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„Ellenség ha elődbe áll,
hét legyen, kit előtalál.
Egy, ki kezdi szabad napját,
egy, ki végzi szolgálatját,
egy, ki népet ingyen oktat,
egy, kit úszni vízbe dobtak,
egy, ki magva erdőségnek,
egy, kit őse bőgve védett,
csellel, gánccsal mind nem elég,
a hetedik te magad légy!”
(József Attila: A hetedik – részlet)
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BALOGH GYULA
Mikrodermabrázió,
avagy hogyan fogjunk facér pasit
Dr. Leo egy társkereső weblap chatoperátoraként,
még egyetemista korában kezdte szédületes pályafutását, a modern női lélek tudományos, és egyben gyakorlatias, pszicho-dramatikus feldolgozását és elemzését.
Hírhedtté vált munkássága egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy a rengeteg empatikus edzés, és a sajátélményű tapasztalatszerzés nyomásának engedve, nővé
operáltatta – na, nem a testét, hanem csupán a lelkét.
A lélekoperációt egy rendkívül tehetséges thaiföldi fotografikus, Chabbabut mester végezte el tavaly áprilisban, szarvas-agancsból kivont őssejt segítségével.
Sokak szerint munkahelyi ártalom miatt vállalkozott dr. Leo a műtétre, míg mások úgy gondolják,
nincs egyébről szó, mint egy erotikus tartalmú weblap
népszerűsítéséről. Az utóbbi véleményhez tartozók
széleskörű adatgyűjtést végeztek, melynek során ellátogattak dr. Leo egykori tanáraihoz, évfolyamtársaihoz, felkeresték a „Szenge, a sasok oroszlánja” című
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pubertáskori novellájának összes szereplőjét, sőt, még
a Holt-tenger partján sütkérező egykori óvó nénijéhez
is elzarándokoltak. Kiderítették, hogy a ma 37 éves
dr. Leo a pénz miatt vállalta el évekkel ezelőtt, hogy
„chatoperátor” lesz, bár fogalma sem volt arról, mi is az
pontosan. Volt olyan nap, hogy százhuszonhat esetben
kellett a vendégek verbális igényeit teljesítenie, ügyfélköre leggyakrabban magányos, középkorú nőkből,
üzletasszonyokból állt, de akadt olyan is, hogy házasságban vagy párkapcsolatban élő asszonyokkal kellett
erotikáról, gyengédségről csetelnie. Jutalékos rendszerben dolgozott egy ügynökségnek, és előfordult, hogy
havi 400.000 Ft-ot is megkeresett tisztán.
„A spirituális fejlődésünk elengedhetetlen kelléke
a megfelelő indíttatás” – oszlatta el kételyeket a New
Scientist magazin hasábjain dr. Leo. „Az én operációmhoz a közvetlen inspirációt a neves azeri írófejedelem,
Szultán Belin, „Egész nap ültem, mégis álltam” című
Norbert-díjas családregénye adta. A regényben szereplő főhős egy bakui állami gazdaság rizsföldjére kerül
közmunkásnak, és miközben hatalmas olajlelőhelyre
bukkannak mellette, a földön kuporogva, két részeg
azeri női kombájnost, valamint egy földön heverő édesgyökeret is felállít. A regény ezen jelenete forgóképszerűen pereg előttem azóta is, és tudatára ébredtem annak,
hogy a megtalált kincs, az olaj, mely szerves élőlények
elpusztulása után keletkezett, valójában a lélek átalakulásának metaforája. Az élet és az elmúlás, Jin és Jang,
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Férfi és Nő. A lélek egy örvénylő búvópatak, mely
egyensúlyt keres a végletek partjai között.”
Az oxidált szálak és a karbonszálak ipari jelentősége igen nagy, és alkalmazási területük egyre bővül.
A szénszálas, női ágyékkötő ősrégi, etruszk találmány,
ám figyelemre méltó, hogy az egyetlen fennmaradt lelet
egy szarmata sírból került elő. Ezt sikerült Chabbabut
mesternek photoshop és szarvasagancs-őssejt segítségével dr. Leoba ültetnie.
„Az operáció komplikációtól mentesen zajlott le” –
nyilatkozta a Journal of Biologynak a tehetséges thaiföldi fotografikus. „A szarvasagancs a pusztai nomád
népeknél termékenységszimbólum is egyben, de a belőle kivont őssejt igazi csodaszer. A hallójáratba ültetve
alkalmassá teszi a nőket arra, hogy három órán keresztül megzenésített verseket hallgassanak, a szaruhártyához illesztve pedig lehetővé teszi felvilágosodás korában játszódó drámák szemlélését és pandúrregények
olvasását is egyszerre, szimultán módon. Problémát
jelenthet viszont a megfelelő minőségű szarvasagancs
megtalálása a műtéthez, ugyanis kizárólag erdőben elhullajtott trófea begyűjtése javallott, nesztelenül surranó gumicsizmában és hajnali szürkületben.”
