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 Az alkimista lányának második részében 
az Athena Club tagjai Kelet-Európába 

utaznak megmenteni Lucinda 
Van Helsinget, egy fi atal holland nőt, 

akit apja fogságban tart, hogy tudományos 
kísérleteket hajtson végre rajta. 

VÉRBELI VIKTORIÁNUS FANTASY-KRIMI 

MISZTIKUS CSAVAROKKAL!
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Az első szó jogán
Hajnali egy óra múlt pár perccel. Miközben ezeket 
a sorokat írom, a képernyő felső sarkában fut egy 
videó, egy élő, online közvetítés a világ másik fe-
léről. Egy lövedék formájú jármű ereszkedik négy 
hatalmas ernyővel, és éppen ebben a pillanatban 
csobban az Atlanti-óceán vizébe.

Újabb mérföldkőhöz értünk nemcsak az űrku-
tatás, de az űrturizmus történetében is. A SpaceX 
repülései lassan rutinná válnak. Ez azonban 
mégis más volt. Nemcsak az első igazi űrturista 
út, hanem egyszerre számos új rekordot is fel-
állított. Ez volt az első jótékonysági űrutazás, 
először indult űrhajó valódi, kiképzett űrhajós 
nélkül útjára. A négytagú civil legénység rögtön 
71 órát töltött az űrben, ezzel fricskát adva a Jeff  
Besos-féle űrugrásnak. 590 kilométer magasság-
ba emelkedtek, ennél még a Hubble teleszkóp is 
alacsonyabb pályán kering. Ilyen messze az Apollo űrhajók Holdat megjárt űrhajósain kívül 
csupán a Gemini–11 legénysége járt. Először ment az űrbe gyógyult rákos ember, egyúttal 
az első, aki csontprotézissel járt odafent. Elon Musknak nemcsak víziói vannak, nemcsak a 
cégvezetéshez ért, de marketingben is pokoli jó.

Az egész űrutazás egy jótékonysági esemény része, egy gyerekkórház javára gyűjtenek ado-
mányokat. A milliárdos Jared Isaacman fi zette az utat, minden egyes helyért csaknem 50 millió 
dollárt. Persze rosszmájúan meg lehet jegyezni, hogy egyből odaadhatta volna a kórháznak a 
200 milliót. De e nélkül nem adtak volna össze mások az indulásig további 30 milliót, ami a 
landolásig 60 millióra nőtt. Persze a jótékonysági kedvhez sokban hozzájárult, hogy az egyik 
széket az adományozók között sorsolták ki. Ismertté tette a kórház nevét, és aki egyszer ide 
adakozott, az jó eséllyel később is fog.

Most egy új korszak kezdődött. persze lehet sírni, hogy pokoli drága. De annak idején az 
óceáni hajózás, a léghajós repülés, majd a repülés is csak a nagyon gazdagok kiváltsága volt. 
Azután a nem annyira gazdagoké, majd a jómódúaké, majd bárkié.

Emlékszünk Verne regényére? Egy lövedék megjárta a világűrt három civillel a fedélzetén. 
156 év után a regény utolsó ötlete is valósággá vált.

Kovács „Tücsi” Mihály
tudományos szerkesztő
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B
ÁLINT MÁSNAPJA egysze-
rűen kiesik az emlékezetéből. 
Ha lenne bármiféle fantáziája, 
talán megragad valami abból 

a nagyon is valódi pokolból, amelyet az 
orkok itala gyújtott benne. Harmadnap 
viszont teljesen egészségesen ébred, sebe 
sem sajog. Egyetlen lendülettel felpattan, 
azután úgy marad a vaksötétben.

– Pavlik…
– Itt vagyok, madjar… – hallatszik 

mélyről, a lába alól.
– Pavlik! ki kell mennem…
– Ki? Menjel akkor!
– Nem érted. Latrinára kell mennem…
– Latrina?
– Szarnom kell, na! – robban ki Bá-

lintból.
– Szjar? Kimegy barlang, na levo,

balra. Da. Vegjig alagut, taljal gjodor. 
Odataljalsz, bjudos van. Szjarol bele… 
Vigyazol te, mert gjodor nagyjon mely.

– Sötét van.
– Nu. Itt lampja. Csiholjok tjuzet.
A gyufa fellobban, majd a petróleum-

lámpa is. Morozov a fekete kőpadlón ül, 
ingujjban.

