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D e á k  J Ú l i a

zsé feltámadása 
zsének rejtélyes módon köze van a dolgainkhoz, mintha csak mi találtuk volna 
ki őt. De nem. zsé egyszerre csak volt, lett.

amikor a fiam egy este hazahozta az utcáról, szólni sem tudtam a dühtől. 
Úgy néz, mint egy ember, mondta a fiam erőtlenül, mert jól tudta, mekkora mar-
haságot csinált. akkor éppen fogalmunk sem volt róla, hány hónapig a miénk 
még a lakás, és mikor lép életbe a bíróság kiutasító határozata. mégis, ahogy a 
nyitott ajtón át kinéztem, a nagy, fekete kutya már visszavonhatatlanul ott vára-
kozott a kertben.

zsé betelepedése a lakásunkba ily módon kétségbevonhatatlanul megtörtént, 
próbáltunk tehát tovább élni, ahogy lehet. a kutya intim bűze egy csapásra véget 
vetett minden elhatárolódási kísérletünknek, hogy azután a fakó szőr, a szenve-
désektől puffadt has láttán végül mindannyian megjuhászodva igyekezzünk jó 
gazdák lenni, ahogyan az illik.

kerestünk egy pórázt, a többi majd jön magától. csakhogy már a kezdeti bi-
zonytalankodásaink közepette is egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy zsé (valame-
lyik korai nevének a kezdőbetűje maradt végül rajta) nem olyan kutya, mint a 
többi, és ezt inkább aggodalommal figyeltük, semmint büszkeséggel, mivel túl-
ságosan jól tudtuk, milyen az, ha valaki körül nem úgy alakulnak a dolgok, aho-
gyan az elvárható lenne. pedig nagyon is jó lett volna, ha már így hozta az élet, 
zsé póráza mögött menve békésen elvegyülni a kutyás gazdák magabiztosan 
csevegő társaságában. sajnos zséről hamar kiderült, hogy nem ő lesz az a lény, 
aki által bebocsátást nyerhetünk az ilyesfajta meghitt közösségekbe. egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy zsé valami egészen hihetetlen szerzet, mindazonáltal 
több köze van hozzánk, mint gondoltuk volna. már akkor sejtettük ezt, amikor 
még csak bátortalanul kerülgettük őt a lakásban. ez a kutya még a mi mércénk 
szerint is furcsa, megkockáztatom, olyan zavarba ejtő lény volt, hogy komoly 
nehézségembe kerül miben- vagy kibenlétének a meghatározása. sajnos a zsével 
kapcsolatos zűrzavaros érzelmeink tisztázására nincsen már mód, a zsé-aktát 
lesüllyesztettük a tudatunk legmélyére. ehhez köze van annak is, hogy zsé kilé-
pése az életünkből szintén nem volt semmilyen tekintetben szokványos, és itt 
végre azt mondhatom: természetesen. nemcsak arról van szó, hogy a mi ku-
tyánk tényleg valahogy más volt, mint a többi kutya, hallottunk ilyesmit már 
sokszor, csakhogy a mi kutyánk, és ez véletlenül sem üres állítás, tényleg más volt, 
és nem úgy, ahogy ezt a büszke gazda szeretné, hanem idegesítően és zavarba 
ejtően más. és ezt a másságát önkéntelenül ugyanúgy kezeltük, mint a gyermeke 
másságára ráébredő szülő, kínosan, szépítve, szóval kutyánk másságát el kell 
hinnie bárkinek, aki ezt olvassa, mert éreznie kell, hogy milyen nehéz erről pon-
tosan és tárgyilagosan beszélnem.
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tehát abban mindannyian egyetértettünk, hogy kutyánk viselkedése semmi-
képpen sem normális. és akkor persze rögtön a saját baljós félelmeim, hogy mi-
nálunk minden így alakul, hogy még a talált kutyánk sem olyan, mint egy átla-
gos talált kutya. ez az átok már örökké kísér minket.

