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A Fórum Könyvkiadó 1968. évi regénypá
lyázatának egyik legsikerültebb műve D o
monkos István A kitömött madár című re
génye, amely most második kiadásban jelenik 
meg. Amellett, hogy a pályázaton a harmadik 
díjat kapta, a megjelenés évében Híd-díjjal 
is jutalmazták.

Bori Imre annak idején „a jugoszláviai ma
gyar irodalom jelentős teljesítm ényeként” 
üdvözölte, s többek között ezt írta róla: „Egy 
költő regénye, de nem »költői« regény: nem 
líraiságában mérhető A  kitömött madárban 
alakot kapott írói szándék, hanem epikus 
mélységében. A költő és az epikai tehetség 
szerencsés és sajátos együttmunkálkodásának 
a gyümölcse. . .  A prózaíró mindenekelőtt a 
költői szenzibilitást fogta munkába a regény 
írása közben. . .  Új törekvések kifejeződé
s e . . .  Domonkos István regénye, de intenciói
ban mégsem hagyománytalan: regény-ősét 
Szenteleky Kornél Izola Be/tójában kell lát
nunk . . . ”

Bányai János szerint: „ . . .  A  kitömött ma
dár ju to tt, paradox módon, a valóság elvesz
tése után, leközelebb újabb regényeink közül 
a valóság felfedezéséhez. És A  kitömött 
madár alkotta meg a legteljesebb, tehát a 
művészi információt és hatást legteljesebben 
felmutató szöveget is.”

A korabeli kritika azt is megállapította Do
monkos István regényéről, hogy „Nem kísér
let, hanem érett, biztos vonalvezetéssel meg
rajzolt mű, amely szilárd koncepción, mély 
élettapasztalatokon és gazdag képzeleten ala
pul. Struktúrája végleges, körvonalai vilá
g o sa k ... Az a sok életkép, ami A  kitömött 
madárban össze van sűrítve, ami ott tobzódik, 
zuhog, mint egy hatalmas áradat, ami minden 
formát -  nyelvit és irodalmit -  áttör, felbont, 
ledönt, megragadó filmmé áll össze. Olyan 
filmmé, melynek minden kockája elmaradha
tatlan része az egésznek, ahol minden jelenet 
szerencsésen beleépült a kompozícióba, ahol 
kép és hang egységes egésszé olvad.”
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nézd, mondjuk, a kezét, megmutatom, bár az utolsó pillanat
ban is visszaránthatja, kicsúszhat tenyeremből, mint a nedves 
szappan vagy egy gondosan megtisztított hal 

egyelőre ne gondolj e testre itt közöttünk, lesz még alkalmunk 
bőven hegyes térdeit megcsodálnunk, az aránytalanul nagy lábfe
jet, az izmos lábszárat, mint a rövidtávfutóknál, s a két tökéle
tesen sima, törzsből lelógó comb, mint két fejtetőre állított teke
bábu, megannyi kiábrándító részlet, a keskeny csípő s a hiányzó 
hús, a hiányzó puha, meleg zugok és még néhány dolog, melyet 
megszoktunk képzeletünkben, ez a minden illattól mentes ke
ménység lenne e nőnek minden támasza? a fehér selyem alatt 
nem láthatod a mellkasát, igen, a mellkasa, mint egy gyerekhajó 
váza, s a felkunkorodó vállak, a nyak, mint egy piramis, melynek 
csúcsán oldalra csúszva lóg a hold, s a repülő lapockák égő vörös 
pettyekkel tarkítottan, foltosán, mint a lepkeszárny, a mindig 
száraz, rövid szőrszálak a hónaljban, színtelenek, kitakarhatnám, 
de félek, hogy felébred; a hiányzó hús ismét, ismét a hiányzó pu
ha, meleg zugok a markod elbújtatni bennük, látnod kell ezt a tes
tet a maga színtelenségében, melyet huszonhárom év alatt csupán 
egyszer vagy kétszer érintett a nap, talán egy elhagyott szálloda 
üres teraszán a száradó, fehér lepedők között, miközben mosó
nők sétálnak le-fel a lépcsőkön fonott kosárral karjukon, vagy 
egy rideg partrész kihűlt sziklái között kora ősszel, amikor már 
üres a közeli strand, s a hullámok hangos éjszakai munkájának 
eredményeképpen gazzal borított a homok; a közelben talán vén
kisasszony hevert meztelenül, citromsárga törülközőn, míg a tá
volban ég és víz közé szorulva halászcsónak vesztegelt; látnod 
kell ezt a testet, megmutatom, hogy lemérhesd rajta, hogy fel- 
mérhesd elszántságom erejét, mellyel kitartok mellette, de egye
lőre a kezét nézd, a kezét ezen a dohos paplanon, ebben az ágy-
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bán, melyből az öreg Furbót koporsóba tették, s melyben fia, Vi- 
dotto Bruno született, barátom, a halász, barátom, a csempész, 
aki nemrégiben szabadult 

mily sokáig tartott, míg először érezhettem e kéz érintését ar
comon, nem, nem is a kezével érintett meg, az akaratával köz
vetlenül, mert a karaj eltűnt a félhomályban, a kézfej, az ujjak, 
s csupán a mozdulat maradt meg, mint taszítás, mellyel valakit 
a mélybe löknek, mint taszítás a tétovázó hátán, minekutána a kék 
űrbe zuhan; mily sokáig tartott míg először érezhettem e kéznek 
érintését arcomon, melyen időközben a kétség, a gyanú, a félté
kenység, a kétely alapos munkát végzett, ráadásul a nyár is mö
göttem volt, egy nagy nyár az arcom mögött

nézd meg ezt a kezet, mely mióta arcom érintette, két testben 
folytatódik, s mely az őszi széltől megkékülve, az őszi esőtől ned
vesen csillogott még néhány perccel előbb a lámpafényben, a 
konyhában, vacsora közben 

az kétségtelen, hogy az arcodon matató női kéz valaminek a 
kezdete, az kétségtelen, hogy célja nem csupán arcbőröd minő
ségének felderítése, bár néhány pillanat alatt az is nyilvánvalóvá 
válik tapintása alatt, s a szavak mit sem jelentenek az ujjaknak, 
sebtében kiejtett szavaid, hogy az ujjak kutatásának elejét ve
gyed; az ujjaknak a homlokverejték, a pattanás, a szemölcs, az 
orr, az ajkak dimenziója mesél, hátraszeged hát fejed, de már ké
ső, időközben a tapintás letérképezett.

vagy amikor a hátadra szabadul az inged alatt, a gerinc vályú
jában, érzed, máris felfedezte a hajszálvékony, szabad szemmel 
alig látható szőrszálak között a zsírod, s lejjebb a kiálló, kidudo
rodó három hátcsigolyánál, melyek oly hűen és kérlelhetetlenül 
őrzik származásod titkát, azt, hogy őseid kubikosok voltak, s ge
rincük a talicskázás közben megtört, meghajlott, mint az íj, mi
közben a három hátcsigolya úgy ugrott ki a többi közül, mint egy 
túlterhelt golyóscsapágyból a golyó, lejjebb te h á t...

egyelőre azonban egy hatalmas, kétszáz szobás szálloda egyik 
szobájában kuporogsz, hideg van, fekszel ágyadban, gondolataid 
ide-oda kalandoznak, arra gondolsz, hogy messze a nagyváro
sokban ismét elkezdődött a színházi idény, a zsúfolt kávéházak 
és esti utcák emléke kísért, miközben a vágy észrevétlenül fel
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emeli benned szürke oszlopait, egy kéz kopogtatását véled halla
ni ajtódon, egy kézét, melytől mély megvetéssel fordulna el a 
festő, és így napokon, heteken át 

egész nyugodtan megérintheted, olyan, mint a repedezett kő, 
mely sokáig volt víz alatt, a fenéken; érzed ijesztő hidegségét? 
a körmök körül bőrbogáncs, a körmök érdes felületén törésvo
nalak, néha szabadon hagyom, kalandozzon csak a testemen; 
képzeld a homlokodra ezt a kezet, vagy bármely testrészedre, 
képzeld el az ölelést karok szorítása nélkül, képzeld el ezeket az 
ujjakat, amint a matracba mélyednek, vagy a sötétben, amint ön
magukba kapnak izzadt tested fölött 

ezek a karok, mint a kezdő rajzolók rajzán, aránytalanok, a 
test arányaiba beszervezetlenek, soványak, mint a Giacometti- 
szobrokon, és szerep nélküliek, azonkívül; hogy széttárva az űrt 
tágítja velük körülötted, amikor öleled 

tapintsd meg, mily hideg, bár élő
egyelőre azonban abban a szállodai szobában kuporogsz, a 

padlón régi újságok, folyóiratok, képeslapok, könyvek, fekete 
harisnyák, szennyes alsóneműk halmaza, hogy járni sem lehet, 
a négy fal közül egyik üveg, ha széjjelhúzod rajta a súlyos szövet
függönyt, az erdőt láthatod a szálloda mögött, fenyves, madarak 
lármáznak fáin reggelenként, amikor a konyhából felhallatszik 
a mosogatólányok kacarászása 

a sarokban szekrény, tetején koffer, egy pulóver vörös karja 
lóg a szekrény félig kitárt ajtaján, az üvegfal előtt parányi asztal 
székkel, az asztalon citromhéj, egy üres rumosüveg, piros ceruza 
és papír, sok-sok üres papír feltornyozva, a belépőben fogas, 
karjai csupaszon a magasba merednek, a fürdőszobából éjje
lente hörgés, sustorgás hallatszik 

ajtó, melyen jó előbb mintha kopogtatott volna valaki, és aztán 
a folyosó, a hosszú-hosszú, vég nélküli folyosó, hangnyelő sző
nyegeivel, kissé odébb megismétlődik az egész, bejárati ajtó ismét, 
belépő, fürdőszoba, hálószoba, ágy, asztal, szék, szekrény, üveg
fal, üvegfalon túl a fenyves, a fenyvesen túl a tenger, a tenger fe
lett a csillagos ég 

egy, kettő, három, négy, öt (a szálloda igazgatójának szobája), 
hat, hét, nyolc, kilenc, megállsz előtte, a kilences szoba előtt, a
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folyosó üres, az ebédlőben a pincér asztalra borulva alszik; hall
gatózol, csend, kissé lompös az emésztés miatt, alszik talán? vagy 
éberséged kijátszva már elhagyta volna szobáját? a levesnél tar
tottál csupán, amikor asztalától felkelve elsietett melletted, nad
rágban volt, fakóra mosott vászonnadrágban, melynek szárára 
olajfestékkel betűk voltak festve, zöld, sárga, kék, vörös, kicsi és 
nagy betűk, melyeknek értelmét hiába találgatták a pincérek dé
lutánonként, kártyázás közben, értelmük talán csupán abban 
volt, hogy elvonják a figyelmet keskeny csípőjéről, lapos mell
kasáról, apró, viaszfehér arcáról, kínai metszésű, fénytelen, mé
lyen ülő szeméről, kontyba kötött gyér hajáról, melyen átvilá
gított a fehér fejbőr, mezítláb volt, sarkán kékesvörös vadhús 
éktelenkedett, cipőjébe esténként valószínűleg vattát gyömöszölt, 
minden lépte külön erőfeszítést követelhetett, amit könnyű, 
gondtalan mosollyal palástolt, miközben elfoglalta helyét a ká
vézó csőlábú asztalánál, cipőjét azonban egyszer sem rúgta le az 
asztal alatt, mint azok a falusi bakfis ringyók, akik szombat és va
sárnap esténként ellepték a kávéházat, feldíszítetten, mint a ka
rácsonyfák, tarkán, mint a fényreklámok, illatozva, mint egy dro
géria; izgatottan, türelmetlenül várakoztak a trieszti, milánói, ve
lencei, pádovai vadászokra, kiknek kocsijában, a hátsó ülésen 
vagy hátul a csomagtartóban, jól táplált, elkényeztetett kutyák 
lapultak, hogy miután besötétedett, miután a pincér, mint egy 
ceremóniamester, összevonta a súlyos, égő vörös szövetfüggönyö
ket a kávéház üvegfalain, egy olasz bugyiért, francia melltartóért, 
német harisnyáért a hasukra feküdjenek a szállodai szobák egyi
kében, az ágyon vagy a szőnyegen vagy a fürdőkádban, meztelen, 
repedt görögdinnye faruk a magasba emelve; ott ült közöttük iz
zadó tenyerét papírszalvétával törölgetve, kézitáskájában turkál
va, ásítozva, érdektelenül, időről időre röpke pillantást vetve 
karórájára, aztán felpattant, szinte szaladva ért a kijárathoz, hogy 
néhány másodperccel később eltűnjön a hűvös éjszakában; nap
közben mezítláb járt, néha kora hajnalban kelt, sietve reggelizett, 
saját maga készítette el reggelijét a konyhán, miközben a 
szakácsnő tovább bóbiskolt a tűzhely mellett, s aztán bőrpapucsát 
hóna alá kapva, fütyörészve eltűnt a fenyvesben a szálloda mö
gött, s délig senki sem látta, senki sem tudta, merre jár, vissza
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jön-e ismét, vagy levelet küld egy távoli városból, hogy a fogkefé
jét, körömlakkját küldjék utána; dél körül bukkant fel az erdőszé
len ugyanazon a csapáson, ugyanúgy fütyörészve, vörös csíkos ten
gerésztrikója a vállára volt vetve, melltartó nélkül lépkedett, 
apró mellein valószínűtlenül nagy mellbimbók, sötétbarnák, 
majdnem feketék, a távolból inkább réseknek tűnnek a mellka
son, csupán hegyükön csillog egy kevés vörös a napfényben, mely 
máról holnapra elveszítette hevét; az emeleten fölötted nagy zaj
jal becsapódik egy ablak, összerezzensz, a varázslatnak vége, a zaj
ra megtorpan, felkapja fejét, áll egy pillanatig, tekintetét a szál
loda ablakain járatja, visszalépsz a szoba homályába, még mindig 
egy helyben áll ott lent, mint egy fényképen, majd hirtelen sar
kon fordul, s egy bokor mögé ugrik; észre vette-e, hogy meg
lested titokban, abban reménykedsz, hogy igen, miközben elfog
lalod helyed az ebédlőben, egy darabig tűkön ülsz, szíved hevesen 
dobog, még néhány pillanat, és feltűnik a lépcsőkön; nem téved
tél, ezúttal a liftfülkéből lép elő, és most feléd tart az asztalok kö
zött, szemét kutatóan rád mereszti, hunyorog, téged néz, vagy va
laki ül a hátad mögött? nem, senki, az ebédlő üres, felbátorodsz, 
sietsz visszakapcsolódni tekintetébe, arcát feléd fordítja, de te
kintete üres, léptei lelassulnak asztalod közelében, tétovázik, te
kintete azonban még mindig üres, mintha üvegfal lennél, keresz
tülnéz rajtad, szék után nyúl, erre felugrasz, kirúgva magad alól 
a széket, egy kanál koppan a parketton, felsikolt, kezét szája elé 
kapva nagyot ugrik, nevetségesen nagyot, zavartan visszaülsz 
helyedre, lehajolsz a kanálért, az asztalok alatt körülkémlelsz, 
a pincér előlépett a konyhából, s feléd tart fehér szalvétával hes- 
segetve a legyeket; „valami történt?” , kérdezi ásítva, s kiveszi 
a kanalat a kezedből; „leesett a kanalam”, válaszolsz halkan, mi
közben a lány tekintetét ismét arcodon érzed, ott ül néhány asz
tallal odébb, s az étlap felett felétek kémlel; „hozhatom az ebé
det?” , kérdezi a pincér, nem válaszolsz, a levesgőzön át látod az 
arcát, tekintetét még egyre rajtad nyugtatja, s mégis, mintha nem 
látna, mintha nem léteznél, bocsánatkérő, magyarázkodó moso
lyod lepereg arcáról asztalára, szétfoszlik levese gőzében, sápadt 
arca újra meg újra visszaveti tekinteted, mint a tükör a fényt, tün
tetőén hátat fordítasz, egy pillanatig még szemeid előtt lebeg a
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kép: keze alatt gőzölög a leveses tányér, ujjai, mint árnyak a köd
ben, vaksin tapogatóznak a kanál nyelén, a pincér, magas, har
minc év körüli, koromfekete hajú dalmát, fehér fogakkal, elkullog 
asztalod mellett, körülményesen széttolja mögötted az üvegfalat, 
majd lovagló ülésben helyet foglal egy széken, szemben a lány
nyal, oly közel hozzá, hogy előredőlve könnyedén elérhetné akár 
az orrával is azt a virágot a hajában, már előre is hajolt, hossza
san szaglássza a virágot, bólogat közben, a tengeri szél serényen 
az asztalok közé kúszik, megemeli a térítőkét, gyűrött szalvétá
kat mozgat a székek alatt, a pincér mélyen felsóhajt, szalvétá
jába törli izzadt homlokát, a lányt szemléli, aki időről időre rá
mosolyog, mosolya nyílt és félreérthetetlen, rövid, de félreérthe
tetlen, keskeny szája széle mögül előcsillannak fogai, szemé
vel hunyorít, a pincér feléd fordul, kivárja, míg felemeled tekin
teted, aztán rád kacsint, hüvelykujjával a lány felé bökve; idege
sen a szádhoz emeled poharad, ismét hátat fordítasz, a lány még 
mindig a pincért nézi állhatatosan, aprólékosan, nem bírod to
vább, „pincér”, akarod mondani, de nem jön ki a hang a torko
don, másodszorra pedig rekedt kiáltás szakad ki rajta, „pincér!”, 
az ültében feléd fordul, homlokát ráncolja, a lány kanalával alig 
hallhatóan megkopogtatja tányérját, mire a pincér feláll, az asz
talához lép, föléje hajol, jól látod? sugdos valamit a fülébe, a tá
nyért időközben elveszi előle, asztalod mellett elhaladva ismét 
rád kacsint, az üres tányért szertartásos mozdulattal jobb kezével 
a balba csúsztatva át; levesed szürcsölted, amikor a lány felállt 
asztalától, elsietett melletted, kontyba kötött hajában nem volt 
ott a virág, homlokán apró verejtékcseppek gyöngyöztek, az ajtó 
előtt megtorpant, igen, jól hallotta, a pincér utánaszólt, kimért, 
méltóságteljes léptekkel tart feléje, de semmi sem történik, a pil
lanat máris elmúlt, aprópénz csörrent a parketton, a pincér is, 
a lány is lehajolt, keresgéltek az asztallábak között, egy fémpénz 
gurult feléd az asztalok alatt, s csilingelve hasára fordult egy szék
lábnak ütődve, lábod kinyújtottad és ráléptél; mire a kanalat is
mét kezedbe véve kiegyenesedtél ültödben, s tekinteted körül
járattad az ebédlőn, a lány akkorra már a folyosón lépkedett 
lendületesen, minden második lépés után pipiskedve egyet, mint 
a balerinák; úgy lépkedett, mintha hintaszéktalpakon állt volna,
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s bár a kulcslyuk alig ért a köldökéig, lábujjhegyre állva kereste 
a kulccsal, s miutpn meglelte, rövid, határozott, késdöfésszerű 
mozdulattal lökte a kulcsot beléje; óvatosan körülkémlelsz, mint
ha figyelne valaki, a kulcslyukra helyezed a füled: csend, test
helyzeted, a vér a fejedbe szaladt, vagy a lány közelségének tu
data, az, hogy csupán egy ajtó választ el tőle, támasztotta-e fel 
emlékezetedben a néhány nappal azelőtt lejátszódott jelenetet az 
ebédlőben, vagy a féltékenység állandóan gyötört közben, s most 
csupán félelmeddel párosult, hogy gyanúd épp most bizonyoso
dik be, amikor még nem vagy felkészülve arra, hogy a lányról 
lemondj, vagy valakivel megoszd, valakivel, aki alighanem most 
benn van nála a szobában; csend, a folyosón is, az ajtaja mögött is 
a szobában, egy emelettel feljebb távolodó léptek hallatszanak, 
emberi hangok, aztán a csend visszanyeri előbbi mélységét; a szo
bában váratlanul megmozdul valami, motozás hallatszik, szek
rényajtó nyílik, ruhaakasztó fémkarja szólal meg a szekrény ke- 
resztrúdján, a zörej lényegessé válik a füledben, hirtelen min
denről megfeledkezel, hallgatózol, folyosón, anélkül, hogy ész
revetted volna, a szálloda igazgatója tűnik fel, nesztelenül köze
ledik feléd, megáll közeledben, és mosolyogva szemlél, aztán el- 
köhinti magát, ijedtedben fejed az ajtókilincsbe ütöd, kiegyene
sedsz, arcod vörös, mint a paprika, hebegsz valamit, mit szokás 
ilyenkor mondani? sietve távolodsz a folyosón, az igazgató nevet
ve a szobájába lép, az ajtó lassan becsukódik mögötte, ugyan
abban a pillanatban a lány ajtaja kinyílik, kidugja a fejét a résen, 
hajában csavarok, az ajtó gyorsan becsukódik, előlépsz a szeglet 
mögül, ismét ott állsz az ajtaja előtt, füled ismét a kulcslyukra 
tapasztod, egészen tisztán hallod: odabenn kulcsok csörögnek, 
az asztal üveglapján fémtárgy koppan, olló talán vagy körömre
szelő, aztán fémpénz vagy gyűrű, hallod, amint néhány pillanatig 
forog az üveglapon; ajtaja körül a levegőben még mindig ott szál
long egy kevésnyi, alig érzékelhető púderillat, mélyen magadba 
szívod; most mintha könyvben lapozna odabenn, vagy füzetben, 
talán naplót vezet, talán magad is szerepelsz szavai színpadán, 
kézírása megvilágításában, anélkül, hogy tudomásod lenne róla, 
több mint valószínű, mert az lehetetlen, hogy minden erőfeszí
tésed, mely arra irányult, hogy figyelmét magadra vond, hiába
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való volt, s mindazok a percek, órák és napok, melyeknek tar
tama alatt rá gondoltál ágyadon heverve a szobádban, hallomás
ból szerzett képek, ködös lázálmok képeiből tákolva össze mezte
len testét magad elé; az igazgató szobájában megszólal a telefon, 
ugyanabban a pillanatban a lány is megszólal a szobában, halló, 
halló, itt a kilences, minden rendben, hangját nem hallod egészen 
tisztán, Isztambul. . .  nem .. .  hétmillió. . .  h é t. . .  Velencéből. . .  
Filippo, vigyázni kell, Guli, igen Guli, sürgöny? nem, nem, nem, 
tudvalevő; kacagás, a lány hosszan kacag a szobában, te is elmo
solyodsz, mily tisztán csengő kacagás, megkísérelsz bekukucs
kálni a kulcslyukon, átkozódsz, félhangosan káromkodsz; az ajtó
ra ragadtál, mint egy légyfogóra, az igazgató meg nesztelenül 
kinyitotta ajtaját, s a hátad mögé lopakodott, várt egy darabig, 
majd egy villámgyors, éles mozdulattal faron billentett, úgyhogy 
homlokod a kilincsbe ütötted; a szobában a lány erre felkacagott, 
mintha csak átlátott volna az ajtón; lassan, egészen lassan kiegye
nesedtél, és szembefordultál az igazgatóval, mondani szerettél 
volna neki valamit, nekiugrani, és átharapni a torkát; nem szép 
dolog hallgatózni, Bobi, nem szép, csúnya dolog leskelődni a 
kulcslyukon, menj szépen a szobádba, mondta megsimogatva ar
cod; ajkadba haraptál, vállaid behúzva lassan elindultál a folyo
són; vacsora után várlak a szobámban, szólt utánad, de meg
mondtam, csak akkor gyere, ha elszánod magad, én semmire sem 
akarlak kényszeríteni, semmire, semmire, semmire. . .

ismét hallani véled a kopogtatást ajtódon, majd a gyorsan távo
lodó léptek neszét, felugrasz, felrántod az ajtót, a folyosó koromsö
tét, a lépcsőfeljáróban megvillan valami, odarohansz, egy széllel bé
lelt függöny, semmi más, messze, a távolban egy hajósziréna búg 

de miért kopogtatna, ugyan miért kószálna éjnek idején a fo
lyosókon, ajtód keresve, képzeletednek engedelmeskedve; isme
red, beszéltél-e egyszer is vele, megkíséreltél-e bármit is azon
kívül, hogy egy reggel utánalopakodtál az erdőbe, mire azonban 
a fák közé értél, ő már eltűnt, nyoma veszett; nem volt más hátra, 
mint visszafordulni, hét óra lehetett, s miután visszatértél, észre
vetted, hogy a dalmát, a pincér, időközben szintén eltűnt a kávé
házból, borospohara félig üresen állt az asztalon, kérdésedre az 
italos hümmögve válaszolt, igen, a város irányába ment; válasza
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nem nyugtatott meg, a portás azt felelte, hogy ő is a város irá
nyába látta elmenni, egy levelet küldött vele; a kétely egy pilla
natra paralizált, biztosra vetted, hogy a pincér a lány után indult 
az erdőbe, biztosra vetted, farkasszemet néztél a portással, köz
ben elsápadtál, szemeid elködösödtek, remegő kézzel cigarettára 
gyújtottál, s azon törted a fejed, hogy milyen szavakkal férkőz
hetnél a portás bizalmába, de gyorsan elejtetted szándékod, ami
kor nyers, himlőhelyes, vörös arcára tévedt tekinteted; a portás 
kárörvendően mosolygott, menj aludni, feküdj le szépen, mondta 
rád kacsintva; a felszolgáló pincéreken kívül senkivel sem 
érintkeztél egész idő alatt, a szobalány hetente egyszer rendbe 
tette a szobád, nem voltál fizetővendég, a személyzet kissé meg
vetően bánt veled, csontokat rágattak veled hús helyett, s ki tud
ja, erre többször gondoltál az eltelt hónapok alatt, talán éppen 
az igazgató parancsolta, írta elő a neked kijáró elbánást.

a szobalány magas volt és sovány, legtöbbször olaszul beszélt, 
rendszerint megdézsmálta a mézet, amikor nem tartózkodtál a 
szobádban, takarítás közben a papírjaid között turkált, a ruháid 
között, a pénztárcádban, elolvasta a leveleid, ezért legtöbbször 
megvártad, míg befejezi a munkáját, és csak azután távoztál el 
a szobádból; az ágyon elvetve magát, többször megkísérelt szóba 
elegyedni veled, fehér, vastag combján felhúzta a szoknyát, ki
hívóan nézett rád, gúnyosan mosolygott, combját kék hajszál
erek hálózták be gazdagon, lábszárait dús, fekete szőrzet borítot
ta, cigarettára gyújtott, és térdeit felhúzva bámulta a plafont, 
időnként rád sandított, mintha magának beszélt volna; egyszer 
majd szánni-bánni fogsz mindent, én mondom neked, csak akkor 
már túl késő lesz; miközben beszélt, szinte észrevétlenül kigom
bolta mellén a blúzát, melltartójába nyúlt, és néhány ideges rán- 
dítással kiszabadította a mellét; mit szólsz hozzá? kérdezte ne
vetve, na gyere, tapintsd meg, látod, én nem árulok zsákbamacs
kát; undorodva húzódtál hátrább, de képtelen voltál levenni róla 
szemeid; Radmilának hívták, Észak-Szerbiából jött le a tengerre 
dolgozni; máskor felállt, meghúzta a rumosüveget, és az asztalod
ra ülve unott arccal a gyerekeiről mesélt, elsírta magát, váratla
nul az öledbe ült, megragadta a kezed, és meleg combjai közé 
dugva az ágyra döntött, testének nyers, erős szaga volt, magad
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bán máris bántál mindent a lehetőség kellős közepén, az ágy sar
kába húzódtál, és hallgattad, hogy káromkodik a fürdőszobá
ban; csak miután elhagyta szobád, rendszerint csak olyankor bá
torodtál fel annyira, hogy lelépj az ágyról, néha nesztelenül kinyitot
tad az ajtót, és hosszasan szemlélted kerek farát, miközben a sze
metet gyűjtötte lapátra 

csókoltad talán, és minden jól sikerült, hogy most idevárod eb
be a szobába, megnézted-e egyszer is alaposabban, fel tudod-e 
idézni hajának színét, testmagasságát, szemei színét, hisz ponto
san e részletek által kellene élnie benned, kíséreld meg szavakkal 
megközelíteni az arcát, jelzőkkel kiemelni a homályból, vetítsd 
rá vágyaid fény csóváját 

miért igyekszel mindenkor mindent elodázni? éppen amikor 
csakugyan kívánod a beteljesülést, éppen olyankor húzódsz leg
jobban magadba; megkíséreltél-e egyszer is megszerezni magad
nak valamit, amit igazán kívántál? megkísérelted-e egyszer is 
érvényre juttatni akaratod a másokéval szemben, győzelemre 
vinni egy-egy elhatározásod, visszaütni; túlbecsülöd magad? le
becsülöd magad? gyáva vagy? közömbös?

talán attól félsz, hogy kopogtatásodra túl gyorsan nyitnak 
ajtót, örömöd leled* a halogatásban, képzeletedben különben 
nem gördítenél akadályokat magad elé 

ki vagy te, hogy ekkora teret engedhetsz képzeleted számára az 
időben? a jövő téged talán nem fenyeget?

a tapasztalatokból neked sem juthatott más, mint amit vala
mennyien megszerezhetünk ezen a földön; földöntúli tapasztala
tokkal rendelkezel, vagy tapasztalatlan vagy? „ti mali pederu” , 
„ti mali pederu” , gerinctelen, büszke, önhitt, tudálékos, hazug, 
nagyravágyó, minden jelző egyaránt illik rád 

mi az, amivel rendelkezel: csupa ismerős tilalom, mellyel szá
molni nem is érdemes, tanács, nincs is szerepük életedben, min
denhol ott voltál, mindent láttál, mégis időnként hamisításo
kon kapod rajta magad, önáltatáson, titokban kijátszva magad el
len a valóság silány lapjait, hol egy várost a tengerparton, hol 
egy forró, napsütéses órát, hol egy rosszul sikerült önkielégítést 
ágyadban, a szobádban, egy női testet váratlanul a vécén, máskor 
csupán egy tányér levest, egy cigarettát, mely átsegít néhány pil
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lanaton, néha még ennyit sem: elfutó képek tömkelegét, ideg
zsibbadást, éhséget vagy szomjúságot, meleg fürdőt vagy fog
mosást

fekszel egy hotelszobában heteken, hónapokon át, és egy kéz 
kopogtatására vársz ajtódon, néha egészen tisztán hallod: kopog
tatnak, de fekve maradsz, túl sokszor csalódtál már, túl sokszor 
álltái fel hiába, túl sokszor álltái a nyitott ajtóban a sötét folyosót 
kémlelve, melynek mélyén semmi sem mozdult 

valamit kerestél egész idő alatt, egy magot, hogy mindenestül 
csatlakozhass hozzá, hogy megszűnjön a lebegés, az utálatos 

