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Gergő életét a jövő nagy magyar–lengyel filmes koprodukciójához 

végzett kutatómunkán kívül az utóbbi időben kényszeresen termelt 

regénykezdetek előállítása töltötte ki, melyeket a www.iromuhely.mjr 

oldalon osztott meg annak biztos tudatában, hogy az írással kísérletező 

tízezrek szövegei között ott teljesen észrevétlenek maradnak majd, és a 

publikálás feszültsége révén így oly módon ösztökélheti magát jobb 

teljesítményre, hogy közben nem kell tartania a lebőgéstől (nincs ki 

miatt, nincs ki előtt); 

a saját magyar–lengyel élményeit akarta megírni, Erasmus-ösztöndíjas 

cserediák korából, miután a koprodukciós munkálkodás előhívta benne 

ezeket, meglepő élességgel; 

egyik reggel aztán, miközben a varsói Kultúrpalotával szemező szálloda 

tízedik emeleti szobájában bámult ki (szemezett maga is) az ablakon 

keresztül, az úriasan a szobába rendelt kawa turecka felett (kawa 

tureckát rendelni vajon lehet úrias?), illetve a még Budapesten beszerzett 

és makacsul alulról indulva fogyasztott téli fagyi mellett, döbbenten 



fedezte fel, hogy egy tucat feltöltött regénykezdetéből kettőre is 

komment érkezett; 

elsőként az alább, kettőspont után közölteket látta (ha már ott járt, a saját 

szövegét is újraolvasta): 

KOVÁTS GERGŐ: ERASMUS (regény) 

Útban a Mazuri-tóhátság felé, Lengyelország, 2004… 

„Please, stop speaking so loud”, szól hátra tökéletlen nyelvhelyességgel, avagy 

tökéletes nyelvhelytelenséggel az egyik francia diák az összes többi nevében a 

Varsótól északra tartó kirándulóbusz hátsó részébe gyűlt olaszoknak, azok meg 

lelkesen visszaszólnak: „Heeeeey, bin Laden friends, what’s the problem?” 

(kicsit bonyolult, de ez a francia-olasz diplomáciai kapcsolatok akkori logikájából 

következett), és máris barátok – viccen kívül: kitör a röhögés; 

onnantól az én kollégiumi szobám előterében gyűlnek össze inni minden este/éjjel, 

az összes olasz meg az összes francia, a szívem egy idő után félrever a nem-

alvástól, de közben elkezdem értékelni azt, amiből az itteni, új életem született, a 

cserediákság nyomán Átalakult Lényeget, 

hogy miközben egy egész élet is (totálisan, fatálisan) kevés egy város és a benne 

élő emberek megismeréséhez, én egy másik várossal és a környékével, a benne élő 

(még benne élő, már benne élő, és a „még” és a „már” jelölésének szükségessége 

nélkül benne élő), valamint a benne csak rövidebb vagy hosszabb időt látogatóban 

eltöltő emberekkel ismerkedhetek, 

ha tudatosan csinálom, akkor nem csak az Erasmus-diákokkal, a többi hozzám 

hasonlóval, akikkel osztozom a „másmilyenként olyanok mint én” unióba egyesítő 



identitásán, de a kelet-varsói („prágai”) stadionbazárban CD-lemezeket árusító 

ghánai fickóval is, aki boldogan meséli mindenkinek, aki kíváncsi rá, hogy „Oh, 

Budapest is a lovely city – I transited it on my way”, épp úgy, mint a hét 

gyermekre vágyó, częstochowai katolikus lengyel lánnyal, Kasiával (itt a jelzők 

helyes sorrendje véletlenül sem az, hogy „katolikus, lengyel, hét gyermekre 

vágyó”, az úgy sztereotip lenne!), 

ideiglenesen egy hullámhosszra kerülhetek és eszmét cserélhetek bárkivel, akivel 

csak akarok, minél nyitottabb vagyok és ugyanakkor minél tudatosabb, ebből a 

szempontból annál jobb; 

később, pontosabban életem egy későbbi szakaszában látom aztán a Lakótársat 

keresünk című francia filmet, és a fentiekre tekintettel a magaménak is érzem az 

ott összegzett „erasmusos” élményt, meg nem is; 