intő jel volt már az is, amikor kiderült, hogy a kutyával nem lehet sétálni, mert 
nem érti, mi az a séta. amikor a gazda szabadon megy, akkor a kutya is szabadon 
mehet, és nem az ő baja, ha a kettejük vágyai nem vesznek közös irányt. és ha már 
a kutya végérvényesen leszakadt a közös ösvényről, akkor sem következik lélek-
vesztett rohangászás a gazda után, inkább hadd történjen minden a maga törvényei 
szerint, a többit majd elrendezi a sors. hamarosan kiderült, hogy zsé nem szakkép-
zetlen kóbor, hanem gyakorlott illuzionista. észrevétlenül távolodott el a bokrok 
árnyékában, és nem hittél a szemednek, mert ahol még az előbb zsé volt, ott csak a 
mozdulatlan növényzetet láttad, és körötte a kutyátlan tájat. mintha folyton egy 
puska célkeresztjében lenne, a legvékonyabb fatörzs mögé is el tudta rejteni magát, 
hívásra néha leleplezte a mutatványt, és ártatlanul előjött. a hívást általában re-
gisztrálta, de teljesítésére ritkán talált ésszerű okot. egyáltalán, az engedelmessége 
iránti igényünket fölösleges nyűgnek tekintette, de elfogadott minket az ilyen zava-
ró makacskodásainkkal együtt is, szomorú eleganciával tűrte, ha szidtuk, vagy 
egyéb módon adtunk hangot a felháborodásunknak. tudomásul vette, hogy mi 
ilyenek vagyunk, senki sem lehet hibátlan, kár. 

a betegsége is a zsenik betegsége volt, az első rohamával komoly riadalmat 
keltett maga körül. arra futottunk be, hogy a jövevény minden előzmény nélkül 
hörögve rángatódzik a szőnyegen, a szája szélén hab csüng, amely olyan sűrű, 
mint a borotvahab. azután inogva feláll, rögvest sétálni akar, eszetlenül futká-
rozik a lakásban, olyan, mint egy kezdő narkós belövés után. mögötte menve 
rémülten várjuk, hogy lázas jókedvében mire szánja még el magát. a gyanakvó-
an figyelő háziúr előtt színészkedve szólongatjuk. lábhoz! meg: igazodj! Így 
vonulunk a kapu felé a kutyával, aki nem is hall minket, mert szédelegve csak 
megy neki a világnak, észre sem véve, mi történik körülötte.

eleinte ünnepeltük a bátorságát, hogy nem fél az idegen kutyáktól. De azután 
hamar elcsendesedtünk. ahogy kutyánk könnyedén lerázta magáról a vicsorgó 
ebeket, ahogy nem keveredett a falkákkal, csupán a nagyon barátságosan köze-
ledő egyedekkel futott néhány udvarias kört, az nem bátorság volt, hanem kö-
zöny. a kutyánkat nem érdekelte a harc. nem akart győzni, ezért nem is félt. a 
támadó kanok is észrevették, hogy valami nem oké itt, és rövidesen elbizonyta-
lanodtak. az ebeiket csitítva hergelő gazdák, akik elől a rémült pincsitulajdonosok 
mindig elillantak a mellékösvényeken, nem értették a dolgot. miért nem fél ez a 
farkas fazonú újonc, ha még meg sem verekedett az erősebb állatokkal. De ku-
tyánk olyan szórakozottan ügetett el a harci ebek és gazdáik mellett, hogy azok 
rövidesen elkotródtak a környékről, és zsé egy darabig nagyon népszerű volt a 
parkban. De azután az ünneplők is gyanút fogtak valamiért, és zsé végül kivívta 
magának, amit mindig is akart, a teljes magányt.

