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pisilsz, ülhetsz benne egész nap. Óvatosan, kapaszkodj a fogantyúba, azért 
szereltem fel. Add ide, megfogom, összevissza spriccelsz. Dehogy fáj, nem 
szorítom. Ne bőgj. 

Nagyon izzadsz, lehet, hogy mégis le kéne feküdnöd. Majd olvasok még, 
oké? Nem, nem ment a lábadra. Ne hisztizz, egyedül nem tudlak megfürdetni, 
majd Mártival ketten. Jó, akkor letöröllek. Hol a kislavór? Csüccs ide, a kád 
szélére. Meg tudod tartani magad?

Milyen vékony a lábad a nagy hasadhoz. Olyan vagy, mint egy pók, én is pók 
leszek, a te fajtád, ugyanilyen vékony a lábam, bár a bőr még nem lötyög rajta 
ennyire. Jé, nekem is pont itt van anyajegy a térdemen. Még az alakja is hason-
lít. Picit nyugodj meg, most miért remegsz, ilyen fáradt vagy? Fáj valamid?

Azért tényleg hülye, aki felmegy azzal a ballonnal. Mi van, ha vihar lesz? 
Odavágja őket egy nagyfeszültségű vezetékhez, aztán csá, annyi egy 11 fős 
norvég osztálynak. A norvégok amúgy sincsenek túl sokan, kínai osztály kel-
lett volna. Ne nézzél így. Attól, hogy te folyton tutujgattad a nyomikat… kapasz-
kodj, jó? Így ni, mindjárt kész. Biztos így kapaszkodtak a kosár alján is, szo-
rongatták a vasrudakat, meg amit értek. Tudom, hogy tériszonyod van, emlék-
szem a Kékestetőre. Anyu kiröhögött, hogy nem jöttél fel.

Akkor lefekszel? Itt maradok, ha bármi van. Dehogy megyek, a budira se 
találsz ki egyedül, ne csináld a fesztivált. Az előbb még fáradt voltál. Mitől 
félsz? Ne idegesíts. 

Nem, még mindig Budapest. Nem ballon, ez egy szoba. A te szobád. Itt 
aludtatok Anyuval… meghalt, Apa, esküszöm, fel fogom írni neked. Nem tu-
dom, hol az olvasó szemüveged, miért, meg bírod tartani az újságot? Nem fúj 
a szél, harminc fok van. Sose ültél ballonon, mit zagyválsz megint? Az ágyban 
fekszel, nem pedig… 

Jó, akkor kapaszkodj. Fogd erősen a rudat az egyik kezeddel, a másikat 
meg add ide. Tudom, nekem is hányingerem van, de mindjárt vége. 110 méter, 
az nem sok. Nem lesz semmi baj. Hívok segítséget, valaki leszed minket in-
nen. Nem fognak lelőni. Nem. Nem vagyok rendőr, a fiad vagyok. Balázs, B-vel, 
igen. Jól van, Apa, ügyes vagy. Kapaszkodj, foglak.
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Kortárs novellapályázat II. díj

NOVÁK VAlENTIN
A látszat szent,  
avagy a futurisztikai ballon

– Nyughatatlan ma a szív. Szelet vetek, háborút aratok. Nézd, alant is, az a lég-
gömb, amit majd kipukkaszt a kevélység, hiába került az égbe, akik rajta van-
nak, csak a felszínt kapiskálják, mint a baromfiak. Tájakat látnak, matchboxnyi 
autókat, társasjáték-figura embereket. Jaj, de pici, jaj, de mókás, jut eszükbe, 
aztán semmi egyéb… Makett Brandenburgi kapu, makett Reichstag, makett 
berlini fal. De jó lenne hazavinni. Ez árad a tekintetükből. Aztán otthon kirakni 
egy Berlin-terepasztalra. Hogy eldicsekedhessenek: van egy saját Berlinük…

– Balszárnnyal keltél, Damiel. Szárnyaid méregtől feszülnek, zöld szín-
ben játszanak.
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– Kedves városom hisz látszatokba hullik, miért ne lennék magamból ki-
kelt, Lindberg?! Mondom néked, vihart zúdítok ezekre.

