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„Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vessző találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak ujabb csodára!”
(József Attila: Pünkösd előtt / részlet)
„Suhog a vessző, szaggat, mélyre váj
s oly jó, ha fáj, oly izgató, oly édes,
mindig is vonzott forró borzadály
a fájdalomhoz, a könnyes sötéthez.”
(Nadányi Zoltán: Sirató / részlet)
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BALOGH GYULA
A vessző mindig jön!
M. L. mester unottan vágott neki a hatemeletes magasságnak. Fekete cipőt, és hozzá egyáltalán nem illő
barna színű bársonynadrágot, sárga pólót és zöld farmerdzsekit viselt. De most mindenekfelett vörös és kék
volt: az arca, nyakán az erek, az ujjain a körmök alatt a
véraláfutások.
A Mester a válság óta lett munkanélküli. Korábban
Fiat puntó – imitátor volt egy nagykállói autókereskedésben, ahol igen jól ment a sora: naphosszat csak berregnie és búgnia kellett, néhanapján, ha a vásárló nem
volt elégedett a fordulatszámmal, kipufogni. Titkon a
tengelykapcsoló utánzása volt a kedvence! Könnybe
lábadt szemmel mesélte a barátainak, hogy a nagy Kipling nyomában jár, bár egyelőre még csak kuplung…
Hiába, szerette a hivatását; munka után a helyi Szélvédőmosó Dalárdában tökéletesítette hangtechnikáját,
alacsony oktánszámú benzint ivott esténként tévénézés
közben, álmában pedig Q7-es Audikat utánzott – mert
adott a szakmai előmenetelre!
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Ám jött a válság, és elbocsátották. A Mester naphosszat csak a tévét bámulta: elalélt a Grace klinikán, elaludt a Született feleségeken, javában horkolt, miközben
televíziója berregett, búgott, néhanapján kipufogott.
Reggelente tévézajra ébredt, és este tévézajra aludt
el.
– Tévépásztor, ez leszek! – mormolta fogai közt a
szavakat egyik este, miközben Gaby épp a kertésszel
hentergett a Lila akác közben, Susan és Mike pedig
adósságaik miatt kénytelenek voltak bérbe adni a házukat.
– Tévépásztor – mormolta fogai közt a szavakat,
míg unottan nekivágott a hatemeletes magasságnak;
kint havazott, hócseppek csorbultak őszülő tarkóján
vízzé és sárrá. Örült a sikátor-szűk lépcsőháznak, a testére áramló, hagyma- és ecetszaggal keveredő bérlakásmelegnek.
Egy kis Amerika a kilencedik kerületben, a Mester
utca és az Ibolya utca kereszteződésénél: Speak Down
Media Szerkesztőség. A Mester hirdetést szeretett volna feladni, a következő felirattal:
„Gyakorlott tévépásztor, minőségi gyártóktól szerzett elsőrangú tapasztalatokkal tévépásztorságot vállal.
Elsősorban bennlakásos munkalehetőség érdekel, teljes
körű ellátással. Amíg gyermekeivel, férjével/feleségével foglalatoskodik, nem marad magára a tévéje, legyen
az bármilyen gyártmányú! M. L. Mester: a megoldások
mestere.”
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– Sit down, please! – kínálta hellyel a beérkezőt
a Szerkesztő az irodahelyiségnek csúfolt, hajópadlós,
rozoga lakásban. A korábban falfehér falakat már rég
koszos, penészes árnyak lepték be; és a csúnyán sárga
íróasztal fölötti képkeret nélküli képről az Arlington temető metszete meredt rá. A Kennedy sírhely az örök
mécsessel, ahol a feleségével együtt nyugszik az elnök… A Szerkesztő egyébként egy mukkot sem tudott
többet angolul annál, hogy „Sit down, please!”, ezzel az
egy mondattal akarta ellensúlyozni az irodában a szegényes külsőt.
– Egy újsághirdetést szeretnék feladni! – szólalt
meg magyarul M. L. Mester, és válla fölött feszengve
rándult a farmerdzseki kopottas pántja egészen.
– Én is magyar vagyok, beszélhet magyarul nyugodtan – vont vállat a Szerkesztő, ízes bihari magyarsággal, és az asztalon lévő magazint böngészte: valami
huszonnyolc éves orosz szépség kémkedett Amerikában, lebukott, de egy kémcsere után most ő Moszkvában a haza hőse. Hatalmas állami kitüntetést kapott, ám
mindezek felett bomlasztóan jól néz ki, a Maxim magazin címlapján díszeleg tökéletes teste, a fotózásáról
készült video rajta van a Youtubon.
A Szerkesztő bolondult az orosz szépségekért, alig
vett tudomást az előtte négyfajta ruhaszínben, kétfajta
testszínben, és háromféle testszagban zavartan piszmogó lúzerről. Ehelyett a magazint lapozta tovább: a
marokkói herceg tangeri rezidenciájánál előszeretettel
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alkalmaznak európai tevepásztorokat, egyfajta státusszimbólumként.