nemrég együtt kirándultunk valahová, amikor zsé szokása szerint eltűnt. 
csakhogy ez most nem volt vicc. hova jön majd haza, amikor még mi sem tud-
juk, hol vagyunk. mögöttünk sztrádák és kietlen iparvidékek. nem mondom el, 
milyen hangulatban futkároztuk körbe a hegyet, mert zsé mégiscsak állat, itt a 
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bizonyíték, aki ostobán a saját vesztét keresi. csak rohangáltunk körbe-körbe, 
nem néztünk fel, minek. pedig ott állt. ott állt egyedül a legfelső sziklán, és elme-
rülten bámulta a panorámát. higgadtan szemlélődött, már régen felmérte az 
egész tájat, benne minket, ahogy szólongatjuk, és önmagát, ahogy onnan fentről 
mindezt tudja, érti, és ezért nem lát okot a sietségre. aggódó hívásaink meg-
nyugtatták afelől, hogy nem vesztünk el. még néhány perc, azután úgyis vissza 
kell illeszkednie a nem túl szerencsés kutyaszerepbe. 

mit tegyünk, ha kifogtunk egy kutyát, aki csak külsőre volt kutya, mások 
akár kutyának is hihették, de mi pontosan tudtuk, hogy zsé kutyasága körül 
valami nincsen rendben. zséből teljesen hiányzott az a tulajdonság, amelyet a 
kutyák legfőbb erényének tartanak. ő nem függött a gazdájától, ő éppen hogy 
független, azt is mondhatnánk, arcátlanul független volt, ami már számunkra is 
túlzásnak tűnt, pedig mindannyian arra törekedtünk, hogy lehetőleg ne mások 
irányítsák az életünket.

igazi vérprofi – mondta rá a fiam, aki a gyerekkori megpróbáltatásain túllép-
ve már jó ideje a függetlenség nagymesterének számított a családunkban. 

– hozzá képest mi csak reményteli amatőrök vagyunk.

zsének nem lehetett valami könnyű élete. ez abból is látszott, ahogy egykedvű-
en kivonta magát a parki kutyák mű-csetepatéiból. csak hadd csinálják. szemmel 
láthatóan unta őket. zsé másképp használta a parkot, mint ők, pontosan tudta, 
hol lehet innivalót találni az odvas fatörzsekben, és merre van a legtöbb nyitott 
kuka meg konténer.

Ürüléket is evett. a frissen kiszórt trágyát jóízűen lakmározta. ezeket a szű-
kös esztendőkből átmentett szokásait még a kedvünkért sem tudta elhagyni. ő 
mindig minden eshetőségre készen állt. a korábbi sorsa tanította meg erre. 

éjszakai sétáinkon váratlanul leült, és vizsgálgatni kezdte az eget. a földtú-
rástól még sáros orrát a csillagok felé fordítva, elmerülten figyelte, mi történik 
odafent. hívtuk, de semmi jelét nem adta annak, hogy hall minket. a sötét égen 
éppen egy villogó pont haladt előre, azt követte a szemével. mint aki egy maga-
sabb rendű világban él, és csak vonakodva ereszkedik alá a mi érthetetlen korlá-
tokkal teli életünkbe. képtelen viselkedésén csak nevetni lehetett, végül kényte-
lenek voltunk megvárni, amíg elszakad az égtől, és hajlandó tudomást venni 
rólunk is, akik ott téblábolunk körülötte.