Bálint felvihog, kamaszos, magas han-
gon. Kikapja az orosz kezéből a lámpát, 
visszamegy az ágyához, felrántja a csiz-
máit, és kisiet betegszobájából. Akkor lát-
ja először a durva, súlyos faajtót, a torz, 
kovácsolt vasalatokat.

A folyosón az ismerős rőt fény világít, a 
fáklyák furcsán messze függenek egymás-
tól, fényudvaraik nem lapolják át egymást, 
közöttük makacs, fekete tavakba gyűlik a 
sötétség. Füstjük egyenesen felfelé száll, 
a folyosó lehetetlenül magas mennyeze-
te felé, Bálint nem is látja, hol húzódik, 
húzódik-e valahol egyáltalán, mintha az 
elcsúszott kőzetlemezek valahol a vég-
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Így keletkezik 
a csillagpor
Az Orion csillagkép hatalmas, vörös fényű 
csillaga, a Betelgeuze hónapokig tartotta iz-
galomban a világot. Fényessége jelentősen 
csökkent, ez arra utalt, hogy talán eljutott 
életének végére, és egy összeomlás után szu-
pernóvaként fog felragyogni. A csillag elég 
távol van ahhoz, hogy fellobbanása ne veszé-
lyeztessen minket, de ahhoz elég közel, hogy 
fényes nappal is ragyogjon az égen.

Az elhalványulás azonban hirtelen meg-
szűnt, a várt robbanás elmaradt. A csilla-
gászok nem tudták, mi okozta a jelenséget. 
A  hosszú hónapokig tartó megfi gyelések 
adatainak feldolgozása végül választ adott a 
kérdésre.

A csillag hatalmas tömegű, forró anyag-
tömeget dobott ki magából. A kutatók vé-
leménye szerint ez az anyag lehűlt, és sűrű 
porfelhővé alakult. Mivel ez a kilökődés a 
Föld irányában történt, a felhő árnyékoló 
hatása okozta a csillag fényének látszólagos 
csökkenését. Ha ez a kilökődés nem a Föld 
irányába történik, tudomást sem szereztünk 
volna róla. Vajon hány olyan kidobódásról 
nem tudunk, amely más irányba történt? Az 
esetnek a tudományos haszna az, hogy a ku-
tatók szemtanúi lehettek, hogyan alakul ki a 
csillagpor.
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telenben találkoznának a feje fölött. Az 
orosznak igaza volt, a szag gyorsan bűzzé 
mélyül, egy pont után azonban nem erő-
södik tovább, talán az a természetes szel-
lőzőrendszer nem engedi, hogy émelyítővé 
váljon, amely a fáklyák füstjét is elvezeti.

A távolból, fekete kő tonnáitól tompítva, 
hangokat hall, vihogást, kaparászást, cso-
szogást és dörömbölést, mély hangú, üte-
mes puffogást. Dördüléseket, sistergést. 
Minden puffanás mintha feszülő belei 
nyomását növelné, kénytelen megszapo-
rázni lépteit, és közben újra a Pokol képe 
merül fel benne. De a sürgető szükség el-
nyomja félelmeit. Siet. Súlyos ajtók mellett 
halad el, rajtuk rendes, földi számok, de 
egyelőre nem figyel rájuk. Szaporán halad 
a bűz forrása felé, és lihegve, az utolsó pil-
lanatban kapaszkodik meg a kőfalból kiál-
ló, kifényesedett vaskarikában. Majdnem 
belerohan, belezuhan a nyitott gödörbe, 

mely a folyosó teljes szélességében tátong, 
szinte megkülönböztethetetlenül a feke-
te kőtől. Csak a bársonyos, matt sötétség 
mutatja nem is annyira a gödör jelenlétét, 
mint inkább a kő hiányát. A gödör ugyan-
olyan végtelennek tűnik lefelé, mint a fo-
lyosó mennyezete fölfelé. Csak a bűz száll.