•

Berlin felett az ég derűs, eső nem várható… Időjárás-jelentést legközelebb 
délben sugárzunk…

•

– Hm, az idő felettébb alkalmas tüntetni és ellentüntetni… Mindjárt kész az 
európai portfólióm javított kiadása. Új jelmondatom: A látszat szent, a szentség 
látszat! De hamarosan megérkeznek a molinó-, transzparens-, logós base-
ballsapka-, jelszavas kitűző-, zászló-, matrica-, megafon- és a vice versa gyű-
löletszító szórólapszállítmányok, s végre megkezdhetjük a belváros meghó-
dítását – tűnődött Krüger, a tüntetés-specialista. Nevezett egy kis tüntetésért 
az egész bolygót képes volt körbeszáguldani. Ha tehette volna, téridő-ugrik, 
vagy egyszerre több helyen is megjelenül. Eszméstül. Mely eszme hol ez, hol 
az, lényeg a hatalmi támogatottság. – Remélem, nem hibáz’ a beszállító, s 
megmarad a kétharmad–egyharmad arány a Nem! és az Igen!, a Le vele! és az 
Éljen a…! molinók között. Nagyjából ez az egészséges látszatspontaneitás 
alapja – aggodalmaskodott. Múltkor… Hol is, hol is… Valahol nagyon közép-
afrikában elrontották a megrendelést, és kétszer annyi ellentüntetős pólót 
hoztak, mint kormánypártit. Persze az egyszerűbb históriának tűnt, szimpla, 
bagatellizálható éhségzavargást szerveztem. Csak a pólóméretekre kellett 
volna vigyáznia a háttércégnek. Elbaltázták. Az éhező ellentüntetőknek szánt 
M-es pólók száma duplája lett az aranyéletű tüntetőkre jó XXL-es pólókénak. 
Hirtelen ötlettől vezérelve elbocsátottam számos pocakos, s felvettem (mon-
danom sem kell, ez könnyebben ment) több tucat girhes statisztát. Így hát bo-
rult a tüntetők–ellentüntetők aránya. Ki is szúrta a média, azaz az egy fő tudó-
sításvarázsló vudu pap, nemkülönben Mbapa Gnongo tábornok, a megrendelő 
is. De késő! A látszatra rákontrázott az élet: megbukott a kormány. Odalett a 
sztárgázsim! Sőt, még lövöldöztek is. A százhuszonhárom valódi halottat meg 
a nyakamba akarták varratni az ENSZ BT-ben… Az mentett meg, hogy engem 
egy fiktív személynek hisznek, hehe, aki nincs, mindössze tettei vannak, hír-
neve és bankszámlája, hehe… Csakhogy ma, fura, nem fura, a többségben 
lévő hatalompártiak ellentüntetése szerveződik rá a harsány, de jól szerve-
zett kisebbség tüntetésére. Látszólag… Hehe… No, itt a kamion, és szállingóz-
nak a statiszták is… 

•

– Kérem, foglalják el helyeiket! Ha szél kerekedne, itt vannak a biztonsági 
övek, amelyekkel a székekhez erősíthetik magukat. Ha gyomruk viharával 
nem tudnának mit kezdeni, ezekben a rekeszekben nejlonzacskók találhatók. 
Semmiképp sem hányhatják le Berlint, ugye, megértik?! A léghajóban tilos 
nevetni vagy sírni, ennek megfelelően stand up kabarétréfákat sütögetni, 
avagy hagymát pucolni. Tilos továbbá, nemzetbiztonsági okokból, szelfizni a 
város látképével, madártávlatával, és két év börtönre ítélhető az a személy, 
igen, két évre, aki propagandaanyagot hajigál Berlinre. Tilos még fülhallgatón 
Wagnert hallgatni, de nem megengedett a germán mitológia fennhangon való 
gyalázása, nemkülönben tiltott osszi és wesszi mentén megosztani a német 
népet késhegyig hegyeződő vitákban, de a vita amúgy is tilos az égben, ha 
nem tudták volna. S hogy mit szabad, kedves utasok? Szabad, kérem, fenn 
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lenni és élvezni mindezt a fennlevést, így önmagában, sohavisszanemtérő 
alkaromként, akarom mondani, alkalomként… Bocsánat, még nem tökéletes, 
csak kétgenerációs a németem… És ne feledkezzenek meg a délutáni prog-
ramokról sem. Ha túlélték a futurisztikai ballonozást, akarom mondani, a tu-
risztikai ballonozást, nem tudom, mi van ma velem?!, továbbá a rendőrségre 
se kísérték be magukat az államrezon elleni szervezkedéssel vádolva, akkor 
a három órakor felhangzó bádogdobütemre meglátogatjuk a Varázshegyet, 
ahol elhúzódunk a világ elől, de ne feledjék, biliárd és biliárdoktatás is lesz fél 
tízkor… 

•

– Pojáca. Villámmal kellene sújtani vagy egyetlen jobbszárnycsapással el-
emészteni!