Dr. Leo lelkének átoperálása nővé, óriási szakmai
és társadalmi vitákat gerjesztett, miközben ő maga is
szenvedett a változástól. Miként erről a Blesk Tribune
című örmény bulvárlap is beszámolt, dr. Leonak
bikapcs-fóbiája lett az operáció után. Ezt a fóbiát a táv6

irányítók megjelenése váltotta ki a nőknél a kilencvenes
években: jobbnál jobb műsorok futnak párhuzamosan,
és nők, asszonyok sokasága szeretné egyszerre több
adón is követni az eseményeket.
De nemcsak ettől szenvedett dr. Leo. Utólag derült
ki, hogy a beléültetett női ágyékkötő nyomelemekben
mustárt is tartalmazott, és ettől számos újkeletű, civilizációs női betegség, kórság, valamint civilizálatlan női
fóbia ütközött ki rajta. Kutatások igazolják, hogy a félelem, az elkeseredés kellemetlen szagokat eredményez.
Ennek egyik jele az izzadás. Kínai orvosok kimutatták,
hogy ez azoknál is jelentkezhet, akik negyvenhez közeledve, rettegnek a vénlányságtól és görcsösen férjet
szeretnének találni. Az ő életérzésüket fejezte ki Szultán Belin „Teréz, ha nem fog aput: avagy a szilárd testek és a hővezetés” című nagy vihart kavart elektrosztatikus kézikönyve, melyet, mondanunk sem kell, dr.
Leo elsőként olvasott. Az olvasmányélmény hatására
kialakult dr. Leoban a furcsa szagok mellett az a kényszerképzet, hogy még negyvenéves koráig találnia kell
egy facér nőt, ellenkező esetben agglegény marad.
A legfigyelemreméltóbb események azonban az
ENSZ emberjogi konferenciáján, Ammanban történtek.
Heves támadást intézett a lélekoperáció ellen a bangkoki székhelyű Néptanítók Urulógiai Szemléjének rovatvezetője, dr. Bigy, aki sehogyan sem tudta elviselni,
hogy Kevin Spacey magyar hangja Máté Gábor volt az
Amerikai szépségben, miként azt sem, hogy nem rajta
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hajtották végre a világ első nőilélek-műtétét.
„Nem vitatom, hogy az azeri írófejedelem, Szultán Belin a kulcsa a lélekoperációnak. De számomra
minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy nem
a szóban forgó műve az igazi inspiráló, hanem egy
korábbi örökbecsű pszicho drámája. Évekkel ezelőtt
jelent meg a „Miért nem bírjuk az ételmaradékot a
fogzománcunkon” című felejthetetlen egyfelvonásosa,
engem ez indított el a női lélekké válás stációján. Közismert, hogy a mű főhőse, egy „szobafestő és mázoló”
tanonc, ellátogat Ulánbátorba a nagyszüleihez. Ott elcsodálkozik azon a parkban, hogy a különböző nők teste valójában ugyanúgy épül fel, egyetlen különbséggel:
maradt-e ételmaradék a foguk között, vagy sem. Sokáig
gondolkodtam a mű tanulságán, mire azon kaptam magam, hogy az ablaküvegben, a visszapillantó tükörben,
de még a borospoharakba, vagy a szilánkokba vicsorítva is azt ellenőrzöm, hogy van-e valami ételmaradék
a fogaimban? Az sem zavar, hogy mindenki előtt a
számba nyúljak, csak eltávolíthassam a legapróbb morzsát is minél hamarabb. Miért zavarna? Tudom, hogy
a végső megoldás a mikrodermabrázió, más néven a
mélyhámlasztás, egy olyan kíméletes, ám annál hatékonyabb bőrcsiszolás, mely a megfiatalodás lehetőségét
hordozza magában. Mert az életünk merő szexualitás,
felesleges is tagadnunk.”
Ám hiába az egyre élesedő támadások, rengeteg
követője akadt dr. Leonak. Tiszteletbeli elnöke lett egy
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dubai feminista szektának, könyvet írt róla „Hamis
volt a kutyám, de gyönyörű” címmel Szalai Vivien,
a Facebookon külön rajongói csoport is szerveződött
a tiszteletére, a Twitteren pedig „Ki találta meg a faxom, Mr. Leo?” címmel blogbejegyzést írt egy ismeretlen albán telemarketing-menedzser. Mint minden jó
dolgot, ezt is megpróbálták utánozni, sorra jelentkeztek
lélek-átalakításra a különböző rendű és rangú ügyfelek
Chabbabut mester klinikáján.