kopogtatnak, elmosolyodsz, a valóság téged nem tart számon, 
mert magad sem tartod számon önmagad, mégis felállsz, ma iga
zán nagylelkű vagy magadhoz, az ajtóhoz osonsz, a remény kis
ded játéka veled, visszafekszel az ágyra, fejedre húzod a lepedőt, 
a nap véget ért, egy-két kép még átsuhan homlokod mögött, egy
két hang; a jelenből? a múltból? vagy a jövőből? ki tudja? aztán 
villámgyorsan egy jól ismert sejtelem hatol a velődig; miért, ho
gyan, mikor, hová, s aztán még egy utolsó érthetetlen, de je
lentős kérdés, és elhagyod magad, képek kezdik ki álmod, per- 
gésük gyors, tartalmatlanok, felriadsz: kopogtattak, ezúttal tisz
tán hallottad a kopogtatást, a kezet is láttad, a kezét, lélegzeted 
elszorul, nevetséges, nevetséges, de valahogyan mégis szeretnéd 
ellenőrizni tudatod; erőtlenség, mindegy, tenyereid arcod elé 
emeled, dagadtak, súlyosak, ez az ébrenlét, a körmök alatt szenny, 
nikotin, az újbóli kopogtatás váratlanul ér, összerezzensz, fekve 
maradsz, nincs erőd felállni, ha biztosan tudnád, hogy ébren 
vagy, akkor talán felállnál, akkor biztosan felállnál; kopogtatás, 
a pillanat tehát eljött mégis, a többi már nem rád tartozik, semmi 
sem tartozik rád, semmihez semmi közöd, minden összemosódott 
tudatodban, a kopogtatás sem fontos, az sem lényeges, ki ko
pogtat; valami szörnyű titok képei kezdenek futni, egy szó szte- 
reoképpé vált, a kép hanggá, a hang illattá, s mindig az ellentétes 
érzékszerv ingereként megmaradva, tehát a maga érzékelhetetlen- 
ségében: ez az élet, tapintásod elvész a lány hajában, ez az élet, 
alattad van, fölötted? előtted vagy már mögötted, mily szerep jutott 
számodra testének színpadán; szorításod céltalan a derekán, nincs 
ellenállása, valami meleg szörp a bőröd alatt, forró homok a
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homlokod mögött, kezdettől fogva a szörnyű, gyötrő kétely, ujja- 
iddal lenyúlsz oda, ahol úgy sejted, testetek összeér, birtokolod-e 
most igazán, vagy csupán saját tüzed eredménye a parányi folt 
alattad a lepedőn; álom, ébrenlét, élet, halál
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az öngyújtómat is neked adom, csak vedd el tőlem, vedd el, 
mert elhajítom, istenemre mondom, belehajítom a vízbe, újság
papírba göngyölöm, és zsupsz, a bokor alá, nem érdekel, semmi 
sem érdekel, és megmondtam, hogy engem ne keverjetek bele 
semmibe; tegyük le valahová, Norvo, rejtsük el, senki sem jár er
re a szigetre, soha senki sem fogja megtalálni, lyukat kaparunk egy 
kő alá és kész, vagy felmászok egy fára, és odakötözöm egy ág
hoz, manapság úgysem jut eszébe senkinek sem fára mászni, de 
talán mégis biztosabb a vízben, belehajítom nekiszaladásból, biz’ 
isten ez egy szituáció, még kezelni sem tudom, önmagam is csak 
véletlenül találnám el vele, tartani, azt igen, azt tudom már, de 
kezelni, nézd, meghúzom a ravaszt és semmi, semmi, bár bizto
san tudnám, hogy működik, látod, töltve van, és mégis hallgat, 
szépnek szép, nem mondom, fekete is meg csillog is, no és a fo
gása, nem rossz, meg kell hagyni, fene nehéz ez a tok a hátamon, 
én szépen megmondtam a főnöknek, hogy nem, hogy szerintem 
a vászontok sokkal jobban megfelelne, mennyiből állt volna csi
náltatni egyet, de te tudod, hogy vele nem lehet vitatkozni; vá
szontok, vászontok, mire hasonlítana az, mindenki azt hinné, 
hogy zsákot cipelsz, senkinek még esze ágába se jutna arra gon
dolni, hogy egy zenészt lát, aki a hangszerét cipeli, maradjunk 
csak a te régi fatokod mellett, az megfelel, az éppen megfelel; mit tö
rődik ő azzal, hogy én sérvet kapok a cipekedéstől, istenemre 
mondom, remegnek a lábaim, én összeesek, Norvo, Krisztus ke
resztje karácsonyfadísz volt emellett; azt legalább meg lehe
tett fogni, ezt a vackot sehol sem lehet megragadni, akkora, mint 
egy ladik, súlyos, mint egy töltött koporsó; hát akkor te nem is
merted a Petyit, szentül meg voltam győződve, hogy ismerted, 
a leghülyébb harmonikás volt, aki valaha is élt ezen a földön; 
hogy az mennyit gyakorolt életében, az isten tudja csak; hogyan
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jutott ki külföldre, nem tudom, se hallása, se ritmusérzéke nem 
volt, mielőtt elment, meglátogatott; hát Misám, akkor ég veled, 
ki tudja, látjuk-e még egymást ebben az életben, szerbusz, mert 
én tényleg nem számítok hazajönni többet, soha többé, érted, az 
asszonnyal nem vagyok megesküdve, a gyerekek nagyok; várjál 
csak, Petyikém, mondtam neki, hova szaladsz, nyomj le még egy 
pohárkával, s aztán beszéljük meg nyugodtan a dolgokat, én nem 
akarlak lebeszélni, menj, ha elhatároztad, de figyelmeztetni sze
retnélek, hogy ne csapd be magad után az ajtót, miért ne mehet
nél te is úgy, mint a többiek, útlevéllel, munkaengedéllyel, gon
dolj arra, hogy egy szép napon egyszer csak elfog a honvágy, vagy 
mit tudom én, meghal az apád, férjhez megy a lányod, akkor mit 
csinálsz? részegen dülöngéltünk ki az állomásra, ahol a nagy sür
gés-forgásban szem elől tévesztettem, sohase hittem volna, hogy 
egy konzervdobozba zártan fogom viszontlátni; elégették, Nor- 
vo, ott kinn, egyszerűen feltüzelték és hazaküldték, valami pasas 
megkéselte a szálloda előtt, ahol játszott, állítólag egy vörös csil
lag miatt, mely a harmonikája tokján díszelgett; mit is akarok 
mondani. . .  engem nem érdekel, beledobom a vízbe, ebben nem 
állapodtunk meg, minek hordjak én pisztolyt magammal, erről 
nem volt szó akkor, amikor megállapodtunk; a bőgőtokot, jól 
van, értem, a csónakot is, a hálókat is, a friss csalétket, ezeket 
a vacak tengeri kukacokat, de ez a pisztoly túlzás, ez igazán nem 
szolgálhat arra, hogy a járőröket megtévessze, kérdem én tőled, 
hogy ki lesz az, akad-e egy hülye is, aki majd elhiszi, hogy gya
korolni jártunk egész nyáron erre a szigetre; mást se kellett volna 
tennünk, mint felugrani a szobámba olyankor, amikor elmenni 
láttak a bogotokkal, a bőgő ott fekszik az ágyban most is, nagyon 
is átlátszó dolog ez az egész, hálát adhatunk az istennek, hogy ed
dig épségben maradtunk, az egész sziget tudja már, mit csiná
lunk, a vendégek, a pincérek, a takarítónők; nem gyanús neked, 
hogy épp a rendőrség nem tud semmit, az a szőke vajdasági kur
va, az az Amália egy rendőrségi besúgó, szüntelen a nyomomban 
van, Skatulya, menjünk szandolinozni, Skatulya, jöjjön egy sörre 
a teraszra, én fizetem, Skatulya, maga biztosan szereti a házikol
bászt, jöjjön be egy pillanatra, jaj, én úgy félek a szandolinban, 
juj de sötét van itt, imádom a szénaszagot, na adja már, adja
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gyorsan, mit szöszmötöl az istenért, ó jaj, kérem a rongyikát, 
máskor jobban igyekezzen, kérem a rongyikát, magának persze 
fogalma sincs, mi a munkásönigazgatás, cserélje ki a lemezt, neki 
ne menjen a virágvázának, fáradt? igyon meg egy pálinkát, a 
háború előtt a gyárakat a kapitalisták birtokolták, a mi patikánkat 
nacionalizálták; nálam úgy van, hogy mindenben az én asszo
nyaim döntenek, mindenben, a mosodában köt ki minden szeny- 
nyes; Angélához ne merjen hozzányúlni, maga vén kurafi, a na
pokban vágtam ki egyet, felcsinálták, hol szerezzek én minden 
második héten egy újat? olyanok, mint a tyúkok, ha besötétedik, 
minden gallyra felugranak; így ment ez egész nyáron, Norvo, hiába 
figyelmeztettem a főnököt; azt mondod, hogy mindent tud? csak 
vonogatta a vállát, addig nincs semmi baj, míg nem kezd el sze
leim, dugaszolj be minden lyukat rajta; ezért egy kis extra lóvé 
járna, mondtam neki; micsoda? kérdezte felháborodottan, hát 
nem elég az, hogy együtt pancsoltok? hát kezdetben, nem mon
dom, jól is jött a dolog, vendég alig volt a szigeten, néhány reu
más öreg sváb meg az a Madame Silbebrandt, akiről a minap me
séltem, aki aznap utazott el, amikor te megérkeztél; Norvo, ide 
hallgass, álljunk meg egy pillanatra, hova az istenbe kapasz
kodunk, mi ütött a főnökbe, eddig jó volt a bal part, most meg 
egyszerre rossz, bizonytalan; idelátni tényleg a szigetről? ne ide
geskedjek, mi, fogjam be a pofám, a pisztoly meg a derekamon, 
persze egy kis extra lóvét sajnáltok tőlem, ha elfognak bennünket, 
én kétszer annyit kapok, mint te, Norvo, és háromszor annyit, mint 
a főnök, aki háromszor annyit vág zsebre, mint én; ha elfognak, 
majd csak benyúlnak az ingem alá, és azt mondják, ronda pocok, 
te nyálkás, fekete pocok, és elvisznek koncertozni csíkosban a 
raboknak, a főnök meg meglátogat minden hónapban, és két ce
lofán papírba csomagolt habos süteményt nyújt át a rácson, legszíve
sebben eltenném láb alól, legszívesebben feljelenteném, én meg
mondtam neki szépen a múltkor is, ne nyúlj ehhez a nőhöz, ez 
a nő az enyém, ugye, Renata? was ist das, ugye? ich möchte tan
zen, ich möchte tanzen; idefigyelj, mondtam a főnöknek, ez a nő 
az enyém, megértetted, ezért a nőért én térdig koptattam a lá
bam, ezért a nőért én az összes környékbeli templomot össze
jártam, megmásztam vele egy kétezer méteres csúcsot, két és fél
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percig kitartottam a víz alatt, úgyhogy majdnem odavesztem, úgy 
húztak ki a partra, hozzá ne nyúlj, ne merj hozzányúlni, persze 
neki beszélhetsz, a szünetben megszúrta egy pádon a sétálók sze
me láttára, én meg erre másnap kénytelen voltam egy nagyobb 
adag ricinust keverni a mártásába, így szereztem vissza a nőt; míg 
ő a klozeton ügyeleteskedett, addig én ismét a füzetébe diktáltam 
a címem az orvosnőnek; még a saját apját is félrevezetné, az apja 
egy áldott jó ember, képeket fest, mindent le tud festeni, és nem 
hiszed el, Norvo, az öreg több képet fest egyszerre, hát ehhez mit 
szólsz, azt mondja, hogy a festés csak így kifizetődő; egyszer 
láttam a cirkuszban egy öreg zenészt, aki több hangszeren játszott 
egyszerre, manapság már nincsenek ilyen tehetségek; kérdem én 
tőled, Norvo, hol vannak azok a régi, komplikált, amerikai slá
gerek, melyeknek olyan csavaros kísérete volt, hogy még a leg
jobb fülű zenészek is a kottára fanyalodtak, még emlékszem, 
amikor az öreg, megboldogult Furcsi egy napon egy igazi, ameri
kai kottát kapott levélben, hát mi azt két hétig gyakoroltuk, mire el
ment valahogy, cudar egy kísérete volt, hajói emlékszem, C-dúr- 
ban íródott, aztán rögtön a harmadik ütésre a-moll következett, 
nagyon szép darab volt, hosszú angol címe volt, amit egyikünk 
sem tudott elolvasni, néha játszás után is a teremben maradtunk, 
és miután kiürült, előszedtük a fésűket, újra meg újra eljátszot- 
tuk a számot, a szemünk kidülledt az élvezettől, miközben a kur
vák idegeskedtek az asztalunknál; micsoda szám volt az, Nor
vo, ezek a mai darabok olyanok mellette, mint a gyermekdalok 
a kilencedik mellett, a végén már a gazda is hajtott bennünket, 
hogy menjünk aludni, elegem van a sablonokból, F-dúr, d-moll, 
g-moll, C-hetes estéről estére, míg egy napon kiborotválnak, be- 
kölniznek s papírvirággal a hasadon a konyhaasztalra terítenek; 
nehogy azt hidd, hogy én nem szeretem a jó zenét, ha megtehet
ném, szóba se állnék az ilyenekkel, mint a főnök is, azt nem mer
ném állítani, hogy rosszul trombitázik, azt nem, de mért nem vál
toztat már egyszer a repertoárján, vagy azt hiszi, hogy mindig úgy 
lesz, mint eddig, hogy egy vacak Granadára megtelik az öle 
kövér, sváb galambokkal; zenész csak egy van köztünk, ez meg te 
vagy, Norvo, akinek a kisujjában van minden, ezt a főnök is elis
meri, azt mondja nekem a minap, néha elvezet egy sörre, azt
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mondja, átkozottul jól jártunk evvel a Norvóval ezen a nyáron, 
úgy tölt hátul, mint egy néger, és ráadásul esze is van, és mélyről 
játszik, a tojásaiból; azt mondja nekem tegnap este, Skatulya, 
megszagoltak bennünket azok ott benn a városban, nyúlj csak le 
az asztal alá, nem hallod, ne úgy, az istenit, hogy mindenki észre
vegye, fogd meg, tudod, mi ez? vigyázz, töltve van, vacsora után 
gyere fel érte a szobámba; most tudod, hogy hány óra van, így ál
lunk hát, Norvo, látogatókra számíthatunk ma este a vízen, de én 
mondom, abban a pillanatban, ahogy észreveszem a csónakukat, 
én elhajítom ezt a vackot, én megadom magam, bevallók min
dent, mindent visszamenőleg is, a sárgadinnyéket, a szőlőt, az 
órákat, zsiletteket, hangszereket, fehérneműt stb., micsoda hő
ség, istenem, micsoda hőség, miért nem tollas az ember, mint a 
csirke; szóval, hogy folytassam, két évvel ezelőtt itt csetlett-bot- 
lott a szigeten, mindenkivel kikezdett, végül már a pincérek is 
ráuntak, mindenhol ott volt, a konyhán a szakácsok között, a ra
ktárban a raktárossal, az irodában az igazgatóval, a mosodában, 
a szomszédos szigeten a kápolnában, nem lehetett megmozdulni 
anélkül, hogy az ember rá ne szaladjon, mindenbe beleszagolt, 
összejárta az egész környéket, mindent lefényképezett, térképek
kel volt megpakolva, rajzmappákkal, néha vele mentem, segítet
tem vinni a táskáját, nem volt válogatós semmiben, mindenkit 
kifaggatott, és a válaszokat gondosan belejegyezte a füzetébe; 
az egyik pincérnek ezer dinárt adott csupán azért, mert megmu
tatta neki a szállodaigazgató feleségét a városban, a másiktól azt 
kérdezte, hogy nem szeretne-e feljutni egy luxushajóra dolgozni, 
mely nyaranta Velence és Isztambul között közlekedik; a szó 
szoros értelmében szórta a pénzt, ha megjelent, az egész kocsma 
a számlájára ivott, mindenféle jöttment büdösszájúval összeállt 
vitatkozni, inasok szorongatták a sétány padjain esténként, más
nap fekete ruhában, olvasóval a karján látták templomba menet, 
meggyónt, megáldozott, és aztán egy napon hirtelen nyoma ve
szett, senki sem érdeklődött utána, én is elfelejtettem, úgy elfelej
tettem, mint egy filmet címestül, mindenestül; az idén korábban 
érkeztünk tizenöt nappal a szigetre, rendszerint május elsejére 
szokott lerendelni bennünket az igazgató, április tizennegyedikén 
hajnalban már Zágrábban voltunk, délután háromkor meg már itt
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a szigeten; az első két héten egyszer sem mentem be a városba, 
előbb jól kipihenem magam, gondoltam, no meg körülszaglá
szok egy kicsit, a mosodában és a konyhán, valamint az étterem
ben minden évben akadt egy-egy új arc, úgy hevertek szanaszét, 
mint az ezresek a betonon, aki elsőnek vette észre őket, azé let
tek; éjjelente úgy rotyog ez a sziget, mint egy lekváros kotla, a le
vegő sűrűvé válik és ragadóssá, mint a szurok, az emberek úgy 
hevernek szerteszéjjel a forró sziklák között, a bokrok alján, a szo
bákban, a folyosókon, mint egy feldöntött sakktábla körül a fi
gurák, ezért szeretek én itt; aki sohasem volt zenész, az nem tud
hatja, mi az élet, az nem tudhatja, mi a nő, annak fogalma sincs, 
mi az éjszaka; napokon át őgyelegtem a mosoda, a konyha és az 
ebédlő között sikertelenül, egyet sem sikerült megközelítenem 
az új lányok közül anélkül, hogy a következő pillanatban Amália 
ott ne teremjen köztünk, minden egyes próbálkozásom meghiú
sítva nyelvelésével; néha úgy elöntött a méreg, hogy legszíveseb
ben felpofoztam volna; találkát beszéltem meg Angélával a csó
nakházban, egyszer csak nyílik az ajtó, felugrok, a sötétben neki
szaladtam egy festékes vödörnek, elvágódtam, hüj, a hétszentsé
git, az ünneplő nadrágom; Angéla, te vagy? csend; Angéla, te 
vagy? nem válaszol, ott áll az ajtóban, vagy kilépett vissza az éj
szakába; Angéla, várjál egy pillanatig, rögtön jövök, te drága, 
hát eljöttél mégis, sikerült megszabadulnod attól a főtt kukori
cától, attól a mákos vastagtól, nem is tudom, minek nevezzem, 
esküszöm, ha még egyszer egy szót is szól hozzád, kiengedem 
belőle a levegőt, hálóba kötöm, mint egy csukát, és a víz alá nyo
mom; megkaptad hát mégis a levelem, ó ha tudnád, mennyit ag
gódtam miattad, oly fiatal vagy és tapasztalatlan, én vigyázni fo
gok rád, ez a sziget tele van disznókkal, elsősorban Romanót, 
az italost említem, aztán a főszakácsra is vigyázz, nős ember, de 
sohasem hordja a karikagyűrűt, az igazgatóról meg jobb nem is 
beszélni, aranyom, te d rága ... hogy lehettem csak olyan hülye, 
rögtön kitalálhattam volna, jobban mondva, éreztem egész idő 
alatt, míg a nadrágommal bajlódtam, hogy valami nincs rendben, 
de csak akkor ocsúdtam fel, amikor Amália hangját hallottam 
a közvetlen közelemben, Skatulya, te vén kurafi, hát nem meg
mondtam, hogy tartsd távol magad a lányaimtól, istenem ... és
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aztán kezdődött újra az egész, kérem a rongyikát, a mi családunk 
a legtekintélyesebb családok közé tartozott a városban, várjál, 
most majd a hasamra fordulok, mi otthon németül beszéltünk ál
landóan, nálunk a cseléd is úgy élt, mint a kiskirály, a mi házun
kat művészek látogatták, nagyon szerettem lovagolni, a lovamat 
Albertnak hívták, lassan, lassan, az istenre kérlek; hajnalodott 
már, mire szédelegve előbújtam a csónakházból, a sirályok úgy 
visítottak a levegőben, mint a kismalacok, a nadrágom teljesen 
odavolt, egész délelőtt aludtam, edénycsörömpölésre ébredtem, 
a szobánk ablaka nyitva volt, és a teraszról felhallatszott a zaj, 
a pincérek ebédre terítettek, elhatároztam, hogy ebéd után be
megyek a városba; ott bent, az újságárus boltja előtt találkoz
tam vele ismét először két évnek utána, nem hittem a szemeim
nek, néhányszor elsétáltam előtte, egy újságot lapozott, könnyű 
nyári ruha volt rajta, élénk színű, a lábán magas sarkú cipő, mű- 
szempillák, súlyos, durva faragású nyakék fából, csillogó fémöv, 
tányér nagyságú fülbevalók, elfüttyentettem magam, tetőtől tal
pig fegyverben, Lujza kisasszony, megismer? hogy van, Skatulya, 
látom, látom, jó erőben van, minden évben ugyanott játszanak? 
ez nem lehet valami nagyón érdekes, ha én a maga helyében len
nék, valami óceánjáró-féleségen keresnék magamnak állást; 
igen, igen ... Lujza kisasszony, akarom mondani, nem, mi na
gyon jól érezzük magunkat a szigeten, olyan csend van ott, és 
nyugalom, a víz meg tiszta, a koszt is príma; és a fizetés, Skatu
lya? igen, a fizetés az nem éppen, akarom mondani, nem lehet 
vele eldicsekedni, de remélem, az idén.. .  akarom mondani, egy 
kis mellékkereset mindig akad, hát így ... repül az idő, amikor 
utoljára láttam, még harmincat úsztam a víz alatt, azóta kikezd
te a kopoltyúm a dohány, de hát miért állunk itt, nincs kedve 
meginni valamit, na jöjjön, pincér, két konyakot, foglaljon he
lyet, igen, elsősorban is gratulálok, Lujza kisasszony, maga gyö
nyörűen néz ki, amikor az előbb megláttam, nem hittem a sze
memnek, amikor utoljára láttam, igen, két évvel ezelőtt, úgy né
zett k i. . .  akarom mondani. . .  Skatulya, engedje már el a keze
met, nem bírom, ha a férfinak izzad a tenyere; megbeszéltük, 
hogy még az este kijön a szigetre, de nem jött ki, hiába vártam 
a mólón, nem jött a következő napok egyikén sem, úgyhogy
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ismét bementem a városba, azt remélve, hogy találkozók vele, 
őgyelegtem az utcákon, és a szám íze egyre keserűbb lett, ahogy 
esteledett, ahogy az idő közelgett, amikor vissza kellett indulnom 
a szigetre; véletlenül jutott eszembe, hogy felhívjam az összes 
szállodát, és a portásoktól érdeklődjek utána, hasztalan, a hét- 
órási hajóval visszamentem a szigetre, de nem találtam a helyem, 
ültem egy pádon, és bámultam a vizet, zavaros volt, felszínén né
hány vécépapír úszkált, továbbálltam, a sziklák között két nő he
vert a napon, két rézüst, felbontottam a feleségem levelét, aznap 
kaptam, Teréz, Teréz, mit akarsz velem, még meg sem érkeztem, 
hagyjál békén, nincs pénz a háznál, a gyerekek egész nap éhe
sek, Misám, Misám, hagyjatok békén, hagyjátok békén Misát, 
menj kukoricát kapálni, szívem, vagy add el magad, igen, add el 
magad, mint ahogy én is eladtam magam, a Stevo kocsmáros mi
óta feni rád a fogát, az a vén disznó, neveljetek kacsát csalánnal, 
vagy menjetek cseresznyét lopni, hagyjátok békében Misát, ő 
itt van a tengerparton, a kék Adrián, állj ki az utca sarká
ra, igen, állj ki az utca sarkára, szégyen, gyalázat, ilyen levelet 
küldeni a kék Adriára, csodákat vihetnék véghez, ha csak egy 
pillanatra is sikerülne teljesen megfeledkeznem rólatok; este, a 
szünetben lesétáltam a mólóra, megvártam, míg a hajó kiköt, 
és szemügyre vettem a kiszálló utasokat; mi van evvel az ember
rel, tán hasmenésed van, Skatulya, hogy minduntalan kiszaladgálsz, 
kérdezte a főnök, egész este lazsál, felezi az ütemet, de én se lát
tam, se hallottam, akaratom ellenére is szüntelenül rágondoltam, 
naponta többször is behajóztam a városba, abban a reményben, 
hogy találkozók vele, de nem találkoztam, Norvo, és ez mindjob
ban és jobban elkeserített; Skatulya, mondtam magamnak, 
te vén szamár, öreg napjaidra bolondulsz meg; az egészből Amá
lia húzta a legnagyobb hasznot, mert időközben egyre sűrűbben 
látogattam meg szobájában, bármennyire undorodtam is tőle és 
magamtól, délelőttönként, ha kibírtam, és nem mentem be a vá
rosba, kint ültem a teraszon, és pálinkáztam, sokáig nem sikerült 
visszaemlékeznem semmire sem vele kapcsolatban, a két év előtti 
eseményeket mintha kitörölték volna a homlokom mögül, míg 
aztán egy este, amint a sziget fái alatt sétáltam, fél szemmel állan
dóan a város irányába sandítva, ahol erősen fénylett az ég alja,

26



váratlanul eszembe jutott minden, legalábbis a java része annak, 
ami két évvel ezelőtt történt, miután megismerkedtem vele; az 
meg úgy esett, hogy mentem a fák alatt a sötétben, a játszást 
éppen hogy csak befejeztük, a hullámok jókorákat loccsantak, erős 
nyugati szél fújt, a csillagok meg magasan a fejem felett, fenn az 
égen; mennyire rendben van minden, gondoltam felsóhajtva, 
ilyen estéken a nők nem tudnak ellenállni, ilyenkor bambák, 
mint a baglyok a zseblámpa fénysugarában, tunyák és melegek, 
néhányat rándulnak alattad tiltakozásképpen, csak úgy szokás
ból, és aztán ideges ujjakkal segédkeznek a harisnyatartók körül; 
megborzongtam a szélben, nálam sokszor úgy van, Norvo, hogy 
elég csak bizonyos szavakat hangosan kiejtenem ahhoz, hogy ha
tártalanul felizguljak, hogy csapot-papot otthagyva kirohanjak 
az éjszakába, remegő inakkal, remegő orrcimpával; egy egészen 
rendes este volt az már kezdettől fogva, valami hülye pasas ál
landóan ugyanazt a nótát húzatta, a bor meg csak jött az asztalunk
ra, már nem is győztük inni, odahívattuk a pincért, hogy vigyen 
vissza néhány litert a hordóba, és az árát fizesse ki, de az újonc 
volt, és azt válaszolta, nem, őt nem érdekli a borunk, ha nem 
győzzük inni, hát öntsük ki, ő bizony nem cseréli be; a Tumbász 
Petyi harmonikázott velünk azon a nyáron, akkor még nem is sej
tette szegény, hogy egy usztasa keze által fog elhalálozni egy or
szágért, melyről az égvilágon semmit sem tudott, legfeljebb az ál
lamelnök nevét, mert ő, kérlek, egy szobában és egy táncterem
ben élt, nem egy országban, akkora ujjai voltak, hogy sehogyan 
sem tudott lelket verni beléjük, csúsztak-másztak a billentyűk 
fölött, mint a földigiliszták, ha meg berúgott, akkor összegön- 
gyölödtek a markában, mint a kígyók; azt mondja a Tumbász a 
pincérnek, miután megsokallotta a magyarázkodást, mereggy 
innen a szemem elől, merd szájjon nyallag, és az el is ment, de 
úgy, hogy még a vacsoránkért is magunknak kellett elmennünk, 
és miután elfogyasztottuk, a helyzet magaslatára léptünk, elő
szedtük a fésűket, és népdalozni kezdtünk; volt a teremben egy 
társaság, közel ültek a zenekarhoz, két férfi meg két nő, egész 
este fixíroztak bennünket; a két nő olyan volt, mint két vadász
puska, nagy horderejű, zömök, díszektől csillogó; a szünetben 
odahívtak az asztalukhoz, és leültettek, olaszok voltak, vrla lepa
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musik, dobra sljivovica, lepa more, riba, riba, kalamar, aóó, ka- 
lamar, vino fino, more, more; nézd, Norvo, én megértelek téged 
is, te . . .  hogy is mondjam, te mintha szeretnéd a feleséged, te 
nem szívesen mész bele ilyen ügyekbe, amikor én fiatal házas 
voltam, és sem voltam valami nagyon magabiztos, valahogy nem 
mentek a dolgok a feleségemmel, olyan ideges vagyok, és fáradt, 
mondtam neki minden este, csakhogy elejét vegyem annak, ami
től titokban nagyon féltem, de ami mindennek ellenére mégis 
bekövetkezett, méghozzá elég sűrűn, hogy csütörtököt mondtam 
az ágyban; ide hallgass, Teréz, ültem fel egy este a lámpát fel
csavarva, én nem tudom, mi van velem, én olyan ideges vagyok; 
a te helyedben én is ideges lennék, mondta, megvonva a vállát, 
erre elöntött a méreg; tudod, mit, mondtam neki, most szépen 
felkelünk, és elmegyünk meginni valamit; elment az eszed, 
Mihály, éjfél is elmúlt már, és különben nagyon is jól tudod, 
hogy egy büdös vas sincs a házban; ne idegeskedj, Teréz, csak 
te ne idegeskedj, az egyik csészében találtam ezer dinárt; micso
da! kiáltotta leugorva az ágyról, hát tudod-e te, hogy mire lett 
félretéve az a pénz? az nem lett félretéve, mondtam nyugalmat 
erőltetve magamra, az oda lett téve, és el lett felejtve; hát így 
vagyunk, mondta elpityeredve, az anyám meg csak dögöljön 
meg; nézd, Teréz, mondtam én erre békülékenyen, te nagyon is 
jól tudod, hogy én egy úriember vagyok; az hát, kiáltotta, úri ci
gány; de most már elhallgass, szóltam rá erélyesen, mert szájon 
kaplak, mint a múltkor; az utolsó vasunkat is italra költenéd, Mi
hály, miből hozom el a szívcsöppeket holnap a patikából, és min 
veszünk kenyeret? hát mit gondolsz te, mondtam neki, ekkor 
már az állomáson ültünk a kávéházban, azt hiszed, hogy nekem 
nincsenek barátaim? és ezekre a szavakra összeszorult a szívem, 
nem ezer dinárt, egy százast sem tudtam volna szerezni a bará
taimtól; körülnéztem a teremben, milyen rendes hely ez, fordul
tam a feleségemhez, szeretem az olyan helyeket, ahol a padlón 
lerágott csontok, kenyérdarabok, cigarettavégek vannak szét
dobálva, és az abroszon legyek sétálnak a zsírflekkeken, a pincér 
meg mogorva és szűkszavú, a felszolgálólány meg káromkodik 
fogpiszkálóval a szájában, micsoda jó kölniszaga volt, erős; no és 
most trapp haza, mondtam a feleségemnek, és akkor hazamen
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tünk, és minden rendben volt, minden, érted, Norvo; azt mondja 
nekem utána a feleségem, milyen furcsa ember vagy te, Skatulya; 
hogyhogy furcsa, mondtam én erre élesen, ugyan hallgass már el, 
szakítottam félbe, hagyjál aludni, olyan fáradt vagyok, és ideges; 
pedig nem voltam se fáradt, se ideges, csak azért mondtam, hogy 
megszokja ezt a két szót úgy is, ha egészen mást jelentenek; nézd, 
Norvo, minden embernek van valamije, amiről sohasem 
beszél, én elmondtam neked ezt a dolgot, de ez más eset, te a ba
rátom vagy, nem igaz? én mondom neked, hogy az egész a maga- 
biztosságon múlik, az, hogy megcsalod-e a feleséged vagy nem; 
amikor kisvártatva az egyik nő felállt, és a kijárat felé indult, én 
szó nélkül utána eredtem, mielőtt belépett volna a vécébe, hátra
nézett, és észrevett, amint ott álltam az előcsarnokban, kisvár
tatva hallottam, hogy lehúzta a vizet, akkor fogtam magam, és 
beléptem a mosdóba, ott állt a tükör előtt, istenemre mondom, 
nem volt több harmincnál, és egészen drága dolgok lógtak rajta, 
a fülében, a nyakában és a karjain, a ruhája meg áttetsző volt, a 
fara kerek, soha életemben nem láttam hozzá hasonlót; amikor 
mögéje léptem, rögtön megéreztem azt is, hogy kikölnizett; el
néztem, hogyan púderozza az orrát, a púdernak is olyan jó szaga 
volt, hogy melegem lett, a nyakán a gerinc vályújában az átlagos
nál valamivel hosszabbak voltak a szőrszálak, óvatosan előre
nyújtottam a kezem, mintha csak egy lepkét szándékoztam volna 
megfogni a csípőjén, ujjaimmal végigsimítottam a hátán, kezem 
végül a csípőjén nyugodott meg, vártam néhány pillanatig, de 
úgy tett, mintha észre sem vett volna semmit, akkor kezem egy 
erélyes mozdulattal rácsúsztattam a farára, elnevette magát, szem- 
befordult velem, és tenyerével megpaskolta az arcom, felujjong
tam magamban; csak nehogy azt hidd, Norvo, hogy mindig ilyen 
simán megúsztam, néha akkora pofonokat kaptam, hogy a plom
bák megmozdultak a fogaimban; találkát beszéltünk meg éjjel 
három órára a parkban, jegyzetfüzetet szedett elő a táskájából, 
egy fát rajzolt a kitépett papírszeletre, alája meg egy hármast, 
mely virágra hasonlított a fa alatt; hogy én milyen hiszékeny em
ber vagyok, Norvo, istenem, milyen hiszékeny, engem még ma
napság is átejtenek a nők, és olyankor a legszívesebben végeznék 
magammal, nem a szégyen miatt, nem, csupán azért, mert én so
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hasem tudtam megérteni, hogy jöhet egy pillanat, amikor hirte
len minden leáll, és semmi sem történik tovább; mint amikor az 
ember lélegzete elakad, pontosan úgy éreztem magam az éjjel ott 
a parkban, három óra már régen elmúlott, és végül is be kellett 
látnom, hogy átejtettek, de nem mozdultam volna el a helyemről 
a világért sem, állandóan azt reméltem, hogy végül mégiscsak fel
bukkan a kanyarban, miközben eszembe jutott, hogy mennyire hi
székeny voltam gyerekkoromban is, azt az éjszakát meg, amikor a 
pap kamráját kifosztottuk, éppenséggel nem tudom elfelejteni, nem, 
soha; a kamrából befőttesüvegekkel megrakottan bújtunk elő, 
melyeket az ingünkbe kötöztünk, és aztán úgy félmeztelen végig
szaladtunk a főutcán, hárman voltunk, a harangozó fia, Minyó, a 
vezérünk és jómagam; a falu szélére érve Minyó hirtelen fékezett 
és leállt, mi ketten azon nyomban követtük a példáját, bár legszí
vesebben tovább futottunk volna a szomszéd faluig, vagy akár a 
világ végéig, mert csudamód meg voltunk ijedve; miközben az el
ső üveget felbontottuk, ráadásul villámlani is kezdett és dübörög
ni a távolban, gyorsan megfogadtam magamban, hogy soha töb
bet nem nyúlok olyasmihez, ami a papoké, szótlanul nyakai tűk a 
befőttet egy ideig, de valahogy túl gyorsan elteltünk, kezdtük hát 
eldobálni az üvegeket, előbb a barackot, melyből a legtöbb volt, 
aztán a meggyet, úgyhogy végül csak egy fél üveg földieper ma
radt előttünk, egy árokparton hevertünk a sötétben, és Minyó 
egyszer csak kijelentette, hogy eljött az ideje a tűzrakásnak, né
mán indultunk csumát gyűjteni, annyira féltem, hogy legszíveseb
ben hazaszaladtam volna, nézd csak, mondtam Minyónak, nézd 
csak, valaki áll ott a fa alatt; nem láttam messzebb az orromnál, 
de szükségét éreztem annak, hogy beszéljek, hogy Minyó hangját 
halljam; biztosan egy kutya, mondta, anélkül, hogy a jelzett irány
ba fordult volna; nem, mondtam én erre, én jól látom, hogy va
laki áll ott; fontoskodtam, akkor lehasaltunk mindketten, és mász
ni kezdtünk a fa felé, melyet egyikünk sem látott, egy jó dara
bot másztunk így szótlanul egymás mellett, és már kezdtem kifá
radni, attól is megijedtem, hogy mi lesz, ha odaérünk, és ott nem 
lesz semmi még csak egy fa sem; te Minyó, mondtam, váratlanul 
a földre ülve, nekem úgy fáj a hasam, és tényleg oly heves hasfáj
dalmak vettek erőt rajtam, hogy pillanatok alatt beleizzadtam, a
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fájdalom néhány percnek utána sem hagyott alább; Minyó, te, ki
áltottam bele a sötétbe, gyere ide, én azt hiszem, megmérgeztek 
bennünket, én azt hiszem, hogy a befőtt mérgezett volt, szaladj, 
és hívjál valakit; hülye vagy, kiáltotta Minyó, kit hívjak ide, az 
apádat vagy a papot? told csak le szépen a gatyád, és masszírozd 
meg a hasad; leguggoltam, a lángok magasra szökkentek, és bevi
lágították a környéket, Minyó kisvártatva odajött mellém, szó 
nélkül letolta a gatyáját; és leguggolt velem szemben; eredj egy 
kicsit arrább, mondtam neki, és hátrébb vonszoltam magam; 
követett: mit szégyellsz? kérdezte gúnyolódva, talán a loknidat, 
te, mondta kisvártatva, ha meggyónod ezt, amit ma este csi
náltunk, megvárlak egy este, és kifordítalak, mint egy piócát, ha 
meg megmondod anyádnak, akkor levágom a füled; a távolban 
kutyák ugattak, a felhők mögül egy pillanatra előbújt a hold, Mi
nyó egy újságlapot tartott a kezében; te, azt mondja váratlanul, 
fogadjunk, hogy én ebből a papírból tűt csinálok; tűt? kérdeztem 
megrökönyödve, és a szívem nagyot dobbant, de hiszen ez lehe
tetlenség, papírból tűt? fogadni azonban nem mertem, ki tudja, 
hátha nem is olyan nehéz a dolog, gondoltam magamban, közben 
a harangozó fia is odajött mellénk; te, azt mondja neki Minyó, 
hallottál már ilyet, ez a szamár nem tud tűt csinálni, tűt? kérdezte 
a harangozó fia; tűt hát, mondta dühösen Minyó, és megcélozta 
egy görönggyel; ja, tűt, kiáltott fel erre a harangozó fia, pedig az 
nem nehéz, megtanítsalak rá? röviden... várjál, szólt rá Minyó, 
megtanítjuk rá, de csak akkor, ha nekünk adja a zseblámpáját; 
nem, nem, tiltakoztam hevesen, azt nem adom senkinek, de meg
ígérem, hogy holnap kihozom az utcára apám biciklijét; rendben 
van, vágta rá gyorsan Minyó, rendben van, nézd csak, én most 
kettőbe szakítom ezt az újságlapot, az egyik darabot a jobb ke
zedbe veszed, na, vedd már el, mire vársz, a másikat meg a balba; 
és? kérdeztem türelmetlenül; csak semmi idegeskedés, mondta 
Minyó, a tanító fia mindent elmondott, mert ideges volt, meg 
mert nem bírta ki, és beszélt közben, a legszigorúbban tilos be
szélni vagy felállni közben, ezt jól jegyezd meg magadnak, a papírt 
egészen apró és kemény gombóccá kell gyűrnöd, főleg a kemény
ségre ügyelj, amikor mi ketten azt mondjuk, elég, te abban a 
pillanatban behunyod a szemed, és előrenyújtod mindkét tenye

