és vakon követnek.
– Minden a háborút szolgálja. Az uniformizáló oktatási
rendszer, a legtöbb vallás, az idegen, rákos daganatként
a társadalomra telepedő közigazgatási rendszer, amely
kartotékolja és karban tartja a felhasználható nyershús–
polgár–mennyiséget. Azt mondják, harcolj a nemzetért,
harcolj istenért, a zászlóért, a hűségért, becsületért, az ál-
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lamformáért. Ha az elmúlt évszázad háborúiba pumpált
milliárdokat egy űrprogramba fektetik, mára az emberiség szétszóródik a Naprendszerben, és a Föld egyszerű tranzitállomássá válik. Ki a fene harcolna egy rohadt
tranzitállomásért? Nem beszélve arról, hogy az űrbe
kirajzó embercsoportok közti óriási távolság fizikailag
lehetetlenné tenne mindenféle háborút.
Kim szétkeni a száján a körte levét, arcát a nap felé fordítja, fejét hátraveti, hagyja, hogy bőrére száradjon a ragadós, cukros lé – darázs döng elő a deszkák közéből, leszáll
Kim arcára, sárga lábacskáival motoz, potroha lüktet.
– Cui prodest? – teszi fel a kérdést a fiú, miután a rovar
tovább áll. – Úgy értem, kinek használ ez hosszú távon?
Évek, évtizedek lebontásában persze sok mindenkinek
jó, főleg a fegyverkereskedőknek, iparmágnásoknak,
politikusoknak, akik pénzalapon működnek és gondolkodnak – de nagyobb léptékben? Árt a lenapalmozott
erdőknek, a felrobbantott olajkutak füstjével mérgezett
levegőnek, flórának-faunának, embernek, testnek, léleknek – mindenkinek, aki ezen a bolygón él.
– Képzeljük el, hogy negyvenezer évvel ezelőtt kozmikus utazók érkeztek a Földre! – mélázik el Kim.
– Egy nagyreményű humanoid fajt találtak az öreg
kontinensen, a fejlett agyú, békés, fejlődőképes homo
neanderthalensist. A kozmikus utazók tudták, ha nem
tesznek semmit, a humanoidok táptalaján civilizáció
szökken szárba, néhány tízezer év, és a neandervölgyi
társadalom eljut a csillagok közé – ez pedig potenciális
veszélyt jelent a kozmikus fajra nézve. Ők nem akartak konkurenciát. Mit tettek hát? Elfogtak néhány tucat
példányt egy jelentéktelen ember–alfaj tagjai közül, belenyúltak a genomjukba, megerősítették az agresszióért, mohóságért, rosszindulatért felelős gének hatását.
Intelligenciát adtak a teremtényeiknek, kreativitást és
ravaszságot, végtelen szaporodókedvet és intoleranciát, hajlamot a legrosszabb értelemben vett vallásosságra – józan észt és türelmet viszont egy cseppet sem. A
kozmikus utazók elégedetten szemlélték, majd szélnek
eresztették művüket, a cro–magnoni embert.
– Közvetlen őseink a semmiből tűntek elő. Egyszerre felbukkantak Európában, elözönlötték a kontinenst, kiirtották a neandervölgyieket. Néhány ezer
év alatt minden végzetesen megváltozott. Eltűntek a
barlangi medvék, óriásszarvasok, mammutok, gyapjas orrszarvúk, Amerikában az óriás lajhárok, glyptodonok, oroszlánok, masztodonok, Ausztráliában
az isten és ember előtti erszényesek. Ahová a modern ember betette a lábát, a megafauna elpusztult. –
Kim kiköp, nyála megcsillan, az alkonyatban mammutokká állnak össze a bokrok és a fák. – Kibaszott
kísértetföld a miénk.
– A történelem mozgatórugója a hatalom és a kínos
szűklátókörűség. Az éhesek és erősek bőséget és vagyont akarnak, ha megkapták, eltespednek. Örökre
szóló hatalmat terveznek mind, és nem jönnek rá,
hogy ez ostobaság – mindig jön valaki, aki még éhe-

sebb és még erősebb. A folyamatos háborúik generálta haladás csupán látszat, hiszen csak az eszközök
változnak, a személet és az elvek sosem. A kőbunkó
és a sugárhajtású vadászgép egyaránt arra szolgál,
hogy a használóik földet szerezzenek. Az a kevés,
ami a haditechnikából a mindennapi életbe átszivárog, és amitől maguk alá csinálnak a seggfejek – teflon, tépőzár, szilikon – a lényegen nem változtat.
– Jelen formánkban nem juthatunk ki az űrbe, mert
azt is csak hadszíntérnek használnánk. Az űrprogramot a földi hatalmak szabotálják, nehogy egy vetélytársuk lépéselőnyre tegyen szert velük szemben.
A Föld, ez a kísértetbolygó, önmagába zárul, a homo
sapiens izolálja magát. Az Átutazók elégedetten mosolyognak, a tervük sikerült. Genetikailag kódolt
gyilkosok vagyunk.
Beteg Kim méla undorral tekint fajtársaira – nem tudja nem meglátni bennük a kozmikus utazók teremtményeit. Különösen azokat a vén pöcsöket és pinákat gyűlöli, akik – szavai szerint – „nem tudják, hol a helyük”.
Ezek az agg seggfejek érdemnek tekintik korukat, vallásosnak bigottságukat, erkölcsnek azt a gyomorforgató pofátlanságot, amivel mások életében kurkásznak.
Az ilyenek élnek, nyugdíjat húznak, áskálódnak, a
szomszéd kertjébe öntik a szemetet – lélegző, ürítő húszsákok, akik senkinek és semminek nincsenek hasznára.
Kim egyszer – csak per hecc – teletömi a száját
lisztkukaccal, aztán zsebre vágott kézzel besétál egy
szupermarketbe, ahol leárazott sajtokból tartanak
akciót. Teljes a káosz – vén fószerek és nyanyák,
akik vastag pénzköteggel a párnájuk alatt nyáladzanak éjjelente, most könyökölnek, bevásárlókocsival
toszogatják egymást, rikácsolnak, fröcsögnek, csak
hogy néhány piculával olcsóbban vehessék meg azt
a kibaszott sajtot, amit nem is szeretnek. Kim kígyómozdulatokkal áttör a véneken, megáll a sajtpult előtt, és egy orbitális köpéssel nyál- és lisztkukacesőt zúdít az akciós árura.
– Ingyen hús! A cég ajándéka, polgárok.
Aztán persze mászik át a plexi hűtőpulton, nyomában
átkok és csattogó protézisek.
Kim egyébként is zűrös kölyök – mikor meszes agyú
háborús veteránok csoportja érkezik az iskolába, hogy
tea és keksz mellet sztorizgasson egyet, a fiú patkányvérrel és -zsigerekkel cicomázza föl a zászlót.
Sorakozó, trombitaszó, két wurlitzer–pofájú kölök
debil vigyorgások közepette felhúzza a hősi lobogót. A
szél belekap a textilbe, langymeleg permet fröccsen az
ifjúság színe–javára.
– Mi a franc ez? – Szétkenik arcukon a vért, a szemfülesebbek felfelé mutogatnak.
– Szent szar, meggyalázták a lobogónkat!
Két vén frontharcost gutaütéssel visznek el – Kim
szalutál, előrelöki ágyékát, mosolyog – képtelen nem
észrevenni a fegyverbuzikban a kozmikus utazók terveinek legtökéletesebb manifesztációját.

– Nincsenek gondolataik, csak fegyelmük, nincs becsületük, csak a hűség, ami pedig a legegyszerűbb és
legostobább becsület. Ők a smasszerek, akiknek fegyvert és jogot adtak, hogy hátbalőjék a bolygóról dezertálókat. Szaporodnak és őrködnek – fajunk szégyenei.
Gyűlöli az egyenruhásokat – ha meglát egyet, legyen
az rendőr, vámos, biztonsági őr, szemében erek pattannak el, ajka vicsorba rándul, pofazacskója csattog,
ahogy fogai közt szedi nagy hevesen a levegőt – farka
felmered, ágyékából áporodott pézsmaszag tör elő.
– Őrmester, az a kölyök olyan furcsán néz rám…
– Hagyd csak, fiam. Biztos buzi.
Persze túlzás lenne azt állítani, hogy Beteg Kim minden embert, különbség nélkül, egyformán gyűlöl. A
sorozatgyilkosokat például némi szánalommal kevert
lenézéssel ugyan, de kedveli.
– Vannak emberek, akik a nagy átlagnál érzékenyebbek a pszichokinetikus ráhatásokra. Egyes paranoid
skizofréniában szenvedő betegeknek az a rögeszméjük,
hogy őket telepatikus úton zaklatják. Mi van, ha néhányan valóban érzékelik a gondolatokat? – Kim megvakarja fehér, sima fenekét. – Nagy ég, melyikünk ne
kattanna be, ha naphosszat azt kéne hallgatnia, hogy
„dögölj meg, te rohadék!”?
Ted Bundy fiatal nőket fojtott meg… Gacey fiúkat
toszott seggbe… Kim sajnálkozik – a sorozatgyilkosok
megértették, hogy a homo sapiens csupán egy gyilkos
szándék inkarnációja – de a reakciójuk teljesen elhibázott – ha rabokat ölnek, még nem jutnak ki a börtönből
– ehhez túl kell lépni homo sapiens–ségükön.
Míg a pszichopatákat lenézi, a művészekben
egyenrangú sorstársakat lát – Charlie Parker, Van
Gogh, Jimi Hendrix, W. S. Burroughs mind alkottak, ami a legtökéletesebb tagadása az Átutazók
eredeti szándékának – és az sem csoda, hogy a legtöbben drogokhoz nyúltak – a módosult tudatállapot elengedhetetlen az ember–lét levetkőzéséhez
– ehhez pedig a kábítószer az egyik, ha nem is a
legjobb eszköz.
Az igazi művészből kiveszett minden emberi – képes
napokig éhezni, ha nincs pénze – az asztalfióknak ír,
ha senki sem kíváncsi rá – szó nélkül megdöglik egy
koszos lepedőn, szalmazsákon, tudva, hogy egy árokba lökik, akár egy kutyát – a művész rég nem ember –
szétosztotta önmagát az alkotásai között. Ahová a mű
eljut, oda elér az alkotó is.
Beteg Kim szívesen jár temetőkbe – mulatságosnak
találja, hogy a szentfazekak, akiknek pedig a lélekben
kéne hinniük a porhüvely ellenében, építik a legcicomásabb sírokat – hősünk a Földet börtönné alakító
kozmikus utazók győzelmét látja a giccses gipszgalambokban és -angyalokban, nehéz márványkeresztekben, türbékben, mauzóleumokban – Kim a temetőben sétál, zsebre vágott keze az ágyékát birizgálja – a
sírköveken megcsillan a holdfény, a hideg márványlapok alatt nyöszörögnek a bolygóhoz láncolt halottak.
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Beteg Kim egész nyarakat tölt a szénapadlás-birodalmában. Néha, amikor sortban, félmeztelenül kiül a
rakodóajtóba, impresszionistákat olvas, feje felett végtelen kék az ég, ő pedig úgy érzi magát, mint a tengerfenéken élő remeterák a csigaházában.
– Ez csak a levegőóceán mélye. Van élet a felszín
felett is.
Céljai világosak: először is megkeresi a hozzá hasonlóakat. Kim biztos benne, hogy hideg ítélőképessége,
látásmódja pozitív mutáció eredménye – a változásért felelős gének pedig másokban is ott lappanganak.
Másodszor: létrehozza az új embert, aki a lehető legkevésbé hasonlít az Átutazók önző, kapzsi, szűklátókörű kreatúrájára. Harmadszor: elhagyja a Földet.
Kim a hátára fekve, boldog kutyaként hempereg a
kötésig érő, szénaillatú nyári fűben, és arra a végtelen
szabadságra gondol, ami a csillagok közt vár rá. Három
lépés az egész…
Az első fokot gyorsabban megteszi, mint remélte – találkozik Emmával.
Megismerkedésük az impresszionistáknak és a grafológiának köszönhető – Kim a város könyvtárban böngészve észreveszi, hogy minden Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Rilke olvasójegyén szerepel ugyanaz a női
név – az aláírást elemezve pedig megállapítja, hogy az
illető lány fiatal, introvertált, ugyanakkor tele van felhasználatlan energiával, ötletekkel és szexualitással –
bakfis potenciál-bánya.
Miután a könyvtárosnőtől kiügyeksedi a címet, Kimnek egyszerű a dolga: véletlenül épp arra ténfereg
kóborkutya-mosollyal és hóna alatt Rimbaud-jával,
amerre a gyapjúszoknyás, levendulaszín kardigános
kamaszlány hazajár.
Mikor megismerkednek, Emma napjai keserűek a
gyásztól – kutyáját, egy intelligens, banditamaszkos
jack russell terriert, megmérgezte a szomszédban élő
nyugalmazott hivatalnok-seggfej – mindezt azért, mert
az állat éjjelente vonította a holdat.
Egyik korai találkozásuk során a lány, akinek gesztenyevirágok hulltak a hajába, a következőt mondja:
– Nem értem azokat, akik kezet emelnek egy kutyára.
Én hamarabb ártanék egy embernek, mint egy állatnak.
Kim otthon, lefekvés után, a szomszéd szobában heverő részeg anyja fingásait hallgatva újra- meg újra éli
a jelenetet – látja a kockás szoknyát, a virágmintás blúz
alatt gömbölyödő melleket, a nedves ajkakat, ahogy azt
mondják: hamarabb ártanék embernek, mint állatnak.
Emmát lenyűgözi a fiú intelligenciája, Kimet pedig a
lány nyitottsága az istentelen forradalmi gondolatokra – barátságukkal együtt a bosszú gondolata is szárba
szökken – a vén seggfejnek fizetnie kell a banditamaszkos jack russellért.
Kim megállapítja, hogy ellenfelük tipikus hivatalnok farok
– egész életében rendeleteket és aktákat gyártott, amelyek
egyetlen értelme az volt, hogy más bürokraták újabb aktákat gyárthattak belőlük. Ha a társadalom egy kataklizmá-
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ban eltűnik, és utána gépek szolgáltatják a bürokráciának
a szükséges javakat, a rendszer zavartalanul forog tovább,
hiába vált létezése céltalanná. A hivatalnok-lét vírus-lét
– ezek csak akkor mutatnak életjelenséget, ha a legszorosabban vett önmagukról, a szaporodásukról van szó.
Kim mereng:
– Ed Gein kinyírta az áldozatait, megnyúzta és felzabálta őket. A hivatalnok rosszabb, mint Ed Gein, mert
ő a társadalom erőforrásait zabálja fel, energiát, ami
józan kezek közt a Föld elhagyására szolgálna… – a
fiúnak megtetszik a kifejezés, józan kezek. Papírt vesz
elő, feljegyzi rá a szavakat, elhatározza, ha megtalálja a
többieket, így fogják hívni magukat.
Józan kezek.
Kim és Emma ellenfele erőforrás-zabáló, nyugalmazott hivatalnok, egyedül él egy óriási házban, busás
nyugdíjat húz, feljelentésekkel fenyegeti a szomszédokat, drága ételeket zabál – senki sem sajnálkozik, mikor
a vén faszt trichinózissal az intenzívre szállítják.
– Nem csodálom – morogja a seggfej egyik kertszomszédja a közeli söntésben –, ahogy az tömte magába a
tatárbifszteket meg a véres steaket, hányhatnékja támadt az embernek. Az a különös, hogy eddig nem szedett össze semmit a nyers húsaival.
Kim vigyorog – senki sem tudja, hogy a kóborkutya-vicsorú kamasz dögkútból előbányászott
sertéstetemekkel és elhullott vaddisznók húsával
kísérletezget…
Képek peregnek, akár a celluloidra rögzített film jelenetei – Emma és Kim a könyvtárban, múzeumban,
áruházakban, erdőben, mezőn, tengerparton, chatroomokban, szerverszobák mélyén – a két fiatal az új ember teoretikáján dolgozik.
– Új fegyverekre van szükségünk, lehetőleg olyanokra, amik egyek a használójukkal – magyarázza
Kim. Árokparton ülnek, mögöttük egy útkaparóház
romjai, előttük, a horizonton erdősáv, felette felhők
– eső- és húgyszag, tücsökciripelés. – Egy új közegbe
készülünk, merőben idegen körülmények közé. Nem
mehetünk védtelenül. A mai fegyverek reménytelenül a földhöz kötnek minket, gondolj csak bele: a
pisztolyhoz lőszer kell, a lőszerhez ólom, puskapor,
a porhoz szén, kén, a szénhez bányák, az összeszereléshez gyártósor, munkások, víz, oxigén, élettér…
Lehetetlen mindezt magunkkal vinnünk.
Az ifjú pár beleveti magát az Anarchista Szakácskönyvbe
– házi napalmot készítenek, műtrágyából és mosóporból
robbanóanyagot állítanak elő, csőbombát gyártanak, amit
aztán ki is próbálnak a romos útkaparóház udvarán – a
könnyed ujjgyakorlatok után leássák magukat a sumér
és egyiptomi mitológia legmélyére – megidézik Humbabát, az Anunnakikat, Uadzsetet, akinek kígyóteste a
Tejút spirálkarját jelképezi – vudu és dahomey szertartásokat imitálnak, és összegyűjtenek minden információmorzsát, amit csak a fojtogató indiai thug-szektáról
és Hasszán ibn-Szabbah orgyilkosairól találnak.

Néha lerándulnak a közeli bányatóhoz, ahol meztelenül fürödnek, aztán a kavicsos parton elheverve játs�szák különös játékaikat.
– A legkülönösebb – sóhajtja Emma hanyatt fekve,
széttárt lábakkal, meredő pöcökkel, szemével egy kiskrapekot követve, aki a bokrok mögül lesi őket –, hogy
adott minden eszköz az új ember létrehozásához, mégsem próbálkozott vele senki.
– A génsebészetre gondolsz? – Kim felemeli fejét a
lány ágyékából, nedves haja csillogva tapad nagy, dudorokkal teli koponyájára. – Ne csodálkozz. A seggfejek csak seggfej célokra használják a tudományt. Nekik
csak arra kell a genetika, hogy olyan kukoricát állítsanak elő, ami rovarirtót termel, és lehetőség szerint kicsinálja a konkurencia hibridjeit. A tudomány eszköz
– használni tudni kell.
Az ifjú pár, ha elvonul a szánapadlásra, a bebop-poszterek és szaxofonszólók közé, fantasztikus utazásokra
indul – babérlevelet rágva, tejjel dehidratált légyölő
galócát majszolva transzba esnek, kataton vonaglással
víziók vonulnak a szemük előtt – Kim és Emma a valóság szférájába visszatérve lekörmölik és gyakran el is
játsszák a hasznosabb látomásokat.
Sosemvolt szaharai nagyváros piactere – kimustrált nyugati autók, neoncégérek fölé magasodó minaretek, a müezzinek nyúlós kántálása beleragad a
késő délután fullasztó melegébe. Néhány burnuszos,
gazdag kereskedő – a seggfejek helyi alfaja – kalasnyikovval a mancsában megkötözött lányt taszigál a
kádi háza felé – ahogy egy hirtelen szélroham kifújja
arcából gesztenyebarna tincseit, a köpésekkel borított lányban Emmára ismerünk – félelem nélkül, a
helyzethez nem illő kíváncsisággal tekint jobbra-balra, füle, amely most hegyes és finom prémmel borított, úgy mozog ide-oda, a hangok irányába, mint
valami intelligens kis állaté.
A kádi épp kilép a házából, hóna alatt egy nargilé szívókája – az egyik seggfej elé alázatoskodik, és behúzott
farokkal, hízelkedve vicsorogja:
– Ó, nagy tekintélyű írástudó, Allah növessze hosszúra szakálladat, ez a hitetlen szuka eretnek iratokat és
istentelen könyveket tartott a lakásán.
A megszólított szúrós szemmel vizslatja a lányt – valahányszor a közeli, Intifáda-sörbetet hirdető neonreklám villan egyet, a kádi arca új formát ölt – jezsuita inkvizítor, ultrakonzervatív protestáns presbiter, fanatikus
ortodox rabbi nézi Emmát, de minden arc és minden
száj ugyanazt mondja:
– Ez maga a métely. Pokolra vele!
Kezek ragadják meg a lányt – ő hátraveti fejét, vonít
– a főutca felől gépkocsik motorja morajlik fel, lőfegyverek ugatnak – két dzsip fordul be a térre, rajtuk a
khakiszín ruhás Kim és kísérete, fekete kitinpáncéllal
borított törzsű, fül nélküli, fejükön izgékony csápokat
viselő figurák…
– Allah! A tücsökemberek!

Kim és Emma lesunyják fülüket, a földre kuporodnak
– a kitinruhás testek vibrálnak, ciripelésük ostorként
vág végig a tömegen. Kétszáz decibel… dob- és szűzhártyák repednek… a mullahok füléből, a burkás nők
lába közül vér szivárog… Emma és Kim felugranak a
közelebbi dzsipre – a járművek kifarolnak, végigszáguldanak a téren és a főutcán – bordák roppannak a kerekek alatt – kirobbannak a díszes, óriási városkapun,
rájuk szakad a végtelen tér és a szabadság.
Egy másik álom két főre szabva:
Emma hosszú glaszékesztyűben, cigarettaszipkával
adja a nagyvilági nőt.
Lady Podhoretz-Wittgenstein, Halifax nyolcadik earljének özvegye… szemérmetlenül gazdag és pofátlanul
önző – a családi vagyont taposóaknagyárakba fekteti.
Időnként megvásárolja egy-egy villanyautó vagy különlegesen effektív napelem szabadalmát, amit aztán
fiókja mélyére süllyeszt – részesedése van egy autógyárban is – istenkém, a biznisz már csak ilyen…
Kim játssza a jóképű, ifjú selyemfiút, aki csak a gyűrűs
női ujjak csettintésére vár.
– Ó, hölgyem, engedje meg, hogy gratuláljak üzleti
zsenijéhez. Ahogy hallom, a Landmines Inc. tizenöt
százalékkal növelte eladásait a harmadik negyedévben.
– Szóra sem érdemes, szivi. Egyébként a bevétel nagy
részét elvitte a kötelező béremelés… az adózás után alig
harmincmillió maradt a cég számláján.
Lady Podhoretz-Wittgenstein kihámozza magát Givenchy-kosztüméből – hernyóselyem fehérneműje
többe fáj, mint egy munkása havi bére.
– Na, gyere, te csődör.
Kim rámászik a nőre – ahogy behatol, arcán kóborkutya-mosoly dereng fel, nyálat gyűjt, és pofán köpi a
ladyt.
– Te rohadt hímringyó, mit képzelsz magadról?!
– És te? – kérdez vissza Kim, arcán baljós ragyogással
–, te mit képzelsz rólam?
Farkából csalánsejtek lőnek ki és marnak bele a nő húsába.
– Az irukandzsi mérgétől kétszáz fölé emelkedik a pulzusszám. – Kim komótosan felveszi ruháit, begombolja
ingét. – Az áldozatnak szó szerint megszakad a szíve.
Ami azt illeti – teszi hozzá, és megpaskolja a haldokló Lady Podhoretz-Wittgenstein arcát –, a te szívednek
van is oka megszakadni.
Virágok feslenek és hervadnak el – Kim és Emma a lány
szüleinek víkendházában – petróleum, doh és odaégett
babfőzelék szaga – a ház korhadó deszkafalai közt lelassul az
idő – nyál, sóhajok, lusta mozdulattal a fanszőrzetet borzoló
ujjak. Kim egy elbeszélésen dolgozik, ami egy indiai jógiról
szól – a vén hindu megtanulta szabályozni belei perisztaltikáját, a hasában áramló levegő infrahangokat kelt – elég
fél óra a jógi társaságában, hogy az ember migrént kapjon
– a labilisabb lelkületűek pedig egyenesen a Gangesznak
mennek hirtelen támadt depressziós rohamukban – úgy
kell őket lefogni, nehogy beleugorjanak a szent-szennyes
folyam habjaiba. Emma egy Józan Kezek-kiáltványon
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dolgozik, ami leleplezi a kozmikus utazók és teremtményük, a seggfej sapiens machinációit – a legtöbben
sci–finek fogják vélni, de a Kimhez és Emmához hasonlók… – AKINEK FÜLE VAN, HALLJA.
– Azért kár – sóhajtja a lány kezében tollal, négykézláb egy plakát fölött –, hogy nem próbálhatjuk ki a Józan Kezek fegyvereit.
– Hát igen – pillant fel Kim az írógépe mögül. – Egy
seggfejnek ez nem okozna gondot. Végezne pár állatkísérletet…
– Azt nem. – A lány térdre áll, lesimítja rózsaszín
trikóját, arcán pír ütközik ki. – Akkor inkább maradjanak kipróbálatlanok.
Úgy érzik, ideje nekikezdeni a terv következő szakaszának – megkeresni a többi Józan Kezet, megszervezni őket, kinyírni a Föld bolygó smasszerait, és új
testbe bújva lelépni.
A teendőkről beszélgetnek éjjel is, a földön, hálózsákba bújva, mikor megcsöndül a telefon – Emma
kimászik a zsákból, felveszi a kagylót, hallót ásít bele
– smaragdzöld, apró bugyi és Kim egyik inge van rajta,
csupasz combján libabőr borsózik végig – bólogat, leteszi a telefont, Kimhez fordul.
– Baj van – mondja. – Anyád ma éjjel kórházba került.
Belső vérzés, metil-alkohol-mérgezés.
– Hogy van?
A lány pislog, megnyalja az ajkát.
– Meghalt.
– Aha. Értem. – Kim a kezét nyújtja a lánynak, visszasegíti a hálózsákba. – Aludjunk.
Kim a nappaliban ül az ágyon, ahol a lepedő gyűrődései még anyja testének nyomát őrzik – ölében kistányér, kezében süteményes villa, egy krémest töm befelé, amit a jótét rokonok egyikétől kapott – fehér hab
tapad az ajkán, csörög a villával, úgy hallgatja Nagy és
Tekintélyes Rokon fejtegetéseit.
– Nehéz órákat élsz át, jól tudom, de meg kell tanulnod férfiasan viselni a sors csapásait. Ööö, ami a nevelésedet illeti, maholnap nagykorú leszel, megállhatsz
a saját lábadon, ööö… a hatóság majd kinevez melléd
egy gyámot, nagyanyád testvére ajánlkozott is, mondta,
hogy már nehezen él meg egyedül… ööö, na, a lényeg,
hogy fel a fejjel, és ne kövess el semmilyen ostobaságot,
bármit is fecsegnek a népek.
Kim lenyeli a falatot, és megkérdi, mit fecsegnek a népek.
– Hát ööö, anyád nem vetette meg az italt, és az ezredesnéhez járt át a szomszédba a marmonkannával… és
hát ööö, ugyebár a májkárosodás meg a metilmérgezés
valami pancstól, ezt az egészet a rendőrségre hagyhassuk, ne csinálj itt vérbosszút.
– A vén hülye csak le akart rázni – meséli később
Kim a szénapadláson terpeszkedve –, de kivételesen
remek tippet adott.
– Az ezredesnére gondolsz? – kérdezi Emma.
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Kim bólint.
– Tegnap te magad panaszkodtál, hogy nincs kin kipróbálni a Józan Kezek módszereit.
Az ezredesné semmirevaló öregasszony a bibliabarátok
legkétesebb fajtájából – az emlékezete szelektív, Szodomát
és Gomorrát vagy a szemet szemért-elvet gyakran emlegeti, a megbocsátás szükségességét sosem – Jézust csak
a korbácsos-kufáros jelenetben képes elképzeleni, a házasságtörő asszonnyal, pláne Mária Magdolnával sosem
– gyakran jótékonykodik és ezt még gyakrabban hangoztatja – általában levetett, senkinek sem kellő ruhák báláit
dobálja szét a rászorulók között – délután aztán, mikor hasonszőrű barátnőivel összeülve nőiszeszélyt meg mignont
zabálnak, részletesen beszámol, melyik háznál mit látott.
Emma megjegyzése a némberről különösen találó: –
Ha ebben a pillanatban minden Biblia Koránná változna, minden templom pedig mecsetté, az ezredesné holnap már dzsihádot vonyítana a hitetlen gyaurok ellen.
Miután férje, a szuperseggfej ezredes belepusztult a
házi kotyvasztású likőrökbe és borokba, a vénasszony
terjeszteni kezdte italait a környék lakói között – ha
kérdezték, azt mondta, a „kis nyugdíja” kiegészítésére
– valójában és mélyen legbelül csakis a seggfej-etika
vezérli – imádja, hogy mások függnek tőle.
A seggfej-lét vámpirikus lét – egy dögnehéz piramis
csúcsán trónolnak, és lefölözik az alattuk gürizők erőfeszítéseinek javát – erőforrás-strigák, akik az elszipkázott energiát a lehető legostobább, vérlázítóan felesleges dolgokra költik…
– Húszezer sestertiusomba került ez a muréna – zihálja Vitellius, ő császári seggfejsége –, de átkozottul
megérte. – Azzal elbotladozik okádni egy nagyot.
Ha a fennálló rendet veszély fenyegeti, az Átutazók teremtményeiben riadót fúj a reflex.
– Hiszem, hogy végtelen számú lakott világ van az
univerzumban – mondja Giordano Bruno. – A Föld
csak egy pont a hatalmas mindenségben, amit Isten
alkotott…
– Hé, haver, ez a mi bizniszünket rontja! – vonítják a
korhű seggfejek. Máglya gyúl, hús serceg, izom ráng, a
lakott világegyetem és az űrprogram kérdése évszázadokra lekerül a napirendről.
Az átutazók a kezüket dörzsölik – a potenciális versenytárs a bolygó–börtönben marad – a seggfejek boldogok – a kozmosz meghódítása helyett az ő jóllakatásukra mennek el a faj energiái.
– Kezét csókolom… – Alázatos hajlongás, az ezredesné zugkocsmájába belépő a pénzét csörgeti, szesz szaga
szállong, mazochista örömmel borzong a máj…
A vénasszonyhoz vándorol pénz és információ, gyűjti a híreket – az ismeret birtoklása az egyén birtoklása
–, és nem mulasztja el az alkalmat egy-egy megbot-

ránkozásra – mikor megtudja, hogy a szomszéd hároméves kislánya meztelenül pancsolt a közeli patakban, az ezredesné kihívja a rendőrséget.
– Valóságos Szodoma és Gomorra, drágám…
– Kibaszott kísértetföld a miénk. – Charlie Parker és
Dizzie Gillespie szólója lő ki az égre, mint egy rakéta,
Kim és Emma figyel, jegyzetel, elbódul.
Gibraltár sziklái, két világ határa – huszonnyolc évezred mélységű kút feneke – berbermajmok ülnek,
szaladgálnak, vakaróznak, sírnak a közeli anyaföld
felé – zömök, szőrös emberek tűnnek fel – az utolsó
neandervölgyiek – közeledtükre siránkozó makogással futnak szét az állatok.
Kim és Emma a bokrok mögül figyeli a jelenetet. Milyen érzés lehet egy vérvonal végének lenni? Egy faj
utolsó tagjának? Milyen érzés lehet belenézni a szembogárba, amelyben sosem töri meg fajtársak képe a
végtelen ürességet?
Alkonyodik – vége a neandervölgyiek idejének – a
szárazföld belseje felől cro-magnoniak bukkannak elő,
kezükben lándzsák, íjak, parázsló végű faágak.
A kiáltozás hallatán moraj fut végig a neandervölgyieken – az asszonyok, gyerekek, betegek, öregek
gomolyogva a sziklák felé hátrálnak, kontúrjaik elmosódnak – kezdenek kikopni az időből. Foszladozó sziluettek – a férfiakat legázolják és agyonverik a
cro-magnoniak – egy neandervölgyi kislány az anyja
nyakába kapaszkodik, félelmében bevizel, sírva fakad
– a közeledő seggfej sapiensek utálkozva nézik, mint
valami veszélyes, nyálkás állatot.
– Valóságos Szodoma és Gomorra, drágám…
– Hé, haver, ezek a mi bizniszünket rontják!
A valóság szövete felhasad, elnyeli a tetemeket, majd
beheged – véget ér egy korszak, a cro-magnoni ember
győzött – a bolygó önmagába zárul.

– A neandervölgyiek kiszorítása természetes folyamat volt,
és békés úton ment végbe – makogják a seggfej sapiens–tudósok. – Sehol sem találták tömegmészárlások nyomát.
Kim undorral kiköp – békés úton, hát persze…
Ahogy békés úton szorították ki az életből az inkákat, aztékokat, tasmánokat, ausztrál őslakosokat is…
– Valóságos Szodoma és Gomorra, drágám…
Az utolsó, talányos mosolyú etruszk – az utolsó óriáslajhár egy fa törzsének dőlve – az utolsó barlani
medve, oroszlán, hiéna, gyapjas orrszarvú…
– A kiszorításuk békés úton ment végbe.
Kim fuldoklik az undortól, Emma sír – Hasszán
Ibn-Szabbah asszaszinjai főseggfejeket gyilkoltak
– a thugok selyemkendővel ritkították a sárkányfog-veteményt – ideje, hogy ők is hadat üzenjenek
az átutazók teremtményeinek.