szóval a repülőről a megérkezéskor egy mobillal hazatelefonálva. az egész repülő 
hallja a megszokott mondatokat. mi van otthon. már készülnének, de az ajtó még 
nincsen kinyitva. már megtapsolták a pilótát, hogy ügyesen földet ért. már a le-
szállás előtti bonyodalmakra gondolnak, az otthoni megnyugtató menetekre, ami-
kor én újra megkérdezem, mert nem jól hallom a mobilt. mi van? mi történt? m. is 
megkérdezi. meghalt, mondom. ki halt meg? mondom a nevét. minden tisztán 
hallatszik, a motor sem búg, az ajtó kinyitása előtti néhány feszült perc. a repülő-
gép utasai dermedten hallgatnak. a név egy ember nevének a kezdőbetűje lehet. 
lám, most megjelent a sors, míg odavoltak, a hozzátartozójuk egyszerűen meg-
halt. akkor miért mentek el. lám, ilyenek vagyunk mi, emberek. De hogy éppen 
most, itt, ahogy így állunk. most kellett nekik hazatelefonálni. nem tudták volna 
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később. behozni a halált egy ilyen szűk helyre. amikor már éppen örülnénk egy 
kicsit. a szerencsés megérkezésnek. már majdnem mind ott görnyedeznek a repü-
lőgép folyosóján, féllábon, mert sok a láb és a csomag, nem kell ránk nézniük, mert 
úgyis ránk néztek már lopva, és most csak hallgatják a szöveget. ki halt meg? m. 
nem hiszi el. m. a váratlan dolgokkal soha nem tudott mit kezdeni. ő talán még 
nálam is jobban szerette zsét, de még most is úgy viselkedik, mintha az előbbieket 
meg se hallotta volna. nem tud váltani. közben megmozdul a sor. bőröndök, ab-
lakok, a helyzetek adják magukat. a figyelem lekerül rólunk. hazafelé m. a veze-
tővel társalog. a taxisok nehézségei, az időjárás. mintha semmi nem történt volna. 
én hátul próbálkozom, sírással is, hogy valami azért a helyére kerüljön, de nem 
nagyon megy. m. nem néz hátra, de tudja, mi folyik ott, a taxis úgy tesz, mintha 
mindezt nem látná. biztosan összevesztek, gondolhatja.

zsé legújabb dobása. Így lelépni a színről, ilyen teljesen képtelen módon. 
hogy az embernek ne legyen ideje viselkedni. semmire se legyen ideje. csak puff. 

találgatás: megállt a szíve. 
esetleg rosszabb, de most ne gondoljunk erre. elképzelem, ahogy a fiam nézi 

a mozdulatlanul fekvő zsét.
ahogy elhagyja a lakást, és nem nyúl zséhez három napig. nem is alszik a 

lakásban. a sokk abban nyilvánul meg, hogy nem beszél senkivel, járja az utcá-
kat. zsé hirtelen halálával nem tud mit kezdeni. semmi előzmény, csak elfeküdt 
és kész. közben tudja, hogy vissza kell mennie előbb-utóbb. rá maradt a feladat. 
eltüntetni a holttestet. a holttest. a szőnyegen. a kutya szeme nyitva, világít a 
szeme fehérje. csendesen elfordítani a kulcsot a zárban. hátha jön valaki a lép-
csőn, annak majd köszönni kell. csak mindent úgy, mint máskor. a kutyának el 
kell kerülnie innen. nem maradhat itt addig, amíg mi hazajövünk. el kell tüntet-
nie a nyomokat. esetleg már szaga is lesz. mintha már lenne is. a fiam teljesen 
elzárja az érzelmeit, és a technikai kivitelezésre koncentrál. zsé nagy és nehéz. 
szerezni kell egy dobozt és valakit, akivel levihetik a második emeletről. De ti-
tokban, mert a házban, ahol új lakók vagyunk, nem terjeszthetjük az esetet. zsé 
halála és a temetkezés nem juthat a ház tudomására a maga igazi valóságában. 
egy parkba temetkezni! rémület. közfelháborodás. állatorvos. állategészségügy. 
a fiam gondolkodik, hogy ki lenne a legalkalmasabb arra, hogy ezt az éjszakát 
végigcsinálja vele. a barátok közül egyik se. gyengék. idegesek. csak nő lehet az 
illető. a lány faluról származik, erős, nem ijed meg bármitől. De magassarkúban 
jön, mert még reménykedik, hátha ez az esemény újra összehozza őt a régi sze-
relmével. súlyos teste alatt kopognak a magas sarkak, ahogy feljönnek a máso-
dik emeletre. addigra már a fiam felhozta a nagy tévésdobozt a pincéből. ketten 
is alig tudják betenni a kutyát a dobozba. le kéne takarni valamivel.

