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„Az Esemény 1983-ban, február 22-én, éjjel 11 óra 17 perc és 11 óra 25 perc 
között történt. A hőmérséklet –3 Celsius-fokra csökkent, 4 centiméter vastag 
hó esett. Délután az átlagosnál két és félszer több ember szenvedett szívin-
farktust, a kocsmákban 267%-kal több alkohol fogyott a téli szerdákra szá-
molt mennyiségnél, a sikertelen szexuális aktusok száma pedig csaknem a 
négyszeresére ugrott az ebben az időszakban mért átlaghoz képest. Az éjsza ka 
folyamán az Eseményterületen (amit mára önálló megyeként ismer el a ma-
gyar állam) 137 ember hunyt el álmában, természetes körülmények között. 
Nagyrészt nyugdíjaskorú, megroppant egészségű férfiak (96 fő) és idős nők 
(12 fő), illetve súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, aktív korú sze-
mélyek (9 fő). Az Eseményterületen ezenkívül 35 öngyilkosság történt: 24 
önakasztás, 7 mérgezés, 2 lőfegyverrel elkövetett öngyilkosság, egy érfelvágás, 
egy személy pedig zacskót húzott a fejére. Másnap többen rémálmokról, éber 
paralízisről, hallucinációkról számoltak be. A megvadult, eltűnt kutyák, macs-
kák, sertések és egyéb haszonállatok száma felbecsülhetetlen.

Az Eseményrés időtartama 8 percre tehető. Ebben a 8 percben az Esemény-
területen élők arról számoltak be, hogy megmagyarázhatatlan nyugtalanság 
fogta el őket, majd enyhe földrengést tapasztaltak. Valóban: a Richter -skála 
szerint 2,7 erősségű rengés volt észlelhető a területen.  A szemtanúk emellett 
egy másfajta rezgésről is beszámoltak. A tipikus leírás  »a csontok és fogak« 
rezgéseként jellemzi az élményt, amely gyakor ta  megmagyaráz hatatlan féle-
lemérzettel és katarzisélménnyel járt. A nyolcper ces időrés végén  a legtöbb 
abnormális érzet megszűnt.

Az első lényt hajnalban fedezték fel: egy tölgyfa egyik ágáról lógott, csáp-
jaival körülfonva azt. Délre kiderült, hogy több száz van belőlük az erdő ben, 
talán ezer. Megjelenésükkel egy időben a baglyok eltűntek az Eseményte-
rületről. Ebben az időrésben egyetlen fogságban tartott, Vilmos  nevű egyed 
élt a területen. Reggelre a madár helyén a ketrecben egy lényt találtak. Innen 
származik a népszerű elmélet a baglyok átalakulásáról.

Persze az elmélet nem bizonyított. A lényekkel kapcsolatban szinte sem-
mi sem az.”

Újvári Kaszab Péter: Az első nap – a cellofoidák felfedezésének szociológiai 
hatáselemzése az első 24 óra tükrében, ELTE Kiadó, 1998

Akartam tetováltatni egy fekete téglalapot az alkaromra. Apám em-
lékére. Nem ismertem őt, csak egy távolból integető, cigarettaszagú 
alakként gondolok rá. Anyám azt mondja, remekül táncolt. Én nem 
táncolok, úgyhogy amennyire tudom, nem hasonlítok apámra, mégis 
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közel éreztem  magamhoz. Mintha fontos lenne az életemben, pedig ez 
a fontosság csak a hiányát jelezte.

Időnként megnéztem a karomat a tükörben zuhanyzás után, hogyan  
festene tetováltan. Vajon megváltoznék tőle? Más emberként élnék tovább?

Anyám megölt volna, ha megcsináltatom, különösen, ha megtudja, 
nekem apámat jelenti a forma. Apa egy nap kisétált az ajtón, és soha 
nem tért haza.

Én mégis úgy gondoltam magamra, mint aki tetovált. Így emlékeztem 
apámra, akire valójában nem emlékeztem.

Valamennyire vonzott az apaság gondolata. Nem a felelősségé, 
hanem  a lehetőségé, hogy csatlakozzak a vérvonalam millióéves törté-
netéhez. Ezer évvel korábban élt emberek vére keringett az ereimben.  