31



red, addig tartod a levegőben őket, míg a tűket meg nem érzed 
rajtuk; érted? kérdezte a harangozó fia; csak azt nem értem, 
mondtam izgatottan, hogy miért kell a szemem behunynom, ha 
becsukom, nem fogom látni a legfontosabbat, azt, hogy hogyan 
vált a papír tűvé; attól te ne félj, mondta Minyó, majd mi utána 
elmagyarázzuk az egészet, és ha akarod, meg is ismételhetjük, 
hogy jobban megtanuld; a legfontosabb az, hogy az ember be
csukja a szemét, mondta a harangozó fia; igen, hagyta helyben 
Minyó, ez a legfontosabb; akkor gyűrni kezdtem a papírt, a kar
jaim gyorsan elhaltak, majd teljesen megmerevedtek, időközben 
Minyó arról tárgyalt a harangozó fiával, hogy a lányoknak miért 
nincs loknijuk, a guggolásban elzsibbadt a lábam, meztelen fene
kem egy fűszál csiklandozta; csitt, intettek le azok ketten, vala
hányszor jeleztem, hogy nem bírom tovább; most akarsz elronta
ni mindent, mondta Minyó dühösen, miután ily sokáig kibírtad? 
én nem tudom, mi lett volna velem, Norvo, ha az eső nem kezd 
el szemerkélni; na, elég volt, szólalt meg végre Minyó, amikor az 
eső jobban rákezdett; abban a pillanatban, amikor előrenyújtot
tam a kezem, megsejtettem, hogy miről is van szó, ki akartam 
nyitni a szemem, de már késő volt, a két bűzös papírdarab ott 
feküdt a tenyeremen, Minyó és a harangozó fia felhúzhatták már 
a gatyájukat
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szombatonként a vadászok kora hajnalban keltek, a kutyák 
ugattak, vonítva rohangásztak a folyosón, a nehéz, drága sző
nyegekre vizeltek, csontokat vonszoltak a lépcsőkön, nyakken
dőt, kalapot, újságot, borotválkozás közben a vadászok a falakon 
keresztül társalogtak, káromkodtak, csapkodták az ajtókat 

porco dió 
porca madonna 
Gulio Gulio 
que sugesso 
que hóra sono 
quatre quatre quatre 

tranzisztoros rádiók szólaltak meg, bemondók hangja keve
redett, zene szólt, a konyha előtt egy macskát fedeztek fel a ku
tyák, a macska a levegőbe ugrott, de visszacsúszott az üvegfalról, 
a vadászok a folyosóra ugrottak ingben, gatyában, szappanos arc
cal, törülközővel karjukon, egyesek meztelen, nedvesen, úgy, 
ahogy a kádból kiléptek; valamennyien javakorabeli férfiak, ala
csony termetűek, tömzsik, kopaszodók, dús, fekete szőrzettel 
mellükön és lábszárukon, s míg kutyájuk nevét kiáltozták hado
nászva, a macska hirtelen egérutat nyert; olajfestmény kereté
ben kapaszkodott meg a falon, a kutyák még várakoztak egy 
ideig a tájkép alatt, hangosan csaholva, szőrük borzolva, aztán 
szétszéledtek, vagy párosán sétáltak le-fel a folyosón, egymást 
szaglászva, egy-két kan megkísérelt nőstény fölé kerekedni, de 
a vadászok gyorsan közbeléptek nadrágszíjjal kezükben, a szál
lodaigazgató kidugta fejét ajtaján; na, na, ugyan mondj már vala
mit végre-valahára, mondd, hogy megmérgezed valamennyit, 
hogy lelövöldözöd őket, hogy megtiltod, hogy betiltod, rikácsolta 
egy női hang szobája mélyén; az ajtó kicsapódott, egy nő állt a 
küszöbön rózsaszínű, áttetsző bugyiban, meztelen felsőtesttel,
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dús, szőke haja a vállára bontva, a nyakán, apró mellei alatt, a 
vállán csúf, kék foltok éktelenkedtek, a kutyák is, a vadászok is 
hirtelen elnémultak, a folyosó mélyén elfüttyentette magát valaki 
meglepetésében; Amália, gyere be, rögtön gyere be, Amália, az 
ördögbe is .. .  az utolsó szavak nem hallatszottak, az igazgató 
visszalépett a szobájába, s becsapta maga mögött az ajtót; a va
dászok még mindig nem ocsúdtak fel meglepetésükből, szinte lá
bujjhegyen lépkedve közelítették meg a nőt, aki mérgében 
szüntelenül öntötte magából a szitkokat; a vadászok kíváncsian, 
nyakukat nyújtogatva füleltek, de egy árva kukkot sem értettek 
abból, amit a nő mondott, vállukat vonogatták, kényszeredetten 
mosolyogtak, észrevétlenül a nő közvetlen közelébe kerültek, 
egyesek helyeslően bólogattak, amikor mutatóujjával vádlón fe
léjük bökött, mások meg azt hajtogatták, hogy si, si, sisisi, derül
tek a nem várt látványon, s hogy meghosszabbítsák azt, kört ké
peztek a nő köré, kezüket előrenyújtva, mutatóujjukkal meg
kísérelték megérinteni a neonfényben túl sápadtnak, szinte be
tegesen fehérnek tűnő bőrét, kezüket mindannyiszor villám
gyorsan visszakapták, amikor a nő halkított vagy erősített a hang
ján, de miután egy karvalyorrú, apró termetű öreg, akinek a fü
léből hangerősítő vezetéke lógott alá, előrefurakodott, és meg
állt a nő előtt, mint egy térkép előtt, s tanáros hanglejtéssel be
szélve, bütykös, súlyos ujjaival megpöccintette annak hegyes 
mellbimbóját, mint egy gyerek orrát, a nő pedig hangos rikácsolás
ba kezdett, Örminyó, Örminyó, azután már egyikük sem kapta 
le többé a kezét a testéről, játszani kezdtek meztelen testrészei
vel, majdnem ártatlanul, mint a gyerekek, nyelvükkel csettintget- 
tek, ide-oda tologatták, egymást túlkiabálva magyarázták, han
gosan nevettek, a zűrzavar felizgatta a kutyákat, csaholva rohan- 
gászni kezdtek ismét, éles fogaikkal egymásnak estek, a nő ká
romkodott, rugdalózott, vékony kamaszos lábai remegtek a fá
radtságtól, köpködött, spagetti, makaróni, spagetti, kiáltozta 
szüntelenül, Örminyó, Örminyó, miközben lassan az igazgató 
szobája felé hátrált, öklével dörömbölni kezdett ajtaján, mire 
a vadászok kutyájukat szólongatva szétszéledtek; a nő még dö
römbölt egy ideig az ajtón, aztán teljes erejéből belerúgott, a kü
szöbre ült, egy kutya megnyalta a kezét s tovasompolygott, a nő
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sírdogált, szepegett, majd kisvártatva lehevert a küszöbre, el
aludt, dús szőke haja szétomlott a szőnyegen, térdeit felhúzta az 
álla alá, karjával átfogta a lábszárát, még csuklott egyet-kettőt, 
aztán szaggatott, gyors lélegzésbe fogott; hajnalodott, a nap egy
re magabiztosabb lett a látóhatáron, a tenger egész éjjel hall
gatott, most halk zúgásba kezdett, a víz fokozatosan elvált is
mét az égtől, szellő kerekedett, a hazafelé tartó halászhajók ár
bocra húzták foltos vitorláikat, hullámok születtek a felfoghatat
lan távolban, tiszavirág-életűek, egymás nyomában haladva, mint 
a hangulat sorharcosai, testükön pompás ragyogás, előttük a 
part, kérlelhetetlen szikláival, még nem vált ki a háttérből, mö
göttük az általános haladás, a tömegtaszítás; a part üregeiben, 
a sziklák pajzsain majd hanggá semmisülnek, hullámmorajjá, 
mely alkotórészévé válik kora hajnali hangulatodnak, oldja ide
geid feszültségét, mint ahogy a küszöbön alvó lány is mosolyog 
álmában, a vadászok óvatosan lépkedik át, mint szivarjuk füst
jének illata, a vállukon lógó puskák látványa, bőrzekéik érett, 
zsíros színe, pörge kalapjuk, a konyhából kihallatszó csetreszaj, 
a szakácsnők kacarászása, a kávéillat; összébb húzod magadon 
felöltőd, győztes a cigarettavégek fölött, kettő még parázslik a 
lábod előtt, győztes az álom fölött, a tested fölött, az éj felett, 
melynek utolsó szárnycsapásait részvétlenül szemléled, ugyan hol 
lehet, istenem, hol töltötte az éjszakát, kivel, kivel, a dalmát 
családos ember, felesége van, gyerekei vannak, győztes önmagad 
felett, kételyed, gyanúd és féltékenységed felett, titokzatos, ma
gános férfi a drága szálloda teraszán, magasan a fák koronája 
fölött, kiégett szájjal, leragadó szemekkel, korgó gyomorral, szé
dülve, titokzatos, magános férfi a drága szálloda teraszán a mun
kába siető lányok szemében, elkövetkező szombat estéjük ígére
te, melyre mindig hosszadalmasan készülődnek, becsavart hajjal, 
olcsó krémmel arcukon, s az utolsó pillanatban, közvetlenül az indu
lás előtt, tükörrel ellenőrzik szájuk illatát; mesebeli, pénzes lovag, 
ma este biztos megérkezik, ma este ott lesz a táncteremben, ma 
este ott vár majd egy fa alatt a pádon, és szőrös kezével a szok
nyám alá nyúl, mélyen a frissen mosott selyemkelmék közé, a két 
fehér combom közé, ujjaival satuba fogja a mellbimbóm, és nyir
kos leszek, és meleg és puha, ha pénzt ad, elfogadom, cipőt ve-
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szék Triesztben meg fagylaltot, meg csokoládét, mazsolát és 
édességeket a sarki cukrászdában, Zefir Mujazinovicnál, mézédes 
baklavát, rágós égetett cukrot, diósat és mákosat; integetnek fe
léd, megálltak a mélyben alattad, és nevetgélnek, a dohánygyár 
szirénája megszólal, integetnek, cigarettára gyújtasz, magános 
lovag a szálloda erkélyén, szilaj, hűtlen, napbarnított, félvak a 
napszemüvegtől orrodon, élő falragasz, slágerszöveg, a saját kép
zeleted fakó levonata, ki vagy te? szabad ember? állás nélkül, 
foglalkozás nélkül, szülők nélkül, testvérek nélkül, még a táplá
lék beszerzésére sem kell gondolnod, mi célja van veled az igaz
gatónak, szerelmes beléd? a fiát látja benned, aki a vízbe fulladt? 
fizikai veszély nem fenyeget közvetlenül, csupán valami általá
nos, kivehetetlen romlás, felfoghatatlan a távolban, pasztell ha
lálfélelem tested bástyái között, véred melege mellett; szíved mű
ködését hallgatva az öröklét pecsétjét érzed homlokodon, a vég
telent idegszálaiban: teret és időt, jövendő megvalósulásokat, 
beteljesüléseket szinte függetlenül akaratodtól, attól is, hogy 
szükségesnek tartod-e őket vagy sem, képzeletedet állandóan 
mozgásban tartják ezek a lányok, akik oly hasonlatosak a ciga
rettához, melynek előállításával töltik délelőttjeiket, karcsúak és 
sápadt-fehérek, könnyű gyújtásúak, gyorsan égők, könnyelmű
ségük szűrőjével kezdetükön; nemiséged zátonyán fekszel, nap 
virrad rád, megmagyarázhatatlan hőség lankaszt, borulás és nap
fény váltakozik, aztán máris alkonyul, egy ideig még látod az 
alattad elúszó testeket, aztán véred magasra csap fölötted; meg
öregedtél, te nem fogsz írásos nyomokat hagyni magad után, 
mindezt egy női kéz ürügyén mondtad el, egy női test kapcsán, 
melyen az estélyi ruha úgy lógott tegnap este, mint egy ruha
akasztón, úgy lépett a kávéházba, mint aki keres valakit, akinek 
odaígérte az estét, megállt az ajtóban, karján ormótlan, vekker 
nagyságú óra, fülében súlyos fülbevalók fémlemezből, nyakában 
kereszt, mint amilyet a szerzetesek hordanak a derekukra csavart 
olvasójukon, melyet fel lehet nyitni, mint egy dobozt, és belse
jében fából faragott apró feszület nyugszik; jó ideig tétovázott, 
ahhoz, hogy az asztalokig jusson, az üres táncparketten kellett 
átvágnia, a jelenet estéről estére megismétlődött, néha csele
zett, óvatosan az ajtóhoz közel álló pultig somfordált, ahonnan
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az első asztal mindössze egy ugrás volt, de aznap este foglalt volt 
az az asztal, halászlegények ülték körül, s énekelni készülődtek 
éppen, amikor megjelent az ajtóban, erre elcsendesedtek, kíván
csian szemlélték a lányt, aki még mindig tétovázott az ajtóban, 
mintha csak attól félt volna, hogy az egész kávéház egyensúlya 
felborul, mint egy csónaké, ha belép; váratlanul eltaszította 
magát az ajtótól, és az asztalok között egyenesen egy vele szemben 
álló oszlopnak tartott, melyen tükör lógott, a halászok is a leg
rosszabbat várták, hogy váratlan indulatában önmagának szalad 
a tükörben, egyikük elfüttyentette magát, erre megtorpant, fejét 
hátrakapta, mint a bokszoló, aki ütés elől tér ki, zavartan körül
nézett, egy fehér zsebkendő, melyet a markában szorongatott, 
kicsúszott az ujjai közül, lehajolt érte, majd anélkül, hogy fel
egyenesedett volna, folytatta útját az első székig, leült, táskáját 
maga elé tette az asztalra; a halászok még nevetgéltek egy ideig, 
aztán egyre erősödő nótázásba kezdtek, az est kezdetét vette; 
vártad, hogy rád nézzen, két asztal volt csupán köztetek, s vég
képp eltökélted, hogy kapcsolatba lépsz vele, bár az efféle, köz
vetítő nélküli ismerkedés terén nem voltak tapasztalataid, s rá
adásul a lány jóformán semmi érdeklődést nem tanúsított kör
nyezete iránt, vagy ha igen, akkor nagyon ügyesen palástolta, ezt 
számtalanszor ellenőrizted, figyelted kezdettől fogva, leselked
tél utána, követted, ameddig követhető volt, bár az is meglehet, 
hogy egy merőben új jelrendszert alkalmazott, mint az ebédlőben 
is például: három koppantás a kanállal a tányér szélén: ma ebéd 
után nyitva hagyom az ajtóm, két koppantás: az erdőben találkozunk, 
egy koppantás: ma ne gyere, fáradt vagyok stb.; kivártad tehát, 
hogy a lány rád nézzen, és akkor felállva meghajoltál feléje, de 
már ugyanabban a pillanatban beláttad, hogy elsietted a dolgot, 
rajtod korai volt, zavarba jöttél, a lány valahova mögéd vagy elé- 
bed nézett, nem tudtad megállapítani, mindenesetre nem rád, ez
zel tisztában voltál, ezzel igen, vagy mégis? remény ébredt benned, 
ismét meghajoltál, suta karmozdulattal jelezve valamit, valamit, 
amivel magad sem voltál tisztában, időközben a halászok is fel
figyeltek természetellenes viselkedésedre, értetlenül szemlélték 
hadonászásod, gyors hajlongásod nevetésre ingerelte őket, neve
tésük még csak fokozta zavarod, a lány megmozdult székén, lá
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bát átvetette a térdén, miközben ruhája felcsúszott a combjára, 
fehérneműjének csipkés széle kilátszott alóla, egészen tisztán lát
tad, hogy hol végződnek a combján a harisnyák, láttad a haris
nyatartó pántjait, feszesek voltak, közömbösséget kényszerítet
tél magadra, ami még nevetségesebbé tett, megmeredtél, ott áll
tái sápadtan az asztalok között, homlokodról kövér izzadság- 
cseppek peregtek arcodra, csak álltái kővé meredve, örökre el
veszetten, mint egy fényképen, az élet megszűnt számodra kint 
is, bent is, nem hallottad a szíved ütéseit, a szerelem egy üres 
vásznat feszített szemeid elé; arra eszméltél, hogy a halászok kö
zött ülsz, borospohárral kezedben; így ismerkedtél meg Vidotto 
Brúnóval, a halásszal, aki apjától, az öreg Furbótól örökölte ezt 
a házat, ezeket az öreg, szúrágta diófa bútorokat, kopott, poros 
szőnyegeket, ezt a paplant, amellyel takarózunk, közepén hatal
mas flekk rikít, ezt az ágyat, mely méreteivel oly nagy csodálatba 
ejtett bennünket, mindezeket az apróságokat: a kakukkos órát, 
a csipkefüggönyöket, ezt a képet az ágy felett, kifakult színeinek 
börtönében, ezt a két meztelen testet, nézd meg ezt a kezet, 
nézd meg jól, mintha holt lenne, a tárgyak szüntelenül kicsúsznak 
belőle, és elgurulva darabokra törnek a padlón; így ismerkedtél 
meg Vidotto Brúnóval, háttal ültél a lánynak, végtelen szomorú
ság vett erőt rajtad, szinte pillanatok alatt lerészegedtél, nyílott 
az ajtó, hátrafordultál, a lány még ott ült előbbi helyén, a belépő 
három férfi lassan lépkedett el előtte, hosszasan szemlélték, ap
rólékosan, mint egy kirakatba állított babát, leültek vele szem
ben, táskarádiójukat az asztalra tették, három sört rendeltek, 
koccintottak, s a legalacsonyabb, miután letette poharát, végig
simított az asztallapon, aztán felállt, két szökkenéssel a lány 
előtt termett, meghajolt, megpróbáltad kísérni a halászok beszé
dét, a hangok azonban összemosódtak füledben, a képek össze
folytak a szemed előtt, elaludtál székedben, váratlanul; egy perc 
vagy tán egy óra múlott így el, arra lettél figyelmes, hogy valaki 
mesél az asztalnál, visszafojtott hangon, rövid mondatokban, 
sietve, ahogy csak azok tudnak mesélni, kiknek nem a mesélés 
a céljuk; arról mesélt, hogy egy éjjel a strand közelében letette 
az evezőket, eloltotta a fényszórót, csak a zseblámpáját hagyta 
égve a csónak fenekén, míg a csónak lassan úszott a part menti
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árral, rágyújtott, a nagy csendben egyszer csak arra lett figyel
mes, hogy valaki énekel a közelben, egy nő, nyújtogatta a nyakát 
erre is, arra is, de sehol senkit nem látott, a víz jól közvetíti a han
got, gondolta, az is meglehet, hogy a nő a közeli szigeten van, 
fogta hát az evezőket, és ismét evezni kezdett, az énekszó azon
ban egy bizonyos idő elteltével egészen közelről hallatszott, erre 
felállt a csónakban és hallgatózott, belekémlelt a sötétségbe, az 
énekszó megszűnt... hátrafordultál, istenem, dadogtad, letéve 
a poharat, a lány nem ült a helyén, a három fiatalember is eltűnt 
időközben a kávéházból, felálltál, támolyogva értél a kijárathoz, 
felrántottad az ajtót, Lui, Luigi, gyere vissza, kiáltozták a halá
szok, botladozva lépkedtél a fák alatt, az egyik közeli pádon sze
relmespár ült, megálltál előttük, és alaposan szemügyre vetted 
őket, de a sötétben édeskeveset láttál, gyufa után kezdtél tur
kálni a zsebedben, a szálloda kikötőjében felberregett egy motor, 
néhányszor felköhögött, majd egyenletes zúgásba kezdett, né
hány pillanatig töprengtél, aztán teljes erdőből szaladni kezdtél 
a kikötő felé, a pádon ülő férfi utánad eredt, de néhány méter 
után megállt, és nevetni kezdett; mire leértél a partra, a kikötő 
kihalt volt és csendes, a motorzúgás messziről hallatszott, a víz 
tükörsima volt, szinte holtbiztosra vetted, hogy Lujza a motorcsó
nakkal távozott; rosszul vagy? kérdezte Bruno, amikor vissza
térve a kávéházba, ismét elfoglaltad helyed; nem válaszoltál; ha 
nem hiszitek, járjatok utána, fordult a halászok felé nevetve; 
felismerted a hangját, ő volt tehát az, aki ébredésed pillana
tában beszélt a . . .  miről is? egy akkora anyajegy van a farán, mint 
ennek a pohárnak a talpa, ha nem hiszitek, kérem, járjatok 
utána, mondta poharát a magasba emelve; hosszú, vörös haja 
sápadt arcába lógott, eltakarta szemeit, mint egy tál kocsonya, 
olyan volt ez az arc, a kiálló csontok között sárgásfehér alapon 
egy kis vörös, egy kis lila, arcvonásai, mint az elszakadt húrok, 
kusza boglyokban hevertek az arcán, a szemei alatt, a homlokán; 
hangja halk volt és rekedt, mindennek ellenére képtelen voltál 
nem odafigyelni, szavai nyugtalanná tettek, idegességedben ujja
id közül kicsúszott a pohár, és a bor szétömlött az asztalterítőn, 
amikor az, amit egész idő alatt sejtettél csupán, bebizonyosodott, 
még jobban elsápadtál, kezed ökölbe szorult az asztallap alatt,
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néma, tehetetlen düh feszített, gépies mozdulatokkal nyúltál 
rövid időközökben a borosüveg után; előbb németül szólítottam 
meg, mondta Bruno, erre ő szintén németül azt felelte, hogy mond
jam csak olaszul, magára terített egy sötétvörös köpenyt, és szó 
nélkül a csónakba szállt; hideg a víz? kérdeztem tőle; nem, 
mondta röviden, egyáltalán nem

a hálóim elég messze vannak lerakva 
reggel lesz, mire visszaérünk 
fázni fog 
éhezni fog
gondolom, most még nem késő 
még a partra tehetem 

miután eltávolodtunk a parttól, valaki ordítozni kezdett a fák alatt 
Lujza, Lujza 
Lujza

magát keresik? kérdeztem tőle; bólintott; a háta mögött, abban 
a kosárban van egy üveg bor, húzza meg, nem fog annyira fázni; 
nem mozdult; ha akarja, visszaviszem a partra; nem szükséges, 
mondta; magát tehát Lujzának hívják, milyen szép neve van; ha 
okosabbat nem tud mondani, akkor hallgasson, mondta; hej, hej, 
lassan a testtel, mondtam magamban; ki az az énekes? intettem 
a part felé, ahol valaki még egyre a nevét kiáltozta; Zefir Mujazi- 
novic, mondta, a vállát megvonva; a meglepetéstől majdnem 
a vízbe estem; mit nevet? kérdezte homlokát ráncolva; a cukrász? 
kérdeztem; a cukrász, mondta, mi van ezen nevetni való? kérdez
te komolyan; később kikötöttem a kormányrudat, és melléje ül
tem, szó nélkül benyúltam a köpenye alá, a bőre nedves volt 
és hideg, nem ellenkezett, lefektettem a csónak fenekére; kap
csolja ki a motort, mondta; kikapcsoltam, és melléje feküdtem; 
mennyiért adnád el ezt a csónakot? kérdezte váratlanul felkö
nyökölve; elöntött a düh; gyere, mondtam megrántva a karját, 
hogy jut csak ilyesmi eszedbe, ez a csónak nem eladó, ha aka
rod, kölcsönadom holnap egész napra, egy hétre, ameddig akarod; 
nem, mondta, én azt kérdeztem, hogy eladnád-e; miért, ki 
akarja megvenni, talán te? kérdeztem nevetve, nem érdemes 
megvenned erre az egy-két hétre, amíg itt leszel, odaadom, ha 
akarod; nem én akarom megvenni, mondta, ha meggondolnád ma

40



gad, akkor keresd fel Dzsi-Dzsit; h á t . .. honnan ismered te Dzsi- 
Dzsit? kérdeztem tőle meglepetten; mi közöd hozzá, mondta; 
engedd meg, mondtam neki, de én egy szavad sem hiszem, az a 
Dzsi-Dzsi szegényebb a templom egerénél is, nincs annak még 
kenyérre sem, nemhogy csónakra; menj el, és győződj meg róla, 
mondta, csak ne sokat várj, annyian vannak ebben a városban, 
akik jó pénzért szívesen túladnának a csónakjukon bármely pil
lanatban; hajnalodott, mire a hálókat megtaláltam, szép fogás 
volt, a világító medúzák bevilágították a tenger mélyét a háló kö
rül; emelkedj csak fel, mondtam neki, ilyent még úgysem láttál; 
te azt nem tudhatod, hogy én mit láttam és mit nem, mondta 
ásítva; én mondom, hogy rövidlátó, mint a pinty, nem lát tovább 
az orránál, meg szalajtós, hiányzik egy kereke, a napokban le
állított Nino, a portás: nézd csak meg azt a lányt, mondta, ott ül 
magányosan a cukrászda teraszán, látod? látom, ismered? isme
rem, mondtam, Lujzának hívják; kávézott, kezében egy rövid 
szárú, füstölgő pipát tartott, szemén akkora napszemüveg, hogy 
az egész fejét eltakarta

holdkóros, mondta Nino
talán találkoztatok az ereszeten?
kérdeztem
soha életemben nem láttam még élő
holdkórost
én sem
és halottat?
menj a fenébe
gyere, megiszunk valamit
tényleg holdkóros?
az
miről tudod?
egy este suszterszöget szórtam a te
tőkre, másnap sántított 
alvajáró vagy holdkóros? 
mind a kettőőő 
van különbség a kettő között? 
ide figyelj, egy éjjel arra ébredtem, 
hogy zúg a lift, órámra néztem, éj
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fél után két óra volt 
azt akarod mondani, hogy lifttel in
dult a tetőre? 
hallgass, miért ne? 
nem vagyok ijedős, de összeszorult 
a torkom
miért nem bújtál a dollárok közé, a 
kasszába?
no, ég veled, megyek kenyeret venni 
várjál, míg elmesélem 
nem várhatok, Nino, nem várhatok 
igyál meg még egyet 
nem bánom, kezdd azzal, hogy ki
léptél a tetőre, különben az asztal 
alatt kötünk ki
felrántottam az ajtót, és kiléptem a 
tetőre
hánykor csuknak a boltok? 
a szél éppen hajnali munkájába fo
gott, a kiteregetett lepedők meg
megmozdultak
mondd, Nino, miért nem veszed in
kább magad mellé az ágyba, vagy a 
portára, sok szaladgálástól megkí
mélnéd magad
kétszer is körbejártam a tetőt, de nem vettem 

észre semmi gyanúsat, az egyik sarokban összecsukható székek 
és asztalok voltak magasra tornyozva, az ebédlő erkélyéről hord
ták fel őket, ott hevertek rendszerint tavaszig, amikor újrafestik 
őket, és ismét lekerülnek az ebédlő üvegfalai elé; a székhalmaz 
és a tető párkánya között, mely mintegy fél méter magas és húsz 
centiméter széles, keskeny átjárót hagytak 

mennem kell, Nino 
ott állt a párkányon, arcát a tenger 
felé fordította, fehér, bokáig érő 
hálóing volt rajta hála istennek 
hogyhogy hála istennek? izgalmam-
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bán nekimentem egy kiálló széklábnak, a bútorhegy megmoz
dult, a csúcson levő székek csúszni kezdtek lefelé, és éktelen robajjal 
a betonra esek, de a lány nem ébredt fel, hála istennek, mert kü
lönben lezuhant volna a mélységbe; kezében egy üres poharat 
tartott, a nyakában hatalmas katonai messzelátó lógott; miután 
ismét minden elcsendesedett, szájához emelte az üres poharat, 
ivott, legalábbis a gégéjét mozgatta, közben hátrahajolt...

az egyik halász mosolygott álmában, aztán várat
lanul a padlóra csúszott székéből, mint egy homokzsák, felborítva az 
asztalt; a mese folyamán végtelen erő gyülemlett fel benned, mint 
mindig, ha másokat hallgattál; úgy érezted ilyenkor, hogy könnye
dén kifordíthatnád sarkából a világot, ezúttal azonban a düh feszített 
belülről, a felgyülemlett keserűség, megcsalt szeretőnek érezted 
magad; az eltelt hetek alatt, szüntelenül a közelében, szüntelenül 
rá gondolva, képzeletedben kisajátítottad magadnak a lányt, 
és most minden idegszáladdal védekező álláspontra helyezkedtél, 
támadó voltál, aki a sötétben lapít még egyelőre, megtorló, aki 
lábujjhegyen közeledik; a vécére indultál bizonytalan léptekkel, 
az ajtóban Brúnóba ütköztél, két fejjel volt magasabb nálad, elég
tételt követelt minden porcikád; megtaposom, sziszegted fogaid 
között, megtaposlak; a halász kezdetben csak nevetett rajtad, és 
ezzel még jobban feldühített, remegő kezekkel felnyúltál, és meg
ragadtad az inggallérját, karjaidban azonban nem volt erő, lábad 
a megerőltetéstől remegni kezdett, legszívesebben leültél volna 
ott az ajtóban a lábai elé, a jelenetnek azonban időközben kisszá
mú, de annál lelkesebb közönsége támadt, nevetésük feltámasz
totta benned a színészt, aki rövid, szaggatott mondatokkal csalo
gatta a színpadra ellenfelét; itt is elintézhetjük az ügyet, üss meg, 
ha mersz, én majd rendre tanítalak, üss meg, üss meg; ez utóbbi 
felszólítást Bruno szó szerint vehette, mert a következő pillanat
ban borzalmas erejű ütés érte az amatőr színész állát, aki némi 
tétovázás után, miközben nem szűnt meg beszélni, a gyáva olasz 
anyádat, üss meg, ha mersz, elterült a betonon; minden barátsá
god egy ütés jegyében indult; vajon meddig fekhettél eszméletle
nül, amikor kinyitottad a szemed, körülötted minden kihalt volt 
és csendes, a lámpák eloltva, a halászok egy vízbe mártott asztal
terítőt csavartak a nyakad köré, fel vonszoltad magad a harmadik
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emeletre, kinyitottad az erkély ajtaját, és a korláton át a mély 
fölé hajoltál, a színész mozgolódni kezdett benned, talpra állt és 
körülnézett, ezúttal azonban közönségnek nyoma sem volt, és 
így képtelen volt cselekedni; miután cigarettára gyújtottál, ma
gadra hagyott; ki volt az a három ismeretlen a táskarádióval, ve
lük együtt távozott? hány férfi él a városban, a világon, feküdj a 
küszöbére, és várd meg, nemsokára hajnalodik, hol járhat, kivel 
töltötte az éjszakát, mily környezetben nevelkedett, mi befolyá
solhatta, egy könyv, melyet te nem olvastál, egy város, melyben 
még nem jártál, mi az, amit eddig nem láttál még, nem hallottál, 
amit nem érzékeltél, ami még megváltoztathat a jövőben, amivel 
még gyarapodhatsz, ami ha nem tenne is hozzá hasonlóvá, de leg
alább elfogadhatóvá tenné, indokolttá cselekedeteit, viszonyulá
sait számodra, magna meretrix, nimfomániás konzervdoboz, Luj
za, Lujza, milyen szép a neved, ezt a virágot egy pincében talál
tam, semmit sem fogunk elkapkodni, ezt a virágot egy pincében 
találtam, lassan ereszkedj rá, ronda, mint egy bokszkesztyű, üljél rá, 
ne félj tőle, a feje világít a sötétben, mint a macskaszem, ki leskelőd- 
ne, ki leskelődne, drágám, képzelj el egy erdőt magad köré, ronda 
fákkal, mint a bokszkesztyűk, a világ legtisztább abroszán fogunk 
táncolni, a kiteregetett alsóneműid között fogok reggelizni, mi
lyen szép ez a virág, mint egy spanyol sír, egy embert fogadunk, 
aki majd reggelenként eltakarítja a hálószobánkból a forgácsot, 
a satukat és darálókat, ki leskelődne, drágám, üljél csak nyu
godtan, úgy áll, mint egy szabadságszobor, nem, ennek igazán 
nincs semmi értelme, ezt a virágot egy pincében találtam, Lujza, 
te egy kicsit szalajtós vagy, drágám, nem, nem vagy te holdkóros; 
Nino: holdkóros, katonai messzelátó; téged, drágám, a magasba 
meredő kémények vonzanak, a gyárkémények, melyek kihúzha
tok, mint a Nelson admirális távcsöve; Bruno: ez a csónak nem 
eladó, egy széttaposott ringló a szád; Nino: hiányzik egy kereke; 
KÉT KOFA: a sarka mindig retkes, mi lehet akkor a bugyijában; 
KÉT GENERÁLIS: húzd le a csizmám, mondtam neki, a kapcá- 
kat akaszd a kályha mögé arra a szegre; kereskedő, KERESKE
DŐ, kereskedő: olyan a szaga, mint a lúgnak; járókelők: a seg
gébe, oda kellene dugni azt a pipát; gyerekek az utcán: adjál pi
nát, adjál pinát; Mascarelli, a szőrös mellű festő: a villámban hi
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deg-meleg víz, na jöjjön, bemutatom a feleségemnek, szereti a 
fügét, fügét, fügét, oh, wie fühlt sich ein treibende Feigenbaum in 
Mondschein; felriadtál, egy kutya kezdett csaholni a folyosón, a 
folyosókon kezdtél kószálni, megálltál ajtaja előtt, füled a kulcs
lyukra tapasztottad, szobájában csend volt; ha a portán ellopnád 
szobája kulcsát? hátha valamilyen áruló nyomra bukkannál, egy 
fényképre, aláhúzott sorokra egy nyitott könyvben, egy címre 
parányi cédulán a dalmát keze írásával, kalácsmaradványokra 
kistányéron, melynek hátlapján ott a cukrász neve, vagy legalább
is a cukrászdáé: Minyon, vagy hanyagul a sarokba vetett olasz 
selymekre, bankjegykötegre a padlón, vagy egy esőköpenyre, 
bélésén a durva betűkkel: Bruno, egy parányi jelre, mely min
dent megmagyarázna, vagy egy másikra, mely helyette is tagadna 
mindent, minden egyes szavát Brúnónak, minden vádját képzele
tednek, a tényeket is, a tényeket is, az átkozott tényeket, mert 
az bizonyos, hogy vágyai elé nem emel sohasem gátat; mintha 
csak dacolna veled, s ki tudja, talán éppen a te állandó közel
séged űzte, hajszolta újra meg újra önmaga ellen, fájdalommal te
lítve így a várakozást mindkettőtök számára; miből fizeti a szám
lát, a nyárnak már régen vége, ha kéthetes nyaralásra indult, 
akkor most csakugyan arra szorul, hogy valahonnan pénzt te
remtsen elő, ha a közeledben akar maradni, ha még mindig re
ménykedik abban, hogy valami történni fog kettőtökkel, valami, 
aminek a lehetősége kezdettől fogva elevenen élt benne, s egyik 
hotelból a másikba, egyik városból a másikba űzte, hajszolta to
vább, tovább, valami, aminek lehetőségéről lemondani annyit 
jelentett számára is, mint nem élni tovább
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ha Minyó eszembe jut, még most is szúrják azok a tűk a tenye
rem, szúrják, és olyan a szaguk, hogy legszívesebben a föld alá 
bújnék, hogy virággal ültessék tele a parcellát az orrom alatt, leg
szívesebben eperfát egyensúlyoznék a valagomon egy gödörben; 
az újságok sportoldalán gyakran találkoztam egy ideig a nevével, 
sokszor elhatároztam, hogy vonatra ülök és felkeresem, nem tu
dom, hogy miért, de valahányszor megláttam a nevét az újságban, 
jó kapus volt a Munkásnak védett, a fejembe szaladt a vér, ké
sőbb az a hír jött róla, hogy börtönben van, állítólag azért, mert 
megerőszakolt egy gimnazista lányt a tulajdon borbélyüzletében, 
mások szerint egy félkegyelmű tizenkét éves kislány elcsábítása 
miatt ült, Csőrének hívták a lányt, aki egész nap üzlete ajtajában 
álldogált, mert nagyon szerette a szappanhabot, ismét mások sze
rint a sportegyesület pénztárát fosztotta ki, másfél éve annak, 
hogy a vonatban találkoztam vele, egészen véletlenül, meg sem 
ismertem, bajuszt növesztett, meghízott, leültem vele szemben, 
mosolyogva szemlélt egy ideig, a szeméről ismertem fel, keskeny, 
ravasz szemei voltak, mint két késdöfés helye a hízó nyakán 

Skatulya Mihály, Misa, hát nem ismersz meg, mondta, a tér
demre téve súlyos kezét 

dehogynem, mondtam
hát akkor? akkor nem értelek, mondta és olyan szomorú képet 

vágott, hogy a szívem azon nyomban összegyűrődött a mellka
somban, kisebbre, mint az újságlap negyvenvalahány éve a te
nyeremben; látod, Norvo, én olyan vagyok, hogy az egyik pilla
natban fejszével fenyegetőzöm, a másikban meg kézit csókolo- 
mot mondok, elhatároztam, hogy szétverem a főnök pofáját, és 
a végén én fizetem ki a cehet a kocsmában 

dehogynem, Minyó, mondtam, dehogynem 
de hova lesz, Misám?
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megyek az ócskapiacra, egy képet akarok venni az ágyunk fö
lé, a feleségem már évek óta rágja a nyakam miatta, és te?