A bulvárlap, a tangeri herceg kapcsán, hosszasan kitért a tevék tartására, szokásaira. A tevehímek úgy mérkőznek meg egymással a nőstények feletti uralomért,
hogy miközben egymás körül lehajtott fejjel köröznek,
megpróbálják megharapni a másik lábát vagy fejét, és a
másikat feldönteni. Miután a vesztes teve visszavonul a
küzdelemből, a győztes meghempergőzik a földön, és a
földhöz dörzsöli a feje hátulján található szagmirigyeket. A domináns hím ezt követően az összes nősténnyel
párosodik.
Na, ez jó, gondolta a Szerkesztő, ez a domináns
hím, ez akár lehetne ő is. Szívesen odadörgölné a földhöz szagmirigyeit, ha Kurnyikovához, Sharapovához,
vagy ehhez az orosz kémnőhöz hasonló egypopójúakkal kellene aztán párosodni!
Alig leplezett megvetéssel begépelte a hirdetés szövegét, majd anélkül, hogy számlát adott volna, útjára
engedte a jövevényt.
Egyes feltételezések szerint a magyarság őshazájában már ismerte és tartotta is a tevét, és a honfoglaláskor magával hozta a Kárpát-medencébe, bár ezt eddig
csontleletek nem támasztják alá. Tudjuk, hogy amikor
1189-ben Barbarossa Frigyes a keresztes hadakkal átvonult Magyarországon, III. Bélától három tevét kapott
ajándékba. Ezt is a magazinban olvasta a Szerkesztő.
Azt, hogy válság van, nem kellett újságból megtapasz7

talnia: érezte. Ha nem lett volna válság, valószínűleg
csak hírlapi kacsának gondolta volna a válságról szóló
híreket, és nem érezte volna. Ám ha érezte volna, a valóságtól elrugaszkodva, ad abszurdum, attól még lehetett volna válság, a hírlapi kacsák válsága.
Válság és valóság: erről cikket szeretett volna szerkeszteni. Most itt állt szerkesztetlen cikk nélküli Szerkesztőként. Sehol egy orosz szépség, sehol egy egypopójú, sehol egy jó kis keresztes hadjárat, és bizony,
nincsenek tevék sem. Csak a lúzer hirdetésfeladók.
Csak a kispénzt hozó újsághirdetések. Feladni… Ekkor
megakadt szeme a begépelt szövegen: tévépásztor… A
csudába a vesszőkkel, vesszenek azok is! Tevepásztor
– ez már diadalmenet:
„Gyakorlott tevepásztor, minőségi gyártóktól szerzett elsőrangú tapasztalatokkal tevepásztorságot vállal.
Elsősorban bennlakásos munkalehetőség érdekel, teljes
körű ellátással.”
Így adta fel a hirdetését a Marha-nagy Lúzer Mesternek, vagyis M. L. mesternek. Szórakozott volt, fáradt.
– Sit down, please! – szólalt meg félhangosan, és
megelevenedtek előtte az Arlington temető árnyai. Feladta…
A Mester unottan botorkált a Tűzoltó utcai bérlakása felé. Még a Szélvédőmosó Dalárda tagjaként megszokta, hogy az a szokása, hogy szokatlan helyen nem
tud elaludni, egészen szokványossá lett. A bérlakás a
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harmadikon volt, lift sehol, gyalog kellett felcaplatnia.
Szintről szintre, emeletről emeletre, egyre sötétebbnek
látta és egyre nyomasztóbbnak az ingatag lépcsőfordulókat. De végre megérkezett. Benyitott.
Elképesztő látvány tárult elé: az ágylábhoz egy valóságos teve volt odakötözve, mellette hevesen gesztikulált főbérlője egy talpig lepedőbe öltözött csodálatosan szép nőnek.
– Ön adta fel ezt a hirdetést? – kérdezte alig leplezett orosz akcentussal a nő.
Kiderült, az orosz szépség átutazóban van Magyarországon tevéjével együtt, és a tangeri herceghez
igyekszik. Már másfél hónapja tevepásztort keres, és
borzasztóan megörült a nem várt hirdetésnek.
M. L. mester, mikor megértette, mi történt, egyből
megérezte a kivételes lehetőséget. Kicsit csodálkozott,
hogy hogyan maradtak le a hirdetésből a vesszők, de
nem tulajdonított ennek nagyobb jelentőséget.
– A vesszők jönnek-mennek, örök mozgásban vannak – jegyezte meg találóan a nő –, ám ha itt van a
közelemben egy adott vessző, akkor nem marad más
választása, minthogy jön. A vessző mindig jön!