Egy ilyen eseményről természetesen Hollywood
sem maradhatott le, megfilmesítették a történetet, az
operációt maga a páratlan Doktor House végezte, Kevin
Spacey alakította dr. Leot, és egy kisebb szerep erejéig
feltűnt a filmvásznon egy magyarországi polgármester
is, aki saját magát alakította a történetben.
Dr. Leo ma a filmnek, a könyvnek, valamint a körülötte zajló médiakampánynak köszönhetően dúsgazdagon él egy óbudai villában. Csak nagyon ritkán vállal nyilvános szereplést, megteheti, a jogdíjakból futja
mindenre, még alkalmi és rendszeres nőismerősökre is.
De házasodni már nem akar, ki tudja, talán a vagyonleső, facér férfit kereső vénleányok ábrándították ki a
szent kötelék iránti vágyakozásból.
Szórakozásból alapított egy erotikus weblapot,
„Mikrodermabrázió” címmel, és egy ezzel megegyező elnevezésű facebook rajongói oldalt. A szervezési ügyek intézésére Szalai Vivient kérte fel, míg
chatoperátornak dr. Bigyet, a bangkoki székhelyű Nép9

tanítók Urulógiai Szemléjének rovatvezetőjét. Dr. Bigy
jutalékos rendszerben dolgozik, és előfordul, hogy havi
400.000 Ft-ot is megkeres tisztán. Kibékült a sorsával.
Most éppen egy kéziratot olvas, Szultán Belin legújabb
remekművét, a Hogyan fonjunk lószerszámot? – című
feledhetetlen eposzt.
A legfrissebb hír, hogy a közelmúltban dr. Bigy
levelet váltott Chabbabut mesterrel, aki állítólag újabb
világra szóló műtétet tervez. Az átalakítás sikerességét
ezúttal mongol sztyeppéken talált, rovásírásos szügyhám fosszília segítheti elő!

10

Bíró Gyula
...PECSÉTFESZEGETŐK…
Többen is látni vélték. Talán látták is. A férfi a
jobb kezében egy könyvet tartott, amely kívül és belül
tele volt írva. Hét pecséttel volt lezárva. A pecsétekhez
kulcs nem járt. Többen is próbálkoztak a felnyitásukkal, sikertelenül. Többen próbálták feltörni. Ördög lakat a szája… A férfi hitte, hogy a kulcs létezik. Létezik
egy érintésben, egy simogatásban, egy lüktetésben, valamiben, amit szenvedélynek becézett. Amikor az első
néggyel próbálkoztak, megjelent az apokalipszis négy
lovasa. Mezítelen testek forgatagaként perdültek a színre. Az első tűzvörös ajkaival, a második fehér bőrével
csábítva, a harmadik éjfekete hajával, míg a negyedik
hideg-élettelen tekintetével. Az ötödik pecsét felnyitásakor láthatóvá lett azoknak a lelke, akik meghaltak
volna a férfiért. Szavait igeként itták, de mindahánynak
más lett a sorstalansága. A hatodik pecsét felbontásakor
az ösztönök szörnyű katasztrófákat okoztak. A férfi a
könyv hét lapját megjelölte. Tudta, hogy csak ez a hét
történet menekülhet meg attól az egytől, amelytől betegesen retteget… a szenvtelenségtől.
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Mindannyian az érzelmeink foglyaiként élünk.
Akik a hetedik pecsét felbontásához érkeztek, visszariadtak. Visszariadtak a harsonák rikító hangjától, amelyet dúskeblű angyalok kiáltoztak, megkeserítve a férfit
valóban szeretni tudók mindennapját.
A hetedik sikoly a kétségbeesésé… a közönyé. A
test lélektelen jelenléte a látszatvalóságban. Kétszarvú
fenevad jön elő a mélyből, és hajtja uralma alá a lelket. Szorongok… Felszabadító a szorongás. Micsoda
paradoxon. Gondolkodni paradoxon nélkül olyan, mint
a szerelem szenvedély és szenvedés nélkül. Titokzatos
elrendelések vezetnek egymáshoz. Titokzatos titoknyitogatók. Pecsétfeszegetők…
Az első…
Fenemód önmagamra eszméltem mostanában.
Valahogy úgy, mint az Amerikai szépségben Kevin
Spacey. Feleség mellett is önbögyörőzve gyúrva. A
tükör előtt állok és a borotva pengéjét csillogtatom.
Azt a kérdést teszem fel folyton magamban: Milyen
vagyok én? Soha el nem múló kamaszkori tünetek.
Harmincasként. Állandó visszhangot ver a fülembe.
Az első tűzvörös ajkakkal bent fekszik az ágyban.
Frissen szerzett nő. Felesleges. Felébreszteni. Egész
éjjel hallgattam, ahogyan szuszog. Ütemes sóhajok…
Bámulom a mennyezetet, hallgatva a beszűrődő zenét,
és nem kérdezek magamtól semmit. Nem azért nem
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kérdezek, mert nem lenne mit, hanem azért, mert nem
merek kérdezni. Az első? Az érzésekben valami Én…
Én…Én… lüktet és nem a Mi…Mi…Mi… Mi? Én!