megvagyunk, megvagyunk, megyek a városba egy kis levegő- 
változásra

nem is tudtam, hogy ott olyan jó a levegő 
már akinek, holnaptól kezdve két hónapon át nekem tálcán 

fogják felhordani az ágyamba 
a levegőt? 
azt
ismét berámáznak talán?
eh, mendemonda, abból egy szó sem igaz, külföldön voltam 

specializáción
szóval nem igaz, amit beszéltek, hogy megerőszakoltál egy fél

kegyelmű lányt 
mendemonda, akkor nem lehetnék az, ami most vagyok 
mi vagy most?
a Jövő Mezőgazdasági Birtok igazgatója 
ssssz, ne mondd 
isten az atyám 
gratulálok, gratulálok
emlékszel még a Vucurevicék házára a központban? 
a régi községháza épületére?
igen, az most az enyém, érted, az enyém, megvettem 
gratulálok, bravó
a tíz körmömmel kapartam össze a pénzt, akarom mondani. . .  
gratulálok, nem hiszed el, hogy mennyire örülök, valahányszor 

azt látom, hogy a másiknak sikerült, mert ez annyit jelent, hogy 
egyszer talán nekem is sikerül 

rosszul éltek, Misám? 
cigányosan 
hogy értsem azt?
ezt te most már nem is értheted meg
nehogy azt gondold, hogy nekem könnyű, a vállamon a felelős

ség
mi járatban vagy?
politikai iskolába küldtek két hónapra, tudod, fejben egy ki

csit szűk voltam mindig is, most majd kaptafára húznak
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emlékszel a tűkre?
milyen tűkre?
nem emlékszel?
milyen tűkről beszélsz te, Misa, várjál csak, mondta előrántva 

a pénztárcáját, turkált benne a keze, remegett, ne haragudj, mond
ta, többet nem bírok adni, egy ötszázast nyújtott felém, tudom, 
tudom, nem kérted, de csak fogadd el, igyál meg rajta egy litert, 
nekem nincs időm, nem tarthatok veled, vegyél cukorkát a gye
rekeidnek, egy kis ajándék tőlem, vannak gyerekeid? persze, 
persze, hát akkor a viszontlátásra; hiszékeny bolond voltam én 
világéletemben, Norvo mindent készpénznek vettem; állok a ka
puban a háború alatt, egyszer csak arra jön a szomszédasszony, 
na, gondoltam magamban, még csak az hiányzik, hogy észreve- 
gyen, de már abban a pillanatban észre is vett; senki sem állt vele 
szóba szívesen; mindenhol eljárt a szája, garasokért mutogatta 
a fenekét a katonáknak; Skatulya, Skatulya, kiáltott, várjon csak 
egy pillanatra, hallotta? kérdezte megállva előttem; mit? kérdez
tem; nem hallotta, szent isten; de mit, mondja már? csokoládét 
osztanak az oroszok, mondta; ne mondja, mondtam, és a szí
vem nagyot dobbant; mindenkinek? kérdeztem; mindenkinek, 
mondta, minden négytagú családra egy tábla; és hol osztják? a te
mető utcában, a traktorállomás udvarán, csak siessen, mondta, 
nehogy elfogyjon, mire odaér; Teréz, Teréz, kiáltottam be a kony
hára, dobd csak ki a micimet; a traktorállomás udvarán egy asztal 
mögött orosz katonatiszt ült, és valamit jegyzett egy füzetbe; az 
asztal előtt négy-öt civil ruhás férfi állt sorba, mögéjük álltam, 
kezükben rózsaszín cédulát tartottak; tovább, mondta a tiszt, mi
re az asztal előtt álló félrelépett, és a mögötte állónak adta át a 
helyét; nézd csak, mondtam magamban, micsoda udvariatlan 
fráterek, olyan pofát vágnak az egészhez, hogy az ember sírva fa
kad, ha csak rájuk néz, na, igaz, hogy nem is olyan nagy dolog az 
egész, egy tábla csokoládé, azt sem tudom, hogy hogyan fogom 
elosztani a gyerekek között, nem nagy dolog az egész, annyi bizo
nyos, oszthatnának két-két táblát is minden négytagú családra, 
de azért egy mosolyt, egy kézszorítást csak megérdemel az az orosz 
katona; hol a cédulája? kérdezte a tiszt, amikor megálltam előt
te; hű, a szentségit, még csak ez hiányzott, éljen Oroszország, ki
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áltottam el magam, még csak az hiányzik, hogy csokoládé nélkül 
térjek haza; magának hol a cédulája? kérdezte erélyesen a tiszt, 
kotorászni kezdtem a zsebemben, miközben a tiszt előrenyújtott 
kézzel várakozott; kisvártatva kihúztam a kezem a zsebemből, és 
a tiszt jobbját megragadva, ismét elkiáltottam magam, éljen Orosz
ország; jól van, jól van, mondta idegesen a tiszt, adja már azt a 
cédulát; cédula nélkül nem megy? kérdeztem mosolyogva, ne
kem azt mondta egy orosz katona, a barátom, tudja, együtt pá- 
linkáztunk tegnap este a Marcinál, úgy hívják, hogy Aljosa, ne
kem ő azt mondta, hogy csak jöjjek ide, és minden rendben lesz, 
még külön hangsúlyozta, hogy semmiféle cédulára nem lesz szük
ségem, egy orosz katona tán csak nem fog hazudni, miért hazud
na? én tudom, hogy az egész Oroszország tele van hatalmas cso
koládégyárakkal, egy tábla ide vagy oda, nem számít, az én csa
ládom, igaz, hattagú, tehát nekem másfél tábla jár; Borisz, Bo
risz, kiáltotta a tiszt; nem Borisz, Aljosa, figyelmeztettem; azt 
hittem, ellenőriztetni akarja, hogy igazat beszéltem-e; Aljosa 
kérném szépen, de ő nem ebben a városban szolgál, a szomszéd 
városban, na, mi is a neve a városnak, nem jut eszembe, egy pil
lanat, a nyelvemen, van, annyit tudok, hogy egy magas rangú tisz
tet hozott dzsippel, igen, dzsippel, tetszik tudni, ő sofőr, elfelej
tettem megemlíteni, szóval behozta a generálist. . .  egy katona lé
pett a tiszt mellé, a tiszt felállt, és halkan mondott neki valamit, 
miközben rám nézett; a katona mellém lépett, és karon ragadva, 
vonszolni kezdett a kijárat felé; nem, nem, kiáltoztam, kitépve 
magam szorításából, én addig el nem megyek innen, míg nem ka
pom azt, ami jár nekem, én innen egy tapodtat sem megyek ad
dig, míg ebbe a füzetbe bele nem írják a nevem szépen, mint a 
többiekét is, ezekét itt, ni, mutattam a négy civil ruhásra; rend
ben van, mondta váratlanul a tiszt, rendben van, és ajkát harap- 
dálva megkérdezte, hogy hogy hívnak; Skatulya Mihály, mond
tam diadalmasan körülnézve, a családom hattagú; csak arra vála
szoljon, amit kérdezek, így, és most álljon oda a többiek közé; én 
rámenős vagyok, gyerekek, mondtam közéjük lépve, láthattá
tok, de ezekkel így kell; a négy civil ruhás szótlanul elsomfordált 
a közelemből, fél órai várakozás után azonban gyanítani kezd
tem, hogy valami nem stimmel a csokoládéval, akkor egy teher
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autó fordult be az udvarra, lefékezett az udvar közepén, a sofőr 
kilépett a kabinból, tessék felfáradni, uraim, mondta; Borisz, 
mondta ekkor a tiszt, nyugtázz öt lapátot és öt csákányt; már nagy
ban lapátoltam a földet, Norvo, de titokban még mindig azt re
méltem, hogy a csokoládét végül is megkapom; két hétig dolgoz
tam az útépítőknél, anélkül, hogy közben egyszer is hazaenged
tek volna; más emberek, ha egyszer átrázták őket, egész életükre 
okulnak belőle, engem meg még ma is minden taknyos megetet
het; cifrákat káromkodtam a parkban, ha azokban a pillanatok
ban a kezem ügyébe került volna az az olasz húskirakat, belevág
tam volna a lébe, mint egy sörösüveget a sziklák közé, begyújtot
tam volna, mint egy limousine-t, és a kanyarban kiugrottam vol
na; áthajoltam a sétány korlátján, és a mélybe köptem, a hétszá
zát neki, a tenger hullámzott, a sziklák között mintha malacok 
horkoltak volna, a láthatár, mint egy böllér, kirakta késeit csil
logni a holdfénybe, a hétszázát neki, ne kerülj a szemem elé, te 
olasz krítyó, te, mert megemlegetsz; tudod, mit kellene tenni az 
ilyenekkel, Norvo, megzavarni őket meztelen a szántáson, ősz
szel, amikor ragad a föld, mint az izzó acél; a sziklák között, mé
lyen alattam, a víz partján váratlanul fény gyulladt, a fénysugár, 
elrugaszkodva a parttól, a hullámokra esett teljes hosszában, és 
ugyanabban a pillanatban kialudt, alámerült, mint egy égő kötél 
a vízben; mi volt ez? kérdeztem magamtól, és önkéntelenül a partra 
irányítottam tekintetem, oda, ahol a fényforrás megjelent; az egyik 
bokor tövében akkor egy pillanatra ismét kigyulladt a fény; ugyan 
mi lehet ez? mondtam, és villámgyorsan lehúzva cipőm, ereszkedni 
kezdtem a sziklák között a víz felé, ügyelve arra, hogy minél kisebb 
zajt csapjak; kisvártatva kiegyenesedtem az egyik bokor mögött, és 
hallgatóztam, csend volt, vártam néhány pillanatig, hátha ismét ki
gyullad a fény, éppen továbbindultam, amikor a hullámokon újra 
megjelent a fénysugár, ezúttal azonban a fényforrás velem szemben 
volt, messze kinn, a vízen; ekkor egy csónakra lettem figyelmes, 
mely állni látszott a hullámokon, a motorzúgás azonban, melyre 
ugyanabban a pillanatban figyeltem fel, amikor a csónakot meglát
tam, egyre erősödött, ami azt bizonyította, hogy a csónak a part felé 
közeledik, a fényjelzések a partról is és a csónakból is egyre gyako
ribbak lettek, a két fénysugár, mint egy sínpár feküdt a hullámokon,
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akkor valami megzörrent a talpam alatt, a partról induló sugár abban 
a pillanatban eltűnt a hullámokról, majd kisvártatva háromszoros, 
gyors jelzés után végképp eltűnt, a csónakban is kialudt a fény, a 
motorzúgás felerősödött, és a csónak pillanatok alatt eltűnt a lá
tóhatárról, hallgatóztam, a víz partján, a bokrok között semmi 
sem mozdult, négy kézlábra ereszkedve észrevétlenül közeledtem 
a hely felé, ahonnan a fénysugarat kiindulni láttam, remegtem az 
izgalomtól, Norvo, becsületszavamra, izzadtam erősen, nesztelen 
voltam, mint egy macska, mi lehet ez? mi volt ez? kérdezgettem 
egész idő alatt magamtól 

jó reggelt, uram, szólalt meg ekkor valaki a hátam mögött; ak
korát rándultam, mint egy ágyú, miután elsütik, fogaim közül ki
csúszott a cipőpertli, és a cipők gurulni kezdtek a lejtőn a víz fe
lé; oldalamban, a vesém fölött, erős nyomást éreztem, pisztoly
cső, villant át agyamon, és megmerevedtem, az egész életem le
pergett a szemeim előtt, egyetlen szempillantás alatt, Norvo, az 
első dinnyelopás az apámmal, amikor megmérgeztük a csősz ku
tyáját, az első hosszúnadrág, a németek, az oroszok, a feleségem, 
a selypítő tornatanár, akitől egy kerékpárt vásároltam; egy bőr
kötéses fényképalbum volt az életem, melyben valaki villámgyor
san lapozott, a Misa mint galambász, a Misa mint labdarúgó, a 
Misa mint böllér, a Misa az eperfa alatt, a Misa a fővárosban, a 
Misa az esküvőjén, Kázmér zenekarának tagja, Fülöp Kázmér el
sőhegedű, Katona István kontrás, Kucsera András klarinét, Pap 
Tibor cselló, Skatulya Mihály nagybőgő, szegény, megboldogult 
Mihály, micsoda hallása volt, láttam a Tumbászt, amint egy nagy 
lapát földet dobott a koporsómra a tenyerébe köpve előzőleg, 
ezt megsokallottam, anélkül, hogy felegyenesedtem volna, óva
tosan hátranéztem, egy alacsony termetű, sovány gyereklány állt 
mögöttem, egy lécet feszített a vesémnek, és mosolygott 

keres valamit? kérdezte megbökdösve oldalam a léccel, a hang
ja mély volt és rekedtes, mint egy néger énekesé, egyáltalán nem 
volt összhangban apró termetével; no, gondoltam magamban, és 
körülnéztem, hogy meggyőződjek, egyedül, vagyunk-e, nem lát
ta-e valaki az egészet, ha ez kitudódik, nem lesz maradásom ezen 
a szigeten, bárcsak részeg lennék, villant át agyamon, egy részeg
gel sok minden megeshet, de olyan józan voltam, sajnos, hogy
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még a derekam is belepirult az esetbe, lassan kiegyenesedtem, és 
talpra állva lesétáltam a víz szélére, ahol leültem, hogy a cipőmet 
felhúzzam; gondoltam, elszöszmötölök egy ideig, hátha időköz
ben továbbáll, időről időre hátranéztem, de a lány semmi tanúje
lét sem mutatta annak, hogy magamra szándékozik hagyni; átko
zott egy helyzet volt, Norvo, félpercenként vérhullámok öntötték 
el a fejem, belesüketültem, belevakultam a szégyenembe, ká
romkodtam magamban, úgy tűnt, hogy sohasem leszek képes is
mét talpra állni, azt kívántam, hogy bárcsak sohasem láttam vol
na meg a tengert, maradtam volna a fenekemen a kukoricatáblák 
között, a tűzhely mellett, kukoricát főzve az ötliteres fazékban, 
rámpást szopogatva egy lakodalomban, ezresekkel telt szitát ráz
va a meny asszony tánc alatt, tarts kormányt, muzsikus, dédapáé 
a menyecske, Pityué a menyecske, sógoré a menyecske; nem tu
dom, Norvo, gondolkodtál-e már azon, hogy mi az, ami nem hagy 
nyugton bennünket, miért van az, hogy mi semmivel sem vagyunk 
elégedettek, hogy kerülünk-fordulunk, és máris továbbállunk, 
otthagyjuk a jót vagy a rosszat a jobbért, és azt ismét otthagyjuk 
a rosszabbért; neked például jó állásod volt, a városban, zeneta
nár voltál, lakásod volt, nyugdíjas állásod, kérlek, és mégis ott
hagytál mindent, hogy lejöhess ide; hát mi ez a tenger utóvégre, 
hogy úgy ragadunk rá, mint a legyek a mézesmadzagra; egy nagy 
lavór, melybe minden jöttment, francia, angol, skandináv, néger, 
japán, kínai belelógatja a lábát; ezerszer elhatároztam már, hogy 
többet feléje sem nézek, és most mégis itt vagyok, egész télen át 
még megvagyok valahogy otthon, elszöszmötölök ezzel-azzal, új 
abroncsot húzok a káposztásdézsára, kicserélem a küszöböt, be- 
gittezem az ablakokat, szármát főzök, szétverem a tuskókat a fás
fészerben, de amint a hó olvadni kezd, egyszer csak azon kapom 
magam, hogy órák hosszat a bőgőm glancolom, és aztán Vinkov- 
ci, átszállás, Zágráb, húsz percet áll a vonat, Szarajevó stb., a hó 
el sem olvadt rendesen, és ne aggódjon, Röszler néni, a pénzt el 
fogom küldeni a tengerről, mint tavaly is, rohanok a városba ga
tyát vásárolni, új fogkefét, kekszet az útra, szandált, a Na-Mában 
a főnökkel találkoztam, új borotvakészletet vásárol; Skatulya, 
mondja, ezekből a nejlongatyákból vegyél, könnyen moshatók; 
mit csinálunk? a zongorista csak két hónapra írta alá a szerződést;
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miután nagy sokára némileg összeszedtem magam, felálltam, és 
a lány mellé léptem; nincs kedve egyet sétálni velem? kérdeztem 
tőle; úgy gondoltam, hogy jobb, ha megismerkedek vele, akkor 
talán nem fogja kibeszélni a történteket; őgyelegtünk a fák alatt, 
aztán egy padra ültünk, fél órára rá már a lábmunkára tértem át, 
de ennél a pontnál nyafogni kezdett, meg karmolászni lassacskán 
az arcomon, mind egyformák, Norvo, kezdetben egy kis szituá
ció, szőrborzolás, aztán meg se elejük, se végük, kezdetben egy 
kis körömmunka az arcodon, aztán meg züm-züm a füledbe, züm- 
züm; miközben tollászkodott, én a hajcsatját kerestem a fűben, 
végül is mindig ezzel fejeződik be minden, így ismerkedtem meg 
vele, Norvo, Lujzával; szólítson Lujzának, mennyibe fogadunk, 
hogy én kitalálom a maga nevét, ne, ne mondja meg, én kitalá
lom, Skatulya Mihály, igaz? mondhatom, hogy leesett az állam, 
Norvo; honnan tudod a nevem? kérdeztem tőle melléje ülve; én 
minden férfi nevét ismerem itt, mondta nevetve, meg a városban 
is, úgy értem, minden férfiét, aki számításba jöhet nálam, mond
ta komolyan; hű, gondoltam magamban, miközben megborsód- 
zott a hátam, egy kis kurva ez, még csak az hiányozna, hogy az 
orvoshoz kelljen bejárnom injekcióra, ahhoz a vén kuruzslóhoz 
ismét; ide figyelj, Lujza, mondtam neki, beszéljünk nyíltan, jársz 
te az orvoshoz? néha, mondta; úgy értem, rendszeresen, mond
tam izgatottan; miért járnék rendszeresen? kérdezte meglepet
ten; te, mondtam neki dühbe gurulva, te nagyon is jól tudod, 
hogy mire gondolok, de esküszöm neked, hogy ha megfertőztél, 
akkor meggyűlik velem a bajod, megértetted? az előbbi esetet 
meg, és a mostanit is, jobb, ha örökre elfelejted, mondtam, meg
szorítva a karját; egy feltétellel, mondta nyugodtan; hogyhogy? 
kérdeztem, rosszat sejtve; ha ma éjszakára beenged a szobájába, 
hogy kialudjam magam, akkor hajlamos leszek mindent elfelej
teni, mondta; délelőtt tízig nincs hajó a városba a szigetről, mond
ta, és én holtfáradt vagyok; ásított; magam is csodálom, Norvo, 
hogy tudtam én az egész históriát elfelejteni időközben, mert még 
most is fúrja az oldalam, hogy mit csinálhatott az éjjel a lám
pával, amivel a fényjelzéseket leadta, mert én, miután azzal az 
ürüggyel, hogy italt hozok fel a bárból, magára hagytam, vissza
szaladtam, és átkutattam azt a helyet töviről hegyire, de a lámpá
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nak hűlt helye volt; és kik voltak a csónakban? milyen csónak 
volt az? és hogy tudtam én tényleg elfelejteni az egészet, a nagy 
szégyenemet is a gyávaságom mellett; bizonyára csak úgy, hogy 
nagyon akartam; éppen levetkőztünk a szobámban, és azon vitat
koztunk, hogy ki fog a fal mellett aludni, amikor kinyílott az er
kély ajtaja, és a Tumbász támolygott be rajta egy nőt vezetve, aki 
ruháit lobogtatta, mindketten részegek voltak; na nézd csak, ki 
ül az ágyadon, Mihály, mondta Tumbász, megsimogatva Lujza fe
jét; jó kislány vagy, mondta neki; hát, mondtam én Tumbásznak, 
ami sok, az sok, ha még egyszer meglopod a pálinkát, eltördösöm 
az ujjaidat; ne haragudj, Skatulya, mondta a Tumbász, ne hara
gudj; szemügyre vettem a nőt, aki időközben átkarolt, rögtön fel
ismertem, az az olasz nő volt, akivel találkát beszéltem meg az 
éjjel háromra a parkban, egy hatalmas forradás volt a hasán, mint 
egy esőgiliszta, a mellei alatt kezdődött, és a köldöke alatt 
végződött, a mellei olyanok voltak, mint a fül védő, combjai ikrá- 
sak; gyerünk, mondtam Tumbásznak, az ajtó felé tuszkolva őt, 
itt nem maradhattok; de hát hova menjek vele? kérdezte; mit bá
nom én, mondtam, itt nem maradhatsz, vidd be a konyhába, az 
ablak nyitva van, vagy vidd egy bokor alá, biztosan tetszeni fog 
neki; felőlem itt is maradhattak volna, mondta Lujza, amikor 
végre sikerült mindkettőjüket kituszkolnom a folyosóra; eloltot
tam a villanyt, és lefeküdtünk, Lujza azon nyomban a fal felé for
dult, de én nem tudtam aludni, nagyon is fúrta az oldalam az 
egész eset, ki ez a lány? kérdeztem magamban, és mit keres itt a 
szigeten, hol lehet a lámpája, honnan tudja a nevem? idegesen 
forgolódtam; maga tán szerelmes lett belém, hogy akkorákat só
hajt, mondta idegesen megrántva a vállát, hagyjon aludni, és ne 
fészkelődjön; hova valósi vagy te tulajdonképpen? kérdeztem 
felkönyökölve; bécsi, mondta röviden; bécsi? hazudsz, mond
tam, ez nem igaz; az útlevelem ott van a kézitáskámban, mondta; 
az ágy mellett egy krokodilbőrrel díszített kézitáska hevert, fel
kattintottam a lámpát, és az ölembe vettem a táskát; ebben a tás
kában nincs semmiféle útlevél, mondtam, miután felületesen át
kutattam a belsejét; hagyjon aludni, mondta ásítva; tovább ku
tattam a táskában, mindenféle csiricsáré női dolgok között a fe
nekén, selyem zsebkendőbe kötözve, valami súlyos tárgy hevert,
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óvatosan kibontottam; egy pisztoly, atyaisten, egy pisztoly, mond
tam hangosan, mire Lujza felkönyökölt, és villámgyorsan kikap
ta a kezemből, a tenyerem izzadni kezdett, szótlanul meredtem 
a parányi játékszerre, riasztópisztoly, több mint valószínű, villant 
át agyamon; megkíséreltem nyugodtságot erőltetni magamra, a 
lábam azonban remegni kezdett a takaró alatt; ne rugdalózzon, 
mondta Lujza, a csövet rám irányítva, van egy cigarettája? igen, 
mondtam, kiugorva az ágyból; kinyitottam a szekrény ajtaját, és 
az első gondolatom az volt, hogy bebújok a ruhák közé; a kezem 
enyhén remegett, amikor átnyújtottam neki a cigarettát, a szá
jába vette, és miután egy röpke pillantást vetett rám a szemüvege 
fölött, felém fordította a csövet, és meghúzta a ravaszt, hosszú, 
kék láng csapott ki a csövön; maga nem gyújt rá? kérdezte tőlem; 
nem, nem, mondtam, azaz mégis, igen; ki lehet ez a lány? gon
doltam melléje ülve; a pisztolyt ismét a zsebkendőbe kötözte, 
nem lehet több tizenhatnál, legfeljebb tizenhét éves lehet, a melle 
között, a széles mellcsonton egy pattanás, mint a gyufa feje, kö
rülötte a bőr kivörösödött, csontos volt, mint egy kecske; nyara
láson vagy? kérdeztem tőle kisvártatva; ahogy vesszük, mondta; 
nem is tudtam, hogy a bécsiek ilyen jól beszélnek magyarul, mond
tam, s lopva az arcára néztem; egyesek igen, mondta; egyetlen 
izom sem rándult meg az arcán; az ilyen magadfajta kis lotyók, 
akik unják a cséplőgépet, a szárvágást, mondtam, a temerini bé
csiek, a kátyi bécsiek, a gunarasi bécsiek, engem akarsz te félre
vezetni? nem válaszolt, remegő kézzel hátrasimította gyér haját, 
az ajkait rágcsálta; hány éves vagy? tudod, hol lenne a te helyed? 
javítóintézetben, ott, mondtam dühbe gurulva; huszonhat leszek 
őszre, mondta anélkül, hogy rám nézett volna, én azt hittem, 
Skatulya, hogy maga okos ember, megfontolt és ravasz, tette 
hozzá; táskájából egy apró, bőrbe kötött jegyzetfüzetet vett elő, 
és miközben beszélt, lapozott benne: kár, hogy éppen magában 
kellett csalódnom, egy ilyen emberben, aki két komoly betörés 
és néhány tucat kisebb lopás tapasztalatával rendelkezik; micso
da, kiáltottam felugorva az ágyról, honnan tudod ezt, ki mondta 
ezt el neked? szent isten, gondoltam magamban, elárultam ma
gam; mindebből egy szó sem igaz, mondtam, egy szó sem; megkí
séreltem nyugodtságot erőltetni magamra, de sehogyan sem si
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került; nézze csak, mondta Lujza, jöjjön közelebb, itt vannak a 
dátumok is; de én képtelen voltam bármire is, idegrendszeremet 
túlontúl igénybe vette az az éjszaka, előbb a várakozás arra az 
olasz kocára, aztán a csalódás, hogy nem jött, aztán azok a fény
sugarak a vízen, az a titokzatos csónak, ez a lány, ördög, vagy 
maga az atyaisten, aki mindent lát, honnan a frászból kotorta elő 
a dolgokat, berúgatta a Tumbászt? de hisz arról a két betörésről 
az égvilágon senki sem tudott Zsanéron kívül, aki már régen ha
lott; hányinger fogott el, Norvo, egy istenért sem mertem volna 
a lányra nézni, le-fel járkáltam a szobában, kérdéseket tettem fel 
magamnak, melyekre nem volt válasz; Skatulya, mondtam ma
gamnak, ez a vég, kibújt a szög a zsákból, addig jár a korsó a kút
ra, amíg el nem törik, nem mind arany, ami fénylik, légy jó mind
halálig, fogat fogért, ahol a mókus, ott a mogyoró, nem, ott a 
mókus, ahol a mogyoró, Skatulya, nyugodj meg az istenért, meg
háborodtam, teremtőm, hol a szalonna? hol a szalonna? van pa
radicsom? nincs paradicsom, van, nincs, igen, legokosabb lesz, 
ha megeszek valamit, az mindig segít; leszaladok a konyhába né
hány paradicsomért, mondtam Lujzának; ide hallgass, Norvo, én 
neked mindent elmondok, mert te a barátom vagy: közvetlenül 
a háború előtt törtem be először egy nagyáruházba, de nem én 
eszeltem ki a dolgot, mások kényszerítettek rá, igen, az egész tu
lajdonképpen a betörés előtt egy héttel kezdődött, egy szerdai 
napon, amikor úgy este tíz óra tájt kiléptem a Sárkányból, bi
liárdgolyónak láttam az egész világot, a lámpát a sarkon, az em
bereket, egy kutyát, még az volt a szerencse, hogy dákó nem volt 
a kezemben, a biliárdozást ugyanis reggel nyolckor kezdtük el az
nap, óvatosan lépkedtem a járdán, mert az is tele volt golyóval, 
amikor valaki mellém lépett, és megragadva a karom, behúzott 
egy sötét kapualjba, ott a falnak támasztott, és így szólt hoz
zám: ide figyelj, Skatulya, itt van ez a csomag, sejted-e, hogy mi 
van benne? nem, nem sejtem, mondtam; plakátok, érted, mond
ta; értem, mondtam; derék gyerek vagy, mondta az ismeretlen 
elégedetten, ha sikeresen teljesíted ezt a feladatot, akkor ígérem, 
hogy felvetetlek magunk közé*, na nézd csak, ki gondolta volna, 
veregette meg a vállam elégedetten, a te feladatod csupán annyi, 
hogy ma éjjel kiragasztod ezeket a plakátokat a falakra a község
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háza körül, gyerekjáték az egész, és mondom, ígérem, hogy utá
na felveszünk, csak arra kell ügyelned, hogy meg ne lásson vala
ki, mert ezek a plakátok nem közönséges plakátok, ezeket mi ír
tuk, mi kommunisták, érted? megroggyantak a térdeim, komm- 
u u ...  kommunisták? nem, nem értem, mondtam; mit nem ér
tesz? kérdezte az ismeretlen izgatottan; semmit sem értek, mond
tam; hej, mondta az ismeretlen, és a falnak lökött, gyáva kukac, 
vedd tudomásul, hogy ha nem ragasztod ki a plakátokat holnap reg
gelre, akkor kinyírjuk az öregedet és téged is, jól gondold meg 
hát a dolgot, mondta és a csomagot a kezembe nyomva, magam
ra hagyott a kapu alatt; éjfélig kóboroltam az utcákon kezemben 
a csomaggal, és amikor a toronyóra tizenkettőt ütött, felbontot
tam, az utca kihalt volt és csendes, egy csomag rajzszeg segítségé
vel csakhamar elkészültem a munkával, az utolsó plakátot ragasz
tottam éppen némileg nyugodtabban már, a rajta levő szöveget 
kezdtem böngészni, miért ne olvasnám el, gondoltam magamban, 
amikor valaki hátulról a vállamra tette a kezét, megmeredtem az 
ijedtségtől, és sokáig nem mertem megfordulni, végre rászántam 
magam, hát a Zsanér állt előttem, a hegedűs cigány: mit csinálsz 
te, kérdezte, nincs az apádnak elég pénze, hogy plakátokat ragasz
tasz? és másnap az újságok nagy betűkkel hozták, hogy a város
ban kommunisták garázdálkodnak, a falakról eltűntek a plaká
tok, és helyettük lepedő nagyságú fehér papíron nagy, fekete be
tűkkel felhívás szólt a lakossághoz: városunk minden lakosának 
polgári kötelessége útját állni a kommunista tevékenységnek stb., 
a szemtanú, aki felvilágosítással szolgál a plakátragasztók személy- 
azonosságát illetően, pénzjutalomban részesül stb., még ugyanaz
nap este felkeresett Zsanér; te tudod, Skatulya, hogy én egy sze
gény ember vagyok; elsápadtam; tudom, tudom Zsanér, mondtam 
neki, és azt is tudom, hogy hova akarsz kilyukadni, valamint re
mélem, azt is tudod, hogy én is szegény vagyok, mint a templom 
egere; tudod-e te, Skatulya Mihály, mondta, hogy én mi mindent 
vehetnék azon a pénzen? új hegedűt is, karórát is, meg még egyet 
s mást, de én nem foglak feljelenteni, én jót akarok neked is meg 
nekem is; nem volt más mit tennem, Norvo, másnap kora hajnal
ban, három óra tájt bemásztam a nagyáruházba a pincén keresz
tül, és teleraktam egy zsákot mindennel, ami épp a kezem ügyé
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be került: zsírszódát, csokoládét, két marék karórát, húsz-har
minc üvegvágót, öngyújtót stb., amikor a zsák megtelt, kiadtam a 
pinceablakon Zsanérnak, meg is feledkeztem gyorsan az egészről, 
időközben a háború is elmúlott, egy napon autó fékezett le a há
zunk előtt, négy fekete ruhás, fehér inges alak szállt ki belőle, 
és egyenesen be hozzánk, jó napot, jó napot, az egyik előrelé
pett, és lekezelt velem; emlékszik rám, Skatulya elvtárs? kérdez
te, én meg csak néztem rá; hát persze hogy emlékszem rád, de 
még mennyire, gondoltam magamban, csakhogy még valamire 
emlékszem ám, kinyírunk, ezt a szót használta? vagy úgy mond
ta, hogy elteszünk láb alól? nem, mondtam hangosan, ne hara
gudjon az úr, én nem emlékszem az úrra, én semmire sem em
lékszem; ezek után gyorsan elmentek, utána megbántam persze 
az egészet, ki tudja, hogy mi lett volna belőlem, ha megmon
dom neki az igazat, ma talán éjjeliőr lennék valami gyárban, és 
oda se fütyülnék semmire, de az is lehet, hogy többre is vihettem 
volna, szövetkezeti elnök lehettem volna, mint Minyó; az idő tájt 
történt, hogy az utcán leállított egy toprongyos koldus, és azt kér
dezte tőlem, hogy megismerem-e; menj a szemem elől, mondtam 
neki, hogy ne is lássalak, még csak te hiányzol; már éppen elegem 
volt mindenből, a házban nem volt egy falat kenyér sem, a fele
ségemmel a földekre jártunk, és krumplit böngésztünk, csap
dákat állítottunk fel a padláson a galamboknak, szent igaz, hogy 
egyszer a békahúst is megkóstoltam, néha hazafelé menet, kalá
szos búzával a zsákomban vagy néhány cső kukoricával, tyúkot 
láttam kapirgálni az útszélen, zavarni kezdtem, míg ki nem fá
radtam; ha a szilvafán megláttam egy szilvát, órák hosszat álltam 
a fa alatt göröngyökkel célozgatva, míg el nem találtam, és mikor 
végül leesett, nem találtam a porban, feltúrtam a lábommal, ott 
feküdt kettőbe hasadva, bekaptam; néha uborkát találtam a ku
korica között, rejtett tisztáson, máskor sárgadinnyét vagy zöld
babot, mely fölfolyt a kukorica szárára, néha tököt, egyszer házi- 
nyulat vágtam kupán a faluszélen, máskor kacsát, és szaladtam, 
szaladtam; tűnj el a szemem elől, mondtam a koldusnak, és miért 
vagy pálinkaszagú? kérdeztem meg tőle dühbe gurulva; Skatulya, 
Skatulyám, mondta erre, hát nem ismersz meg? én senkit sem 
ismerek, mondtam, az égvilágon senkit; egy kétségbeesett moz
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dulattal megragadta a karom, teljes erőmből ellöktem magam
tól, megtántorodott, nekiesett a falnak, majd lassan a földre 
csúszott; Skatulya Mihály, kiáltotta ekkor, hát igazán nem is
mersz meg, én vagyok a Zsanér, a prímás; a fejembe szállt a vér, 
megálltam fölötte, és néhányszor belerúgtam; aprópénz csúszott 
ki zsebéből a betonra, amikor fájdalmában a hasára fordult; meg
fordultak az idők, Zsanér elvtárs, sziszegtem a fogaim között, 
ami tegnap halálos bűn volt, azért most kitüntetés jár; így terjedt 
el rólam a hír, hogy kommunista vagyok, az emberek máról hol
napra megváltoztatták álláspontjukat velem szemben, köszön
töttek az utcán, pálinkára invitáltak, s lakásunk megtelt isme
retlenekkel, akik mind nagyon is jól emlékeztek rám hirtelen; 
emlékszel, Mihály, arra a disznótoros vacsorára a házamban 
negyvenben? szívességekre kértek meg, hogy járjak közben itt- 
ott, hogy szóljak egy szót ennek meg ennek az érdekében; min
denkinek mindent megígértem, feljegyzéseket készítettem kérel
meikről egy füzetbe, ajándékok kezdtek érkezni, hol egy liter 
pálinka, hol egy liter bor, kosárban alma a feleségemnek, vagy 
kristálycukor, ne fukarkodj, mondtam a feleségemnek, ha jön
nek, tele legyen az asztal, hadd lássák, hogyan él a kommunista, 
ha százszor cigány is; én voltam az egyetlen cigány kommunista 
a városban, éjjelente meg, mikor a fények kialudtak, a vállamra 
vettem a zsákot, és a környező falvakat jártam, tyúkólakat búj
tam, nyúlketrecekben kotorásztam, gyümölcsfákkal birkóztam, 
és másnap ismét tele volt az asztalunk, az emberek egyre na
gyobb számban látogattak, és bár fogalmam sem volt arról, hogy 
mi is az a kommunista, „elteszünk láb alól”, egyre jobban annak 
éreztem magam közöttük, egyre bőkezűbb lettem, mind meré
szebb és merészebb ígéreteket tettem, másrészt viszont rög
eszmém lett a jólét, szégyelltem a vályogfalú házam az emberek 
előtt, a nedves falakat, a kopott villákat, kanalakat; már a Zsa
nérral való találkozásom alkalmával felmerült bennem a gondo
lat, hogy jó lenne megismételni a háború előtti áruházrablást, 
fokozatosan hozzászoktattam magam a gondolathoz, miközben 
az áruházban őgyelegtem, és egy éjjel hirtelen elhatároztam ma
gam; ugyanazon a pinceablakon jutottam be, és ezúttal sem válo
gattam, egy üres hegedűtokot megtöltöttem karórával, egy csör
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gőóra is nagyon megtetszett, melyet az árus a pulton felejtett, 
a hegedűtokba csúsztattam, mire a zsiletteket észrevettem, már 
tele volt a zsákom, gondoltam egyet, és a tartalmát a földre önt
ve, zsilettel raktam meg, aztán máris az utcán voltam, miután 
meggyőződtem, hogy az utca üres, lassan elindultam: az áruház
tól nem messze lakott egyik öreg nagynéném, elhatároztam, 
hogy a pincéjében fogom elrejteni a zsákmányt; a zsákot egy ki
álló szögre kötöttem, de amikor a hegedűtokra került a sor, 
melyben az órák voltak, gondolkodni kezdtem, végül is úgy dön
töttem, hogy a hegedűtokot magammal viszem a lakásomra, és 
az órákat elásom a vécében; meg-megálltam az utcán, fokoza
tosan megnyugodtam; a sarokra érve, éppen amikor befordul
tam, egyszerre csak éktelen csörgésbe kezdett az óra a hegedű
tokban, elakadt a lélegzetem, el vagyok veszve, villant át agya
mon, és körülnéztem; a közeli parkból futólépésben egy rendőr 
jött felém, teljesen megmeredtem, az óra egyre jobban csörgött, 
semmi sem jutott eszembe, éppenséggel semmi, leültem egy lép
csőre, és vártam a rendőrt, aki kisvártatva megállt előttem, és 
eldobva cigarettáját, szuszogva a földre köpött, ezt a bevezetést 
azonban túl enyhének vélhette, mert mielőtt megszólalt volna, 
még egyszer kiköpött; na, mondta, az oldalán lógó táskában ko
torászva, ne is tagadja, maga gyanús, ne, ne, csend, egy szót se, 
tette hozzá egy fekete jegyzetfüzetet húzva elő a táskából, elő
ször is azt mondja meg, hogy mi csörög abban a tokban? óra, 
mondtam fásultan, csörgőóra; ennyit én is tudok, mondta a rend
őr, arra válaszoljon, hogy hol a hegedű, akarom m ondani... ez 
nem óratok, ez hegedűtök, no de nézzük csak sorjában, honnan 
jön, és hová mén? munkáról jövök, és hazafelé megyek, mond
tam; a rendőr írt; hol lakik? a cigánytelepen, mondtam: hogy 
hívják? Skatulya Mihály; énvelem ne tréfáljon, hallja-e, miféle 
skatulya? Skatulya Mihály, mondtam; kérem az igazolványt, így, 
mondta, és most arra válaszoljon, hogy hol a hegedűje; Horgo
son, mondtam: a rendőr visszahőkölt: azt akarja, hogy bekí
sérjem? kérdezte elvörösödve; lakodalomban játszottam Horgo
son, és a hegedűm ott maradt a kontrásnál, mert az övét össze
törték, mondtam, ezt a csörgőórát meg ajándékba kaptam a vő
legénytől; maga részeg, mondta a rendőr, ne is tagadja; nem ta
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gadom, mondtam; tanácstalanul állt egy pillanatig, aztán becsukta 
jegyzetfüzetét és körülnézett; maguk mit ácsorognak itt, oszolj, 
oszolj, mondta a körénk csoportosuló munkásoknak, és velük 
együtt ő maga is elment; másnap délelőtt megkerestem Zsanért, 
azt mondtam, neki, hogy munkát szándékozok rábízni; ide fi
gyelj, mondtam neki, a zsákot az asztalra téve, itt vannak ezek 
a zsilettek, egy barátom kapta őket külföldről, aki a városházán 
dolgozik, a nevét ne kérdezd, a dolgod az lesz, hogy kerítesz né
hány suhancot, akik árusítani fogják őket, ellenőrizni fogod őket, 
egynek ne adj soha negyven darabnál többet, mondd meg nekik, 
hogy legjobb, ha a vonatokban dolgoznak, két hét múlva a pénzt 
az asztalon akarom látni, és akkor majd veled is elintézzük a dol
gokat; alighogy Zsanér eltávozott a kocsmából, ott termett a fele
ségem; Mihály, Mihály, rögtön gyere haza, mondta, egész dél
előtt vár rád valaki, ott ül a konyhában; összeszorult a gyom
rom, amikor a konyhába léptem, az illető felállt és bemutatko
zott, azt mondta, hogy a szomszéd faluból jött, mert hallotta, 
hogy én benne vagyok a pártban; a fiam miatt jöttem, mondta, 
magyar csendőr volt, igaz, a magyarok alatt, de aztán a parti
zánoknál harcolt a háború végéig, mégis lecsukatták, több he
lyütt megkíséreltem már, magában van minden reményem; ezek
nél a szavaknál a farzsebébe nyúlt, és egy nagy köteg pénzt tett 
az asztalra, és beleírtam a nevét a füzetembe, a fia nevét is, és ak
kor az ember elköszönt; látod, mondtam az asszonynak, mit 
szólsz hozzá? én félek, Mihály, mondta, én félek; sírva fakadt, 
úgy sírt, hogy nem lehetett lecsitítani; ne félj, Teréz, mondtam 
neki, ha akarod, veszek neked egy télikabátot meg selyembugyit 
meg kölnivizet, ha akarod, de semmivel sem lehetett megvigasz
talni, a végén kisült, hogy gyereket vár; elment az eszed, mond
tam neki, abból semmi sem lesz, mert nem olyan idők járják, 
nem, nem, megértetted? akkor bementem a városba, és elhívtam 
hozzánk azt a nagynénémet, akinél a zsákot elrejtettem az éjjel; 
az öregasszony azt mondta a feleségemnek, hogy feküdjön a 
konyhaasztalra; feküdj’ csak le, bogaram, te meg, Mihály, mit tá- 
tod a szád, kifelé, mozgás; kimentem az udvarra, és leültem egy 
tuskóra, kisvártatva a feleségem sivalkodni kezdett odabenn, 
sokáig, nagyon sokáig sivalkodott, közben beesteledett, bemen
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tem a konyhába, a feleségem még mindig az asztalon feküdt, az 
öregasszony rongyokat tömködött a lába közé; vérzik, vérzik, 
motyogta, de úgy is kell, az kipucolja, ki; este kilenckor még 
mindig vérzett a feleségem, az arca krétafehér volt, a kezei jég
hidegek, akkor a karjaimba vettem, és szaladni kezdtem vele a 
kórház felé; másnap egyedül üldögéltem otthon, amikor nyílott az 
ajtó, és két rendőr lépett be rajta, azt mondták, egy Skatulya 
nevű hegedűst keresnek, bilincset raktak a kezemre, és végig
vezettek a főutcán; két hétig voltam a börtönben, időközben a 
rendőrök összefogdosták Zsanér suhancait a zsilettekkel, hatan 
voltak, és mind a hatan bevallották, hogy kitől kapták az anya
got; nagyon is jól tudtam, hogy ez mit jelent, órák kérdése ta
lán csupán, és Zsanér is a börtönben lesz, és vallani fog; másnap, 
amikor a rendőrök kimentek, hogy letartóztassák, halva talál
ták ágyában, azt mesélték róla, hogy fiatalkorában hegedűvir
tuóz volt, hogy egész Európát összejárta; két napra rá kienged
tek a börtönből, a feleségem is azokban a napokban jött ki a kór
házból, végtelen öröm fogott el, amikor megláttam; Teréz, 
mondtam neki, Teréz, semmi sem fog rajtunk, se éhség, se fagy, 
se háború, se rendőrség, tudod, mit határoztam el? nagybőgős 
leszek, a zenészek jól éltek mindig, a háborúban is, előtte is, 
utána is; az asztalhoz ültem, és megittam egy pohár pálinkát; 
nézd, mondtam a feleségemnek, lakodalomba fogok járni egész 
életemben, és amikor reggelenként hazatérek, tortaszeletekkel, 
csirkecombokkal meg ezresekkel lesz tele a zsebem; kopogtattak 
az ajtón; ki az? szóltam ki; én vagyok, mondta valaki odakint; 
kerüljön beljebb, mondtam; az az alak volt, Norvo, akinek a fia 
magyar csendőr volt, aztán meg partizán; hagyjon békében, 
mondtam neki, a pénzét visszaadom, hagyjon békében, nem érti; 
de hiszen maga azt mondta nekem, hogy maga kommunista, 
mondta, megállva az ajtóban; nem, mondtam neki, én ezt egy
szer sem állítottam, én nem vagyok kommunista, én egy nagy
bőgős vagyok
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valahányszor írni kezdtél, a való világ elviselhetetlenül le
szűkült számodra, mintha a koncentráció, melyet az írás megkö
vetelt, szemellenző lett volna, a szemedbe csúszott váratlanul, ful
dokolni kezdtél, s egyszerre ezer dolog kezdett csalogatni a köz
vetlen környezetedből, melyekre talán sohasem figyeltél volna 
fel, ha nem veszel tollat a kezedbe, s így a papír órákon át üresen 
feküdt előtted, napokon és heteken át, ha viszont egy külső inger 
csábításának engedve egy hirtelen mozdulattal magad elé dobtad 
a tollat az asztalra, egyszerre nevethetnéked támadt a valóság 
ugyanazon csonkjai miatt, melyek még alig egy pillanattal előbb 
csábítottak, és arra kényszerítettek, hogy a tollat letegyed, me
lyek tehát csakis akkor jelentettek valamit neked, ha a toll a ke
zedben volt, ha ezáltal a testedben hömpölygő illúzió sodrába 
juttattad őket; a valót mindig is túl mélyen akartad megragadni, 
ott, ahol egyetlen vastag gyökérben végződik, s legtöbbször még 
e végső gyökéren is túlmentél a tér és idő, a formák alá, a tartal- 
matlanságba, önmagad alá, egy totális elkeseredésbe, rajongásod 
intenzitása sokszor addig fokozódott, míg hirtelen minden jelen
téktelenné nem vált számodra, s olyankor csakugyan nem tud
tad, hogy az írástól való meneküléseddel a lustaságod szolgá- 
lod-e, vagy a rajtad kívül és benned végbemenő érési folyamatok
nak engedelmeskedsz, melyek nem tűrnek ellenőrzést maguk felett; 
a valóság hulladékait úgy nyelte el valód, mint a tenger a min
denünnen beleömlő szennyet, új minőségbe semmisítve vala
mennyit; feneketlennek érezted magad, kontúrok nélkülinek, 
ott ültél a papír előtt, azonban továbbra is kitartóan, állhatatosan 
néha vonalat húztál rá, néha kört rajzoltál, aprót a sarkába, néha 
szervezeted működésének rendellenességeire figyeltél, aztán szí
ved utolsót dobbant, és nem hallottad tovább tompa ütéseit mell
kasodban; véred a fejedbe tódult, apró csengők szólaltak meg
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a füledben, megkísérelted megmozdítani a karod, valahogy, egy 
hirtelen rögeszme unszolására, mindent erre a lapra tettél fel, 
nem sikerült, végtagjaid súlyosak voltak, lélegzeted elszorult, és 
tudatod is mintha másodkézből szerezte volna információit arról, 
hogy még élsz, kiáltani szerettél volna, hang azonban nem jött a 
torkodra, tenyered nedves lett, lábszáradon izzadság csordogált, 
ujjaid közül kicsúszott a ceruza, tisztán hallottad, amint koppant 
a padlón, s szinte ugyanabban a pillanatban úgy érezted, mind
össze két szó is elengedő lenne, hogy mindazt kifejezd, amit oly 
hosszú időn át, annyi próbálkozás után sem tudtál egyszer sem 
kifejezni, két rövid, egy szótagú szó, a ceruza azonban a padlón 
volt, ezt nagyon is jól tudtad, újabb vérmennyiség tódult a fe
jedbe, füledben a zúgás elviselhetetlenné vált, elképzelted vér
köröd, mint egy kerék, melynek nyolcasa van, és forog, minden 
igyekezeted arra irányult, hogy megmozdulj, még mielőtt ott be
lül valahol elpattan egy ér, még mielőtt vakvágányra nem fut a 
véred, elképzelted a hajszálereket, amint pattanásig feszülve, 
véred nyomása alatt eredeti befogadóképességüket a többszörö
sére növelve dagadoznak az izmokban, az agyhártyában, a gyo
morfalban, mint a piócák, aztán egy váratlan rándulás követke
zett, és ismét ment minden a maga módján, tenyereddel megtá
maszkodtál az asztallapon, és lassan, óvatosan teleszívtad magad 
levegővel, lehajoltál a ceruzáért, de mire kiegyenesedtél, rend
szerint abban a pillanatban, ahogy a papírhoz értintetted kezed, 
a két szó, mely oly tisztán csengett bensődben, nyomtalanul el
tűnt a feltörő gondolatcsonkok kavargásában, nem is kerested 
őket, mert tudtad, ha meglelnéd is őket, csak csalódnál bennük, 
tudtad, hogy semmiben sem különböznének attól a két szótól, 
melyeket közvetlenül bénultságod pillanata előtt vetettél papírra, 
ugyanaz a két szó lenne az, melyet csak azért írtál a papírra, hogy 
kipróbáld az újonnan hegyezett ceruza hegyét, s melynek teher
bíró képességét a váratlanul közbejött halálfélelem a végtelen
ségig fokozta, ha tehát a ceruza nem esik ki kezedből a válsá
gos pillanatban, ha valami csoda folytán bénultságod ellenére 
is sikerült volna papírra vetned a két szót, halálod eljövetelének 
pillanatában, abban a hiszemben haltál volna meg, hogy sikerült 
kifejezned magad, de azok, akik a feltört ajtón át a szobádba
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lépve, az ágyra terítettek volna, kigombolva melleden az inget, 
azok csak két szót találtak volna a papír felső jobb sarkában, és 
aztán ugyanazt a két szót megismételve a papír közepe táján, és 
senki sem érezte volna meg a két szópár közötti különbséget, 
kiegyenlítették volna őket egymással, az életed a haláloddal, 
anélkül, hogy te bármit is tehettél volna ez ellen magadért; ke
serűség és bosszúérzés vett erőt rajtad valahányszor erre gondol
tál, s diadalérzés, hogy életben vagy, hogy ceruza van a kezedben 
és papír előtted; írni kezdtél arról, hogy mennyire szereted az 
őszi kerteket, az állami birtokok öreg csőszeit, a szomszéd falu 
irányába haladó szekeret, utána jól táplált kutya gurul rend
szerint, s körülszaglássza az útjába vetődő villanykarókat, az 
őszt Ohridban (si, si, si), ahol esténként a nyitott ablakokban 
rádió bömböl, a száradó hálókat, a kolostorok szentjeit a malter 
örök szorításában, a hegyoldalak legelőit tavasszal, a pásztor
kunyhókat, si, si, a pásztorkunyhókat, melyekben aranysárga 
szilvapálinkával és vágott dohánnyal kínálják az embert, s a pá
linkának . . .  szereted a földre teregetett báránybőrök illatát haj
nalban, si, és napkelte előtt a sűrű, illatos kecsketejet, ez csak 
természetes. Szlovénia, ah, Szlovénia apró falvait, melyekben 
vad utóíze van a pálinkának, éhgyomorra ihatatlan, si, az em
berek százados hársfák árnyékában üldögélnek esténként, ba
nánt, áthúzni, a banánt, si, míg a templomban vecsernyére ha
rangoznak, s a nők a templomba indulva átlépik a küszöböt, há
zuk küszöbét, miután fekete fejkendőt... áthúzni, si, a bort cse
répkorsókból isszák ott, áthúzni, si, a falu mellett rendben tartott 
temető, mely területileg csodálatosképpen nem növekszik az 
évek múlásával, s alacsony kőkerítéssel körülhatárolt tere mint
ha csak azt az illúziót lenne hivatott táplálni, hogy az idő megállt, 
bravó, bravisszimó, a hatalmas, legallyazott fenyőfákat erős mu
raközi, lipicai? nem, muraközi lovak vonszolják le a hegyek közül 
a fatelepre, a falvakat környező erdők sűrűek és sötétek, si, 
itt-ott fehérük csak fel egy-egy tar szikla a fák közén, áthúzni, 
ezekben az erdőkben még mindig eltévedhet az ember, ezekben 
az erdőkben még mindig átélheti az ember azt az érzést, ami fa és 
fa, szikla és szikla, ösvény és ösvény hasonlóságából adódik, és 
a sötétségből a fák alatt, amikor az ember idegei unszolásra, át
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húzni, unszolásra? hm, szaladni kezd szikláról sziklára ugorva, 
időről időre leáll hallgatózni, hogy aztán még sebesebb vágtába 
fogjon, a nedves avar szaga, az arcát felsebző gallyak még csak 
fokozzák idegei lázát, kinek, a távolból mintha kutyaugatást hal
lana, elnyújtott emberi kiáltásokat, mintha valaki a nevét kiál
tozná a távolban, valaki a saját nevét? az ember arra fordul, ab
ban az irányban folytatja útját, de egy bizonyos idő elteltével 
ezek a hangok más irányból hallatszanak majd, közben apró tü
zek élednek a bokrok alján, akkor elvágódik az ember, si, si, 
megbotlik egy kiálló gyökérben, és fekve marad, arcát a nedves 
levelek közé fúrja, izmai rángatódzását figyeli csukott szemekkel, 
miközben orrából vér folyik esetleg a sárga levelekre, rendszerint 
igen későn jutnak eszébe a hegyoldalakról a völgybe kígyózó 
utak, melyeken a favágók a fatörzseket s tb . . .  az ember hát talp
ra áll, és elindul az úton, mely fokozatosan lejt, elindul a lom
bok alagútján a falu felé, aztán a bokrok megritkulnak, si, egyen
ként feltünedeznek a piros tetős házak a völgyben, fölöttük a nap 
lenyugvóban, aztán az első kézfogás, sajt és kenyér, a szénában 
gyerekek birkóznak, a létrán bő szoknyás lány, szakajtóval ölé
ben, si, si, almabor, áthúzni, kutya dörgölődzik a lábadhoz, a 
létrán bő szoknyás lány ... az elkeseredés magasra hágott be
nned, undorérzés vett erőt rajtad, hányingered támadt, kétség- 
beesetten kutattál emlékezetedben, de nem emlékeztél semmire 
sem, a múltadban is a jövőd fedte fel előtted magát, kéretlenül, 
mint egy táncosnő visszatetsző bájait a bárban, a kidudorodó 
farkcsigolyákat s a virágoskertként megmunkált háromszöget 
ágyékán, nem emlékeztél gyermekkorodra sem, se arcokra, se 
ízekre, se illatokra, emlékezeted mintha csak öntaszítást végzett 
volna azzal, hogy elhullajtotta a gyermekkorodra vonatkozó rész
letek tömkelegét, mint a szervezet, mely az izzadsággal távolítja 
el magából a mérget, a szennyet, mindazt, ami fölösleges szá
mára, vagy mint a magasba kívánkozó léghajó a homokzsákokat, 
mint a süllyedő hajó a drága rakományt, a Metro-Goldwyn-Ma- 
yer filmek oroszlánjára, arra emlékezel, utána csend, sötétség, 
később egy kecske két gidát ellett egy réten, estefelé egy kézi
gránátot találtál attól a helytől nem messze, kátrányszag, az első 
önkielégítés a galambpadláson, melyen sohasem tojtak le a ga
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lambok, egyszer sem, egész nap a nyílásokra húzott dróthálót 
ostromolták, és esténként véres fejjel gubbasztottak a zugokban, 
nem emlékszel élő és holt rokonokra, ünnepekre, ajándékokra, 
gondosan lelakatolt, súlyos faládákra a padláson, befőttesüve- 
gekre, melyeken halálfej díszelgett volna, apádra, arra, hogy 
törköly helyett torkolt mondott, születésed körülményei ho
mályosak, amikor úgy éjfél után két óra felé sivalkodni kezdtél, 
nyolc téglagyári munkás állta körül anyád ágyát a barakkban, 
lesütött szemmel, szótlanul álltak, a fáradtság eltompította őket, 
és egyesek már indulóban voltak vissza az ágyukba, a pokrócok 
alá, amikor anyád megszólalt nyers, kemény hangján

