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1., Az entrópia a klasszikus fizika talán legbonyolultabb fogalma. Jelentését  különböző
 hasonlatokkal  próbálják  szemléletessé  tenni:  „az  entrópia  a rendezetlenség mértéke”, „az

entrópia a szabadság mértéke”
(http://www.scribd.com/doc/49664009/Entropia)

2., Az entrópia a tudomány (elsősorban a hőtan és az informatika) fontos fogalma, egy rendszer
rendezetlenségi fokát jellemzi. Az entrópia műszót Rudolph Clausius találta ki, és ezzel jellemezte a

termodinamikában az anyagi rendszerek molekuláris rendezetlenségét. (wikipedia.hu)
 

3.,inf. A bizonytalanságnak a kapott információkkal csökkenő arányszáma.
(Idegen szavak szótára)

A kezdet eleje és az életvonal nem egy lineáris egyenes
Budai  százéves  házban  lakom,  ki-  bejárnak  a  sárgás  fotóarcú  életek.  Bajuszos  férfi  rögtön

szobámmal szemben.  Nem mosolyog,  olyan világba néz kifele,  amiben a férfiak még sem nem
mosolyogtak sem nem sírtak, gondolom, csak egyenes szájú arcot vágtak, bajusszal vagy a nélkül. Ha
lát is engem, nem tudhatja, ki vagyok, nem ismer meg. Ismeri persze a falakat, amiben a fia felesége
biceg szobáról szobára, hogy megöntözze az ablakba kitett petúniát és enni adjon Brúnónak, a
tigriscsíkos kutyának. Ő a lakótársam. 74 éves. Én 36 vagyok. A bútoraim sárgásfehérek, itt-ott
lekopott festékkel és hatalmas, tágas ajtókkal. Az ágyam rézágy, aminek a rézpálcái már lötyögnek, a
pálcákat  rögzítő  gombok  kilazultak  és  az  egész  zörög.  Dupla  matracom  van,  kikerülendő  a
besüppedést,  mivel  nincs ágydeszkám és rugók sincsenek.  Az alsó matrac,  mint éjjeli  szekrény
funkcionál, könyv is elfér rajta, ha akarom. A falam fehérre van festve, ez az egyetlen kifestett szoba
a lakásban, a többi szürkés - fekete és mállik a vakolat. A lámpám egy plafonról lógó villanykörte,
fémtányérba keretezve.

Visszatértem a kiindulópontra,  és  mondhatom,  hogy megint  egy kezdet  elején ülök,
várva, hogy megtörténjen az életem.

Na és. Nem is innen indultam. Ha egy papíroson meg akarjuk rajzolni, az életvonal nem egy
lineáris egyenes. Nem emelkedő vagy süllyedő merev csík.

Az  életvonal  csiga-vonalakból  álló,  ki  és  becsavarodó  körkörös  jel,  ami  adott  pontokon
becsavarodik, az álmok közé rendeződve, így összegubózik, majd az álmot megélve kicsavarodik
újra, hogy a következő álom felé vegye az útját. Az álmok pedig, mint Szemek ülnek a csigavonal
belsejében és mi így és így tovább menetelünk a következőhöz és utána is,  míg egész el  nem
fáradunk.

Csak akkor állunk meg, mikorra a lábunk, mint a lakótársamé, nagyon elfárad.

 

Négy éve és négy hónapja tett le a gépem egy oda jeggyel Barcelonában, és négy hónapja hozott
vissza egy ide jeggyel.  A Budapest  és  Barcelona közötti  légifolyosón a  négy év alatt  összesen
tizennégyszer repültem át, három különböző légitársasággal.

Budapesten, ahol a tenger homokja helyett a grefitivel bemázolt falú utcákat járom. A házban,



ahol lakom recseg a parkett és nyüszít a múlt a recsegő résekből. Makacsul ragaszkodik hozzá, hogy
a jelenbe kapaszkodjon, mintha minden erejével a szétmállás ellen feszülne. A nap, mikor besüt,
elárad a szobákban és mozgatni akarja a kopott porcelánokat, a foszló szürke falakat, a lélegző zöld
leveleket, a kutya vackát meg a galamb kalitkáját, amin a szürkésfehér pihék guánóval vegyülnek.
Tudom, azért kerültem ide, mert emlékeznem kellene az emlékezésre. Azért, mert azt hittem, hogy
mindent, ami volt, eldobhatok, kihajíthatok, mint vonatablakon szalámivéget, és mint halványzöld
szár viríthatok bele a világba a földből kinőve, hogy süttessem magam a napon. A gyökér, holmi föld
alá dugott,  sosem létezett sáros ronda gumó, ezért aztán nincsen is.  Vén nyöszörgő és károgó
tárgyak közt lakom csak azért, hogy vissza kelljen nézni jóval azelőttre, hogy elhagytam a várost.