– Kibaszott kísértetföld a miénk. – Kim és Emma
szellemeket idéznek, mákgubótea, babérlevél, és a
szénapadlás homályában testet ölt a hontalanná vált
barlangi medve, a letarolt cédruserdők ura, Humbaba – mauritiusi dodók, erszényes farkasok, moák,
vándorgalambok kavarognak az utolsó tasmánok,
számik, patagónok és latinok körül. Elfelejtett nyelvek szava, doh és elmúlás szaga szivárog a fiatalok
ajkai közül.
Kim a helyi újságban ráakadt az ezredesné képére – a fotót a falra rajzszögezik, tűvel szurkálják,
vérrel mázolják össze – „városunk ismert polgára”,
a „nagy hadfi özvegye” tűri az attakot, arcán nyájas
seggfej-mosoly.
A rontásidézés éjszakába nyúlik – Kim rókacsontokat markol, úgy csattogtatja őket, mint egy kasztanyettát – Emma mezítláb, halványrózsaszín kardigánjából kibuggyanó mellekkel térdel a fotó előtt,
szeme villog, haja ziláltan tapad a homlokán gyöngyöző verejtékbe – szájából mandragóra-visítás, tífuszos belek korgása, lázálmok nyöszörgése, orgazmuslihegés, készülő nadragulya-főzet fortyogása,
arzénes légypapír zizegése tör elő.
– Légy átkozott! Zabáljon fel a lepra! Pazuzu forró
szele marja ki a szemed! Bolyongj világtalanul Nergál birodalmában! Voníts magányosan ezer évig!
Mélyen a hajnalban jár az idő, mikor a fiatalok
elalszanak – hajukban szalmatörek, combjaik közt
bizsergés – Kim Emma hónaljába fúrt arccal, meghitt illatokat szimatolva álmodik – a rontás hatásos
kell, hogy legyen.
Aztán detonáció ugrasztja talpra az ébredező utcát – üvegcserepek spriccelnek szét három telken, az ezredesné fészerének oldala megroggyan,
az ablakokból füst böffen elő – az utcára-udvarra özönlő környékbeliek kiáltoznak, néhányak
a mentőket-tűzoltókat hívják – Kim és Emma a
mindent-tudni-akarók közé vegyül, közelről hallják a szirénák jaját, a fecsegő vénasszonyokat, akik
persze tudták meg előre megmondták – mikor az
összeégett ezredesnét a mentősök zselével teli tartályba nyomják és a helikopterhez tolják, a tömeg
gazdagabb lesz egy élménnyel és az információval:
a fészerben üzemelő szeszpárló berendezés bemondta az áment, és katapultálta gazdáját a men�nyország mezsgyéjére.
Kim és Emma egymás kezét fogja, a vénasszonyt
nézik, akinek életterét végletesen redukálta a robbanás – egy téglatestnyi zselé – „most legalább megtudja, mit érzünk MI” – vicsorog Kim, Emma fél
kézzel kardigánját igazgatja, arcán a győztesek hideg, fölényes mosolya – „mi hívtuk életre ezt a képet” – a robbanás kettejük és az összes potenciális
Józan Kéz hadüzenete a seggfej sapiens számára – a
fiatalok erősnek és legyőzhetetlennek érzik magukat – nyitva áll az út a csillagok felé.
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Beszélgetés

Fazekas Attilával

Botta András

Fazekas Attila nevét minden szórakoztató irodalom iránt fogékony felnőtt ember ismeri!
Csakúgy, mint Zórád Ernő és Korcsmáros Pál, ő is a magyar képregény nagy mestereként
rajzolta be magát a művészettörténetbe!Az újságosok bódéiban ott figyeltek a legújabb
filmadaptációs képregények, és gyanítom, hogy hozzám hasonlóan a legtöbb tizenéves fiú
ezekre költötte el a zsebpénze egy részét. Mondjuk én emellett folyamatosan jártam be a
könyvesboltba is, hogy a rendszertelenül megjelenő Galaktika antológiákat már az első
napon elcsípjem, valamint az újvidéki Asterixeket is kergettem az újságosnál, de a Fazekas képregények is ott voltak a beszerzési listámon!
Fazekas Attila szerencsére jó
egészségnek örvend és a rendszerváltás óta is folyamatosan alkot,
így aztán volt miről érdeklődnöm,
amikor ezt a riportot összehoztuk a Nyugati-téri Alexandrában!
Mi már ismertük egymást! Annak
idején ő, aki igazán lehúzhatta volna a Meztelen Ügynököt a bárgyú
képi világáért, egyáltalán nem tette,
hanem örült a megjelenésének! Én
pedig ezért (hiszen féltem is kicsit
a kritikájától) nagyon hálás voltam!
Elsőre megértette, hogy miről szól
a magazinunk, hiszen ő maga is saját költségén ad ki szórakoztató lapot, bár nem kell mondanom, hogy
mennyivel színvonalasabb rajzokkal. De mégis; azokhoz képest, akik
támadtak néhány éve, ő egy élő
klasszikus, és tessék: a legtoleránsabb, a legemberibb!
A könyváruházban a kedvenc
részlegemhez lépcsőztünk, a sci-fi,
fantasy szekcióhoz, és ez neki is a
kedvére volt. Olvassátok szeretettel
a beszélgetést!
B.A. (Botta András): Az én kedvenc műfajaimat, amik mind a kalandos irodalom kedvenc témái: a
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történelmit, a fantasztikust, azokat
mind, te is kedveled! Annyira, hogy
a legelső képregényed is történelmi
témájú volt!
F.A. (Fazekas Attila): Így van, eleve nagyon komoly affinitásom volt
a történelem iránt! Jelentkeztem is
az érettségi után a földrajz-történelem tanári szakra Debrecenben,
ami nem sikerült, de a történelem
szeretete végigkíséri az egész életpályámat.
B.A.: A középkori történelmet választottad ahhoz a képregényhez…
F.A.: Igen, az „Újvári kaland”, Bot�tyán Jánosnak egy ifjúkori, legendás
csínytevése, ha csínytevésnek nevezhetjük, hogy egy öreg papot lehajított a minaret erkélyéről. Abban
az időben, a végvári harcok idején
ez egy elfogadott történet volt.
B.A.: Egy „diákcsíny” volt lehajigálni egymást. De hát valamivel
azelőtt szegény Gellért püspököt
meg hordóban gurították le!
F.A.: Azért az egy párszáz évvel azelőtt volt! Kinizsi Pál, Mátyás halála
után Nándorfehérvárott az árulókat, azon kívül, hogy börtönbe ve-

tette és kiéheztette, egymással falatta föl! Akkoriban ez nagyon nagy
megbotránkozást nem okozott.
Például Dózsa György tüzes trónja,
vagy koronája…
B.A.: A mi időnkben Dózsa Györgyöt munkásmozgalmi hősként tanították, azt nem hangsúlyozták ki,
hogy a püspököt karóba húzatta!
F.A.: Persze, meg sok főurat is!
Éppen most készülök Dózsáról
– mert ebben az évben van jubileumi Dózsa-emlékév – egy rövid
képregényt készíteni! Most még
csak a forgatókönyvet kezdem
összeállítani és a rajzok kezdenek a fejemben körvonalazódni.
Nem lesz túl hosszú, tíz-tizenkét oldalra tervezem. A Botondban fog megjelenni, mivel Móra
Ferenc-emlékév is van, ezért az
Aranykoporsó mellé tervezem.
B.A.: Az már volt!
F.A.: Igen, megjelent! A Botond az
tulajdonképpen egy életmű sorozat,
gyakran a már megjelenteket adom
ki újra és mellettük néha újakat.
B.A.: Nagyon sok munkád van?

F.A.: Úgy néz ki, hogy a Füles behalt, annyit sem mondtak, hogy
bikkmakk. Harminc év után…
B.A.: És akkor, te, mint nyugdíjas?
F.A.: Igen, mint művész-nyugdíjas, erről a többi művész is mesélhetne, hogy milyen kicsiny összeget jelent havonta.
B.A.: Akkor nem úgy van veled,
mint a Nemzet Színészeivel? Nem
vagy a nemzet rajzolója?
F.A.: Még nem, de sohasem lehet
tudni, talán, mielőtt földobnám
a talpam, azelőtt engem is megdobnak valamivel! Ez a huszonnégy-huszonöt év nagyon keményen betett ennek az országnak!
B.A.: A fiatalabbak kedvéért beszéljünk a Botondról! Ez a te,
rendszerváltás előtt elindított saját
újságod…
F.A.: Így van! Botond maga is egy
képregényhős. Még hetvennégyben merült fel az első magyar képregény konferencián, hogy miért
nincsenek magyar képregényhősök. Nem nyugati szuperhősök,
hanem olyan figurák, akiknek a
kalandjait hosszan és állandó folytatásokban lehetne közölni. Én
fölvetettem az ötletet, hogy itt van
Botond, Perseus kapitány, itt van
Farkas Győző… Ezzel a három figurával próbálkoztam különböző
kapukon kopogtatni, persze úgy,
nem úgy, mint Botond, aki bárdjával betörte Bizánc kapuját! Először nyolcvankilencben sikerült
megjelentetni az újságot.
B.A.: Aztán a Botond behalt egy
időre, és ha jól tudom, volt egy kiadó, aki felkarolta, de azután ők is
magadra hagytak…
F.A.: Nem; kiadóval kezdtem, azután átvettem egyedül és kilencvenhattól szüneteltettem. Azután kétezer hatban kezdtem el újra!
B.A.: A saját költségeden?
F.A.: Az elsőt kivéve: igen. Mondhatjuk egy önfenntartó vállalkozásnak. Az interneten megadott

címre lehet vásárlóként jelentkezni, de sajnos pillanatokon belül
felkerül a netre minden képregényem, a beleegyezésem nélkül,
anélkül, hogy egy vasat is kapnék
utána.
B.A.: Amikor van ilyen képregény fesztivál, vagy börze, ha
ott megjelensz, akkor előre köszönnek. Lehet, hogy beülsz egy
sarokba a képregényeiddel, de
mégis a rendezvény egyik „sarokköve” vagy!
F.A.: Én vagyok az utolsó mohikán ezeken! Az ifjú D’Artagnanból ősz hajú utolsó Mohikán lett.
B.A.: Beszéljünk a sci-firől!
F.A.: A modern sci-fit én nem szerettem annyira csinálni. Megcsináltam, de az nem olyan, viszont
amiben volt történelem is (az ilyet
manapság fantasynak mondanánk),
akkor egyből megváltozott a kezem
és az agyam!
B.A.: A „Pszicborgok álmai” nagyon speckó módon ötvözte a történelmet a sci-fivel, de az már neked a
sokadik képregényed volt, nem?
F.A.: Persze! Én a Népszavánál kezdtem el a sci-fiket és a Fülesnél hosszú
évek munkája és gyomrozása után sikerült a psziborgokat vászonra álmodni.
B.A.: Ja, hogy azért neked kellett
lobbizni?
F.A.: Persze! Én elolvastam annak
idején a könyvet és egyből szóltam
a Cs.Horváth Tibornak, hogy ebből
képregényt kell csinálni! Erre ő is
elolvasta, és azt mondta, hogy egy
ilyen „blődli szarból” nem lehet!
B.A.: Volt egy konzervatív értékrendje…
F.A.: Igen, és azt mondta, hogy
ezt úgysem fogják elfogadni. Akkor bementem a szerkesztőségbe,
ott húzták-vonták a vállukat; ha
megszerzem az írótól az engedélyt,
akkor megcsinálhatom. Na, akkor
írtam a regény írójának, az az ügynökségéhez utasított, úgyhogy aztán bezárult a kör, el is telt két év.

B.A.: A Pierre Barbetről beszélünk…
F.A.: Az az írói álneve, az igazi neve
Claude Avice, még az eredeti levelezésünk is megvan. Ő nagyon örült
nekem, de mivel ügynökökkel dolgozott, egyből oda is irányított, de
ügynökökkel nem érdemes, talán
csak Meztelen Ügynökkel! Ezután
kezdtem a Cs. Horváth Tibort gyomrozni, mert ha ő rábólintott, akkor a
szerkesztőség is beleegyezett.
B.A.: Vagyis a te kedvedért belegyezett?
F.A.: Igen. Ugyanígy voltam a Jókai
Mór „Kalózkirály” regényével is. A
Tibornál úgy működött, hogy amit
ő leterített a szerkesztőség asztalára,
abból lehetett választani. Saját ötleteinkkel nem nagyon lehetett nála,
a Zórád Ernőtől sem fogadott el
ilyeneket, tőlem sem, de hát én jobb
viszonyban voltam vele. Így először
a „Kalózkirályt” sikerült…
B.A.: Te könnyebben át tudtad
vinni az akaratodat, mint a Zórád?
F.A.: Így van! A Zóráddal nagyon fasírtban voltak. Én hetvenvalahányban ismerkedtem meg a
Tiborral és a Zóráddal ők már a
nyolcvanas években „örök haragban” voltak, többször összevesztek.
B.A.: Két nehéz ember, mi?
F.A.: A Tibor az egy talpig úriember volt, az Ernő volt egy rabiátus
valaki.
B.A.: Egy beolvasós, nagyon kritikus ember volt, beszólongatott sokaknak, úgy tudom…
F.A.: Nem csak a beszólásai miatt, hanem egy nagyon rapszodikus, hirtelen haragú egyéniség is
volt, de a tehetsége az vitán felüli! A magyar képregény történetnek az egyik nagy, ha nem a
legnagyobb alakja! Ő univerzális
tehetség volt, rajzolt, festett akvarellt, olajt. Láttam a háború előtt
és után készült olajfestményeit,
zseniális színkezelésű, mozgalmas
alkotások! Én hívtam fel a lányának a figyelmét arra, hogy egy
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galériában egy hagyatékból számos Zórád-festmény került elő.
Egyébként képregényt rajzolni a
nagyok közül – itt mondhatnám
Sebők, Zórád, Korcsmáros nevét
és a sajátomat – Korcsmáros és én
rajzoltunk igazi képregényt, a többiek inkább illusztrátorok voltak.
B.A.: Ők inkább képes történeteket
készítettek?
F.A.: Pontosan!
B.A.: Nemere Istvánt ismered személyesen? Jóban vagytok?
F.A.: Hogyne, idáig még jóban!
Majd most lesz egy találkozásunk
a Képregénykedvelők Klubjában.
Már írtam is neki, hogy olvastam az
„Őstörténetünk” könyvét és vannak
bizonyos kifogásaim, és majd megvitathatjuk, ha lesz rá idő.
B.A.: Készítettél is Nemere regényből képregényt!
F.A.: Hogyne! Sokat! A Neutron-akciót, aztán, még könyves
megjelenése előtt a Minden nap merénylet. Az még csak kéziratban volt
meg, mert a kiadó szerint át kellett
dolgoznia, így abból előbb lett képregény Cs. Horváth közreműködésével. Cs. Horváth fogta össze az
egész képregényes szakmát.
B.A.: Nemere jóban volt Cs. Horváthtal? Mert köztudott, hogy például Nemere Kuczkával fasírtban volt…
F.A.: Hát a Kuczka az sokkal nehezebb eset volt, mint Cs. Horváth! Én
is találkoztam a Kuczkával és nem
igazán szerettük egymást, de tény,
hogy a sci-fiért igen sokat tett!
B.A.: Egyébként te sok könyvet is
illusztráltál, ugye?
F.A.: Igen, illusztráltam. Történelmiket, ifjúságiakat.
B.A.: És hogy talált meg az ilyen
munka?
F.A.: Annak idején, a hetvenes
években az volt a nép és a műítészek beidegződése, hogy a képregény rajzoló, az nem tud rajzolni.
Az illusztrátor, az bezzeg igen!
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B.A.: Például Szecskó Tamást jobban elismerték?
F.A.: Igen! Szecskó nekem kedvenc
illusztrátorom volt, mert tiszta vonalvezetésű, világos ábrákat alkotott,
de például volt neki is képregénye és
az nem volt jó! De kiváló illusztrátor volt. Én azután, mondván, hogy
majd megmutatom, elmentem a
Móra Kiadóba és ott felajánlottam
magam, ott elfogadtak, és könyvet
adtak, hogy azt illusztráljam. Egy jó
illusztrátor egyáltalán nem biztos,
hogy jó képregény rajzoló, de egy
jó képregényes, biztos, hogy tud illusztrálni! Az illusztráció tulajdonképpen a képregény rajzolónál egy
vázlat! A szakmáját komolyan vevő
képregényesnél nincs mellébeszélés, az egy kőkemény munka! Az
illusztrációban lehet a vonalak laza
fölrakásával halandzsázni, lehet
bármit előadni, mondván, hogy ha
te nem is látod, de ez: az! A könyvillusztrátoroktól általában nem is
kérnek konkrét dolgokat, kezedbe
nyomják a könyvet, hogy olvasd el,
rajzold meg! Én éjjel-nappal képregényt rajzoltam, volt, hogy egyszerre hármat kellett csinálnom.
Nem úgy volt, hogy megcsinálok
egyet kompletten, hanem folytatásokban mentek a dolgok, hetente, a
Népszavánál naponta.
B.A.: Ez úgy volt, ahogyan a Nemere is ír, hogy reggel hatkor kelés és az
ebédszünetet kivéve estig munka?
F.A.: Pontosan! Reggel elkezdtem,
azután ebédidő, tovább délután
négyig, azután egy kis sport és utána ismét tíz óráig rajzolás. Most
már meg is látszanak a kezeimen a
görcsök…
B.A.: Azért szép, mívelt kezeid
vannak, mégsem bányász kezek!
Tisztelet a bányászoknak!
F.A.: Egyszer így le is buktam!
Amikor középiskolás voltam, akkor
rengeteg külföldi és német leányzó
nyaralt a Balatonon, mi pedig mindenkinek hazudtunk, hogy milyen
kemény férfi munkások vagyunk, a
csaj pedig kérte, hogy mutassam a
kezeimet és ki is derült, hogy ilyen

kézzel nem lehet valaki fizikai munkás. De olyan is volt, hogy a kezem
miatt a hölgy megkérdezte, hogy
nem vagyok-e nőgyógyász.
B.A.: Egy kicsit sci-fizzünk még!
Beszéltünk a psziborgokról, essen
szó akkor Perseus kapitányról is!
F.A.: A Barbet-féle psziborgos képregénynek nagyon jót tett, hogy ekkora átfutási ideje volt! Erre rákészültem, tudtam, hogy ha törik, ha
szakad, úgy is meg fogom csinálni,
így aztán beleástam magam a szecesszióba, beleástam magam a forrásanyagokba, hogy mit, hogy lehet…
B.A.: Ugyanolyan kutatómunka
van mögötte, mint egy írónál?
F.A.: A legszebb időszak mindig
a kutatómunkáé! Például a fáraónál, amikor beleástam magam az
egyiptomi szobrok-rajzok tömegébe és annak a hangulatát átvettem!
Először mindig az alapművet, a
könyvet olvasom el, utána a forrásoknak való utánaolvasás.
B.A.: Könyvtárba jártál?
F.A.: Hogyne! Széchenyi, Szabó
Ervin Könyvtár.
B.A.: Már tudták a könyvtáros kisasszonyok, hogy neked mit kell adni?
F.A.: Az is, de például a Fülestől
olyan papírt kaptam, amivel olyan
könyveket is megnézhettem, ami az
átlagembernek tiltott volt.
B.A.: Akkor egy kicsit protekcionista módon mentek a dolgok?
F.A.: Mindenképp! Visszatérve a
sci-fire, ez a kutatás nagyon jót tett
a Psziborgok álmának, mert amikor
elkészült, akkor az egy áttörés volt a
magyar képregény számára!
B.A.: Abban igazán szabadjára engedhetted a fantáziádat?
F.A.: A kedvenc könyvem! Akárha én is írhattam volna, ha tudtam
volna!
B.A.: Akkor a többi francia is kedvenc? A „Világűr robinsonjai”, vagy
Boulle-től a „Majmok bolygója”?

F.A.: A Majmok bolygója esetében
a könyv teljesen máshogyan végződik, mint a film…
B.A.: Abban az esetben is biztosan egyezkedtek az alkotók a szerzői jogokról!
F.A.: Biztosan, a jogdíjak érvényesítése, átadása mindig hosszadalmas történet!
B.A.: Ez átvezet a Jedi képregény
jogainak a megszerzéséhez! Te
megkaptad azt a jogot!
F.A.: A Lucas-filmnek van egy európai képviselője, bizonyos Stewe
Sansweet nevű úr. Ő tartotta kézben a Star Wars klubok szervezését,
koordinálását és a kapcsolattartást,
általa sikerült a Jedi történet megrajzolását engedélyeztetni, ezért
bólintott rá a Lucas-film, hogy ezt
klub szinten, korlátozott példányszámban meg lehet rajzolni. A
Barta Zoli, a hazai Star Wars klub
elnöke évekig levelezett ez ügyben,
három-négy évig. Én akkor már
rendszeres vendég voltam a klub
eseményeken.
B.A.: Addig egy kocka sem készült
el a rajzokból?
F.A.: Egy-két vázlat volt, de sok
rajz nem készült előre.
B.A.: És akkor megkaptad az
engedélyt. George Lucas látta a
munkáidat?
F.A.: A Zoli mondta is, hogy más
rajzolónak nem engedélyezték volna, úgyhogy biztos vagyok benne!
Ismerték már a Csillagok háborúja
és a Birodalom visszavág füzeteket.
B.A.: Egyébként, még a nyolcvanas években minden ilyen kalózjog-alapon ment?
F.A.: Igen! Újvidéken a Cs.Horváth bukott le ezzel, amikor árulta a
Star Wars füzeteket, mert ő volt a fő
exportőre a magyar képregénynek
és ott összefutott a Marvel képviselőjével. Na, ezután megkeresték az
Ifjúsági Lapkiadót, hogy mi ez, meg
irgum-burgum, ejnye-bejnye! Nálunk viszont az volt akkor a szerzői

jogállás – utána is olvastam –, hogy
amennyiben egy műfajt átteszünk
más műfajba, tehát például filmet
rajzba, azért nem kell jogdíjat fizetni. Erre Del Medico Imre csak an�nyit mondott: le vannak szarva!
B.A.: Persze nyugaton mindenért,
műanyag figuráért, ezért-azért jogdíjat kellett fizetni!
F.A.: Ez akkor elég komoly, nem
kérés, hanem figyelem felhívás volt,
és le is ültek tárgyalni. Megegyeztek
abban, hogy ez egyszer elmegy, de
nem lehet folytatása, viszont vegyünk tőlük egy csomó képregény
jogot! Ők először ingyen ideadják,
a beetetés már megkezdődött. Meg
is kaptuk, de a kiadónál ráültek.
Nem lett kiadva, egyértelműen kultúra ellenesnek tartották. Nyolcvannyolcban még megjelenhetett
film-képregény a Népszava kiadásában; „Alien”, „Bolygó neve halál”,
az Eddy Murphy film adaptációja,
olyan nyolc füzet…
B.A.: Neked magadnak, a rendszerváltás előtti kiadványok mind
ott sorakoznak a polcodon?
F.A.: Megvannak, sőt, az eredeti
rajzaim kilencven százaléka megvan. Nem nagyon szeretek eladni
belőlük. Volt már rá precedens, de
nem szívesen.
B.A.: A Zórádról tudjuk, hogy
nagy táblákra rajzolt, te is nagyban
rajzoltál?
F.A.: Én A2-es, nagy lapra dolgozok. Hat kocka átlagosan, végül is
egy A3-as szkennerrel több részletben be lehet olvasni.
B.A.: A Füles képregények neked
komplett újságokban vannak meg?
F.A.: Nem, kitépkedve. A Tibor
hagyatékában az összes Füles ötvenöttől úgy van meg, bekötve.
B.A.: A Korcsmáros fiával, a Gáborral jóban vagy?
F.A.: Persze: Az apjával voltam
jóban elsősorban, mivel a fia és
köztem nagy a korkülönbség, a fia
olyan tiszteletteljes velem. Ami-

kor elindította a Képes Kiadót,
akkor nagyon jó munkakapcsolatba kerültünk.
B.A.: Családod?
F.A.: Egy fiam van, aki ügyvéd. Itt
van a Keletinél az irodája. Ő jobban
rajzolt korosztályos szinten, mint
én, csak elhajtottam a pályáról,
mert nyolcvankettes születésű,
akkor már látható volt, hogy ebből nem lehet meggazdagodni. A
mai napig ott van a rajztudás a
kezében, ha rávetné magát és gyakorolna, sec-perc alatt felfejlődne.
Már középiskolás korában is jól
rajzolt és volt hozzá türelme is, ha
nálunk lenne lehetőség ebből jól
megélni, akkor ő is itt lehetne!
B.A.: Jöjjön az, hogy megkérdezlek
a kedvenc könyvedről és a kedvenc
filmedről!
F.A.: A meghatározó élményem
az Egri csillagok olvasása volt, amit
harmadikos koromtól minden évben újraolvastam, amíg kötelezővé
nem tették. Általában történelmi
témájúakat szerettem, amelyeket
mostanában újraolvasok. A Dékány
András „Matrózok, hajók, kapítányok” is kedvenc volt, ami alapján
elhatároztam, hogy belőlem, ha törik, ha szakad hajóskapitány lesz!
Nem lett, szerencsére, de jártam
tengeren, vitorláztam és egy vitorlás hajóm is van.
B.A.: Sokszor jártál a tengeren?
F.A.: Az igazán nagy út nyolcvankettőben volt, amikor Várnából
mentünk át az Adriába, Bar kikötőjébe. Az egy olyan majdnem egy
hónapos hajóút volt. Volt egy igazi
hajóskapitányunk, Cselei László,
négyen voltunk egy harminc lábas
hajón.
B.A.: Az jó nagy!
F.A.: Akkora van nekem is a Balatonon! Olyan, amivel először voltak
a Föld körül a Fa Nándiék. Ott töltöm a szabadságom, minden évben
két hónapot.
B.A.: És a hajón is rajzolsz?
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F.A.: Nem! Ott felesleges, az egy
teljesen más életforma. Nincs is
meg igazából a kedve az embernek.
B.A.: Pedig milyen pszichodelikus
művet rajzolhatnál egy balatoni vihar alatt!
F.A.: Lehetne, de ahhoz, hogy az
ember dolgozzon, ahhoz a megszokott környezet kell, a megszokott
dolgok, hogy tudjam: mi, hol van.
B.A.: Kedvenc filmek?
F.A.: Ebben szintén konzervatív
vagyok! Kezdem a „Gábor deákkal” és a „Rákóczi hadnagyával”.
Ez két klasszikus magyar film.
Egyébként a sci-fire visszatérve,
nekem könyvben abszolút kedvenc
Asimov Alapítványa. Az számomra a klasszikus érték.
B.A.: Akkor te is sorolod a scifi ABC-t? Asimov, Bradbury, C.
Clark, …
F.A.: Hát, Bradbury nem annyira
tetszett, amikor megjelent…
B.A.: Ezt bírom, hogy a sci-fi fanokat megosztja néha Asimov és
Bradbury!
F.A.: Asimov egyértelmű, Bradburynek elismerem az értékeit, de igazából nem kedvelem. De Asimov
bármiről írhatott.
B.A.: Odamegyünk kicsit ahhoz a
polchoz, ahol a te Hunyady-képregényed van? Például erről mit lehet
tudni? Ki keresett meg vele?
F.A.: Én a Bán Janival (akinek az
írói álneve a Bán Mór) már több éve
kapcsolatban voltam, ő keresett meg,
amikor a Bács-megyei Petőfi Népe
szerkesztője volt, egy interjúval. Ha-
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sonló lélek volt, mint én, mert a cikknek az volt a címe, hogy: Attila nem
lesz szuperhős. És nem én Attila, hanem Attila, a hun. Mert volt egy olyan
felkérés Doktor Ferenctől, a Semic
Kiadó igazgatójától, hogy az akkor
divatos Attila rockopera miatt készítsem el képregényben. Úgy kellett
volna megcsinálni, mint az amerikai
szuperhősöket. Erre mondtam, hogyan gondolják? Majd Attila beront
itt az ajtón, széttárt karokkal, szájában karddal? Vicsorog, mint Conan,
a barbár? Hát, mondtam, ezt azért
nem. Na, és akkor innentől kezdődik Bán Janival a barátságunk. Vis�szatérve a Perseusra: a Barbet-regény
folytatásiból lettek a Perseus kapitány
kalandjai, amiket már megrajzoltam
és megkértem a Janit, hogy írjon egy
kalandot Perseusról. Ő két történetet
írt a Fülesnek, de ezek is inkább fantasyk, történelmik voltak, a Perseus
csak mellékesen volt egy sci-fi hős.
B.A.: Itt egy lábjegyzet: Perseus
kapitány is rólad, magadról van
mintázva!
F.A.: Igen, ahogyan a Kalózkirály is.
B.A.: Mert van egy hatalmas teherautó visszapillantó tükör az íróasztalodon és a kezeket, arcokat is
magadról modellezed.
F.A.: Igen, ha az ember egy beállítást akar összehozni, hogy ne halandzsázzon nagyot.
B.A.: És ezt ajánlani szoktad kezdő
rajzolóknak is…
F.A.: Feltétlenül! De persze mindenki másképp csinálja. Visszatérve a Bán Janira; a Fülesnél úgy
gondoltam, hogy a Hunyadyt meg
kellene rajzolnom, de ez eredeti-

leg a Hunyady Józsefnek a „Hollós
vitéze” lett volna. Írtam a Janinak,
hogy te, a három kötetes Hollós
vitézből hiányzik a rigómezei csata leírása, Hunyady kormányzósága. Akkor ő mondta, hogy inkább
csináljuk meg az ő könyvét! Megegyeztünk ebben, akkor zanzásítania kellett, a megfelelő dolgokat
kihagyva, máshová téve a hangsúlyokat, úgy kellett megírnia a forgatókönyvet. A Fülesben lejött a
képregény és Hunyady-sorozat kiadója a Golden Book úgy döntött,
hogy jelenjen meg képregényben
is! Egy kicsit optimista volt a Mocsári, a kiadó vezetője, de amilyen
reprezentatív és remek album –
mert ilyen nem jelent még meg
Magyarországon huszonvalahány
éve, sőt előtte se –, ahhoz képest
elég szerény az eladási mutatója, de hát ez Rejtőnél sem alakul
jobban. Az a probléma Bán Jani
szerint, hogy nem a könyv mellé
teszik le, mert a könyv igazából
sikeresebb. És az, hogy képregény,
még mindig legyintést vált ki az
emberekből.
B.A,: Na, én most megveszem, hogy
tudjál nekem valamit dedikálni!
F.A.: Nagyszerű, legalább eggyel
több fogy! Egyszerűen ilyen a piac,
hogy egy „Jediből” sem lehet meggazdagodni! A hisztériához képest,
amit az interneten keltettek, ahhoz
képest elég szerényen fogyott, még
mindig van az ötszáz példányból,
amit a Lucas-film engedélyezett.
B.A.: Nagyon szépen köszönöm a
beszélgetést!
F.A.: Nagyon szívesen, örülök,
hogy megkerestél!