fiú? kérdezte
fiú, feleltek a munkások kórusban
anyád hatásszünetet tartott, aztán szúrós tekintetével kiválasz

tott egyet a munkások közül, egy ideges, nyurga suhancot, aki 
lakodalmakba járt néha harmonikázni, és törköly helyett torkolt 
mondott

no, ha fiú, akkor Péter lesz a neve, mondta, mire Péter, a har- 
monikás hosszú vitába fogott anyáddal, a vita állítólag hónapo
kon át tartott, és az eredménye az lett, hogy vezetéknevet kaptál; 
hol hallottad ezt a történetet a születésedről? miért maradt meg em
lékezetedben? időnként, mint egy megvert hadvezér, faludba 
érkeztél, rendszerint vasárnap, a délutáni vonattal, a nyitott abla
kok muskátlival voltak tele, pecsenyeszag terjengett a széles ut
cákon, az eperfák alatt, és a vasárnapi zsíros húsleves szaga a ka
puk elé hordott érett trágya szagával keveredett, szomorú, bő 
gatyás gyerekek rohantak utánad utcahosszat, ismerősöknél al
udtál, a tiszta szobában, az asztalon élelmiszer volt felhal
mozva, linzerek, képviselőfánk, tökös rétes, egytojásos torta, 
sütemények színes üvegtálcákon, a sarokban pálinkával telt kor
só, körülötte házilag készített likőrök literes üvegekben, a kony
hában vér sült zsírban, a tűzhelyen, a gazda két lánya a haját fé
sülte a tükör előtt, nevetgéltek, a kisebbiket neked szánták, ká
vét küldtek be vele este a szobádba, ágyad szélére ült, és két 
súlyos kezét ölébe helyezve, némán nézett maga elé, másnap 
kora hajnalban részegen támolyogtál ki az állomásra, a vonat 
késett rendszerint, munkások álldogáltak körülötted, a vonat
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időnként leállt a szárkúpok között, állomás, a távolban templom- 
torony látszott, átszállás, napok óta úton voltál már, aztán erős 
horkolásra ébredtél egy hotelszobában, az éj folyamán lakótár
sat kaptál, az asztalon ott hevernek a ruhadarabjai, egy fehér 
ing fekete nyakkendővel, szürke pulóver, kabát, ágya mellett 
fekete aktatáska, az ajtó előtt a padlón télikabátja, rágyújtot
tál, lábaddal nagyot rúgva a két ágyat elválasztó szekrényen, 
melynek ajtaja nagy robajjal kicsapódott, az idegen abbahagyta 
a horkolást, kezével a mennyezet felé nyúlt, és a levegőbe mar
kolt, váratlanul kiugrott ágyából, és feléd indult, megállt az ablak 
előtt, ágyad mellett, és széjjelhúzta a függönyt, ásított, olasz tri- 
kógatyája kitágult a combjai körül, és látni engedte vöröses, 
gyér alsó szőrzetét, si, fütyörészni kezdett, megborotválkozott, 
felöltözött, aktatáskáját kezébe véve felrántotta az ajtót, és anél
kül, hogy visszanézett volna, a folyosóra lépett; sietve felöltöztél, 
mire az állomásra értél, vászoncipőd teljesen átázott, köpenyed 
úgyszintén, a büfében regruták énekeltek, si, egy nyurga, nyur
ga? fickó, ajaj, parányi, saját gyártmányú harmonikát nyomorga- 
tott
a mellén, egy virággal díszített ártatlan harmonikát, bütykös, 
súlyos ujjai valami csoda folytán mindig időre érték el a basszus
sípok sárga fagombjait, si, tiroli kalapja csillogó érmekkel volt 
teletűzdelve, mint egy felravatalozott ezredes kabáthajtókája; 
egy alacsony regruta kolbászt nyomott az orrod alá, egy vézna 
lányt szorongatott a mellén, továbbálltál, a vonatban ismét regru
ták közé keveredtél, énekeltek, si, egy hangban, a fenyőfák olya
nok voltak, mint a gyermekrajzokon, havazott, si, de Rijekában 
sütött a nap, köpenyed párologva száradt egy hatalmas deszka
ládán, melyre nagy, fekete betűkkel az volt írva: ALEXAND
RIA; a regruták között ültél a napon, albánok voltak, fél kettő
kor névsorolvasást tartott egy öreg tengerészkapitány, a hajót 
Koszta Racinnak hívták, a fedélközi konyhában a szakács apró 
halat sütött, a gépház ajtaja nyitva volt, a motor billentyűivel, 
dugattyúival, mozgó karjaival leláncolt, raboskodó óriási rákra 
emékeztetett, a fedélzeten a barna fapadok közé szorult hőség 
nagy meglepetés volt mindnyájatoknak, a regruták csakhamar 
elaludtak, sirályok köröztek a magasban, esteledett, valaki a víz
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be köpött, a hajó állt, a regruták felsorakoztak a mólón, vezény
szavak hallatszottak, egy hordár narancsosládával ölében a part
ra szaladt, a vízhez vezető lépcső utolsó fokára ültél, és lehúztad 
a cipőd; másnap reggel zeneszóra ébredtél, kinyitottad a szemed, 
a mólón nagy volt a nyüzsgés, a közeledben egy hordár ült, előtte 
táskarádió; elindultál a házak irányába, a nap forrón sütött, reg
gel volt, egy reggel, a város homokra épült, a homok nagy szem
cséjű volt és sárga, a várost mintha váratlan földcsuszamlás szelte 
volna ketté, egyik része a magasban maradt, felébe tört főterén, 
mint egy erkélyen, fekete ruhás emberek álltak mozdulatlanul, 
a másik része viszont tengerszint magasságban volt, dagály volt, 
és a hullámok behatoltak a házak közé, népviseletbe öltözött asz- 
szonyok lépkedtek melletted, fejükön fekete korsót egyensú
lyoztak, térden felüli fodros, fekete szoknyájuk alatt keményí
tett alsószoknyát viseltek, hímezett, parányi mellényt, fehér vá
szoninget, lábukon talpalt gyapjúharisnya cipő helyett, a házak 
ablakai nyitva voltak, egy szoba közepén öregasszony ült olvasó
val a kezében, az egyik kapu alól két kislány ugrott eléd, átka
rolva tartották egymást, mint a szerelmesek, énekeltek, monoton 
dallamra litániaszöveget, si, hangjuk mély volt és rekedt, mint 
a dohányosoké, a repülő nem látszott, csupán az égre rajzolt 
útja, si, si; hirtelen fáradtnak érezted magad, közömbösnek, 
összegyűrted a papírt, és a földre dobtad a ceruzával együtt, lép
tekre lettél figyelmes a folyosón, Lujza, Lujza, felálltál, és az aj
tóhoz osontál, lélegzet-visszafojtva hallgatóztál, valaki moto
zott a folyosón, hány óra lehet? széthúztad a függönyt az üveg
falon, az ég csillagos volt, tanácstalanul álltái, egész életed ily 
tanácstalan pillanatok sorozatából állt, és mindig a következőtől 
vártad a feloldozást, si
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engem a nők éltetnek, Norvo, én ilyen ember vagyok; van, aki 
a munkájának él, van ilyen is, te a gyerekeidért vagy oda meg 
a szárított húsért; borotválkozás közben néha alaposan szem
ügyre veszem mostanában az arcom, mit mondjak, Norvo, hisz 
magad is látod, mint egy tányér mákos tészta, olyan az, a szék lá
bára lehetne kötözni, hogy a kismacskák játsszanak vele, és ez 
mérhetetlenül elkeserít, úgyhogy a szobámban csücsülök néha 
egész náp, s csak miután beesteledett, akkor merészkedek elő; 
a börtönben is meg később is, amikor számtalanszor úgy tűnt, 
hogy egyszerűen nem érdemes tovább, hogy vigye a fene az egé
szet, elég volt az asszonyokra gondolnom, mindazokra az asz- 
szonyokra, akiket ismertem, és az ismeretlenekre is, ezekre is, 
akik itt hevernek a strandon, a szigeten, a fenyőfák alatt, és akik 
itt hevertek akkor is, amikor én a börtönben voltam, vagy amikor 
otthon, a konyhában kétségbeesetten álltam a tükör előtt borotvá
val a torkomon, és akik, nekem ez a legborzasztóbb, akkor is itt 
heverésznek majd, ha se te, se én már nem leszünk; kijönnek ide 
a szigetre, a forró kövekre terítik piros, sárga meg kék törül
közőjüket, és lehevernek, térdük felhúzzák, miközben hasukon 
meggyűrődik a bőr, istenemre mondom, most is a hideg szalad
gál a hátamon, ha arra gondolok, hogy milyen puha a hasuk, 
mint a gyíkoké vagy a halaké; elég volt arra gondolnom, hogy mi
lyen nevetségesek, amikor tiltakoznak, és utána meg mily meg
adón és sebbel-lobbal tárják szét a combjukat, és akkor aztán az 
az egy szituáció az igazi, az egyetlen; elég volt mindazokra a test
helyzetekre gondolnom, melyekben lepedőn, füvön, sziklán, ho
mokon, szőnyegen láttam őket, hogy azt mondjam magamnak, 
Skatulya, te hülye vagy, mit akarsz azzal a borotvával? milyen 
jó, istenem, milyen jó, hogy asszonyok vannak a világon! egész 
életemben az egyetlen komoly és jelentős dolgot az a parányi kis
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lyuk jelentette nekem ott a lábuk között, istenemre mondom, 
Norvo, nézd, én nem vagyok nagyképű, én nem hivatkozom se 
a dologra, se a szüleimre, se a feleségemre, se a gyermekeimre, 
se a házamra, se a barátaimra, mindez más lapra tartozik, mindez 
mellékes amellett, de azt is nagyon jól tudom, hogy például a ha
za mit jelent, a tiszta lepedőt alattunk, Norvo, melyre idegen 
csizma nem taposhat, azt, hogy nem kell idegeskedned, ide-oda 
kapkodnod a fejed a bokor alatt, azt, hogy nincs kijárási tilalom, 
razzia, érted? nincs olyan dolog, amit meg ne tennék amiatt a .. .  
minek is nevezzem, soha sincs merszem kiejteni azt a szót, a ne
vén nevezni a számomra legkedvesebb dolgot a világon, nem bor
zasztó ez? sohasem fogom megérteni az embereket, egyszerűen 
képtelenek bizonyos dolgokat néven nevezni, mert hogyan lehet 
egy szó csúf, erkölcstelen stb. egy szó, melyet ember ejtett ki 
először, hogyan lehet az istentelen, megbotránkoztató, egy szó, 
melynek a létezésünket köszönhetjük, az egyetlen istentelen szó, 
amit én ismerek, az mindennek a végét jelenti, az azt jelenti, 
hogy az embernek csak a körmei meg a haja nő tovább, és éppen 
e legborzasztóbb szó ellen senkinek, az égvilágon senkinek nincs 
kifogása, mindenki szabadon használja, még a gyerekek is, Nor
vo, ha én azt hallom, hogy halál, legszívesebben leszaladnék erről 
a földről, ezt a szót én nem bírom hallani, legszívesebben bebúj
nék valami szikla alá örök életemre, vagy a víz alá merülnék, ha 
valaki kiejti, de mi kivetni való van az emberen, me
lyik testrészének a neve miatt kell szégyenkeznie? és miért, miért 
van az, hogy ha vacsora közben a legkisebb gyerek, aki még csak 
gagyog, kanalát letéve egyszerre csak azt mondja: pina, akkor 
elsápadunk, a hajunk is égnek áll, ha meg valaki kijelenti az utcán, 
hogy a felesége halálos beteg, akkor közömbösek maradunk? látod, 
Norvo, pont az ilyen dolgok miatt van az, hogy nincs is kedvem már 
megszólalni sem, néha napokig olyan vagyok, mint a kuka, én nem 
tudom, hogy van a többi nyelvvel, azért is tetszenek a külföldi sláge
rek, mert a szövegüket nem értem; Norvo, ígérd meg, hogyha min
dennek vége lesz, és a pénzt begomboljuk, ígérd meg, hogy akkor 
megtanítasz franciául; valahányszor franciául szólal meg vala
ki a közelemben, bennem mindig megmozdul valami, melegem 
lesz, színes selymek úsznak el a szemem előtt, tarka kirakatok,
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patikaszagot érzek; a zene az más dolog, azt nem is szeretem any- 
nyira, vele kapcsolatban csak az a fontos, hogy segítségével min
dig az asszonyok közelében maradhatok öregen is, és akkor az 
életem olyan lesz, mint a késő délután, amikor a fürdőszobákban 
sustorogni kezdenek a vízcsapok, amikor a tükrök előtt az elő
csarnokban egyszerre nagy lesz a sürgés-forgás, amikor az asszo
nyok hosszú, aprólékos szépítkezésbe fognak a csipeszekkel, ecse
tekkel, ollócskákkal, festékekkel, és akkor az egész életem olyan 
lesz, mint egy este, állok majd a hangszeremmel kezemben, 
és tudni fogom, hogy az este valami történik velem, valami, 
amire egész életemben vártam, éppen ma este fog megtörténni 
velem, az asztalok közén feltünedeznek itt is, ott is az asszonyok, 
a félhomály is a kezükre játszik, a ventilátorok is, a festéket nem 
fogja feloldani arcukon az izzadság, a pincér is, aki hasas pohár
ban édes bort tesz eléjük, miközben a hátuk bizseregni kezd, és 
combjukon megfeszül a selyem; nézd, Norvo, én tudni fogom ti
tokban, hogy az este se, és holnap este se, és holnapután este se 
fog történni ennél több; míg az ember fiatalabb, még ki-kicsalogat 
a sötétbe egyet-egyet közülük egy padra, de aztán? nincs tovább; 
a sírból is felkelek azonban, ha egy asszony kiejti a nevem, az 
egész halálom a gyaloglásra szánom, hogy utolérjem, és a szok
nyája alá nyúljak, én nem tudom, hogy hogy vagy ezzel, Norvo, de 
amikor én a feleségemet csókolom, akkor én tulajdonképpen nem 
őt, akkor én a világ minden asszonyát csókolom, sárgát, feke
tét, fehéret, alacsonyai, soványát, kövéret, öreget, fiatalt, más
képpen nem is tudnám elviselni a feleségemet, vele csak akkor 
vagyok igazán, ha más asszony ágyában fekszem; te most bizto
san azt gondolod, hogy én ilyen meg olyan vagyok, hogy csalom 
a feleségemet, hogy kurváskodom, de tévedsz; te Norvo, én mon
dom neked, te ugyanakkora csaló vagy, ha nem futkosol is idegen 
szoknya után, mint én, csakhogy te önmagad csapod be, de nem tu
dom, nem is fontos az egész, az, hogy ki kit csap be, a fontos az, 
hogy az embernek jó legyen, mert mit kaptam én ettől az élettől, 
egy hold kukoricamáiét meg egy háborút a nyakamba, ide hallgass, 
mondhatják énrám, hogy gyáva vagyok, mint minden cigány, nem 
bánom, én nem vettem fegyvert a kezembe, nem akartam, kiért 
haljak meg, kérdeztem magamban, a szomszédomért, aki a disz
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naját a kertemben legeltetné, míg én oda lennék, vagy a Stevo 
kocsmárosért, aki a feleségem környékezné meg? ha meg viszont 
arra gondoltam, hogy bejöhetnek a házamba, és megölhetik a fele
ségemet is, meg engem is puskavégre kaphatnak, mint egy nyu- 
lat, akkor a fejembe szállt a vér, de ha elmegyek, ha bevonulok, 
akkor engem elküldenek le Boszniába vagy Macedóniába, és ak
kor még rosszabb lesz, mert senki se lesz otthon, hogy vigyázza a 
házat; és akkor egy este csak beállított négy katona, és az egyik 
a puskájával kitúrt a feleségem mellől az ágyból, a feleségemet az 
ágy szélére vonszolták, és miután lecsupálták róla a hálóingét, 
sorra vették a szemem láttára, a feleségem nem sírt, nem is jajga
tott, halkan odaszólt nekem: Skatulya, az istenért, mondta, Mi
hály, meg ne mozdulj, mert fejbe lőnek, nem olyan borzasztó az 
egész, mi nők erősek vagyunk, a fontos az, hogy mindketten élet
ben maradjunk; hát életben maradtunk, a katonák utána meg
ették az összes befőttet a szekrény tetejéről, egy sonkát meg ma
gukkal vittek, és akkor én másnap bementem a községházára, a 
sorozóirodába, és azt mondtam, hogy fegyvert akarok a kezem
be; későn jöttél, Skatulya, mondták nevetve, a háborúnak már 
vége; de mondom, Norvo elég csak az asszonyokra gondolnom, 
és egyszerre mindent elfelejtek, elég arra gondolnom, hogy a tes
tem még mindig tökéletesen működik, annak ellenére, hogy oly 
bonyolult, annak ellenére, hogy az alkatrészei oly parányiak, 
kész csoda már az is, hogy az egész működik egyáltalán, hogy jó
kedvem kerekedjen, s ezért mondom én most is, Skatulya, ki
tartás, ez a tok a hátadon fene nehéz, igaz, de gondolj arra, hogy 
őszre micsoda összeget fogsz begombolni ezért a munkáért, dohány
csempész vagy, igaz, de a munka semmiből sem áll, ha leszámí
tod a cipekedést; nem gondolod, Norvo, hogy nagyszerűen van 
megszervezve az egész, aki ezt ki tervezte, az nem lehetett buta 
ember, a tenger nagyon nehezen ellenőrizhető, te tudod, nekem 
különösen az a cukorügy tetszik, az, hogy miután a cukor elolvad 
a víz alatt, a zsákokat feldobja a víz; képzeld el, Norvo, hogy 
mennyi lóvét kapnánk, ha a kriptát megmutatnánk a hekusok
nak, a két tenyerükön hordoznának bennünket, mert az szent, 
hogy nincs még egy ilyen jól elrejtett raktár az egész Adrián; em
lékszem, Lujza társaságában jártam a kápolnában először, az
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a kis majom minden ilyen helyet megtalált; tudom, te most azt 
gondolod, Norvo, hogy én szerelmes vagyok bele, de nincs iga
zad, én sohasem adtam a szerelemre, a szerelem az olyan valami, 
mint mikor azt állítják az emberről, hogy okos, ez az ember okos, 
ez az ember szerelmes, mondják, és közben ki tudja, mire gon
dolnak, mindenki másra; néha, nem mondom, velem is megesik, 
hogy olyan nőt látok az utcán, hogy a lélegzetem is elakad, egy
szerre erősebben dobog a szívem, a lábam meg remeg, és csak 
megyek utána, megyek, míg be nem tér valamelyik házba, me
gyek és nézem, istenem, milyen, mint egy nyulacska, mint egy 
lepkécske vagy fecskécske, olyan jólesne megsimogatni a bőrét, 
olyan jó lenne a kabátod alá rejteni, mint egy hegedűtokot, és elsza
ladni vele messzire, messzire, bogu iza leda, egy szigetre, a pálmák 
alá, becsalni egy barlangba, és ott simogatni; tizenhat éves ko
romban minden délben a kötöde előtt ácsorogtam, ahol Éva dol
gozott, a nevét másoktól tudtam meg, esőben, sárban, fagyban, 
semmi sem számított, két hónapon át messziről követtem az ut
cán, szerelmes leveleket írtam neki, míg aztán egy napon egy do
boz cigarettáért az enyém lett; a cigánytelepen lakott, egy vasár
nap ott őgyelegtem a putrijuk körül, az emberek kinn üldögéltek 
a házak között, tüzet raktak, a tűzben krumplit sütöttek, a szá
jukban cigaretta füstölgött; mit keresel, gamelni akarsz? gyere, 
mutatok valamit, szólított meg egy asszony, és még mielőtt bár
mit is szólhattam volna, be vonszolt a viskójába, a félhomályban, 
a földre teregetett zsákokon egy fiatal lány hevert, egy lány, Éva; az 
első pillanatban arra gondoltam, hogy elszaladok, hogy kiugrók az aj
tón, és megfojtom azt az asszonyt, a lánynak, Évának az anyját, Évá
ét; de miért? miért szaladnék el, s hová szaladjak, le a földről? le
ültem a lány mellé a zsákokra, és simogatni kezdtem a haját, az ar
cát, a hátát, felemeltem a kezét a zsákokról, és megcsókoltam; 
gyerünk, gyerünk, mozgás, ne nyálaskodj, mondta ekkor Éva fel
könyökölve, aludni akarok, egész éjjel nem aludtam; erre elön
tött a méreg, rávetettem magam, és miközben a lábai közé fész
keltem magam, arcomról néhány könnycsepp hullott az arcára; 
egy fénysugár, mely egy rongyokkal betömött ablak résén szűrő
dött a kunyhóba, megvilágította az arcát, a könnycseppek, mint 
a cserebogarak, csillogtak homlokán; sírtam, Norvo, istenemre
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mondom, egész idő alatt; amikor a viskóból kiléptem, az anyja 
mellém lépett; egy százassal tartozol, mondta, a tenyerét felém 
nyújtva; sajnálom, mondtam, de most látom csak, hogy a pénz
tárcám otthon felejtettem; nem baj, mondta, mennyi van nálad? 
semennyi, mondtam, csak egy doboz cigaretta; jól van, add ide, 
majd legközelebb elintézzük a többit; te, Norvo, én tudom, 
hogy sokat jártatom a szám, velem valami nincs rendben már hó
napok óta, érzem, megöregedtem, még négy-öt év, esetleg hat, 
és akkor semmire való leszek, és ha erre gondolok, elfog valami 
borzasztó félelem, mint mikor álmomban zavarnak, és én képte
len vagyok megemelni a lábam, de elég csak egy szép, fehér inget 
meglátnom a kirakatban, egy csillogó borotvakészletet bőrtok
ban, egy kalapot, hogy ismét úgy érezzem magam, mint a kezdet 
kezdetén, mint húszéves koromban, mintha nem is az én életem 
lenne a múlté, úgy érzem olyankor, hanem valaki másé, akit nem 
ismerek, aki messze-messze Afrikában fekszik hidegen egy pál
mafa alatt, vagy az Északi-sarkon, jégbarlangban, örök világos
ságban; ott álldogálok néha órák hosszat a kirakat előtt, és félek 
továbbmenni, mert a következőben, tudom, egy kitömött madár 
fogad, fekete szövetek, sötét napszemüveg, harapófogó, szögek 
és egy kalapács; tegnap két javakorabeli férfit láttam pingpon
gozni a szigeten, tizenkettő-nyolc a javamra, mondta az egyik, 
tizenkettő-kilenc, mondta a másik, nem, mondta az első, tizen
kettő-nyolc, tizenkettő-kilenc, mondta emez, nem, tizenkettő- 
nyolc; miközben hallgattam őket, rezegni kezdett a szám széle, 
lélegzetem akadozott, sétára indultam a fák alatt, és a napozó
kat néztem a sziklákon, istenem, hát létezik ez? kérdeztem ma
gamban; megrémültem, két gyerek jött velem szembe, beug
rottam előlük a bokrok közé, szaladni kezdtem a fák között, a fű
be hevertem, de bárhova tekintettem is, akár a földre, a han
gyákra a fű között, akár az égre rémületem nem csillapodott, nem, 
nem, kezdtem el hajtogatni, anélkül, hogy tudtam volna, mire 
mondom ezt, az életre-e vagy a halálra; míg a hangyákat néztem, 
ez nevetséges, Norvo, az volt az érzésem, az az érzésem támadt, 
hogy engem is figyel valaki, valahonnan a magasból vagy a ten
ger irányából; rejtekhelyet, valami biztos rejtekhelyei kell talál
nom, gondoltam magamban, és mászni kezdtem négykézláb, mint
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a részegek; az egyik tisztáson Amália napozott, amikor meglá
tott, felkönyökölt; mi az, Skatulya, mondta, már megint részeg 
vagy? nem válaszoltam, odamásztam, és lefeküdtem melléje; 
szervusz, mondtam, régen láttuk egymást; fejem a törülköző alá 
fúrtam, melyet a mellére terített, hogy védje a naptól; nevetett: 
hiába minden, Skatulya, mondta, nekem vérzésem van; a vér szó 
hallatára, mintha csak fejbe vágtak volna, nagyot rándultam, át
karoltam, és kétségbeesetten magamhoz szorítottam, a bőre for
ró volt és nyirkos; hazudsz, mondtam neki, én nem hiszem, nem 
hiszem egy szavad sem; kezem lassan a fürdőnadrágja alá csúsz
tattam, és akkor hirtelen megéreztem ujjaimon a meleg vért, és 
akkor beléje kapaszkodtam, Amália, szorítottam, addig szorí
tottam, míg azt nem mondta: no, jól van, várjál egy pillanatig; 
utána lesétáltunk a vízhez, sírás környékezett, mindent gyűlöl
tem, a vizet, a fákat, az eget, a víz közönyét, a fák közönyét, a kö
vek közönyét, mindent, mindent, amiről tudtam, hogy túl fog él
ni; könnyek gyűltek a szemembe, és Amália azt hitte, hogy miat
ta könnyezem, hogy szeretem; leült mellém, és kezét a fejemre 
tette: Skatulyám, mondta, Mihály, van egy kis spórolt pénzem...  
de én nem ügyeltem rá, gondolatban levelet írtam a feleségemnek: 
kedves Teréz, leveled megkaptam, azt írod, hogy a gyerek meg
született, kislány, furcsa érzés öregapának lenni, mondd meg an
nak a siglancnak, hogy a Skatulya Mihály azt üzeni neki, lelövi, 
mint egy kutyát, ha a Terit nem veszi feleségül; összegyűrtem a 
papírt a homlokom mögött; gyerünk a vízbe, mondtam Amáliá
nak, milyen pénzről beszélsz? adjál öt ven ezrest szeptemberig; 
nem tudom, miért, Norvo, de én képtelen vagyok egyedül lenni, 
én még a vécén is legszívesebben társaságban ülnék, sokszor gon
dolkodtam már azon, hogy miért nincsenek olyan vécék, melyek
ben egyszerre ketten-hárman is elvégezhetnék a szükségletüket, 
közben társaloghatnának, vagy csak bámulnák egymást, mint a 
kertvendéglők kései vendégei; én legszívesebben az utcán alud
nék, ahol a legnagyobb a forgalom, mert a halál az mindig olyan
kor lepi meg az embert, ha egyedül van, éjszaka az ágyban, ami
kor mindenki alszik, ezért van az, hogy én sohasem érzem sértve 
magam, bármit vágjanak is a fejemhez, nekem hiába mondják és 
mondták már számtalanszor, hogy Skatulya, te büdös cigány, el
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tűnt a golyóstollam, add vissza, míg szépen vagy; én nem láttam 
semmilyen golyóstollat, válaszolom nyugodtan; na ne hazudozz, 
add ide gyorsan, mi tudjuk, hogy neked a lopás a véredben van, 
nem is szólunk mi semmit, csak aztán amit elloptál, azt mindig 
tedd vissza oda, ahonnan elvetted; te, Norvo, azt hiszed, nekem 
nem fáj az ilyesmi? azt hiszed, én nem tudom, hogy nem akartál 
egy szobában aludni velem, azt mondtad, hogy még soha nem al
udtál moréval, és hogy nem is számítasz, mondd meg most ne
kem, elloptam én valamidet? az ágyba hugyozok-e éjjelente? bü- 
dösebbek-e a lábaim, mint másoknak, én nem szólok soha sem
mit, hallgatok, mert kérdem én tőled, hol lennék én ma, ha oly 
sértődékeny lennék, mint te, akinek ha azt mondja a főnök, hogy 
piano, halkan, még halkabban, akkor felállsz a zongora mellől, és 
elmész lefeküdni, te ezt megteheted, te mindent tudsz, neked min
den a kisujjadban van, de én nem lehetek olyan büszke, mert én még 
tanulni akarok, ezer és ezer dolog létezik, amit még meg kell tanul
nom, például, hogy csak a harmóniatant említsem, bonyolult dolog, 
és olyankor, amikor valami bonyolult szerkezetet látok, melyről 
nem tudom, hogy hogyan működik, mint mondjuk a telefon meg a 
rádió, nem is beszélve a televízióról meg a repülőgépekről, helikop
terekről, mikor ilyesmit látok, azt kívánom, hogy bárcsak ezer évet 
élnék, mert nézd meg, Norvo, ezt a levegőt, láthatatlan, mi? mar
kolj bele, üres marad a tenyered, pedig hidd el, hogy tele van, itt is 
körülöttünk, képekkel, zenével, tele van emberi hangokkal, már 
most miért lennék én büszke, miért gyűlölném az embereket, csak 
azért, mert azt mondják, hogy büdös cigány vagyok? vagy hogy az 
ágyamba hugyozok, vagy hogy lopok? nem tagadom, eleget loptam 
életemben, loptam, Norvo, valahogy mindig is azt akartam elhitet
ni az emberekkel, hogy az én házamban is rendben van minden; még 
manapság is, ha látogatót várok, fehér lepedőket aggatok a falakra, 
hogy ne látsszon, mennyire nedvesek, kölcsönbe kérek a szomszéd
ban egy szőnyeget, néhány széket, poharat, tányért, evőeszközt, 
vagy mit tudom én; én nem tudom megmondani, hogy miért loptam, 
de valahogy nem is érzem felelősnek magam semmiért, remélem, 
hogy mindig volt okom a lopásra, azért loptam talán, mert én min
dennap úgy akartam érezni magam, mint vasárnap, amikor az asz
talon húsleves párolog, és bor áll literes üvegben, házi bor, a tűzhe
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lyen bő zsírban krumpli sül, rajtam fehér ing, a feleségem haja fris
sen mosott, olyan a színe, mint az ébenfának, és érezni lehet rajta, 
hogy még mindig tart az a kölnije, melyet te egy drogériában loptál, 
mert mindennél jobban szereted, ha az asszonyok jó szagúak, ha 
bőven használják az illatszert, nemcsak egy csöppet a nyakukra, ha
nem az egész testükre, te úgy szereted, ha még a fenekük is kölnisza- 
gú, és a feleségem ott ül előttem, és én nagyon jól tudom, hogy az a 
ruha rajta lopott ruha, meg a ruha alatt a melltartó, az is lopott, meg 
a selyembugyi rajta, az is lopott, de én csak mosolygok, a csirkére is, 
mert az is lopott, mindenre rámosolygok, mert minden lopott, és a 
feleségem is mosolyog rám, ő is tudja, nagyon jól tudja, hogy min
den lopott, hogy én tolvaj vagyok, betörő, szélhámos zenész, nagy 
fehér fogaival beleharap a ropogó húsba, majd káposztafőzelékkel 
tömi meg a száját, meggyszósszal, uborkasalátával, és csak nevet; 
mit nevetsz, Teréz? kérdeztem tőle nevetve, mit nevetsz? mit ne
vetsz? de nem válaszol, tele van a szája, kivörösödik az arca, mint az 
esővizeshordónak az ajtó előtt, olyan a színe, fuldoklik; mi a csudán 
nevethet olyan jót? kérdeztem magamban, és közben én is egyre 
jobban nevetek; mondd, Teréz, nyeld le már azt a húst, és mondd 
meg, hogy mit nevetsz, de hiába minden, ismét fulladozni kezd, mu
togat valamit a kezével, nem tudom eltalálni, hogy mit akar, a köny- 
nyei csorognak, akkor ráförmedek, hogy elég volt már, erre az h s z -  