újabb évekkel később látom aztán a film folytatásait, a Szentpéterváron és New 

Yorkban játszódó részeket, és örömmel fedezem fel bennük, hogy a dolgok 

alakulhatnak úgy, ahogyan magam is a kezdettől fogva elképzeltem, vagyis 

váratlanul és ezerféleképpen, és ennek kell örülnöm lényegében, mert ez maga az 

Átalakult Lényeg: 

mint vízcseppek egy sziklák során alábukó vízesésben, más-más úton, de 

ugyanoda érkezünk meg (ez nem az én gondolatom, de szép, és illik ide), 

az Átalakult Lényeg tehát az éltető vízcsepp felismerése a másikban, azé a 

vízcseppé, melyet felfedeztél annak idején önnön magadban; 

ami az alábbiakban következik, az én történetem, csepp a tengerben… 

2018. november 25-én Kasia hozzászólt: „Gergo, jak sie masz?”; 



ezt követően pedig az alábbi alternatív regénykezdet következett: 

KOVÁTS GERGŐ: AZ OLASZ SZOBATÁRSHOZ (regény) 

Carlónak hívják, olasz (magyarul digó), ő lesz a szobatársam a következő 

szemeszterben, ezt dobta a gép, nyugtázom, és nincs ellenvetésem, de nem is jelent 

ez semmi különöset nekem, így aztán, noha a következő napokban fokozatosan 

megszokom őt is, meg a többi olaszt, akik átjárnak hozzánk, és itt esznek (ami, 

olaszokról lévén szó, összességében előnyös nekem) és isznak (ami hangos és 

kevésbé egészséges), egészen addig nem alakul ki az emberi kapocs közöttünk, amíg 

az egyik szokásos összeröffenés alkalmával meg nem szólal a teljes digó 

különítmény telefonja egyszerre; 

az ok az, hogy Varsóban egy órával ez előtt bomba robbant, semmi para, csak egy 

kis szervezett bűnözés, üzleti elszámolási vita, de valamirevaló Mamma ilyenkor 

gyorsabban érdeklődik csemetéje holléte és hogyléte felől, mint ahogyan a 

legéberebb újságíró tájékozódna, olasz barátaim pedig (most már a barátaim, 

hiszen együtt röhögünk) így gyorsabban értesülnek a történtekről, mint némelyik 

rendőri erő és hírszerző szolgálat a kontinensen… 

// 

…később mégis úgy alakult, hogy találtam olcsón albérletet Varsó központjában 

egy ismerős révén, eljöttem hát a koleszból, májam, szívem köszönte szépen, 

valószínűleg jól jártak ezzel; Carlót legközelebb az erasmusos búcsúbulin láttam, 

akkor utoljára, a bulin, ahol mindenki elköszönt mindenkitől; 



a szokásos nyálas, pocsék, szentimentális, mégis szükséges este volt a kötelező 

köreivel, és akkor, ott, egyszer csak Carlóhoz irányítottak, mondván, vele is 

biztosan akarok váltani egypár szót, menjek hát; 

át kellett ehhez vágnom a diszkó minden helyiségén, komikus, szinte már úgy 

éreztem magam, mintha valami tengeralattjárón haladnék előre, itt lebújni, ott 

átbújni, és akkor a legeldugottabb, leghátsó, elfelejtett zugban, fogjuk rá, hogy 

„táncteremben”, a villogó stroboszkóp alatt, a saját hányásában fekve találtam 

szerencsétlen egykori pajtásomat; 

kétségtelenül sikerült neki az alkalmazkodás az eltérő kulturális közeghez, csak hát 

viszonylag szűk értelemben: itta a vodkát, ameddig bírta – és ma eddig bírta, itt 

volt a vége, 

otthon remélhetőleg sok olívaolaj várt rá ez után, meg szárított paradicsom, kiváló 

szicíliai citrom és pisztácia, legalábbis visszagondolva ezt kívánom neki; szót 

váltani, azt nem tudtunk, tekintettel az ő állapotára ez nem volt lehetséges, 

az alábbiakban az következik, amit neki is elmondtam volna, ha alkalom adódik 

erre…” 

2018. november 25-én Csenge hozzászólt: „Ez jó, ezt szerintem érdemes 

lenne folytatni”; 

mindezek után Gergő már nem tudott koncentrálni az alulról fogyasztott 

téli fagyi és az úriasan a szobába rendelt kawa turecka jelentette 

örömökre, elfogta az érzés, ami az Erasmus-ösztöndíjas időszak elején is 

rabul ejtette, annak idején, hogy ez valami újnak, ismeretlennek és 

egészen biztosan jónak a kezdete, mert akkor Kasiával most újra 



felvehetik a fonalat (kellemes emlékek, kellemes bizsergés), a profilképe 

alapján pedig ezt a Csengét is meg lehetne, nos, hát, keresni odahaza 

(izgatott várakozás, kellemes bizsergés), és ezt ünnepelni kell – mi másra 

vágyna az ember végül is, mint örökké tartó kezdetre, tele ígéretekkel? 

 

 