Jegenye Brúnó

Lector Magazin

A vámpírvadász
Varga Tamás József

Jegenye Brúnó izgatottan figyelte a panelház falán
fürgén mászó vámpírt, majd settenkedő üzemmódba
kapcsolt. Persze minden relatív, de Brúnó igenis igyekezett – a tőle elvárható keretek között.
Igaz, egy középkategóriás tocobaga indián a fejét fogta
volna a szökellésekkel és gyakori egyensúlyvesztéssel tarkított produkció láttán, de szerencsére az elmúlt századok során egyetlen harcos se keveredett ide Floridából
az avasi lakótelepre. Így az említett amerikai őslakos
populáció megmenekedett Brúnó osonásának megrázó
élményétől.
Míg Brúnó hármat lépett a saját bejáratú hadiösvényén,
a levadászandó vérszívó felért a kilencemeletes panelház
tetejére, és eltűnt szem elől.
– Macerás ez a vámpírvadászat – vakarta meg Brúnó
erősen kopaszodó feje búbját, és homlokráncolva belerúgott egy, a ritkás fű takarásában lapuló kőbe.
Az azonban földbe ásott betondarabnak bizonyult –
vascsövekből hegesztett szőnyegporoló állt itt hosszú
évekig, amíg egy sötét éjszakán néhány nemrég ideköltözött kétes egyén el nem lopta –, így makacsul ragaszkodott földrajzi koordinátáihoz: holmi gyenge rugdosási
kísérlet meg se kottyant neki.
Ha a sors szeszélye folytán mégiscsak akadt volna egy
tocobaga indián az Avason, a következő percekben
igencsak meghökken a mélynövésű alak produkcióján.
Ugyanis egyes fél lábon szökkenések és egyensúlykereső karmozdulatok meglepően hajaztak a törzsi esőtáncuk koreográfiájához. Bár az ő sámánjaik lényegesen több hajszállal rendelkeztek.
Jegenye Brúnó nem volt mindig vámpírvadász, de
a néhány napja szabadon választott küldetés nagyon
büszkévé tette. Ha néha felhős szemekkel elmerengett
újdonsült hivatásán, önkéntelenül is kihúzta magát,
amitől – messziről – két teljes centivel magasabbnak hatott. Emellett a neve is büszkeséggel töltötte el, mivel pár
éve saját maga változtatta meg Kis – igen, így, egy essel
– Brúnóról. Ez a beszélő név pedig igenis járt neki, hisz
tényleg nagyobbra nőtt számos nála kisebb dolognál. Az
pedig, hogy keresztnevét Al Bundy kutyájáról kapta…
hát, megesik az ilyen.
Sajgó lábbal letelepedett egy közeli pingpongasztalra,
ami, meglepő módon túlélte az elmúlt harmincöt évet,

mindössze a fémből készített hálót lopták le róla szorgos tolvajkezek.
A vámpírvadász fizikai és lelki sebeit nyalogatva elhatározta, hogy a pingpongasztalt kinevezi főhadiszállásnak – addig sem kell továbbgyalogolnia. Elővette hát
oldaltáskájából nővére két és félszeres nagyítású színházi látcsövét – amit pár napja kért kölcsön, a vadászat
hatékonyságát növelendő –, és belemerült a környék tanulmányozásába.
Rövid időn belül talált a házak falán egy P Mobil,
egy EDDA művek, egy Multitimbral, egy DKSK és
két CPG graffityt. Éppen, megadta volna magát egy, a
háta közepétől srégen felfelé bizsergő csalódott viszketésnek, amikor felfedezett egy újabb vámpírt. Igaz,
a behatolás mozdulatsora mintha némileg eltért volna
egy vámpírtól elvárhatótól.
A szörny a szemközti négyemeletes oldalán kúszott,
és rögtön el is tűnt az egyik magasföldszinti lakás nyitott ablakában.
Brúnó újult lelkesedéssel vetette le magát a pingpongasztalról és bele a vadászásba.
Két perc múlva már a bizonyos ablak alatt ácsorgott, és
szembesült egy kósza problémával, miszerint nem éri el azt.
Hiába nyújtózkodott, hiába próbált a párkányig felugrani, nem sikerült.
Más, tapasztalatlanabb vámpírvadász talán kétségbe esett volna, nem úgy Brúnó. Ő egy gödörbe esett az
egyik ugrás után.
Persze ez sem szegte kedvét, oly közel a leendő zsákmányához. Már tudta is, hogyan oldja meg a problémát!
Összpontosított, aktiválta szupererejét, és – hasonlatosan egy erősen földhöz vágott labdához – bepattant a
nyitott földszint ablakán.
Egy rozoga asztalra érkezett, amit sikeresen és teljesen
leamortizált. Ezt lehetett akár szőnyegbombázásnak is
tekinteni, mivel egy szőnyeg is a szoba berendezési tárgyait gyarapította – immár behintve a ripityára tört asztaldarabokkal, valamint nagy mennyiségű ételmaradvánnyal. A helyiség romokban hevert. Ez furcsának tűnt,
mivel az egészet nem okozhatta a vámpírvadász belépője. A kettéfűrészelt és sarokba dobott radiátort tuti nem.
Brúnó azonban nem törődött ilyen csekélységekkel.
Sebesen felpattant, és akcióba lendült.
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Illusztráció: Botta András

– Na, most megvagy, te szörnyszülött! – kiáltott rá a szoborrá merevedett alakra, akiben felismerni vélte a vámpírt. – Besurranunk, besurranunk, mi? Hát most lebuktál,
kisapám! Háhá, nézzük, csillogsz-e?! – folytatta lendületesen. Felkattintotta elemlámpáját, majd kinyújtotta kezét,
és a még mindig tátott szájjal álló ember felé indult.
A meglepett alak ekkor megmozdult, mérgesen a falhoz vágta a kezében szorongatott csirkecombot, majd
sokéves rutinból erőt merítve sopánkodni kezdett.
– Jáj, micsinyátá! Drága pínzen vettem ezt a gyönyörű ántikk asztalt – hazudta szemrebbenés nélkül. –
Még mútszázadi vót!
Jegenye Brúnó kettőt pislogott, mert meglepte a
vámpír reakciója. Titokban ellenállásra számított.
Csihipuhira készült, nem pedig rinyálásra.
Az elkövetkező percekben egyre jobban elszomorodott, majd mikor a sajnosnemvámpír az orra alá dugta a lakcímkártyáját, belátta tévedését.
A számonkérést követő magyarázatra már igazán
oda se figyelt, mint például a „díjbirkózó külsejű feleségek zárcseréje”, meg a „kifizetetlen számlák mizériája”. Mindez elszállt a füle botja mellett.
– A rohadt fészkes fene! – összegezte csalódását Brúnó, majd, mint az átlagos fészekhagyó madarak, kiröppent a panellakás ablakán.
– Ki kell találnom valamit – morogta kicsit később
sajgó orrát tapogatva.
Ugyanis ha valami felröppen, az mindig földet is ér –
sajnos, nem marad fent örökké.
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Brúnó másnap ébredés után bekapcsolta a számítógépét, majd két ujjal bepötyögte, hogy facebook.com. Az
entert viszont már kisujjal nyomta le, mert úgy elegáns.
Három hete kirúgták előző állásából – ahol a főnökség lebukott az elsikkasztott túlórapénzeken –, és azóta exponenciálisan nőtt a számítástechnikai tudománya. Meglepő módon még a két évre visszamenőleg
ki nem fizetett szabadságai és túlórái után járó összeg
húsz százalékát is megkapta. A cég csak ezután csődölt be hivatalosan, így a nyakába szakadt szabadság
tudatában nekiállt elmélyedni a mostanság legnépszerűbb közösségi oldal rejtelmeiben.
Először is meglepődött, hogy még él a profilja, mert
három éve rá se nézett. Utána visszaigazolt párszáz
ismerőst – és ismeretlent –, jóízűeket kacagott a
mások által felrakott képek felén, majd tátott szájjal
szörnyülködött a maradékon. Már az első nap után
megállapította, hogy nagy a fészbuk állatkertje, és a
legutóbbi frissítésnél kikapcsolhatták az áramot az
alacsony elektromos kerítésből.
Kicsit később már a dolog árnyoldalára is ráébredt. Döbbenete akkor ért a tetőpontjára, amikor
meglátta azt a képet, amit barátnője osztott meg
boldoggal-boldogtalannal – miután felfedezte az
oldalon az aktivitását. A fotón ők ketten szerepeltek és Tappanc macska. Nem is ez rémisztette meg
igazán Brúnót, hanem a kép alatti mondat, ami minimális igazságtartalommal rendelkezett. Műnyáltól ugyanakkor maximálisan csöpögött. Első gondolata az volt, hogy azonnal törli rajta a szegény
személye mellett díszelgő feliratot, mert mindenki
idiótának fogja tartani őt. De végül is nem merte.
Így hát maradt a bizonyos kép a világhálón Nagy
Brünhilda, Tappanc és Jegenye Brúnó megjelölésével, amit bárki láthatott.
Tappancot ajándékba kapta a barátnőjétől, Brünhildától. Már azt furcsállta, amikor n.b. párja négy hónapos és három hetes évfordulójukon örömteli kiáltással kezébe nyomta a díszszalaggal ékesített dögöt.
Először még néhány pillanatra elterelte figyelmét a
macskáról a gondolat, hogy mi a fene is történt négy
hónappal és három héttel azelőtt?! Viszont amikor elhangzott az ugye, milyen cukimuki, nyaunyaú mondat, tudta, hogy itt komolyabb bajok lesznek. Rögtön
az első, hogy miért nem képes valaki tényként kezelni egy kétszer is elhangzott kijelentést, miszerint egy
másik személy utálja a macskákat!
Három nappal később határozta el, hogy végleg
megszabadul Tappanctól.
Egy kellemes kora tavaszi délutánon – amikor Brünhilda biztosan nem ért rá – fogta a macskát, berakta
egy majdnem megfelelő méretű kartondobozba (csak
a négylábú bal füle lógott ki a doboz jobb fülénél), és
kivillamosozott vele Diósgyőrig. Elsétált egy néptelenebb, családi házakkal övezett utcácskáig a vár mel-

lett, majd a dobozt nagy ívben behajította egy gondozatlannak tetsző kertbe. Utána vidáman elszaladt.
Másnap reggel Brünhilda hozta vissza Tappancot,
közölve, hogy ungyulu-bungyulu, hát nem kizárt az
a csúnya gazdi véletlenül? A macska – miközben tovább gügyögtek hozzá – Brúnóra nézett, akinek ettől
egyből felállt a hátán a szőr. A sanda pillantás láttán
akaratlanul is egy régen látott horrorfilm egyik szereplőjének tekintetére asszociált… a baltás sorozatgyilkos eszelős tekintetére.
Brúnó persze nem adta fel a projectet, a következő alkalommal már messzebb, egészen Tapolcáig utaztatta a
macskát. Ott a romos strand kerítésén hajította át.
Másnap délelőtt Brünhilda hozta vissza Tappancot,
közölve, hogy a gazdi ne legyen ilyen gondatlan, mert
a cica kiszökhet a felelőtlenül nyitva hagyott ablakon
is. Majd következett a gügyögés, bolhászás, gyilkos
pillantás, Brúnónál pedig a hidegrázás.
Jegenye Brúnó komor gondolatok közepette vitte ki
Tappancot a Sajó partra még aznap este. Eljátszott a
gondolattal, hogy egyszerűen a vízbe hajítja, de nem
vitte rá a lélek. Helyette csak rárakta azt a követ a dobozra, amelyet néhány perce nehezéknek nézett ki,
majd elhagyta a tetthelyet és hazasietett.
A rohadt dög természetesen a fél városon keresztül
is hazatalált.
Az utolsó kísérletet Brúnó két nappal később vitte véghez. Hosszas térképnézegetés és tervezés után
Ómassáig buszozott ki. Ott felcaplatott egy jó darabon az emelkedőn, amíg talált egy megfelelő helyet.
Kikötözte a macskát egy zöld kerítéshez – mivel sajnos elfogytak a megfelelő dobozok –, amelynek túloldalán egy kecske legelészett.
Ez ám az égi jel! – vigyorodott el Jegenye Brúnó,
ugyanis előző nap lépett be egy titkos fészbuk csoportba, aminek az volt a neve: „Akik még nem csinálták kecskével”. Ezek után vidáman trappolt hegynek
le, és még a visszainduló buszt is éppen elérte.
Tehát Brúnó másnap ébredés után bekapcsolta
a számítógépét, és két ujjal bepötyögte, hogy facebook.com. Majd az entert már kisujjal nyomta le,
mert úgy elegáns. Amit ezután a monitoron látott, a
frászt hozta rá.
Az idővonalára ugyanis Brünhilda ismét kirakta azt
a bizonyos képet. Még megrázóbb felirattal: „Elveszett
cica, a magtaláló jutalomban részesül!” Alatta: „Jegenye
Brúnó, szerető gazdi”, majd telefonszám és pontos cím.
Brúnó ültő helyében magába roskadt. Amikor pedig
aznap délig nyolc macskát is rá akartak sózni a jutalom reményében, már-már a falat kaparta. Szerencsére a kilencedik macska előtt üzenete érkezett.
Egy bizonyos H. Lelyla felhasználó írt rá, hogy friss
információi vannak számára vámpírügyben.
Jegenye Brúnó elégedetten bólogatott a monitornak,
hogy lám, milyen jó ötlet volt létrehozni azt a vám-

pírvadász fészbúk oldalt. Gyorsan egyeztetett egy találkozót a leendő informátorral, majd magához vette
a teljes felszerelését, és útnak indult.
Két héttel ezelőtt szerzett tudomást az avasi lakótelep vámpírjairól.
Ugyancsak a fészbúk böngészése közben akadt rá egy
régi osztálytársára, aki az Avason lakott. A világhálós viszontlátás után elhatározták, hogy a valóságban
is viszontlátják egymást; a kibertér után a Városház
téren. Onnan öt perc alatt elérték az Avas alján lévő
vendéglátóipari helyiséget.
Az első két pohár bor ideje alatt nosztalgiáztak a letűnt időkön, a következőnél kiszínezték a kimaradt
pár év fehér foltjait. Ezek után kölcsönösen megállapították, hogy a másik se lesz már hülyébb.
Barátja kérdésére, hogy Brúnó még mindig vonyít-e
teliholdkor, a vámpírvadász szomorúan ecsetelte,
hogy bizony a vérfarkasok élete se csak játék és mese.
Meg önfeledt kacagás. Amikor kopaszodni kezdett,
még reménykedett benne, hogy ez a dolog a vérfarkasoknál másképpen zajlik, mint a közönséges embereknél, ahol a hajszálak a homlokról elvándorolnak az
orrlukba, a fülbe és a seggre. De nem. Talán az lehet a
bibi, hogy ő csak anyai ágon vérfarkas, és a mutert is
csupán egy koszos vérpincsi harapta meg anno.
Ezek után ő érdeklődött, hogy a haverja kijár-e még a
Bükkbe pucéran sétálgatni. Néhány percen belül megbizonyosodott róla, hogy egyes dolgok bizony sosem változnak – egy jetinek mindig megmarad a késztetés, hogy
lógó nyelvű, fáradt turistákat ijesztgessen nyolcszáz méter felett, persze csak miután a lefelé vezető ösvények jól
látható pontjain otthagyta a lábnyomát a porban-sárban,
és pár szétcincált apró szőrös állatot a kiálló ágakon:
hadd törje ki azokat a nyavalyás természetimádókat a
frász menekülés közben is. Majd belátják, hogy nem ér
annyit az a kéktúra, vagy a Bükk kilencszázas csúcsainak
bejárása. A tájfutásnál pedig amúgy is izgalmasabb dolog árkon-bokron menekülni egy igazi jeti elől.
De különben is, ők mindketten különlegesek. Hiszen
Peti – a jeti – már óvodában is verhetetlen volt bújócskában. Brúnó pedig labdázásban – miután belevésődött,
hogy a labdát nem harapni kell –, és a messzire gurult
játékszert is mindig visszahozta. A gond csak a Kint a
bárány, bent a farkas játéknál jött elő. Bár ebben minden
bizonnyal, az is szerepet játszott, hogy Brúnó akkor látott először farkasemberes filmet a Sat1-en, ugyanis szülei egy este gondatlanul bekapcsolva felejtették a tévét.
A harmadik kör tokaji iszogatása közben pedig a
téma a változó világ lett. A jeti megemlítette, hogy
nemrég csatlakozott a MEMESZ mozgalmához.
– Az miaszösz? – érdeklődött Brúnó.
– Rövidítés – kacsintott le rá a jeti. Tehette, húsz
centivel volt magasabb. – Mentsük Meg Szörnyeinket
mozgalom. Olyan segédegylet, vagymi. Nekem kéthetente küldenek egy csomag nyulat, hogy ne a Bükki
Nemzeti Park populációját dézsmáljam.
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Ezek után a jeti megemlítette, hogy az utóbbi időben
egyre több vámpír jelent meg az Avason. Méghozzá
valami új, igen válogatós fajta, mivel csak fiatal lányok
vérét szívja, maximum huszonnyolc éves korig. Egy tájékozottabb vendigó ismerőse szerint csillámfaszvámpíroknak hívják őket.
Brúnó még aznap részletes internetes kutatást végzett a témakörben. Lelkes nyomozása során átolvasta a teljes szakirodalmat, a vámpírok felismerésének
leírásától a „mitől félnek a vámpírokon” át az összes
fellelhető irodalmi és filmipari alkotásig.
Az adathalmazban utánanézett a faszlámának és a
csillámfaszlámának is, hátha kapcsolódik a témakörhöz, mindenesetre a Google képkeresőjében meglepően nagyszámú és művészi változatosságú találatra lelt.
Átböngészett még néhány témába vágó fórumot is,
bár itt elég vegyes kép mutatkozott. Nem mindig lehetett kihámozni, hogy a közölt értesülés tényként is
megállja-e a helyét. Egy bizonyos ParaC felhasználó
szerint például a csillámfaszvámpírok csak, mint a
kamaszlányok depresszív elméjében keringő vándormotívumok léteznek. Ez pedig ellentmond számos
dokumentált megfigyelésnek.
Jegenye Brúnó kényelmesen elhelyezkedett a pingpongasztalon, és várta, hogy H. Lelyla fészbúk felhasználó megérkezzen. Egy punk együttes régebbi dalát énekelgette, de csak halkan, nehogy kiugorjon egy közeli bokor
mögül egy jogdíjvédelmi kommandós, és megbüntesse,
mert a levédett dalt mások által is hallhatóan dúdolássza.
Várakozás közben az interneten beszerzett nyakláncát
birizgálta, ami igazi hungarikumnak számított. Magyar
nyakba magyar szemfog – jutott eszébe a netes hirdetés szövege. Garantáltan magyar állatok – szürkemarha,
denevér, vérpuli, komondor, vadmacska – szemfogait
fűzték vámpírálló ezüstláncra. Brúnó visszaemlékezett a
Süsü, a sárkány azon epizódjára, amikor a Sárkányfűárus
felszerelte az egész hadsereget – azt a felét, aki szögbe lépett, és azt a felét is, akinek fájt a foga –, így a spéci lánc
birtokosaként igen felkészültnek érezte magát. Persze
ezen kívül rendelkezett számos komolyabb fegyverrel is,
amelyeket szintén a vámpírvadászatra tartogatott.
Nem sokkal később arra lett figyelmes, hogy valaki
határozottan közelít felé. A határozott valaki pedig
maga H. Lelyla fészbúk felhasználó volt.
– Szia! Ugye te vagy Brúnó? – mosolygott a pingpongasztalon ücsörgő vámpírvadászra.
– Aha – válaszolt Brúnó frappánsan, miután becsukta száját és nagyot nyelt.
– Örvendek! – nyújtott kezet a lány. – Én Hoffenbaumayermannerffy Lelyla vagyok.
– Tényleg így hívnak? – lepődött meg Brúnó. Bambán szorongatta a felé nyújtott kezet. – Tudod, ez fontos lehet a hiteles dokumentálás miatt.
– Hát, igazándiból ez csak a művésznevem – kacsintott rá Lelyla.
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A hős vadász bátortalanul hebegett, nem tudván
eldönteni, milyen művészeti ágban jeleskedhet az
előtte álló.
– Ööö, és min játszol?
– Férfiszíveken, te kis csacsi – búgta Lelyla, mint egy
hosszú évek óta passzívdohányos vadgalamb.
– … – vörösödött el Jegenye Brúnó, és meglepetten
érzékelte, hogy a szíve legalább kettőt melléver, mintha
valaki játszana rajta. Mondjuk egy igen csak pancser és
nagyon kezdő jazzdobos.
– Tehát, mire is vagy kíváncsi? – vette fel a társalgás
fonalát Lelyla.
Brúnó ekkor már sok mindenre kíváncsi volt. Többek
között, hogy a lány vajon miért visel szemmel láthatóan úgy két számmal kisebb pólót.
– Akkor, láttad a vámpírt? – tért vissza Brúnó a gondolatai ködös mélyéből.
– Láttam bizony.
– És milyen fajta volt?
– Igazi csillámfaszvámpír.
– Ezt honnan tudod, te is vámpírszakértő vagy?
– Ó… hát, én csak megfigyeltem.
– Mit?
– Hogy ott csillog neki.
– Mármint a… – kereste Brúnó a szinonimát.
– Ühüm – bólogatott Lelyla tágra nyitott szemmel. –
Az egy igazán spirituszális pillanat volt.
– Ez fasza – lelkesedett Brúnó.
– Ezt mondtam én is – vigyorgott Lelyla a vámpírvadászra, aki újfent vörösödni kezdett.
– Hú! És ezt honnan tudtad kilesni?
– Testközelből.
– Jaj! Csak nem akart megerőszakolni? – szörnyülködött Brúnó, miközben elhatározta, hogy mindenképpen leszámol azzal a vámpírral.
– Á, azt nem kellett neki – bizonytalanodott el Lelyla,
nehogy ezzel elijessze Brúnót. – Izé… biztosan megbabonázott! – füllentette.
– Mégis hogyan képes erre egy halott vámpír? Úgy értem, hogy tud…
– Úgy hallottam, hogy amikor átváltoznak, akkor
igencsak felizgulnak, majd egy pillanat, és kampec.
Aztán meg úgy maradnak, mint a Shop Stopban az a
hapsi, ott a hátsó helyiségben.
– Elkapom azt a szemetet! – ígérte neki a motivált
vérfarkas.
– Állítsunk neki csapdát! – javasolta a lány.
– Mégis hogyan? – mélázott Brúnó.
– Természetesen a szobámban! – Lelyla kézen fogta
Brúnót, és gyengéden az egyik kilencemeletes panelház felé noszogatta.
– Vigyázz vele tesó, a bige nimfamániás – motyogta
ekkor feléjük alig érthetően egy buckalakó, aki elbat�tyogott a pingpongasztal irányába.
Bár Brúnó nem volt tisztában a bige szó jelentésével,
mindenesetre jó érzéssel töltötte el, hogy megismer-

hette Lelylát. Hiszen aki imádja a papagájokat, rossz
ember nem lehet.
H. Lelyla fészbúk felhasználó és leendő vámpírügyi informátor a nyolcadikon szállt ki a liftből. Brúnót még
mindig maga után húzta – nehogy az meggondolja magát. Jegenye Brúnó vámpírvadász és vérfarkas lépteit lelkesen szaporázva csoszogott a hosszú lábú Lelyla után –
nehogy az meggondolja magát.
Valahonnan ekkor egy macska szökkent eléjük, majd
Brúnó lábához dörgölőzött. Lelyla nyakon csípte a bolhazsákot, és egy kecses mozdulattal ledobta a lépcsőforduló aljába.
– Nyamvadt dög! – magyarázta. – A másodikon lakik
egy vénasszony, aki mindig kiengedi, hátha akad olyan
hülye, aki ételt ad neki némi dörgölőzésért, meg csalfa
dorombolásért cserébe.
Jegenye Brúnó ekkor szerelmesedett végleg bele a
lányba.
Miután Lelyla gondosan bezárta a bejárati ajtót, betessékelte Brúnót az egyik szobába, amelynek a felét egy jókora ágy foglalta el. Mellette egy számítógép állt egy kisebb
íróasztalon, az egyik falnál pedig egy nagy ruhásszekrény.
– Na, hogy tetszik? – mutatott végig a szobán Lelyla.
– Hangulatos csapda lesz – bólintott Brúnó az ágy sarkában ücsörgő méteres plüssmacit méregetve, amire
mintha fel lett volna csatolva valami, ami egy sziklamászó beülőre hasonlított. Sajnos nem látta rendesen, mi
az, mert Lelyla gyorsan letakarta.
– Hogy kezdjünk neki? – kérdezte a lány, miközben közelebb lépett a vámpírvadászhoz.
– Szerintem rekonstruálni kellene a múltkori esetet – felelte Brúnó. – Milyenek voltak a körülmények?
– Hát, akkor éppen kevesebb ruha volt rajtam – válaszolta Lelyla készségesen.
– Ööö, mennyivel?
– Hát, úgy majdnem minddel kevesebb – kacsintott,
majd kibújt a két számmal kisebb pólójából. – Például
ez sem volt rajtam. Meg ez sem. – Lerúgta magáról a
farmernadrágját is.
– Hgn… – közölte Brúnó nemes egyszerűséggel, miután
kétszer is félrenyelt.
Negyven másodperc múlva H. Lelyla fészbúk felhasználó ott állt az ágy mellett, egy szál fekete bugyiban, és
mosolygott.
Jegenye Brúnó vámpírvadász érezte, hogy bensőjében
felvonyítanak vérfarkas ősei, és azt üvöltik, hogy miért
ilyen ostoba, hogy csak itt áll, amikor… Brúnó gyorsan
kettőt előre lépett, de Lelyla határozott mozdulattal a
fal felé tolta.
– Bújj el gyorsan a szekrényben, a vámpír bármikor
ideérhet!
Brúnó kissé csalódottan vette tudomásul a felszólítást, de ha harc, hát legyen harc! Bemászott a kétszárnyú ajtó mögé. Amikor magára húzta, azt is felfedezte,
hogy a forgó részeket nemrégen olajozták.

A lány még pár percig tett-vett a nyitott ablak előtt, majd
amikor odakint mozgást látott az ágy szélére ült, hiszen a
sportszerű verseny híve volt.
– Cső, Lelyla! – köszönt a vámpír az ablakpárkányra ülve.
– Bocs, hogy késtem egy kicsit, de…
Ekkor kivágódott a szekrény ajtaja, és Jegenye Brúnó ugrott ki belőle, bősz csatakiáltással. Az összképet a vállára
akaszkodott feketecsipkés melltartó csupán kis mértékben befolyásolta. A csillámfaszvámpír nem is vette észre.
Ellenben néhány másik felé tartó dologgal, amit határozottan észrevett. A többi dolog időrendi sorrendben
a következő volt:
Egy légpisztolyból kilőtt altatólövedék, spéci keverékkel töltve – fő alkotórészei lónyugtató, szenteltvíz, két szál
macskaszőr és egy marék őrölt makói pirospaprika az extracsípős változatból. (A macskaszőr csak véletlenül került
bele, Tappanc által.) Három darab dobócsillag, fokhagymakrémbe mártogatva. Egy ezüstszálakkal megerősített
speciális vámpírfogó dobóháló, a ráragadt marék macskaszőrrel együtt. Nyolc ezüstözött fejű, eredeti ausztráliai
dobónyíl, amilyet egy kisebb törzs használ rituális alkalmakkor részeg turistákon, akik felmásznak az Ulurura. Egy
négy végén kihegyezett fakereszt, rajta foszforeszkáló ibolya díszítéssel. És egy akciós áron beszerzett szamurájkard.
Az utóbbi persze csak azért repült a vámpír felé, mert
kicsúszott Brúnó kezéből.
A csillámfaszvámpír az elsöprő támadás után egy pillanatig dermedten bámulta a vámpírvadászt, tekintete
tompán fénylett, mint Borznak A nagy zombifutamban, amikor a simagöröngyösi kocsmában Petőfi versét
hallgatta. Azután összehúzta szemöldökét, felvisított,
és kivettette magát az ablakon. Brúnó utánanézett és
még látta, ahogy átszáguld a szemközti zebrán.
– Ezek a mai fiatalok! – zsörtölődött egy öregasszony
odalent, akit majdnem felborított a visítva menekülő vámpír. – Csak mennek, mint a meszesek!
De ez van, az ilyen mellékszereplő öregasszonyok nem
látják át a dolgok főbb összefüggéseit. Jelen esetben azt,
hogy a csillámfaszvámpír allergiás a macskaszőrre.
Pár pillanat múlva odalent minden elcsendesedett.
Eközben nyolc emelettel feljebb:
– Bugyitájm, bugyitájm, szexin juhejjé! Bugyitájm,
bugyitájm, jéjéjéjéééé! – vonyította Brúnó, ujjain pörgetve a lány fekete csipkés alsóneműjét.
Később Lelyla egy, a hős megmentőnek járó csókkal
beléfojtotta szót, és a továbbiakban már csak ütemes
zajok hallatszottak.
– Na, ugye, hogy jobb az animal szex, mint a nekrofília? – vigyorgott tíz perc múlva Brúnó a mellette fekvő
Lelylára, miközben a félig behúzott sötétítő mögül egy
igazi csillámfaszvámpír figyelte búsan a benti eseményeket azon gondolkodva, hogy másnap ír egy levelet
a MEMESZ-nek, melyben kérvényezi: vegyék fel őt is a
veszélyeztetett fajok listájára.
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Gaura Ágnes –

Vámpírok múzsája
Tukszár György

Be kell vallanom töredelmesen, a vámpírokhoz nem sokat értek. Az engem érdeklő kultikus filmekről és sorozatokról elmondhatom, hogy ismerem, szerepjátékos emlékeimből
fakadóan pedig tisztában vagyok az alapsémájukkal, így engem is, mint bárki mást, ha
megkérne valaki, hogy írjak le egy vámpírt, nagy valószínűséggel a legalapvetőbb dolgokat
említeném: éjszaka aktív, vérszívó lények, akik halhatatlanok. Vagyis egy olyan fogalomról
van szó, ami át- és keresztülszövi a jelenlegi kultúránkat, így nehéz operálni vele, különösképpen, ha valami újat és merészet szeretnénk beépíteni a mondakörbe.
Tóth Péter egy ismeretterjesztő
előadásán rávilágított arra, hogy a
vámpírok egyik eredeti rendeltetési
szerepe a félelem megtestesítésében
mutatkozik meg. Félünk az éjszakában lévő, láthatatlan gyilkosoktól,
akik az ember életét jelentő vérre
pályáznak. Megjelenhetnek, mint a
múlt árnyai, akik a modern kor emberét tartják rettegésben, bizonyos
feldolgozásokban pedig űrlényekként is találkozhatunk velük, mint
a távoli idegenektől való félelem.
Vagy vegyük akár jelenkorunk egyik
népszerű megközelítését: az elköteleződéstől való félelmet. Ezekre az
érzéseinkre reflektálnak a téma különböző művészeti megjelenítései.
Ha megnézzük a különböző népek folklórját, sok helyen találkozhatunk, ha nem is kimondottan
vámpírokkal, de az ő funkciójukat
betöltő lényekkel, például a rómaiaknál lámiákkal, a görögöknél
empúszákkal vagy strigákkal a keleti szomszédunknál. Ezek nem emlékeztetnek mindarra, amiket ma
társítunk a vámpír szóhoz. Például
az empússzákat gyakran azonosították a hárpiákkal, mivel előszeretettel táplálkoznak emberhússal,
vagy olyan fiatal emberekkel, akiknek nagyon tiszta a vérük. A wampir pedig hosszú, éles csőrű éjszakai madár képében jelent meg, aki
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kiszívta az áldozatai vérét. Kétségtelen, hogy a vámpírok mai alakja
legtöbbet a szláv néphiedelmeknek
köszönheti, illetve az 1897-es Bram
Stoker műnek.
Azért gondoltam a félelemmel
komolyabban foglalkozni, mert
Gaura Ágnes: Vámpírok múzsája
című regényében a vámpírok, mint
a politikai háttérhatalom, minden
összeesküvés legkedveltebb témájaként jelennek meg. Ez szerintem jó
ötlet volt, hogy a könyv hű maradt
a régi vámpírjelenséghez, ugyanakkor hozzáigazította az aktuális,
fölénk tornyosuló sötét félelemhez.
Lássuk, hogyan sikerült.
A szerzőnőről
Gaura Ágnes írói karrierje az első
(2011) Fantasztikus Kéziratok Éjszakáján kezdődött, amikor helyezést ért
el a beküldött Átkozott balszerencse
első fejezetével. Ennek köszönhetően
került a Delta Vision kiadóhoz, ahol
is 2012-ben megjelent a Delta Vision
Exkluzív sorozat részeként első regénye Vámpírok múzsája címen. A
DVE további szerzői között találjuk
Harrison Fawcettet (A katedrális),
Raoul Reniert (Sötét álmok), Eric
Muldoomot és Somlói Ferencet. A
szerzőnőnek azóta további két kötete
jelent meg, legutóbb a Lidércnyomás
2013-ban. A sorozat negyedik kötetét, a Lángmarta örökséget pedig a 85.