– Ne hergeld magad, Damiel, lesz ez még rosszabb is! Nézz csak át annak 
a háznak a falán! Na, kit látsz trollászkodni, szócsövet élesíteni, beszédeket 
degenerálni? A kicsi Krügert, minden tüntetések atyját…

– Csak ez hiányzott… Ő az, aki egy tüntetésért, de semmiképp sem kitün-
tetésért, utóbbi helyett megfelel neki egy számokkal meghizlalt bankszámla 
Inkognitáliában, eladja a családját, becsületét, identitását, sőt mások család-
ját, becsületét, identitását, mi több, mások életét is szíves örömest áldozza 
fel… Hogyan kerül ez ide?!

– Régjöttek versus majöttek tüntetés lesz.
– Csak ez hiányzott! Már nem bírom a védangyalságot, ezt a mindenkori 

aszkézist az emberekért. Erre a régjöttek–majöttek mérkőzésre úgyis össze-
álltak már a földi divathadak. Nincs rám szükség! Véget vetek tarthatatlan 
helyzetemnek, ha Isten megfenyít is. Átjelentkezem a bosszúálló, bukott an-
gyalok közé, és odacsapunk a régi meg az új jöttmenteknek, akik az égről 
megfeledkeznek, hisz csak a test jóléte forog a szemük előtt.

– Figyelj inkább, ne zsörtölődj annyit!

•

– Berlin felett az ég derűs, eső, szél nem várható. Időjárás-jelentést legköze-
lebb három órakor sugárzunk. Khm. Egyben felhívjuk a kedves tüntetők és el-
lentüntetők figyelmét, hogy felelősséget nem vállalunk a perzselő hőségtől 
fellobbanó lobogók, tehát az aljas zászlóégetések és a felhőszakadástól ol-
vashatatlanná ázó molinók és transzparensek, tehát az aljas csúsztatások és 
összemosások miatt.

•

– Uraim, utolsó eligazítás! Kérem, most, a sorsolás után a kék pólós, Éljen a… 
feliratos tüntetők álljanak balra, illetve hogy a nagypolitikát ne keverhessük 
bele, tőlem erre álljanak [s itt balra mutatott], maguk lesznek a majöttek-pár-
tiak; a sárga pólós, Le vele! feliratos ellentüntetők tőlem erre álljanak [s itt 
jobbra mutatott], ők lesznek, kétszer annyian, a régjöttek-pártiak. Önök, ha be-
tartják az előre megszervezett tüntetésekre vonatkozó szabályokat, villongás 
végeztével 500 euró per fővel lesznek gazdagabbak, pontosabban pénzeseb-
bek, maradjunk annyiban, pénzüknél lesznek… Az álrendőrök által szétvert 
ellentüntetésben részt vevők, ha vállalnak premier plánban csattanó gumi-
botokat, viperákat és könnyzacskókig (meg)ható gázsprayzést, akkor szintén 
500 euróval gyarapodhatnak. Várjuk a jelentkezést a tüntetésszervezőknél,  
a verekedésoktató kaszkadőröknél, akik gyorstalpalón segítenek elsajátítani 
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a pofon elszenvedését, az esések szakszerű kigurulását. A tüntetők és ellen-
tüntetők közötti összeverekedésért 200 euró extra haszon zsebelhető be. Aki 
pedig mindenből kiveszi a részét, s regisztrált pofonosztó és -elszenvedő, 
még 500 euró jutalmat tudhat magáénak, ha kameráink meggyőzően bizo-
nyítják a szívvel-lélekkel való jelenlétet. A kórházi kezelés költségeit álljuk. 
Utólagos fecsegés esetén az állam jár el a legnagyobb diszkrécióval és a leg-
nagyobb eréllyel. Kérem, keressék az Éljen a… és a Le vele! csapat mókames-
tereit a részletekért… [No, azt hiszem, semmi gond nem lesz. Hiszen Európa 
közepén vagyunk, egy szétbombázott, de poolkorrektségében újjáépített és 
újraegyesült nagyvárosban. Az ország kormánya eltökélt. A statiszták, első 
benyomásra, eltökéltek. Én eltökélt vagyok. S az a turisztikai ballon is olyan 
eltökélt az égen, csak azt nem tudom, mit keres ott, mert az operatív leírásban 
nem szerepel. Hm, most félrebillent, mintha egy bősz angyal ült volna az ol-
dalára. Csak nehogy elterelje a média érdeklődését… Hihetetlen, hogy mind-
untalan aggódni kell valamiért!]