Az ijedség felerősíti belei sürgetését, 
kapkodva kicsatolja az övét, letolja a kék 
nadrágot, és a gyűrűbe kapaszkodva a gö-
dör fölé guggol. Amikor megkönnyebbül, 
hasít bele a felismerés, hogy nincs mivel 
megtisztogatni magát, ott marad, kupo-
rogva, szerencsétlenül, és végre elsírja 
magát. Nem is emlékszik, mikor sírt utol-
jára, talán az elemi iskolában, a nádpálca 
alatt, és ettől a talán nem is valós emléktől 
visszatér a büszkesége, és kitisztul a feje. 
Zubbonya zsebében két röplap is lapul, 
amit a téren foglyul ejtett suhancoktól 
kobzott el.

JÓZSEFVÁROSI MESÉK 
Orkok Antal József (befejező rész)

Világunk 

egymagában 

is ezer sebből 

vérzik, ezt tudjuk. 

A legrosszabb 

azonban az, hogy 

nem vagyunk 

egyedül... 

ZSOLDOS 

PÉTER-

díjas szerző
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– Erre jó a forradalmatok, basszátok 
meg! – vicsorogja bele a rőtes homályba, és 
elégedetten húzza elő a durva papírlapokat. 
Annyira józan, hogy futó pillantás után – 
„Hősök vagytok, fiúk, lányok!” – kettétépi 
az egyiket, számításba véve, hogy az orkok 
földjén talán nem is létezik papír, és a ma-
radékot visszagyűri a zsebébe.

Már az övét csatolja, amikor a háta mö-
gül, a gödör felől, vartyogó-sziszegő hang 
üti meg a fülét:

– Errrrreó afforrrradalmatok basssszá-
tokmeg! – ismeri fel saját mondatát. Meg-
perdül, magasra emeli a petróleumlám-
pát. A gödör másik széle tizenöt méterre 
lehet, a túlparton egy ork vigyorog feléje. 
Láthatóan nagyon elégedett verbális telje-
sítményével, mert megismétli. – Errrrreó 
afforrrradalmatok basssszátokmeg!

Nincs nála fegyver, Bálint mégis visz-
szahőköl: a lény egész tartásából mohó 
sóvárgást olvas ki, és ez a sóvárgás egy-
értelműen neki szól. A húsának. Az ork 
vigyora vicsorgássá szélesedik, Bálintra 
mutat, majd félreérthetetlen mozdulattal, 
vízszintesen elhúzza a tenyerét saját torka 
előtt. Gurgulázó hangot hallat, és sokat-
mondóan megsimogatja a hasát. Bálint 
lassan elfordul, és mintha csak otthon, a 
faluban térne ki egy fenyegető, nagy kutya 
elől, minden sietség nélkül megindul visz-
szafelé a folyosón.

Pedig rettegése visszatért, és attól kezd-
ve már csak átmenetileg hagyja el.

– Bassszátokmeg! – Hallja egyre a háta 
mögött. „Basszátok meg!” – visszhangzik 
egyre az agyában.

A számozott ajtókhoz ér, a vaskos, va-
salt deszkák, a sűrűn rácsozott kis, kerek 
ablakok a laktanya fogdájának szürke fém-
ajtajára emlékeztetik. Mintha valami mo-
toszkálna mögöttük, de Bálint nem mer 

közelebb lépni, nem meri kezét a rozsdás 
kilincsre tenni, azt gondolja, azok az ajtók 
akárhová nyílhatnak a sziklalabirintus-
ban, akárhová, talán éppen az orkok kony-
hájába, ahol pont őt várják, hogy betöltsék 
a saját gyomrába, embersajtnak…

A legközelebbi ajtó megdörren, ahogy 
valami nekivágódik.

– Ki vagy? Magyar vagy? – A hang az 
ajtó mögött köhögésbe fúl.

Bálint oldalazva hátrál.
– Ott vagy, az úristenedet? – szólítja 

meg ordítva a következő ajtó.
Bálint háta eléri a falat, nekiszorul, az-

után oldalaz tovább, a sziklához lapulva.
– Isten nevét a szádra hiába ne vegyed, 

fiam! – inti a következő szomszédja a dü-
höst. – Ha magyar is, nem ember. Odakint 
csak nem emberek vannak…

– Meg oroszok, atyám! – felesel a dü-
hös. – Kurva oroszok!

– Az isten szerelmére! Hát először hal-
lunk magyar szót kintről, ami nem az övé! 
– reménykedik az ajtó a pap másik olda-
lán. – Testvér! Ki vagy? Válaszolj! Ha ma-
gyar vagy…

– Ha magyar vagy, válaszolj, az úriste-
nedet…! – A dühös ajtó megremeg a rúgá-
soktól. – Te mocsok! Pribék!