****
A Szerkesztő az irodájában értesült az immáron
tangerben élő, és nevet változtatott T. L. mester, azaz
Teve-nagy Lúzer Mester szerencséjéről. A képeslap képes részén, a Maxim magazinból megismert orosz bes9

tia volt látható, amint kezében hosszú, szálkás vesszővel noszogat egy karóhoz kötözött, harminc év körüli,
kékszemű férfit. A képeslap képtelen felén az alábbi
üdvözlő szöveg volt olvasható:
„Szerkesztő Úr! Köszönöm vesszeinek elmaradását,
meghozták a szerencsémet! Tevepásztornak érkeztem,
de egy titkos betegség – morbus hungaricus – legyilkolta a teljes teveállományt. Az orosz hölgy nagyon sírt
a tevék miatt. Találkoztam itt egykori kórustársammal,
aki megalapította a tangeri Fékbetét Világvégét Féltők
szektáját, és vajból van a szíve. Elhatároztuk, hogy kedvére teszünk a hölgynek! Most nagyon boldog vagyok:
naphosszat búgok, berregek, néhanapján, ha a gazdám
nem elégedett a fordulatszámmal, kipufogok!”
A Szerkesztő lerakta képeslapot, és az előtte heverő
hirdetésbe mélyedt:
– „Alomtakarítást és más házimunkákat vállal
Moszkvában igényes, ötvenes úr.”
A szépséges orosz nőkre gondolt, és a következő
hirdetést adta fel:
– „Álomtakarítást és más házimunkákat vállal
Moszkvában igényes, ötvenes úr. Hirdetéseket „Gyakorlott Szerkesztő” jeligére fogadunk a kiadóba.”
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Bíró Gyula
Remegő vessző…
Látni az elkerülhetetlent… és nem elmenekülni.
Nyílvesszőként szakít át és rombol. Rombolok magam
körül, magamban mindent és mindenkit, ami én vagyok
és ami nem én vagyok.
1.
Késő este van. Szombat. A fiatal pár, a nő és a férfi
lefekvéshez készülődik… Harmincas éveik elején járnak. K. és M.. Mezítelenek… Megszokott dolog. Számukra. A mezítelenség. Szexuális jelentősége a meztelenségnek nincs. Semmi izgató abban, hogy meztelenül
mutatkoznak egymás előtt. Alig észrevehető testiség.
Szombat van. Szexelni fognak. K. és M. Tudják. K. is és
M. is. Elalvás előtt… Különös lustaság, ami körül lengi
a teret, benne a kiüresedő testek testiségüktől fosztott
mivoltukban. Szertartások, amik a megszokás nehéz
terhét viselik. Előjáték nincs. K. sem és M. sem igényli.
A véletlen érintéseket is kerülik. Észrevétlen keresztezett utak. Egy hete voltak együtt utoljára. Szombaton… Hat éve, amikor megismerték egymást, minden
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más volt, legalább naponta egyszer szerelmeskedtek.
Akkoriban néha viccelődtek rajta, hogy milyen lenne,
ha csupán hetente egyszer tennék. Mostanában a heti
egyszer egyre gyakoribbá vált. Mindez így volt egészen
egy évvel ezelőttig. M. abbahagyta a fogamzásgátlást.
Gyereket akarnak. K. és M. is. Előhúzó ideg…
2.
Fogantatási kampány… M. nyögéssel válaszol K.
minden rutinszerű döfésére. Máshol jár. Gondolatban… már máshol. M. megmoccant félálmában, kinyitotta a szemét. A pirosló digitális óra számai élénken
izzanak a szoba sötétjében. Körülbelül háromnegyed
óra telt el… elmúlt a szombat. Ez a szombat is. M. az
alvás és az ébrenlét határán egyensúlyozva megpróbálja eldönteni, hogy felkeljen és kimenjen-e a mosdóba,
vagy maradjon mozdulatlan. A félig éber elme gondolatai visszatértek a tíz évvel azelőttre, amikor első éves
egyetemista volt.
M. a szemeszter előtti utolsó nyáron megismerkedett egy fiúval, aki néhány évvel idősebb volt nála. B.
Néhány nappal a megismerkedésük után M. és B. már
lefeküdtek egymással, és utána is minden alkalommal,
amikor csak lehetőségük volt rá. M. visszagondolt B.
apró albérleti lakására, amelyet a hétvégekre el sem
hagytak, minden szombatot az ágyban töltöttek és szeretkeztek. Mindig őrült rohanás kezdődött, hogy felöltözzenek és odaérjenek az állomásra, hogy M. elérhesse
az utolsó járatot. Szabadon rezgő húrozat…
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3.