Ünnepi Könyvhét keretei között kaparinthatják kezükbe a lelkes rajongók.
Valamint érdemes megemlíteni, hogy
a szerzőnő bekerült a hazai bloggerek
által szervezett Magyar Könyvek Viadala vetélkedő Az év írónője kategória
legjobb öt szerzője közé.
A könyvről
Mivel színekhez annyira értek, mint
kecskebéka a fajtisztasághoz, én azt
mondanám, ez a könyv lila. De úgy
minden tekintetben. A szerzőnő és
a könyv címe is finoman kidomborodva lilán emelkedik ki a borítóból.
Ugyanez igaz a könyv gerincére is,
csak ott még az alap is lila, ami elgondolás nagyjából igaz is lesz még a következő kötetre, azonban ez a színös�szeállítás okozhat némi fejtörést, ha
Ádám fia készül könyvet venni mindenféle előismeretek nélkül. Terjedelme a webáruház szerint 464 oldal,
míg a könyv 467 oldalig van számozva kellemes, bár egy hajszálnyit talán
kicsi betűkkel operálnak az oldalak.
A 91 fejezet általában megfelelően
rövid, szóval akár utazás mellett, két
buszmegálló között is elő lehet kapni
a táskából. A borító Sánta Kira munkásságát dicséri. Érdemes a könyv olvasása közben többször elidőzni rajta.
A történetről
Rögtön a regény elején megismerkedünk Borbíró Borbálával, az ő

különleges munkájával és a világgal. Megtudhatjuk, milyen nehéz
az éjszakázás, mennyire lenézett a
vámpírológia mint szakma, illetve, hogy kétdiplomás bölcsészként
az élet nem habostorta. Számomra
azonban az információk súlyozása
aránytalanul elhúzott Borbíró kisasszony magánéleti problémái felé.
Holott a MagicoMania konferencia,
mint a kezdő helyszín szerintem kiváló alapot szolgáltatott volna arra,
hogy egy kicsit jobban megismerkedjünk a világgal. Hiszen az tisztázódik, hogy léteznek démonok,
tündérek és manók, boszorkányok,
valamint vámpírok, de az a könyv
egész terjedelme alatt rejtve marad,
miért vannak, mikortól vannak,
illetve mióta ismerik őket az emberek. Egy olyan neves intézmény,
mint az MTA külön Vámpírkutató
Intézetet hozott létre, ahol a főhősnő is dolgozik, és egy tudományos konferenciával indul a történet, mégis a téma inkább bölcsész
boncolgatását éreztem, mintsem
a természettudományos oldal kidomborítását. Ha már MTA: a
történet megérdemel egy egész
nagy plusz pontot, mivel a szerzőnő célul tűzte ki, hogy egy olyan
témát, mint a vámpírok, ízig-vérig
magyar hangulattal adja át. Erre is
utal a könyv remek mottója: „Magyar nyakba magyar szemfog.”
Ennek megfelelően szépen sorban
jön elő mind a magyar életérzés,
mind a magyar mondavilág. Elég
például csak arra gondolni, hogy
a korrupt politikából kiábrándult magyarok megszavaztak egy
olyan pártot, amit vámpírok támogatnak, így némi vérrel megfizetett adóért (új értelmet adva
a vérbanknak) cserébe eltűnt a
korrupció és az ország a fejlődés
útjára lépett. Ez szerintem merész
húzás volt, de remekül kijött. És
itt jelennek meg a vámpírok, mint
a félelem megtestesítői, a politikát
irányító háttérhatalom.
Viszont a korábban említett túlsúlyozás jellemző marad a történet további részére is. Amivel valószínűleg
én vagyok csak így, mert én alapve-

tően kíváncsifajta vagyok, így értelemszerűen jobban érdekel, mitől és
mennyire lett másabb a történetben
szereplő Magyarország, mint az,
amiben élünk. Bori vámpíroktól
származó biológiai mintákat (DNS)
gyűjt a kutatóintézet számára,
ugyanakkor a vámpírok biológiájáról vajmi keveset tudunk meg.
Ha már tudósok is szóba kerültek,
vártam volna némi tudományosabb
vámpírleírást. Miért olyanok, miket
kutattak belőlük, vagy például szóba
került, hogy a szövetminták vizsgálata nehéz, mivel a vérszívók halálukkor elporladnak. A tudományos
kíváncsiságomnak köszönhetően
felmerült bennem a kérdés, történt-e vámpír élveboncolás? Mármint vámpír esetében nem beszélhetünk olyasmiről, hogy „élve”, de a
kérdés attól még adott. De ez szerintem, ha nekem felmerült, valószínűleg a szaktekintélyeknek is fel kellett,
hogy merüljön. Reneszánszát adva a
titkos boncolásoknak és a koporsóból történő testrablásoknak.
Vagy ugye ott vannak a démonok.
Róluk megtudjuk, hogy egy másik
létsíkról érkeznek
erre a világra. Csak
ilyen lazán, tényként tálalva, senki
nem lepődik meg
rajta, hogy léteznek
a miénkkel párhuzamos vagy merőleges
világok. Illetve, ha
vannak démonok,
akkor okkal ez az
elnevezés, és létezik
a Pokol, vagy csak
a fizimiskájuknak
köszönhetik az elnevezésüket? Ugyanakkor azok a részek,
amik kellettek a
történethez, kellően ki voltak találva.
Gondolok itt a vámpírszérumra,
ami
felruházza az adott
embert a donorvámpír tulajdonságaival.
A főhősnő karakteréről számomra

Julia Goldenlane egyik női karaktere jutott az eszembe. Talpraesett,
cserfes, akinek egy nem nők számára elképzelt világban kell boldogulnia felvágott nyelvére támaszkodva.
Meg kell hagyni, én is szeretnék
Borbíró kisasszonyhoz hasonlóan tudományos szaktekintély lenni a dartsozásnak köszönhetően.
Ugyanis ez a fajta kocsmasport
egyik sarkalatos elemét alkotja a
történetnek. Aminek kidolgozása és eredettörténete megint csak
plusz pont. A főhősnőnek azonban
van egy olyan érdekes jellemvonása, hogy a történet alatt, ha egy
kicsit komolyabb probléma adódik, azonnal a málnapálinkás üveghez nyúl. Ami egy kicsit furán jött
át számomra, de lehet csak az én
csőrömet piszkálta a főhősnő által
elfogyasztott alkohol mennyisége.
A főszereplőnő egyik diplomája
szerint egyiptológus. Ez szerintem
több szempontból is ad egy érdekes
töltést a regénynek. Egyrészt vitathatatlanul ott van az egyiptomiak
halálkultusza, és hát mi állhatna a
halott vámpírokhoz közelebb? Va-
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lamint egy időben rengetegen foglalkoztak a témával, mind regény,
mind film tekintetében, majd elmúlt
a lelkesedés. Most egy hasonló helyzetben vannak a vámpíros témájú
könyvek. 2005-ben nagyot robbant,
azután a csapból is vérszipolyozók
folytak, majd felváltották a helyüket
a romantikus-erotikus-árnyalatos
könyvek. És szerintem ennek a réginek és a most lecsengő újnak ez
a fajta vegyítése egészen kellemes
ötlet.
A további szereplőknek szintén
megvan a maguk kis érdekessége, legnagyobb kíváncsisággal Eric
Bowman karakterét figyeltem, ő az,
akitől a tudományos kérdéseimre a
választ várom, azonban ebben a kötetben sajnos keveset szerepelt. Ő
az a tipikus szupertudós, aki fiatal
kora ellenére igen magasra tudott
hágni a szakmai szamárlétrán. Vele
először az amerikai helyszínű MagicoMania konferencián találkozunk, ahol is alakjával kapcsolatban
megjelenik az összes sztereotípia,
ami a tudósokat övezi.
Mintegy mellékszálként megismerkedünk Evelynnel, Bori egyetlen boszorkány barátnőjével, illetve Mark
Hensel rendőrrel, akik szerelmi
problémái egy kicsit túlsúlyba kerülnek a könyv elején. Mindez végül egy
izgalmas jelent végén, egy szerintem
egyáltalán nem odaillő telefonhívás
következtében kerül megoldásra.
Ami még külön kiemelendő, hogy
rengeteg irodalmi utalás található a
történetben: McCullough Róma-sorozata, Edgar Allan Poe: Ligeia című
novellája vagy akár Tolkien. És ez
szerintem jó, mert biztos, hogy van-
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nak olyan emberek, akik a könyv
hatására néznek utána a Róma-sorozatnak vagy Poe novellájának.
Viszont ha már Tolkien. Meg kell
említenem, hogy a könyvben ugyan
találhatóak nyomdahibák – ritka
az olyan, amiben nem –, de egy elírás felett nem tudtam átsiklani. Az
egyik jelenetben előkerül a Profes�szor munkássága, abból is Móriának
Magyalföldi Kapuja. Itt mind a tünde írásban, mind a magyar fordításban van elírás. Csekélység, de engem
mégis zavart. Két kiadást is megnéztem, egyikben sem úgy szerepelt,
mint a Vámpírok múzsájában.
A könyv címéről meg kell hagyjam, végre egy olyan elnevezés,
ami szorosan kapcsolódik a történethez. Nem szeretném részletesebben kifejteni, mert a fülszöveg
ennél a könyvnél is olyanra sikerült, hogy a történet egy jelentős
részét elmeséli. Amivel talán nem
is lenne baj, de az elmeséltek után
még nagyjából két komolyabb történeti elem jön elő, és utána már
jön is a végefőcím. Nem mondom,
olvastatja magát a könyv, de néhol
csak lassan csordogál a történet és
úgy általánosságba véve nem történik semmi, csak ismerkedünk
a szereplők élethelyzetével. És ez
adott egy hullámzó izgalmi görbét.
Remélem, hogy a későbbi kötetekre mozgékonyabbá válik a történet.
A könyv elolvasása után kicsit
kutakodtam mind az írónővel
kapcsolatban, mind a történettel,
majd ráleltem a szerző honlapjára, ahol úgy éreztem, választ kaphatok a kérdéseimre. Világleírás,
kimaradt jelenetek, igazi csemege. Izgatottan kattintottam a vi-

lágleírásra, mondván több kérdés
maradt a fejemben, mint amennyi
választ kaptam, de sajnos nem találtam a válaszokat. Csak néhány
általános információ volt feltűntetve, ami már a könyv első néhány oldalán kiderül.
Tovább olvasgatva találtam, hogy
a sorozatban majd részletesebben
lesz foglalkozva a lélek kérdéséről,
hiszen a vámpírok lélektelenek, így
nyerve el a halhatatlanságot. Ez
megint egy érdekes kérdéskör, belehoz a történetbe egy kis életmerengést, de számomra az első regényből kevés létkérdés gondolkodtató
motívum jutott. Több volt Borbála
új munkakörének a problémáiból,
illetve főnökéhez fűződő tejespohár
dobálós viszonyából.
Végeredményül azt mondanám,
egészen kellemes olvasmány. Nagy
előnye, hogy képes hozni a magyar életérzést, vegyítve olyasmivel,
mint a vámpírok és egyéb természetfeletti lények. Illetve remek ötletnek tartom a vérszívók háttérhatalmi megjelenítését. Azonban nem
lehet kitérni a könyv néhány hibája
elől, gondolok itt legfőképpen a lassú történetcsordogálásra és a belőle
fakadó hullámzó izgalmi görbére.
Valamint sajnáltam, hogy a világfelépítésről keveset tudtunk meg, a
vámpírok nem voltak tudományosan szétboncolva, de ez talán csak
az én preferenciám, és egy lila színű
és ízű könyvtől nem is kellene mást
várnom. Szerencsémre a következő
kötet már a polcon figyel, így kíváncsian várom, választ kapok-e végül
a kérdéseimre. Addig is: „Magyar
nyakba magyar szemfog”!

Peremvidék novellaciklus

A portya

Vass Sándor

A kúria távolról nézve új építésűnek tűnt, közelebb
érve látták csak, milyen régi, elhanyagolt építmény. Az
udvart belepte a gaz, termése kesernyés illatot árasztott. A futónövények végeláthatatlan, kígyózó szárai
közül rozsdaette szerszámok kandikáltak ki. Egyedül
egy gömbölyű kődarabokból emelt, rozzant kútkáva
állta gyomok és a dudva rohamát. Finom szemcséjű
homok lepett be mindent – a terjeszkedő sivatag milliónyi előfutára, amiket az állandóan fújó, fülledt keleti
szél hordott szerteszét. A kúria falait kőtéglákból emelték. Valaha talán vakolat fedte őket, de az erózió azóta
kíméletlenül lemarta a szürke tömböket, és szeszélyes
kacskaringókat vésett beléjük. Vályogból épített, düledező csűr foglalta el az udvar nyugati felét: lyukacsos
teteje alatt egy ősrégi targonca, néhány fémteknő és egy
hatalmas gumikerék rostokolt.
Amíg az elővédek elfoglalták a helyüket, Harcifőnök
vasrúdjára támaszkodva megállt az udvar közepén.
Hatalmas termetű mutáns volt, csúf, váladékozó daganatokkal a testén. Ő vezette azt a kicsiny csapatot,
amely zsákmány után kutatva a keleti, elsivatagosodott
területeken tette próbára szerencséjét.
A hordának fenn kellett maradnia, a békés élelemszerzési módok pedig nem hoztak elég utánpótlást nekik –
otthonuk, egy kiürült kőbánya amúgy sem engedett sok
teret az állattenyésztésnek vagy a gabonatermesztésnek.
Azt tették hát, amihez a legjobban értettek: vadásztak.
Emberekre, mutánsokra, démoni vérrel fertőzött kreatúrákra. Más csapatoktól, más falkáktól vették el, amit
azok összegyűjtöttek. Ha ehhez gyilkolni kellett, megtették. Ha meg kellett halniuk a hordáért, hát meghaltak.
Rablás, gondolta a mutáns. Az egész élet rablás.
Jobbra sandított, a kút káváján gubbasztó alakra. Az
nem nézett vissza rá, továbbra is az épület bejáratát bámulta ritkás hajának arca elé lógó tincsein át. Kopott,
bordó színű bőrkabátot viselt, de nem úgy tűnt, mintha zavarná a hőség. Sál takarta arcát, csak kiugró arc�csontja és seszínű szeme látszott a sötét szövet felett.
A gazt bámulta, melynek tömegében egyenletes, mély
nyomot hagytak a nemrég hazatért kúria-lakók.
Harcifőnök grimaszolt. Álmokban Vadászó új jövevény volt a hordában. Született gyilkosnak, remek
felderítőnek ismerték meg, de nem tudtak rajta eligazodni. Még azt sem tudták, hím-e vagy nőstény.
A bőrkabátos minden közeledési kísérletet azonnal
és rendkívül durván meghiúsított.

Migel, egy zsákruhába öltözött, malacképű mutáns
intett a vezetőnek: minden tiszta. Portya idején ritkán
beszéltek, észrevétlenek maradtak ameddig csak lehet.
Harcifőnök megvárta, amíg a csapat többi tagja is felbukkan, aztán ismét Álmokban Vadászóra nézett, immár nyíltan, türelmetlenül. Tudta, a másik csalhatatlanul megérzi a veszélyt.
A bordó kabátos kecsesen leugrott a gaz borította talajra. Tekintetét az kúria szúette, csontfehérré fakult
bejárati ajtajára szegezte, majd bólintott. Na, végre,
gondolta Harcifőnök, és parancsot adott a behatolásra.
***
Kora reggel akadtak a nyomokra. Két csapás keresztezte egymást: egy, amelyet hatalmas, hasított paták
vájtak a földbe, és egy másik, bakancsos lábak által hátrahagyott ösvény.
Minotauruszok futottak bele egy fosztogató bandába.
Meglehet nem véletlenül, ezt azonban a portyacsapat
nyomolvasói nem tudták megállapítani. Álmokban Vadászó hallgatott – egyébként sem beszélt soha. A hátrahagyott vértócsákat bámulta. Akkor mozdult csak,
amikor Harcifőnök és a többiek elindultak az immár
egyetlen nyomvonalon.
A bika-embereket legyűrték. Fegyverdarabokat, üres
töltényhüvelyeket, hullákat hiába kerestek az összecsapás helyén: a győztesek mindent magukkal vittek. Erre
utaltak a széles, párhuzamos barázdák, amelyek afféle primitív szállítóeszköz-féleségre utaltak. A horda is
gyakran használt ilyet.
Harcifőnök bosszankodott. Szerette volna tudni, milyen tűzerővel rendelkezik a csapat, amelynek nyomába eredtek. Ha azok képesek voltak lerohanni egy
minotaurusz-családot, a mindössze hat főt számláló
portyacsapatnak minden ravaszságát elő kellett vennie
a győzelem érdekében.
Hogy futni hagyják a zsírosnak ígérkező zsákmányt,
arról szó sem esett. A horda mindenek felett.
***
Amikor óvatosan benyitottak, csend és áporodott szag
fogadta őket. Más semmi – se őrök, se primitív csapdák,
se semmi. Csodálkozva összenéztek, aztán Harcifőnök
vállat vont. Ha ennyire elbizakodottak, ő nem bánja.
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Végigaraszoltak a mocskos előszoba fala mellet, amelyen sárgás csíkok őrizték a tapéta emlékét. A hosszú,
keskeny helyiségből – a mutáns vezér figyelmét nem
kerülte el, két ember milyen egyszerűen visszaverhette volna őket ott – a kúria központi termébe jutottak.
Az egykor szebb napokat látott, díszteremként szolgáló
helyiségben halmokban állt a szemét. A szagból ítélve a
lakók még arra sem vették a fáradtságot, hogy odakint
végezzék a dolgukat. Használhatatlan műanyag eszközök, ragaccsal borított, csonka bútorok, penésztől ös�szetapadt ágynemű... Rovátka, a nyurga, kölyökképű
portyatag Harcifőnök felé fordult. Nem szólt, de kérdő
tekintete beszélt helyette.
Ezért jöttünk?
A vezér megrázta fejét, néhány megmaradt hajszála vadul libegett feje körül. Még semmit sem láttak, ez csak
az előtér. Kell itt lennie valami készletnek, tartaléknak,
vagy akár néhány fegyvernek! Felmérte a lehetőségeket. A teremből jobbra, balra is nyílt egy folyosó, de az
előbbit betonkeménnyé csomósodott szeméthalom torlaszolta el. Lehetetlennek tűnt átjutni rajta. Az északi
oldalon lépcső vezetett fel az emeletre, de Harcifőnök
egyelőre nem akart felmerészkedni. Jobbnak látta, ha
minél közelebb maradnak a kijárathoz. A baloldal mellett döntött hát; gyors, ingerült kézmozdulattal jelt adott
az elővédnek, majd vasrúdját markolva ő követte őket.
A szűk folyosón nehezen fértek el, Álmokban Vadászó
mégis elébük került valahogy. Hangtalanul, mint egy
szellem, végiglépdelt a felszaggatott padlón, kezében
ököltőr villant. Harcifőnök sokadjára eltűnődött azon,
vajon ez a titokzatos alak miért csatlakozott hozzájuk?
Hiszen nincs szüksége senkire. A következő pillanatban
kisöpörte fejéből ezeket a gondolatokat, mert a bőrkabátos megtorpant, és felemelt kézzel megálljt intett.
Fény szűrődött ki egy falba vágott ajtónyílásból.
Csörömpölés, fém csikorgása hallatszott tompán, a levegőt pedig sült hús ínycsiklandó illata töltötte meg,
elnyomva a padlót borító szemét penetráns bűzét. Harcifőnök vigyázva belesett a nyíláson. Vadászó átsuhant
a másik oldalra, és leguggolva követte a példáját.
Hordók sorakoztak a valaha fehérre meszelt, mostanra azonban a zsírtól, kosztól sötétre színeződött
falak mentén. A túlsó sarokban jókora, idomtalan
kemence terpeszkedet; hozzáértés nélkül, ügyetlenül
építették. Domború, repedésekkel teli falát sebtében
odavágott sárcsomókkal próbálták tömíteni, igencsak
kevés sikerrel. Mellette egy kis alkóvban máglya égett,
fölé rácsot erősítettek.
A helyiség nagy részét hosszú, széles munkaasztal foglalta el, vértől iszamós lapjánál tagbaszakadt, kötényes
alak dolgozott. Szőrös vállát, hátát, rengő izmú karjait vörhenyesre festették a lobogó lángok. Háttal állt a
portyázóknak, és időről időre lecsapott valamire, ami
előtte feküdt az asztalon. A hangból ítélve húsba. Egy
rozsdás bárddal dolgozott: a súlyos penge könyörtelen
monotonitással csapódott az anyagba.
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Harcifőnök mögött az egyik portyatag nagyot
nyelt. A vezér is éhes volt, de uralkodott magán. Azt
azonban tudta, nem hagyhatják a hátuk mögött ezt
a nagydarab, bestiális szakácsot. Maradásra intette
a többieket, majd óvatosan araszolva megpróbálta
megközelíteni az alakot. Remélte, a másik annyira
belefeledkezett a munkájába, hogy csak akkor veszi
majd észre, miután már késő.
Még félúton sem járt, amikor a szakács megperdült.
Idióta vigyor ült tésztaképén, amit csak még visszataszítóbbá tett a szája körül szétkent vér. Úgy látszott,
nem bírta ki előkóstolás nélkül... Kezéből gyakorlat
szülte magabiztossággal repült ki a bárd. Harcifőnök
oldalra hajolt, így az eszköz az ajtón berontó, pókhasú
mutánst találta el. A kulcscsontját eltörve mélyen
a húsába állt. A portyatag nagyot nyikkant, kezéből
kihullott a gyatrán összetákolt számszeríj. A berontó
Migel kíméletlenül félrelökte, és a szakácsra irányította fegyverét, aki továbbra is vigyorogva, hosszú kést
rántott elő övéből. A portyacsapatra vetette magát.
Harcifőnök meglendítette vasrúdját. A szakács lábait
tenyérnyivel térd alatt érte az ütés. Rekedten felordított, és mulatságosan meglepett képet vágva előrezuhant. Esés közben azonban még sikerült mély, véres
csíkot húznia késével a vezér fejének tetejére. A mutáns
érezte, hogy a meleg vér lassan kibuggyan a sebből, de
nem ért rá ezzel foglalkozni. Megpörgette a rudat, és
mielőtt a kötényes megfordulhatott volna fektében, a
tarkójába döfte a kihegyezett fémdorongot.
Egy fahasáb hangosat reccsent a tűzben.
A mutáns lihegve végignézett csapatán. Az, akit eltalált a bárd, mészfehér arccal próbálta bekötni a vállán tátongó sebet. Álmokban Vadászó, aki utolsóként
lépett a konyhába, elkapta Harcifőnök pillantását, és
megrázta a fejét. A vezér kiköpött, majd szétmázolta
saját vérét a fejbőrén.
***
A hordók tetejére koponyákat szögeltek a megkülönböztetés végett, mindegyikre másik fajét. Disznó,
kutya, borz... kicsivel odébb ember, minotaurusz, és
egy deformált, széles állkapcsú mutáns. Sózott húst és
szalonnát találtak a fedelek alatt: a portyacsapat nyála
kicsordult, ahogy szemrevételezte a zsákmányt. Harcifőnök durván rácsapott az egyik hordóra, amiben a
„címke” alapján emberhúst tároltak. Majdnem eltörte
a szintén arra nyúló mutáns kezét. Nem nevezhették
válogatósnak - a finnyás peremlakók nem éltek sokáig
-, de összerázkódott a gondolatra, hogy olyat egyen,
ami valaha két lábon járt.
Persze nem ez volt az egyetlen ok. Az eroik például
a kannibalizmus útját járták, és a Peremvidék legtöbb
frakciója irtotta őket, ahol csak érte: Harcifőnök halálra ítélte volna a saját törzsét, ha enged a tiltott hús
kísértésének.

Sok, azóta halott ellenfele alábecsülte a mutáns vezért;
nem nézte ki belőle azt a ravaszságot és felelősségtudatot, amellyel a hordát vezette.
Végignézett a hosszú asztalon, amelyen egy minotaurusz hevert. A szakács már javarészt feldarabolta,
némely részről csontig lehántotta a húst. Csupaszon,
véresen világított a hatalmas koponya, szarváról húsfoszlányok lógtak, mintha a teremtmény önmagát
nyársalta volna fel. A mutáns észrevette az egyik szemgolyót, ami ragacsos golyóként hevert az asztallapon.
Érte nyúlt, talán hogy visszahelyezze a koponyába.
Rovátka, Migel és egy másik falkatag közben háncshevederekkel ellátott raffiazsákokba pakolták a húst.
Álmokban Vadászó, aki az ajtónyílásnál őrködött, hirtelen megdermedt és felnézett a mennyezetre.
Lábdobogás rázta meg az emeletet. Harcifőnöknek
eszébe jutottak a korábban látott nyomok: súlyos,
széles talpú bakancsok nyomai... A zaj elhalkult, csak
hogy utána a folyosó túlsó végén folytatódjon. Talán
volt egy másik lépcső is, amin az ismeretlenek lerohantak. Még néhány másodperc és a földszinten lesznek... Migel eleresztette a zsákját, és előrébb rántotta
a hátán lógó számszeríjat. Ellenőrizte, feszes-e a húr,
majd kilépett a szeméttől zsúfolt folyosóra.
Abban a pillanatban szétlőtték a fejét. Koponyájának
hajas-véres darabkái a falnak csapódtak, tovább mocskolva a valaha tiszta felületet. Robajló hang töltötte be
a szűk teret; még el sem ült, mikor Álmokban Vadászó kiperdült az ajtónyíláson. Jobbjában hangtompítós
pisztolyát tartotta, balja figyelmeztetően megálljt parancsolt Harcifőnökéknek. A vezér persze nem hallgatott rá. Őt senki ne utasítsa! Mire azonban kidübörgött
a konyhából, Vadászó félúton járt a támadók felé.
A bordó kabátos villámként cikázott a lomokkal
borított, egyenetlen talajon. Akik megölték a malacképűt – ápolatlan, szőrös humánok, pontos fajukat nem tudta megállapítani, csak annyit látott, hogy
hárman vannak –, vastag, huzagolt csövű fegyvert
emeltek rá. Tétovázás nélkül lőttek, amint meglátták, ő viszont másnak született, mint Migel. Talpát
nekivetette a tapétacsíkokat vedlő falnak, majd balra
és előre vetette magát a levegőbe. Mennydörgő halál
suhant el mellette, alatta, de nem sebezte meg egyik
lövedék sem. Földet érve átbucskázott a fején, és célra emelte a hangtompítóst.
Golyót eresztett a legközelebbi humán fejébe, jobbra
gurult, de több lövés nem érkezett. Üresen kattant a
závárzat, egyszer, kétszer: úgy látszott, a szörnyű erejű
fegyverek csak egylövetűek.
Nagy hiba, ha nem megy biztosra a támadó. Nem volt
rest kihasználni ezt a hibát.
Három gyors szökelléssel a humánok mellett termett, kabátja halálszárnyként lobogott nyúlánk alakja
mögött. Megcsapta első ellenfelének szaga: vér, rothadás és izzadtság. A drabális, csapott homlokú fosztogató a csövénél fogott rá fegyverére, majd bunkóként

használva azt lecsapott. Elhibázta, a súlyos fémtus
egy, a fal mellett álló szekrény roncsaiba csapódott.
Szilánkeső lepte el a komor tánc szereplőit. Vadászó
kiejtette kezéből a pisztolyt, kezébe varázsolta ököltőreit, és mielőtt a másik újból nekihuzakodott volna,
támadásba lendült. Érzékelte a puskájával bajlódó
harmadikat, akárcsak a vasrúdját előreszegező, rohamra induló Harcifőnököt is, de egyelőre nem foglalkozott velük.
Pengéjét a fosztogató felkarjába döfte, majd felvezette
a húsban, egészen a vállig. A másik tőrrel gyors szúrásokat vitt be a vesébe, a bordák alá és a nyakba. Végezetül könyökével ütést mért a szőrös arcba. A humánnak
ennyi bőven elég volt: teste nagy robajjal a padlót borító szeméttengerbe zuhant, társának azonban sikerült
végre csőre töltenie fegyverét. Egyetlen sima mozdulattal Vadászó fejének szegezte a puskát, és meg is húzta
volna a ravaszt, ha nem ér oda Harcifőnök.
A hatalmas termetű mutáns daganatok lepte karjának minden erejével döfött. Kihegyezett vasdorongja
szinte ellenállás nélkül szaladt át a fosztogató testén,
de ő nem elégedett meg ennyivel. Egészen a folyosó
végén lévő falig tolta ellenfelét, ott felemelte a földről,
és felszegezte a falra.
Pillanatnyi, fájó csend telepedett az élőkre, aztán az
is elmúlt. A haldoklók utolsó rángásai, a portyatagok
óvatos léptei, és legfőképp az emeletről leszűrődő gyanús zajok emlékeztették Harcifőnököt, hogy a veszély
még nem szűnt meg.
Lihegve hátranézett. Álmokban Vadászó megdermedt, válla felett a vezért bámulta. Tekintetéből semmit nem lehetett kiolvasni, ennek ellenére Harcifőnök
biztosra vette, belül fortyog a dühtől. Valószínűleg még
sosem volt rászorulva arra, hogy megmentsék az életét. A mutáns elégedettséget érzett, de óvakodott attól,
hogy ki is mutassa.
Vadászó végre megmozdult. Felszedte a padlóról
hangtompítós pisztolyát; mozdulatán, ahogy felkapta
a fegyvert látszott, milyen ingerült. Futólag a közeledő Rovátkáékra pillantott, majd visszafordult a fal felé,
amin még ott rángott Harcifőnök áldozata. Kinyújtott
karjával arra a kis oldaljáratra mutatott, ahonnan a
fosztogatók felbukkantak.
A járat nem volt hosszú. Pár lépés után, egy töredezett sarkú kiszögellés mögött ingatagnak látszó, hiányos lépcsősor vezetett fel az emeletre. Csoda, hogy a
nemrég ledübörgő három fosztogató súlyát kibírta. A
vezér kiszabadította fegyverét, és ő is szemügyre vette a
cseppet sem bizalomgerjesztő alkotmányt. Vállat vont.
Ha már belekezdtek, miért ne fejeznék be?
***
Rovátka haladt legelöl. Szakadt pólója és rövidnadrágja láttatni engedte jobb oldalán a hegeket, amelyekről a nevét kapta. Valaki gyerekkorában mérőpálcának
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használta: szép, szabályos vonalakat vágott a húsába,
arasznyi távolságban, válltól bokáig.
Pattanásokkal teli kölyökképe ártalmatlannak tűnt, de
kezében tenyérnyi, vastag acéllapokból kivágott dobócsillagokat tartott. Noha pontatlan kidolgozásuk miatt
alaposan félrehordtak, mesterien kezelte őket. Már két
fosztogatót elintézett velük, mióta felértek az emeletre.
Közvetlenül mögötte Álmokban Vadászó haladt, majd
Harcifőnök. Az utóvédnek hagyott mutáns féloldalasan haladt, és minduntalan hátrafelé kémlelt.
Mindannyian véreztek, kisebb-nagyobb sebekből; a
legtöbbet a vasrudas kapta. Bal karját, oldalát elborította saját és áldozatainak vére, de ő fel sem vette a sebek
okozta fájdalmat.
Sok ajtót találtak, de a kúria lakói szinte mindegyiket bedeszkázták. A vezér úgy ítélte meg, hogy amíg ki
nem füstölték ellenfeleiket, nem éri meg velük bajlódni. Anélkül is elég gondjuk akadt.
A támadók két hullámban érkeztek. Alig néhány lépés után szabályos zárótűz fogadta őket; revolverekből,
tűvetőkből, és a már jól ismert egylövetű puskákból tüzeltek rájuk. Sikerült átvészelniük a rohamot, mi több,
saját fegyvereikkel le is szedték a humánok nagy részét.
Harcifőnök eleinte dühöngött: egyik ellenfeléhez sem
tudott elég közel kerülni, hogy vasrúdjával agyonvághassa. Hamarosan megváltozott a véleménye.
Egy kétszárnyú, csúf ajtó mögül, melyről lepattogzott
aranyozás, inas, sápadt bőrű teremtmények rontottak
elő. Rozsdás, de élesre fent pengéjű kardokat forgattak
és pillanatok alatt végeztek a szakács által megsebzett
mutánssal, majd rájuk vetették magukat.
Volt bennük valami hátborzongatóan különös. A lövészek legalább embereknek számítottak, ezeknek ereiben
azonban más, idegen, démoni vér folyhatott. Arcuk ócska gumimaszkként gyűrődött meg, amikor sebet kaptak.
Vadászó elhasználta lőszertartalékát, majd egy machetét húzott elő a háta mögül és azzal vagdalkozott
tovább. Harcifőnököt alaposan szorongatták a suhogó
kardpengék. Szerencsére a démonfajzatok leginkább
kettejükre összpontosítottak. Pontosan felmérték, kik
a legveszedelmesebb ellenfeleik. De a portyacsapat legyűrte őket is, habár megszenvedték a csatát.
Ha megérjük, elmesélem majd minden esti tábortűznél, gondolta Harcifőnök.
A kétszárnyú ajtó felé tartottak, amely mögött a központi terem lehetett: a kúria legfontosabb része. Ha
akad ma valami más zsákmányuk a húson kívül, hát
ott találják. Úgy vonzotta őket az a piszkossárga indákkal kicicomázott két falap, mint méheket a virágkehely.
Közelebb érve meghallották a zenét.
Lassú, súlyos dallam hömpölygött ki tompán a szobából. Valami ismeretlen, fémesen zengő hangszeren
játszottak odabent; hangja egyszerre volt élettelen,
gépi, és forró erőtől lüktető. Harcifőnök és Vadászó
összenéztek, aztán rántottak egyet a vállukon. Soha
nem hallottak még elektromos gitárt szólni.
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Harcifőnök berúgta az ajtót. Az eléje táruló látvány
alaposan meglepte.
Velük szemben, egy rikítóan piros díványon meghatározhatatlan korú alak ült. Selymes, vállig érő haját hátrafésülte arcából, így láthatták rideg vonásait. Az ölében tartott ütött-kopott gitárt bámulta, amelyen lassú
nemtörődömséggel pengetett. A piszokfoltok borította
dívány mellett kis áramfejlesztő és egy nagy doboz állt,
az elején kapcsolóval és gombokkal. Furcsa módon
nem a hangszerből, hanem abból a dobozból szólt a
hang. Rongyos, állott szagú, sötét anyagból készült függönyök lógtak az ablakok előtt, esélyt sem adva, hogy
friss levegő áramoljon a helyiségbe.
A portyacsapat megmaradt tagjai besorjáztak a terembe. Alaposan feltérképezték a terepet. Volt mit nézni: a
titokzatos férfi ülőhelye körül félkörben ládákat helyeztek el. Ülőalkalmatosságként használhatták – noha a
szobában rengeteg penészes kárpitú, ócska bútor hevert,
köztük székek is –, de félrecsúszott fedelük alatt fémesen
csillogott a tartalmuk. Harcifőnök vigyorogva oldalba
bökte Rovátkát. Ma busás zsákmányra tesznek szert!
A mutáns nem reagált. Pattanásos képén semmi érzelem nem látszott, ahogy a gitárost bámulta. Kezéből
lassan kicsúsztak a dobócsillagok, és éles csörrenéssel
a padlóra estek. Vadászó lekuporodott a padlóra, és a
zene ütemére kopogni kezdett.
A vezérnek méltatlankodnia kellett volna, betörni
a magányos alak fejét a rúddal... ehelyett azon kapta
magát, hogy az egyik ládán ül, és a különös, fémes
hangzású zenét hallgatja. Fegyverét a vállának támasztva, egyfajta bágyadt békével merült el a dallam
egyszerű ám fenséges, méltóságteljes tempójának hullámaiban. Fel sem tűnt neki, hogy a falka többi tagja
is hasonlóképp tett. Amit érzett, közel járt a boldogsághoz. Élete során nagyon ritkán volt ebben része,
tétovázás nélkül átengedte hát magát neki.
A kanapén ülő figura felnézett gitárjáról. Mélyzöld
színű pupillája körül csak egy vékony csík látszott a
szemfehérjéből. Tovább pengette a hangszert, miközben
vékony ajka széles, hátborzongató vigyorra nyílt. Jóval
több foga volt, mint egy átlagos emberi lénynek. Egy ideig nézte a réveteg portyatagokat, akik kábultan hallgatták a zenéjét, aztán megértően bólogatni kezdett.
Háta mögül egy harmadik kéz nyúlt ki. Jókora, matt
fekete revolvert markolt.