Nyomorúságossá zsugorodó énbetűk: én…én…én…
mivé lettem. Ki vagyok én? Borotva… Csupán pecsétfeszegető.
Lehet azt mondani, hogy ez egy betegség, mert
minden és bármi lehet egy betegség. De vannak olyanok, mint mi, akik szerint semmi sem egy betegség.
Betegek vagyunk… Ugyanis a lélekhajléktalanság
korsága abban rejlik, hogy bármikor építhetnél a fejed
fölé tetőt, akár palotát, de ez éppen attól a lényegedtől
fosztana meg, ami az önsajnálat olyan lelket melengető valamije, ami éppen egyenlő a semmivel. A lényegünk a semmi. A boldogság akár látszólagos felbukkanása is egyenlő egy heréléssel. A lét elviselhetetlenül
könnyű-nehéz…
A második…
A borosta gondolatába temetkezve az albérlet művi
rendezettségét nézte. A bejárónő kétnaponta jár. Egy
hónapja már nem. Alighanem mindegy, hol hajtjuk
álomra a gondolatunkat. A szuszogás hiánya. Most
hiányzik, másokat megőrjít. A korábban verejtéket tajtékzó nő szuszogása, ami megnyugtató, ami hiányzik,
máskor megőrjít. Csönd van. Otthon a csönd. Antinómia. Mondanák. Feloldhatatlan ellentétek… Sóhajok.
Teret törő sóhajvisszhangok. A második.
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Hét éve, amikor az egyik barátommal az egyetem
lépcsőjén ülve azon filóztunk az elmorgó tömeget
nézve, hogy mennyire sokkoló az, hogy legalább ezer
velünk egykorú fiatal öltözik, beszél, gondolkodik, sóhajt és viselkedik úgy, mint mi… Itt nagyjából le is
zártuk az egyéniség „Mein Kampfját” és tovább ittuk
a világmegváltó műanyagflakonos konyakunkat. Lett
volna olyan, aki ezt örömmel fedezi fel, és voltunk mi,
akik elborzadtunk átlag szürkeségünk felfedezésén.
Kamasz koromban minden erővel azon voltam, hogy
a hajszálaimnak még egy parányi görbülete se különbözzön a többiekétől, majd, hogy a különbözőségem
az egyéniség záloga, majd semmi… A mókuskerékben
senkit nem érdekel az azonosság és különbözőség. A
lépésszám a fontos. A fordulat.
Az Amerikai szépségben Kevin Spacey beleszeret
a lánya iskolatársába… Fehér a bőre… Bőrén áttetsző
vérerek. Gondolatba befutkosó vérerek.
A harmadik…
A fürdőben a mosógép halkan felzúg. Centrizik…
Az automata mosógép eltünteti a szagokat és illatokat.
Ürít… Néhány napja még mostak rád. Most mosol. Ezt
is tudod. Még ha vegyesen is, a fehéret a színessel. A
szennyesség érzése nem válogat a színek között. Csak
oldottságra vágyik.
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A teregetésnél egy éjfekete hajszál makacsul az inged nyakára ragadva. Ragacsos érzelmek. Alantas fajtájú legnemesebb betegségeink szenvedély formájúak.
A könyvet, amit az elköltözésekor az íróasztalon
hagyott, egy mondatnál szamárfülezte be: Önmagam
problémáinak önmagam vagyok a kulcsa és megoldása…
– Lószart! – üvöltötte a kiüresedett város utcáiba.
Ha ez ilyen könnyen menne, akkor nem lenne magányos bolyongókkal, lélekleselkedőkkel, társas magányban fuldoklókkal teli univerzum. Nem vágna szét egy
fekete hajszál az ingem gallérjára ragadva.
A negyedik…
Ahogy lefordult a mellette fekvő nőről a festetlen
albérlet mosatlanszagú sötétéjében a kétség nem férhetett hozzá. Megtette… Nehezen, de megtette. Végre benne volt egy hús és vér nőben. Benne járt. Benne
dongott, mint hús körül a köpni készülő légy. Megköpte. El kellet ismernie, hogy nagyon gyors volt. Nem
telt bele néhány másodperc… A dongásba. Ahogy a
sötétben feküdtek, a siker és az elégedettség érzése töltötte el. A férfit. Fellelkesülve suttogta, hogy milyen
fantasztikus és eszméletlen volt. Elkövette azt a hibát,
hogy megkérdezte, hogy milyen volt neki. A nőnek. A
nő hideg-élettelen tekintetével azt válaszolta „remek”.
Amolyan szarkazmussal megfűszerezett remek. Lelohasztó remek. Mindegy… a negyedik pecsét.