Most, tíz évvel később, ahogyan az ágyban feküdt,
oldalra fordítva a tekintetét, a férjét, K.-t látta. K. hátát. A
férje hátát… Nehézkes együtt légzés… Nagy erősfeszítés
árán M. kikelt az ágyból, kisétált a vécére, villanyt kapcsolt, leült és az arcát a kezébe temette. Zokogott. Maga
sem tudta miért. Ragacsos érzés… Egy éve próbálkoznak. Mérgezett hegyű nyíl, kénbe mártott pokolillat…
4.
M. a szokásos szerda esti kimenőjén a barátnőivel
koktélozni megy a város egyik frekventált bárjába. Az
este iszogatással, vacsorával, beszélgetéssel és tánccal
telik. Néhány férfi közeledni próbál. Nem sikertelenül.
A társaság bomladozik… M. egyedül marad az asztalnál. Nem bánja… Teljesen véletlenül ki sétál be a bárba? B., a férfi, akivel elsős egyetemistaként ismerkedett
meg és néhány hónapig az önfeledt testiség és szerelem
minden finomságát kiélvezték. Azonnal megismerték egymást. M. és B. az egész estét együtt töltötték,
megbeszélve kivel mi történt utolsó, viharos és sebzett
találkozásuk óta.
M. megtudta, hogy B. az ország másik felében
dolgozik, de éppen a városban tartózkodik és a helyi
egyetemen tart előadásokat vendég professzorként. Az
egyetem közelében egy hotelben lakik. B., aki csupán
néhány évvel volt idősebb M.-nél, még mindig nem él
együtt senkivel, de volt és talán van is egy-két barátnője. Otthon…
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B.-t férfias kisugárzás és a megbízhatatlanság könynyed-fojtó levegője vette körül. Még mindig… Annak
idején csodálatos dolognak érezte M., hogy a barátnője
lehet, de végül azért szakított vele, mert rájött, hogy a férfi nem hű hozzá. Furcsa érzés kerítette hatalmába. Furcsa
és régi érzés. A barátnőkkel töltött kellemes esték…
5.
Másnap B. megjelent M. munkahelyén és elvitte egy gyors ebédre. Az ebéd jó alkalomnak látszott
B.-nek, hogy elhívja M.-et vacsorázni. Ártatlan esték,
ártatlan vacsorák…
6.
Csütörtök van. K. kimenő napja. A barátokkal. A
nő úgy gondolja nem szükséges elmondania B.-vel való
találkozását, az ebédet és természetesen a vacsora meghívást sem. M. szerint az este teljesen ártalmatlan lesz,
így felesleges említenie is. Amúgy is olyan étterembe
mennek B.-vel, amely a – város mellett – eldugva található, ahol nem valószínű, hogy meglátják őket.
7.
Parányi figyelmességek, finom flört, picinyke
ürügy egy-egy apró érintésre. B. arra számított, hogy az
hotelszobájában az ágyban végzik. M. fejében azonban
meg sem fordult a hűtlenség gondolata. Szerette K.t. B.-t még mindig vonzónak találta, de az idegesti és
zavarja, hogy B. arra számít, hogy szeretkezni fognak.
Meleg érintések, hűvös fogadtatás, a hazafelé úton néhány visszafogott és visszakozott tréfálkozás. Bukdácsoló vesszőröpülés…
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8.
A viszonzott érzés, mint a kilőtt nyílvessző, nem
visszavonható, a lelket elöntő melegség nem tehető
meg nem történtté.
9.
Néhány pillanattal azelőtt, hogy M. kiszállt volna
az autóból, úgy beszélgetnek, mint akik soha többé nem
látják egymást. M.-et hirtelen jött melegségérzet önti el,
nosztalgia, feltörő lélegzetvétel, majd könnyedén megcsókolja B. arcát. M. sem tudja mi történik vele, amikor
két kezébe fogva B. arcát szájon csókolja. M. zavarba
jön és gyorsan kiszáll az autóból. Besiet…
10.
B. az összegyűlt hallgatók tekintetét figyeli. A
hallgatók abbahagyják a jegyzetelést. „Valami van az
okságon túl… Találkozik egy férfi meg egy nő. Két magányos és mélabúba mártott test és lélek. Megtetszenek
egymásnak. Vágyaik és vonzalmuk nyilvánvaló. Elindul az íj felajzása. Arra vágynak, hogy összekapcsolják
az életüket… Alig várják, hogy kettesben legyenek és
egy pillanat alatt a remegő nyílvesszőjüket egymásba
hasítsák. Megvallott érzelmek. Végre eljön ez is. Egy
szép nap kettesben sétálnak az erdőben, ahová gombászni indultak. Megfeszült lélegzetvétel, hisz mindketten
tudják, hogy az a bizonyos pillanat most van, nem szabad elmulasztani. A csönd tapintható körülöttük, a nő
akaratlanul és váratlanul beszélni kezd… A nyílvessző
félhangosan szelve a teret akaratlanul és váratlanul jön.