•

– Nagyon félek! Segítség!
– Mintha dróton rángatnának! Jesszusom!
– De hát maga ateista, ne jesszusozzon. A világegyetem hologram. Tehát 

mi is kétdimenziós, de térbelinek vizionált hologramfigurák vagyunk, nem kü-
lönbek papírmásé figuráknál. Lekapcsolnak, aztán annyi…

– Anyúúú!
– Ölelj meg, fiacskám!!! Szorosan, szorosan, bújj ide…
– Maga mit dobál ott?
– A Végítélet berlini mutációjának legújabb számát szórom.
– Mit ér vele? Kínaiul van…
– Sokat érek vele, kérem, sokat, jaj, kihullt az egész köteg, jaj, még agyon-

csap valakit.
– Ezért lakol, tudja?
– Haha, ezért maguk is lakolnak!
– Tüntetés van odalenn: régjöttek a majöttek ellen. Milyen kicsik! Milyen je-

lentéktelenek, mint a műanyag katonák a terepasztalon…
– És kit érdekel, mi van odalenn, őket se érdekli, mi van idefenn!
– Segítség! Segítsenek már visszahúzni a feleségem!
– Bolond!
– Édesem, vigyázz, ki ne csússz a markomból! Édesem, de jó, hogy újra 

enyém vagy.
– Töri a németet…
– Görög a lelkem…
– Sokkot kapott!
– Jaj, bevágtam a fejem.
– Ideküldtek egy drónt a katasztrófaturisták. Nézzék!
– Könnygázt lőnek odalenn, oszlatnak!
– Ideült egy fehér galamb. Olyan, mint egy védangyal. Gyönyörű!
– Egyre jobban dobál minket a vihar. Édesistenem!
– Ez is kezdi…
– Kidobom magát, hologrampofa!
– Ez nem akasztófaturista-drón, ez a Fuck Chanel 2 tudósító drónja! Ott a 

logó, a bal szárnya alatt!
– Undorító média!
– Ez nem drón, ez egy fehér galamb aranyszárnyakkal! Fekéllyel az ol-

dalán…
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– Gusztustalanok ezek a majöttek! Biztosan ők küldték ezt a drónt! Ti küld-
tétek! A te fajtád! A tied! Miattatok van minden! Miattatok! Itt fönn is csak kém-
kedsz!

– Bomba van rajta! Vigyázzatok!
– Gusztustalanok vagytok, ti, régjöttek! A Galamb a Tiétek! Tizenkilenc az 

egy ellen, mi?!
– Az egy híján húsz… Állj közénk!
– Marha, így is borulunk!
– Inkább álljon oda maga, hogy kiegyenlítődjünk valamelyest!
– Álljon mellé maga, ha kedves az élete!
– Én? Soha!
– Bomba van rajta! Nézzék, milyen vastag a dereka!
– Csak jól táplált…
– Felborulunk! Egyensúly kell! Hé… Segíts…
– Jesszusom!
– Iste… Neeeem…
– Mit istenez, Hologram úr?!
– Allahu akbar!

•

– Damiel, ne tedd, ne emészd el őket! Megteszik maguk magamagukkal!
– Már késő, Lindberg. Beavatkoztam. Te is jobban tennéd, ha odaereszkednél 
a tüntetők közé, szívrohamot hoznál az ál-agent-provocateurökre, és elemész-
tenéd a kicsi Krügert. Meg az összes nyavalyás statisztát, meg az összes nya-
valyás embert, aki játszik itt alant, meg ezt a, meg ezt a statisztabolygót!

– Kevés, ha a magunk kénye-kedvére cselekszünk itt Berlinben vagy bár-
hol másutt. Nem lőhetjük ki magunk alól a planétát!

– Gyáva angyal vagy. Túlontúl megfertőztek az isteni meg a földi eszmék. 
Semmi szabad akarat, csak bebiflázott szólamok, együttbégetés…

– Mert téged…
– Engem Lucifer vett meg, mit tagadjam, két pár aranyszárnyért, amit a 

mélybirodalmi, titkos gyűléseken, a ZŰR-ben is viselhetek. De vállalom. Jobb, 
mint emberek védangyalának lenni! Mert az egyenesen angyalgyalázás eb-
ben a korban!

