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CENTAURI

ERÕS ÉSZA KI SZÉL
Vir ra dat ra, a gá ton, fel tor ló dott a jég; a szem köz ti he gyek rõl zú du ló szél – akár egy 

óri á si os tyát – ket té tör te a jég me zõt; meg nyílt kö zé pen, mint Já kob elõtt az Ég. Nyö gött,
ro po gott, ret te gett a part. Mint ha az Eve res ten buk na át, úgy öm lött fö löt te a hó. A ma da-
rak egé szen kö zel jöt tek, szin te ku po rog tak a ve ran da szél ár nyas sar kán. 

Az egyik fe jén fe ke te csuk lya, sze me he lyén két ré mült bo gár. A mell rõl na rancs sár-
ga cso rog. Ide ges moz du la tok kal ke res gél a ha sá ig érõ hó ban. In kább kí ván csi an né ze-
get fel rám, mint sem bi zal mat la nul. Ami kor el röp pen, ak kor is csak a töb bi ek kel, a ci ne-
gék ri asz tá sá ra. Hir te len vág fel, mint egy hó pe hely, amit el ka pott a ka var gó észa ki szél. 
Va kí tó fark csík ja egy pil la nat ra a sze mem be vil lan: hó folt a nor vég he gyek ol da lá ban. 
Fe nyõ pinty. Még so sem járt en  nyi az ete tõn. Es té re a há rom szá zat is el hagy ja az „észa-
ki szek ta”. A hely bé li ve re bek gya na kod va fi gye lik õket, amint nap ra for gót ro pog tat va 
ide-oda sza lad gál nak a ha von, a ro ha mok ide je alatt meg la pul nak, ja nu ár 30., mí nusz ti-
zen nyolc, erõs észa ki szél, az úton hó tor lasz ok, nap já ban há rom szor is meg ra kom a kály-
hát, és egy re több a fél lá bú ma dár: ci ne gék, ve re bek, csí zek, pin tyek és zse zsék. Éj jel
fagy nak el, s né hány nap múl va a ha lott láb, egy haj na lon, az ágon ma rad. Ezek szin te
ha son csúsz va tur kál nak a pely vá ban-hó ban, és az utol sók közt kap nak szárny ra, ha ala-
cso nyan, a bok rok ta ka rá sát hasz nál va jön ér tük a kar valy. 

A hû tõ üres, de én leg alább nem fá zom. Ide benn jó me leg van. Csak krump lim ma-
radt. S né mi zsír. Nap já ban két szer sü tök. Ak kor há mo zom és vá gom fel, mi kor – nap já-
ban két szer – a hí re ket hall ga tom: mit mon da nak ró lunk és a tél rõl? Jól ál lok. Tea van, 
és egy elõ re a gáz is jön. A sült krump li jó, na gyon jó – for ró, fa hé jas te á val. Egy ka nál
fa hé jat ta lál tam a pad lás rum li já ban, meg egy ta sak ré gi ka pa do hányt. Erõs és mér ge zõ,
mar ja a szám, tor kom, ga ra tom, és a tü dõ met is – mert tü dõ re szí vom. Csak azért is. Csí-
pi a sze met. Csont szá raz. Még is ma radt né mi il la ta, de hogy mi ez?, meg nem mon dom.
Leg in kább a lomb ta la ní tás ra em lé kez tet; mi kor õs  szel a Hospodában az avart ége tik, s 
a füst, vé kony fosz lá nyok ban, be röp köd a vá ros ba – akár erõs szél ben a kö ze li sze mét te-
lep nylonzacs kói. Avar- és gom ba szag. Mint ha ré gi könyv tár ég ne a ho ri zont alatt, bib-
li ák és kró ni kák, kó de xek és hóráskönyvek; olt ha tat lan láng töm bök kel, de oly mes  sze, 
hogy a füst je se lát szik, csak egy-egy ini ci á lé sza ga ér zik né ha-né ha. Ke ser nyés, ho má-
lyos, avítt, ér des és meg nyug ta tó. Né ha sod rok. Ci ga ret ta pa pír van bõ ven, de már nem 
ar ra kör mö lök.