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A vessző jön. Beszélni kezd… – virágokról és gombákról. Aztán a vessző időtlen száll a térben. Csönd. A férfi
szavakat keres. Megfeszíti az ideget és szavakat keres
a vallomáshoz. Beszélni kezd… De ahelyett, hogy a
szerelméről a szerelem érzetéről beszélne a nő meglepő
nyitása után … ő is a virágokról és gombákról beszél. A
szó mint kilőtt nyílvessző, nem visszavonható. Visszafelé az úton is a virágokról és gombákról beszélnek. Már
nem is beszélnek, hanem társalognak. Kétségbeesetten,
mert tudják, hogy a szerelemről kettejük között soha az
életben nem esik szó többé. – Gondoljanak bele! Miért
van az, hogy az ember a szerelem elvesztését bármikor könnyedén feldolgozza, ha annak oka van? És soha
meg nem bocsátható önmagunk számára, ha minden ok
nélkül veszítjük el… Ha látnánk az elkerülhetetlent, vajon akkor sem menekülnénk el előle?” – Csapódjanak
a világ húsába, mint a remegő nyílvessző! A pillanatba,
amely nem ismételheti magát…
11.
K. egy órával később érkezik haza. M. már az ágyban, és úgy tesz, mint aki alszik. K. részegségével rásegítve hamarosan álomba merül. M. egyenletesen lélegzik és gondolatai az est pillanatai körül forognak. Furcsa
bizsergés fogja el. Összeszorított comblélegzet…
12.
Milyen egyszerű az egész… Egyszerű és könnyű.
Az egész estét együtt tölteni egy férfival, és senki nem
szerzett tudomást róla. Főképp K. nem. M. gondolatai
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az este körül járnak. Zakatolnak… Ritmikus táncot lejt
a gondolat, a férfi simogató baritonja, a csókjuk a kocsiban, és a fiatalkori szerelmi együttlétek jóleső és simogató emlékképei. Miután M. hazament a találkáról,
másnap reggel szerelmeskedtek K.-val. Szombaton és
vasárnap is. Többször is. Végig B.-re gondolt. Egész
hétvégén élvezte az örömöket. K-val… Ártalmatlan
fantáziák.
13.
B. egy üzenetet hagyott M.-nek, hogy csütörtökön
hazautazik… és lehet, hogy soha többé nem találkoznak.
Talán találkozni kellene, csak még egyszer – gondolja
M. Könnyű lenne elintézni. Ahelyett, hogy szórakozni
megy a szokásos szerda esti barátnőivel, az estet B.-vel
tölthetné. Tárcsázás… izgató félelem ízlelget. Kicseng.
A szám nem felel. Elfutó bátorság. Újra tárcsázás…
Kicseng. Felveszik. B. az. M. magabiztos félelemmel
közli, hogy találkozzanak. Régi barátok… Talán soha
többé nem találkoznak. Felajzás...
14.
B. örül és meglepett, hogy M. felhívta. Javasolja,
hogy M. menjen elé a hotelba és megbeszélik az est további programját.
M. a barátnőinek azt mondja, hogy a húgához kell
mennie annak gyerekeire vigyázni. K.-nak, hogy ma
későn érkezik, mert a barátnőivel táncolni megy. K.
nem bánja.
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15.
„Önök szerint… – folytatja B. az előadást. Rómeó
és Júlia ma benne lenne a világirodalom forgatagában,
ha nem így és ilyen módon írja meg a mester a művét?
Rómeó és Júlia boldogságuk csúcsán összeházasodnak. Kimondják a választás leggyötrelmesebb szavát:
az igent. Egymásnak. Kilőve a sorsnak azt a bizonyos
nyílvesszőjét, ami visszavonhatatlan és nem tehető meg
nem történtté. És mi történik akkor, ha a házasság kimondása után röviddel nem szenderülnek jobblétre?
Néhány év elteltével, mondjuk öt év, hét év, netán tíz
múlva egymásra sem tudnak nézni. Minden vessző más
és más, de törvényszerű röppályát ír le. Van olyan ves�sző, amelyik bukdácsol és kacsázik, és van, amelyik
stabilizált röppályára állva csapódik a célba, vagy egész
egyszerűen elfáradva leesik. Beteljesületlen…”
16.
M. ideges. A B.-vel való beszélgetés a szállodában
ügyetlen és különös zavartsággal és feszültséggel teli.
A bárba mennek. A zavar zavara fokozódik… mindazonáltal van egy érzés, amely mindkettejüket elönti és
boldogsággal tölti el, mintha még mind a ketten diákok lennének és a külön töltött évek meg sem történtek volna. M. viselkedése más. B. a második ital után
megérinti M. lábát, aki nem visszakozik… M. szeretné
megnézni B. szobáját… Mindig kíváncsi volt egy hotel
szobájára. Felmennek… A szobába lépve csókolózni
kezdenek és vetkőztetni kezdik egymást. Szinte mielőtt
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M. levegőt vett volna már a padlón fekszenek. Mezítelenül. Szerdán. Mezítelenül a padlón. B. végzett. M.
kissé megriadva a gyorsaságtól zavarba jön. A zavar
zavarodottsága. B. elnézést kér. Sosem szűnt meg szeretni M.-et és nagyon… még mindig. Ígéri, kárpótolja.
