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Korkép
kisregény

1.

Az Csendes-óceán kegyetlen horizont-
talanságát néztem már napok óta, mert 
senkivel nem volt kedvem megismerked-
ni.  Inkább azon a furcsaságon törtem a 
fejem, hogy miképpen kerültem én erre 
a hajóra, aminek még az úti célját sem 
tudtam. Azzal szórakoztattam magam a 
korlátnál állva s a végtelen vizet figyelve, 
hogy gondolatban bejártam e hajó min-
den zugát. A másodosztályra szólt a je-
gyem s ettől úgy éreztem, mintha vala-
minek a közepébe csöppentem volna. Hi-
szen ezen az osztályon utaztak azon kö-
zéposztálybeliek, akiknek tudásával nem 
igazán tud mit kezdeni a társadalom. Tud-
tam, hogy a harmadosztályon diákok és 
bevándorlók utaznak, gitárzenével múlat-
va az időt, és roppantul idegesítik a sze-
mélyzetet, mivel még borravalóra sem 
telik nekik. Fent pedig az első osztályon 



4

a gazdag üzletemberek, politikusok, ne-
ves művészek és egy-két nemes utazik 
fényűző lakosztályaikban. Ők a kiváló 
és elit vendégek, akiknek valójában ez a 
hajó épült. De mást is tudtam a hajóról. 
Hiszen alattunk voltak a gépészek, akik 
állandóan a vízszint alatt dolgoznak, esz-
nek, isznak és alszanak. A hajó matrózai 
a fedélközöket járták, ügyelve a rendre és 
az utasok biztonságára. És volt még egy 
réteg itt, a konyhások, takarítók és a ren-
dezvényfelelősök, akik az utazók kényel-
méért és szórakoztatásáért voltak felelő-
sek. Általában a fedélközök utasai nem 
igen találkoztak egymással, hacsak nem 
a bárban vagy az étteremben, amely este 
a vacsora után műsoros állófogadássá, 
amolyan hallá változott. Egyik nap aztán, 
amikor már meguntam saját társaságomat 
a korlátnál, visszamentem a kabinomba s 
igencsak meglepődtem, hogy Kodegidor 
és Ken várt engem az ajtó mögött, kényel-
mesen ücsörögve és bort iszogatva.

– Hát ti? – kérdeztem önkéntelenül
– Csak beugrottunk megnézni, hogy

vagy – felelte Ken mosolyogva, miközben 
én Kodegidor arcát fürkésztem, hiába.
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– Ti is itt utaztok a hajón? – kérdez-
tem. – Nem is tudtam.

– Nem erre a hajóra szól a jegyünk –
felelte Kodegidor –, csak átjöttünk meg-
látogatni. – De úgy látom, nem nagyon 
örülsz nekünk.

– Nem, csak éppen meglepődtem – fe-
leltem. – No és kicsit túl sokat gondolkod-
tam.

– Min gondolkodtál, ha szabad érdek-
lődnöm? – kérdezte Ken?

– Voltaképpen a hajó felépítésén, a
gépháztól a személyzeten át az utasok 
osztályáig. S közben az óceánt néztem, 
amely parttalanságában ringatja ezt a kis 
világot.

– Ez érdekes – mondta Kodegidor –,
mert ha átfordítjuk a szimbólumok nyel-
vére, amit mondtál, akkor az óceán a vi-
lág, a hajó pedig a pokoltól  mennyorszá-
gig mindent  képvisel, beleértve a pusz-
tán földi életet is, amit mondjuk a harma-
dosztály utasai képviselnek. A másodosz-
tályon rögök és szellemek találkoznak, 
míg az első osztályon utazók képviselik a 
mennyországot a maguk elitségével.
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– És akkor hol vannak az istenek? –
kérdezte Ken.

– Itt egy isten van, a kapitány! – mond-
ta Kodegidor.

– De a kapitánynak is van főnöke –
szóltam közbe. – Mert a hajónak a meg-
felelő útvonalon kell közlekednie a meg-
felelő sebességgel, amit műholdról elle-
nőriznek.

– Úgy, úgy – nevette el magát Ken. –
Lám, itt sem látható és tapasztalható az 
isten, pusztán az isteni beavatkozás.

– Már aki hisz még ebben – mondta
Kodegidor.

– Te ateista vagy? – kérdezte Ken.  –
Nem is tudtam.

– Nem vagyok ateista, hanem az let-
tem.

– Ezt én is mondhattam volna – vetet-
tem közbe.

– Ezt nem értem – mondta Ken.
– Nem is fontos – feleltem Kodegidor

helyett is.
– De igen, engem érdekel! – mondta

Ken.
– Rendben –feleltem. – Amikor még

hittem, akkor még bíztam az emberek-
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ben. Mióta nem bízom az emberekben, 
azóta hinni sem tudok.