A szé ket és az asz talt az ab lak mel lé hú zom; nyi tott köny vek, nikotinsárga la pok, mus-
tár szag, gyer tya csonk, ha mu. Ott szok tam ol vas gat ni hi á ba va ló sá go kat. Az ab lak, mint-
ha bölcs em ber ab la ka vol na – de én tisz tá ta lan nak gon do lom ma gam. Kint a hó, amit 
va dul hajt a szél, amely bõl töl csért for mál a fa tör zsek kö rül, a hó, amely mint ha nem is 
itt hul la na; amit tá vo li jég me zõk rõl im por tált az észa ki szél, ez a szo kat la nul fi nom, kris-
tá lyos, fém rá csos, kvarcõr le mény, ez az, ami tisz ta. Hi deg.

Min den nap egy-egy de ren gés, ijesz tõ gyor sa ság gal ful lad nak újabb éj sza ká ba, hi-
deg-agy hul lám ba. Az elõbb reg ge liz tem, és már is szür kül. A ci ne gék az utol sók. Még 
kap kod va el száll nak né hány mag gal, az tán ha lá los csend, csak a fe jem ben sü vít a szuicid 
szél. Még nem gyúj tot tam gyer tyát, csak a kály ha me resz ti bolt íves cá paszá ját, mint egy 
ha tal mas, for mát lan hul la; ga rat ján vö rös pond rók mar dos sák a bom ló hú so kat; fog so ra 
lán gol, sze me iz zik, ko pol tyú in árad a füst. 

Hol nap reg gel sé tál ni me gyek. A ta vat jég – ször nyû szán dék bo rít ja. 
A jég nagy sze rû, a víz nagy sze rû – a tisz ta víz. Fa gyott ta vak nél kül nem tu dok él ni.

Sû rû pi pa füst. Az éj sza ka is rö vid volt; ál mom ban sö tét ül lõ re haj tot tam a fe jem; a té li
éj sza ka új ra és új ra rám zú dí tot ta a vi csor gó Hol dat, ezer szik rám csa pott elõ – az ég bolt-
ra fröc  cse nõ csil la gok. Ko hók ban go mo lyog tam ál ló éj jel, si kít va foly tam ki egy vas tag
csö vön; forr va, or dít va, be le egy moxa vö rös lõ ön tõ for má já ba. Reg gel re ki hûl tem. Acél-
fagy ban, króm ban aka rok él ni! Vi lá gos?

Reg gel re ra gyo gó ég lett, ult rakék, és a krip tám ki vi rág zott. Jég vi rág ok. Mí nusz hu-
szon ket tõ! Még vi lá gos sem volt, az éj in ten zi tá sa épp csak alább ha gyott, de már fenn 
ültek a ma da rak. Hi deg sültkrump li a reg ge li. Két uj jal csí pem ki a ge rez de ket a der-
medt zsír ból, mint ha ci ne ge vol nék, s nap ra for gót fa rig csál nék a ma dár ka lács ból. Fagy-
 gyú. Fagy van. Ami kor haj nal ban ma got szór tam a fák alá, el ka pott a ki lincs. Fagy. Le-
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jött, ott ma radt a bõr, a ki lincs zúz ma rá ján, mint ma dár láb a fe nyõ ágon – a hi deg ben egy-
szer a lel kem is oda fagy. 