•

– Berlin felett az ég derűs, eső nem várható, de a szél megélénkült. Több me-
teorológiai ballon is megsérült. A közérzetjelentés szerint az egyikből a Vég-
ítélet legújabb, kínai nyelvre fordított számaival párhuzamban emberek hull-
tak a napi tüntetésre. Jelentést legközelebb a Bundestag Biztonsági Bizottsá-
gának rendkívüli ülésén sugárzunk. Felhívjuk a kis Krüger tüntetésszervező 
és Damiel megtévelyedett angyal figyelmét, hogy az Úr Országában a frontok 
elmaradnak, légnyomás-kiegyenlítődés és korlátlan derű várható az elkövet-
kezendő időkben.

•

– Botrányos, ahogy meghekkelték a kormánymegrendelést. Hihetetlen! Em-
berek mertek hullani a tün-te-té-sem-re! Még a rádióban is bemondták! A ne-
vem is felmerült. Mint legfőbb... Menekülnöm kell! – Nem, nem tudok fizetni, 
mindent a mókamesterek intéznek, keresse őket! Szálljon már le rólam! Kel-
lett ez neked?! Utálom az erőszakot! […] – Mi ez a szárnyverdesés? Arcul ütöt-
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tek! De nincs itt senki! Senki! Pedig olyan tökéletes volt minden. A tüntetők 
tüntettek. Az ellentüntetők ellentüntettek. Az álpofonok szálltak és ültek. A kar-
hatalomszerű oszlatott. Az állam felkentjei tapsoltak a rendkívüli helyzetekre 
rendszeresített álbunkerekben. Én tapsoltam a nekem rendszeresített, min-
den földi jóval felszerelt, golyóálló büfében. A bankszámlám izgatott lett a 
várható elektromos impulzusoktól. A média vette a cuccot. A nép zabálta a fo-
teltüntetést! […] Megint arcul vágott az orcátlan… Ki vagy te, nyomorult?

– Damiel vagyok, a zűrangyalod, hehe! Lucifer zsoldosa.
– Lucifer zsoldosa, hahahaha… Én magam vagyok Lucifer!
– Hólyag!
– Úristen, egy angyalszárny legyint…
– Derű várható örökre, ha a Lucifer fölöttiek porrá lesznek megint!
– Megtébolyodtam… Én balga… Én egy nap élő parvenü. Gyorsan a repü-

lőtérre! Hogyhogy megálltak a repülők a levegőben?! Idióta! Beszéljen már 
érthetően, tagolja a szavakat! Álljon meg, kiszállok! Hogyhogy nem tud?! 
Hogyhogy a végítélet taxisa? Sárga barom, álljon meg azonnal!

•

– Hát milyen dolog ez, hogy csak úgy ukmukfuck kiborulnak a ballon kosará-
ból? Az élő dróntudósítás szerint 19:1*1 volt az égi régjöttek aránya a 
majöttekhez képest. Ah, miért nem szálltam föl én is?! De ki kellett csavarnom 
az imaszőnyeget. 19:2 lett volna az arány, de mivel nálam mindig van 
kebabkés, legalább a fele mellénk áll, mert szeretik a hasukat, a jó kis jog-
hurtos, lecsós arab konyhát, és minden kiegyenlítődik, a szél eláll, a démonok 
lenyugszanak, a ballont visszahúzzák a földre szorgos, kötelességteljesítő, 
emberi kezek, mindenki összeborul, és mindenki bolond. Akarom mondani – 
boldog…

•

– Te, Damiel!
– Nos?

– Most jobb? Lezuhantattad a ballont, ami miatt szétzüllött, szétszaladt ez 
a színház… Embereket pusztítottál el… És nézd! Ott valóban ölik egymást. Ez 
nem rendezett, ez valódi halál!

– Lucifer törvényt ül a sapienseken!
– Kissé megkopott az angyalszárnyad…
– Sokat használtam az igazság végett… Nagyon elfáradtam, hagyj alud-

nom!

•

– Berlin helye felett az ég derűs, fényességes. Emberi frontok nem várhatók. 
Az angyalok alszanak. A Föld nevű kozmoballon kilyukadt, erősen ereszt. 
Használhatatlanná vált. A zoometeorológiai jelentések szerint a csótányok fej-, 
tor- és tracheafájásra, a skorpiók ollóízületi fájdalmakra számíthatnak. Időjá-
rás-jelentést legközelebb soha nem mondunk…

*1 Esetleg ajánlható: Mózes 19:1; Lukács 19:1
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