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Fehérből lesz a végtelen – ez a megnyílás elve
Gondoltam, beverek egy szeget a 
falba, ráakasztok egy képet. A fal 
sem maradna olyan sivár, és min-
denkinek jólesik rápillantani egy-
egy kedves emlékre. Szerszám, 
eszköz van, tapasztalat semmi, 
de hátha nem fölöslegesen jártam 
matek-fi zikára. Aztán eszembe 
jutott fi lozófi aóráról az „a priori” 
kifejezés is, arisztotelészi értelme-
zésben persze, és megnyugtattam 
magam, nem szükséges a tapasz-
talatból származó ismeret, hiszen 
elméletből tudjuk, ha kalapáccsal 
ráütünk annak a szegnek a fejére, 
amelynek hegyét merőleges irány-
ban, tangenciálisan a falra helyez-
tük, az szükségszerűen süllyedni 
kezd a vakolatban, a rámért ütés 
erejének hatására. 

Az ezermesterek rutinosságát 
idéztem meg a fejemben, szerep ez 
is, menni fog. Kezdeti apró ütések, 
tapogatózás, nincs-e utamban 
vasbeton, függőleges-e az irány. 
Szépen haladtam, a szeg vidáman 
merült el a felszíni festékrétegben, 
alácsobbant a vakolatban. A türe-
lem, a precizitás, az izomkötegek 
létrehozta erő tudatos adagolása, 
visszajelzések értékelése. F = m*a 
(egy pontszerű test gyorsulása 
egyenesen arányos a rá ható erő-
vel, és fordítottan arányos a test 
tömegével), számolt az agyam. 
Minél közelebb kerültem a célhoz, 
annál inkább kezdett átitatni a si-
keresen elvégzett, nem mindenna-
pi munka öröme és egyfajta masz-
kulin elégtétel. Kop-kop. Kopp. 
Megállt. Kipkopp. Nem mozdul. 
Kipi-kipi-kopp! – tanácsolta az 
agyalapi davincsim. De nem. Nem 
mozdult.

– Az űrséta komoly dolog? Fon-
tos, hogy a Hubble teleszkóp Fa-
int Object Camera (FOC) helyére 
az Advanced Camera for Surveys 
(ACS) került? Te csak verd BÉ a 
szeget! – röfögött bennem a min-
denkori kétkezi munkás, bölcse-
lő mester, s kezeit kárörvendve a 
pufajkájába dugta. – No, eresszed! 
– szívott egyet a fogán, ciccentett 
kárörvendő mosollyal a szája szé-
lén. – Nem menyen, ugye?! Ezek es 
mit min’ foglalkoznak a csillagok-
kal? Mit min’ kutassák az űrt? S 
még sétálnak es benne! Nincs mivel 
otthon foglalkozzanak? Hány mil-
lió dollárt pazarolnak el egy olyan 
hülyeségre, hogy van-e egy pohár 
víz a Holdon? Mi a kutyafaszának 
akarják tudni? Ejsze odamenyen 
valaki, s megissza előlik? Met 
nincs mivel foglalkozzanak! Adnék 
én dolgot nekik, neféjj! Csak ad-
nák ide nekem aztot a pénzt, amit 
ők ott elgazolnak, tudnám, mire 
kőccsem!!! Met láttam a hírekbe’, 
hogy hogy ülnek a nagy tudósok jó 
fi zetésétt a teleszkópba, egy csomó 
kámputer között. Tod’-e, egy olyan 
kámputer es mennyibe kerül? S 
még hejzza az a kicsi tévécske? S az 
mennyi INTERNET fogyaszthat!!! 
Az nekünk mejen jó lenne! De ők 
reja vannak kucorodva a TÁPcsö-
veikre, egész nap csak kávéznak, 

s jól vannak, binemerszi! S mü itt 
döglünk meg, de őköt még asse’ ér-
dekli, me’ a csillagokot nézik!

Karomból elszállt a lendület, a 
kisagyam nem számolta a vekto-
rokat, nem jelenítette meg a fo-
lyamatot egyszer ű grafikonban, 
nem érdekelte a szeg fejéből ki-
induló visszaható erő nagyságá-
nak elemzése. A mester magán-
kívül folytatta:

– Nagy bőcsön elvannak, DE 
EGY SZEGET NEM TUDNAK EL-
ÜTNI!!! 

Kész. Egy nagy piros ikszet raj-
zolt az elméleti fi zikára. Kijelenté-
se axióma-érvényű. Pillantásával 
megfenyegetett, hogy elmegy Ma-
gyarba’ vendég-sztárkőművesnek 
fajáncot s grésziát rakni, ha ezen-
túl nem veszem őt komolyan. S ha 
ő egyszer levette a kezét rólam, 
akkor engem az isten elhagyott a 
priori s a posteriori is!