De Bálint nem válaszol, igyekszik hang-
talanul, a falba beleolvadva elsomfordálni 
az ajtók előtt. Tizenkilenc ajtó. Nagy meg-
könnyebbülésére az első háromból nem 
hallatszik ki sem könyörgés, sem átkozó-
dás. Amikor úgy gondolja, már nem hall-
hatják a lépteit, akárkik is azok az ajtók 
mögött, sietősre fogja, sietősebbre, mint 
ahogyan ellenkező irányba, a gödör felé 
tartott.

Végre visszaér Pavlik ajtajához. Az 
orosz a keretben áll. Már összeszedte ma-
gát, gimnasztyorkát húzott az inge fölé, a 
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szíját is felvette a pisztolytáskával. Csak a 
haja csapzott.

– Megtalál gjodor.
– Meg. Miféle hely ez, Pavlik? Börtön? 

Kik ezek a magyarok?
– Bjorton. Da. Foglyok. Polityikai. Hoz 

ide mind Magisztyer Ljovi. Utolsot harom 
evje. De az mjar meghal…

– Nem értem! Ki az a magisztyer? Miért 
vannak itt ezek az emberek?

– Ej, Valja! Uzse… Mar mondta. 
Ljovi Magisztyer. Volfovics. Volsebnyik. 
Varazsjolo nektek. Farkos Vlagyimir nek-
tek. Neve neki Lenyiné adta. Vlagyimir – 
magyarázta.

– Farkas elvtárs – hagyta rá elgondol-
kozva Bálint. „Varázsló lenne? Bolond ez 
az orosz. Megbolondult itt magába. Nin-
csenek varázslók. Ilyen helyek sincsenek. 
De akkor én is megbolondultam. Farkas 
Vladimir börtönben van. Lehet börtönben 
egy varázsló? Nem az én dolgom… Haza 
kell innen menni. Csak van hazaút…” – 
De mi ez a hely, Pavlik? Miért…?

– Mijert, mijert? Csak kjerdez. 
Nyedagadlívhij vengr! On dazse nye 

znajet, kak on okazalszja zgyesz, no on 

hocset znaty vszjo. Jivo nado bü atdaty 

orkam, stobü anyi haraso jelisz…1 Nem 
tud mijert hoz ide fogolyok. Ez a rjesz 
madjar Enkávede bjorton. Avjo, da. Allam 
ellensegei idehoz. Innen nem megszjok. 
De nem tjud mijert hoz. Nem kjerdez. Nem 
vjalaszol kerdes. Kemek. Gyiverszanti.2 

Fasisztyi. Burzsuj. Da. Eljoszor svjed jon 
Madjarorszag. Honvedjo Haborju alatt. 
Valami Vallenburg vagy Vallenberg… Ot 
mjeg tovaris Jurovszkij hoz Szverdlovszk. 
Hoz vele mjezes vodka… De tovaris 
Jurovszkij mondja, sved Magyarorszagrol 
elfog. Hamar meghal, pedjig nem is val-
lat senki…

Bálint tudja, hogy létezik Svédország, 
a Nagyállomást védő német légvédelmi 
ágyúkról Papó azt mondta, Boforc ágyúk, 
és hogy Svédországból valók. Bálint úgy 
gondolja, a svéd az ágyúkhoz tartozott, 
és nem csodálkozik, hogy az oroszok 
idehozták: a fasisztákat szolgálta. Bálint 
alig tizennyolc éves fejjel szívből gyűlöli 
a fasisztákat, és mindig zavartan pislo-
gott, amikor az eltávjain a fater részegen 
a „Horthy Miklós katonája vagyok én”-t 
dalolta szép baritonján. A svéd nyilván 
fasiszta volt. Itt végezte, hát itt végezte. 
Azok a magyarok… Lehet, hogy burzsu-
jok, fasiszták, kémek… Lehet. De magya-
rok. Megkérdezheti őket. Később. Majd.

– Nekem kell menni etjel – szakítja fél-
be töprengését az orosz. – Etjel foglyok-
nak. Orkok ad. Enyem ellatmany kevjes. 
Orkok ad ovjek gomba, amit esz. Nem jo. 
Szar, mondjod te, gavna, szar, mondjom 
en, de nincs mjas…

– Segítsek? – készségeskedik Bálint.
– Nyet. Nye pomagáj!3 Nem jo, ha orkok 

ljatnak. Lesz baj. Menj te be szobja. Pihenj. 
Jovok hjamar.

