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„A tengerparton mindenütt lézengenek rejtélyes időmilliomosok, akik a fontos megbízatás 

szívósságával képesek órákig elmerülni a dolgok létezésének önfeledt babrálásaiba.” 

Mészöly Miklós a kaliforniai tengerpartról – idézet „Az ember, akit megölt” c. írásból („A 

negyedik út” c. kötetből) 
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Ha jártál már Kaliforniában, akkor iszonyatosan szerencsés vagy 

emlékezhetsz, hogy az óceánpart lenyűgöz rögtön az első látásra, úgy 

vágysz máris a visszatérésre, hogy tudod, nevetve leélnél azon a vidéken 

egy egész életet, 

hatalmas víz találkozik hatalmas földrésszel, hatalmas hullámokat 

vetnek, száll a permet a parti sziklák felett, ha ehhez még az 

oroszlánfókákat is kedveled, és őket is megcsodálnád, San Diegóból 

feltétlenül el kell látogatnod La Jollába, 



nem kell autót bérelned, van tömegközlekedés is, úgy kaland, csak 

felszállsz a buszra a városközpontban, és az kacskaringós úton, 

ismeretlen és érdektelenségükben is vonzó utcákon át, felkeresve több 

tucat megállóhelyet, elvisz észak felé, hosszan, 

olyan hosszan, hogy aznap, amikor én jártam végig ezt az utat, egy idő 

után aggódni kezdtem, megtalálom-e a fókákat egyáltalán, de aztán a 

szaguk segített, egy átlagos megállónál, amint kinyílt a busz ajtaja, 

egyből megéreztem a jelenlétüket, és tudtam, hogy ott kell leszállnom, 

pattantam, és ötszáz méter séta után, a La Jolla előtti parton, a partközeli 

vízből kiemelkedő sziklák tetején elém tárult az egész kolónia, 

eltöltöttem ott vagy két órát, repült az idő, a fókák szaga már nem csípte 

az orromat, a bégetésüket hallgattam, röhögtem, ha egyik-másik 

panaszkodott, hogy a mellette lévő miért nem bírja kikerülni, amikor 

halaszthatatlan dolga akad, és mászna valahová; 

kész természetfilmet forgattam a fejemben, és először nem is figyeltem 

fel a mellettem bámészkodó ismeretlenre, aki farmert viselt, laza 

pulóvert és fehér edzőcipőt, kopasz volt és szemüveges, de sportos, és 

látszott, hogy maga is élvezi a fókák látványát, sőt a fókák látványát a 

fókák társaságaként éli meg, éppen úgy, mint én, 

közben csak a változatosság kedvéért fordítja a figyelmét felém, hogy az 

örömömön keresztül jobban átélhesse a sajátját – arra járó idegenként 

emlékeztetem őt, milyen volt először megcsodálnia ezt a látványt; 



aztán egyszer csak azt kérdezte tőlem: „Tudja Ön, miért él két különböző 

fajta fóka ezeken a szirteken?”, és értettem én, hogy tréfálkozni szeretne, 

és a kérdés beugratós csupán, a Szilícium-völgy a világ kormányrúdja 

mellől kedvesen odaszól, őszintén barátkozni próbál, miközben a 

napfénybe tartott gyémántként csodálná lelkem leplezetlen rezdüléseit – 

mozgatórugóinak csillanását a univerzumunkat fűtő test ragyogásában; 

számomra is rejtélyes okból elhárítottam: „A kisebbek valójában csak a 

kölykök”, vágtam rá, amivel még hülyére is vettem, és éreztem, hogy 

jókora hullám törik meg alattam, mert a víz színe alatt olyan 

tereptárgynak ütközött, mely felfogja ereje nagy részét; 

az ismeretlen arcára válaszom nyomán kiült a csalódottság, be kellett 

látnia, hogy nem érthet engem, pedig látszólag minden adott volt, hogy 

felderítsen; 

hiába, ha egyszer én sem értettem magam igazán – ha visszagondolok, 

ez a félresikerült találkozás sok mindennek előrejelzője lehetett, ami az 

internet világában azután következett. 

 

 