Ez járt a fejemben a vonaton ülve, és nagyon rá szerettem volna gyújta-
ni. A lábammal doboltam a mocskos padlón, a cipőm talpa alatt valami 
kiömlött cukros lé maradéka cuppogott.

Megfuttattam a gondolataimban még egyszer az érveimet és ellen-
érveimet az előredetermináltság kérdésében, csak hogy múlassam az 
időt.

Bár drágább, megérte volna IC-vel jönni, mert azon néha működik a 
légkondi. A gyorsvonat viszont olcsóbb, és lehet sutyiban dohányozni. 
Mindig a tervek között szerepelt, hogy modern vonatokat indítanak 
majd vidékre, és azt kívántam, bárcsak sikerült volna megvalósítani. 
Bármikor máskor demagógnak tartom a vidékfejlesztést, kivéve, ami-
kor én is vidéken vagyok.

A fejem felett, a lámpabúrában rovarok feküdtek a halál végső pózá-
ban, apró testük finoman ringott, követve a vonat gyorsulását és lassu-
lását. A szomszédos fülkéből nevetés szűrődött át. Nem magyar nevetés 
volt, abban van valami visszafogott, mintha a nevetés álcája alól időnként 
kikukkantanánk, hogy mások rajtunk nevetnek-e. Ez külföldi nevetés 
volt, zabolátlanul jókedvű és megállíthatatlan.



11

Az orromat megcsapta a fű szaga. A testem anélkül cselekedett, hogy 
kikérte volna a véleményemet; az elmém engedékenységet tettetett, 
megígérte magának, hogy most utoljára, hogy legközelebb erősebb lesz, 
de valójában kiéhezett egy szálra.

Levettem a sporttáskám, aminek az alját szigetelőszalag tartot-
ta egyben. A cigit a ruhák alá rejtettem. A Marlboro volt a kedvenc 
márkám, de az utóbbi időben Symphoniát vettem, mert az olcsóbb. 
Az egyetem alatt magamnak csináltam a cigit. Sodorni nem tudtam, 
mindig szétestek a szálak, ezért szereztem egy igénytelen színű mű-
anyag töltőgépet.

Most visszaálltam a dobozosra. Így kevesebbet szívok, míg végül le 
nem szokom a terv szerint. Már csak néhány szál várt rám a doboz alján.

Kimentem a folyosóra, rágyújtottam. A távoli fülkében megint felnevet-
tek. Szerettem volna másokkal együtt utazni, része lenni egy társaságnak, 
ugratni a haverjaimat a hosszú út alatt. Szerettem volna tartozni vala hová, 
és nem ebben a félállapotban várakozni a jövőre. Utoljára akkor ültem eny-
nyit vonaton, mikor egyetemistaként fesztiválozni mentünk. Akkor tud-
tam, hogy egy hét múlva hazatérek. Most tudtam, hogy egy hónap múlva 
sem. Ezért is akartam minél előbb a telepre érni, magam mögött hagyni a 
régi életem, és nem igazán kezdeni újat, de egy darabig még húzni az időt. 
Nem volt bennem várakozás, csak valami fortyogó nyugtalanság. A dolgok 
mindenképpen rosszabbak lettek, a kérdés csak az, mennyivel.

Kinyílt egy fülkeajtó, erősebb lett a fűszag. A fülke utasai, külföldi hip-
pik, halkan pusmogtak egymás között, francia szavak keveredtek angol 
kifejezésekkel, intim suttogás a röhögéssel, mint egy falka tagjai, össze-
bújva egy barlangban, egymást már szagról ismerve.

– Hé, haver – szólalt meg valaki a hátam mögött angolul. Mély, rekedt  
hangja volt, mintha az elmúlt éveket whiskysüvegekkel töltötte volna 
egy dohánygyárba zárva. Igyekeztem kirekeszteni a hang tulajdonosát 
az életteremből. Szerettem volna tartozni valahova, de a beszélgetés  
csak erősítette bennem az érzést, hogy idegen vagyok, még akkor is, ha 
ő a turista.
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Mégis megfordultam. Nem akartam rossz országimázs lenni.
A fiú egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ahogy a hangja alapján 

elkép zeltem. Élénkpiros pólót viselt, szőke haja és olyan kisfiús arca volt, 
hogy elkértem volna a személyijét, ha piát akar tőlem venni a boltban. 
Mosolygott, és üdvözlésképp bólintott felém. Én intettem, meglóbálva a 
kezemben a cigarettát.