tallap alá dugja a fejét, nevet, nevet, hogy rázkódik a teste, nagy 
mellei a lopott melltartóban, haja a szemébe csúszik, a lopott haja, 
lopott szemeiből krokodillkönnyek csorognak; de most már aztán 
igazán elég, mondom neki felállva, átfogom hátulról a derekát, és 
felemelem a székről, nagyot rándul, erős, mint egy anyakoca, kitépi 
magát a karjaimból és szaladni kezd az asztal körül, nevet, felkap 
egy poharat az asztalról és fenékig issza, és aztán tovább szalad, 
én meg leülök az ágy szélére; szalad a fene utánad, mondom, ha 
kifáradsz, majd csak leállsz; hozzám vág egy darab kenyeret; te, 
mondom neki, a kenyérrel ne dobálózz, mert az az isten teste; er
re a gyomrához kap mindkét kezével, és meggörnyed; igen, az is
ten teste, értetted, mondom, az istené, az istené; homlokon ta
lál; te, mondom, az anyád istenit de most már elég legyen; ha 
kést szúrnának a mellébe, ő tovább nevetne akkor is, szaladni kez
dek utána, most már komolyan dühbe gurulva, lerántja az asztal
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térítőt, az ebéd a földre zuhan, a lopott csirke, a lopott poharak 
összetörtek a padlón, a lopott bor kiömlött, és a föld beitta; végre 
utolérem, elkapom hátulról, érzem, milyen hatalmas, milyen ke
mény, milyen meleg, az izmok megfeszülnek a hátán, a haja az 
arcomban, mozog, mozog; Teréz, súgom a fülébe, Teréz, mozog, 
és kölniszagú, és egészen vad a nevetéstől, a harisnyatartójával 
bajlódik, a szoknyáját a számra tapasztja, fuldoklom; elég, elég, 
kiáltom; miután kiszabadítom a fejem, kezem a szájára tapasz
tom; elég, mondom neki, de tényleg, de tényleg, közben érzem, 
elönt a melegség, megfogom a mellét, szemei hirtelen elködösöd- 
nek, megfeszül az ágyban, mint a húr: Mihály, Mihály; estele
dik, a földön ülünk és falatozunk, a hús hangyás, a hangyákat 
a kés élén sétáltatjuk, egyszer csak ismét nevetni kezd, de ezút
tal valahogy másképpen, mélyebbről, titokzatosan; igazából 
mondd meg, Teréz, mi bajod van márna? rám néz, könnyek csil
lognak a szemében, odahajol hozzám: hol van? kérdezi: mi hol 
van? mondom; add a kezembe, mondja; nem adhatom, mondom, 
alszik; nem baj, mondja a nadrágszíjamat meghúzgálva, nem baj, 
add a kezembe; mit bánom én, vegyed, mondom neki, és akkor 
a fülemhez hajol: te, te, Mihály, mondja seppegve, izgatottan, 
tudod-e, hogy nekem egy gyerek van a hasamban?
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a kávéházban már ott ült néhány lány; amikor beléptél az ajtón, 
felkapták a fejüket, név szerint is ismerted őket: Szilvia, Renáta, Mi
randa, Enca; bár soha egy szót sem váltottál velük, ha úgy látszott, 
hogy az ismerkedés elkerülhetetlenné válik, mindannyiszor kere
ket oldottál; a kávéházban sem volt nyugtod addig, míg nem lát
tad, hogy valahányan férfitársaságban vannak, akkor a szemük
be néztél, asztalodtól felállva a söntéshez sétáltál, egy doboz ci
garettát vettél, helyedre visszaülve kerested a tekintetüket, el
tökéltséget olvastál ki belőlük, szomorúságot és unalmat, addig 
nézted őket, ahogy ott ültek, ki a térdén egy vadásznak, ki mély 
karosszékben, mely mint egy hatalmas langyos száj nyelte el pa
rányi testét, addig nézted őket, míg könnybe nem lábadt a sze
med a vágyakozástól; a lányok mintha megértettek volna, pillan
tásuk kisebb időközökben vissza-visszatért rád, sápadt arcuk rész
vétről árulkodott, egyikük-másikuk néha hosszabban is rajtad fe
ledte szemét, olyankor tűnte tőén elfordítottad a fejed, nélkülöz
hetetlennek érezted magad közöttük, fontosnak, úgy érezted, 
hogy ha netalán egyszer is hiányoznál a kávéházból, akkor ezek a 
lányok kivétel nélkül összeroppannának azokban a szobákban, 
ahova a vadászok végül is elvitték őket, összeroppannának, mint 
a pezsgőspoharak; a vadászok égővörös camparit itattak velük, a 
telt poharat sokáig tartották kezükben, mint egy virágot, mely
nek nincs illata, egy művirágot, térdükön szándékosan felhúz
ták a szoknyát, a két comb közötti vályú legmélyén, mint egy kö
zelgő fehér nyílás az alagútban, gondosan kimosott alsóneműjük 
villogott, melyet talán épp itt szereztek, a szálloda egyik szobá
jában tavaly vagy múlt héten, másik kezükben cigaretta füstöl- 
gött, abban a kezükben, mellyel körülfonták a vadász nyakát, 
krétafehér, hosszú, csontos ujjukkal annak hajában turkáltak, 
aztán váratlanul nagyot hörpintettek az italból, hosszú műszem-
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pillájuk alól titokban rád nézve, így dacoltak veled, térdükön 
még feljebb csúszott a szoknya, újabb campari érkezett asztaluk
ra, szorításuk egyre hevesebb lett a vadász nyakán, annak egyre 
feljebb csúszó keze már ott maradhatott vékony combjukon, for
ró lehelete a nyakukon nevetésre ingerelte őket, nevetésük 
a velődig hatolt, felelősnek érezted magad miatta, nagy teher 
szakadt vele a nyakadba, arra gondoltál, hogy minden miat
tad történik úgy, ahogy történik, arra gondoltál, hogy ha azon 
nyomban felállnál, és határozott léptekkel elhagynád a kávé
házat, anélkül, hogy egyszer is visszatekintenél, zavarba hoz
nád őket, úgy éreznék magukat, mint a színész a színpadon üres 
nézőtér előtt, elsápadnának, elnémulnának, öngyújtójukat meg
keresve kitámolyognának az éjszakába, és eltűnnének a városba ve
zető úton, a kapukulcsot szorongatva nedves tenyerükben, közben 
tekintetüket kerested ismét, pillantásod le-fel kóborolt arcukon, 
halkan ejtetted ki a szavakat: orrcimpa, orrlyuk, szemöldök, szem, 
szempilla, homlok, halánték, áll: melegség öntött el, drága prémet 
érintettél ujjaddal, gránátalma vörös magja pattant szét a szádban, 
megcsúszott kréta sikolyát hallottad egy táblán, összekuporodtál 
székedben, figyelted őket, jól ismerted minden egyes ruhadarab
jukat, a rövid, térden felül érő szövetszoknyát, anyagáért egészen 
Triesztig utaztak étlen-szomjan, egyenesen Rómából érkezett, 
Milánóból, Velencéből egy szombat délelőtt, vagy péntek este 
színes papírba csomagolva, rafiával átkötve, és melyért akkor ta
lán egy egészen különleges kívánságnak sem tudtak ellentmon
dani a szállodai szoba mélyén, a sötétben, az ágyban, melyen 
gyönyörű vastag, puha pokrócok hevertek, súlyosak, mint egy 
szőnyeg, a város minden üzletét összejárták havi keresetükkel 
zsebükben, de egyben sem találtak hasonlót, hol szerezhette be a 
szálloda a pokrócokat? ezt kérdezték néha egymástól; egyszer a 
derekamra csavartam egyet az esőköpenyem alatt, annyira meg
tetszett, hogy elhatároztam, hazaviszem, bordó volt, már az ajtó 
előtt voltam, amikor a portás utánam szólt, az egyik sarka kilát
szott a köpeny alól; nem, nem ütött meg; nekem sikerült hazavin
nem egy hamutálcát, üvegből van, mit gondoltok, csakugyan ezüst
ből vannak azok a tálcák? nem, nem, tévedsz, az evőeszközök 
azonban valóban ezüstből vannak; milyen szép szobák, parkettel,
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mindennap cserélik a lepedőket; mégis a fürdőszoba volt legked
veltebb tartózkodási helyük, azok a parányi, kád nélküli fürdő
szobák, hideg-meleg vízzel az éj minden szakában, lehet, hogy 
csupán azok csábították őket, a fehér csempék a falakon, amed
dig a zuhanyozás közben kinyújtott kar elé, a színes törülközők, 
melyeket egyenesen Indiából rendeltek; hol van India? a tenger 
partján, homokstrandokkal körülvéve; az én öcsém Hong-Kong- 
ban van, azt írja, hogy jövő tavaszra hazajön és megnősül, hoz
zámész Enca? ahhoz a széltolóhoz? amikor az ősszel itthon volt, 
rám se nézett, két hétig nem volt józan, ezt a karperecet Rióban 
vette; igen, azok a fürdőszobák, órákon át énekeltek, dudorász- 
tak azokban a kis fülkékben, melyek oly gyorsan megtelnek pá
rával, folyatták a csapból a vizet, a zuhanyozó alá ültek, és mez
telen lábukat a magasba emelve, lehunyt szemekkel csorgatták 
a vizet, melyet a legmelegebbre állították, úgyhogy a gerincük is 
belefájdult, és bőrük, fehér áttetsző bőrük pillanatok alatt kivö
rösödött, a körmüket reszelték, aztán összegöngyölődtek a víz
sugár alatt, elálmosodtak, jéghideg sörre, limonádéra szomjaz
tak, ásítoztak, fejük előrecsuklott, miközben a vízsugarak tűk
ként szurkálták a pórusaikat, a zuhanyozó csöve meghajolt a 
mélyből feltörő víz nyomása alatt, hajat mostak lassan, körülmé
nyesen a csap alatt, miközben a szobából észrevétlenül benyúlt 
egy kéz, és meztelen, sovány, lúdbőrös farukra csapott; Arman- 
do, csúnya vagy, si, si, gyere ide, és nézd meg a tükörben, mek
kora a pocakod, kevesebb makarónit, kevesebb sört; mennyibe 
kerülnek Milánóban azok az ujjatlan, magas nyakú pulóverek? 
ismerted azokat a műselyemből készült blúzokat, melyeket időn
ként kicseréltek egymás között, a hamis aranyból készült éksze
reket, divatos érmeket, cipőkben sem szenvedtek hiányt a lányok, 
egyikük-másikuk, ki tudja, mily áron, még azt is elérte, hogy or
vosságot kapott csomagban, injekciókat visszér ellen, melyet az 
egész országban sehol sem lehetett megvenni, az anyja számára, 
aztán futótűzként terjedt el a hír, hogy egyikük másállapotban 
maradt, sugdalózva ültek az asztal körül, arcuk kipirult, míg az a 
lány, akiről szó volt, meg nem érkezett kihívóan testhez tapadó, 
élénk színű selyemruhában, karcsúbban és szebben, mint bármi
kor, elnémultak az asztalnál, nézték, nézték hitetlenkedve, cso
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dálkoztak, hogy semmi sem látszik rajta, éppenséggel semmi ab
ból a nagy tragédiából, nem úgy, mint mikor az embernek patta
nás ugrik ki az arcán, vagy ne adj’ isten, kelés a lába szárán, kö- 
rülsereglik, tapogatják a hasát, semmi, hogy létezik ez? valami
vel többet evett meg vacsorára, a szelek megálltak a hasában, ki
tör a kacaj, felszabadultan nevetnek, egymásra kacsintanak, egy
más combjára helyezik a kezüket, nevetnek, a pincért szólítják, 
és néhány pillanat múlva ott díszeleg előttük nagy, talpas poha
rakban a vérvörös campari, öngyújtók lobbannak a félhomályban; 
dehogy, mondja egy bársonyos alt, nekem néha két-három hó
napig is kimarad a vérzésem, a magasba emelt poharak összekoc
cannak, mióta azokat a külföldi tablettákat használom, nincs sem
mi gondom; a levegő tele van körülöttük illatukkal, egy este azon
ban egyikük mégis hiányzik; hol van? kérdezik egymástól, de vá
laszt nem is várnak; mindent feltételeztem róla, csak azt nem, 
hogy... egy szót sem szólt egész idő alatt, hallgatott, mint 
aki becsinált, hihetetlen, beteg talán? levágta az ujját a gép? 
talán csak nem ment férjhez ahhoz a trieszti kereskedőhöz? 
meghalt valakije? rokonai érkeztek Amerikából; az asztal köze
pére tolják italukat, nem néznek egymásra, a kézitáskákból 
előkerülnek a rúzsrudak, a csillogó fémdobozok a púderral, 
apró üvegek, egy levendulaolajjal átitatott parányi selyem zseb
kendő, suttognak, leveleket mutogatnak egymásnak; egyetlen 
Mirandám, a hajónk tegnap éjjel viharba került, a hullámok át
csaptak a fedélzeten, még a kapitányon is erőt vett a rémület, de 
én éreztem, hogy bármi történjék is, én életben fogok maradni, 
egész idő alatt rád gondoltam, kedves Renáta, köszönöm a dalt, 
amit a rádióval küldettél a hajósok műsorában; egyetlen Szilvi
ám, Calcuttában egy fantasztikus karórát vettem neked, és csak 
a hajón jutott eszembe, hogy tavaly is karórával leptelek meg, 
most nem tudom, mit csináljak, azt akarom, hogy a piros babos 
ruhádban várjál a kikötőben, hogy messziről megláthassalak... 
magunkra zárjuk majd a szobád ajtaját, és a kulcsot az ablakból 
a tengerbe dobjuk; családi fényképek kerültek elő; ez te vagy? 
én, első áldozó voltam; és akkor a kézitáskák ismét becsukód
nak; két hónapot jártunk, mondja még az egyik a pohárba nézve, 
aztán otthagyott, szerettem, senkit sem szerettem úgy, mint őt;
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csend van; ki kérte a kávét? kérdezi a pincér, a cigarettafüst a fe
jük fölött a levegőben, a terem üres, ásítoznak, akkor váratlanul 
a nyitott ajtón kutya szalad be a terembe, a farkát csóválja, el- 
vakkantja magát, a lányokhoz szalad, megnyalja a kezük meg a 
lábuk; mars innen, te undok; jönnek, mondja az egyik lány, jön
nek, ketten-hárman felállnak, rányomják orrukat az üvegfalra, és 
kikémlelnek a félhomályba, ott kinn, a garázsból vezető úton egy
más után tünedeznek fel a vadászok, kutyák ugrálnak rájuk, pi
pájuk füstölög, vállukon puska lóg, még néhány pillanat, és ak
kor belépnek, végigcammognak a termen, az asztalok között fel
döntik az útjukban álló székeket, csikorgó, sárga bőrcsizmájuk
ról sárdarabok válnak el, figyelemre se méltatják a lányokat, akik 
közömbösséget erőltetve magukra, türelmesen, csendben ülnek 
az asztalok körül, a vadászok válláról fejjel lefelé fácán lóg, szí
nes tollazata alatt valahol a testén fekete lyuk tátong, a nyulak 
szájából vér csöpög a kövezetre, sötétlila, testük még hajlékony és 
rugalmas, füzéren, mint a halak, négy-öt apró, színes madár, me
lyeknek nevét a lányok nem tudják, kövér vadkacsa fekszik a 
söntés pultján, tolla véres a szárnya alatt, a kutyák a vért nyalo
gatják a kövekről, a lányok nyugodtan ülnek a helyükön, mert 
tudják, hogy az ő idejük később jön el, a vadászok a pultra kö
nyökölve egyelőre a fegyvereket dicsérik, hosszasan simogatva 
csillogó, fekete csövüket, veregetve a díszes, ki tudja, talán való
di ezüsttel díszített puskatust, a vadászok a kutyák nyakát vere
getik, sajtot dobnak elébük, szalámiszeleteket, a vadászok kezé
ben világítani látszanak a konyakospoharak, harsányan nevet
nek, csoportokban álldogálnak a felvonó ajtaja előtt, egyenként 
tűnnek el a kávéházból a szobájukba átöltözni, utána majd meg
vacsoráznak abban a nagy ebédlőben, ahova oly ritkán vezetik be 
a lányokat, ahol minden csillogott, az asztalokon valódi szalvéták 
feküdtek; elegem van a sajtos szendvicsekből, ne, ne hozass sem
mit, én az ebédlőben akarok vacsorázni, érted, éhes vagyok, ne 
nyúlj hozzám, mit bánom én, keress magadnak másikat, aki majd 
éhgyomorra végzi mutatványait az ágyadban; a lányok cigarettáz
nak, kártyából jósolnak egymásnak, fejüket összedugva némán 
bámulnak egy feketekávés csészébe; te, neked szerencséd lesz, 
itt levél áll meg egy kutya, ami hűséget jelent; kettesben kiszalad
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nak a vécére fésülködni, a szemöldök vonalán igazítani, miközben 
égő cigarettájuk füstöl a mosdó szélén; Lujza, a lépcsőfeljáratot 
kezdted figyelni, néha anélkül, hogy tudomásod lett volna róla, 
sokáig álldogált a lépcsőkanyarulatban, s a karfára támaszkodva 
a kávéházba kémlelt, ha valaki közeledett feléje, felszaladt a lép
csőkön az első emeletre, de néhány pillanat múlva már ismét ott 
állt előbbi helyén, aztán lesétált az előcsarnokba, megállt a kávé
ház ajtajában és betekintett, keresett valakit? egyet gondolva a 
kijárat felé indult, és eltűnt az éjszakában; néha belépett, és 
megállt a söntés előtt, limonádét rendelt, és a pohárral kezében 
lement a kikötőbe, leült egy partra vonszolt csónak tövébe, és a 
földre öntötte a limonádét, fütyörészett, igen, te gyakran követ
ted, utánaosontál, és figyelted egy fa mögül; egy este autó féke
zett le az úton, egy fekete Mercedes, a vezetőt nem láthattad, 
háromszor tülkölt, Lujza éppen a kikötő felé tartott, a tülkölésre 
megfordult, és szaladva indult az autó felé, egy pillanat, és máris 
eltűnt annak sötét belsejében, a motor felberregett, az autó las
san elindult a város irányába; az éjjel lesétáltál a városba, és órák 
hosszat őgyelegtél a kikötői sétány mellett álló autók között, a 
fekete Mercedesnek azonban nem sikerült nyomára bukkannod, 
hajnalban értél vissza, Lujza addigra a szobájában volt; a kávé
ház ajtaja váratlanul kicsapódik, egy öreg parasztasszony áll a 
küszöbön, hunyorog a fényben, mindenki elhallgat, az asszony 
fürge léptekkel megindul az asztalok között, a vadászok füttyög- 
ni kezdenek, de ő ügyet se vet rájuk, a lányok közelébe érve meg
torpan, egyenként veszi szemügyre őket; Enca, Enca, kiáltja el 
magát, te kurva, kitaposom a beleidet; a vadászok hirtelen elhall
gatnak, hátat fordítanak a jelenetnek, a lány elsápad, feláll, oda
megy az anyjához: mit keresel te itt, mama, mondja, menjél szé
pen haza; az asszony hallgat; menjél csak, mama, mondja a lány, 
menjél már, teszi hozzá idegesen, és kiszalad a vécére; az asszony 
lassan kisétál a nyitott ajtón, kinn a sötétben megáll egy pillanat
ra, majd visszalép, és becsukja az ajtót maga mögött; valaki a vál- 
ladra tette a kezét, Bruno, szevasz, Bruno; te, mondja a füledhez 
hajolva, látod ott azt a kis feketét, ott ül a fogasnál, ha akarod, 
idehozom, vagy felküldöm a szobádba; leül; mit iszol? kérdezi, 
hidd el, csuda egy nő, szűk, mint a gyűszű, a vér elöntötte arcod,
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békebeli Singer, tegnap jött Rijekából egy vámossal, egészséged
re, ezt a pálinkát halfejből főzték, te, egy kérésem lenne, minek 
álljon a szobád üresen, add kölcsön néhány órára, találtam egy 
vekkert, és meg akarom nézni a belsejét; miközben beszélt, szó 
nélkül kihúztad a kulcsot a zsebedből, és a kezébe nyomtad: nincs 
nálam apró, mondta felállva, beszélj a lelkére a pincérnek a ne
vemben; miután magadra hagyott, felálltál, és megindultál az aj
tó felé; hej, ti mali pederu, kiáltott utánad egy lány, hangja isme
rős volt; céltalanul őgyelegtél a parkban, van gyufád? szólított 
meg valaki a sötétben, egészen közel jött hozzád, érezted a lehe
letét arcodon, miközben az égő gyufaszálat arca elé tartottad, fel
ismerted; beszéltél Brúnóval? kérdezte; nem engedte el a kezed, 
míg a gyufa el nem égett; fizess valami italt, mondta, nincs hol 
aludnom ma éjjel, megfürdethetnél, fizess egy kávét, eh, mondta 
váratlanul ellökve magától, felismerlek a szagodról, menj az utáni
ból; magadra hagyott, egy padra ültél, s mint olyankor mindig, ha 
érvekre volt szükséged ahhoz, hogy valahogy áthidald azt az el
keseredett állapotot, melybe az emberi szavak juttattak oly gyak
ran, a szavak meg a rád irányuló tettek, behunytad szemed, arra vár
va, hogy képzeleted kitermelje a valóság elleni mérget, hisz a 
valóság fullánkjaival tele volt a húsod, annak a valóságnak a ful
lánkjaival, amely ugyanakkor mérhetetlenül vonzott is, mint egy 
injekciós tű hatolt a bőröd alá, nyersen erőszakosan, rést ütve a 
vénán, mintha csak az a vércsepp lenne a célja, mely sűrűn, ko
csonyásán a karodon remeg, mint egy szederpuding a tányéron, 
miután a tűt kihúzták belőle; órákon át üldögéltél így csukott sze
mekkel sötét zugokban, három kő között a parton, a negyedik a 
víz volt, olyan érvek kiagyalásával töltve időd, melyek az első 
pillanatban, közvetlenül azután, hogy megszülettek, megdönthe- 
tetleneknek tűntek, de már a következőben nevetségeseknek; 
nem létező, de lehetséges vádak ellen érveltél, vádak ellen, me
lyekre hevesen reagált minden porcikád, a vádlónak csupán mély, 
öblös hangját hallottad valami hosszú-hosszú alagút belsejéből: 
nem jelentkeztél be, igaz? megremegtél, összébb húztad magad 
a pádon; ismétled önmagad, mondtad halkan, ezt már számtalan
szor hallottam; a vádló kisvártatva egy kút fenekéről szólított, 
egy mély-mély kút fenekéről, mint a lelkiismeret: nincs igazolvá
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nyod, hallasz? szavazni nem szavaztál az idén sem; a népképvise
lőinket karrierista fajankóknak tartod, drágállod vezetőségünk 
hosszú hajóútjait, a zsidóknak tapsoltál, folytassam? rémülten 
nyitottad ki szemed, a szomszédos padra szerelmespár ült le, csó- 
kolóztak, de a sötétben úgy tűnt, mintha verekednének, fel-fel- 
szisszentek, hadonásztak karjukkal, a nő táskája a földre esett, 
Rodolfo, ó, Rodolfo, mia Rodolfo hajtogatta a nő, a szerelmet 
reklámozták; Lujza, a kávéház üres volt, a pincér az előcsarnokban 
beszélgetett a portással, tanácstalanul álltái a söntés előtt; gyere ide, 
szívem, a mamához, szólalt meg ekkor egy női hang a terem mé
lyén, gyere ide, szivikém; egy kövér nő ült az egyik oszlop tövé
ben, és amikor feléje fordultál, felállt, látásból ismerted, a pos
tán dolgozott, a lányok mamának szólították, megfogta a kezed, 
húzni, vonszolni kezdett a felvonó felé, a pincér és a portás abba
hagyták a beszédet, amikor észre vettek benneteket, mosolyog
tak; vidd fel a szobádba, Bobi, mondta a portás rád kacsintva, jó 
csaj, én mondom neked; minden erőd összeszedve kitépted ma
gad a nő kezei közül, és szaladni kezdtél a lépcsőn, el innen, csak 
el innen, minél előbb el innen, hajtogattad magadban futás köz
ben, el, még ma éjjel, akárhova, vonattal vagy hajón, mindegy, 
messzire el innen, nagyon messzire; könnyek gyűltek a szemed
be, a folyosón lelassítottál, az ajtókon át kacagás, pohárcsöröm
pölés, rövid, éles sikolyok, sírás, nyöszörgés szűrődött ki, meg
álltál az ajtód előtt, erőtlennek érezted magad, fáradtnak, a kul
csot kerested a zsebeidben, végül is az ajtóban találtad meg, be
ugrottál a szobába, leemelted a szekrény tetejéről az útitáskád, 
és dobálni kezdted bele a ruhadarabjaidat, sietségedben lelökted 
a hamutálcát az asztalról, a zajra valaki megmozdult az ágyon, 
villámgyorsan megfordultál, Bruno, akartad mondani, de a szó az 
ajkadra fagyott, az ágyban Lujza feküdt, az ágyadban
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ez a kis cérnaguriga olyan magabiztos, mint egy káplár, gon
doltam magamban, ez semmitől sem riad vissza, hogy rám ijesz
tett azzal a bottal, elvégre én mégiscsak férfi vagyok, ő meg egy 
kis taknyos, egy szivacs, akárhogy vesszük is, hátra kellene csa
varni a kezét, és kifaggatni vagy berúgatni; cigarettázva ült az 
ágyon, gondolatokba mélyedve; milyen ember az a Tumbász? 
kérdezte váratlanul, s lelépett az ágyról; hogyhogy milyen em
ber? mondtam, ember, mint a többi, nem láttad az előbb? iszik? 
kérdezte; igen, mondtam, de sohasem viszi túlzásba, mi zenészek 
tudniillik mindnyájan iszogatunk; van családja? a feleségével 
nincs megesküdve; van háza, földje vagy autója? nincs, mond
tam, nem tudom, miért, mert különben eszes gyerek, egy kicsit 
túlságosan is rafinált, egy tucat kocsmáros sem bírna vele, tavaly 
télen kétszer adta el ugyanazokat a hízókat a szövetkezetnek; 
egyszerre jókedvem kerekedett, megfeledkeztem a zsilettekről; 
igyál meg egy pohárral, mondtam Lujzának, vágj egy kicsit eb
ből a sonkából, a Petyi, az ha jól összeszedi magát, akár százig 
is elszámol, mondtam teleöntve az előttem levő vizespoharat pá
linkával, az a zsilettügy meg már amúgy is elévült, minden 
embernek van egy-két hasonló ügye az életben, te azt hiszed, 
hogy minden gyilkost elkap a rendőrség? igyál még egy kortyot, 
és aztán mondd meg végre, hogy honnan a fenéből tudtad meg az 
egészet, mi vagy te? kém? minden volt már az ágyamban: gőz
eke, palacsintasütő, káposztásdézsa, horgolótű, gázpalack, csak 
éppen te hiányoztál, nekem te nem fogsz hazudozni, nem vagy 
te bécsi, te egy kis síksági kurva vagy, egy icipici mezeiegér, 
aki megjátssza az előkelőt, közben meg a városi vécén mosakszik 
reggelente, te egy darab vajas kenyérért most is a falra másznál, 
egyél, egyél, a Skatulya Mihály nagy szíve a kurvák menedékhe
lye; én a maga helyében vigyáznék arra, hogy mit beszélek,
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mondta nyugodtan, és erre elhallgattam; nézd csak, gondoltam 
magamban, ez nem fél tőlem, az a pisztoly mégsem lehet olyan 
ártatlan játékszer a táskájában; elsápadtam, mit akar ez velem? 
hogyan is történt az egész? igyon meg még egy pálinkát, mond
tam neki; azt a tarackos... hát most meg miért magázom egy
szerre; tudja, mi zenészek nem sokat adunk a külsőségekre, ne 
haragudjon, mi olyanok vagyunk, hogy nem nagyon hiszünk sem
miben, mi azt mondjuk, a nő az nő, ha nem kurva, ha meg az, ak
kor csak az, és semmi más, persze a szemébe nem mondjuk meg 
ezt, kivárjuk az alkalmat, és akkor a farára vágunk a folyosón; 
egyszer, emlékszem, a fejeseknek játszottunk egy régi kastély
ban, jó néhány évvel ezelőtt, amolyan igazi bankett volt az, 
békebeli, meghívókkal, pezsgés, mely úgy kezdődött, hogy mi
után a fékek megszűntek csikorogni a parkban, a portás bezárta 
az ajtókat, úgyhogy nem volt tovább se ki, se be, a díszteremben 
valaki beszédet mondott, hogy így meg úgy, a munkásosztály 
életszínvonala stb., mi zenészek sohasem hallgatjuk a beszéde
ket, alig várjuk, hogy az elnök úr rákapcsoljon, hogy kihúzódhas
sunk a ruhatárba szendvicset pusztítani, nyakaltuk a gyümölcsle- 
veket, hogy a végén már bugyborékolt a hasunkban, időnként 
ki-kiküldtünk valakit közülünk, hogy nézzen utána, mondják-e 
még; a pincérek ott ácsorogtak körülöttünk, az este egy fiatal gi
táros játszott velünk, úgy hívták, hogy Dénes, egész idő alatt úgy 
viselkedett, mint egy kofa a rendőrségen, lámpaláza volt, meg
fogta a karom, és behúzott a díszterembe: Skatulya, mondta izga
tottan, látja azt a nagyot ott? melyiket? ott áll az emelvényen, a 
díszterem tömve volt, az emberek az asztalok közén álltak, mint 
egy operettben; látom, látom, mondtam Dénesnek, mi van vele? 
nem látja, mondta, tele van a melle kitüntetésekkel, itt még a nők 
is kitüntetéseket hordanak; remegett, mint a kocsonya; ugyan, Dé
nes, mondtam neki, azért nem kell mindjárt betojni, várjál egy kicsit, 
hát te még sohasem játszottál banketton? várjál csak, mondtam, 
miközben játszani kezdtünk. A Kék Duna, Marica grófnő, Csár
dáskirálynő, egyveleg, de Dénes, annak ellenére, hogy finom 
füle volt, olyanokat fogott, hogy oda kellett állnom mögéje a bő
gővel, és valahányszor melléfogott, hátba rúgtam, teljesen eszét 
vesztette, belesüketült a kitüntetésekbe; látja, látja, mondta a
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szünetben, nem táncolnak, változtatni kellene a repertoáron; 
várjál, várjál, mondtam neki, hát nem látod, hogy esznek; csend 
legyen, fordult erre hátra az énekesnő, a Bozana; te meglehet, 
ismered is, Norvo, a Varangyban énekelt Szenttamáson, Kávéval 
ment ki külföldre nemrég, a Kávé úgy hívta, hogy gerla, gerla 
moja, gerlamojaadjegyötezrest; cuti vec jednom, Denika, jer cu 
da prdnem u mikrofon, mondta sziszegve, mire Dénes elhallga
tott, homlokán verejtékcseppek gyöngyöztek, úgy éjfél felé egy
szer csak szalad a ruhatár irányából: Skatulya, mondta, képzelje; 
mit képzeljek, Dénes? az, akit az előbb mutattam; mi van vele, 
kérdeztem, részeg, vagy a szakácsnőket zavarássza? nem, nem, 
szobára vitte Bozanát, a saját szememmel láttam, bevitte az iro
dába, és az ajtót bezárta; természetesen, Dénes fiam, jártál te 
már irodában? jártam, mondta; no, ha jártál, akkor biztosan ész
revetted, hogy milyen szélesek ott az íróasztalok; inni kezdett, 
és hajnal felé már olyan részeg volt, hogy alig állt a lábán, később 
elaludt egy széken, kezében a gitárral, időnként felkapta a fejét, 
és dühösen rávágott a húrokra, szerencsére akkor már senki sem 
ügyelt a zenére, a társaság erősen megfogyatkozott, hajnalodott, 
leraktuk a hangszereket, és az asztalokon kezdtünk turkálni, 
csontokkal kezünkben őgyelegtünk a hosszú folyosón a csillárok 
alatt, aztán összepakoltunk; amikor az utcára léptünk, odajött 
hozzám Dénes; pszt, pszt, mondta, gyere, mutatok valamit; fél
rehúzott egy bokor mögé; idenézz, mondta, idenézz, mit szerez
tem; előrenyújtott tenyerén két kitüntetés csillogott; nekem adta, 
mondta; nem tudom, mi van vele, sohasem találkoztunk többet 
utána, harmadnapra a tengerre utazott, nem ismered, Norvo? 
olyan kis, vézna gyerek, pattanásos arcú, az anyja mosónő a Sza
badság Szállodában; látja, mondtam Lujzának, látja, na mit is 
akarok mondani, teletöltöttem a poharam, mi zenészek minden
kit magázunk, ha kell, azt mondjuk, ön, mint a papoknak a hábo
rú előtt, elvtárs, uram, mit számít az, ha magunk között 
úgyis mindenkit letegezünk, mindenkit, még az atyaistent is, neki 
még nem játszottunk, igaz, egyszer sem, de nemsokára eljön an
nak is az ideje, uh, ha biztosan tudnám, hogy ott fenn nincsenek 
szőrös angyalok, úgynevezett arkangyalok, mert kérdem én, ho
gyan magázzak én valakit, ha előző este a szájában vájkáltam a
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vécén, pedig mi zenészek előbb-utóbb olyan helyzetbe kerülünk, 
hogy ezt kell tennünk, ezért én nem is izgulok nagyon, amikor a 
bankett kezdetén odajön hozzánk az elnök úr vagy az igazgató úr, 
és két kezét vállunkra téve beszélni kezd, hogy reméli, mi, 
a zenekar, rendesen fogunk viselkedni, úriemberekként az egész 
éj folyamán, hogy nem fogjuk leinni magunkat, mint a disznók, 
és hogy nem nyúlunk az asszonyokhoz meg a lányokhoz, egyszó
val, ne úgy, mint a cigányok, helyesebben, legyetek úri cigányok, 
arról meg, amit láttok majd az éj folyamán, senkinek egy szót 
se, sehol; mi csak állunk és bólogatunk; hej, pöcsös, szólal meg 
valaki közülünk a hátam mögött halkan, a porban húztad a vala- 
gad akkor, amikor mi m ár... tessék, fordul vissza az igazgató 
úr, van valami kérdés? a szemébe néztem, de gyorsan lesütöttem 
a szemem, ki látott már büszke muzsikust; csípőre tett kézzel 
áll előttünk; igenis, igazgató úr, mondom; mi igenis? kérdezi 
elvörösödve; mindent megértettünk, mondtam, minden rendben 
lesz; a múlt héten itt a szigeten is összejöttek, ünnepeltek vala
mit, az ünnepélyre a városelnök is eljött, aki egy nő, méghozzá 
nem is akármilyen, nagyokat kezdtünk nyelni, amikor megláttuk, 
beszédet tartott, rövid leszek, mondta az elején, de annyira be
lejött, hogy sehogy sem tudta abbahagyni, talán először életünk
ben mi is hallgattuk a beszédet, persze egy szót sem értettünk 
az egészből, miközben beszélt, a zenekar irányába nézett, és idő
ről időre ránk mosolygott; te, lökött meg a Tumbász, a csaj rám 
harapott; milyen csaj, kérdeztem körülnézve, én nem látok itt 
egyet sem a közelben; vak vagy, mondta a Tumbász idegesen, s 
ádámcsutkája le-fel ugrált; istenem, sóhajtotta, milyen szépen 
beszél, bírom az okos csajokat; elment az eszed, mondtam, vedd 
be a pofád a kirakatból, még hogy csaj, a hamburgi ápolónőd az 
egy csaj, hát nincs benned egy szemernyi tisztelet sem? az elnök
nő ismét ránk mosolygott, mire Tumbász idegességében lenyo
mott egy billentyűt, a harmonika olyan hangot adott, mint a liba, 
mikor a nyakát elkapják, mindenki felénk fordult, a beszélő köz
ben egyre hangosabban ismételgette utolsó mondatát; te, Skatu
lya, lökött meg ekkor a másik oldalról a főnök, a beszéd után 
játsszatok egy egyveleget, nekem dolgom van; az elnöknővel? 
kérdeztem; mit csináljak, mondta a főnök, ha nem megyek, ab
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ból még baj keveredhet, azt tudod, hogy a szigetet a város do
tálja: igen ám, mondtam, csakhogy a férje is itt van; hol? kér
dezte a főnök; ott áll mellette balról, mondtam; az a kis köpcös? 
az, mondtam; fogalmam sem volt róla, hogy ki lehet az a kis köp
cös, az elnöknő nekem is megtetszett, ott táncolt előttünk egy 
tisztnek a karján, aki minden második-harmadik ütem után meg
alkuvásra kényszerítette a dobosunkat, mindannyiszor ütemet 
váltott, amikor a tiszt eltévesztette a lépést; Lujza ásított: értem, 
értem, Skatulya, mondta, tudom, hogy hova akar kilyukadni; hát 
persze, mondtam, a Tumbász után a főnök próbált nála szeren
csét, és neki is sikerült, de ha hiszed, ha nem, Lujza, az a nő 
megjárta a háborút, és én igazat adtam neki, igazat adok neki 
most is, akkor, amikor fiatal volt, egy rozsdás puskával heve- 
részett a sárban, latyakban, én igazat adok neki, Lujza, mert az 
élet rövid, nagyon is, az embert műanyagból kellett volna készíte
ni annak idején, hogy tovább tartson, két vödör víz, két marék 
por, egy kis törmelék, meszes szalma, ez az ember, Lujza; ugyan 
ne sírjon már, Skatulya, mondta Lujza, teleöntve a poharam; 
nem, nem voltam én részeg, Norvo, azért sírtam, mert megsaj
náltam azt a nőt, akinek egy puskával kellett hemperegnie, míg 
fiatal volt, öregségére meg egy Tumbásszal; eszembe jutottak 
mindazok, akiket egyszerűen lelőttek a háborúban, nagyon saj
náltam őket, hát miért mentetek oda? miért? oda, ahol ve
szélyes volt, mért dugtátok ki a fejeteket, minek kellett kiku
kucskálnotok? látjátok, én élek, nem akarok dicsekedni, de én 
értettem a módját, hogy hogyan kell elbújni, ha lövöldözést hal
lottam, én szépen fogtam magam, és nyomás, gyorsan le a pin
cébe a föld alá, mert a föld alatt, ott a legbiztosabb, nekem 
mondhat akárki akármit, az embernek nem szabad olyankor gon
dolkodással vesztegetnie az időt, gondolkodni előbb kell, béke
időben; mire a szirénák megszólaltak, én már régen lenn voltam a 
faládák között, a sarokban, mert ott a legbiztosabb, a sarkok a 
legbiztosabbak földrengéskor is, a fejem bedugtam egy faládába, 
ha minden összedől, az egész világ, én élve maradok, mert ha a 
föld betemet is, lélegezni akkor is tudok majd, víz is van velem, 
arra az esetre, ha égni kezd a pince nádfedele, egy kis dézsában, 
az embernek nem szabad elhagynia magát, mennyiből áll telehor
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dani vízzel egy kis dézsát? ha az ember ruhája meggyullad, akkor 
viszont jó hasznát veszi, beleül a dézsába, és élve marad, ha pa
rázs esik az ember hajába, egyszerűen belenyomja a fejét a vízbe, 
így maradtam én élve, így maradt az én nevem az iga
zolványomban, és nincs, hála istennek, falra írva aranybetűkkel, 
így van nekem két lábam, két kezem, két szemem, két fülem; ne 
sírjon, Skatulya, mondta Lujza, miért sír? semmiért, semmiért, 
mondtam, képzelje el, Lujza kisasszony, csupasz kézzel rohamoz
ták a bunkerokat, csupasz kézzel a tankokat, miért? miért? ezt 
kérdezem én, Lujza kisasszony, én ezt sohasem fogom megérte
ni, hát nem akadt egy sem, aki azt mondta volna nekik, 
vigyázzatok, ha tankot láttok, másszatok fára vagy valahová, mit 
tudom én, Lujzácskám, angyalom, te kis virág, petiflőr, én nem 
mondom azt, hogy ártatlan vagyok, én nem vagyok ártatlan, csó
kolom a kezedet meg a homlokodat meg a hajad; üljön le már, ül
jön le a fenekére, összevissza nyálazott, mondta, ellökve magá
tól, inkább azt mondja meg nekem, hogy mi a valódi neve a fő
nöknek; Lajcsó Imre, mondtam, miért kérdezi? csak úgy, mond
ta, finom embernek látszik; micsoda? mondtam, hogy ő fi
nom, én ismertem néhány finom embert, például a Krajcárt, a he
gedűst, aki most Ausztráliában van, az egy este háromszor váltott 
inget, a Vinkó, a fagottos meg állandóan szagos szappant hordott 
a zsebében, a kis Halász is finom ember volt, a timpanós, egy iga
zi grófkisasszonyt vett el feleségül Németországban, ők voltak a 
finom emberek, a főnök hitvány féreg mellettük, három felesége 
van, és mind a három másik köztársaságban, az első feleségétől 
két fia van, a másodiktól egy lánya, a harmadiktól egy fia meg 
egy lánya; várjon csak, mondta Lujza, várjon egy pillanatra; ma
ga elé tette a noteszát az asztalra, valamit belejegyzett; egy német 
asszonnyal él együtt itt a szigeten, aki egész nyáron itt lesz, ide
genvezető, most az pénzeli, az hordja bárba, moziba, ha szabad
napunk van, hetente egyszer Triesztbe, de mióta a főnök kutyáját 
megmérgezték Hercegnoviban, azóta egyszer sem voltak odaát, 
Triesztbe ugyanis kutyaeledelt jártak vásárolni, visszafelé rend
szerint Koperban tartottak pihenőt, karonfogva sétáltak a város
ban, postára adták a konzervdobozokat a kutyaeledellel, két civil 
ruhás rendőr egyszer bekísérte őket a rendőrségre, a német nő,
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Gerdának hívják, ott összeesett; kinek van konzervnyitója? kér
dezte a rendőrparancsnok, alaposan szemügyre véve a főnö
köt, jobb, ha előre bevall mindent, mondta, még mielőtt felnyitnánk 
a dobozokat, igen, itt vannak, a postáról hozattuk el őket; nincs mit 
bevallanom, mondta a főnök; az én eszemen nem lehet túljárni, 
mondta a rendőrparancsnok; sajnos, a dobozokban kutyaelede
len kívül nem talált semmi mást, és ezen annyira feldühödött, 
hogy azt mondta a főnöknek, a továbbiakban minden lépését kís
érni fogják; Gerda időről időre elviszi a Lim-fjord egyik falatozó
jába, és osztrigát etet vele, a főnök néha hatvan darabot is meg
eszik, de hasztalan; naponta száz darab se tudna lelket verni az én 
loknimba, Skatulya, mondta épp a minap; meg van győződ
ve, hogy kész, hogy kikészült, látta azt a kötést a szemén? láttam, 
mondta Lujza, megnyálazva a ceruza végét; azt úgy szerezte, 
hogy a napokban összeesett, és belevágta a fejét az ágy sarkába, 
összeesett, miután előzőleg órákon át nem sikerült bemeleged
nie, annak ellenére, hogy a nő, Gerda, mindent megkísérelt, an
nak ellenére, hogy a főnök is mindent megkísérelt, van az úgy né
ha, a fürdőszobában kezdték, az ágyon folytatták, és a padlón, a 
sarokban fejezték be eredménytelenül, így mesélte a főnök; ak
kor aztán felálltam, mondta, éreztem, hogy szédülök, le akartam 
ülni az ágy szélére, de még mielőtt elértem volna, elvágódtam, 
harminchat éves vagyok, érted, mondta, őszre leszek harminchat 
éves; sírt, mint egy gyerek, úgyhogy én is majdnem sírva fakad
tam, de szerencsére megéreztem rajta, hogy ivott, az egésznek az 
oka ez a trombita, mondta, és felemelte, hogy majd a földhöz 
vágja, elkaptam a kezét; huszonöt éves sem volt, amikor egy 
nyáron először utazott le a tengerpartra egy zenekarral, Herceg- 
noviba, ott ismerkedett meg első feleségével, harmadnapra rá fel
vitte a szobájába, de aztán a nyár folyamán megfeledkezett róla, 
időközben egy pincérlánnyal járt, aztán egy olasz orvosnővel, 
akit egy amerikai fodrásznő követett stb., minden rendben volt 
egészen addig, míg el nem jött a szezon vége, éppen csomagolt a 
szobájában, amikor kopogtattak az ajtón, az egész olyan volt, 
mint egy rossz álom, mondta a főnök, két sötét ruhás alak lépett 
a szobába pisztollyal kezükben; Lajcsó Imrét keressük, mondták; 
én lennék az, mondta a főnök; kisült, hogy a felesége két öccse
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volt a látogató, a főnök kezdetben nem is volt tisztában azzal, 
hogy melyik lányról beszélnek, hogy ki az a lány, akit neki, Laj- 
csó Imrének, zentai születésű szabadkai lakosnak, egyetemistá
nak sürgősen el kellene venni feleségül; kiről beszélnek maguk? 
kérdezte a főnök, én nem emlékszem semmiféle Milicára, de mi
után a két fekete ruhás kétszer egymás után a padlóra terí
tette, váratlanul minden eszébe jutott; ja, Milica, mondta, igen, 
igen, hogyne, hogyne, három napi gondolkozási időt kérek, csu
pán három napot, mondta, de csak öt percet kapott, a két fekete 
ruhás az ágyra ült, és karóráját nézte, amikor az ötödik perc is el
múlott, a főnök azt mondta nekik, hogy minden rendben van, de 
nem azért, mintha megijedt volna, hanem mert eredetileg is azt 
tervezte, hogy Milicát elveszi feleségül; a nő másállapotos volt, 
másnap találkoztak; ezt megkeserülöd, mondta neki a főnök; egy 
hétre rá megesküdtek, fiuk született, aztán még egy, a főnök egy 
kutyát vásárolt, és Arabellának nevezte el, hosszú sétákat tett a 
kutyával a környéken, és egy este csendben kimá
szott az ablakon, és elindult az állomás felé, de a két testvér Sza
rajevóban utolérte; bárhová mész ebben az országban, mi min
denhol megtalálunk, mondták neki, ennek ellenére a főnök két 
hónap múlva ismét meglógott, ezúttal sikerült Mariborig eljutnia, 
ahol a második felesége él, onnan Zágrábba ment a harmadik fe
lesége után, aki egy télen Mariborban énekelt a bárban, de a két 
testvér mindenhol ráakadt, váratlanul beállítottak a gyerekekkel, 
és a főnök nyakán hagyták őket, a főnök csak a múlt nyáron tudta 
meg, hogy ki is tulajdonképpen a gyerekek igazi apja, egy hajós- 
kapitány, van úgy, hogy mind a három felesége egyszerre érkezik 
ide a szigetre, szerencsére a főnök, ha mást nem is, tud beszélni a 
nyelvükön, amikor eljön az evés ideje, maga köré ülteti őket, és 
az ebédjét, mely a szerződés értelmében jár neki, három részre 
osztja, úgy, hogy a saját tányérja üresen marad, egy pohár vörös 
borral a kezében ül és nézi a három asszonyt, ebéd után fürdeni 
viszi őket, bolondozik, a vízben, csak amikor az elkövetkező éj
szaka jut eszébe, csak olyankor áll le egy pillanatra a nyílt tenger 
irányába nézve, kiúszik a partra, és egy bokor alá fekszik, al
szik estig, este játszás közben egyre gyakrabban sétál el titokban 
a söntésig, ke verteket iszik, mire a táncnak vége, holtrészeg, az
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asszonyok támogatják fel a szobájába, azok vetkőztetik, babus
gatják, és miután elaludt, marakodni kezdenek a nyitott ablaknál 
hajnalig, haj. . .  elaludtam, Norvo, nem is hallottam, mikor távo
zott el a szobámból, azt álmodtam, hogy a táskájával felszalad
tam egy magas sziklára, és még egyszer ellenőriztem a revolverét, 
forgattam a kezemben, és tudtam, hogy élesre van töltve, akkor 
valaki megragadott hátulról, és én minden erőmmel azon voltam, 
hogy megforduljak, hogy felismerjem a támadót, a revolvert a fe
jem fölé emeltem, és az ismeretlen támadót megcélozva mögöt
tem, elsütöttem, a golyó a gerincembe fúródott, lassan csúszott 
lefelé a velőmbe, miközben éreztem, hogy zuhanok, mielőtt a víz 
alá merültem, még sikerült visszanéznem, fel a sziklára, a főnök 
volt fenn egy fehér lovon, mosolygott, akkor a padlóra estem és 
felébredtem, levetkőztem és befeküdtem az ágyba, Lujza, ha jól 
emlékszem két hétig maradt utána a szigeten, szobát bérelt, sokat 
láttam azokban a napokban együtt a főnökkel, aztán a Tumbász- 
szal kezdett ki, de az azt mondta, hogy mereggy, mereggy, na
gyon sovány a feneked, olasz gyerekek játszottak vele esténként 
a pádon a sötétben, majd egy napon eltűnt, hogyan történhetett, 
hogy mindezek után képes voltam róla megfeledkezni? a nyár fo
lyamán a főnökkel levelezett, a levelei Bécsből érkeztek tényleg, 
egyiket a főnök az ebédlő asztalán felejtette, miután elolvasta, 
magamhoz vettem, és a szobámban nekiültem, hogy majd elolva
som, de az egészből semmit sem értettem meg, Velencében süt a 
nap, Isztambulban nagyon olcsó a narancs, ilyen hülyeségekkel 
volt tele az egész oldal, végképp elment az esze a főnöknek is, 
úgy látszik, gondoltam magamban, egyszer megkérdeztem tőle, 
hogy ki az a kis bécsi lány, aki itt járt a szigeten, és akivel ő most 
levelez; hát nem tudod, mondta, ismerted a Zsanért? ismertem, 
mondtam; na, annak a lánya, mondta
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nézd csak a kezét, megmutatom, bár az utolsó pillanatban is 
visszaránthatja, kicsúszhat tenyeremből, mint a nedves szappan, 
vagy egy gondosan megtisztított hal 