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– Csak egy lúzer… – gondolták róla. Az Amerikai
szépségben Kevin Spacey lelkével senki nem foglalkozott.
A lélekkel csupán két valami foglalkozik igazán:
a pszichológus és az ördög. De azt, hogy melyik ért
jobban hozzá…? Eget metsző felhőnyírások az égen…
Repedező lélekjelenések.
Az ötödik…
Az autón kívül sötét és hideg volt. Bent meleg....
A sofőr az út menti fasor árnyékába húzódott és járva
hagyta a motort. A ventilátor tompa zúgással fújta be a
levegőt az utastérbe. Bemásztak a hátsó ülésre. Minden
finoman átmelegedett… A nő mellei kint voltak, a bugyija térdközépig húzva. A férfi az autó legmelegebb
helyét kutatta. Ahogy csókolgatta a nő nyakát, a férfi
füle az autó ablakához dörzsölődött, amely hideg és párás volt. Jól tudta, hogy egyetlen lehetősége van a nővel
való közösülésre. Soha nem kap második lehetőséget.
Mióta találkoztak a nő és a férfi… A férfi csak rá
tud gondolni. Újra meg újra felidézi a pillanatokat, a
hangfoszlányokat, a hangokat. Mulatságos és vonzó. Ez
a két érzet kavarog a fejében. Néhány hetes ismertség.
Éveknek tűnik.
Mikor a kezébe temette a kezét. Érezte. Érezte,
hogy az abszolút „szabad ember” szorongás nélkül veszi tudomásul, hogy érzései vannak. Újra. Újra érez.
Nem először. De régóta szüneteltette. Ötödik éve.
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A véletlen voltaképpen nem más, mint a sors. Elrendelés. Mellérendelés… Belérendelés…
Mobiltelefonján mindenhonnan hívogatja. Ahol
csak megfordul. Kávézók bepárásodott ablakai mögül,
a benzinkutak parkolójából, fenemód komoly tárgyalások látszatvilágából, ha másokkal beszél, ha nem beszél… Egész nap ő jár a fejében… Tudja, a nőnek is.
A nő meghalna a férfiért.
– „Mennyire örülnék, ha most itt lennél Velem!”
– mondja a férfi… állandóan. Szemérmetlenül feltört
belőle a vágy. A tűz. A könnyed-görcsös akarása a másiknak.
Kihunyt erotika szenilitása… a közönyös szeretkezések elmúlta. A kiürült lélekrezdülések, üres önsajnálat zsoltárok vége. „Végeztünk!” Ha kisétálsz az álmomból, mindennek vége. Egy szót sem tud kinyögni.
Az álmok szilánkosra törve sebzik fel az első szerelem
fájdalmas-boldog lüktetését eszébe juttatva. Azt gondolta, hogy soha nem akar újra szerelemmel szeretni.
Megnyílni. És mégis… nem választhat. Sodrásba kerül és újra önmaga… Szerelem címszó alatt mindenre
készek vagyunk. Valaki jár a fám hegyén…
Ahogy csókolgatta a nő nyakát, a férfi füle az autó
ablakához dörzsölődött, amely hideg és párás volt. Tudta, hogy egyetlen lehetősége van a nővel való közösülésre. Soha nem kap második lehetőséget. A finoman
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telt mellek hol közelebb, hol távolabb kerülnek az arcától. A nő vadul rángatja magát a boldogság illúziójába, csípője és ajkai egyszerre rándulnak… Tudta, hogy
csak egyszer van lehetősége a nővel való közösülésre.
Holnap megnősül. Szenvedve-boldogan lényegül…
Holnap megnősül… Elveszi az örömbe ránduló alkalmi
partnere barátnőjét.
A nő meghalna a férfiért… a ventilátor tompa zúgással fújta be a levegőt az utastérbe.
A hatodik…
Állsz a kinyúlt pulóveredben... Az ajtónak támaszkodva... Testrejtő játék. Gyönyörű vagy... Leginkább
szép lélekmeztelen. A lélek, minden védekezése ellenére csupaszon a legszebb. A férfi szereti, ha Freudról
beszélsz, Jungról, Kafkáról, Dosztojeszvkijről, aki látens gyilkosként sakkozta végig az életét. És bármiről,
bárkiről... És a hallgatást is szereti. Az egymásba sikló
csendet. Felizgulni nem gyönyör, nem érzelem, nem
szenvedély, szimpla erotika... de annak legmélyebb
alapja és titka és kulcsszava. Már ha kellenek szavak.
Vagy elég a Freudról beszélő nő a kinyúlt pulóverben.
Sejtetve játékát a valóságnak az eszményivel...
Majd derekadat magához öleli. Semmit nem kérve,
csakhogy beszélj... Ne hagyd abba akkor sem, amikor
arra kér: ne szólj többé.
A felolvadó aszfaltba fúló sikolyok... mámor fűsze18

rezett egymásra találások adják a mindenség értelmét.