Amíg az orosz valahol a rabok étele után 
jár, Bálint körülnéz a szobában. Körbejár, 
meggyújtja mind a hat petróleumlámpát, 
de azok együtt sem tudják bevilágítani a 
barlangot. Az üreg közepén, a puszta kő-
padlón, két sorban nyolc emeletes vaságy 
meredezik. Bár nincsen rajtuk sem szal-
mazsák, sem matrac, a sodronyok nem 
rozsdásak, vasuk olajosan fénylik az olaj-
zöldre festett keretekben.

Széket, asztalt nem talált, amíg sietősen 
a lámpákat gyújtogatta. Újra elindul, hogy 
alaposabban körülnézzen. Arra számít-
va, hogy hosszú időt fog eltölteni azon a 
helyen.
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Az ágyát egy beugróban vetette meg 
Pavlik, valamilyen hosszú, gyapjas, fekete 
szőrű teremtmények bőreiből. Aki kiké-
szítette őket, nem vesződött azzal, hogy a 
lábakat is levágja: a karcsú, szőrös, patás 
lábszárak majdnem a kőpadlóig érve him-
bálóznak. Ezeket látva Bálint birkáknak 
véli a bőrök egykori viselőit.

A zöldre festett fémszekrények mellett 
megy el a fal mentén, az egyiket találomra 
kinyitja. Üres. A barlang egy másik benyí-
lójában Pavlik saját vackára talál, ugyan-
úgy a kőpárkányra vetett birkabőrök al-
kotják a fekhelyet, és a takaró sem más. 
Az ágy fölötti kővetületen az orosz kéttu-
catnyi könyvet tart, gondosan egymásnak 
támasztva. Legtöbbjükön az oroszok sok-
hurkos írását fedezi föl, de négynek a ge-
rincére magyarul írtak. Az egyik Benedek 
Elek meséskönyve, a másik Bálint meg-
elégedésére az Egri csillagok, a harmadik 
vaskos, szétesőben lévő kétnyelvű szótár, 
a negyedik pedig a Gyakorlati nyomozás 
című kézikönyv egy Nemes Sándor nevű 
ny. detektív főfelügyelőtől.

Más személyes holmit nem talál az 
orosz ágya körül, hacsak az üres kőkupát 
nem számítja annak.

A fülke mellett alacsony, szabálytalan 
alakú, vasalt ajtót süllyesztettek a kőzet 
vetülésébe. Kilincs nincs rajta, csak jóko-
ra kulcslyuk. Bálint nem próbálja kinyitni 
az ajtót, megy tovább, és egy újabb benyí-
lóban konyhafélére lel, petróleumfőzővel, 

lepattogzott zománcú katonai alumíni-
umedényekkel, durván tákolt, szakadt 
viaszosvászonnal letakart asztallal és 
egyetlen rozoga tonettszékkel. Kifeszített 
köteleken fülüknél fogva száradni akasz-
tott csajkák lógnak. A kő vetődései által 
kialakított polcokon dobozok, zacskók, 
üres vodkásüvegek. A sarokba támasztva 
kopott cirokseprű.

A konyha után puszta kőfal, életnagy-
ságú Sztálin-portré világít ki feketeségé-
ből, azután az ajtó. A folyosóról az orosz 
szitkozódása hallatszik. Közönséges falusi 
taligán vaskondért tol, melynek oldalára 
jókora alumínium szedőkanalat akasztott. 
A  taliga igen rossz állapotban van, alig 
bírja el a kondért.

– Kijöhetek? – kérdezi Bálint.
– Itt? Mindjig. Ide nem jonnek. Nem 

jonnek at hjid. Akarsz segjit? Hoz ki csaj-
ka. Mind. Kell sesztynacaty… tjizen… hat.

– Nem akarok odamenni. A rabokhoz…
– Nem kell. Csak hoz csajka. Ide.

Amikor az orosz visszatér az ajtó elé a 
kondérral, a kanállal és a taligával, gond-
terheltnek látszik.