egyelőre ne gondolj a testre itt közöttünk, lesz még alkalmunk 
bőven hegyes térdeit megcsodálnunk, az aránytalanul nagy lábfe
jet, az izmos lábszárat, mint a rövidtávfutóknál, s a két tökélete
sen sima, törzsből lelógó comb, mint két fejtetőre állított teke
bábu, megannyi kiábrándító részlet, a keskeny csípő s a hiányzó 
hús, a hiányzó puha, meleg zugok és még néhány dolog, melyet 
megszoktunk képzeletünkben, ez a minden illattól mentes ke
ménység lenne e nőnek minden támasza? a fehér selyem alatt 
nem láthatod a mellkasat, igen, a mellkast, mint egy gyerekhajó 
váza, s a felkunkorodó vállak, a nyak, mint egy piramis, melynek 
csúcsán oldalra csúszva lóg a hold, s a repülő lapockák égő
vörös pettyekkel tarkítottan, foltosán, mint a lepkeszárny...  

látnod kell ezt a testet 
látnod kell ezt a testet 
látnod kell ezt a testet 
látnod kell
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te mit gondolsz, Norvo, van isten? 
néha, ha az eget nézem este 
fura gondolatok jutnak eszembe 
meglehet, hogy a mi földünk 
csupán egy nagyobb bolygó 
büntetőtelepe
meglehet, hogy mi élők valahányan 
fegyencek vagyunk csupán 
ötven, hatvan, hetven évre ítélve
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ugyan min töröd a fejed? kérdezte Lujza; a szoba közepén ál
ltái, a meglepetéstől elakadt lélegzettel, kezedben egy piszkos ha
risnyát szorongatva 

te mindig ilyen szótlan vagy? kérdezte, mi ismerjük egymást, 
hajói tudom, igaz, csak látásból, ez a te szobád? 

az enyém, mondtad, a harisnyát észrevétlenül a zsebedbe dugva 
az enyém szakasztott ilyen, mondta ásítva, pfuj, utálom a hal

szagot, nyisd már ki, légy szíves, az ablakot, az embernek felfor
dul a gyomra, ő hol van? 

ki?
Bruno, mondta 
nem tudom, mondtad
egyszer beengedtem a szobámba, egy hétig szellőztettem utá

na, annyi bizonyos, hogy oda többet nem teszi be a lábát, van 
egy cigarettád, van vagy nincs? 

mi? kérdezted
szűzanyám, mondta a fejéhez kapva, nagyothallasz? legyintett 

egyet, és a fal felé fordult, körülnéztél a szobában, akkor vetted 
észre, hogy a padlón szertehányva hevertek ruhadarabjai, a szék 
alatt, az ágy mellett a harisnyái, a kitárt ajtószárnyon a szoknyá
ja, a sarokban, a szemétkosár mellett a melltartója és cipője, 
hirtelen felült az ágyon, és a lepedőt a nyaka köré tekerte 

tudod mit, mondta, egyezzünk meg mindjárt, én itt számítok 
ugyanis aludni a szobádban ma éjjel, ne kérdezd, hogy miért, csu
pán annyit mondj, hogy lehet-e vagy nem; lenyúlt a padlóra, és 
kotorászni kezdett az újságlapok között, valamit keresett; egy té
tova lépést tettél az ágy felé 

ne, ne, állj, kiáltotta el magát, egy lépést se közelebb; vissza- 
ugrottál

a szemüvegem itt van valahol az újságlapok között, mondta,
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még csak az hiányozna, hogy rálépj; térdre ereszkedtél, és óvato
san mászni kezdtél az ágy felé

aranyos vagy, mondta, amikor a szemüveget átnyújtottad neki; 
oly közel hajolt hozzád, hogy arcodon érezted leheletét

akkor megegyeztünk? kérdezte, miután orrára biggyesztette, 
szemei akkorák voltak a lencsék mögött, mint a biliárdgolyók 

hol fogsz aludni? kérdezte, ezen az ágyon, remélem, belátod 
magad is, nem férünk el ketten, van gumimatracod? no lám, 
mondta, miután az ágy alól kihúztad, remélem, nem lyukas 

nem, mondtad, s egyáltalán nem csodálkoztál engedelmessége
den; annyi bizonyos, hogy parancsait szokatlan módon fogalmaz
ta meg

így, mondta, ezt tehát elintéztük, nem gondoltam volna, hogy 
ilyen rendes gyerek vagy, de hát az emberek gyakran túloznak, a 
Milivoje megesküdött rá, hogy éjszakánként gyanús zajok szű
rődnek ki a szobádból 

ki az a Milivoje? kérdezted, milyen gyanús zajokról beszélsz? 
azt hittem, hogy ismered, mondta, a szálloda pincére, és a 

hangja nagyon hasonlít a tiédre, úgy is mondhatnám, hogy a han
gotok semmiben sem különbözik, mondd, te mindig ilyen szótlan 
vagy?

nem, nem hiszem, akarom mondani. . .
van valami italod? kérdezte, homlokát ráncolva
nincs, mondtad
hát akkor csöngetünk, mondta, és azzal már meg is nyomott 

egy gombot a sok közül a falon, így, mondta elégedetten, a pincér 
rögtön itt lesz; miközben csengetett, a lepedő alól elővillant hófe
hér combja, erős kölnivízillat csapott meg az ágyból 

így, mondta ismét, rád nézve, azt akarom mondani, hogy én 
egyetlen szavukat sem hiszem, hangját lehalkította, előrehajolt az 
ágyon, és izgalomtól remegő hangon megkérdezte 

mondd, igaz az a törülközőügy? 
milyen törülközőügy? 
adod a nagyot, mondta
esküszöm, hogy nem tudom, miről beszélsz, mondtad egy ár

nyalattal hangosabban
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lassan megjön a hangod, mondta, azt akarod elhitetni velem, 
hogy nem tudsz semmiről?

nem értem, mire célzol, mondtad idegesen felnevetve, a hajad
ba túrtál, balsejtelmek leptek meg, hátadon végigszaladt a hideg, 
tréfálsz, mondtad halkan 

dehogy tréfálok, mondta; két szeme, mint két miniatűr 
léggömb, felszállni látszott arcáról, melyet szemüvegének árnyé
ka feldarabolt

mit bámulsz úgy rám, mondta, ne félj, nem fogok kirepülni az 
ablakon, én csak azt mondom, amit másoktól hallottam, azt 
mondták, hogy időnként egy-egy lányt hozol fel ide a szobádba 
é s . . .  mit tudom én, én nem hiszem az egészet, mi öröme lehetne 
valakinek abban, ha egy lány néhányszor ráhúz egy vizes törülkö
zővel?