A kivárt találkozások. Évek, akár évtizedek múló dübörgése, mint Márquez hősénél Florentino Ariza vállalt
szerelménél. Mert nem tudsz szabadulni... Képektől. A
képtől... A nő képétől. A Nőtől, aki az ajtónak támaszkodva Freudról beszél, Jungról, Kafkáról és a látens
gyilkos Dosztojevkijről, vagy hallgat... Mert mindegy
mit tesz... Csak tegye. Mert Neked Ő: Fermina Daza.
Késleltetett és visszafojtott gondolat. Bepisilés...
Az Amerikai szépségben Kevin Spacey érintést
akar és boldog akar lenni.
A hetedik…
A nemiségtől való mentesség nem hordoz veszélyeket, mentes a drámáktól, gondtól és szemrehányásoktól. A szerelemtelenség jelentősége a szerelem jelentéktelenségében és kettőjük izgalmas viszonyában nyer
értelmet. A szerelem, amilyennek mindig kívánod, de
soha nem kaptad meg. A szerelem, amilyenné tudott
tenni, de soha nem ismétli meg. A szerelemtelenség
búskomor-vidámsága ez. Kétszarvú fenevad…
Az újdonsült szeretőd teste... a nyughatatlan és
örökéhes lélek, testpirulákkal tömi magát... Lehetne
vaskos, narancsbőrös, hústól túltengő, csupa élettel telített, vagy kecses és bársonyos, hústalan, vérerektől kuszán átszőtt, élettelen... mindegy... a vansága és létezése a fontos... Pompásan domborodó mellét simogatom,
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tapintom a hússal borított csontozatot. A kitakarózott
lelket, a lélekkertjét... Kertész leszek. A kietlenség margóján fát nevelek…
Az Amerikai szépségben Kevin Spacey boldog
akart lenni és pont megölik. Kezében egy könyvvel, hét
szamárfüllel.
Sínen van az életem… Köszönettel és üdvözlettel:
József Attila.
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Kocsis Csaba
Kis József madarai
Alig pitymallott még... A harmatos fűszálak egy
pillanatra lehajoltak a rájuk nehezedő tehertől, majd
felegyenesedtek ismét. – Ki az, aki háborgatni meri
ilyenkor a puszta nyugalmát? – kérdezték remegve,
de hasztalan próbálták marasztalni a nesztelen surranó gumicsizmákat a hajnali szürkületben. A traktoros
a telephelyen azt mondta, valami baj van a motorral,
de reggel majd megjavítja. Jó szakinak számított, nem
kételkedtek a szavában, pedig ezúttal nem a traktorban
volt a hiba, hanem benne, Kis Jóskában.
A Battonyást hat falu öleli körül. Közepén csordogál a szomszéd országból érkező vékony erecske hamuszürke vize. Sok esztendővel ezelőtt, mint eltévedt
gyermek csatangolt a falvak között, építve-rombolva
kedve szerint, míg meg nem zabolázták. Egymást éri
itt a magas füvű, lónak marhának kiváló és a birkának
való sovány, apró füvet termő legelő. Csak a mélyen
fekvő részek zsombékjai jelzik, hogy itt valamikor a víz
volt az úr és a láp. A híradósok is kijöttek a televíziótól,
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mikor a meder kotrása közben arasznyi halat találtak.
Az mondták lápi póc. Őshonos. Ezrével pusztultak el
a Sziget-közben, mikor elterelték a Dunát. Azt mondták, minden élőhely számít. Legalább itt ne vesszen el,
a keleti végeken.
– Ki védi meg a mi élőhelyünket? – kérdezték a
megkeseredett dolgozók a gazdaságban.
– Üzent a láp! – mondta a nemzeti park szakembere.
Egyedül Kis Jóska tudta, hogy mind a kettőnek igaza van. A megélhetés nehéz volt mindig is ezen a tájon a
nadrágos- és a csizmás embernek egyaránt, és neki nem
kellett diploma ahhoz, hogy megismerjen itt minden
bokrot, magányos fát. Tudja, hol virágzik ki a szik először, ha a Szent György napi kihajtás után tartósan süt
le a nap a felhőtlen égről, és neki sohasem kell gombát
venni a piacon, mert megszedi azt a természet asztalán
a keskenylevelű ezüstfával csipkézett legelőn.
