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A világfalu utazói

Valamennyien Kafka falujában élünk, egy világfaluban. Ennek a 
falunak a fekvése, a lakói és a határai alkotják lehetőségeink terét: a 
körülményeink, az adottságaink képezik alaprajzát, korunk és kortársaink 
alakítják változásait. 

A faluban az élet egyre gyorsabb, az idő pedig egyre rövidül. 
Mondhatni elejétől fogva visszaszámlálásban zajlik. De nemcsak a puszta 
számszerűségben, hanem a belátás tekintetében is: jól látható, ahogy a 
dolgok, és általuk a távolságok növekszenek, a terek sűrűsödnek, és a 
rajtuk való átjutás egyre több időt emészt fel. 

Amióta a falu világfaluvá kezdett válni, egyre több benne a hír, az 
információ, az ismeret. Ám az ismeretek növekedésével az ismeretlen is 
növekszik. Legalább egyenes arányban, de még inkább exponenciálisan. 
Ez a lehetőségek felismerésére is érvényes. Akárcsak a vágyak, szándékok, 
törekvések tekintetében. A közeli, a közvetlen könnyen elérhetőnek, 
kezelhetőnek tűnik – mindaddig, amíg ki nem derül szövevényes és erős 
összefüggése számos távoli tényezővel. És mennél több játékos összjátékán 
áll a megoldás, annál több az elbonyolódás és eltérülés esélye. 

Kafka nagy sávszélességű antennákkal követte és írta le, nemcsak 
szomszéd falu, de a világfalu kibontakozó folyamatait is – egy hírnök 
haladásának viszontagságos, egy nagyobb hátráltatásokat elszenvedő 
történetében. Ő az, aki „ hasztalanul fáradozik; még most is csak a 
legbelső palota épületein vergődik keresztül; sohasem fogja leküzdeni 
őket; de ha ez sikerülne is neki, semmit sem nyerne; meg kellene vívnia 
harcát lefele a lépcsőkön; de ha ez sikerülne is neki, semmit sem nyerne; 
át kellene jutnia az udvarokon, és az udvarok után a második, körbezáruló 
palotán, és újabb lépcsők és udvarok; és újra egy palota; így menne 
tovább, évezredeken át..” (A császár üzenete)

Kicsiny Balázs munkái ilyen hírnökök előrehaladásának és 
megakadásának lehetőségeit mutatják; néha taxival törekszenek 
nekiindulni egyszerre a négy égtájnak, vagy ejtőernyővel értek földet a 
senkiföldjén. De a célt azok érik el, akik kezdettől fogva képesek ellenállni 
a szomszéd falu kísértésének és megfelelő horgonyokkal, végérvényesen 
lehorgonyozták magukat a maradásban.
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Franz Kafka:

A szomszéd falu

Nagyapám mondogatta mindig:  

- Az élet megdöbbentően rövid. Most, ahogy visszaemlékezem, úgy 

összezsugorodik, hogy például alig értem, fiatal koromban hogyan 

szánhattam rá magam arra, hogy a szomszéd faluba lovagoljak, és 

ne féljek attól, hogy - eltekintve a szerencsétlen véletlenektől - még 

a megszokottan, szerencsésen eltelő élet hossza sem lesz elegendő 

egy ilyen lovaglásra.

(Gáli József fordítása)
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Suszterinas
Örökké forgó óralapon él tizennégy ember. Egyikük a suszter, az óralap közepén 
fekszik mozdulatlanul. A suszternek háttal, minden óránál tizenkét suszterfeleség 
ül. Kezükben suszterkalapács, előttük cipő. Arcukat gyászfátyol fedi. Nyögve 
kúszik lábuk előtt a suszterinas. Mezítláb, cipőjét kezére húzva halad. Ha az 
egyik suszterfeleség közelébe ér, az kalapácsával üt egyet, mintha cipőt talpalna. 
Csak nyögés és kalapács ütés zaja töri meg a susztervilág csendjét. Óramutató 
járásával ellentétes irányban vonszolja magát a suszterinas, miközben a suszter és 
a suszterfeleségek forognak mozdulatlanul. A susztervilágban tér nincs, csak idő 
van és nincs az időnek múlása csak örökös forgás.

Kicsiny Balázs

Ideiglenes Feltámadás  
Az Ideiglenes Feltámadás hőseit, három ejtőernyős ételhordót hivatásuk teljesítése 
közben ér a hír, hogy munkájuk céltalan és nem jár érte fizetség. Ők hárman 
azt sem tudják mit, kinek és hová szállítanak, és hogy mindez miért épp velük, 
akkor és ott történik. Azonban sejtik, hogy az ideiglenes Feltámadáson túl, a 
végső Feltámadás vacsoráján az ételhordók tartalma végül az asztalra kerül. Ők 
hárman üres tányérjukból ehetnek akkor és ott, a pepita mintás abrosszal leterített 
asztalnál.  

Kicsiny Balázs

Anthem 
A baj és a gravitáció velejárója az életnek. Münchhausen báró így mesél erről: 
„A lónak négy lába van, mégis megbotlik, így a legjobb lovast is érheti baleset az 
ugratásnál. Én is majdnem rajtavesztettem egyszer. Egy mocsarat akartam átug-
rani.” – így a báró, majd harmadjára sikerül az ugratás: „Gyorsan és nagy erővel 
megragadtam a varkocsomat, ugyanakkor a térdem közé szorítottam a lovamat, 
könyörtelen keménységgel szépen kirántottam magam paripástól a feneketlen 
sárból.” 
Az Anthem lovasa, a lovaglónő, még a bárónál is nagyobb bajban van. Miközben 
egy billiárd szalonból menekül, haja billiárd asztal sarkába akad. Ekkor a gravitá-
ció, mint olyan, megszűnik a Földön. Ez sem segít már a lovaglónőn, ki  se nem 
hall, se nem lát, lova sincs többé és haja is épphogy maradt. Ahogy a feneketlen 
sárban egyre mélyebbre merül, még hallja Münchhausen báró utolsó mondatát: 
„Nem tagadom, forró percek voltak, de végül is szerencsésen megmenekültem.”

Kicsiny Balázs