– Gyjere Valja, elmossuk kotyel4! – 
mondja, és meg sem várva Bálint válaszát, 
tolja tovább a taligát. Ő szolgálatkészen 
utánaüget. Nem mennek messzire. Bálint-
nak vízcsobogás üti meg a fülét. Mire azo-
nosítja a hangot, a folyosó kiöblösödik, és 
meglátja a keskeny zuhatagot, mely a fejük 
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fölött feketéllő semmiből hullik alá. A víz 
méternyi átmérőjű medencét vágott a fe-
kete kőbe, és felgyűlve az alján folyik el a 
hely alsóbb régiói felé.

– Tegyjuk kotyel víz alja.
Bálint engedelmeskedik, buzgón meg-

ragadja az edény mindkét fülét, és meg-
próbálja megemelni. Alig bírja megmoz-
dítani, vastag falú, durva munka, spirálba 
feltekert, keskeny lemezcsíkokból ková-
csolták össze.

– Var te! – vigyorodik el az orosz. – Majd 
ketten. Ovjek. Ork praizvosztva5. Otromba.

Szuszogva a vízesés alá igazítják a kon-
dért. Cseppek freccsennek Bálint kezére. 
Visszakapja. A víz kellemetlenül meleg. 
Kérdőn az oroszra néz, de az csak vállat 
von. A kőfal egyik vetődéséből szürkésfe-
hér holmit vesz elő, Bálint felé nyújtja.

– Szappan. Kjobol. Kameny. Haboz. En 
itt mosakod, itt mos, itt mosogat. Jo me-
leg viz. Ocseny harasó. Fjinom. Tovaris 
Jurovszkij mondja fjuti barlang odalent.

Bálint elveszi a követ, érdes, lyukacsos, 
de ahogy a kondér falára tapadt-égett 
szürkésbarna masszát dörzsölni kezdi 
vele, valóban habzik. Elképzeli, hogy ő is 
itt fog mosakodni, a meleg víz kis meden-
céjében. Sírhatnékja támad, de helyette 
inkább megkérdezi a kondér másik oldalát 
súroló Pavlikot:

– Honnan tudsz így magyarul?
– Tovaris Farkos tanit. Tudjod, Valja, 

varazslok jonnek-mennek viljagok kjozott 

is, mjeg itt is. Tovaris Jurovszkij mondta, 
idjo maskjeppen telik amig viljagok kjozott 
vannak. De engem ritkan visz injen mjas 
viljag. Azeljott megyjunk, vjandorol… 
Eh! Sjuroljad, madjar! Sjuroljad! – Vigyo-
rog, de a szeme nem mosolyog. Bálint érzi, 
hogy baj van, de nem mer rákérdezni. – 
A  Magisztyer egyszer magaval vitt. Del. 
Delre. Tjunderekhez. Hosszju ut. Ocseny, 

ocseny dlinnij.6 Es nehjez. Gramozkij.7 Da. 
Akkor tanjit madjar, mikor visszatjerjunk, ad 
kjonyv. Mesjekkel. Fjinom kjonyv, jo kjonyv. 
Szjep mesjek. Azutan mjindig hoz kjonyv ha 
visszajon ide. De rjegota nem jon…

– Börtönben van, Pavlik.
– Bjortonben? A Magisztyer?
– Amikor meghalt Sztalin elvtárs, egy 

Hruscsov nevű ember lett az utóda. Azt 
mondta, Sztalin elvtárs alatt sokan vissza-
éltek a Párt hatalmával, és ki kell vizsgálni 
a visszaéléseket…

– Mi visszajeles?
– Nem tudom… Tán az, hogy lesö-

pörték a padlást. Vagy hogy ártatlanul 
börtönbe zártak embereket. Nem tudom. 
Képzetlen vagyok. De jelentkeztem a Nép-
hadseregben pártiskolára… Most abból se 
lesz semmi… Nem tudom. De az elvtársak 
sok elvtársat bezártak, akiről addig azt 
mondta a rádijó, hogy jó elvtárs… Sokakat 
meg kiengedtek a börtönből. Nem is csu-
da, hogy kitört a forradalom.