Azt mondta neki egyszer egy újságíró, hogy az Ég
Oltára a Nagykunságon van. Ez tetszett. Neki meg itt a
Bihari-síkon. Itt gyerekeskedett, itt nőtt fel. Felnőttként
se szerette a gépműhely olajos levegőjét, most se. Csak
kint a határban érezi jól magát. Mikor az állami gazdaság az utolsókat rúgta, arról ábrándozott, hogy a húsz
aranykorona földet – ami a tagoknak jár – itt méreti ki,
és jószágot tart. Birkát vagy szürke marhát. A földet
azonban nem kapta meg. Sem ő, sem más. Sem itt, se
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máshol. Az egykori gazdaságból egyik napról a másikra kft. lett… A dolgozók zúgolódtak, de nem mertek
szólni. Könnyen osztogatták az útilaput az elégedetlenkedőknek. Kis József már azt se tudta, ki a kft. tulajdonosa. Az irodánál egymást érték a külföldi rendszámú
autók, bár a munkát a régi elnök adta ki a gyakran cserélődő középvezetőknek.
A tegnap történtek viszont új színt hoztak a mindennapok egyhangúságába:
– Kis! – ordította a „kisfőnök”. – Magának a
Battonyás Poszolydi részét kell a héten megszántani.
Kezdje a Békés-dűlőnél!
Bordás, szakállas, elöl kopaszodó, apró termetű
ember mindig hangosan szólt. Kis József egy fejjel magasabb nála, de soha sem emelte fel a hangját:
– Főnök! A Battonyásnak ezen a részén emberemlékezet óta legelő van! A nemzeti park is meg akarja
venni a területet. Tudja, a túzokok miatt!
Bordás az okos, halk beszédtől – egy pillanatra –
kiesett a szerepéből, de aztán feltalálta magát:
– Fiam, a túzokot – és itt elkezdett heherészni, mert
roppant szellemesnek találta, ami hirtelen eszébe jutott
– átköltöztetjük a Peres másik partjára.
Kis József hallgatott, pedig igencsak terpeszkedett
benne az indulat. Már bánta, hogy a múltkor megvédte
ezt az embert a többiek előtt.
– Bolond vagy, Jóska! – torkolták le a többiek. – Ez
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a Bordás húsz forintért, még az anyját is képes lenne
megbecsteleníteni...
Erre már nem is válaszolt. Nem szerette az effajta
beszédet.
A szántáshoz napok óta ideális volt az idő. Az eke
belehasított a gyepbe, és futott végig a fekete barázda.
Minden kiforduló földdarab után eszébe jutott valami
a gyermekkori emlékekből. Például Seregi, az öreg juhász, akitől faragni tanult. Megállt előtte a tavaszon egy
legény a rozsdás kamillafésűjével, hogy otthon hagyta
az elemózsiáját, amit az asszony készített neki, adja oda
a motorját, amíg érte szalad. Bizonyságul otthagyta a
fogazott, rövid nyelű bádogteknőt amivel a kamilla virágát gyűjtötte, és úgy elillant, hogy azóta se látták a
vidéken. Az öreg várta egy darabig, de nem kapta vis�sza a motorját. Annyira bántotta az eset, hogy felkötötte
magát. Itt áll még ma is az a magányos fa, amelynél
a pusztai sast figyelte egy nyáron át. Még a nevét is
megörökítette a szakirodalom, hogy Kis József általános iskolás, a pusztai sas első magyarországi észlelője.
Az emlékek elszállnak, de a jajongó bíbicek egyre hangosabbak.
– „Bíbic, bíbic” – sírták panaszosan a felröppenő
madarak.
Tudta, most ő, Kis József a legnagyobb fészekrabló.
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– „Bíbic, bíbic” – szólt fáradhatatlanul felette.
A hetedik sornál azonban elfogyott a türelme. Hazament – lelkében a bíbicek hangjával –, de nem volt
jobb a négy fal között sem.
– „Bíbic, bíbic!” – hallotta a rádióban és ez szólt a
kikapcsolt tévében is, de benne volt az éles madársikoly
az utcazajban, sőt, még az óraketyegésben is.
Mit mond a papnak, akit korábban kigúnyolt, mert
azt hitte, csak ő van itt a földön és az Isten. Közéjük ne
álljon senki. Nagymamának is elpergett az élete, mint
az olvasóján a gyöngyök, de nem mert beülni a helyére a templomban mikor meghalt. Nem azért, mert az
valamikor az asszonyok helye volt. Hol van az már! A
hetedik padban ült.
– Nagyon elől van ez nekem – gondolta.
Meghúzta magát hátul. Majd ha megszokta, majd
ha megérti, mi zajlik itt, majd előre ül. Aztán rájött, ezt
nem érteni, érezni kell. De ez most más! Mit mondjon a
papnak? Hogy hallucinál? Hogy hangokat hall?
– Bűnös vagyok én is – mondta egyszer neki az
atya nevetve –, mert engem is elfog a kísértés nap mint
nap.
– Kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, a jóra való restség – mormolja magában Kis
József, mintha imádkozna. – A hét fő bűn. Mit szóljak
akkor én, ha az atyát is megkísértik a buja gondolatok?
Vagy csak a torkosság?
