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A tüdőszűrő állomáson végigdolgozott évek súlya alatt meggörnyedt, 

gépiesen sajnálkozó asszisztensnő képe, és közlése, hogy „A főorvos úr 

szeretné alaposabban megvizsgálni, adunk holnapra időpontot”, 

újra meg újra átéli, nem tud elaludni; 

vívódik a félelmeivel, körülötte vívódásának terepasztalaként gyűrődik a 

lepedő, a párna és a takaró, félrehányva, mert már jó ideje a hátán 

fekszik közöttük, és a mennyezetet nézi; 

igyekszik csitítani háborgó gondolatait, és a délután, még a tüdőgondozó 

előtt, gyanútlanul végignézett dokumentumfilm részleteire összpontosít, 

az 1943-as attui ütközetről, az Aleut-szigeteken, Alaszkától nyugatra, 

ahol a második világháború alatt előbb japán, majd amerikai erők 

szálltak partra; 

alig akad zordabb tája a világnak, hegyes-völgyes sziget mindentől távol, 

fák és állandó lakosok nélkül mered a ködös, sarkvidék-közeli homályba, 

mégis, magyar is járt már ott Faludy György személyében, említi is (igen 

tömören, például japán katonákra tett utalás nélkül) könyvében, a 



Pokolbeli víg napjaimban („Attu szigetén, az Aleutákon, ahol fókákat 

etettem szardíniával a vízparton”, lásd az 1989-es kiadás 172. oldalán); 

Gergőnek eszébe jut még a konkrét oldalszám is, bámulatos az emberi 

agy, felidézi hozzá rögtön azt is, hogy Faludy a lövészgödörben szerzett 

világháborús élményeiről is beszámolt egyszer, egy tévés 

beszélgetésben, méghozzá, meg is van, Vámos Miklós műsorában volt 

ez; 

de vajon hogyan ástak gödröt abba a rideg, fagyott talajba Attu szigetén, 

tűnődik el Gergő (valamin, igazán, végre), és alvajáró módjára kel fel az 

ágyból, hogy laptophoz üljön, és a végére járjon; 

„Szóval Mindanaón történt az eset”, a Fülöp-szigeteken, állapítja meg a 

felvételt az internetről visszajátszva, és arra gondol: Faludy életének a 

delelőjét sem érte el még akkor – bár ezt ő nem tudhatta, számára ez csak 

egy pillanat volt az életében egymás után következő és gyakran igen 

vészterhes egyéb pillanatok közül, olyan jelentést, hogy „élete korai 

szakaszában” stb., csak az utókor ad neki; 

ilyesmiken tűnődik, miközben lecsukja a számítógépet, visszatér a 

hálószobába, és közvetlenül az előtt, hogy az öntudatlanságba merülne, 

a japán katonákról eszébe jut, hogy még egy haikut is írt valaha, 

kamaszként – illik a mostani alkalomhoz, gondolja Gergő, mielőtt 

elaludna: 

Életed rövid / álmod csak, hogy jelenthet / valamit néked, 

másoké a jelentés / másoké az emléked; 



a rákövetkező napon, amikor aztán kiderül, hogy csak a vén 

röntgenberendezés gyengélkedett, és Gergőhöz hasonlóan másokat is 

hiába kértek be a tüdőszűrőbe a rosszul sikerült felvételek miatt, 

mindettől gyorsan elidegenedik, 

haikut írni, micsoda giccses gondolat – menni kéne, mély levegőt venni, 

világot látni. 

 