És így is tesz. Újra kezdi… Az ágyban. Mezítelenül.
Szerdán. Másodszor. Mezítelenül az ágyban. M. testének olyan megértését érzi, amelyet K.-nál soha nem
tapasztalt. B. második benne léte lassú, hosszadalmas
és finom volt. Ölelkezve feküdtek, de nyugalmuk nem
tart soká. M. agyát, az estén először hatalmába kerítette a bűntudat. B. kérte, hogy maradjon éjszakára, hívja
fel K.-t és találjon ki valami ürügyet, hogy miért nem
megy haza. M. hallani sem akar róla, haza kell mennie.
Öltözni kezd. A beszélgetés B.-vel erőltetett és egyre
feszültebbé vált…
17.
A bűntudat és pánik, hatalmába kerítve a tudatot,
mint a húsba hatolt nyílvessző, amit szeretnénk kitépni az eleven lüktető húsból, de már mindhiába. Sebbé
hasadó, megfeszülő izomtónus. A vessző belénk furakodva visszavonhatatlan áramoltatja szét az elkerülhetetlent, amit nyilvánvalóan láttunk, de sorsunk megpecsételőjévé lett.
18.
K. már aludt, amikor M. hazaért. Csendesen, hogy
fel ne ébressze K.-t levetkőzött, megmosakodott, majd
bemászott az ágyba. Ezután K.-t ébresztgetni kezdte,
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majd finoman magába vezette. K. örömmel vette M.
szokatlan szenvedélyes közeledését, élvezte az erőfeszítés nélküli szeretkezést. Stabilizált röppálya…
19.
A következő nap B. hazatért. Soha többé nem látták
egymást. Más nap M. ovulált és megtermékenyült. A elkövetkező három hétben K.-val minden másnap szerelmeskedtek. Bűntudattal fűszerezett mámorforgácsok.
M. boldog volt, amikor rájött, hogy terhes. K. is.
M. félelme és bűntudata elmúlt. Elhitette önmagával,
hogy az egész meg sem történt. A kisbaba K.-é. B-vel
csupán egy alkalommal, míg K-val abban a hónapban
körülbelül tizenhatszor.
20.
Kilenc hónap múlva M. lánygyermeknek adott
életet – kis b –. Az apa személye soha nem derül ki…
KB ennyi ez a történet. Visszavonhatatlan, mint a kilőtt
nyílvessző. Jött… Bennem-benned csapódott vessző…
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Kocsis Csaba
A vessző, az mindig jön...
Dajka István díszes ostorával meglegyintette az
ökrök tomporát. A szekér komótosan megindult. A bakon ülő feje hamarosan lekonyult, de fel-felizzó pipája
jelezte, van még benne élet. – Nem kellene hadakozni
ezzel a sok senkiházival – gondolta. – Milyen rendszer
az, amely megszámolja a tyúk alatt a tojást, lesöpri a
padlást aszály után?
Bántotta, hogy nagybátyja megfutamodott a kommunisták elől. Ráadásul ilyen profánul, hogy meghalt.
Három éve örült volna az örökségnek, de most meg
van átkozva a föld. Cselédfalu ez még mindig, ahol él.
Kilenc holdjával módos embernek számított, és még
ötöt igényelt a gróféból, ha már megadta az Isten, hogy
gyarapodjék. Aztán az öregek is ráhagyták a maguk hat
holdját, de az már túl volt a Bogárzón. Ehhez jött Dajka
Áron hagyatéka a szomszéd faluban. Nem is lehet egy
nap alatt körbejárni az új birtokot.
Mikor szegénységben éltek, sokan voltak, de boldogok. Most már van föld, de nincs, aki megművelje.
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Nagy volt a család, de megfogyatkoztak háborúban,
betegségben. Nagyapjáék nyolcan, apjáék öten, ők
már csak négyen voltak testvérek. Két fiú, két lány. Az
öccse odamaradt az első világháborúban. Nem maradt
utána senki. Neki három gyereke született. Gáborka, a
középső nem érte meg a 12 esztendőt. Maradt Jánoska
és Ági, a maradék, a legkisebb. A családi Bibliában számon tartják a fiúkat 18 esztendős kortól. Ő a negyedik
a sorban. Istvánkának hívták a szülők attól fogva, hogy
a testvére elesett a fronton, ahogy Jancsiból is Jánoska
lett Gábor fiuk halálával, de a faluban szinte mindegy,
hogy kit hogyan kereszteltek. Mindenkinek volt ragadványneve a faluban – „okos” Szabó, „kupec” Balogh,
„nagy erejű” Bangó, „kis” Vígh –, csak neki nem. Most
már neki is van. „Kulák” Dajkának hívják. Most az állomásra vezényelte a jegyző. Nagy a házuk, csak ketten
lakják, ezért két grófnő, egy bankár és egy Horthy-tiszt
fog hozzájuk érkezni.