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Nem! Kis Jóskát a hetedik bűn foglalkoztatja most,
a jóra való restség. Felüti a Bibliát, mint aki onnan várna segítséget, megerősítést, és olvassa az Igét: Aki azért
tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.
Elmosolyodik. Csend van körülötte.
Most itt van ismét a legelőn. A világosság, mint egy
lassan tápászkodó óriás, emeli meg az eget. Megnő a tér
körülötte. Felülről nézve parányi porszem ő és a traktor
is. A szürke égpaplan alól kikandikál a nap. Kis József
körbepillant. Nem messze tőle, a legelőn túl, a lucernásban, méltóságteljesen lépeget egy túzokcsapat. Testesek, mint a pulykák, kevélyek, mint a pávák. Ők a pusztai madarak hercegei. Heten vannak. Három kakas és
négy tyúk. Terepszínű ruhájuk elrejtik őket az avatatlan
szemek előtt, de Kis József lát a pusztán. A legnagyobb
kakas méltóságteljesen ránéz rendezett bajuszával.
Nem is akarja már elindítani a gépet. Rádől a kormányra, és lehunyja szemét. Olyan mélyen alszik, mint
még soha. Magas nyakú, kackiás bajuszú, madárfejű
katonák vigyázzák álmát.
Mire felébred, a nap már felszárította a hajnal harmatlepedőjét. Nem látja a túzokokat és a bíbicek hangját sem hallja. Elindítja a traktort és indul vissza a telepre. A gépműhely udvarán Bordás toporog:
– Hol a picsában volt, ember? Most voltak a nemzeti parktól, hogy nem lehet a Battonyásban szántani!
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Remélem, nem magának járt el a szája.
Dühösen legyint, és harsog megint:
– Induljon máris Szomojom alá! A hetes tábla a
magáé.
Kis József leállítja a hatalmas gépóriást. Eszébe
jut a hetedik madár egyenes tartása, finoman foszlott
tollból való kemény bajusza. Megpödri a magáét, leugrik a járműről és elindul hazafelé. Bordás döbbenten
hallgatja a traktoros puffogását:
– Nem szántok én maguknak! Sem a Battonyásban,
sem Szomojom alatt!
A szél felkavarja egy pillanatra a port az udvaron.
– Legfeljebb a sajátomon!
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A hetedik
A „hét” bűvös szám. Kezdődött a teremtéssel. Folytatódott a 7 főbűnnel, a 7
szentséggel, az ókor 7 csodájával, a 7 dombra épült Rómával, a Göncölszekér
7 csillagával, a 7 görög bölccsel, a honfoglaló 7 vezérrel, a 7 szabad művészettel, a mesék hétfejű sárkányával, hét törpéjével, hétmérföldes csizmájával, a
hetedhét ország legendájával, a hétpecsétes titokkal, és zárult a modernkor hét
szamurájával (hét mesterlövészével), a hét évszázad legszebb verseivel – és
köztük József Attila üzenetével: „a hetedik te magad légy”.
Ezt a sort egészíti ki Balogh Gyula, Bíró Gyula és Kocsis Csaba, akik elhatározták, hogy 7 éven át minden esztendőben megjelentetnek egy novellagyűjteményt – s e kötettel (a hetedikkel) immár zárófejezetéhez érkezett a
vállalkozásuk.
A gyűjtemény mindhárom szerzője az emberi lélek rejtelmeit, rezdüléseit kutatja. A történetek szereplői mind elvesztettek valamit – miként Lester Burham
(Kevin Spacey) az Amerikai szépségben. (Talán nem véletlen, hogy két szerző
művében is feltűnik a filmre való konkrét utalás.) De ami elveszett, sosincs
késő megtalálni.
„A lélek egy örvénylő búvópatak, mely egyensúlyt keres a végletek partjai
között.” – írja Balogh Gyula, aki korunk beteg valóságát, identitászavaros világunk groteszkségét és abszurditását mutatja be parodisztikus formában.
Bíró Gyula írásának szereplője így vall: „Kamasz koromban minden erővel
azon voltam, hogy a hajszálaimnak még egy parányi görbülete se különbözzön
a többiekétől, majd, hogy a különbözőségem az egyéniség záloga, majd semmi… A mókuskerékben senkit nem érdekel az azonosság és különbözőség. A
lépésszám a fontos. A fordulat.”
Kocsis Csaba bihari pusztákon (az Ég Oltára alatt) szorgoskodó hősét a hetedik bűn foglalkoztatja: a jóra való restség. „Aki azért tudna jót cselekedni, és
nem cselekszik, bűne az annak.” Végül felülkerekedik benne a jó. Lázadása a
tisztesség diadala.
S ez a művek másik közös pontja: a lázadás, a fennálló keretek feszegetése –
hogy az egyén megtalálja önmagát, az igazi identitást.
A szerzőket és írásaikat jó szívvel
29ajánlom az olvasók figyelmébe.
Oláh András
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