leülnek, és várnak. meg kell várniuk, amíg a lépcsőház elcsendesedik. két ol-
dalról fogják a dobozt, és viszik az utcán. elmennek egy rendőr mellett. az nagyon 
megnézi őket. a fiam leteszi a dobozt és a krimik dramaturgiáját követve forró csók-
ban olvad össze a barátnőjével, akit olyan régen elhagyott már, hogy a csókjára sem 
emlékszik. a hátán folyik a veríték. a rendőr nézi őket, de nem szól utánuk…

(mellesleg zséről szinte alig beszélünk. Valahogy nem megy a dolog. az ő eseté-
ben nincs érzelmes feloldozás. zs. aktája nem lezárt. mondjuk így.)
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ami zsét sosem zavarta, az nekem megkeserítette az életemet. kisgyerekként 
nem szerettem másmilyen lenni. el szerettem volna vegyülni a többiek között. a 
legjobb az lett volna, ha úgy vegyülhetek el, hogy közben akár másmilyen is lehe-
tek. erre hiába vágytam. megpróbáltam úgy viselkedni, mint a boldog többiek. 
az eredmény szánalmas lett. lelepleződtem. az én fiam is eleinte megkóstolta a 
pörköltömet, hogy igazi-e. olyan-e, mint a többieké. szakértő szemmel ellenőriz-
te az életünket, és ha valami többszörös megerősítés által olyannak bizonyult, 
hogy a hétköznapi emberek világában is megállta volna a helyét, akkor elhitte 
róla, hogy igazi. bármi újba fogtam, inkább lebeszélt. mi nem foghatunk új dol-
gokba, örüljünk, ha a régiek működnek. a mi életünk inkább színház, amelyről 
csak megpróbáljuk elhitetni a külvilággal, hogy nem az. De közben ezt a sajnála-
tos helyzetet mindketten tudjuk. én anyát játszom, de nagyon ügyetlenül. ő gye-
reket, és nem nagyon erőlködik a darab sikere érdekében. Úgyis hiába. a többiek 
egyetlen nagy család tagjaiként élik az életüket, határozottan sorakoznak fel a 
társadalmi eseményeken, senki nem vonja kétségbe, hogy tényleg azok-e, amik, 
ezért soha nem esnek ki a szerepeikből. mi tudtuk, hogy csak megjátsszuk ma-
gunkat a békesség kedvéért, óvodást játszunk, majd iskolást, és várjuk, mikor 
jönnek rá az igazságra… otthon végre megpihenhetünk. meggyőződésem, hogy 
a kutya is tudta ezt, amikor hozzánk költözött. a társulathoz. mikor zsé habzó 
szájjal rángatódzni kezdett, valójában egyikünk sem csodálkozott. egy mindenki 
számára visszariasztó betegség. az ajtót gyorsan bezárni. zsé támolygó mozdula-
tai. a vizét keresi. a szúrós szag. majd látszólagos nyugalom. csak mi tudjuk, mi 
van. zsé homályos szemmel tüstént sétálni indul. Vékony álomhangon ugat fölfe-
lé. idegenek mellénk szegődnek, és a kutyáik csip-csup problémáiról beszélnek. 
lassan leszakadnak rólunk.

azután zsé feltámadt…
zsé módra.

Valamilyen betelefonálós műsoron aludtam édesen, amikor felriadtam a kutyám 
nevére.

biztosan tudtam, hogy zsé nevét hallottam. 
itt valami történt. mert a műsorvezető zavarban volt. akkor tényleg zséről 

lehet szó. mert zséről zavar nélkül senki nem tud beszélni.

a fiatal műsorvezető e pillanatban olyan arcot vágott, amiből lehetett látni, hogy 
tényleg kínban van. egy női hang volt a vonalban, feltűnően tisztán artikulálta a 
szavakat, annyira tisztán, hogy egy nyelvtanár is megirigyelhette volna. no lám, 
ez nem a megszokott locsogás, a kedves öregek búja-baja, amelyre ott van ijesz-
tésül a nagy ébresztőóra. ha már a műsorvezető nem bír el a szóáradattal. 