– És mi okod nem bízni az emberek-
ben? 

– Író barátunk rosszkor, rossz helyen 
született, olyan erkölcsökkel, amik divat-
ja múltak.

– Köszönöm, Kodegidor! – mondtam.
– Miféle erkölcsök ezek? – kérdezte 

Ken.
– Összefoglalva annyi, hogy minél 

több embernek jó, annál jobb nekem is – 
mondtam.

– De hát ez nem igaz manapság – 
mondta Ken –, hiszen mindenki önös ér-
dekből cselekszik.

– Ez így van – feleltem –, s ebből is fa-
kad minden lelki problémám.

– Na, jó, akkor térjünk vissza a hajóra 
– mondta Kodegidor. – Hiszen ez a hajó 
akarattal, vagy akaratlanul az egész vilá-
gunkat megmutatja, valószínűleg még író 
barátunk problémáját is. Mert ha jól be-
legondoltok, itt a másodosztályon utazik 
az a középosztály, amely kisebb részben 
a független értelmiségi réteget is alkotja. 
Fent az első osztályon pedig a pénz uta-
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zik, a legkülönfélébb köntösökbe bújtat-
va. Őket nyugodtan nevezhetjük diktáto-
roknak is, míg a harmadosztályon a zen-
dülők utaznak, már ha van kedvük zen-
dülni. Ők laknak a kiszolgáló és kiszol-
gáltatott személyzet szomszédságában és 
csak nagyritkán jutnak fel a hallba vagy a 
bárba. Viszont kritikus szemmel nézik a 
más osztályokon utazókat és örökké elé-
gedetlenek, hacsak nem szerelmesek ép-
pen.

– Szóval olyan ez a hajó, mint egy kor-
kép – mondtam.

– Pontosan – felelte Kodegidor,
– Akkor nézzük meg közelebbről is – 

mondta Ken. – Menjünk, nézzünk körül a 
hajón, habár engem leginkább az elit ér-
dekel.

– Rendben – feleltem, s Kodegidor is 
bólintott. 

– Először a bárba menjünk! – javasol-
ta Ken –, mert ott a legegyszerűbb ismer-
kedni.

A bárban nem voltak sokan. Néhányan 
a bárpultnál itták söreiket vagy teáztak, 
az asztaloknál ülők közül többen újságot 
olvastak, vagy pezsgőt, vagy valamilyen 
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más italt poharazgattak. Érdekes volt, 
hogy szinte alig akadt olyan asztal, ahol 
ketten vagy többen beszélgettek volna. 
Mintha mindenki magányra vágyott vol-
na, avagy tényleg magányos volt. A bár 
maga elegáns hely volt. Látszott, hogy a 
csendes, udvarias vendégekért alakítot-
ták ki belsejét. Mint az angol pubokban, 
itt is padlószőnyeg volt és az asztaloknál 
kényelmes kanapék, vagy bőrfotelek vár-
ták a vendégeket. Ken kinézett magának 
valakit és szó nélkül elindult egy asztal 
felé. Ahogy leült, láttuk a másik úr meg-
döbbenését, de hamar felengedett, ahogy 
Kennel el kezdett beszélgetni. Miután mi 
is csatlakoztunk, hamar kiderült, hogy 
egy dúsgazdag médiamágnással van dol-
gunk. Szavaiból hamar kiderült, hogy fo-
galma sincs, mi jelenik meg a médiabiro-
dalmában, neki csak a bevétel számít, no 
és a nemzetközi politika, amennyiben va-
lamelyik országban nem úgy működnek a 
dolgok, ahogy azt ő szeretné, mármint az 
érdekeltségi körén belül. Én pedig, amíg 
hallgattam őt, elővettem a naplómat és 
írni kezdtem:
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Nem láttok mást csak a pénzt,
ily romlott az emberi eszmény,
hisz a jó s a rossz egyre megy,
mert a hatalom a fő dolog,
s jó hír az is, ha egy árva gyermek
az utcán a fagyhalálig kódorog.

Természetesen a férfinak feltűnt, hogy 
én írok, s gyanakodva azonnal hozzám 
fordult:

– Maga újságíró? Melyik újságnak dol-
gozik? – kérdezte már-már dühösen.

– Költő, író vagyok – feleltem.
– Az más – csillapodott le. – Versekkel 

és regényekkel nem foglalkozom.
– Pedig rosszul teszi – mondta Kodeg-

idor. – Mert a jó versek és a jó regények 
nem a mának, hanem a holnap emberének 
íródnak, amikor az ön híreire már senki 
nem emlékszik.

– Megmutatná az egyik versét? – kér-
dezte a férfi.

– Természetesen – feleltem s elővet-
tem a laptopomat, hogy azon keressem ki 
a megfelelő verset, azt, amit ennek az em-
bernek el akartam mondani:
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