előbb még igézet alatt állt. Ami Harcifőnököt illeti, az ő
agyáról is felszállt a köd, amint a démonivadék elsütötte
a revolvert, de neki több idő kellett, hogy feltápászkodjon. Vasrúdját maga elé szúrta, felhúzta magát és nekiveselkedett a csapásnak.
Legközelebbi ellenfélként a démonfajzat őt vette célba.
Hátából kinőtt keze rezzenetlenül tartotta a revolvert,
mégis csak a vállát sikerült átlőnie Harcifőnöknek. Talán
nem tudott elég pontosan célozni a bizarr helyen kinőtt
végtaggal. A mutánst hátralökte a lövés ereje. A kúria
ura tágra nyitott szájából károgás tört elő – Harcifőnök
számára undorítóan diadalmasnak tűnt a hang. Ködös
tekintettel látta, hogy a lény célba vette a fejét.
Nyúlánk árny emelkedett fel a kanapé mögül. Megvillant a machete széles pengéje, ahogy Vadászó egyetlen mozdulattal lenyeste a démonivadék fegyvert tartó
karját. Szörnyű, fülhasogató ordítás tört elő a fajzat torkából, megmaradt kezei disszonáns zajokat csaltak ki
a hangszeréből. Megpróbált a revolver után kapni, de
Harcifőnök alakja már ott tornyosult fölötte.
A mutáns utoljára még belenézett a kúria démoni urának csupazöld szemébe – a fehérje vörösbe fordult a

smaragd szivárványhártya körül –, aztán egész testsúlyát beleadta az ütésbe. A vastag fémrúd émelyítő roppanással zúzta szét a selymes hajjal borított fejet.
Rovátka kikukkantott fedezéke mögül, tekintete még
mindig zavaros volt. Félelemmel teli tisztelettel nézte a
két, egymással szemben álló alakot. A hatalmas termetű, idomtalan vezért, aki vasdorongjára támaszkodik, és
sebeiből patakzik a vér. Az álarcos, bordó kabátos néma
alakot, aki még mindig kezében tartotta vérmocskos
machetéjét. Egy pillanatig azt várta, azok ketten összeugranak, de csak meredtek egymásra.
Végül Harcifőnök megrázta magát és felegyenesedett.
Sikerült elrejtenie büszke vigyorát, ami nemcsak a portyacsapatnak szólt volna, de a hordának is, amelyet irányított. Ehelyett csupán odabólintott Vadászónak. Ő
ugyanolyan kimérten biccentett, majd nekiállt átkutatni
a főtermet. Ezúttal sem elégedettség, sem ingerültség
nem látszott rajta. Visszaadta a kölcsönt.
Helyes, gondolta a vezér, kutason csak. Minél hamarabb eltűnünk innen, annál jobb. Talán a végére mégiscsak sikerül beilleszkednie a hordába.
Most már biztos vagyok, hogy jól járunk vele.

***
A négy portyatagból kettőt sikerült eltalálnia. Az utóvéd
fel sem ocsúdott, mikor a nagy kaliberű lövedék átütötte a
nyakát. Bávatag mosollyal hanyatlott hátra, estében is markolva számszeríját. Rovátkának sikerült felugrania, így ő
csak a combjába kapott golyót. Sivalkodva, átkozódva próbált fedezéket keresni a terem felborogatott bútorai között.
Vadászó tétovázás nélkül egy vaskos fotel mögé vetette magát. Mozgásán nem látszott, hogy egy pillanattal

Illusztráció: Hertelendy Anna
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Vain Parrots:

Szemenszedett Szerelem

Varga Tamás József

A boldogságra vártál, hát most átszaladt a szíveden
Bár kedvesed, mint mondják, másoknak sem idegen
Beszűkült tudattal tekintgetsz a jövődbe
Kispajtás csak bátran, egyenesen előre

Óó, azok a szemek – szikrái égési sebek
Óó, azok a lábak – a rúgások duplán fájnak
Óó, azok a mellek – a műtét után sem szebbek
Maradt tehát a háta – az ágyban csak azt láttad

Bár testedben tombol még, esztelen a szerelem
És rózsaszín ködfelhő üldögél a szemeden
Már csak dámapárok és tercek lepnek meg örömmel
Meg cimboráid a bárban, ha feltöltenek a sörökkel

Az egyetlen kedvetlen, ám mesterien domborít
Dermesztő, ahogy mosolya fényévekre elvakít
Elgyengülve bámulsz, nem törődsz a jelekkel
Hát virrassz még, ha bírod, ölbe ejtett kezekkel

Versekből, mit írtál, papírhajót hajtogat
Bár alkalmanként olykor még felismeri arcodat
A kasszánál a sorban tisztel meg a szereppel
Már nincs mivel fizetned, csak az aranyereddel

Óó, azok a szemek – szikrái égési sebek
Óó, azok a lábak – a rúgások duplán fájnak
Óó, azok a mellek – a műtét után sem szebbek
Maradt tehát a háta – az ágyban csak azt láttad

földi dalokban, elég egy jó dallam,
amire kijön valami egyszerű angol
szöveg és máris sláger itthon is. Nekem egyébként magyar szövegírók
közül Kiss Tibor, Varga Líviusz, Laár
András és Dolák-Saly Róbert az etalon.

ható kishazánkban. Nos, az internet
tanúsága szerint az egész világon sem.

Szabó Istvánt, Szakit, a Vain Parrots
énekesét kérdeztem az alábbiakban:
– Mondanál pár szót erről a dalról?
– Egy gyakran megénekelt téma
– a felszarvazott férj esete – feldolgozása, némileg szokatlan szókapcsolatokkal, szófordulatokkal. A
gyakori Miskolc-Budapest-Miskolc
vonatozásaim egyike alatt írtam a
szöveget, nem személyes élmény elszenvedésének hatására. A zenekar
tagjai kérték, hogy a korábban készült komorabb számok helyett valami viccessel rukkoljak elő, és például ez kerekedett ki a kérésükből.
Persze a megcsalt szemszögéből ez
továbbra is szomorú történet, bár a
dal szerint ennek nincs tudatában.
– Véleményed szerint különbözik
egymástól egy magyar és egy angol
szövegű dal hangulata?
– Azt gondolom, hogy a magyar
nyelv összetettebb, választékosabb,
mint az angol, bővebb szókinccsel.
Emiatt mély, szöveg centrikus dalt
inkább magyarul lehet írni, mint angolul. Viszont a populáris zene ritmikája miatt az angol jobban belesimul
a zenébe. Meggyőződésem, hogy például RnB-re magyar szöveget csak
ráerőszakolni lehet, teljesen idegen a
magyar nyelv hanglejtésétől ennek a
típusú zenének a dinamikája. A magyar emberek döntő többségének fogalma sincs, miről énekelnek a kül-
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Az utolsóelőtti háború után (elbeszélések)

– Mióta létezik az együttes, hogyan
alakultak a kezdetek?
– A zenekar, még Old Wolves
néven, 2007 végén alakult régi barátom, Falvai Gábor garázsában,
az ő ötlete nyomán. Kifejezetten
barátaink szórakoztatása volt az
első és akkor még egyetlen célunk
a zenéléssel. Nem is játszottunk
mást, mint feldolgozásokat.
– Ha jól tudom, az első koncertetek 2010-ben volt. Milyen emlékek
maradtak róla?
– Vain Parrots néven valóban 2010ben álltunk először színpadra, de a
debütálás 2008 márciusában volt,
egy születésnap és néhány névnap
megünneplésének apropóján zenéltünk cimboráinknak az azóta megszűnt Iposz büfében. Kétszer játszottuk el a repertoárt, nem kifejezetten
a kirobbanó siker okán, inkább azért,
mert hat dalból állt a tudományunk.
Miután elkezdtünk saját dalokat írni
úgy gondoltuk, változtassunk nevet,
az első énekesnőnk Titi találta ki,
hogy legyünk hiú papagájok, ilyen
néven biztosan egy banda sem talál-

– Milyen sűrűn van lehetőségetek
fellépésre, és ez miért kevés?
– Lehetőségünk sokkal több annál,
mint ahányszor valóban színpadra
is állunk. Nehéz a próbákat összehozni a zenekari tagok más jellegű
elfoglaltságai miatt, próbák nélkül
pedig nem állunk ki közönség elé.
Májustól feltehetően jóval gyakrabban lehet majd találkozni velünk és
hallgatni élőben a zenénket.
– Te abban a helyzetben vagy, hogy
koncerteken kívül is van lehetőséged sok száz ember előtt hallatni
a hangodat. Bár gondolom, azért
sokan meglepődnének, ha akkor az
hangzana fel, hogy: gyere, ugrálj!
– A 90-es évek közepétől voltam
a DKSK meccsek szpíkere, Hatvani Olivér barátom adta át a mikrofont, mikor ő lett a csapat technikai
vezetője. Azóta jó páran hallhattak
már énekelni, de azért nyilván sokkal többen vannak a lelátókon, akik
nem ismernek erről az oldalamról.
Már gondoltam rá, hogy valamelyik Aluinvent DVTK kosárlabda
mérkőzés előtt a bemelegítő zene
élőben menjen, akár a Vain Parrots
előadásában. Talán egyszer megvalósul, és akkor a Diósgyőr kosárlabda indulónak szánt dalocskánkban
tényleg felcsendül a: gyere, ugrálj.

Kocsis Tamás (I. M. Brod)

Minden külszíni munka leállt az egész napos felhőszakadás miatt. Ez nem szokatlan jelenség az Ördög
Bányáinak környékén, a szemcsés, kásaszerű eső rendszeresen visszahozza azt a szennyet, ami a felhevült
meddőhányókból naponta felszáll. Égő arcomat az ablakra tapasztottam, de a forróság egy pillanatra sem enyhült. Egyedül voltam a barakkban, azon az estén nem is
vágytam társaságra. A többiek a bádogkocsmákban mulattak, de én csak enni akartam, és inni, hogy az álom
nehezen és nyúlósan, de végre körülvegyen.
Az összetákolt asztalnál magamba erőltettem a vacsorát. Kikanalaztam a konzervhúst, és kenyérrel kimártogattam a langyos, folyékony zsírt. A liter bor egy
pillanatra sem enyhítette a szomjamat, a hőségtől száraznak éreztem a torkomat. Hanyatt dőltem a priccsen
és kezemet összefogtam a fejem alatt. Az örökgyertya
fényétől nyugodtan alhattam volna, de az álom csak
nem akart jönni. Egy történet járt a fejemben, sarkával
meg-megkoccantva a koponyafalat. Kalomár mesélte,
még az első itt töltött estéim egyikén.
Ültünk a lepusztult falú kocsmában, és tenyerünkkel
támasztottuk az állunkat. Kalomár sört ivott, zavaros,
nehéz sört, én savanyú fröccsöt, korsóból. Az öreg guberás azokról az évekről beszélt, amikor a telep romokban
hevert, és félvad kincskeresők túrták fel a kohók szemétdombjait, aranyért – vastartalmú salakért és acélszerelvényekért. A telep akkor kapta az Ördög Bányái nevet.
– Úgy tartottuk, a lelkekért ide jön legelébb az ördög,
és viszi őket, viszi magával a pokolra. A többiek csak
később következnek – mondta az öreg Kalomár, és
ivott egy hosszú kortyot. A habot nehézkesen, kézháttal
törölte le a szájáról.
– A dunaújvárosi ipartelep a hatvanas évek végéig külön világnak számított. Az uniós pénzekből
Európa egyik vezető acélművének nőtte ki magát.
Tíz évvel a kontinentális háború előtt már felfalta a várost, megette Dunavecsét, Rácalmást, Baracsot, Mezőfalvát és Perkátát, magába olvasztotta
Kulost, Tast és Szalkszentmártont is. Óriási területén acéltornyok, és félkész üzemek között csaknem kétszázezer ember dolgozott, váltott műszakokban. Új vasútvonalak, kikötők épültek, hogy
fogadni tudják Európa nyersanyagait. A legtöbben
feladták otthonaikat, a gyorsan felhúzott barakkokba és emeletes házakba költöztek, családostul.

Minden, ami növekszik, az egyszer elpusztul. Hetvenegyben kitört a háború, és az Unió darabjaira
hullott. Előbb a franciák és az angolok ugrottak egymásnak, majd szépen sorban, ahogy a történelem
nagy sakkpartijában megszokott, minden paraszt
lépet egyet, volt, aki kettőt is. Bástyák omlottak le,
királyok hullottak a porba.
Németország bevonult Hollandiába, elfoglalta
Svájcot, és megszállta fél Olaszországot. Az oroszok az észteket, finneket, ukránokat, beloruszokat
csatolták magukhoz, a csehek és a szlovákok pedig
váltakozó szerencsével foglalták el, majd vissza területeiket egymástól.
Mi sem jártunk jobban, fiatal suhancként átéltem Budapest bombázását. Égett a Duna is, hullámzó, fortyogó
lávafolyammá vált néhány pillanat alatt. Ütközőzóna voltunk, hát mindenki szórt bennünket. A robbanások végül
már meg sem rezzentettek, csak azt néztem, ahova tíznél
több bomba hullik egy nap, ott húzom meg magam estére, mert ugyanoda csak nem üt többször a ménkő.
Dunaújváros sem járt különbül, az összes nagyhatalom
stratégiai terveinek elsődleges célpontjaként szerepelhetett, mert az első hadüzenet után fél perccel megjelentek
felette a repülők. Egyik ellenfél se akarta, hogy a másik
kezére kerüljön, mert a hatalmas gyárváros évekig elláthatott volna több hadsereget is acéllal.
Percek alatt bombák szaggatták fel az új vágányokat,
és a sínek fémbordaként meredeztek elő a föld sebeiből. A teherhajók elégtek a kikötőkben, vagy felrobbantak a még hajózható szakaszokon; az épületek pedig izzó fémmasszaként olvadoztak, majd dőltek össze
kényelmes lassúsággal. Valami újfajta hőbomba lehetett, azt mondják, aki húsz kilométerről nézte, annak is
lepörkölődött a szőr az arcáról.
– Minden, ami növekszik, az egyszer elpusztul – mondta
megint az öreg Kalomár. – A háború végére aztán elnéptelenedett a vidék, a férfiak meghaltak a frontokon, a nők és a
gyerekek a városokba menekültek az éhezés elől. A rozsda
lett az úr, hiába kellett az acél az újjáépítéshez, a külpolitika nem támogatta Dunaújváros működését. A sebtében
lefektetett provizórikus vágányokon közlekedő német tehervonatok francia vasércet és szenet hoztak az országba,
ha nehezen és drágán, de elkezdődhetett a munka.
A behozott nyersanyagmennyiség nem fedezte a szükségleteket, az állam mégsem merte beindítani itt a terme-
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lést, mert ezzel megszegte volna a nagyvállalatokkal kötött
nemzetközi szerződéseket, az pedig okot adott volna az
új megszállásra. Egyetlen megoldás kínálkozott, a gyárak
területein felgyűlt salakból és a sokmillió tonna romból
kellett a hiányzó acélmennyiség egy részét előállítani.
Dunaújváros hatvanméteres salakdombjain ekkor jelentek meg a guberálók, vagy, ahogy magunkat nevezzük, az aranyásók. A kohókat nem lehet úgy leönteni
vagy lecsapolni, hogy a salak ne vigyen magával fémet,
akkoriban ezért a rossz, szennyezett anyagért is rengeteget fizettek. Munkagépekkel nem lehetett rámenni
a hányókra, a salak néha még egy ember súlya alatt is
megfolyt, és örökre elnyelte a szerencsétlent. A lebombázott épületek romjaitól egyébként sem tudtak volna
a hatalmas markolók közlekedni, a romok eltakarítása
pedig teljesen gazdaságtalanná tette volna a kitermelést.
Szükség volt ránk, aranyásókra, és munkásban nem is
volt hiány. Micsoda emberek gyűltek ide!
Én még láttam a Kis Szilácsot vagy a Pozornyik testvéreket. Olyan izmaik voltak, mint a drótkötél. Vakra senki
nem mondta volna róluk, hogy több tonnát mozgatnak
meg naponta. A Kis Szilács egyszer egy kétszáz kilós generátort vitt arrébb egymaga, csak úgy virtusból. A nagyobbik Pozornyik kezében meg elhajlott a vas csákánynyél, de akkor is nekiment maga egy akkora tömbnek,
ami egy összeszokott csapatnak is négy napjába telt.
Ott volt a kancsal Kovalnyik, az nem tudott eltáncolni balról jobbra anélkül, hogy ne akadt volna ös�sze a lába, de ha lángvágó volt a kezében, maga volt a
lángpallosú angyal. Három óra alatt szétbontotta egy
daru törzsét, és a hatvankilós lánctalpszemekkel elsétált a csapata gyűjtőhelyére. Huszonnyolcszor tette
meg oda-vissza az utat, és csak azért nem hordta el az
egészet, mert egy másik guberás megtalálta a roncsot,
és odacsődítette a bandáját.
Nagy idők voltak azok, a magunkfajta aranyásó megkereshette a pénzét, nem úgy, mint ma – köpte ki a keserűt
Kalomár. – Nagy idők voltak, de véres idők is. Ez, ami
most van – nézett ki az acéltemetőre, – ez semmi. Csak
az jött el ide, az Ördög Bányáiba, akinek már mindegy
volt, merre él-hal.
Mocskosak voltunk és bűzlöttünk a szeméttől, de a
pénz jó volt. Akinek esze van, egy budai ház árát megkereshette néhány év alatt, de olyan ide nem jött. Kifolyt
minden a markunkból. A ruha elrohadt rajtunk, a ruha
után pedig az emberség is elfoszlik. Mint a kohóban a
salak az érctől, úgy vált el a jó és a rossz. A jót kiöntötte magából az ember, és ami visszamaradt, ugyanolyan
volt, mint amivel minden nap szembe kellett szállnunk.
Olyanná váltunk, mint a salakdombok, rideg és durva,
semmire nem való kőhalommá.
Ittunk is rendesen, de másképp nem is lehetett elviselni. Hajnalban már talpon voltunk. Ettünk, ami volt,
vágytuk, ami ma sincs. Nekiestünk a vasnak, vágtunk
és fűrészeltük. A lángvágó leégette a bőrt a kezünkről,
akinek csak főrész jutott, annak a sorják hasították fel a
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húsát. Daru vagy bak sehol, drótkötelekből és rudakból
készített emelőkkel tartottuk a mázsás szerelvényeket.
Egyszer az egyik kötél elpattant, és megvágott mellben,
hetekig véreset köptem, a bordáimat pedig azóta se rakta
össze orvos. A legveszedelmesebbek azonban a dombok
voltak, az átkozott salakdombok…
Az Ördög Bányái ezekre a disznókra fizette meg a legtöbb vámot, halottakban.
Öklömnyi, vagy akár emberfejnyi darabokban van
beleolvadva az acél, de a salak úgy körülzárja, hogy
szikrát vet rajta a csákányfej. Ezekért sokat fizettek, hát,
akinek volt vér a péloszában, az meghágta a dombokat is. Felmászol, és elkezded törni magad alatt a kővé
összeállt disznót. Tízre már szédelegsz a forróságtól,
ötven-hatvan fok van odafent, a bakancsod talpa megolvad a felhevült salakon. Inni, csak inni akarsz, mert
a forróság, a szél és a por szalmává szárít. Inni, inni
akarsz, de csak apró kortyokban nyelheted a meleg, fémes vizet, különben néhány nap alatt meghalsz. Kiizzadod a sót is, és ahogy iszol, azonnal kicsap rajtad. A
szervezet pedig egy gondosan összehangolt szerkezet,
nem bírja ki a folyamatos kiszáradást. Ha csak apró
kortyokat nyelsz, hozzászoksz. Olyan leszel, mint egy
sivatagi állat, az ereidben vér helyett is por kering. Szívós és cserzett leszel, mint egy bőrszíj.
Beletelik két órába, amíg lepattintasz egy harminckilós tömböt. Legurítod, és a csapatod elkezdi megtörni a
kalapácsokkal. Ha szerencséd van, találnak benne vasat,
vagy legalább szürkés, vastartalmú maradványokat. Az
ilyen csillik kevesebbet ér, de minden pénzre szükség
van otthon. Mert ember ezt a munkát magáért nem csinálja. Aztán, amikor már por kering az ereidben, a ruha
lefoszlott rólad, és kiégett belőled minden jó, már a család sem számít. De ez még odébb van, te pedig még ott
vagy fent a dombon. A következő darabot már lassabban fejted ki, és a nap végére pedig teljesen elgyengülsz.
Nem bírod emelni a csákányt, úgy érzed, minden izmod
elpattant, és a fejed hasogat a naptól. A szemed ég, ezernyi apró kristály böki-szúrja a szemgolyód.
Ha szerencséd van, egyben leérsz a domb aljába, ha
nincs, és legurulsz, és az éles, kiálló peremek széttrancsíroznak. Az is lehet, hogy épp az utolsót akarod lendíteni,
magasan a fejed fölül lesújtva, amikor a salak megnyílik
alattad. Hány embert nyelt el így örökre… Senki sem
számolta.
Ha mégis épségben leérsz, visszatántorogsz a szállásra.
Nem kívánod az ételt, de muszáj enned, másképp legyengülsz. Magadba tömöd, minél zsírosabb és sósabb,
annál jobb. Megiszol rá fél demizson savanyú és karcos
vörösbort, hogy a gyomrod meg tudja emészteni a vacsorát. Végigzuhansz a priccseden, és ha megint szerencséd van, ájult álomba merülsz. Hamar jön a másnap, és
kezdődik minden elölről.
Havonta egyszer megjöttek a szállítók az aranyért.
Készpénzben fizettek, mérés után. Ilyenkor napokig
ment a mulatás a bádogviskók ócska kocsmáiban. Ittuk

a kutymászt, a gyümölcsből és kenyérbélből erjesztett
butítót. Folyt a bor, a pálinka, annak, aki meg tudta
fizetni, mert ilyenkor mindent drágábban mértek. A
dajnák már vártak ránk, befogott orral tűrték, hogy
rájuk másszunk, és meghágjuk őket, mint a salakdisznókat. A kutymásztól őrült verekedésekben élethalálharcot vívtak akár a legjobb cimborák is, elég
volt egyetlen rossz szó, és egymásnak mentek olyanok, akik hónapok óta együtt túrták váll-váll mellett
a mocskot. – Kalomár kérges, rozsdától vörös tenyerével megdörzsölte a homlokát. Megint ivott egyet.
Számhoz emeltem a fröccsös korsót, de inkább csak
elnéztem a pereme fölött az öreg guberás szürke arcát.
Ráncos volt, és hegektől, égésnyomoktól foltos.
– Akkoriban nem volt tanácsos egymagában közlekednie senkinek. Könnyen megszaladt a bicska, vagy
belereccsent egy csákány a magányos ember fejébe.
Bandák szerveződtek, és mindenki féltette a területét.
Olyan harcok mentek a gazdagabb dombokért, vagy a
szétrobbantott vasalkatrészekért, hogy a kontinentális
háborúban edződött veteránok is elborzadtak. Ha halott esett, nem csináltak felhajtást, a boldogtalanra rátoltak néhány raklapnyi földet, és Szent András kön�nyezze, már el is volt intézve!
– A Gyertyások kompániája volt a legveszettebb. Ezek
odaát laktak, a hengerlőn túl egy hosszú barakkban. Öklömnyi bogot heggesztetek a vasrudak végére, a másik
végét meg laposra elcsiszolták, olyan éles és hegyes lett,
mint egy lándzsa. Akit a boggal megsuhintottak, vagy a
hegyével megböktek, azért már gyújthatták is a gyertyát.
Aztán a Négypintesek, akik annyit tudtak inni, hogy
moszat nőtt az agyukban. Csak azt vették be, aki egy
teli vödörből körömig itta a bort. Vagy a Kivagyisok, a
Lánglovagok és a Teremőrök…
Tizenöt-húsz ember állt össze egy bandába, és osztoztak a pénzen. Aki nem bírta a tempót, és lerontotta a
teljesítményt, hamar kompánia nélkül találta magát. A
magányosok pedig nem sokáig húzták, elfogytak, mint a
kenyér, mert öt embernél kevesebb sem guberálni, sem
verekedni nem tudott.
A két Szatlárt kivéve.
Róluk akartam mesélni, mert ilyen embereket, mint
ők, nem látott a nap se az Ördög Bányáinak tövében.
Valahonnan Komló környékéről származtak el Dunaújvárosba, és a háború után itt ragadtak a telepen. Ahogy
mondják, két róka járt a lukra, aztán mindkettő elszaladt, azaz anyától voltak féltestvérek. Kohászvér folyt
mindkettőben, úgy érezték a vasat, mintha mágnes
lenne a szívük helyén. A kisebbik fiú tán öt évvel volt
fiatalabb, és mindenki csak Kis Szatlárnak hívta. A természet semmit nem mér kétszer ugyanúgy, a nagyobbik fiúnál már elhasználta a jóságot, így a Kis Szatlár
nagyhangúra és cudar komiszra sikeredett. Okos volt
ugyan, de rosszindulatú, csak azt nézte, hogy tehet a
más kárára. A Nagy Szatlár viszont csendes volt, és lassú beszédű, de ész dolgában elmaradt az öccse mögött.