Neki nincsenek katonaélményei. Még gyerek volt,
mikor a cséplőgépben maradt három ujja. Jánoska viszont volt katona, és haza is jött. Pedig az őrmester azt
mondta nekik, hogy a fronton megdöglik minden anyaszomorító.
– Mutassák meg az elfajzott székelyeknek, mi az
igazi magyar virtus – ez volt a szavajárása. Sokszor elmondta ezt a katonáknak, de egyszer Holló Álmos honvéd kihúzta a csizmaszárból az arasznyi, borotvaéles
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pengét, amellyel békeidőben szalonnázni szokott, és
torkon szúrta az őrmestert. Tudja meg mi az a magyar
virtus, meg a székely, mert szerinte egy és oszthatatlan.
A hadnagy is embertelenül beszélt a fiukkal, de együtt
indultak haza, mikor reménytelenné vált az ellenállás.
A hadnagy bement Váradon a vasútállomásra, de nem
jött vissza. Jánoska várt rá egy fertályórát, aztán meg
sem állt hazáig. Sokat dolgozott itthon, amíg tehette.
Most a Dunántúlon „segítik” az újjáépítést Fekete Ignáccal, aki megjárta Auswitzot.
Ezek a gondolatok foglalkoztatták, mikor megérkezett a vasútállomásra. Biccentett a szekereken ülő
nagygazdáknak. – Itt valami tévedés van – gondolta.
– Mit keres közöttük? Ági majd segít. Ő jobban érti a
világ dolgait.
A lánya a csavargyárban kapott munkát, Pesten. Jól
keres. Zsírt is küldött haza egy bödönnel, mert hallotta,
hogy az otthonit lefoglalták.
– Zászlós úr, mikor érkezik a szerelvény? – kérdezte a legmokányabb rendőrtől.
Rögtön kioktatták: nincs már úr, csak elvtárs.
– Nincs István gazda sem, csak büdös kulák – gondolta, és kivette a szájából a pipát. Nem volt kedve tovább pöfékelni.
A gróf idején szűkösen, de megéltek Az utóbbi
években azonban egyre rosszabb lett a családnak. Várták a háború végét, aztán János fiukat haza, aztán a föld23

osztást, aztán az első aratást a saját huszonegy holdon.
Most várja a fiút, hogy visszatérjen, Ágit a csavargyárból és az osztályellenségeket, akik vonaton érkeznek.
A 424-es mozdony metsző sípolása megbolygatta a várakozókat. Fekete Ignácot még bedeszkázott
marhavagonokban szállították el Váradról. A munkásokat már korszerű, de zsúfolt vonatpárok szállítják
Biharkeresztesre, Nyíregyházára, Szegedre oda és vis�sza. Mégiscsak van fejlődés. Ági is ezen közlekedik, ha
éppen erre jár. A most megálló fapados szerelvényeket
viszont csak a Szentlékek tartja össze. A nép ellenségeinek az is jó. Velük úgy sem kell elszámolni. A pesti,
budai otthonaikban már úgyis mások laknak.
A városi népek lassan, körülményesen ereszkednek
le a vonatról. A gazdák ordítoznak, ki hova jöjjön. Apró
motyóval kapaszkodnak fel a szekerekre a riadt tekintetű emberek. István gazda nem mozdul. Lassan kiürül
az állomás, a vonat továbbindul. Ott áll a két grófnő és
a bankigazgató. A lefokozott tábornok egy bőrfotelben
üldögél, ez minden poggyásza. A bankár idegesen topog, de aztán lemondóan legyint: – Ha menni kell, hát
menni kell!
Egykedvűen felhajította kicsi kofferét a szekérre,
és segített a két törékeny teremtésnek felkászálódni. A
tábornok a fotelből figyelte a hadműveletet. Megemelték a fotellel együtt és fellendítették a szekérre. Az öreg
úgy élvezi a repülést, mint a gyerek. Derűsen néz szét
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a magasból. Elindulnak. A bankigazgató csak hümmög.
Még reménykedett, hogy táviratilag visszarendelik, de
nem lesz már sürgöny. Ugyan! Hova kézbesítenék?
Mohay Kázmér úrnak a Sárrétre? Földes, Sáp, Torda,
Rábé... Ki tudja, merre vannak a szép városi otthonokból kiköltöztetettek...