– Visszajeles… Pocsemu eto zlau-

patreblenyie, jeszli rasztreljaem vragov 



12

GALAKT IKA

Józsefvárosi mesék – Orkok

2021. október

naróda? Ili vüigrajem vajnu protyiv 

fasisztov? Nu, vengr, tü prepodal nam 

urok. Jeszli mü magli bü pajtyi damoj, ggye 

bü mü büli? V tyürme? V gulage? No mü 

nye mozsem vernutycja damoj. Eptyagram 

nye rabotajet.8 Magisztyer bjortonben… 
Forradalom… Haza kell menni.

– Akkor menjünk! Már egészséges va-
gyok. Utazhatok…

– Nem ilyen egyszerju… Harom jeve 
te vagy elsjo. Azt hittem, eptyagram nem 
mjukod… Megszjun varjazs… En nem 
tud menni epytagram. Mindig tovaris 
Jurovszkij ocsaraval9 eptyagram. Sajat 
vjere kellett hozza. De en vjerem innen 
nem vizivajet10. Probjaltam ki.

– Vér. Én véreztem. A pincében volt egy 
ilyen eptyagram. Biztos ráfreccsent a vé-
rem… Az én véremmel menne!

– Megprobjalhatjuk. Kesjobb. Most 
nem.

– Mér’ nem?
– Ez kjesz. – Morozov már a kondérról 

beszél, mintha meg sem hallotta volna a 
kérdést. – Atnyiszu obratna. Viszem visz-
sza. Jovok. Akkor beszjelunk meg.

Bálint a konyhában üldögél, várja, hogy 
az orosz visszatérjen, és gondolatai egyre 
sűrűbben kalandoznak az evés felé. Gyom-
ra már hangosan korog, mire Pavlik lép-
tei kopogni kezdenek a folyosón. Az orosz 
arca még jobban elsötétül, amikor meglát-
ja az égő petróleumlámpákat. Körbejár, és 
a Bálint mellett álló kivételével morogva 
eloltja mindet.

– Njem eg lampa! Fogyta petroljeum. 
Kevjes.

– Értem. Ne haragudj!
– Nyicsivo.11 Most mjar tudjod. Vagy te 

ehes?
– Nagyon.

– Varjal! Esz eljobb.
– Nem, Pavlik! Éhes vagyok, de előbb 

beszélünk!
– Harasó. Bjar bjeszelni evjes kjozben is 

lehet… Te kjerdez, en valaszjol.
– Látom, hogy baj van. Mi a gond?
– Orkok. Valami felizgat orkok. Alig 

tart okjet vissza Fjeny.
– Milyen fény?
– A Fehjer. A Fjeny. A Fehjer Varjazslo 

Okle. A boton rajta. Nagy varjazslat! 
Tovaris Jurovszkij szerez. Embert nem 
bjant, orkot megjol, ha kjozel jon…

– Láttam…
– Orkok rjetteg tolje. De mijota jossz te 

nem rjetteg… Nem eljegge. Vonakod. Azt 
gondolom, te jottel, megzavar valamit. 
Orkok hiszik, emberek nagy varjazslok. 
Vagy rabi.12 Varazslo megjol ork, orkok 
megjesz halott ork. Rabok mjeghal, orkok 
megjesz halott rab… Hiszik rolam, va-
gyok nagy varjazslo, pedig csak bot 
njalam. Dasztatocsna szveta. Do szih por 

dazse nye nado bülo iszpolzovaty.13 De te 
vagy sebesjult… Nem varjazslo, nem rab. 
Tjudtak. Erjeztek. Meg akartak enni. – 
Bálint bólintott. Beleborzongott az emlék-
be. – Nem tudjom… – folytatta Morozov. 
– Hatyel bü stobü tavaris Jurovszkij bül 

tut! Ili Magisztyer…14

– Te nem vagy varázsló? Egyáltalán, 
miért vagy itt? Ki vagy te, Pavlik?

– Nu, akkor kezdjük ezzel! Ami-
kor gyjerek voltam, mindenki ismert 
v Szovjetszkij Szojuz. Minden szovjet 
iskoljas, minden szovjet pionyír15. Min-
denki. De en halott voltam, Valja! Engem 
mjegjoltek. Pavel Morozov a hjos pionyír, 
Pavlik Morozov az aruljo, Pavlik Morozov 
az apagyilkos. Kazsdij mog vübraty 

stvajevo ljubimova Pavlika. Tolka u minyja 

nye bülo vübrova…16
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– Ezt nem értem – mondja Bálint, és 
azt gondolja, már sokadszor: „Ez teljesen 
eszement! Itt vagyok összezárva egy bo-
londdal!” De türelemre inti magát, és ér-
deklődő arccal tovább hallgatja az oroszt, 
feje lassan megfájdul Morozov borzalmas 
akcentusának örökös visszafejtésétől, a 
mondókájába beleszőtt orosz motyogástól, 
és lassan kikerekedik előtte Pavlik törté-
nete, és az orkok világában berendezett 
börtön rettenetes rendeltetése.