A Nyári kikötő romjai között húzták meg magukat egy konténerben. Ezt az egyik uszályról robbanás vethette partra, félig besüppedve, oldalára dőlve
rozsdásodott, csak a sugárveszély sárga-fekete emblémája virított rajta messziről. Mivel kiemelni nem
tudták, körbeásták, vágtak rajta ajtót meg ablakokat,
és készen volt a minden igényt kielégítő otthon. Télen olyan hideg volt benne, hogy ha kesztyű nélkül
nekitámaszkodtak a konténer oldalának, odafagyott
a bőrük, de a két Szatlárt ilyesmi nem zavarta. Ha
már nem bírták a hideget, begyújtottak egy összetákolt kályhába, melegedtek és krumplit sütöttek a
tetején. Hajnalban felkeltek, összeszedték a szerszámaikat és késő estig pihenő nélkül dolgoztak.
Mindkettőbe valami állati őserő szorult, ha ezek ketten nekiindultak, elhordták a hegyeket is. Nem is álltak
össze mással, űzték, hajtották magukat. Amikor másnak a lelke is elaszott a forróságban, vagy a csandrájába
csúszott a hidegtől, ezek még akkor is fújták a kohász
himnuszt. Főleg a Kis Szatlár dalolt:
Zúzzad az ércet, nemesítsd a fémet,
Kell ez a honnak, te derék kohász! – Itt recsegett bele az
idősebbik testvér a refrénnel:
Fel a kohókra! Ércet bele!
Fel a pöröllyel! Sújts le vele! – A két Szatlár a dal ritmusára törte a követ, az érczúzó kalapács dübbenése, a
csákányfej pendülése zenélt a nóta alá.
Nem volt elég a hátukon hordott fedeles érckosár,
ha telepakolták, fejhámmal még a tetejébe dobtak
vagy harminc kilót, és úgy ballagtak a gyűjtőhely felé.
Megvolt az együtt mázsa, mázsa húsz, de elvitték azt
tíz, tizenöt kilométerekre. Szótlanul ballagtak egymás
mellett, csak a Kis Szatlár beszélt néha arról, hogy mit
fog csinálni, ha sok pénze gyűlik össze. A Nagy Szatlár csak hallgatott, néha bólintott, mint akinek tetszik a
másik elképzelte világ.
Amikor megjöttek a szállítók, a Kis Szatlár üzletelt velük. Soha nem adott az egy fillért se a bátyjának, és ha az
szóvá tette, erélyesen letorkolta.
– Minek az neked? Majd én megveszem, ami kell. Téged csak átvernének, amilyen buta barom vagy! – és még
a kocsmában sem engedte fizetni. Letette a pénzt a pultra, szétterítette, mint a legyezőt, aztán leültek, és várták
az érkező köröket.
Ha Kis Szatlár rumlizni kezdett a kocsmában, mindenki szaladt amerre látott. Ennek a kisebbiknek az volt a
szokása, hogy mulatozás közben az üres korsókat hol a
saját, hol a bátyja fején törte össze, hogy más ne ihasson
utánuk. A nagyobbik testvér ilyenkor csak mosolygott,
vagy megfogta az öccse karját:
– Ne bomolj, testvér. Nem kell ez! – A Kis Szatlár ekkor
leköpte, elmondta mindennek, ami csak kifért a száján.
Abbahagyta a korsótörést, csak nézett maga elé a fekete
szemeivel, morgott, mint egy medve, és addig ivott, amíg
a feje az asztalra koppant. A bátyja ilyenkor felkapta, és
kivitte a kocsma elé. Megfogta a bokájánál, és fejjel lefelé
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lógatva elkezdte rázni. A Kis Szatlár meg csak káromkodott, meg okádott, mint a násznép a lakodalom másnapján. Minden kijött belőle, még az is, ami benne se
volt. Aztán visszamentek, és folytatták az ivást, amíg a
kitett pénz tartotta. Hazafelé a Nagy Szatlár cipelte az
öccsét, az meg csak fújta:
Mikor az öntész megszületett,
Meghasadt akkor fenn az ég,
Hogy igyon ő, hogy igyon ő,
Hogy igyon ő, amíg csak él. – Az öreg hangja elfulladt,
kiszáradt a torka a sok beszédtől. Rendeltem még egy
kört, Kalomár megvárta, amíg a sör megérkezett, csak
aztán folytatta.
– Mindig egymásnak vetett háttal verekedtek. A Nagy
Szatlár bicskázott; visszakezes, angyal-szúrás, kacskavágás, disznóbökés, úgy tudta ezeket, hogy senki
különbül. A kisebbik meg méteres láncot forgatott, a
végén anyacsavarral. Azzal fejeket tudott betörni, vagy
megpörgette, és amikor a támadó nyakára csavarodott,
lerántotta vele a földre. Ha valamelyikük lekerült, a
másik fölé állt, és védte, amíg össze nem szedte magát.
Egy tucat meg se kottyant nekik, én mondom, az öreg
csiligás, hogy néhány hónap után már nem volt épeszű
ember a telepen, aki beléjük kötött.
Az idősebbik Szatlár soha nem nyúlt a telepi nőkhöz.
Hallgatta érte az öccsét elégszer, de az bárhogy is szidta,
hergelte, ajánlotta egyiket vagy másikat, a Nagy Szatlár
a dajnák közelébe se ment. Élhetett még benne az anyja
emléke, vagy csak félt a nőktől? Nem tudom. Az biztos,
hogy ilyenkor a kisebbik állt helyt kettőjük helyett. Az
Agyaras Kanba járt el legtöbbször, ez volt a telep egyik
kedvelt műintézménye. A falait csak a nekitámasztott,
és leszögelt gerendatámaszok tartották egybe, ha valaki
részegen nekiesett az egyiknek, odabent megindult a penészes vakolat a plafonról. Elöl tucatnyi szék és ládákból
összeütött asztalok voltak, a pultot meg egy szállítósorból kiszerelt gumiszalag pótolta, még a görgők is alatta
voltak. Hátul néhány szoba volt fenntartva a kamatyra,
vetésforgóban jártak ki-be az aranyásók meg a lányok.
Öt perc után a csapos megdöngette a falat, vége volt a
szerelemnek, akár úton, akár útfélen tartottak.
Haragos Marcsa meg a lányai tartották odabent a frontot, veszélyesebbek voltak még a Gyertyásoknál is. A
kövér, szétfolyt arcú Marcsa meg a lányai kifent pénzérmét tartottak a bugyijukban, és behasították az arcát, aki
nem fizetett, vagy odabent balhézott. Rendre megmarkecolták a nagyon elázottakat, nem egy ébredt reggel
meztelenül a szennyvízelvezető árokban. A Kis Szatlárral nem mertek szőrt akasztani, az kedvére őrjöngött, ha
bezsibbadt az agya a kutymásztól, csak arra vigyáztak,
ne verje szét a piáspolcokat. A Kis Szatlár itt is kicsapta
az asztalra a pénzt, aztán rámutatott a lányokra.
– Dididudá, ide a dudát! – és már vitte is valamelyiket
a hátsó szobába. Meg se kottyant annak négy vagy öt nő,
olyan ereje volt, de a rossz nem bírt benne megmaradni
ekkor sem. Ha rájött a dili, ütötte őket, néha úgy kicif-
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rázta a képes felüket, hogy napokig nem kellettek senkinek. A Nagy Szatlár meg csak hallgatta a hőstetteket,
hogy, hányszor és mennyire, de nem szólt egy szót se.
Befordult a fal felé, szájába vette az ujját, fejére húzta a
takarót, úgy aludt el.
A Kis Szatlárra sokan fenték a fogukat, mert ha rájött,
leverte a guberásokat, és kifosztotta őket. Nem volt ebben semmi különleges, de a Kis Szatlár nem elégedett
meg azzal, hogy sápot szed, hanem mindenüket elvette, a szerszámaikat, a vizüket, az élelmiszert, vagy amit
talált náluk. Persze ebből se adott soha semmit a Nagy
Szatlárnak. Az gyakran nézte, ahogy az öccse nekimegy
valamelyik szerencsétlennek, villan a lánc és lerántja a
földre. A legtöbben maguk odaadták volna, amijük van,
de a Kis Szatlár akkor is megverte őket. Akárhogy kérlelték, a lánc egy pillanat alatt rátekeredett a nyakukra. A
Kis Szatlár meg csak állt a nyomorultak fölött és nevetett. Aztán ráordított a bátyjára:
– Na, te buta barom, mit bámulsz? Segíts! – és már hajolt
is le a földön fekvőhöz, kizsebelte, majd felkapta a szerszámait, és az érckosarat. A Nagy Szatlár nem ment oda,
megvárta, amíg az öccse odacipeli a szerzeményeket.
– Miért csinálod? Találunk mi magunknak, nem kell a
másé – mondta neki, és elindult hazafelé. A Kis Szatlár
megint elhordta mindennek, és a két érckosárral megrakva, ocsmány szitkokat szórva ment a bátyja után.
Az egyik napon aztán a Nagy Szatlár eltűnt. Reggelre
nyoma veszett, és nem került elő délig sem. A Kis Szatlár
otthon ült a konténerlakásban, és mert a bátyja estére
sem jött vissza, elment, hogy leigya magát. A kocsmasor
viskóiban estére már elterjedt a hír, hogy a Nagy Szatlárt látták az Aranyösvényen. Az acéltemetőből kivezető,
épen maradt utat nevezték így, mert egy másik világba
vezetett, és aki azon végigment, nem jött vissza többé.
A Kis Szatlár másnap ugyanúgy kelt fel, mint szokott, hátára vette a fedeles kosarat, felvette a szerszámait, és elindult a legnagyobb salakdomb felé.
Megvolt az hatvan méter magas is, és a Gyártyások
emberei dolgoztak rajta. Amikor a Kis Szatlár megjelent, odafent négyen fejtették a követ, lent meg
vagy húszan törték és válogatták. Egy pillanatra
mindenki abbahagyta a munkát, várták, hogy a Kis
Szatlár mond valamit, de az némán elhaladt a válogatók mellett, és felmászott a dombra.
Egy mélyedésben kezdett dolgozni, a csákánya olyan
gyorsan járt fel és le, hogy ívvé mosódott össze a napfényben. Amikor valaki lent ütni kezdett egy fémvödröt,
és a Gyertyások ledőltek pihenni, a Kis Szatlár tovább
dolgozott. A többiek csak hevertek a forró porban és
nézték a Kis Szatlárt, aki az ő dombjukat töri-zúzza…
Abban a hónapban a Kis Szatlár többet dolgozott, mint
bármikor, mégis alig keresett valamit. A gazdagabb lelőhelyeken a bandák ugyan megtűrték, de mert a szerencséje is elhagyta, csak silány maradékokat talált. Akik
korábban kitértek az útjából mintha megérezték volna
a gyengeség savanyú illatát, most megbámulták, és csak

akkor fordították el a fejüket, ha a Kis Szatlár hosszan a
szemükbe nézett.
Rossz volt egyedül a munka, rossz volt egyedül hazafelé
tartani, nem ízlett neki a nóta, az ital, és a nő sem. Egyik
este, amikor a kocsmában összetörte az első korsót, egy
szilánk végigvágta a homlokát. A sebből patakzott a vér,
de a Kis Szatlár nem törődött vele. Várta a következő
kört, és amikor az nem jött, odament a pulthoz.
– Adj innom!
A kocsmáros elnézett a tákolt asztalok fölött, majd halkan annyit mondott a Kis Szatlárnak:
– Menj haza. Nincs több pohártörés. – Amikor kimondta, hátraugrott, de a Kis Szatlár meg sem mozdult. Vérző
arccal nézte a kocsmárost, majd lassan a zsebébe nyúlt.
Ott tartotta a láncot. Az asztaloktól felemelkedett Szent
Anti, Birkás, Ottó meg a Félszerencse, négy guberás, akiket korábban kifosztott, és körbevették a Kis Szatlárt.
– Ne keresd a bajt – mondta neki a Birkás, egy feketeképű cigánygyerek, és eléhajította a kését. Az rezegve állt
meg a Kis Szatlár olvadt talpú bakancsa előtt. – Elég volt
belőled!
Az ilyen kihívást el kell fogadni, vagy nincs becsület.
A Kis Szatlár kiköpött, lehajolt, hogy kihúzza a kést,
ekkor érte az első ütés. Térdre zuhant. Tudta, hogy
ki kell menekülnie, ki az Ördög Bányáinak dombjai
közé, hogy a felhevült salakból erőt merítsen. Ellökte magát a padlóról, fejjel egyenesen az Ottó gyomrának. Átugrotta, és kitört a körből. A guberások
a falhoz hátráltak az asztaloktól, hogy ne rontsák a
hangulatot. A Kis Szatlár az ajtó felé lendült, de Anti
elkaszálta a lábát. Felbukott, addig hengergőzött,
amíg a hátára fordulva mellbe rúgta a fölé hajlót.
Felpattant, valaki hozzávágott egy nehéz széket, de
elhajolt. A Kis Szatlár nekiugrott az ajtónak, áttörte
a korhadt lapot és kigurult a szabadba. Odakint csak
a kocsmasor lámpái adtak halvány fényt. Elmenekülhetett volna a bádogviskók között, elbújhatott volna
az árnyékok közé, de tudta, attól kezdve vadásznának
rá. Előhúzta a kését és térde mellett lógatta a láncot.
Szent Anti, Birkás meg a többiek kitódultak a kocsmából. Rárohantak.
Most elkapunk! Kieresztjük a véred!
A Kis Szatlár kivédett két szúrást, és a csavarral betörte a Birkás fejét. Az a homlokát markolva zuhant
földre. Félszerencse kirúgta a Kis Szatlár kezéből a
láncot. Ott volt még a kése. Bevágás volt a pengén,
megakasztotta vele Szent Anti pengéjét, félrelökte, és
egy kacskavágással megspankolta az arcát. A karjában
nem maradt erő, és a következő ütéstől messzire repült kezéből a penge. Félszerencse egy csákánynyéllel
vágott végig rajta, amiből szögek álltak ki. A Kis Szatlár keze bénán lehullott, és megint térdre esett.
– Ne öljétek meg! – üvöltötte a vérző arcú Szent Anti, és
félrelökdöste a többieket. Belerúgott a Kis Szatlár fejébe.
Vasalt bakancsa kitörte a fogait és összezúzta az arcát.
Kis Szatlár elterült, és érezte, hogy minden ereje elszáll.

A rúgások tompán dobogtak a bordáin, de a fájdalom
már messzire elkerülte.
Néhányan hangosan röhögtek fölötte. Szent Anti ocsmányul káromkodott, a Kis Szatlár kése szétvágta a bal
arcát, és belehasított az orrába. Valaki fáklyát hozott,
mert a bádogsor öreg generátoraiból csak haldokló, sárgásfehér fényre futotta. Menet indult végig a soron, a részeg guberások énekelve vonultak az utolsó viskó felé.
Ott egy hatalmas bombatölcsér tátongott. A zajra előjött
az Agyaras Kanból a Haragos Marcsa, és amikor meglátta, hogy kit hoznak, beszólt a lányainak. Szent Anti meg
a többi nem akart összeakaszkodni velük, mert ha megteszik, a legközelebb csak a markukba élvezhetnek, oda
is csak odahaza, a poloskás takaró alatt. Marcsa meg a
lányai alaposan összerugdosták, majd felhúzták a szoknyájukat, és levizelték az ájult Kis Szatlárt.
– Szemét rohadék! – Csóka, az egyik dajna, akit a legutóbb kicifrázott, ráugrott a Kis Szatlár hasára, és megtaposta. Onnan a Félszerencse nyakába vetette magát,
átölelte és részeg hangon kárálta.
– Megölöd nekem, ugye? Kiontod a belét? Ha megteszed, megkapod a mennyországot is – röhögte, és a Félszerencse kezét a mellére szorította. – Gyúrjad, apám,
puhább ez minden párnánál! Olyan édes tej gyün belőle,
mint a méz!
Marcsa letépett a ruhájából egy darabot, és Szent Antinak adta.
– Ne! Szoríjjad a pofádra, mert lucskosabb, mint ennek a lábaköze! – mutatott a guberást ölelgető lányra.
Hamar megelégelte az ingyen műsort, mert ami nem
hoz pénzt, az visz.
– Mosmá’ elég legyen! – mordult a boldog Félszerencsére, aki kezében Csóka mellével most egészen szerencsésnek érezte magát. – Elébb vágd át a torkát, aztán
élvezkeggyé! Oszt ne gondold, hogy amit ez a bolond
mond, az úgy van! Hova is lennék, ha az ilyen szemetet
ingyen kényeztetnék a lányaim.
– Ribancok! – köpött egy véreset Szent Anti. – Hiába
akarjatok a vérit. Ha annyira köll, vegyétek le ti. Mink
ledobjuk a gödörbe, ott rohadjon el.
Csóka ellökte magától Félszerencsét
– Erissz! Ugyanilyen férgek vagytok, mint ez! A pofátok nagyobb a lőcsötöknél!
Valaki röhintett egyet.
– Te már csak tudod, mindegyikről levetted a méretet!
Haragos Marcsa erre dühösen visszaterelte Csókát meg a
többit az Agyarasba. – Ide aztán ne is gyertek vissza. Kapjátok be magatoknak, vagy igyátok meg egymás levit!
Ottó felvett egy követ, és bezáródó ajtónak dobta. – Ribancok!
Megint felkapták a Kis Szatlárt és elcipelték a gödörig.
Ledobták.
A Kis Szatlár hullott bele a sötétbe, forgott vele a
világ. A vállára esett, valami csontja megroppant, de
nem érzett fájdalmat. Utolsó erejével nehézkesen belemarkolt a porba, ujjai között érezte a salakgörön-
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gyök melegét, aztán már semmit nem érzett, és elindult az Aranyösvényen.
Arra tért magához, hogy egy langyos, puha kéz törli a
homlokát. Nagy nehezen kinyitotta a szemét. Egy szalmaszín hajú, kék szemű lány állt felette, vizes ruhával
mosta a vért az arcáról. Olyan kék volt a szeme, amilyet
még nem látott, csak gyerekkorában, a mesekönyvekben. Mögötte a Nagy Szatlár vállas alakja tornyosult.
Nem tudta elfordítani a fejét, de megismerte a konténerlakás füstös illatát. Otthon volt, a saját ágyában.
– Jól rám ijesztettél, te gyerek – mondta a Nagy Szatlár.
– Egész olyan voltál, mint akinek már elfújták a gyertyáját. Ki szekált meg így?
A Kis Szatlár nyelve nem mozdult, erejéből nemigen
futotta másra, csak néhány sóhajra. A kék szemű lány
rászólt a Nagy Szatárra.
– Haggyad már, nem látod, még egészen odavan. Hanem, ha később érsz oda, egészt odalenne. Ne kérdezgesd most, pihennie kell.
A hangja lágy volt, de a Nagy Szatlár erre is bűnbánóan összehúzta magát. A lány elhessentette az ágy mellől,
majd így szólt a Kis Szatlárhoz.
– Feküdj csak. Jól ellátták a bajod, de láttam már
rosszabbat is. Ha az apám meg a bátyáim esténként
hazajöttek a faluból, úgy néztek ki, mint akin száz
macska gyakorolt. Égészen sraffos volt a képük, meg
tele voltak ütlegekkel. Én abajgattam őket, amíg
rendbe jöttek, és ha nyugton maradsz, te is összeszeded magad.
– Ki vagy te? – nyögte ki nehezen a Kis Szatlár. Még
soha nem beszélt vele így senki.
A kék szemű lány nevetett.
– Sára vagyok, annak a nagy mamlasznak a felesége.
Bizony, a szótlan, csendes Nagy Szatlár kikapta a kemencéből a legszebb kenyeret. Sára valami tanyasi lány
lehetett, mert csak a trágyadomb mellől nyílik ilyen rózsa.
Csupa édes gömbölyűség, lágyság, és olyan jó volt a Kis
Szatlárhoz, mint egy anya a karon hordott gyerekhez.
– Annyit hallottam a vitézségről tőled, hogy magam is elkívántam. Nem nyughattam, amíg asszonyt nem találtam,
hát elszöktem – mondta később a Nagy Szatlár az öccsének.
– Az anyja meg a testvérei nemigen szerettek, de hát elég
az nekem, hogy ő szeret – ölelte át Sára derekát, aki erre
megint csak felburukkolt azzal a nevetéssel, amitől a Kis
Szatlár úgy érezte, hogy ha neki szólna, felkelne az ágyból,
és egyenként törné le Sárának a nap aranyos ágait.
– Össze is szólalkoztam az apjával, volt benne
erő, nem mondom! Megkapta a torkom, úgy éreztem, mintha ráállt volna a nyakamra. De a szerelem
olyan, mint a színhús, véresen a legjobb... Elpoharazgattunk aztán, ott is megittam, amit ő már nem
bírt, úgyhogy a végén nekem adta Sárát, legyen egészen az enyim – mondta a Nagy Szatlár.
– Adott ám a fekete fene – csípett erre az arcába
Sára. – Megmondtam, kúté leszek, oszt’ mehetnek
vízért húsz kilométerre, ha nem enged.
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– Milyen odakint a világ? – kérdezte erre a Kis Szatlár,
az évődéstől elszorult mellel. – Jobb, mint itten, az Ördög Bányáinál?
– Olyan messze nem voltam el – felelte a bátyja. – Körénk is csak falvak meg tanyák nőttek, városba meg nem
jutottam. Vannak szép városok, ott más az élet, mint errefelé, ezt mesélik, de én miért mentem volna oda? Két világ
van, és én már csak ebben érzem otthon magam. Idehoztam Sárát is. Nem fél a munkától, jól megleszünk itt.
Pénz kell, sok pénz – mondta erre a Kis Szatlár. – Elmegyünk innen. Egy szép városban fogunk lakni, lesz rendesen áram, lesz hűtőgépünk, autónk és minden, amit
akarunk.
De a sok pénzhez sok munka is kell. A Kis Szatlár még
jó ideig nem tudott kimenni a dombok közé. A Nagy
Szatár így kettőjük helyett dolgozott. Amikor esténként
portól és mocsoktól lepetten tért haza, a Kis Szatlár az
ágyban fekve hallgatta, hogy mit végzett a bátyja aznap.
Nem volt szomorú, mert Sára egész nap vele volt. Ha
megfőzött, az ágya szélére ülve mesélt. Szép meséket
tudott, amiket csak falun mondanak, ha a hideg és a hó
beszorítja az embereket a mezőről. A Kis Szatlár ilyenkor már abban a másik világban érezte magát.
Esténként a Nagy Szatlár kitámogatta öccsét az ágyból,
és körbeülték az ajtólapból tákolt asztalt. A Kis Szatlár
elnézte a másik kettőt, és elszorult a szíve.
A Nagy Szatlár talált valahol egy hullámlemezt. Beékelte
a konténer padlója és mennyezete közé, így osztotta ketté,
ami korábban egy volt. A külön szoba sem enyhített a Kis
Szatlár éjszakai gyötrelmein. Esténként a fülére szorította
a kezét, nem bírta hallgatni a Nagy Szatlár boldog sóhajait, vagy Sára lihegő, sürgető hangját. Ezek ketten órákig
gyötörték egymást, és a Kis Szatlár ilyenkor úgy érezte,
mintha Szent Anti meg a többiek ütnék és taposnák.
Amikor először felvette a nehéz csákányt, majdnem
orra bukott. A bal keze, amit a Félszerencse csapott meg,
gyakran elzsibbadt. A Kis Szatlár visszament a konténerbe, és fejére húzta a takarót. Napokig nem szólt egy szót
se, hallgatta Sára meséit, vagy a bátyja lassú beszédét, de
legbelül ugyanúgy zsibbadt és tétova volt, mint a karja.
Sára asszonyi ösztöne észrevette a változást, és tudta, mire
van szüksége az ágyban fekvőnek. Kendőt kötött, és a Nagy
Szatlár minden tiltakozása ellenére bement a bádogviskók
közé. Pénzt vitt magával, és nem egyedül jött vissza. Csóka,
az a rosszlány volt vele, aki megtaposta a Kis Szatlárt.
– Nem csak a munkától erősödsz – mondta Sára, és
huncut tekintettel lökte be hozzá Csókát. – Kimegyek,
te csak vitézkedj kedvedre! – De hiába volt a jó szándék,
a Kis Szatlár nem boldogult a dajnával. Az csalódottan
vette magára a ruhát, és odaköpött a takaróra.
– Jobb lett volna, ha ott rohadsz meg a gödörben –
mondta, és elment. A Kis Szatlár sírt. Mire Sára visszajött, fejére húzta a takarót és aludt.
A Nagy Szatlár este beült hozzá.
– Tudom én mi történt, beszélik a telepiek, hogy már
ott sincs benned erő.

A Kis Szatlár befordult a fal felé, úgy mondta.
– Hagyj, barom! Nincs már nekem hasznom, csak súlyom.
A bátyja erővel visszafordította. A takaróra tett egy nyitott pengéjű bicskát.
– Add a kezed! – és a tenyerét összeszorította a markolaton. – Ettől majd erőre kapsz.
– Csókával se bírtam, hogy álljak ki Antiékkal? – morogta a Kis Szatlár. A markolat azonban lassan átforrósodott a tenyerében.
– Ne haragudj Sárára. Azt gondolta, hogy ölelés kell neked. Én meg, hogy ölés.
Megtörtél belül is, mint a cukor, és ezen egyetlen nő
sem segíthet.
– Gyenge vagyok – felelte a Kis Szatlár.
– Még igen. Aludj a bicsakoddal, és hamarost a vérüket
vesszük. Attól majd erőre kapsz.
A Nagy Szatlár ezentúl úgy etette az öccsét, mint aki a
gyerekét táplálja. A legzsírosabb falatokat tolta át a tányérjára, és ha Sára ezt szóvá tette, rávert a fenekére.
– Hallgass! Megpróbáltad magad, oszt nem ment.
Hagyd rám a dolgot, tudom, mit csinálok.
Nem volt elég hosszú neki a nap, a munkát és a szerszámokat letéve elővette a Kis Szatlárt. Elébb csak erősítette,
aztán hergelte.
– Ez neked ütés? Meg se éreztem, Sára csap ilyeneket
rám, ha megharagszik!
– Mozdítsd meg a karod, emeld fel, mintha bicska lenne a kezemben! Úgy! Védekezz!
Sára belátta, hogy hiába perceg rá, a Nagy Szatlár komolyan a fejébe vette, hogy talpra állítja az öccsét. Egyik délelőtt a vödrébe kavicsokat rakott, és letette a Kis Szatlár elé.
– Ülj ki az ágy szélire, és úgy emelgesd. Százig elszámolj,
különben nincs ebéd! A Kis Szatlár hangosan számolt.
Elébb csak tízig, majd harmincig jutott. A rossz kezével nehezen boldogult, de addig gyötörte magát,
hogy az ötvenet bármikor elszámolta. Amikor hetek
múlva már kétszázig bírta, örömében a falhoz vágta
a vödröt. Sára ijedten rohant be a robajra, mire a Kis
Szatlár megkapta a derekát. Sára barackillatú nyakához szorította az arcát, és megint kiperdült szeméből a
könny. Az asszonyi illat, a meleg test ölelése aztán más
izmait is megmozgatta.
Sára beletúrt a Kis Szatlár csapzott hajába és gurgulázva felkacagott.
– Azt hittem, lapátnyél szorul nekem – mondta este a
Nagy Szatlárnak.
– Úgy? Akkor ideje, hogy böllönre menjünk – mondta
erre az ura. – Gyúccsá pilácsot odakint.
Sára meggyújtotta a petróleum mécseket, és a két testvér a konténer oldalában ment egymásnak. Játszódtak, de úgy, hogy izmaik, csontjaik is belerecsegtek.
– Ez még nem erő! – nyögte a Nagy Szatlár egy
iszonyú présben. Az öccse ráfonta magát, és szorította ki belőle a szuszt. Sára hol az egyiknek, hol a
másiknak tapsolt.
– Nyomjad ki a lelket is belőle!

A vége az lett, hogy a Nagy Szatlár hegyként omlott
a földre, a Kis Szatlár elébb csiklandozta, aztán ráült a
mellére, és az orrát csavargatta.
Aznap este, amikor a Kis Szatlár meghallotta Sára lihegését, csendben felöltözött, pénzt vett ki a bátyja zsebéből és elment a Vadkanba. A régi erőt érezte magában,
meg valami mást is, amitől forróság szökött az arcába. A
kékszeműre gondolt, a gömbölyű derekára, amit átölelt,
meg arra az édes, asszonyi illatra, amit akkor érzett, mikor elsírta neki az örömét.
– Mennyé haza, oszt ápoltasd magad a Sárával – mondta neki a Vadkanban gúnyolódva a csapos, de ezt megcsapta, mintha villámból lenne a karja. A csapos orra
ellevedzett, a vörös ráfreccsent a koszlott pultra. Két guberás ugrott rá egyből, de lerázta őket a nyakából, és a
falhoz kente őket. A zajra előjött a Haragos Marcsa.
– Mit akarsz itten?
– Amié egyszer már fizettem – felelte, és félretolta a nőt.
Bement a belső szobába. Csóka éppen boldogított valakit, de a Kis Szatlár leemelte róla, mintha tojást venne ki
a kosárból. A tiltakozó guberást egy maflással elhallgattatta. Legördítette az ájultat az ágyról, és kiterítette rá a
meztelenül sivalkodó lányt.
– Elhallgass! – felemelte a kezét, mintha meg akarná
ütni. – A legutóbb ki lettél fizetve!
Megoldotta a gatyáját. Ahogy a Csóka meglátta, mit
tartogat neki a Kis Szatlár, egyből csendben maradt. No,
nem sokáig, mert az úgy dugattyúzta, hogy hamarosan
a lábával rugdosta a falat. A Haragos Marcsa erre berontott a szobába, de a Csóka hozzávágta a cipőjét. A végén
úgy jöttek ki az ivóba, mint akiket Gábriel arkangyal
látogatott meg. A Csóka vigyorgott, de olyan szélesen,
hogy egy csille is befért volna a torkába.
A spankolt arcú Szent Anti meg a többiek már várták
a Kis Szatlárt. Haragos Marcsa összetrombitálta őket.
A guberások a Vadkan előtt cigarettáztak, a haldokló fényben hosszúra nyúlt az árnyékuk. A Kis Szatlár
még kirendelt egy korsó nehéz sört, egy hajtásra eltüntette, majd kiment a kocsma elé.
– Itt vagyok…
Birkás, Ottó, Szent Anti meg a Félszerencse rárohantak.
A Kis Szatlár kezében nyitott bicska volt, a többiek husángot meg késeket lengettek. Puffantak az ütések a Kis
Szatlár testén, de a keze egy pillanatra se nehezedett el.
Előbb a forradásos homlokú Birkás esett össze, kezét a megbökött hasára szorítva, majd a többi, sorra.
Kis Szatlár ökle összelapította Ottó orrát, majd villant a penge, és elmetszette a torkát. A vérpermettől
mocskos Kis Szatlár ellépett Félszerencse szöges husángja elől, és nehéz bakancsával a heréjébe rúgott.
Valami csikordult, Szent Anti pengéjét megakasztotta,
mint legutóbb, de a guberás hátrakapta fejét a sistergő
ménkő elől. A Kis Szatlár vágása most célt tévesztett.
Anti hátraugrott, és segítségkérően nézett körül. Ottó
átmetszett torokkal haldoklott, Birkás meg a Félszerencse a fájdalomtól összetekeredve fetrengett a földön.
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Szent Anti hirtelen a Kis Szatlár mellének vetette a kését. – Nesze!
– Akkor most fuss! – mondta halkan a Kis Szatlár, és
félreütötte a nekirepülő kést. Szent Anti fegyvere pengve
állt bele a földbe.
– Dögölj meg! – köpött ki Anti. A Kis Szatlár megvonta
a vállát, mint akinek mindegy, és Szent Anti torkába szúrt.
Lehajolt, kihúzta a bicskát, majd az öklendező Félszerencséhez lépett. Ráállt a nyakára, és addig taposta, amíg az is
kiköpte a pirosat, meg az életet. Akkor megtörölte bicskáját a Félszerencse ruhájába, és hazament aludni.
Sára másnap nem szólt egy szót sem. A Kis Szatlár arcáról leolvasott mindent, és a reggeli után elnézte, ahogy
a két testvér felveszi a szárszámokat, és kifordul az ajtón.
– Oszt mindet letetted a sírba? – kérdezte a Nagy Szatlár lassan.
– Keressünk aranyat, mer’ el akarok innen menni – felelte kitérően a másik. A Nagy Szatlár annyiba hagyta, elég
volt az öccse véres ruhájára nézni, hogy tudja, mit történt.
– Na, mi lesz, te nagy barom?! – kérdezte a Kis Szatlár
gorombán, és nekiindult a domboknak.
Egyre többet gondolt a kék szemő Sárára. Amikor azok
éjjelente rákezdték a hancúrt, a Kis Szatlár felöltözött, és
elment a dajnákhoz. Hiába tornázott ott reggelig, napról napra haloványabban érezte magát. A régi ízek már
avasak lettek. Úgy dolgozott, mint a megszállott, még
a Nagy Szatlár is keresztet vetett, amikor a követ törte.
Minden ütésében, mozdulatában az önpusztító, keserű
harag munkált. Amíg járt a kezében a csákány vagy a
kalapács, a másik életre gondolt, amiért dolgoznak.
Abbahagyta a mulatozást, és nem nyúlt a dajnákhoz
sem. Szegény Csóka kövér könnyeket sírt utána, de hiába üzent a lány a Haragos Marcsával, a Kis Szatlár többé
a Vadkan környékére se ment.
– Valami bántja – jelentette kis suttogva Sára. Az
ágyukban feküdtek, eltelve egymással, de a Nagy Szatlár
erre csak morgott valamit.
– Én mondom, hogy ez nem jó így – főzte tovább a
lány, majd hallgatózni kezdett. A Kis Szatlár felől csak
szuszogás hallatszott. – Már alszik… mindig csak alszik.
– Hát aluggyon, ha akar, ki tiltja meg neki? – fordult
a másik oldalára a Nagy Szatlár. – Szép vóna, ha nem
aludna. Úgy dolgozik, mint egy gép. Az is eldobja az ékszíjat egy idő után, ha nincs pihenője.
– Nem értesz te semmit – mondta Sára, és belecsípett a
Nagy Szatlár fenekébe. – Annyi érzés van benned, mint
egy darab fában.
– Azé’ téged érezlek! – fordult vissza a Nagy Szatlár, és
magára húzta az asszonyt. – Érezzé’ te is engem!
A Kis Szatlár azonban nem aludt. Hallotta az ágy
duhogását, és kihallotta Sára apró nyögéseit. Egyre nehezebben bírt magával, és miközben odaát a
boldogság neszezett, felforrt benne a régi, rossz vér.
Aztán eljött a nap, amikor az ördög megint vámot akart
szedni az aranyásók közül. Akkorra már mind elmentek a
régiek, Szilács és a Pozornyik testvérek gyertyáját elfújták,
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a kancsal Kovalnyik is itt hagyta az Ördög Bányáit, elment
az Aranyösvényen a városba. Hogy ott mi lett vele, nem
tudom, soha többé nem hallott felőle senki.
A két testvér odafent volt akkor is az egyik dombon. A
Nagy Szatlár csákányozott, a másik meg válogatta utána a
követ. A nap ezer ággal perzselt, olvadozott az egész mindenség. Felhő egy se volt felettük, csak a viaszszín ég.
– Horgyuk le, és faljunk valamit – mondta a Kis Szatlár. A bátyja erre letette a csákányt, és segített a kosarakba
rakni, amit az öccse kiválogatott. Forró szél támadt, port
kapott fel, és ködszerűen tovaszitált. Néhány méterre tőlük valami megcsillant a vörös kőben. – András segítsen,
mi az ott?! – A Nagy Szatlár odamutatott a csillogó fémre.
– Te is látod? Meglehet vagy tizenöt kiló!
A Nagy Szatlár felkapott egy pajszert, és odament kifeszegetni az acélgubacsot. A Kis Szatlár csákánnyal a kezében állt, és indult volna segíteni, amikor a salak megnyílt
a bátyja alatt.
Kalomár itt elhallgatott egy pillanatra.
– Láttál már ilyet? – kérdezte az öreg guberás a korsója
fölül. Megráztam a fejem.
– Nekünk tilos odamenni. Havonta egyszer védőruhás,
fémkeresős csapatok mennek a hányókra, de az egy másik
üzemigazgatósághoz tartozik. – Kalomár legyintett, mint
akinek ez semmi. Mondta is.
– Az bélás. Semmi. Nulla. Kényelmesek vagytok, mint
egy miniszter, nyugdíjazás előtt. Én a dombokon vénültem meg. A fiatalok ezt már nem értik. Idejöttök, és úgy
dolgoztok, hogy semmit nem tudtok az Ördög Bányáiról. Csak a magamfajta vén szarosok mesélnek még, de
a legtöbb már elindult az Aranyösvényen. Lassan én is
elmegyek… – mondta az öreg szomorúan. – Megette ez
az életünket…
– Mi lett a Nagy Szatlárral? – kérdeztem türelmetlenül.
Rendelném a következő kört, de az öreg kérges tenyerét a
korsó szájára teszi.
– Elég volt, kár a magamfajta vénségbe több. Ettől is úgy
alszom majd, mint a halott. Csak ha én felkelek, még
nem töri ki a frász a többieket. Ha akar, maga azért még
igyon egyet. Megvárom.
Amikor megérkezik a fröccsöm, az öreg folytatja.
– Az összeégett, kemény felszín alatt néha sokméternyi, lisztszerű vörös por van. Ez elbír két-három
embert is, de ha a kéreg megpattan, olyan hangja
van, mintha kettétépnének egy kabátot. Akkor ugrani kell. Ha nem ugrassz, belesüppedsz a porba, és
lehúz az üreg aljára. Kapartak már ki embert két nappal később, olyan volt, mint az összeaszott múmia,
a por kiszívta az utolsó csepp nedvességet is belőle.
A Nagy Szatlár éppen beszélt, nem hallotta a reccsenő hangot. Mire a testvére odaért, már derékig merült a
porba. A kezét nyújtotta a Kis Szatlár felé.
– Húzz ki!
Az öccse azonban csak állt, arcán egy furcsa pírral. A
Nagy Szatlár azt hitte, hogy nem hallotta, ezért hangosabban mondta.