Dühömben rásóztam a szegre, 
teljes erőből. Sunyin elgörbült. 
Most akkor patentfogóval vagy 
csípőfogóval húzzam ki? Szeren-
csére van mindkettő, mert a mes-
ter megvásároltatta velem, és nem 
engedte, hogy azt a pénzt olyan 
marhaságokra költsem, mint a 
Hubble felvételei a mélyűrről, má-
sodik kiadásban.

– Csípőfogót, te tajdok! – ordí-
tott bennem a mester, amikor látta, 
hogy a patenthoz nyúlok. Még meg 
is tikkadt a parizeres szendvicst ől, 
amelyet éppen majszolt, úgy me-
redt rám szigorú-csalódott szemek-
kel, megvető fokhagymaszaggal.

Kijött a szeg, magával rántva 
egy tenyérnyi vakolatot. A mester 
mérgében földhöz vágta a ma-
radék ennivalót. A kenyér „haja” 
tehetetlenül csattant a földön, 
aztán a mester karjából kilövellő 
iszonyú erő hatására még pattant 
egyet a linóleumon, hogy másod-
jára teljesen szétlepcsenjen a pad-
lón és atomjaira hulljon. F = m*a. 
Nem! Ez már az einsteini E = mc2!

Be akartam verni egy szeget, 
lakásfelújítás lett a vége. Mes-
tert hívtam, igazit. A külvilágból. 
Iszonyodva nézett rám, amikor 
megtudta, hogy színész vagyok. A 
bennem lakó mester szomorúan 
könyökölt fejem ablakában, kese-
rűen bólintott a kinti szakember 
minden egyes szavára, és nagyon 
sajnálta, hogy annak idején elsza-
lasztott két nagy pofont lekenni 
nekem, amikor eldöntöttem, hogy 
mi leszek. Még 1995-ben. Némi 
elégtételt okozott számára, hogy 
nem lettem csillagász. 

Vakolatgalaxisok, rigipszködök. 
Falfi xplazma. Örvényl ő diszper-
zittejút. Extralavabil. Fal kijavít-
va. Munka vége. Fizetek. A belső 
mester szerint ezt a pénzt meg-
spórolhattam volna, de mindegy, 
most már késő. Egy jó szerelőtru-
sza kijött volna belőle. A lakásban 
új illat, mint egy frissen teremtett 
világban.

Elfelejtettem szólni neki, hogy 
oda egy szeget képzeltem...

Japán rózsaként köpül a fehér naplemente – gyors
forgalomtól zengő nagyvárosi bulevárdokon, ipari
parkok füsternyői alatt kinyújtózva, egy mankó nélküli
új világban, bekapcsolódó dohogások fehér rémületébe
fagyva, önnön szégyenkezésünkbe bele-belerogyva,
bőgő hangszerek parazsától hevülve mindennapjainkban
szép utódjaink levetett selyemruháit, a grimászokat,
amelyekben mindig felpofozatlanok vagyunk,
a lelkes liturgiákat és a léghajókat, majd a repülés utáni
hányinger-keringőt s a verstudás előtti pillanatot –
a jávai macska korszakát bet űzgetjük.
Érezni, ahogyan a fehérből lesz a végtelen: a horizont
szimatolása bennünk – amint nyomja magát, simul és
koppan – újra visszatér távolodó félrefüggőségünk
a tökéletlen, a felsorolás vagy a megnyílás érthetetlensége
felé, a csókok és zafír ajkak csobbanásának művházába,
hol a kimérendő szerelmet soha meg nem értjük.

Merengő semmikben hiszek: a föld által felszürcsölt hóban,
a rózsaszín-szürke ködben, a disznóól romos ürülékszagában,
a könnyű emlékfoszlányokban, sírás-itta szemeid melegségében,
sovány vádlidban, combjaidban és legfőképpen a közelség
tartalmatlanságában, csobogó megalázkodásodban.

Esténként borzongó mélység lövell a szobahomályba, a testekbe,
a tapogatózás ürességébe, az elhalt szerelem kietlen hörgéseibe,
a készületlen nőnemű csodába – amint újra s újra belehunyunk ebbe a
tévelygő mozgásba, gesztusainkban csontváz-szakállú dicséret terem.

Ólomszínű hasad kerül föl az égre, alant pedig föld-testem nyeli
éltető nedveidet. Majd jönnek az újabb gyönyörtettek: együgy űen
tűnnek el a húsok a porcok kiöntött, keserű illatában, rángósávba
torzul az ép női test. Néha pléh-pompás körmeivel gyötör a
sejtemiglen-visszanyúló, kiengesztelhetetlen vágyakozás.
Ezekben a pillanatokban egy újabb pusztaság csendül

össze: mint ökrök esdekelünk a talált szerelemben, mérték-
telen szelek csapdosnak vizes b őrünkön, reményteliség

havával telik meg a szem, a száj.

Étek a szemnek, a szájnak
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