Te át for ra lok. Csü csö rít ve iszo ga tom, hör pö löm; nem is a te át, sok kal in kább a go-
moly gó gõzt – mint ha ígé re tet in ha lál nék. Bar na sál lóg a fo ga son és egy nagy, zöld, lu-
kas bé lé sû té li ka bát. Ré gen, ha a tó be fa gyott – mond ják –, konf lis sal is át kel tek raj ta. 
Bá loz tak is ott. Fák lya fény ben húz ták a Far kas bõr-öböl je gén a szim fó ni át a her ceg ze né-
szei. Nyo szo lyák sö pör ték raj ta a por ha vat, jég port és hi de get. Bár hogy híz zon is a jég, 
koc ká za tos – fa ku tyán vin ni raj ta a hot-do got. Ha lál. Ha nem vol na fa héj, tán nem sze-
ret ném a te let. Akár a töm jén. Nem kap ko dok, mind egy, mi kor in du lok; hisz mind egy az 
is, mi kor érek vis  sza – vis  sza érek-e még? Nem vár sen ki, a ha lál sem vár. Már nem ke-
res nek. Fagy ha lál. Nem a par to kon me gyek, ha nem a jé gen, a víz fe lett, a ha von! Nem 
is sé ta ez. A Tél, a Lét tu da ko lá sa. Ba rát ko zom a tó val, a jég gel – a gon do lat tal. Ki tud-
ja, mi lyen is va ló já ban az Élet? A jé gen, ahol a sí kos fe lü le ten hal mok ban, ko pá ran áll 
a fény. A Nap su gár hos  szú, vé kony jég csap –  a tó tük ré be döf ve, dár dá ja el tö rik; a szél 
mor zsol ja, zúz za, õr li õt to vább, s vé gül, mint üveg por sod ró dik a lék men tén. Em ber
ar ra nem igen jár, csak ma da rak és kó bor ló sa ká lok. Én sem já rok ar ra – ahol em ber jár. 

Ér zem: a jég sze ret en gem. Túl sá go san is. Ri a nás. Sze ret lek. Túl sá go san is.
Há ti zsák kal me gyek, for ró grog a ter mosz ban, ka bát zseb bõl ös  sze se pert ap ró pénz, 

kis üveg cher ry. Cher ry. Ha nem vol na, nem sze ret ném a pi pa füs töt. Vi lág il lat.
Meg fõ zök né hány krump lit – spó rol junk a ke vés ke zsír ral –, ta lá lok egy da rab avas 

sza lon nát is. Éhes va gyok. Nem va cso rát vagy reg ge lit aka rok, ma zso lát csi peg ni és om-
lós ka lács ba fe küd ni es te; ha nem en ni va la mit, ami dur va és ener giadús. Sza lon na. Amit 
a ci ne gék. Evés köz ben el né zem õket, ahogy fej jel le fe lé csüng nek a pör gõ sza lon na da-
ra bon. Az tán fe ne ge tik zsí ros csõ rük a fa gyos ág uj ja kon. Gyu fa. Jó vol na per sze egy ki-
csi vel több és nyir ko sabb, tö mö rebb pi pa do hány; ami van nem jó – de il lik.

A csiz ma ép. Jól zár és fût. Pa ko lok. Még a fény kor ból ma radt a ré gi, agyon ko pott 
lát csõ. Pa ti na. Pla ti na. Men  nyi, de men  nyi min dent lá tott ve lem! Mi ket ten. Hó vak-
ság. Ha nem vol na lát csõ, rab nak gon dol nám ma gam; ha nem vol nék sza bad, so sem 
vet tem vol na. 

Az ut ca hul la, a sé tá nyok fe hé rek, az ágak fe hé rek, a te tõk fe hé rek – az ab la kok szür-
kék. A szán dék sö tét. A láb nyo mo kat el mos sa a szél. Ez meg nyug ta tó. Tíz perc múl tán
sen ki se tud ja, mer re men tem. A part még üre sebb. Tán még em lék szik a cso bo gó nyár-
ra, a fü zek lomb ja i ra, a meg rit kult ná da sok ra, amint fõtt ku ko ri ca és nap olaj il la tát hord-
ja nyug ágyak fö lött a szél; a be kent ido mok ra, a szét do bált na po zók ra, mat ra cok ra és si-
ko lyok ra. Na gyon ala cso nyan húz a szél, mint a kar valy az ete tõk fe lé. Mes  sze fe hér he-
gye ket lá tok. Lát csõ vel tá vot. Egy más ra tor ló dott jég táb lák. Ri zi kó vi dé ke, ahol ket té-
tö rött a jég, mint egy nagy os tya úr fel mu ta tás kor. Egyen sú lyo zok a jég mag zat bur ká ba 
vont dínótojásokon, a par ti kö ve ken, majd rá lé pek a jég re.