– Húzz ki testvér! – közben nem mozdult, mert tudta,
ha kapálózik, gyorsabban lesüllyed. A Kis Szatlár tovább
nézte a bátyját.
– Elmentél – mondta neki halkan, és hátralépett egy
lépést. A Nagy Szatlár nem értette.
– Nem mentem sehova, itt vagyok, és érzem, hogy húz
le! Segíts már!
– Itt hagytál azoknak – mondta a Kis Szatlár. A rossz
vér megint az arcát perzselte, jobban, mint az ezer ágra
ragyogó nap. A Nagy Szatlár ekkor már csak a kitárt karjával tudta tartani magát.
– Te gyerek, miről beszélsz?! Hát nem látod, hogy mingyá’
elnyel?! Mozdulj már meg!
Az öccse nem válaszolt erre semmit, csak nézte, hogy
küzd a Nagy Szatlár a salakkal. Annak is befogta a száját,
amit látott. A Kis Szatlár ugyanis lassan, kényelmesen odahúzta az érckosarat, és leült.
A bátyja végre megértette, hogy a Kis Szatlár el akarja
emésztetni a salakkal. Akkor sem szitkozódott, vagy kiabált. Becsukta a szemét, hogy ne lássa az öccse arcát, és
minden erejével megpróbálta tartani magát. A kő azonban
erősebb a legerősebb embernél is. A Nagy Szatlár állati ereje
egyre fogyott, apadt a küzdelemben. Amikor már nem bírta tartani magát, utoljára megpróbálkozott.
– Öcsém! Segíts ki! Elnyel ez örökre!
A Kis Szatlár erre se felelt semmit, hanem nézte, hogy
tűnik el a Nagy Szatlár feje a salakban. Csak egy mélyedés
maradt utána. Akkor felállt, összeszedte a szerszámait, hátára vette a kosarát és elindult hazafelé.
Már nem érezte azt az ürességet, mint amikor a Nagy
Szatlár először hagyta magára, és esténként egyedül ballagott hazafelé. Nem hallotta fejében a sóhajtásokat és a boldog turbékolás hangjait.
Tudta, hogy Sára, a kék szemű, gömbölyű derekú Sára
már őt várja otthon. Itt hagyják az Ördög Bányáit, és együtt
elindulnak az új életbe. Lesz hűtőgépük, autójuk meg minden, amit csak akarnak.
Hazaérve nekitámasztotta a lapátot meg a csákányt a konténer oldalának. Letette az érckosarat, és leverte magáról a
port. Benyitott.
Sára éppen főzött. Az ajtó csikorgására hátrafordult. Csak
a Kis Szatlárt látta bejönni, arra gondolt, hogy az ura még
odakint időzik. Hányszor megszidta, amiért bent topogta le magát, vagy csak lerúgta a bakancsot, hogy percekig
nyelhette a fullasztó, lisztszerű port. – Jószerencsét! Korán
megjöttetek.
– Nem volt miért tovább maradni…
– Mossad meg a kezed, adok valamit enni. A vacsora még
nincs kész – mondta Sára, és nem tűnt fel neki az a furcsa,
izzó pír a Kis Szatlár arcán. – Hol az a mamlasz? – kérdezte
végül, és megtörölte kezét a kötényébe. – Már megmondtam, nem szedek külön. Eszik, amit hagysz neki!
A Kis Szatlár közelebb lépett, és átölelte. Nehéz, rossz szag
párállt a bőréből. Sára eltolta magától.
– Bűzlesz. Ne csak a kezed mosd meg, füröggyél le. Na,
hol van már a másik jómadár?

– Ő már nem jön haza – felelte csendesen a Kis Szatlár.
– Az enyim vagy egészen – mondta, és újra átkarolta az
asszonyt. Az felcsattant és megint ellökte a kezét.
– Erissz már! Mi az, hogy nem jön?!
– Elnyelte végre a salak – felelte a Kis Szatlár olyan arccal, hogy Sára egész belesápadt.
– Mit beszélsz?!
– Az enyim vagy. Elmegyünk együtt az Aranyösvényen
– mondta, és megindult Sára felé. Az asszony felsírt,
megértette, hogy a Kis Szatlár nem hazudik.
– Hol az uram?! Mi lett vele?
– Beszakadt alatta a domb, és lehúzta. Nem jön többé.
– A Kis Szatlár elérte, és magához rántotta az asszonyt.
Csókolta, becézgette, de Sára zokogott tovább. Végül a Kis
Szatlár elengedte. Sára meg haloványan, mint egy halott, a
kendőért nyúlt. Felvette a székről, és megkötötte.
– Hova mész? – kérdezte a Kis Szatlár.
– Megkeresem – mondta az asszony. – Merre voltatok?
– Hiába keresed, már vége van. Emelő kéne meg bak,
hogy kihúzzák.
Sára az ajtóhoz lépett. A Kis Szatlár utána ment.
– Akkor is megkeresem!
A Kis Szatlár erre elveszítette a türelmét. Megragadta,
megrázta, hogy összekoccantak a fogai.
– Hát nem érted, hogy az enyim vagy? Elmegyünk innen.
– Én nem megyek sehová!
– De, jössz velem. A városba. Hűtőnk lesz meg kocsink.
Életünk lesz, Sára!
– Nekem ez az életem, ő az életem.
A Kis Szatlár pofon verte, hogy megpirosodott a keze
nyoma. – Én vagyok az életed!
– Soha! – Sára elhátrált, hogy kettőjük közé kerüljön
az asztal. – Milyen ember vagy te, hogy ezt mondod? A
másét akarod mindig… Magadéból nem telik semmire?
A Kis Szatlár erre felrúgta az asztalt. A poharak és a
tányérok hangos csörömpöléssel vágódtak a falnak. Elkapta a rúgkapáló asszonyt, feldobta a vállára.
– Megmondtam, az enyim vagy! Csak az enyim, Sára!
– A hangja már eszelős volt, mint azoké, akiket megsütött a nap, odafönt, a dombokon. Bevitte az apró szobába, és rádobta az ágyára. Letépte magáról az inget,
majd a felpattanó Sáráról a ruhát. Rábámult az előbukkanó gömbölyűségre. Az asszony két melle érett körteként feszült, apró köldöke feszesen ült lapos hasában.
Sára nem takarta el magát.
– Megnézhetsz, de átkozott leszel, Kis Szatlár – mondta neki. – Apadjon el benned a vér, hűljön el a májad és
sárgulj el, mint a falevél!
A Kis Szatlár mordult egyet, és leteperte az asszonyt.
Dulakodtak, erős keze Sára mellét markolta. Végre szétfeszítette a combját, és testével az ágyhoz szögezte a nőt.
– Mosmá’… az enyim… vagy – nyögte rekedten. Ekkor
hatalmas robajjal beszakadt az ajtó.
A Nagy Szatlár úgy rontott be, mint a bika az arénába.
Kezét kinyújtotta, vér csöpögött le róla. A salak lenyúzta
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a bőrét, a nyers hús látszott mindenhol. Ősereje végül
legyőzte a követ.
Sára felsikoltott.
A Nagy Szatlár megragadta az öccsét, letépte az as�szonyról, és kihajította az ajtón. A Kis Szatlár lába
köré tekeredett a félig letolt nadrág, mire összeszedte
magát, a Nagy Szatlár már a lelket is kipofozta belőle.
– Barom vagyok, ahogy mondtad! – Ezt ordította a
Nagy Szatlár, és közben ütötte, ahol érte. – Egy barom, aki nem látta, hogy neked nem kell, amit adnak.
Az kell, amit elragadsz, te mocsok!
A Kis Szatlár erre leköpte. Újra egymásnak estek.
Nyögtek egymás súlya alatt. Összekapaszkodtak,
hogy minden izmuk recsegett. Akárhogy birkóztak,
nem bírtak egymással, de a Nagy Szatlár már túl volt
egy élet-halál harcon, és érezte, hogy sokáig nem tudja tartani az öccsét.
Megragadta a derekánál és szorítani kezdte. A Kis
Szatlár felordított, és a fájdalomtól veszettül dobálta
magát. Végül könyökkel belevágott a bátyja arcába,
mire az egy csavarással levágta a földre. Lihegtek, és
remegtek minden ízükben. Sára behúzódott a házba,
és fejére szorította a kezét. Nem mert kimenni, és a
félelemtől meg sem tudott mozdulni.
A Kis Szatlár feltápászkodott, kezében ott csillogott a bicsak.
– Ott kellett volna hagynom a gödörben megrohadni – mondta nehezen forgó nyelvvel a Nagy Szatlár.
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– A hátamon cipeltelek haza, öcsém, te meg nézted,
ahogy elnyel a salak. – Kipattintotta a kését, és kaszáló
mozdulatot tett. – Befejezem, amit azok elkezdek!
Összementek. A kések ördögi, csillogó mosolyt rajzoltak acélfényből. A Nagy Szatlár csak védekezett,
várta, hogy az öccse hibázzon. A Kis Szatlár lépkedett
a testvére után, vágásaival vérpatakokat fakasztott a
karján és a mellén. A Nagy Szatlár megingott, ekkor
alulról szúrt az arca felé, de a bátyja vérző kezével felütötte a karját, és megszúrta a hóna alatt. A Kis Szatlár felkiáltott, és elejtette a kést. A Nagy Szatlár már
rajta is volt.
Felnyitotta a homlokát, kanyarított egyet, és vis�szakézből szétvágta a száját. A Kis Szatlár az arca elé
kapta a kezét, és összeesett. Keze alól dőlt a vér.
– Ne ölj meg! Elmegyek! – nyögte ki nagy nehezen,
szétvágott szájjal. A Nagy Szatlár megállt fölötte.
– Nem jövök vissza, esküszöm! – A vér lassan sarat
dagasztott a Kis Szatlár körül.
A Nagy Szatlár leeresztette a kését. – Ha meglátlak
itt, megöllek, öcsém – mondta lassan. – Takarodj! –
Ezzel megfordult és elindult a ház felé, az ő Sárájához.
A Kis Szatlár ekkor szúrta meg, orozva. A kés beleszaladt a Nagy Szatlár hátába. Egészen a markolatig
nyomta, és megforgatta a bátyjában.
A Nagy Szatlár felkiáltott, megfordult, és hasba szúrta az öccsét. Felrántotta a kést egész a mellcsontjáig.
Mindketten összeestek, a Kis Szatlár öklendezve próbálta a beleit visszatartani, de a síkos hurkák kicsúsztak az ujjai közül.
– Édesem! – Sára kirontott a házból, és a Nagy Szatlárra vetette magát.
– Mosmá’ minden jól van – mondta a Nagy Szatlár
halkan. – Mosmá’ minden nagyon jól van...
A Kis Szatlár közben egy utolsót nyögött és meghalt.
A bátyja arra fordította az arcát, ahol az öccse feküdt.
– Kár volt az egészér’… – tovább nem tudta mondani, mert az Aranyösvény már várt rá. Sára az ölébe
vette a fejét, és ringatta, mint egy gyereket. Megeredtek a könnyei. Az ég ólomszín lett, és szürke, kásás eső
kezdett el hullani…
– Azóta sok év telt el, megjelentek a gépek az Ördög
Bányáinál, és újraindult a termelés. Megváltozott a világ odakint is, és a békében még több acélra van szükség. Felhőkarcolók nőnek, mint eső után a gomba, új
hatalmak lépnek a régiek helyére. Lassan az utolsó
aranyásó is eltűnik a dombokról, de már nincs is helyünk egy ilyen világban.
Csak a por és a forróság a régi, de odabent, a gyárak légkondicionált szalagkörein ti ezt a forróságot
nem érzitek. Csak nekünk, öregeknek ég a csontjainkban, de velünk együtt a régiek árnyai is elenyésznek majd. Ha elered az eső, te már azt mondod, hogy csak a mocsok hullik vissza fentről, de
mi, régiek tudjuk, hogy a két Szatlárt siratja az ég.

Célkeresztben:

Szélesi Sándor
Mészáros András
„Ki maga, és hogy jött be ide?
Átmászott a kerítésen?” – avagy,
mikor és milyen okból döntötted el,
hogy csakazért is író leszel?
Tizenhat évesen volt erről egy vitám a szüleimmel. Mondtam, hogy
én írni szeretnék, mire édesapám
bólintott, hogy „Rendben van,
fiam, de milyen munkát szeretnél?”
„Író leszek”, mondtam, mire apám
megint bólintott: „Értem én, értem,
de valamilyen foglalkozást választanod kell.” Teljesen kiakadtam, hogy
nem értik meg, én ezt akarom főfoglalkozásban csinálni, ők meg kiakadtak, hogy nem vagyok hajlandó
tisztességes foglalkozást választani.
A fiatalok amúgy is furcsa magabiztossággal tekintenek az amúgy felfoghatatlanul összetett valóságra, de
én ezen túl azt is éreztem, hogy írni
muszáj, ezt akarom csinálni. Aztán
mint minden meg nem értett srác, a
vita hevében felkaptam a kabátom,
és elrohantam otthonról.
Eleinte: thriller-regény és fantasy
novellák is, de leginkább mégiscsak
scifi. Zsáner nálad, vagy így alakult? Korai évek, ifjonti tervek…
A sci-fi élvezetes fantáziajáték volt.
Találj ki olyan történeteket, amik szórakoztatnak, csavard meg a végét és tálald fel a barátaidnak. Szeretem a fantáziajátékokat. Ráadásul egy nagyon
jó társaságba kerültem akkor, amikor
a veszprémi Kvark Sci-fi Klubba beestem 1984 tavaszán. Hihetetlen nyílt,
kedves baráti kör volt, tudományos
előadásokat hallgattunk, megtárgyaltuk őket, vitatkoztunk… zenét hallgattunk, filmeket néztünk és azokat

is kitárgyaltuk. Fanzint is szerkesztettünk, ezek voltak az első megjelenéseim, akkor ugye még a Megyei Tanács
kulturális osztályának a pecsétje kellett a sokszorosításhoz. Jó móka volt…
Fantasyt akkor kezdtem írni, amikor a
kilencvenes évek elején a Cherubion
kiadót alapító Nemes István felkért,
hogy írjak a novellásköteteibe. Akkortájt a sci-fi háttérbe szorult, a fantasy
pedig előre tört: közel tízszer annyi
fantasy regény jelent meg, mint sci-fi.
És később ez az arány csak romlott.
Első Zsoldos díj: miközben már
itthon is elterjedtek az iratmegsemmisítők, te mégis úgy döntöttél,
hogy kiadót keresel az öt éven át írt,
Városalapítók című regényedhez.
Végül a kötet 1998-ban Zsoldos-díjat kapott. Milyen kihatásokkal járt
ez a további műveidre?
Kedves kérdésfeltevés, de már akkor
is számítógépen dolgoztam, nem tudtam volna mit kezdeni egy iratmegsemmisítővel, illetve igen: szétverhettem volna a 286-osomat vele. De
először is: nem kerestem kiadót. Csak
írtam. A Városalapítók eredetileg egy
negyvenezer karakteres novella lett
volna, de a hangulata annyira megtetszett, hogy egymillió-negyvenezer
karakteres mű lett – ilyen se történt
velem azóta. Több mint háromnegyede készen volt, amikor Nemes István
megkérdezte, van-e egy sci-fi regényem, mert indítani szeretne egy scifi
sorozatot. Mondtam, nagyjából igen.
Gyorsan befejeztem és megjelent…
A Zsoldos-díj, bár nagy boldogsággal töltött el, már az első pillanattól
teher is volt. Kaptam egy díjat, amit
egy számomra nagyra becsült íróról

neveztek el, és az özvegyétől vehettem át. Úgy éreztem ettől a pillanattól
kezdve, duplán kell figyelnem mindenre, amit kiadok a kezemből.
Keveseknek sikerült Magyarországon működőképes könyvsorozatot
indítani, neked és Fonyódi Tibornak igen. Miben látod a MU sikerét? Mi lesz a világ további sorsa?
Miben látom a MU sikerét? Talán
abban, hogy jó és szórakoztató, és
hogy makacs vagyok, nem adom
fel a sorozatszerkesztést… Fonyódi
Tibi zseniálisan tálalta a történeteit, a világ pedig, miközben kikerekedett a megszülető regények
nyomán, hihetetlenül komplexé
vált: a harmadik évezred szupertechnikáját összeköti az emberiség
múltjának misztikus történeteivel. Kalandos, játékos, humoros,
őrült… én ezért szeretem, írni is.
Komolyan: nekem is lazítás York
Ketchikan történeteit lejegyezni,
elengedem a fantáziám, és hadd
szóljon… A jövőjét tekintve szeretnék új írókat bevonni a világba, minisorozatokat a sorozaton
belül, új korszakok történéseit,
titkait feltárni. Eddig közel húsz
regény jelent meg, és vagy ötven
novella… Nem szeretnék itt megállni. Ráadásul Yorkban is van
még legalább tíz regény. Legalább.
Elhoztátok a Cherubiontól a sorozatot, ami annak idején némi súrlódással is járt. Helyesnek tartod-e az
akkori lépést? S zerinted sikeresebb,
más, vagy pedig bukott sorozatról
beszélnénk mára, ha akkor más
döntést hoztok?
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Mi lett volna, ha nem hozzuk el? Erről kérdezz meg egy másik Szélesit
a multiverzum egy másik idősíkján,
ahol a MU a Cherubion-portfólió része a mai napig. Nem akarok találgatni.

felé a fantasy javára, megalakítottátok az Átjáró Magazint. Most, utólag
hogyan látod az okokat: küldetéstudatból csináltátok, vagy hiánypótló
kezdeményezésnek szántátok?

Az MU-n belül York kalandjait
nem a sorozat belső logikáját követő időrendben követhetjük végig.
Figyelsz arra, hogy a szereplő
életkorához és tapasztalataihoz illő
személyiségét/személyiségjegyeit
ábrázold? Ha igen, hogyan mutatkozik meg ez egy-egy regényben?
Vannak-e apró trükkök, rejtett utalások a művekben, hogy szimbolikusan is leírd ezeket a stációkat?

Szerelemből csináltuk. Kint voltunk a szlovákoknál egy sci-fi találkozón, ahol beszéltünk a cseh
delegációval, akik elmondták,
mennyien szeretik náluk a tematikát, és hogy az ő SF magazinjuk
tízezer példányos. Hazafelé kitárgyaltuk a kollégákkal a dolgot, és
felpörögtünk: azt mondtuk magunknak, nem hisszük el, hogy nálunk ez ne működne. Ugye akkor
már öt éve nem létezett a Galaktika. Találtunk egy befektetőt, aki
a tőkét adta, mi a munkánkat…
így született meg az Átjáró Magazin. Gyönyörű két és fél év volt…
Őszintén szólva: hiányzik.

Az valahogy a kezdet kezdetétől természetes volt számomra, hogy York
Ketchikan életének jól elhatárolható
stációi vannak. Nem is gondolkodtam rajta, egyszerűen tudtam. Gyerekkorában, a szüleinek a halála után
hivatásos túsz egy gigászi, az egész galaxist érintő háborúban. Aztán unatkozó, őrült milliomos, akinek semmi
sem drága, és az életveszély hajtja.
Később felfedezi magának a műkincskereskedelmet, amivel lefoglalhatja
kalandos vérét és intellektusát, majd
mivel a sors úgy hozza, kalóz lesz egy
különleges űrhajóval és fedélzetén
egy ifirittel, aki egy több milliárd éves
szupercivilizáció tagja. Végül a kalózkodást befejezi, amikor rájön, hogy
bár az emberiség technológiai szintje
szinte határtalan, mégis vannak megmagyarázhatatlan események a Föld
múltjában. Ekkor 47 éves, és talán
benő végre a feje lágya… Megtalálja
az Excaliburt, aztán rájön, hogy a Grál
tényleg misztikus erővel bír. De ezt a
sztorit még meg kell írnom… És persze, hogy vannak elrejtve apró dolgok
a regényekben. Én imádom, ha egy
történet két, három, sőt négy értelmezési szinten is élvezhető. Ha húsz
éves vagy, élvezed a kalandot, ha harminc, összekacsintunk… és ha elérsz
egy érettséget, akkor bizony új rétegeket is felfedezel egy-egy könyvben.
2002, Átjáró magazin: Miközben
a legtöbb kiadó a sci-fi visszaesését
kommunikálta olvasói és a szakma
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2007 Európai SF Társaság díja:
Mit jelentett számodra? Megnyugvást hoz egy ilyen díj, vagy további
kihívások elé állít?
A Zsoldos-díj folyamatosan motivál. Ugyanez van az ESFS elismerésével is. Nincs megnyugvás. Azt
mondtam, hogy úgy érzem, írni muszáj. Ezzel ilyenkor úgy van az ember: még jobbat írni – azt is muszáj.
Jelent-e még pluszt neked egy újabb
Zsoldos-díj vagy egyéb, hivatalos
elismerés? Esetleg már így is túlnyerted magad a mezőnyhöz képest?
Drága vagy, de az ember nem a
„mezőnynek” ír. Vonnegut a húgának írt, egy kitűntetett olvasónak.
Mások saját maguknak. Megint
mások a kiadónak vagyis a honoráriumért. Van, aki az olvasók táborának. A Zsoldos-díjat minden egyes
alkalommal megmérettetésként fogom fel. És aztán „csak” írok.
Mostanában ismét egyre több alkalommal kalandozol a sci-fi műfaján –
tágabb értelemben a fantasztikumon
– túl. Feleslegesnek, túl könnyednek
tartod a spekulatív irodalom esz-

közeit, a bemutatni kívánt, szociális és erkölcsi kérdéseket feszegető
témák súlyához mérve? Esetleg csak
öregszel? És ha már itt tartunk, „A
beavatás szertartása” ugyan tudományos-fantasztikus mű volt, mégis mély
morális és társadalmi problémák
álltak a fókuszpontban: lehet-e ez az
oka, hogy a többi könyvedhez mérten,
mérsékelt sikert aratott?
A spekulatív irodalom eszköztára a legszélesebb valamennyi tematikát beleértve, benne minden
megengedett és minden lehetséges,
nincsenek határok. Mondanám tehát, hogy nem értem a kérdést…
hiszen a sci-fihez hozzátartozik a
társadalmi és a morális problémák
feszegetése, sőt a jó tudományos fantasztikum mindezt felvállalja, nem
csupán szórakoztatni akar, vagy
tudományos ötlettárat puffogtat…
A beavatás szertartása olyan témát
mutat be, amit az olvasók egy része
nem tud átérezni, hiszen egy apa-fiú
kapcsolatot jelentetett meg egy idegen bolygón. Érdekes volt látnom,
hogy a gyermekes olvasók jobban
átérezték, a fiatalabbak, gyermektelenek pedig nem… Ez a visszajelzésekből egész tisztán kirajzolódott.
A karaktereid általában különös,
előre nem látható, gyakran érthetetlen szituációkba csöppennek. Ezekre
a helyzetekre eleinte ösztönösen
reagálnak, majd fokozatosan átveszik az irányítást. Ez egyfajta bevált
Szélesi-recept a karakterfejlődésre?
Ez új nekem. Tényleg így tűnik...?
Mondjuk, lehet benne valami, mert
szeretek feldobni őrült, kiszámíthatatlan helyzeteket, amikre a főhős
nincs felkészülve. És persze a főszereplő szerintem cselekvő kell legyen… hát naná, hogy előbb-utóbb
a sarkára áll.
Egy kicsit maradjunk még a karaktereidnél: azért vannak kivételek. A
MU korai időszakához eddig elkészült két Bowman kötetben a legtöbb
könyvedhez mérve szélsőségesebb jellemekkel és sorsvonalakkal operálsz,

ráadásul hidegek, kegyetlenek lettek
a regények. Nem esett nehezedre
ezeket ilyennek írni? Elfogadta ezt az
MU rajongótábora?
Nem tudom, hogy elfogadta-e…
de a visszajelzések szerint várják a
folytatást, azaz a harmadik kötetet,
a befejezést. Az viszont igaz, hogy
nehéz volt megírni őket, főleg a Sötétség előtt-et, mert teljesen lemerített. Amikor elkészült, elküldtem
a szerkesztőnek, ez Németh Attila
volt, aztán bebújtam a takaró alá
és egy hétig depiztem. Nem vicc,
teljesen kikészített a könyv. Aztán
hívott Attila, hogy írjam át a végét, mert gyűlöli… Mondtam neki,
hogy akkor már ketten vagyunk.
Két osztott világ antológiát írtál
eddig a Dreamworld világhoz. Mi
lesz a sorozat sorsa?
Remélem, be tudom fejezni. Csak
idő kérdése. Mert be akarom fejezni. A sztori megvan… a főszereplők
sorsát ismerem… Idő, idő, idő… Azt
hiszem, ha pokolra jutok, ott a befejezetlen sorozataim fognak várni. Szóval le kellene zárnom. Itt is a befejező
résszel vagyok adós, bár a történet
akkora, hogy lehet, az két kötetes lesz.
Tervezel-e további fikciós történelmi regényeket? Azok mennének,
nem? A kimutatások szerint most
keresettek ezek az írások. Lehetne
vagyonod, kocsid, meg minden…
Imádom a történelemben megbújó
lehetőségeket, de ugyanakkor gyűlölöm is őket, hiszen minden történelmi regény (és szeretném a „minden”-t vastag betűkkel kiemelni)
történelemhamisítás. Azon gondolkodom, ha már történelmet hamisítok, tegyem azt széles ecsettel, széles
vásznon… Két olyan regényötletem
is van, amit szeretnék megírni, csak
hogy kiakasszak párszázezer embert.
Saját kiadót alapítottál Graal néven. Volt ennek valami meghatározott célja, vagy csak villogni akartál
a csajok előtt, mint cégtulajdonos?

Hát egy kiadóval szerinted csajok
előtt villog az ember? Kamu légitársaság, azzal lehet talán villogni… ismertem valakit, akinek megjelent egy novellája, és azzal villogott a csajok előtt,
hogy író. Én most már talán kezdem
írónak érezni magam. Talán. A Graalt azért alapítottam, egyrészt, hogy
legyen kiadója a Mysterious Universe-nek, de aztán a sorozat egy másik
kiadónál, ez a Tuan, jó kezekbe került.
Másrészt azért alapítottam, hogy kicsit visszaadjam a sorsnak azt, amivel
megajándékozott: tehát egy-egy magyar szerző megjelenhessen általam.
Úgy érzem, én könnyen indultam a
kilencvenes években… míg ma nagyon nehéz kiadóhoz jutni. Pedig vannak írók és regények, akiknek érdemes
lenne, hogy megismerjék őket.
Nemrégiben elvállaltad az Ad
Astra kiadónál (is) a szerkesztői
munkát. Az eszedre hallgattál,
vagy a szívedre?
A bor miért nincs a választási listában...? Persze, hogy a szívemre… és
némi Irsai Olivérre. Ész? Tessék megkérdezni a barátaimat, használom-e a
döntések meghozatalánál… Komolyabbra véve: hihetetlen jó érzés kézben tartani egy olyan könyvet, aminek a megjelentetésében szereped
volt. Egyfajta kaland ez is. Jó látni, ha
a buszon, vonaton, strandon olvassák. Szeretem ezt az érzést, és miért ne
vállaltam volna el? Már lassan két éve
csak filmforgatókönyvekkel foglalkozom, így viszont kicsit visszatérhettem a könyvek és a sci-fi világába.

még jobban összekuszálni, de a végén
happy endig vinni a sztorit, minden
észérvvel ellentétesen. Sok filmen dolgozom, és remélem, hogy pár meg is
valósul. Van köztük történelmi-misztikus, dráma, vígjáték… meglátjuk…
Itthon nem könnyű mozifilmet gyártani. Hogy lesz-e ízig-vérig Szélesi
film, az nem Szélesin múlik.
Kit említenél meg azok közül,
akik különösen nagy hatással
voltak/vannak rád – egyáltalán:
excentrikus személyiség lévén,
akadnak-e számodra ilyenek?
Excentrikus személyiség lévén, neked
nincsenek példaképeid? Imádom Ray
Bradburyt és a múlt századi, amerikai
közép-nyugati írókat, mint például
O’Henry. A kedvencem Hemingway,
a maga letisztult nyersességével és életigenlésével minden egyes sorában,
Alessandro Baricco a szűkszavú érzelmességével, Paul Auster az emberi
sorsaival, Umberto Eco a hihetetlen
tudásával. Sci-fiben Bradbury mellett
Asimov a maga könnyed stílustalanságával, Dick az alternatív valóságaival, Stross a szarkazmusával és sodrásával és persze Orson Scott Card.
Az utolsó szó jogán?
Ne lőjetek rám, mert nem tudok
olyan gyorsan szaladni…

Forgatókönyveket is írsz, többek
közt sorozatokhoz, romantikus filmekhez. Lesz-e esetleg valaha egy
ízig-vérig Szélesi film, és ha igen,
mennyivel éljük túl magunkat,
hogy a távoli jövőben ott lehessünk
a premieren? (Esetleg a zord, nyáritúrista külső mégis cukormázas,
romantikus alkatot takar, és eddig
is színtisztán magadat adtad?)
Ó, imádok romantikus filmet írni…
teljesen jó két egymásnak teremtett
ember érzéseit összekuszálni, aztán

65

Lector Magazin

Lector Magazin
Peremvidék-ciklus

Tükör és tükörkép
Vass Sándor
– Találtál valamit?
A hang szárazon reccsent a miniatűr hangszóróban.
Katját legalább annyira idegesítette a rádió, mint a
hang gazdája, azonban köteles volt válaszolni feljebbvalójának.
– Még nem, de azon vagyok. Valahol itt kell lennie a
zavar forrásának.
– Ahonnan én nézem, mindent rendben találok. Sőt!
Katja tudta, társa most őt fixírozza fegyverének távcsövén keresztül. Nem mintha a testpáncél előnyösen
hangsúlyozná az alakját... Különben sem érezte magát
csinosnak. Inkább átlagosnak, átlagos barna hajjal,
barna szemmel, pár szeplővel az orra körül.
Feltápászkodott, odébb lépett, részben hogy a hadnagy ne bámulja tovább, részben hogy kirázza tagjaiból a zsibbadtságot. A hideg évszakban jártak, a
hőmérő alig két fokot mutatott. Hiába viselt kesztyűt,
tudta, ujjai hamarosan érzéketlenné válnak. Ráadásul
esteledett. A sisakjába épített éjjellátó rendszer életre
kelt, smaragd fényben úszó képet varázsolt a szemét
védő plexi rostélyra.
Jó ideje kutatott már a romok között. A Tükör Egyesülés démoni aktivitást észlelt a területen, ezért kiküldött két felderítőt – őt és egy Brado nevű hadnagyot
–, hogy tisztább képet kapjon az eseményekről. Eddig
azonban semmi mást nem találtak, mint porló betonépületek romjait, rozsdás fémdarabokat, és pár deszkafalú viskót.
A területet nem is olyan régen még lakták. Noha
majd’ minden épületet rommá silányított az idő, a lakók módot találtak rá, hogy boldoguljanak a csonka
falak között. Hulladékból, szemétből előkotort maradványokból gyatra bodegákat építettek, a megmaradt betonfalakat pedig megerősítették.
Katja elhaladt egy összeolvadt gumikerekekből álló
oszlop mellett, és felnézett a toronyra. A fakószürke,
repedésekkel teli épület falához hatalmas farönköket
támasztottak, és szabályos közönként vastag drótkötéllel tekerték körbe. Brado észrevétlenül figyelt a magasból, belátta az egész terepet.
Sötétedett. A nőt különös módon taszította az
ősi torony. Orrnyerge fölött bizseregni kezdett egy
pont: noha csak alapvető misztikus képzést kapott,
a veszélyt szinte mindig előre megérezte.
– Tiszta a terület? – kérdezte társát.
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– Megerősítve, apród. – A férfi szándékosan a hagyományos megszólítással élt. Így jobban éreztethette saját
hatalmát. – Ellenséges aktivitásnak semmi nyoma.
– Folytatom a keresést.
– Azt jól teszed. Ez rutinfeladat, épp ezért választottam egy újoncot magam mellé. Nem akarok idefönt
éjszakázni! Semmi sincs itt.
Seggfej, gondolta a nő. Tovább kutatott a leomlott falak között. Az Egyesülés nem szokott tévedni; ott kell
lennie a démoni jelenlétre bizonyítékának. Állított a sisakjába épített éjjellátó rendszer élességén, és átfésülte
az addig kihagyott részeket.
Végül megtalálta. A földet fedő piszok, törmelék, és
egy narancssárga műanyag ajtó jól rejtette, de kisugárzásának nem állhatta útját. Katja hátratolta szíján
a hangtompítóval ellátott gépkarabélyát, és két kézzel
félrelökte az ajtót.
Laikusok számára egyszerű acélrúdnak tűnt volna,
más, nagyobb tudású elmék asztrológiai segédeszközt láttak volna benne. Katja viszont, mint a Tükör
Egyesülés újonc katonája, felismerte az idézésekhez
szükséges kelléket.
Az alkarnyi hosszúságú fémcövek felületét cirkalmas jelek borították. A nő szeme belekáprázott,
ahogy sorra vette őket: a levegő jele, egy bolygószimbólum, és a sok kísérő rúna mellett az alázat
kettős vonással áthúzott emberalakja... Megborzongott, de nem a hidegtől.
Azt az eszközt egy nagyhatalmú, kártékony entitás hívására használták. A gondosan válogatott
szimbólumokat megfelelő időben, meghatározott
sorrend szerint rótták rá. Hatásukra a fém horgonyként mélyedt az anyagi világ húsába, utat biztosítva az idegen létsík teremtményének érkezéséhez.
Utána általában megsemmisítették; ritkán került
egy-egy darab idegen kezekbe.
A Tükörnek igaza volt.
– Hadnagy! Megtaláltam!
– Igazán?
– Megerősítve. – Katja nem bírta ki, hogy vissza ne
szúrjon az előbbiért. – Egy Horgony. A jeleiből ítélve igencsak erős démonra hangolták. Azt hittem, egy
sima megszállást, esetleg spontán megtestesülést kell
kivizsgálnunk.
– Érdekes... tartsd a pozíciód! Lemegyek.