A faluba érve egy kastély mellett vitt el az útjuk. A
düledező kerítésnél csak az egykori bástya van rosszabb
állapotban, de már nem sokáig. Komótosan bontják a
téglaépítményt. A segédmunkások szájában lefittyedő
mezítlábas cigaretta. Közömbösen nézik az idegeneket.
Már megszokták. A kastélynál balra fordulnak, aztán
jobbra. Elhagyják az artézi kutat, ahol gyerekek bámulják meg őket. Egy ideig futnak a szekér mellett, aztán
megcsihadnak.
István gazda begördül az udvarra, hogy ne legyenek
annyira mindenki szeme előtt. De itt nincsenek titkok.
Sorstársai – ahol korábban laktak – irigykedve néztek
rá, mikor gyarapodott, de az ONCSA sorra senkit sem
költöztettek a fővárosból. A nagygazdák – a Pocos mellett – felkapaszkodott cselédnek tartották. Eddig. Talán
a közös bűn, a föld szeretete és a házakba szállásolt idegenek közelebb hozzák egymáshoz a szomszédokat.
A tábornok ugrott le a szekérről elsőnek. Leemelte
a foteljét és megindult a házba a verandán keresztül.
– Vitéz Rácz Ernő, kérem tisztelettel! – mutatkozott
be határozottan, és összecsapta bokáját a rémült Dajkáné
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Juliska előtt a konyhában, majd eltűnt a kisszobában. A
bankigazgató a téliesített verandán vackolta be magát,
a két grófnő az üres, ablaktalan gabonatárolóban kapott
helyet. Nyitva hagyták az ajtót, hogy világos legyen. A
vacsoránál nem szóltak, szinte alig ettek. Még a harmadik napon is hallgatagon, csendes részvéttel szemlélték
egymást, mikor bekiáltott a postás:
– Távirat!
– Na, végre! – emelkedett fel a bankigazgató.
A gazda összerezzent. A távirat sohasem jelent jót.
Ez is hivatalos helyről érkezett. Dajka János munkavégzés közben elhunyt, temetéséről haladéktalanul intézkedni kell.
Elővették a családi Bibliát. Az első oldalon Jánoska
neve ötödik a sorban. Az ötödik Dajka. A családfáról
letört egy ág. Ág? Még vessző sem volt! A fűzfa ágát,
ha leszúrják, gyökeret ereszt. Dajka Jánosnak nem volt
ideje új ágat hoznia.
Van egy kis félre tett pénzük, de a fiukat nem tudják hazahozatni. Messze van Taszár. Olyan messze,
hogy azt se tudják, hol van. Azt mondják, Kaposvár és
Dombóvár között. Ági majd segít. Julis felmegy Pestig.
Egyedül. Bár még sohase ült vonaton. István gazda a
jószágokat nem tudja itt hagyni, és az idegeneket sem.
Kora reggel indulnak a vasútállomásra, addig még van
ideje. Hoz egy kis vesszőt, hogy legyen mivel dolgozni,
ha beáll a tél. Nem a Mérgesig megy, ahol szomorú26

füzek sorjáznak. Azok a fák, ott a kanális partján nem
jók semmire, már ami a vesszejüket illeti. Az Óberettyó
melletti vesszőért viszont érdemes két-három órát is
gyalogolni. Ott vannak István gazda fái. Ha lehullott
róluk a levél, lecsonkolja őket. Eltelik egy év, és a ves�sző megint jön. A vessző, az mindig jön. Ez az igazi
élni akarás.
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A vessző, az mindig jön
De nem mindegy, hova megy. Mert jól írja Bíró Gyula: a
nyílvessző nem visszavonható, minden vessző más és más,
de törvényszerű röppályát ír le; s jól írja Kocsis Csaba, egészen más sugallatokra hallgatva: kifosztva, leszorítva, ellehetetlenítve, gyereket gyászolva is el kell indulni vesszőért,
amiből kosarat lehet majd fonni, mert az életet folytatni kell,
ezt diktálja az ösztönökbe táplált, zsigeri élniakarás; s jól írja
Balogh Gyula, jóízűen mesélve a groteszk történetet: olykor
a vakvéletlen (például a szerkesztő ördögének képében) teszi
helyükre a vesszőket, mint ékezeteket, s így lesz a tévépásztori
állásra (ottlakással, teljes ellátással) áhítozó semmittevőből tevecsorda felügyelője sivatagi tájakon.
S jól szeretnék írni én is, amikor a három szerző immár hatodik közös könyvecskéjét a legmelegebben ajánlom az olvasó
figyelmébe, azzal a megjegyzéssel, hogy számomra a vesszőknél fontosabbak a pontosvesszők, mert egymásmellettiséget,
összetartozást, egyidejűséget jeleznek az életben, ahol minden
szimultán történik, az egész részekre tagozódik ugyan, de csak
együtt jelenthet teljességet.
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Kocsis Csaba (1959) Berettyóújfalu
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