Bi ro da lom. Egy Vi lág ha tá ra in lé pek ma át. Nem is tó, ha nem ha tal mas, vé get nem 
érõ, hó val fe dett tér ség, üveg me zõ, csil lag da rá ból-fújt si va tag. Sé tá lok egy ki csit, a szo ká-
sos nál bel jebb. Nem csak né hány száz lé pést. Lát ni kell, kö zel rõl, azo kat a jéghegy vo nu la-
to kat; min den jégtimpanont!; lát ni egé szen kö zel rõl a he lyet, ahol a jég me zõ meg ha sadt! 
Lemeztektonika. Egy má sik boly gó, ahol a kon ti nen sek jég gé fa gyott, úszó szi ge tek. 
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Nem ér tem. Csak el né zek fe let te, s biz to san tu dom: va la hol bent, aho vá egyik part ról
sem lát ni, ott szál lok a töb bi ek kel – én is! 

Ba rát ság ta lan, hi deg, tar tóz ko dó és von zó. Egy más ra ta lál tunk.
El in du lok – a tó, a tél szü lõ szo bá ja fe lé. Úgy in té zem, hogy a ki für dött rész kö ze lé be 

ér jek. Fel söp ri a szél a ha vat: a jég tü zes re csi szolt ezüst le mez. Lá ba im közt gör dü lõ bri-
li án sok. Tõ lem úgy négy száz lé pés nyi re óri á si, in di gó kék folt a ta von, mint ha tin tás üveg 
bo rult vol na fel. Csak táv csõ vel lá tom, hogy ott vi zet fod roz a szél; a ví zen mil lió ma dár
ring, mint ha el ha gyott bó já kat te relt vol na di der gõ nyáj ba a tél idõ. Tar ka ré cék, pe pi ta lu-
dak, hó fe hér si rá lyok és szár csák. Még in nen is lá tom. Az a rész koc ká za tos. A ma da rak 
las san úsz nak kör be-kör be, hogy nyit va tart sák a ta vat. De én tu dom, hi á ba igye kez nek, 
ha ezen múl na! Alul ról, a me der ágy ból hõ for rás jön, az tart ja tá vol ott a je get.

Nem is olyan vas tag. A part mar gó ján még át tet szõ, s amint rá lé pek, lá tok né hány té to-
va ha lat odébb úsz ni a lá bam alatt. Vé kony haj szál re pe dé sek, hal kan ze nél, pen dül a jég. 
Vé kony hú ron já rok. Odébb már tej üveg, vas ta gabb és fe hér, egé szen tú rós; nagy, ezüst-
bu bo ré kok és kék ru bintdu do rok. Bal ra di rib-da ra bok ból fa gyott ös  sze. Gla ci á lis mo za-
ik. Óva to san ara szo lok, húz nak a he gyek, húz a hi deg. A tó hi de ge az én hi de ge met, mint 
a mág nes, úgy húz za. Von szol nak – egy re bel jebb – a va kí tó szí nek, he gyek ra gyo gá sa, 
ég azúr ja, tókö ze pi tin ta pa ca, a ri a nás ma la chit ja, és biz tat a sü völ tõ szél is, de a lá ba im 
azért meg re meg nek. Jól ér zem a koc ká za tot, a ri zi kótu dat szét árad a vér ben; nem za var, 
csak szo kat lan még. Fél a fe jem, fél a lá bam – de én már nem fé lek. Sze ret nék le ha sal ni 
ott, ahol si ma sá ga ma ku lát lan, és bá mul ni a víz alá; néz ni azt a né hány, éhes szik la csu-
kát, akik éb ren vár nak. A ré cék, pe pi ta lu dak és si rá lyok irá nyá ba tar tok – a lék fe lé.

Fi gye lem a han go kat: tek to ni kus moc ca ná sok; mé rem is, mint egy sze iz mog ráf a rez-
gé se ket; s az es he tõ sé get, mint egy Geiger-Müller; nem szi vá rog-e fel víz elõt tem, mö-
göt tem, alat tam? Vas ta gon öl töz tem. Egy elõ re me le gem van, csak az ar com gém be re dik 
már is. Si rály röp pen, mint ha a szél biz tat ná õt is; de ri kolt, s amint szél ka nyar ban fe lém 
su hint, tu dom: én küld tem ég re õt. A víz már kö zel ke rül, lá tom a kí ván csi, nyug ta lan 
lúd fe je ket. Hal dög rõl szök ken le ve gõ be két hol ló, és pár ban húz nak, szél lel szem ben, a 
he gyek kö zé. Fönt rõl egy szkua ha sít fe lém. Mí nusz hu szon ket tõ. Nem eny hül, nem en-
ged a fagy – nem hagy. Van ná lam hõ mé rõ. Nem is tu dom, mi ért.