A szavak, a pontos kifejezések már nem 
maradtak meg benne, nem égtek bele, 
mint minden elhangzott szó, a barlang 
minden szeglete, fényfoltja és árnyékta-
vai Morozov meséje előtt. Csak valami-
féle történetmag maradt, mint ahogyan 
gyerekkori meséire emlékszik az ember 
– kitörölhetetlen, feltörhetetlen, meg-
emészthetetlen történetmag. Bálint csak a 
hazatérése utáni első években próbálta ezt 
a magot elültetni más emberekben – a mag 
nem fakadt meg, és ő évekre beköltözött a 
sárga házba.

Az orosz Szverdlovszk mellett élt tizen-
két éves koráig, szegényparaszt család-
ban, és talán ez az, ami miatt Bálint nem 
törődik többé a részletekkel. Szegény-
paraszt családban felnőni ugyanaz Észak- 
Magyarországon, mint Nyugat-Szibériában, 
az Urál keleti lejtőin. Csak az utóbbi hi-
degebb. Morozovék nem éltek jól, sem-
milyen értelemben, és ezen nem segített 
az a temérdek vodka, amit a család, főleg 
a fiú apja leöntött a torkán. Az idősebb 
Morozov agresszióval reagált az alkohol-
ra, és a fiú anyja, Pavlik és kisebb testvérei 
lassacskán az egyre inkább széteső ember 
dühének céltáblái lettek – még akkor is, 
amikor már elhagyta a családját. A fiú vé-
gül nem bírta tovább, egy különösen bru-

tális éjszaka után mint kémet jelentette fel 
az apját a komiszáriátban.

Szerencséje volt. Az NKVD szver d-
lovszki főnöke, Jakov Jurovszkij éppen a 
komiszárnál tartózkodott – 1932, a kulák-
ság letörése, volt munka elegendő, ha bírta 
a derék –, amikor a kékre-zöldre vert fiú 
zokogva beesett az irodába. Jurovszkij, a 
hatalmas erejű feketemágus nem véletle-
nül az NKVD főtisztje: azonnal meglátta 
a fiúban a sokszoros lehetőséget. Egy első 
osztályú hős az ifjúságnak, egy mártír a 
mozgalomnak, egy kiváló ürügy a leghan-
gosabb gazdák letörésére, egy használható, 
élete végéig lekötelezett inas a varázslónak. 
Jurovszkij valamilyen ürüggyel néhány 
percre megszabadult a komiszártól, és egé-
szen őszintén elbeszélgetett a fiúval. Az 
apja Szibériába kerül, de a falusiak őt nem 
hősnek, hanem apagyilkosnak tekintik 
majd, és valószínűleg megölik. Pavlik ne 
féljen, a szovjet tudomány képes feltámasz-
tani a halottakat is, főleg, ha olyan kiváló 
emberek voltak életükben, mint Pavlik, 
akit ő, Jakov Jurovszkij majd személyesen 
vesz pártfogásába. De előtte a halálára 
mindenképpen szüksége van a Pártnak és 
a Hazának. Pavlik mindent elhitt, döbben-
ten hallgatta, hogy Jakov telefonon utasítja 
a csekistákat: azonnal fogják el az apját, 
mint veszélyes kémet. Akkor sírt utoljára, 
mert dehogy akarta ő valójában elvitetni 
az apját, csak azt akarta, hogy a Párt jól 
ráijesszen. Nem ismerte, nem ismerhette 
Jurovszkij szándékait, de valamiért tudta, 
hogy nincs visszaút. A  kommiszár elvtárs 
felvette a tanúvallomását, Jurovszkij elv-
társ elindította a terror gépezetét. Az ap-
ját még aznap éjjel buzgón pépesre verik a 
szverdlovszki Csekán, és hasonló buzgó-
sággal vallja majd magát az Urálontúl leg-
nagyobb kémének.