Katja elképedt.
– De hiszen az szabályellenes! A lövésznek mindig a
helyén kell...
Kattanás jelezte, hogy Brado megszakította a rádiókapcsolatot. Ezzel újfent megszegte az Egyesülés
szabályzatát. Az apród mérgesen fél térdre ereszkedett. Oldaltáskájába csúsztatta az acélrudat, aztán,
mivel nem tehetett mást, fegyverrel kezében várt
a hadnagyra. Megtehette volna, hogy erősítést kér,
de a férfival ellentétben ő nem akarta megszegni a
szabályzatot. Márpedig ha parancs nélkül cselekszik,
pontosan azt tette volna.
Sötétszürke testpáncéljában megpróbált beleolvadni
az egyre sűrűbb homályba. Orrnyerge fölött az a bizonyos pont még mindig bizsergett.
Kisvártatva óvatos léptek nesze ütötte meg fülét. Törmelék gurult le egy nagyobbacska szemétdombon,
amikor Brado hadnagy fellépett rá. A férfi intett a nőnek. Hosszú csövű mesterlövész-puskáját hanyagul az
alkarjára fektette; kevlármaszkja és éjjellátó szemüvege miatt Katja nem láthatta az arcát, de biztosra vette,
hogy vigyorog.
– Úgy kuporogsz ott, mint akinek hasmenése van.
– A szabályzat, hadnagy! Engedélyt kérek, hogy...
– Megtagadva! – vágott közbe Brado. Lesétált az újonc
mellé, és végigmérte. – Tápászkodj fel, és hadd lássam
azt a vasdarabot!
– Acél. – Katja elhatározta, amint visszatérnek a küldetésről, jelentést tesz a támaszpont parancsnokánál.
Egy árnyék vált ki a falcsonkok tövében meggyűlő
sötétből.
– Én is megnézném – szólalt meg. Katja és Brado a
meglepetéstől némán bámultak az alakra.
Az éjjellátó optika zöldes fényében Katja egy tagbaszakadt, álarcos katonát látott. A férfi páncélzata súlyosabbnak, összetettebbnek tetszett az övéknél. A Tükör
Egyesülés elsődleges fontosságúnak tartotta katonáinak mozgékonyságát – az apród most először érezte
úgy, hibásan.
A katona kezében egy csőtáras ismétlő puskát látott, ami
meglepte. Az ő gépkarabélyához képest a sörétes fegyver
ósdinak hatott. Aztán észrevette a lézerpisztolyt, ami a
töltővel egybeépített tokjában pihent – egy ilyen fegyver
gyilkosabb volt bárminél, amivel ők rendelkeztek.
Egy Toronylakó!
A hajdani nagyvárosok romjai között rejtőző frakció a Tükör komoly ellenségének számított. Sikerült
olyan technológiai szintet elérnie, amely erőteljes
hatalmi tényezővé tette a Peremvidéken. Álcamezők, lézerfegyverek, kilométerekről ölő vagy kémlelő szerkezetek... Mindez azonban csak az érme egyik
oldala volt.
Rendszeres kapcsolatot tartottak a Peremre érkező
idegen entitásokkal. Szolgálatokat tettek számukra,
segítséget fogadtak el tőlük, ezzel pedig kivívták a
Tükör haragját. Az Egyesülés legfontosabb feladatai

között tartotta számon, hogy végezzen a Toronylakókkal, legyenek bármilyen erősek is.
Brado bizonytalanul felemelte a kezét.
– Haver, figyelj! Ez a terület a mi fennhatóságunk alatt
áll. Nem tudom, mit keresel itt, de semmi okod... – Elfordította felsőtestét, hogy kisebb felületet mutasson
a Toronylakónak. Közben, talán véletlenül, arasznyival feljebb emelte puskát támasztó karját. A másiknak
ennyi is elég volt: Katja elkerekedő szeme láttára célra
tartott, és meghúzta a ravaszt. Dörrenés kavarta fel az
este csendjét.
Lilás láng csapott ki a sörétes puska csövéből. Apró,
fénylő acélgolyók zúgtak át a levegőn, és deréktájon a
Tükör-katona testébe csapódtak. Brado nyikkant egyet,
amikor a lövés ereje a levegőbe emelte és a háta mögött
meredező betonfalhoz csapta. Mire véres csíkot húzva
a földre csúszott, már halott volt.
Katja azonnal reagált. Hátravetette magát, be az egyik
korhadt deszkákból összeeszkábált kunyhóba. Odébb
gurult; a falat máris fénylő sörétrajok lyuggatták ki fölötte. Kapkodva kibiztosította a gépkarabélyt, majd szaggatott sorozatokat eresztett meg az ellenfél irányába.
Nem reménykedett abban, hogy eltalálja a Toronylakót, inkább csak visszavonulásra akarta kényszeríteni.
A másik azonban tartotta a helyzetét: az újonc hallotta,
amint újratölti puskáját.
És a pisztolyt még elő sem vette...
A dörrenések egymásba olvadtak, ahogy a Toronylakó folyamatos tűz alatt tartotta a viskót. Katja gépkarabélyának fojtott köhögése elveszett a hangzavarban.
Az Egyesülés újonca tudta, ki kell jutnia ideiglenes menedékéből. Hátrakúszott az épület túlsó faláig, és megpróbálta kirúgni helyükről a deszkákat.
A férfi abbahagyta a tüzelést. A beálló csendben Katja
megdermedt, majd hasra fordult, és célba vette az alacsony bejárati nyílást. Várt, de ellenfele nem bukkant fel.
Helyette dobogást hallotta. A Toronylakó káromkodott, puskája újra a sötétbe okádott egy adag sörétet.
Suhogás, majd fémen csúszó fém zaja – legvégül pedig
elcsukló halálordítás.
A romokra újra leszállt a csend. Katja keze remegett,
de koncentrált, hogy minden apró neszt meghallhasson. Orrnyergén, a két szeme között most már nem
bizsergett, égetett az a bizonyos pont.
– Gyere ki! Gyorsan, amíg teheted!
Van eszemben, gondolta a nő. Nem dőlök be ilyen
ócska trükknek. Az ismeretlen is rájöhetett, hogy ezzel
a módszerrel nem csalogatja elő az újoncot, mert taktikát váltott.
– „A tükör vagyunk, nem a tükörkép” – suttogta.
Ez volt a küldetés kódja. Az Egyesülés Könyvének egy
sorát választották, ez gyakorinak számított a bevetések
előtt. Csak a hadnagy, az eligazítást tartó Felkent és ő
maga tudhatott arról, melyik idézetet választották az
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aznapi misszió megjelölésére. A kinti férfi tehát szintén
az Egyesülés tagja. Erősítést kaptak? Máris? Honnan
értesültek ilyen hamar a támadásról? Katja kikecmergett a viskóból. Mászás közben érezte a hideg, éles törmeléket a kesztyűje alatt.
Termetes, rohampuskát markoló harcos guggolt a fal
takarásában. Amint meglátta az újoncot, felé intett. Erősen megviselt, szabvány testpáncélt viselt, melynek övére máris rácsatolta a lézerpisztoly töltőtokját. A fegyver
előző tulajdonosa kicsivel odébb hevert. Halálos nyaksebét a rohampuskás övén függő gyalogsági ásó okozta.
– Gyere már! – sziszegte a férfi. – Talán még megléphetünk!
Katja tétovázva engedelmeskedett. Menet közben Brado hadnagy tetemére pillantott, ami úgy hevert az egyik
falmaradvány tövében, mint egy rakás koszos ruha.
Alkalmi megmentője türelmetlenül várta.
– Végre! Ha néhány pillanattal később jössz elő, itt
hagytalak volna. Neved?
– Katerina Zeelik, apród... uram. – Katja tisztában volt
vele, hogy a másik magasabb rangot visel, mint ő. Talán egy hadnagy, vagy kapuőr. Nem kis meglepetésére
a férfi odanyújtotta jobbját, és megrázta a kezét.
– Joel Sovelsky. Üdv. Az meg ott Brado, ha nem tévedek.
Mielőtt Katja válaszolhatott volna, lézersugarak villantak fel körülöttük. Némelyik sziszegve mart a betonba, vagy lángra lobbantotta az útjába eső fa- és gumihalmokat. A halott Toronylakó sisakjából recsegő
rádióadás hallatszott.
– Minket keresnek – morogta Joel bosszúsan. – Ezek
csak pásztázó lövések. El kell tűnnünk innen. Gyere!
Gyorsan mozgott. Mire Katja egyáltalán felfogta a szavak értelmét, a harcos már egy tüskés ágakkal benőtt
betontömb mögött térdelt. A nő – érzése szerint igen
esetlenül – követte.
– Kérdéseim vannak, uram!
– Felteheted őket, ha megteszel két dolgot. Nem lassítasz le, és elhagyod az uramozást. Szóval?
– Hogyan lehetséges, hogy ilyen hamar ideért? Brado
még ki sem hűlt.
A férfi elvigyorodott.
– Új vagy még. Közismert, hogy gyorsan intézem a
dolgokat. Azon kívül... éppen a környéken lófráltam,
méghozzá jó okkal. Most!
A lövések pillanatnyi szünetét kihasználva, Joel ismét
közelebb rohant pár méterrel a romvidék széléhez.
– Még néhány lépés, és kijutunk a pusztára. Ott felszívódhatunk a dombok közt – suttogta, amint Katja beérte. Hangján nem érződött, hogy megerőltette volna
magát, az újonc ellenben erősen zihált.
– Miféle okkal, ur... Joel?
– Mi? Ja!Szóval: a te drágalátos hadnagyod kétféle szabályzatot követett, hogy úgy mondjam. Minden információt,
amihez hozzájutott, azonnal a Toronylakóknak továbbított.
Katja elképedve csóválta a fejét.
– Nem lehet! Mindig is utáltam, de ezt nem gondoltam róla. Biztos?
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Joel apró adatlemezt húzott elő ütött-kopott mellpáncélja alól.
– Látod ezt? Akkor vettem ki Brado övtáskájából,
amikor te a kunyhóban remegtél. Nem találtad különösnek, hogy a Toronylakók csak úgy felbukkannak
a területünkön? Találkozóra jöttek, és szándékosan
vagy véletlenül, de elintézték azt a rohadékot is. Szerencse, hogy nem maradt ideje átadni az infót.
Kilesett a fedezék mögül. Épp egy másik, tőlük jobbra
eső romhalmazt soroztak meg lézerrel; robbanások döreje és kellemetlen sivító zaj hallatszott.
– Kérdés? Mert ha nincs, mennék.
– Gyerünk! Készen állok – bólintott Katja.
Rövidesen felderengett előttük a Peremvidék dombos, füves pusztasága. Már nem látszott az elöregedett
betontömbök világosszürke csíkja. A férfi gyorsított a
tempón, hogy minél hamarabb elérje a sötét lankákat,
ezért nem figyelte, hova lép. Egy ősrégi tégla szétmállott a talpa alatt, ő pedig bosszús szisszenéssel elbotlott.
Ballépése mentette meg életét.
Lila lángfal robbant elő a földből. A hátrahőkölő Katja
jóval hátrébb állt Joelnél, mégis érezte a tűz perzselő
hevét. Elnagyolt vonású, vicsorgó pofákat vélt látni a
halálos lobogásban, amelyek fénylő, mégis vak zsarátnokszemekkel figyelték, majd feloldódtak a lángokban.
A férfi folyamatosan káromkodva a legközelebbi falcsonk mögé húzódott. Kesztyűs kezével vadul
csapkodta égő lábszárvédőjét.
– A kurva életbe! Ezért kicsinálom mindegyiket! Láttad, mennyin múlott? Persze én voltam a hülye, nem
számítottam a csapdára. Tudhattam volna, hogy az a
szemét Jeb megint ezzel a trükkel él!
– Kicsoda? – kérdezte Katja. Lassan beletörődött,
hogy egyelőre szánalmasan keveset tud saját frakciója
viselt dolgairól.
– Wengrel – morogta Joel. – Jeb Wengrel, a Mauraz
volt őrmestere, szökevény, jelenleg a Toronylakók portyázója. És egy patkány.
Szemügyre vette félig megolvadt lábszárvédőjét, majd
a falba kapaszkodva felhúzta magát.
– Más kiutat kell találnunk. Ezen a démontűzön nem
jutunk át.
A nő némán követte. Átlopóztak egy fémcsövekből
összekalapált, ismeretlen rendeltetésű, négyszögletes alkotmány alatt, megkerültek egy kiszáradt fát,
melynek ágain hüvelyknyi tüskék nőttek; megpróbáltak minél messzebb kerülni a toronytól, ahonnét
szüntelenül érkeztek a lézernyalábok.
– Eszében sincs, hogy eltaláljon – suttogta Joel. – Csak
hajt minket, hogy az emberei begyűjthessenek.
Az apród végre összeszedte bátorságát, és rákérdezett.
– Úgy beszélsz róla, mintha ismernéd. Miért?
– Mert ismerem is. Elvégre egy helyen szolgáltunk. Én
is Mauraz voltam. – A férfi hallgatott néhány pillanatig, láthatóan nem volt ínyére a téma. Végül mégis folytatta. – Más okból hagytuk ott az alakulatot. Engem...

mondjuk így, beszervezett a Tükör, Jebnek meg elege
lett a túlzott fegyelemből, ami a Mauraznál uralkodik.
Találtak egy többé-kevésbé épen maradt épületet. A
masszív téglafalakat ugyan vastag repedések tarkították, de Joel szerint jó védelmet nyújtottak.
– Babráltam a rádión kicsit, és sikerült rátalálnom a
sávra, amin beszéltek – folytatta a Tükör-katona, miután meglapultak a derékig érő gazban. – Először nem
ismertem fel a hangját, de amikor kimondták a nevét...
Igazából meg sem lepődtem. Elvégre a Tükörnél hiszünk a sorsban, nem igaz?
– Azt hiszem – felelte bizonytalanul Katja.
– Nos, erről eleget beszéltünk, apród Most, hogy van
egy lélegzetvételnyi időnk, ideje kidolgoznunk valamiféle tervet. Körülnézek.
Joel, kihasználva a repedéseket, ügyes mozdulatokkal
felkapaszkodott a falon. Feltolta sisakplexijét, és fegyverének optikáján keresztül szemügyre vette a távoli,
farönkökkel megerősített tornyot.
– Wengrel nem mozdul, csak gubbaszt odafönn – közölte, miután visszatért – A többieket nem látom. Gondolom, még mindig keresnek, szóval nincs sok időnk.
Milyen a felszerelésed? Vannak nálad gránátok?
Az apród elkeseredetten rázta a fejét.
– Csak a vízzel és kristályrepeszekkel töltött fajta, meg
füst- és villanógránát. Négy tár a karabélyhoz, kettő
sima, kettő pedig speciálisan kezelt golyókkal töltve.
Démonra számítottunk, nem Toronylakókra! Itt van
még a késem.
– Az nem sok... Nekem a puskám, az oldalfegyverem
– veregette meg Joel a gyalogsági ásó nyelét –, és pár
robbanótöltet. Lerohanni nem fogjuk őket, az már biztos. Bár, ha jobban meggondolom...
Mintegy válaszul, egy gépfegyver ugatott fel a közelükben. Egy állat, vagy más élőlény rejtőzhetett a szemét között, és amikor előugrott a búvóhelyéről, a Toronylakók rálőttek.
– Nem kéne erősítést hívni? – kérdezte Katja. Idegesítette a helyzet.
– Leadtam az adást, nyugtázták is. De amire ideérnek,
legfeljebb a darabkáinkat vihetik vissza a bázisra. A Tükör csak félkatonai szervezet: néha lassabban forognak
a kerekek, mint kéne. Rögtönöznünk kell.
– Féltem, hogy ezt mondod...
– Ne izgulj, kislány! – vigyorgott a férfi. – Előnyben
vagyunk, mert ismerjük őket. Már csak annyit kell elérnünk, hogy ne ők irányítsanak, hanem mi. Tudsz lőni?
– Az Egyesülés apródja vagyok... – kezdte a nő, de a
következő pillanatban Joel durván taszított rajta egyet.
Mielőtt levegőhöz jutott volna, hogy méltatlankodni
kezdjen, lövedékek csapódtak a földbe. Ha a társa nem
löki el, jó néhány találatot kapott volna.
Beverte a könyökét, de a karja szerencsére nem zsibbadt el. Maga elé kapta gépkarabélyát és elsütötte. Egyál-

talán nem vallott rá, hogy célzás és gondolkodás nélkül
használja a fegyverét, most mégis ezt tette. Homloka
szinte lángolt a sisak alatt. Természetellenes élességgel hallotta Joel rohampuskájának robaját. A világ egy
pillanatig nem állt másból, csak füstből, villanásból és
fegyverropogásból, aztán vége lett.
– Nem is rossz! – szólalt meg társa a lövéseket követő
csendben. – Ezt is a kiképzés alatt tanultad?
– Mi van? – Katja révetegen nézett maga elé. – Eltaláltuk?
– Én nem. De nézd meg te magad!
A Toronylakó közvetlenül a keskeny bejárati nyílás
előtt hevert. Mikor a hátára fordították, a feje félrebicsaklott, mint valami rosszul összeszerelt játék babának. Sisakjának homlokrészen lyuk tátongott: Katja
telibe találta.
Joel leguggolt a hulla mellé.
– Azt kérdeztem az előbb, tudsz-e lőni. Azt hiszem,
választ kaptam a kérdésemre.
A nő zavarba jött. Jól esett neki a dicséret, de tudta,
nem szolgált rá.
– Véletlen volt – mondta. – Szerencse. Még soha nem
csináltam ilyesmit.
– Akárhogy is, pont erre van szükségünk. Gyere! Útközben elmondom a tervet.
– De most... – Katja elszakította tekintetét a Toronylakóról, akit alig egy perce ölt meg. – Azt mondtad, nem
jutunk ki a dombokhoz!
Féloldalas vigyor volt a válasz.
– Nem is arra megyünk.
Joel úgy becsülte, Wengrel osztaga öt-hat emberből
állhatott. Kettővel végeztek, de a férfi biztosra vette, a
többi a torony körül fog csoportosulni.
– Követni fogják a parancsait, róla pedig tudom, hogyan reagál – magyarázta. ¬– Meg kell találnunk azt a
részt, ahová nem rejtettek csapdát. A tűz fene egy dolog: ha égni kezd, nem nézi, kit hamvaszt el. Hagyniuk
kellet maguknak egy kiutat a romok közt, valószínűleg közel a toronyhoz. Azon fogunk mi is elinalni. De
előbb véghez kell vinnünk a tervünket.

Mire sikerült kicselezni a Toronylakókat a romok útvesztőjében, világosodott.
– Megfagyok – vacogta Katja. Egy tetőjét vesztett
hullámlemez bodegában rejtőztek, közelebb a toronyhoz, mint az éjszaka. Talán ezért nem kapták el őket
addig; ellenfeleik nem gondolták, hogy menekülés helyett az ellentámadást választják.
– Tarts még ki! – Joelt nem hatotta meg sem a hideg,
sem a panasz. – Ha beválik a terv, nemsokára elfelejtheted a hideget. Ha nem... Hát, akkor is.
Az apródra nézett. Szúrós fekete szeme volt; ez akkor
derült ki, mikor a hajnal első jelére felcsapta a sisak plexijét. Nem szerette az optikát.
– Ellenőrzés!
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Újratárazták fegyverüket, megvizsgálták, hogy még
mindig hibátlanul működnek-e. Utána a férfi maga elé
helyezte a négy robbanótöltetet. Lehántotta a műanyag fedőlapot a téglalap alakú tömbök hátuljáról, így azokat immár egyetlen mozdulattal fel lehetett tapasztani bárhová.
– Tizenöt másodpercre állítom – morogta. – Elégnek kell lennie. Ennyi idő alatt úgyis eldől minden; ha
többet hagynék neki, Jeb még kijutna a toronyból... Mi
bajod?
– Nem hiszem, hogy képes leszek rá! – Katja átfogta
térdét karjaival, és előre-hátra dőlve, fájdalmas arckifejezéssel bámult maga elé. – Rám bízod az életedet, az
egész bevetés sikerét, de kudarcot fogok vallani. Este
óta bizsereg a homlokomon egy pont, szinte megőrjít,
néha gondolkodni is alig tudok. Kell lennie valami...
– Nincs más! – förmedt rá Sovelsky. – Vagy megcsinálod, apród, vagy itt pusztulunk! Előbb persze én, de
aztán rád is sort kerítenek. Előbb vagy utóbb... Attól
függ, mennyire kanosak.
Kesernyés elégtétellel bólintott a nő rándulása láttán.
– Ami a homlokodat illeti, érdekes a dolog, de egyáltalán nem rossz, sőt! Ezért tudtad eltrafálni a Toronylakót, és lehet, ez ment ki minket innen. Ha sikerül vis�szajutnunk a bázisra, beajánllak az egyik Felkentnek.
A katonáknál ritkán ébrednek fel az efféle képességek.
– Miféle képességek? – A hirtelen támadt izgalom elfeledtette az apróddal kétségeit, félelmét, még a hideget
is. A férfi, aki jól látta ezt, vigyorogva folytatta.
– Majd később elmondom. Addig is hallgass az ösztöneidre, engedd, hogy vezessenek! Az életünk múlhat rajta.
– Rendben, Joel. Mindent megteszek.
– Annál több kell. Dologra!
Kúszva közelítették meg utolsó kiszemelt fedezéket.
Onnan már szabad szemmel is láthatták a toronyban
figyelő alakot, aki időnként aprót mozdult, hogy el ne
gémberedjen.
–Jeb, Jeb, Jeb – morogta Joel. – Te ravasz kurafi! Tudtam, hogy nem tágítasz innen. Vártad, hogy a kutyáid
felhajtsák a vadat, de nem jött be a terved!
– Joel, csináljuk, vagy annyira elgémberedek, hogy
még a ravaszt sem tudom meghúzni!
A férfi bólintott. Fél térdre emelkedett, a hátára csapta
a szíjon lógó rohampuskát. Két robbanótöltetet az övére erősített, a másik kettőt a kezébe fogta. Katja most
először látta feszültnek.
– Akkor, ahogy megbeszéltük, kislány. Ne hibázz!
– Várj! – szólt a nő, mielőtt Sovelsky elrugaszkodott
volna. – Egész éjjel meg akartam kérdezni, csak nem
volt alkalmam rá... Mitől vagy ilyen átkozottul gyors?
A férfi vigyorában ezúttal egy kis keserűség is felsejlett.
– Mauraz módszer. Bevetések előtt a katonák gondosan kifejlesztett és kezelt szérumot kapnak. Kígyóméregből. Növeli az állóképességet, a gyorsaságot. Nálam,
miután a pusztában megmart egy kígyó, felléptek bi-
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zonyos mellékhatások. A gyorsaságom az egyik, de a
többiről, hidd el, nem akarsz tudni!
Katja némán emésztette a hallottakat. Végül bólintott
– remélte, nem ült ki arcára a viszolygás.
– Értem. – A vállához szorított puskatus valahogy biztonságérzettel töltötte el. – Kész vagyok.
A Tükör-katona kettőt rugózott, majd nyílvesszőként
vágódott a fedezék mögül a torony irányába. Úgy tűnt,
csak a célját figyeli, mégsem lépett gödörbe, nem bicsaklott ki a lába. Nem látszott rajta az átvirrasztott éjszaka; Katja irigykedve nézte, hogy cikázik a derékig
érő, mocsokkal borított betonkoloncok között.
De nem csupán ő figyelt fel a mutatványra.
Az első Toronylakó három másodperccel Joel indulása után fedte fel magát. Vállhoz emelt fegyverrel bukkant fel egy acélkuka rozsdaette maradványa mögül.
Az aránytalanul hosszú, vékony puskacső bizarr ormányként meredt Joel felé. Katja egy villanásnyi ideig
elcsodálkozott a bizarr látványon, aztán egy rövid sorozatot küldött az alak hónaljába és nyakába.
Normál tudatállapotban nem lett volna képes ilyesmire, de valami történt vele, mialatt Joel a toronyhoz
rohant. Amint tüzelt, a különös bizsergés átterjedt
egész koponyájára, de ez furamód nem zavarta többé.
Érzékei hihetetlen módon kiélesedtek: a gépkarabély
rúgását földrengésnek, a lövések halk pattanását men�nydörgésnek érezte.
És ha mindez nem lett volna elég, tudta, mi fog történni. Az elkövetkezendő események mozaikdarabkákként villantak fel előtte, és ő azonnal a helyére illesztette mindet.
Sovelsky odaért a falhoz. Rácsapta a robbanótöltetet
a repedésekkel teli betonra, majd oldalra pördülve kitért a felé sistergő lézersugár elől. Újabb töltet került a
helyére, és mielőtt a Toronylakó jobb pozíciót keresve
eltalálhatta volna a Tükör-katonát, Katja leszedte.
Az apród is helyet változtatott. Nem uralta teljesen saját mozdulatait, ezért erősen beütötte térdét
egy kiálló vascsőbe. A fájdalom egészen a tarkójáig
nyilallt. Katja nem törődött, nem törődhetett vele:
összeszorított foggal célra tartott, és várta, hogy leendő célpontja felbukkanjon.
A következő pillanatban sisakos fej jelent meg a
távcső lencséjében. A nő habozás nélkül lőtt, majd
jobbra fordult. Ujja fordulás közben is a ravaszra
feszült: Joel közel volt ahhoz, hogy a saját társa végezzen vele. Ha észre is vette azonban a feje fölött
becsapódó golyókat, nem volt ideje hátrafordulni;
tovább járta szédítő táncát.
Mire a negyedik töltetet is elhelyezte, tizenkét másodperc telt el. Katja lekaszálta a torony sarka mögül előugró, kéziágyút markoló Toronylakót. Látta, hogy társa
már-már emberfeletti sebességgel rohan a romok nyújtotta fedezék felé, és – mivel most már nélküle is tudta,
mit tenne ellenségük – az odafönt fészkelő Jeb Wengler
felé fordította a gépkarabély csövét.

A villanás előbb ért el hozzá, mint a hang, és majdnem megvakította. Aztán jöttek az egybefolyó robbanások, amelyeket felfokozott hallásának köszönhetően sokszoros erővel érzékelt... A világvégét, vagy a
Peremvidék születését képzelte ilyennek. A lökéshullám a levegőbe emelte, bakancsának orra épphogy
csak érintette a földet.
A torony derékrésze gyakorlatilag eltűnt, törmelékké
és faszilánkká lényegült át. Épen maradt teteje dőlni
kezdett, majd óriási robajjal a romok közé csapódott. A
por szürke felhőszirmokat bontott, amelyek beborítottak betont és fémet, élőt és holtat egyaránt.
Mire Katja magához tért, minden elcsendesedett.
Nem tudta, mennyi ideig lehetett eszméletlen: órája eltörött, az eget pedig szürkéskék esőfelhők borították,
így a nap állásából sem következtethetett az időre. Bámulta egy darabig az egymást kergető fellegeket, majd
erőt vett magán és felült.
Nyomban súlyos, lüktető fejfájás tört rá. A korábban
átélt szuperérzékelésnek nyomát sem érezte már, csak
azt, hogy por borítja, és hogy az orrából szivárog a vér.
Keze görcsösen szorította gépkarabélyát. Örült, hogy
nem veszítette el a fegyvert; védtelennek érezte volna
magát nélküle.
Tétován botladozott a torony maradványai körül. Sovelskyt kereste, de csak letépett végtagokat és egy haldokló katonát talált.
A Toronylakó jobb oldala teljesen eltűnt a rászakadt
betonmorzsalék alatt. Pislákolt még benne annyi élet,
hogy Katja közeledtére megemelje fejét, de vérhártya
borította szemével már semmit sem látott. Az apród
összeszorította fogát, aztán fejbe lőtte; felesleges lett
volna tovább kínlódnia.
– Remélem, velem nem ezt tervezed – szólt a háta mögött valaki rekedt hangon.
A nő megperdült, de sikerült megálljt parancsolnia
ujjának, mielőtt meghúzta volna a gépkarabély ravaszát. Halványan felrémlett benne, hogy aznap már másodszor végzett kis híján a társával.
Sovelskyről cafatokban lógott a testpáncél; sisak és
fegyver nélkül, zúzódásokkal borítva állt az egyik
nagyobb törmelékhalom mellett. Poros arca szürke
volt az átélt viszontagságoktól, akár egy hulláé, de
azért mosolygott.
– Joel! A frászt hozod rám!
– Nem is örülsz, hogy látsz?
– Dehogynem, ember! – Katja nagyot fújt. – Téged kerestelek. Hogyan úsztad meg?
A katona megemelte a kezében tartott, kicsorbult élű
gyalogsági ásót.
– Sikerült kijutnom a robbanás hatósugarából. A törmelék engem is betemetett, de kiástam magam.
Elvigyorodott, ahogy végigsimított a viharvert
eszközön.

– A Mauraznál belénk nevelték, hogy ez a legjobb barátunk. Nagyon hamar rájöttem, igazuk van. Most is
kihúzott a szószból.
Nehézkesen leült egy többé-kevésbé sima betonkockára. Katja melléje sántikált, aztán egy percig csak élvezték a nyugalmat és a csöndet.
– Megvárjuk az erősítést? – kérdezte végül az apród.
– Nem, kislány, elindulunk. Lefogadom, hogy félúton
találkozunk majd velük. A fene tudja: attól még, hogy
elbántunk Jebékkel, egy percig sem szeretnék tovább
itt maradni.
– Igenis, uram, értettem! – vágta rá Katja, mire mindketten felnevettek.
A méretes betonlap elmozdult. Néhány másodpercig egyensúlyozott a halom tetején, majd hangos csattanással a földre zuhant. A mélyedésből, amit eddig
rejtett, terepszínű ruhát viselő megviselt alak mászott
elő. Kezében egy gyalogsági ásót szorongatott. Szőke
haja alól vér csordogált, szeszélyes térképmintát rajzolt
megnyerő arcára.
Néhány lépést tett. Megingott, majdnem elesett, ezért
inkább leült a földre. Rögzítette derékszíján az ásót, és
eközben rátapintott elveszettnek hitt kulacsára, amitől
felderült a tekintete. Hosszan, nagy kortyokban ivott.
Odalett az osztaga, a felszerelése, a Tükörtől lopott
információkat sem sikerült átvenni. De legalább élt,
és neki nem is számított más. A Tornyok vezetősége
nem fogja tolerálni a kudarcát, de majd kitalál valami mentséget.
Jeb Wengler mindig is jó volt ebben.
Messzire dobta a kiürült kulacsot, és vidáman felnevetett a barátságtalan égre.
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Szabadok, foglyok...
Vass Sándor

Szabadok, foglyok,
Völgyek és dombok;
Óceán, folyó,
Kötél vagy golyó;
Semmi sem számít,
Semmi sem minden,
Kígyó a fűben,
Holló az égen.
Megtartás, esküvés,
Kínlódás, szégyen,
Szíved a lábadnál,
Kardod a kézben.
Így zúzzuk porrá világunk szépen.
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