zsé az egész ország nyilvánossága előtt. képtelenség. persze ez már csak já-
ték, mert nem az agyammal, inkább a zsigereimmel értem meg azonnal, amit 
még valójában nem értek. a szó, amely „zs” betűvel kezdődik, és amelynek a 
betelefonáló szándékosan csak az első betűjét mondta ki, egy hatalmas fekete 
lukká válik, amelyen át már bármi benyomulhat az életembe. Ülök a lakásomban 
egy békés délutánon, és nézem a tévét. Valamiért fontosnak érzem, hogy milyen 
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nap van ma. nem mehet el ez a nap úgy, mint a többi. De az előbbi alvástól még 
zavaros a fejem. 

és nem hallottam rosszul. a kristályhang megismétli. ebben az országban 
minden baj a „zsé”-k műve. 

milyen hirtelen feljönnek az eltemetett tudások. mintha készenlétben vártak vol-
na ott a mélyben. 

mozdulatlan vagyok, nem akarom, hogy a testem megzavarja a figyelmemet. 
a létezésem nem más most, mint ez a figyelem. a hang bizonyos emberekről be-
szél, akiket nem akar megnevezni, de azért a rájuk vonatkozó gyűjtőnév kezdő-
betűjét kimondja, úgyis tudja, hogy ez itt elég. Ugye értik? na, hát szóval, a 
„zsé”-k. miattuk van minden. a hang egy szót kerülget feltételezett cinkosságban 
az ország láthatatlan, de feszülten figyelő nézőivel. egy mágikus, csak suttogva, 
vagy a szomszédunk füléhez hajolva kiejthető szót. bizalmas közegben van, elég, 
ha a szó kezdőbetűjét mondja, itt ezt a szót mindenkinek értenie kell. hiszen so-
kat beszélnek ők erről egymás között, és hát most is tulajdonképpen egymás kö-
zött vannak, az országnak az igazság kimondására szomjazó nézői előtt. 

 
észreveszem, ugyanúgy reagálok a hallottakra, mint az egyéb sokkoló történé-
sekre, ha készületlenül érnek. sehogy. talán a gyerekkori rutin. az érzelmek sza-
bad kiélése is a többiek privilégiuma.

a műsorvezető várakozik, ennek a várakozásnak minden perce valamiért na-
gyon fontos a számomra. már nem is igazán őt figyelem, hanem az erőket próbá-
lom megfejteni, amelyeknek engedelmeskedik. amelyek vélhetően mögötte áll-
nak, irányítják, korholják vagy dicsérik. 

milyen tapasztalatlan ifjú ember ez. ott áll már mióta a helyén, talán a meg-
felelő választ latolgatja, a kristályhang meg akadálytalanul halad át rajta. 

az ilyen hangsúlyozottan tiszta beszédtől mindig féltem egy kicsit. mint az 
egykori falurádióban az a dallamos női hang. amikor a falu életéről nem készít-
hetett híradást senki más, csak ő. nyájasan, vakító egyszerűséggel. az öngyilkos 
parasztokról csak egy-két gyanús alak pusmogott kocsmazugokban, egymás kö-
zött. ez a tiszta hang ellentmondást nem tűrően adott hírt a falusi portákról, ahol 
ő járt, ott minden derűs és átlátható lett, aki meg nem így gondolja, az meg szé-
gyellje magát. nincs helye a mi egészséges világunkban. a jól ismert hang ma 
már biztosan ott pihen valamelyik kegyes archívum mélyén. 

zsé meg újra itt van…

magától előjött a dobozából, amelyet a fiam és a barátnője a hegynek olyan pont-
ján ástak el, hogy a kutya lássa a Dunát.

az ő rakoncátlan hűségében mindig bízhatunk.
szemében zöld fény.
otthonosan somfordál át hozzánk a halottak birodalmából.

mondtam én, zsé örök.