A szentek és az entrópia
Két dolog tudott egyik helyről a másikra vinni engem: a férfiak és a szentek. Amikor valahova

mentem, azzal a kiolthatatlan reménnyel tettem, hogy találok egy szentet, aki csodát tesz velem,
vagy még jobb, egy férfit. Hozzáteszem, a férfi szenteket sosem férfi minőségben vizsgáltam, hanem
szent minőségben, elvégre egyrészt halottak (legalább öt éve), másrészt túlságosan el voltak foglalva
mással.

Van egy lifegő fém-plecsni a kulcstartómon, amit egy barátomtól kaptam annak érdekében, hogy
teszem  azt  a  fej-oldalon  szereplő  Saint-  Christopher,  azaz  Szent  Kristóf  megvédjen
barangolásaimban, az írás oldalon szereplő San Anton, azaz Szent Antal a vállán ülő törpének kinéző
Jézussal megtalálja, amit elvesztettem.

Úgy hittem, a szentek biztos pontok az entrópia ellen: születtek, csodát tettek vagy meghaltak
látványosan,  védelmeztek,  hogy aztán a mennybe menjenek.  Jegyzékbe vannak véve,  különböző
területekre specializálódtak és meghatározott jelképekkel bírnak.

De az entrópia* csak tovább nőtt.

Mert a nő nem tudja, mit akar, és nem tudja, hogyan kellene szeretni, tehát anő menekül, hogy
addig fusson, míg a fáradtságtól nem tud tovább menni és csak akkor adja meg magát. A nő a káosz,
a nő az entrópia. Az entrópia minidg nő.

A férfi miatt. A férfi a káosz kirobbanásának katalizátora.

A férfi az egy szó.

A férfi a nyak illata. A férfi felhajtott fehér ingujj, például Eric-é, a Café Zürichben, ahogy az
asztalon a kévéjába teszi a cukrot. A férfi az, aki öleljen át és szűnjön meg bennem a gondolkodás, és
legyen  csend  egy  pillanatra.  Amitől  egyszerre  minden  olyan  egyszerű.  Amitől  minden  olyan
kétségbeesetten kilátástalan, mert a férfi az, akinek a közelsége megfojt. Mert a férfi nem találja a
rendet és fél,  vagy nem fél,  de akkor meg olyan,  ki  szerint a világ kapitalista.  Vagy ami még
rosszabb, a férfi meg van halva.

Vegyük például a nagybátyámat, a Miklóst.

A  nagybátyám,  a  Miklós  ötvenhárom  volt,  amikor  meghalt.  Három  fiúgyerek  közül  volt  a
legkisebb. Tizennégy volt, amikor dohányozni kezdett és tizenöt, amikor inni.

Amikor a nagymamám nem szállt fel arra a platós kocsira 1956-ban a két nagyobbik fiával az
azért volt, mert Miklós, a nagybátyám, otthon maradt.



A nagybátyám sosem hízott 50 kiló fölé, és mindig kölyökképű maradt. Harminc volt, amikor
meghalt az apja,  az én nagypapám, aki elkártyázta az nagymamám hagyatékát,  a Seili  Lipóttól
örökölt családi fodrászatot.  A nagyapám cingár volt,  és alacsony, ennek ellenére kezet emelt a
nagyanyámra, amikor csak görbe estét csapott, amit legalább hetente egyszer megtett. Támadásait
apám és bátyja védték ki, amikor már férfierejük volt és elcibálták a legközelebbi rendőrőrsre. A
rendőrök  sosem zárták  be,  mert  nem volt  súlyos  testi  sérülés,  de  a  séta  legalább  egy  időre
eltávolította a lakástól. A nagypapám halálát

az okozta, amikor én nyolc éves voltam, hogy az italboltból hazafelé kacsázva elesett- valahogy
elhagyta a részegek szerencséje- és túlságosan beütötte a fejét az eséskor.