Fe ke te konty, táv csõ vel lá tom már a cit rom sár ga sze me ket is, va kí tó an fe hér has és 
fe ke te hát. Csõ rü ket a be gyük re fek tet ve mé láz nak, mind nyá jan szél lel szem ben. A szár-
csák kis sé ele ve neb bek, né ha buk nak egyet. Két sar ki bú vár szé pen egy más mel lett, mint 
há zas pár ok, bi zal mat la nul úsz nak a lék túl só fe lén. Szé pek. Ott hon van nak még is, bár-
hogy fáz nak is. Mint az a hat  tyú, aki hos  szan elõ re nyúj tott, lágy nyak kal, szé dí tõ-fe hé-
ren, sú lyos, zen gõ szárny csa pás sal lég ben úszik a lék fe lé. Lá ba it elõ re nyújt va kor cso lyá-
zik a ví zen, szár nyá val sze let ölel, s fé kez. Né há nyan a jégsor ján, szél jegy zet ben ücsö-
rög nek, ki vált képp a si rá lyok.

Ha ping vint lát nék, je ges med vét, amint át cam mog ott, vé res pe le rin ben, az or dí tó szél 
jég disz ko szán, ak kor sem cso dál koz nék – csak ott hon. Alig rogy nék a for ró kály ha sa ru-
já hoz, már is új ra ma gam ra ven ném a ka bá tot. Igaz volt-e?, ami a jé gen an nak látszott!; 
va jon csak ugyan ping vint lát tam eset le nül to tyog ni a jé gen, ahogy frakk ja sze gé lyét ün-
ne pé lye sen lo bog tat ja üle pén a szél? Va jon igaz volt? Ahogy egy szer ta lán – ha meg ha-
lok – meg ál lok, és új éle tet ve szek ma gam ra ha mar já ban, vágy va meg tud ni, igaz volt-e, 
hogy él tem?

Most elõ ször, le ülök a jég re. Tu dom, hon nan jöt tek. Azok a nagy si rá lyok, pe pi ta lu-
dak, szkuák és bú vá rok – skan di náv ta vak te lé bõl; af fé le sar ki szél bõl, amely nek ez itt 
csak epi gon ja. Ahol a hul lá mok na gyok. Vi ha ros, sós és hi deg dön dü lé sek. Part ra zú du-
ló, tíz ezer hor dó nyi, acél kék rész vét te len ség! Ami hez ké pest a lék hul lám ve ré se böl csõk 
to jásme leg rin ga tá sa. Észak ról jöt tek. Már én is ott hon va gyok itt. Hisz én tu dok már a 
jé gen jár ni!

Ki csit bol dog va gyok – üveg hang száll a jég fe lett. Tá vo li, rég múlt szim fó nia sej lik 
alat ta. A ré cék úsz nak, és min dent ér te nek. Vár nak a pe pi ta lu dak. Vá gya ik nin cse nek, 
de túl kö zel va gyok; fel száll ni akar nak, de nem hagy nák itt az együttgub basz tást sem. 
Fur csa, nem is mert fá zis: nem tu dom, mit mond hat nék. Nem hoz zám szól nak – be szél-
nek he lyet tem, s én: szé gyen ke zem. A fagy, a jég, a hó, a fe ke te víz, ólomkék ég, ger je-
dõ szél, tar ka ré cék, pe pi ta lu dak, lágy hat  tyúk, szkuák és hósi rá lyok! Igen. Még fel rém-
lik: mint ha gyû löl tem vol na, a sem mitgon do ló kat. 

To vább me gyek. Oda tar tok, ahon nan jöt tem. Pon to san. Rá for du lok az ori gó ra. Ma gá-
hoz ölel egy pre cíz hat  tyú, a ré ce csa pat, a si rály nyáj – vagy a LÉK.