– Van egy cigid? – kérdezte. Sztenderd angolt beszélt, de nem ismertem 
fel benne anyanyelvi kiejtést, sem amerikait, sem britet. Arra tippeltem, 
hogy talán holland lehet.

Odaadtam neki a dobozt.
A szájába dugott egy szálat, én pedig meggyőztem magam, hogy ez 

szerencsés fordulat. Annyival kevesebbet fogok szívni a jövőben.
A fülkében megint felnevettek. A szőke fiú odanézett, de aztán visz-

szafordult hozzám.
– Te is oda mész? – kérdezte. – Az állatokhoz?
Megvontam a vállam, és bólintottam.
– Melyik kommunába? – A hangja izgatottá vált, mintha azt várná, 

hogy életünk fonala hirtelen összefonódik valami gigászi kalandban.
– Dolgozni megyek – válaszoltam. Utáltam kihallani a magyar akcen-

tust a saját szavaimból.
A fiú lelkesedése nem csökkent.
– Azt hallottam, nagyon intenzív álmai vannak ott az embernek 

– mondta, megnyomva az intenzív szót, mintha elraktározta volna a 
kife jezést, hogy használja majd, ha nem jut eszébe más jelző.

Úgy nézett rám, mint aki választ vár.
– Most járok ott először – mondtam, de rögtön rájöttem, hogy nem 

mondok igazat. Nem javítottam ki magam.
– Ismertem valakit, aki élt ott. Évekig. Azt mondja, minden éjjel 

ugyanazt álmodta. 
Érdeklődést színleltem.
– Mit álmodott?
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– Azt álmodta, hogy egy sivatagban áll, a lába elmerül egy buckában. 
Próbál lépkedni előre, hogy kijusson, de reménytelen. Végül inkább leül, 
és elkezdi lapátolni a szájába a homokot.

A fiú széles vigyort eresztett meg. Észrevettem, hogy az egyik metsző-
foga csorba, és nem tudtam másra figyelni.

– Csak ette a homokot, amíg fel nem ébredt. Ami hosszú idő, még az 
álomban is. Amikor újra elaludt, folytatta. Úgy gondolta, meg kell ennie 
a sivatag összes homokszemét.

A srác mélyet slukkolt a cigiből, várta, hogy mondjak valamit, de a 
testtartása azt sugallta, hogy még nem végzett.

– Érdekes – mondtam végül.
– Aztán egy éjjel – folytatta – rájött, hogy mit eszik.
Felvontam a szemöldököm.
– Minden szem egy családtagja volt. Nem csak mostani, hanem 

öröktől fogva. Generációk és generációk, akik előtte éltek… Az életük 
egyetlen homokszem. És ő azt ette. Kemény, mi?

Megborzongtam.
– Ezért ment el? – kérdeztem.
– Aha. Vissza, Manchesterbe. De az álmok nem szűntek meg. Azóta 

is álmodja.
– Akkor már elég kevés homok lehet.
– Ja. Attól fél, hogy mi van, ha elfogy.
Mélyen hallgattam, hogy tudatosítsam benne, átérzem az elbeszélés 

súlyát. A csikket kidobtam az ablakon.
– Attól fél – folytatta a fiú, nem ismerve fel, hogy a története már 

túljutott a lezáráson –, ha elfogy a homok, akkor vége lesz a világnak. 
Már klinikákra is jár, hogy kitöröljék a fejéből az álmot.

– De nem sikerül – jelentettem ki.
– Nem – erősítette meg a fiú.
Kezet nyújtottam felé.
– Gábor – mondtam.
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– Anders – mondta ő.
Csak a vonat zakatolt.
Anders fülkéjében elhallgattak. A fülke felé fordultam, hogy megnéz-

zem, mi a csend oka.
Nyolc szempár meredt rám. Megdermedtem, mint a nyulak a fény-

szóró láttán.
Csak bámultak, mozdulatlanul, szándék nélküli, izzadt testek.
Visszamentem a fülkémbe, és nem is jöttem ki onnan, amíg meg nem 

érkeztünk.