Nagybátyám, a Miklós, bőrdíszműves lett,  de amikor nem dolgozott,  eljárt horgászni.  Sosem
hozott haza halat. Az évekkel ruhájába beivódott a bőrövek és táskák szaga és mivel láncdohányos
volt, a dohányé is. Ment vele az idő, és nem talált magának feleséget. A szüleim vidékre költöztek,
hogy családot gyarapítsanak és olykor meghívták, hogy vidéken kiszellőzzön a bőre, vagy, hogy
találjon magának feleséget. Nem tudom, miért hitték, hogy ott több a nő, de egy ilyen alkalommal
összefutott a szomszédasszony húgával.Pár hónap múlva esküvőt szerveztek, ami katonai sátorban
zajlott le és lampionokat meg színes papírokat akasztgattunk a khaki színű sátorra. A nagybátyám
akkor volt 37. Nagybátyám nem adta fel a szokásait és idővel egyre sárgább lett és egyre többször
vérzett.

Aztán 49 évesen magára maradt a száz négyzetméteres, öt méter belmagassággal rendelkező
budapesti bérlakásban, ott a Vörös Postakocsi fölött, ahol én gyerekként ámulva hallgattam, ahogy a
konvektorok pattogtak és néztem a végtelen magas plafonokat.

Nagybátyám soha többé nem mozdult onnan. A csekkeket nem fizette, így idővel kikapcsolták a
villanyt, és ő tovább füstölt és sörözött a lakás sötétjében.

Még négy évig élt, utána már nem lehetett elállítani a torkában és a belső szerveiben a vérzést.

Amikor meghalt, a két testvér, apám és a bátyja összevesztek, mert egyiküknek sem volt pénze
hozzájárulni  a  temetés  költségeihez.  Így  a  temetési  vállalkozó  a  hamvakat  kazettába  tette  és
átnyújtotta nekik. Az az idősebb nagybátyám javasolta, hogy szórják a hamvakat a Dunába, azonban
apám nem volt meggyőződve arról, hogy nagybátyám, a Miklós, a Dunába szeretett volna szóródni,
persze egyikük sem tudta biztosra, mert nem beszéltek vele sokat, amíg élt.

Végül apám elhatározta, hogy hazaviszi a faluba, ahol laktak. Berakta a nappaliba.

Anyám ettől kiborult és követelte, hogy apám tüntesse el a nagybátyámat kazettástul.

Hogy véget vessenek a hamvak kálváriájának, végül elásták a kazettát a nagyszülők sírjába, és a
márvány-tábla mellé fából fejfát szúrtak a földbe, rajta a következővel: Miklósnak, élt 53 évet.

Minden kis embernek van története.

A nagybátyám, a Miklós és a nagyapáim, meg talán az ő apjaik valahol mind ugyanott tévedtek el.
A férfi, akik voltak, vagy lehettek volna, idejekorán meg volt halva bennük. A nők, akik pedig éltek
tovább, bizonyára tudták, ha nem szavakkal, de a belsejükben, hogy az entrópia semmi mást nem
tesz, csak nő, és hogy ezen talán nem is lehet segíteni.

 

 



A sír, a hercehurca és a macska
„Leülök itt, idesüt a nap”- mondtam magamnak és fordítgattam a kezemben a temető bejáratnál

százötven forintért vásárolt tulipánt.

A  temető  száz  éve  alatt  száznegyven  ezer  holtat  raktak  bele,  ami  semmi  ahhoz  képest,
amelyikben  a  nagyanyám  hamvai  porozzák  a  füvet  meg  a  nagyapám  kiskazettában  ül  egy
falrekeszben, abban van három millió halott, az egy metropolisz. Ott a holtak sugárutakat, utakat,
sikátorokat követeltek ki maguknak, fém-madár emlékművet és szökőkutat, amivel szétszóródhattak
a rendszeresen nyírt gyepen.

Úgy vártam a sírral való találkozást mintha az a vele való találkozás lenne, azzal, aki álmában
valaha  az  arcomba  szuszogott,  és  izgalommal  pásztáztam  a  sírok  feliratát,  tudva,  hogy  a
száznegyvenezer közt nem találom meg és az olvasástól elfárad majd a szemem és megfájdul a
fejem.

Azért mentem ki abba a temetőbe, mert bár próbáltam, mint polcra rakott képnek, hátat fordítani
a történetnek, nem ment.

Sok  éve  kezdődött:  sosem vettem észre  őt  hallban-  a  felvételek  közti  szünetekben,  ahol  a
többiekkel egy kupacban álldogáltak, kivétel nélkül pasik, én pedig számlákat vittem meg hülye
papírfecniket egyik épületből a másikba. Csak akkor néztem rá, amikor a főbejáratnál belebotlottam
és megkézdezte, hazavihet-e.

Alacsony  volt,  de  mindenhogy  arányos.  A  haja  mindig  selymes,  az  arca  mint  gyereké.
Fiatalabbnak látszott, még akkor is, ha kialvatlanul ébredt. Elvitt magához lakni, és onnantól minden
éjjel vártam őt haza: fél kómában kitámolyogtam az ajtó elé, mikor meghallottam a zárban forduló
kulcsot.

„Csak kedden nyitnak. Holnap húsvét hétfő. Akkor bemondod a nevet, megmondják hol a sírja”-
bökte oda a szárnyas, lefelé bólogató angyal előttem, és egész testével nyújtózott egyet.

„Azt hittem egy angyal, akár tudná nekem a választ. Végül is mi a szereped?”

„Nincs szerepem, kőangyal vagyok”

„Az úgy önmagában elég haszontalan akkor.”

„Végülis. De minek vagy itt egyáltalán?”

„Ráértem. Mehettem volna a metropoliszba is, ahol családom felmenői vannak. De ide jöttem
keresni a követ, amire az ő neve van írva. Ha meglesz, elmondom a mondókámat.”

„ A mondókádat a buszon ülve is elmondhatod, vagy a falnak. Mennyivel jobban van benne bárki
is a sírkövében? Csak mert rajta áll a neve?”

„Nem tudom. Nem hiszem, hogy a csontjai fölött lebegne lufiként a lelke, de valahova mennem
kell, kell egy hely, ahol leülhetek, hogy elmondjam.”

„És mit mondanál?”

„Meg akarom érteni az álmok természetét. Hogyan csavarodjak fel újra egy álomra úgy, hogy ne
taszítsam ki a régi arcaimat. Érted?”



„Nem. Ti élők túl sokat hisztek az életről, és a fontosságotokról benne. Na meg a halottaitok
fontosságáról, ami nyilván csak a ti fontosságotok miatt fontos.”- és mivel látta, hogy senki nem jön,
ráült teljes kősúlyával a sírboltra, keresztbe téve a lábait.

„Elmondom neki, hogy hazajöttem. Hogy a kezdeteknél vagyok. Vagy nem azt. Azt mondom el,
hogy nem sikerült. Az, ami vele nem sikerült, mással sem sikerült. Azóta sem. Azt is elmondom, hogy
megtagadtam, mert a múltat mindig megtagadom. Nevetségesnek tituláltam az egész hercehurcát.
Még azt is, hogy meghalt. Először röhögtem. Mintha komikus lett volna: annyi balesete volt, hogy
végül nem úszta meg és ez mennyire ő.”

„Na és  mit  vársz,  mit  válaszol  erre?”-  és  unalommal  meg undorral  tisztogatta  madárszaros
szárnyait, nem gondolva az élők ügyeiről többet, mint a madárszarról.

„Tartozom  azzal,  hogy  elmondjam  azt  is,  hogy  utána  már  nem  röhögtem.  Hogy
megkérdőjelezhetetlenül össze voltam vele kötve. Hogy egy ponton- a gyomromból indulva, mert
ennek a pontos helyét érzem -egy szál az ő gyomrához kötve lógott.  Pedig nem emlékszem az
ölelésére, sem a szagára. Emlékszem viszont a karjaira és ettől biztosan nagyon jó volt őt ölelni. Nem
emlékszem arra,  miről  beszéltem vele,  de  biztosan mindenről.  Emlékszem a  hajára,  és  még a
szájának egy mozdulatára, amikor mosolygott.”

„Utána, ha ezt elmondtad, mi lesz?”

„Semmi. Fogom magam, hazamegyek”- válaszoltam, de éreztem, hogy több lesz ennél. Valami
fordulat, észrevétlen sikátor a szeretés labirintusában, amin keresztül kijuthatok a térre, amin a kút
van, amit kerestem. A kőangyal nem érthette, azt hitte a halál csak hervadt virágok meg kövek és
dobált föld, csontok meg hamvak. Sírboltra eső sárga fény. Kőrepedés. Galambszar a vállán. Mert kő
volt, nem tudta, hogy a halál úgy mozgott, mint az élet, mint táncosok húzta jobbra - balra magát és
nem mozdulatlanság volt, hanem az enyészetből lélegző élet. Minden pillanatot képes volt újjászülni
a trágyázott földből, azaz, majdnem mindet.