már azt h ittem ... szaladt ki a szádon, megkönnyebbülten fel
sóhajtottál, és elnevetted magad 

mit hittél? kérdezte élesen
semmit, semmit, mondtad zavartan elmosolyodva, fogadjunk, 

hogy az egészet most, ebben a pillanatban találtad ki 
a szakácsnők tényleg regéket mesélnek rólad, azt mondják, 

hogy néha egész délelőtt a szobádban ülsz, s egy ceruzát hegyezel 
kopogtattak az ajtón
nyitva van, kiáltotta Lujza, mire az ajtó kinyílott, és a dalmát 

lépett be rajta, kezében az elmaradhatatlan fehér szalvétával, a 
combját csapkodta vele, mint egy korbáccsal 

parancsolsz valamit? állt meg előtted szétvetett lábakkal, fi
gyelmét elkerülte az ágyon ülő lány 

Milivoje, kiáltotta el magát Lujza, nem is tudtam, hogy ügye
letes vagy, ügyeletes vagy? kérdezte, majd feléd fordult, ugye, 
hogy ismered? mondta 

ismerem, mondtad komoran
a dalmát elvigyorodott, az ágy mellé lépett, és megsimogatta 

Lujza haját 
régen nem láttalak, mondta
hogy van a két teknős és a mama? kérdezte tőle Lujza 
köszönöm, köszönöm, megvagyunk, mondta a dalmát, majd 

feléd fordult

103



mit parancsolsz? kérdezte rád kacsintva 
ugyan hova sietsz, Milivoje, mondta Lujza, ülj le egy percre, 

ez a fiatalúr volt olyan kedves, és a szobájába fogadott ma éjjelre 
a dalmát kezet rázott veled
te már jó ideje itt vagy a szállodában, úgy látszik, az igazgató

nak szüksége lesz rád, mondta, és ismét rád kacsintott 
nem értem, mondtad, mire céloz?
arra, hogy m i. . .  akarom mondani, az igazgató senkit sem etet

het ingyen, mondta gúnyosan, ebben a szállodában munkás
önigazgatás van, tette hozzá nevetve 

én az ő szavaihoz tartom magam, mondtad, a hangod alig ész
revehetően remegett, ő viszont azt mondta, hogy addig maradha
tok, ameddig jólesik, pontosabban, amíg munkámmal el nem 
készülök

úgy, mondta a pincér, hangosan kacagva és miből áll a munká
ja, ha szabad kérdeznem, abból talán, hogy reggel felöltözik, este 
meg levetkőzik?

senkinek sem tartozom felvilágosítással a munkámat illetően, 
mondtad, ha úgy akarom, még az igazgatónak sem, elsápadtál 
a dühtől, a szekrényhez ugrottál, és kotorászni kezdtél a zsebek
ben egy cigaretta után, nem találtál 

Milivoje, mondta Lujza, már megint kezded 
dehogy, dehogy, mondta a pincér, és melléd lépve megvereget

te a vállad, csak azt akarom, hogy tudja, hányadán van, mert kér
dem én tőled, Szergyó, mit fogsz akkor csinálni, ha az igazgató 
egy napon elébed teszi a kikerekített számlát? 

ez lehetetlen, mondtad, nekem az igazgató szavát adta, hogy...  
a pincér nevetett
én a te helyedben semmit sem vennék készpénznek, mondta 
Milivoje, mondta Lujza erélyesen, hagyd békében az embert 
végső ideje már, hogy valaki felvilágosítsa, mondta a pincér 
az utóbbi időben sokat kotnyeleskedsz, sohase üsd olyasmi

be az orrod, ami nem rád tartozik, mondta Lujza, mindennek el
jön az ideje

a dalmát könnyedén meghajolt
igenis, mondta, akkor én most eltávozom, mit is tetszettél pa

rancsolni, Szergyó? kérdezte feléd fordulva
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hozz egy üveg konyakot, mondta Lujza, útközben meg nézd 
meg, hogy mi a helyzet a szobámmal 

a szobáddal? kérdezte a pincér, felvonva szemöldökét, de hát 
azt még az este rendbe hoztuk, el is felejtettem megemlíteni, az 
előbb, ahogy beléptem, még eszemben volt 

mi van a kofferral? kérdezte Lujza 
elszállították, mondta a pincér 
hova? 
falura
hallottad, Szergyó? kérdezte Lujza rád nézve, nem kell a pad

lón kuporognod az éjjel; tudod mit, Milivoje, hozzad akkor az én 
szobámba azt a konyakot meg két szendvicset, sonkásat, mert 
olyan éhes vagyok, mint a farkas; te is átjössz, Szergyó, jó? 
elbeszélgetünk egy kicsit, végső ideje már, nem gondolod?

a dalmát szó nélkül kilépett a folyosóra, és becsapta maga mö
gött az ajtót

hű, de sápadt valaki, mondta Lujza kis idő múlva rád nézve, 
rosszul vagy, Szergyó?

nem válaszoltál, az ágy szélére ültél, fejed a két tenyeredbe 
hajtva

a szobámban majd adok egy fájdalomcsillapítót, mondta, re
mélem, nem haragszol rám, és átjössz egy pohár konyakra, a 
Milivoje szavait meg ne vedd komolyan, hallod? 

kérdezhetek tőled valamit, Lujza? 
ne, ne kérdezz semmit, könyörgök, mondta 
miért?
félek, hogy egy kérdésedre se tudnék kielégítő választ adni eb

ben a pillanatban 
és holnap? 
holnap se 
és holnapután?
holnapután se, Szergyó, velem kapcsolatban 
igen?
másokhoz fordulj 
kikhez?
olyanokhoz, akik nem ismernek 
nem értelek
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maradjunk ennyiben, és most hunyd be a szemed, hogy fel
öltözzem

lehetségesnek tartod, hogy az igazgató végül is mindent meg
fizettet velem? kérdezted meg tőle, miközben öltözött 

engem kérdezel?
és mi történik abban az esetben, ha a számlát nem tudom ki

egyenlíteni? 
tudtommal te dolgozol
képtelen vagyok egy sort is leírni már hónapok óta
szüleid?
nincsenek
meghaltak?
élnek
rokonod?
nincs
testvéreid?
nincsenek
kinyithatod a szemed
azt kérdeztem, hogy mi lesz akkor, h a . . .
kitaláljam?
mi lenne, ha holnap, mondjuk, vonatra ülnék anélkül, hogy 

bárkinek is szólnék szándékomról? 
komolyan gondolod? 
nem tudom ...  
komolyan gondolod? 
nem
ha megtennéd, rendőrkézre adhatna 
te meddig maradsz, Lujza? 
nem tudom, nem tőlem függ 
a szüléidtől? 
persze, persze
mi van ezen nevetni való, Lujza? 
nem nevetek
eljönnél velem egy este moziba?
nem tudom
eljönnél?
a filmek unalmasak
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minden film? 
kivétel nélkül 
a zenét szereted? 
botfülű vagyok 
a könyveket? 
unalmasak 
minden könyv? 
kivétel nélkül
az ebédlőben egyszer elejtetted a pénztárcád 
és?
emlékszel?
nem
egy fémpénz az asztalom alá gurult
és?
felvettem, azóta magamnál hordom
és?
most visszaadom 
miért?
mert úgy határoztam el akkor, amikor felvettem
hát akkor add vissza
nem maradhatna mégis nálam?
ne vacakolj velem
nálam maradhat?
mehetünk, mondta, én kész vagyok, átjössz? 
átmegyek, mondtad
szobájának ajtaja nyitva volt, az előszobában a legnagyobb 

rend uralkodott, hamarjában megszámoltad, öt pár cipő sorako
zott a fal mellett, krokodilbőrből mind, és ugyanabban a színben, 
a fogason egy kék színű felöltő lógott, egy pulóver, melyet egy
szer sem láttál rajta, a nadrágja, melynek szárára azok a betűk 
voltak festve, meg egy vörös, kínai mintás selyemkimonó, a für
dőszoba ajtaja nyitva volt, de még mielőtt benézhettél volna raj
ta, Lujza behúzta, megállt a szoba küszöbén 

várjál, egy pillanat, mondta, és belépett a szobába, odaszaladt 
az ágyhoz, kezével végigsimított a térítőn, benézett az ágy alá, 
kinyitotta a terasz ajtaját, a mélység fölé hajolt, aztán szaladva 
ismét az előszobában termett, megállt előtted a kezeit széttárva
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bújj be, mondta nevetve
leültél az ágyra, és lassan körüljártattad a tekinteted a szobán, 

a szekrény tetején két koffer volt egymásra helyezve, az asztalon 
néhány divatlap hevert, egy manikűrkészlet, egy üres cigarettás
doboz, egy kávéscsésze, egy üres vizespohár; hosszasan szemlél
tél minden tárgyat, az éjjeliszekrényen apró üvegek, a levegő
ben kellemes illat terjengett, már éppen abba akartad hagyni a 
szemlélődést, amikor pillantásod a csillárra tévedt, egy nagy ha
jas baba lógott rajta, a nyakánál fogva, egy vörös szalagon, a sze
mei csukva voltak, két rövid rózsaszín karját a mennyezet felé 
nyújtotta

egy pillanat, mondta Lujza, megmosom a fogamat, te addig 
nézegesd ezeket a divatlapokat; belépett a fürdőszobába, és ma
gára zárta az ajtót, ekkor Milivoje lépett a szobába, kezében 
egy tálcán konyakosüveggel és három pohárral, a tálcát az éjjeli- 
szekrényre tette, és nagyot nyögve leült melléd 

na, gyere, öcsi, mondta, teleöntögetve a poharakat, egészsé
günkre!

mire Lujza kilépett a fürdőszobából, már a második pohárral 
is végeztetek, Lujza közétek ült, és poharát a magasba emelve 
rád nézett 

te nem iszol, Szergyó? kérdezte 
dehogynem, mondta a pincér, töltsél neki 
egészségedre, Szergyó, mondta Lujza
mindhárman egyszerre tettétek le a poharat a tálcára, egy pil

lanatra csend volt a szobában 
hát így van ez, mondta a pincér kisvártatva, ilyen az élet 
töltsél, Szergyó, mondta Lujza
az alkohol mindhármotokra ugyanabban a pillanatban kezdett 

hatni, a divatlap betűi összefolytak a szemed előtt 
gyere ide, mondta a pincér Lujzának, s átkarolta a nyakát, gye

re ide, és mondd meg, hogy hogy tetszik nálunk? szájon csókol
ta, Lujza nevetve kiszabadította magát a karjai közül, de a pincér 
ismét utána nyúlt

töltsél, Szergyó, mondta, miközben Lujzával viaskodott 
akkor én most elmegyek lefeküdni, mondtad, de túl halkan, és 

ezért megismételted még néhányszor: akkor én most elmegyek
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lefeküdni, akkor én most elmegyek lefeküdni, Lujza kisasszony, 
kiáltottad el magad, én elmegyek lefeküdni; szertartásosan fel
álltál, megtántorodtál, az ajtófélfában fogództál meg 

ugyan hova sietsz, Szergyó, mondta a pincér, ülj csak le nyu
godtan, és ne zavartasd magad; nevetett, oly jóízűen nevetett, 
hogy hirtelen magad is nevetni kezdtél, hátad nekitámasztottad 
az ajtófélfának, és a hasad fogtad nevettedben, az éjjeliszekrény
hez támolyogtál, és felkapva egy poharat, fenékig ürítetted, majd 
leültél Lujza mellé, és megfogtad a kezét 

Lujza kisasszony, mondtad, én, é n . . .
hagyjad csak, Szergyó, szakított félbe a dalmát, az ilyesmit 

majd később, inkább azt mondd meg, hogy tudsz-e valami jó 
nótát

önfeledten énekeltél, de amikor észrevetted, hogy a hasukat 
fogva nevetnek rajtad, hirtelen elhallgattál 

bravó, Szergyó, kiáltotta a pincér, tovább, tovább! 
nem lehet, nem lehet, mondtad a fejed tenyeredbe hajtva, 

meghallják, felébrednek a vadászok 
hát halkan, mondta a pincér, pianissimo 
nem, jelentetted ki kereken
hát szavalni tudsz-e? te biztosan tudsz szavalni, mondta 
az ötlet megtetszett, és gondolatban kutatni kezdtél a szavak 

után
állj, kiáltotta a dalmát, ne így, az isten szerelmére, ne így, egy 

széket húzott az ágy elé, ide állj fel 
felálltál a székre, a szoba forogni kezdett veled 
szédülök, mondtad 
príma, kiáltotta a pincér
ugyan, Milivoje, hát miért nem hagyod, hogy végigmondja? 

mondta Lujza 
a szoba egyre gyorsabban forgott veled
halljátok! kiáltottad, én most elmegyek lefeküdni, mire a dal

mát rád nézett zavaros szemeivel 
esküszöm, Szergyó, hogy soha életemben nem hallottam ennél 

jobbat, bravó, mondta
én most elmegyek, kiáltottad dühösen, hát nem értitek? 
ezt már hallottuk, lapozz egyet, mondta a dalmát
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nagy nehezen sikerült lelépned az ágyról, az ajtóig támolyog
tál, és miután egy utolsó pillantást vetettél az ágyra, Lujza csu
kott szemekkel feküdt, szoknyája felcsúszott a térdén, kiléptél a 
folyosóra, s becsaptad magad után az ajtót, a szobádban ruhás
tól dőltél végig az ágyon, és mély álomba zuhantál
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másnap reggel erős fejfájással ébredtél, felálltál az ágyban, 
de nyomban vissza kellett ülnöd, szédültél, aztán mégis odavon- 
szoltad magad az üvegfalhoz, és széthúztad rajta a függönyt, a 
napfény elvakított egy pillanatra, tenyereid arcod elé emelve 
becsoszogtál a fürdőszobába, és a tükörbe néztél, arcod be volt 
dagadva, szempilláid súlyosak voltak, orrodon zsír csillogott, 
szádból mintha kihullottak volna a fogak, kezeid szintén dagad
tak voltak, és enyhén remegtek, miközben végigsimítottad arcod, 
izmaid sajogtak, minden mozdulatodra felszisszentél, gyomrod 
fel volt fújódva, sóhajtoztál, sokáig le-fel ténferegtél a szobában 
egy kiszáradt citromhéjat rágcsálva, majd ismét a fürdőszobába 
léptél, és a leghidegebbre állítva megindítottad a vizet, csak mi
után aláálltál, akkor vetted észre, hogy elfelejtettél levetkőzni, 
kiugrottál a vízsugár alól, de már késő volt, inged és nadrágod 
csuromvizes volt, levetkőztél, a nadrágot egy beidegződött moz
dulattal az asztalra dobtad, a víz szétfolyt a papírjaidon, elká- 
romkodtad magad, annyi erőd azonban nem volt, hogy az asztalt 
rendbe hozd ismét, a zuhany alá léptél, nem volt merszed az elő
ző napra gondolni, a múlt éjszakára, ha megkísérelted, undor fo
gott el, valahogy, valahogy nem is tudod.. .  azon kaptad magad, 
hogy egy dalt dudorászol, zavaros a Tisza vize, megszédültél, 
leültél a betonra, a nagy nyomású jéghideg víz a nyakad és a há
tad paskolta, hirtelen úgy tűnt, mintha gólyakelepelést hallanál a 
tükör irányából, gólyakelepelés? elcsodálkoztál, soha életed
ben nem hallottál gólyakelepelést, mit jelentsen ez? kérdezted 
magadtól félhangosan, hallgatóztál, elállítottad a vizet, és a fal
nak dőlve figyeltél, gólyakelepelés, hallottad ismét, nem a kele
pelést, magát a szót, gólyakelepelés, gó-lya-ke-le-pe-lés, résen 
voltál, valami jelentős dolog történik velem, gondoltad, mit je
lentsen ez? lábujjhegyen átmentéi a szobába, hallgatóztál, sem
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mi, visszasiettél a fürdőszobába, hallgatóztál, gólyakelepelés, meg
ijedtél, mi történik velem? kérdezted ijedten, és arra gondol
tál, hogy egyedül vagy, ha valami történne veled, kihez folya
modnál, erős szúrást éreztél a mellkasodban, a szíved táján, seb- 
bel-lobbal a szobában termettéi ismét, az ágyra feküdtél, s mi
közben szíved ütéseit hallgattad, azon gondolkoztál, hogy meg
nyomjad-e az egyik gombot a falon, cikcakk, hallottad ekkor az 
egyik sarokból, odanéztél, egy micisapka, egy micisapka he
vert a padlón, a sapka látványa kissé megnyugtatott, felültél, 
fütyörésztél, kezed azonban továbbra is remegett, idegeid patta
násig feszültek, óvatosan felálltál, és a fürdőszoba felé indultál, 
és akko r... mi volt ez? kővé meredtél, a bal füled megmozdult, 
egyre rángatódzott, miközben úgy érezted, hogy fokozatosan a 
tarkódra csúszik, a tükör elé ugrottál, sokáig nem merted kinyit
ni a szemed, közben arra gondoltál, hogy mindennek vége, lábaid 
remegtek, kinyitottad a szemed, a füled a helyén volt, továbbra 
is úgy érezted azonban, hogy rángatódzik, markodba fogtad, és 
teljes erődből megszorítottad, majd figyelted a tükörben, előbb 
krétafehér volt, aztán fokozatosan vörösödni kezdett, a vörös 
közé itt-ott némi lila keveredett, meg kevésnyi fekete, úgyhogy 
a füled úgy festett csakhamar, mint egy trópusi naplemente, 
szemügyre vetted a másikat is, azt, amelyik nem rángatódzott, 
krétafehér volt, krétafehér és nyugodt, amaz azonban, miközben 
arcod szemlélted a tükörben, igen, a szemed alatt is felfedezted a 
lilát, az orrod tövében is, és ajkaidon, sőt ujjaidon is, az ujjak he
gyén, valamint a kézfejen is, uram teremtőm, amaz azonban is
mét rángatódzni kezdett, úgyhogy kénytelen voltál ismét meg
szorítani, ezúttal azonban alaposabban jártál el, összegyűrted a 
markodban, és morzsolgatni kezdted, míg könnyek nem gyűl
tek a szemedbe, a rángatódzás erre megszűnt, egy ideig még a tü
kör előtt álltái, s a következő lépésen törted a fejed, ha netalán a 
rángatódzás kiújulna, de a fül nem adott tovább életjelt magáról, 
forrón és puhán, majdhogynem folyékony állapotban, mint egy 
kanál húsleves bújt meg felborzolt hajad alatt; megnyugodtál, a 
zuhany alá álltái, és szappanozni kezdted magad, időnként abba
hagytad a kimerítő munkálatot és hallgatóztál, a gólyakelepe
lés sem hallatszott, Lujza jutott ismét eszedbe, és a vér a fejedbe
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szaladt, elhatároztad, hogy egész nap a szobádban maradsz, és 
miután besötétedett, elhagyod a szállodát, örökre, Lujzát is, 
igen, örökre, láttad magad, amint vonatjegyet vásárolsz, a vonat 
éleset füttyentve elindult, az ablakhoz szaladtál fehér zsebken
dővel kezedben, integettél, lobogtattad a zsebkendőt, az állo
más peronja azonban üres volt, csak miután a vonat a kanyarba 
ért, istenem, ezek a kanyarok, akkor tűnt fel egy lány a város
ból vezető úton szaladva, bokáig érő, fekete, fekete? megbor
zongtál, ruhában, de már késő volt, késő, késő, sürgősen meg
másítottad elhatározásod, úgy döntöttél, hogy mégiscsak ma
radsz, eszedbe jutott, hogy a számlát úgysem tudnád kifizetni, 
hajtóvadászat indult hirtelen utánad, szikláról sziklára ugrottál, 
miközben golyók röpködtek körülötted, fényes, nikkelezett go
lyók, mint nyári délutánokon a nap, és aztán egészen jól festettek 
a húsodban, egy a szíved alatt, egy a homlokodon, a véred a kö
vekre csöpögött, lehajoltál, és szemügyre vetted, hangyákkal volt 
tele, a hangyák rád mosolyogtak, valaki vörös fejkendőt terített 
arcodra, Lujzának lényegében senkire sincs szüksége, villant át 
agyadon, Bruno térdelt előtted, kezében repülőhalat tartott, egy 
vekkert találtam, mondta, igen, itt feküdt a sziklák között, nézd, 
csörgője is van, a belseje meg tele van kerekekkel, Milivoje, kiál
tottad, én most elmegyek lefeküdni, a szád megtelt vízzel, fuldo
kolni kezdtél, felijedtél, a zuhanyozó sípolva öntötte rád a vizet, 
Lujzának senkire sincs szüksége, ismételted meg félhangosan az 
álombéli szavakat, szemeid előtt megjelent a képe, amint ágya
don ül a lepedővel nyaka körül, eszedbe jutottak a cipői, és el
mosolyodtál, a szappanbuborékok szivárványszíneit nézted a ke
zeden, hajlamos voltál nem megtörténtnek venni a megtörténte
ket, küszködtél, hogy magyarázatot találj viselkedésére, meg- 
okolást, a fejedben lassan minden megtalálta a maga helyét, is
mét arra gondoltál, hogy elutazol; de miért? merült fel benned 
rögtön a kérdés; az bánt, hogy miután megtaláltad, csak azután 
kell majd keresned? miért nem kíséreled meg úgy elfogadni, 
amilyen, mint ahogy azt a pincér teszi, vagy a halász, aki a szo
bádban felejtette; a törülközővel addig dörzsölted a bőröd, míg 
vérvörös nem lett, a tükör elé léptél, hogy majd fogat mosol, ki
nyúltál a fogkefe után, de meglepetten visszakaptad a kezed, a
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fogkefe szárára egy papírszelet volt rászúrva, remegő kezekkel 
húztad le róla, de izgalmadban elejtetted, kettőt-hármat fordult a 
levegőben, és aztán a nedves kövekre esett; leültél a hideg kö
vekre, és a kezedbe véve széthajtottad; segítség, S. O. S., kilen
ces szoba, Lujza; ennyi áll a papíron, elmosolyodtál, hirtelen jó
kedved kerekedett, fütyörészve öltözködtél, a folyosón eszedbe 
jutott, hogy nincs cigarettád, lerohantál a kávéházba, az előcsar
nokban két rendőr beszélgetett a portással, amikor észrevettek, 
elhallgattak, és zavartan álltái néhány pillanatig, aztán sarkon 
fordulva elindultál a kávéház ajtaja felé, miközben lépkedtél, a 
hátadon érezted a két rendőr tekintetét; ki volt ez? kérdezte egyi
kük, a portás válaszát azonban már nem hallottad, a söntés előtt 
megállva óvatosan kikémleltél az előcsarnokba, pillantásod a két 
rendőr kíváncsi pillantásával találkozott, zavarba jöttél; kávét? 
kérdezte a pincér, egy alacsony, ősz hajú ember; igen, mondtad 
gépiesen, azaz ... elhallgattál, az előcsarnokban a portás hevesen 
magyarázott valamit a rendőröknek, időről időre a kávéház felé 
bökött; anélkül, hogy tudtad volna, miért, félni kezdtél, idegesen 
turkáltál a zsebeidben, ki-kikémleltél az előcsarnokba, a rend
őrök, úgy látszott, távozni készültek; édeset? kérdezte a pincér; 
igen, mondtad, egy dobozzal; a pincér visszahőkölt; nem értem, 
mondta, duplát? a két rendőr eltávozott, az üvegfalig sétáltál, és 
megvártad, míg begyújtották a motorjukat; tele van velük az er
dő, mondta a pincér, követve tekinteted, az éjszaka valóságos 
kis háborút rendeztek itt az erdőben, nem hallotta a lövéseket? 
nem, nem, dadogtad; az erdőkerülő kutyáját szitává lőtték, egy 
hajszálon múlott csak, hogy őt magát is nem kapták cső végre, 
ami azt illeti, ideje is volt már egy kicsit alájuk füstölni, mondta, 
a fejével a mennyezet felé bökve; nem értem, mondtad, kikkel há
borúztak? a gazdagokkal, mondta, a szegények, tette hozzá elvi- 
gyorodva, mert egyet sem sikerült a Szent Péter elé szalaszta- 
niuk, ki tudja, hol jártak már azok, mire ők megérkeztek, valahol 
Olaszországban; kik? kérdezted közömbösen; annyi már a csem
pész itt a városban, mint égen a csillag, mondta, s egy kávét tett 
elébed; én nem kávét kértem, mondtad, cigarettát; hármasával 
vetted a lépcsőfokokat, lihegve álltái meg az ajtaja előtt, és be
kopogtál; miközben arra vártál, hogy ajtót nyisson, valaki rád kö
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szönt, ijedten megrándultál, az igazgató volt, mosolygott; hja, 
mondta rád kacsintva, egy napon talán én is sorra kerülök nála, 
mutatott az ajtóra; mintha gyomron vágtak volna, de gyorsan 
összeszedted magad, és rámosolyogtál, első ízben talán, mióta 
ismerted, mert azelőtt közömbös volt számodra, hogy meddig 
maradhatsz a szállodában, azon a reggelen azonban azt kívántad, 
hogy örökre ott maradhass; és, mondta az igazgató, hogy vagy 
megelégedve a szállodával? kösz, mondtad, minden a lég, lég, a 
legesleg; meghiszem, mondta öntelten, mert ez egy drága szállo
da, méregdrága, tulajdonképpen a külföldiek zsebéhez szabott, 
ez egy ezüst szálloda, észrevetted? a kanalakra gondol? arra is, 
mondta nevetve, na, menj csak, menj, mondta az ajtóra mutat
va, a kicsike nem a Niagara, de az esését azért meg lehet nézni; 
elvörösödtél; apropó, mondta az igazgató, megfogva kabátod uj
ját, egy parányi kérésem lenne, semmiség az egész, magam is 
elintézhetném, de sürgős munkám akadt, arról van szó, hogy egy 
kis koffert, nem nehéz, mondta nevetve, ki kellene vinni a kikötő
be a kétórai hajóra, mely a szigetre, a Vörös-szigetre indul, meg
teszed, kérdezte, igazán nem sokból áll, egy ebéd utáni séta, a 
koffer egy német turista tulajdona, Madame Silbebrandt, így 
hívják, de a nevét nem szükséges megjegyezned, az autóbuszál
lomáson feledte tegnap, amikor megérkezett, és azok az agyalá- 
gyultak tévedésből ideküldték, pedig jól tudják, hogy a hölgy már 
évek óta a szigeten tölti szabadságát, huj, mondta, ez egy szuszra 
volt, a koffert a gépésznek add át, nem szükséges semmit monda
nod, mert én már telefonon értesítettem, rendben van? 
bólintottál; köszönöm, mondta az igazgató; és hol van a koffer? 
kérdezted; ja, mondta, el is felejtettem megmondani, a portán 
lesz, majd kérd el a portástól; miután eltávozott, ismét megko
pogtattad az ajtót, és mivel válasz nem jött, óvatosan lenyomtad 
a kilincset és beléptél, Lujza a fürdőszobában volt, a vízcsapot 
sustorgatta 

ki az? szólt ki 
én vagyok, mondtad
ki az az én, részletezzed egy kicsit, mondta, kitárva a fürdő

szoba ajtaját
mit bámulsz? fordulj el! meztelen volt
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fogkefémmel az előbb S. O. S. jeleket fogtam fel, és számítá
som szerint azokat a jeleket itt adták le ebben a szobában 

törülközőbe bugyolált fejét kidugta az ajtónyíláson, és rád ne
vetett

ah, mondta, én azóta már százszor elsüllyedtem, ez a kevés, 
amit még látsz belőlem, nemsokára a fenéken lesz, ússz be a szo
bába, ha nem akarsz velem veszni, és nézd meg, mit lehet tenni 
azzal a hottentottával az ágyban 

beléptél a szobába, az ágyban, a pokrócok alatt megmozdult 
valami, és mély, dübörgő hangot hallatott 

hát ez meg ki? kérdezted 
nem emlékszel?
Milivoje?
sajnos, mondta, egész délelőtt ébresztgettem, sikertelenül, 

cigarettával égettem a sarkát, befogtam az orrát, cintányéroztam 
a tálcával, gombostűt nyomtam a körme alá, ha karóba húznák, 
akkor sem ébredne fel, ezért hívattalak, ne is mondjam, hogy be
léd se lehetett lelket verni, de rád csak fél órát vesztegettem, az
tán feladtam a harcot 

vízzel nem próbálkoztál? 
nem, látod, ez nem jutott eszembe 
megkíséreljem? 
gyere, itt van egy pohár
beléptél a fürdőszobába, a fogát mosta, selyemkimonója hátán 

két hatalmas, színes tollú papagáj nézett szembe egymással 
most nincs időm kimagyarázkodni a múlt éjszaka miatt, mond

ta fogkefével a szájában, binek biszol, ha nem bírod az italt, 
szerelmes vagy belém, vagy a számla miatt?

a pohár vízzel kezedben megálltál az ágy előtt, és óvatosan 
megemelted a pokrócokat, alkoholbűz csapott meg, Milivoje arca 
vörös volt, félmeztelen feküdt, a mellére egy meztelen nő volt 
tetoválva, egy nyílvesszővel átszúrt szív, az elmaradhatatlan vér- 
cseppekkel, egy vitorlás hajó, egy jókora horgony, kötéllel, egy 
pálmafa a hajó alatt, egy dátummal ellátott gitár: 1950. aug. 7., 
holdsarló, alatta aláírás: Gogo, egy tőr, néhány érthetetlen pont 
és vessző, valamint egy revolvert tartó szőrös kar; amikor a vizet 
a nyakába öntötted, felült, artikulálatlan hang szakadt ki a
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torkán, mint mikor a lemezen megcsúszik a tű, néhányszor meg
rázkódott, rád nézett egyszer-kétszer, majd elkáromkodta magát, 
ásított: hány óra van? kérdezte a csilláron függő babától 

nagyszerű voltál, Szergyó, mondta rád nézve, így kell ezt csi
nálni! 

az órájára nézett
micsoda, kiáltotta, tizenegy? a gyerekek egyedül vannak ott

hon!
sietve öltözködni kezdett
te, Szergyó, mondta, keresd meg gyorsan a cipőmet, itt lesz va

lahol az ágy alatt 
letérdeltél, és előhalásztad az ágy alól a cipőt 
jaj, szent isten! kiáltotta, amikor meglátta a cipőt, én aztán 

mindenhol megtalálom a sarat, ugyan, Szergyó, ugorj már be a 
fürdőszobába, és tartsd a csap alá, nem mehetek végig ilyen cipő
ben a városon

várjál, mondta Lujza a fürdőszobában, rögtön kész leszek 
kezedben a két sáros cipővel megálltál az ajtó előtt, nem, nem 

tettél fel magadnak egyetlen kérdést sem egész idő alatt viselke
déseddel kapcsolatban, talán nem is voltál tudatában annak, 
hogy mit cselekszel, Lujza volt egyetlen gondolatod, kilépett a 
fürdőszobából, és csípőre tett kézzel megállt előtted 

mit akarsz ezekkel a cipőkkel? kérdezte 
le akarom mosni róluk a sarat, mondtad 
a szemedbe nézett, pupillái összeszűkültek, szemöldökét össze

húzta, az arca olyan volt, mind a dióhéj, mondani akart valamit, 
teleszívta a tüdejét levegővel, úgy állt néhány pillanatig, aztán 
megvonta a vállát, és a szobába lépett; a fürdőszobában tanács
talanul álltái néhány pillanatig, a csap alá tartottad a cipőket, de 
a sár túl vastagon volt rajtuk, a szemétkosár fölé tartottad őket, 
a kosár fenekén valami megcsillant, lehajoltál, három parányi 
töltényhüvely hevert a fenekén banánhéj között, elsápadtál, siet
ve lemostad a cipőket.

kösz, Szergyó, mondta a dalmát, mi az, mi bajod? rosszul 
vagy? kérdezte, rád nézve, szódavizet igyál, az segíteni fog raj
tad, hánytál? kérdezte 

nem, mondtad az ágy szélére ülve
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na, én már itt se vagyok, mondta Milivoje, és kabátját fel
kapva a földről, a folyosóra ugrott; szerbusztok, mondta az ajtó
ban

a pulóverét meg itt felejtette, mondta Lujza, miután a pincér 
becsukta maga mögött az ajtót, ugyan szaladj már utána vele 

szó nélkül fogtad a pulóvert, és kiléptél a folyosóra 
ahá, mondta Milivoje, a pulóvert kikapva kezedből, nagystílű 

gyerek vagy te, Szergyó, csak tudod, mi a bajod? a válladra tette 
kezét: te egy kicsit szégyenlős vagy, igazam van? mondd meg a 
kisasszonynak, azt üzenem, hogy ma éjjel hagyja nyitva az ajtaját, 
megmondod neki? 

meg
meg, meg, meg, meg, Lujza szellőztetett, az ágyneműt kihord- 

ta a teraszra, majd felállt egy székre, és a nagyobbik kofferból 
egy hatalmas kölnivizes üveget húzott elő 

mindjárt elszédülök ettől a szagtól, mondta 
Lujza, mondtad halkan; meglepetten fordult feléd 
rosszul vagy? kérdezte
nem, mondtad, csak nem tudom, hogy mit gondoljak 
miről, kiről? kérdezte nyugtalanul 
a szemétkosárban három hüvelyt találtam 
tudom, mondta, anélkül, hogy egyetlen izom is megrezdült 

volna az arcán, a fürdőszobában? 
igen 
és?
az éjjel lövöldözés volt az erdőben.. .  
én semmit sem hallottam 
én sem, az ügyeletes pincértől hallottam 
értem, mondta, te az erdei lövöldözést és a hüvelyeket itt a für

dőszobámban kapcsolatba hoztad, és az egészből azt a következ
tetést vontad le, hogy én lövöldöztem 

nem, Lujza, az az erdei lövöldözés az komoly lövöldözés volt, 
és ha te ott lövöldöztél volna, a hüvelyek nem lennének itt a szo
bádban, én mástól félek 

mitől?
az előbb két rendőr járt a szállodában.. .
lépj csak ki a teraszra, legalább egy tucatot fogsz látni belőlük
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mi lesz, ha eszükbejut átkutatni a szobád? 
kérem szépen, akár rögtön elkezdhetik 
és a revolver?
tessék, mondta, mindjárt odaadom, és a táskájába nyúlt 
fogd rám, Szergyó, nem érted, fogd rám; idegesen felnevetett 
így, mondta, és most süsd el, süsd el, hallod? 
riasztópisztoly? 
süsd el
tehát riasztópisztoly 
félsz
meghallják a durranást, és mind idecsődül az erdőből
nincs semmi titkolni valóm
tudom
akkor süsd el
egyedül akarok lenni veled 
egyedül vagy velem
egyszer utánad lopakodtam az erdőben
tudom
tudod?
ott álltam egy fa mögött és nevettem
rajtam, Lujza?
igen, szeretsz, Szergyó?
szeretlek
honnan tudod?
érzem
mit érzel?
félelmet
hangyák futkosnak a lábadon, amikor meglátsz?
félreértettél, Lujza
égnek áll a hajad?
várj, megmagyarázom
jojóznak a szemeid?
ne haragudj
sétálni kezdett a szobában, megöntözte a padlót kölnivízzel, 

mint egy veteményeskertet, kisétált a teraszra, áthajolt a korlá
ton, és lenézett a mélybe 

Milivoje azt üzente, hogy ma éjjel hagyd nyitva a szobád ajta-
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ját, mondtad, megállva mögötte; éles fájdalom hasított beléd, 
miután a szavak elhangzottak 

bejössz velem a városba, Szergyó? kérdezte, mintha semmit 
sem hallott volna 

bemegyek, mondtad, az igazgató egy koffert bízott rám, hogy 
vigyem le a kikötőbe, egyúttal azt is^lintézem

milyen koffert? kérdezte hirtelen szembefordulva veled; sze
meiben egy pillanatra mintha riadtság tükröződött volna 

egy koffert, mondtad, valaki az állomáson feledte, és most 
utána küldik a Vörös-szigetre 

a szigetre?
igen, a Vörös-szigetre
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hol az a koffer? kérdezted a portástól
ott áll a kijáratnál, mondta, miután előbb villámgyorsan körül- 

jártatta tekintetét az előcsarnokon 
melyik a négy közül? kérdezted 
a legkisebb, az a barna, mondta
új vendég érkezett? kérdezted szemügyre véve a három nagy, 

elegáns utazótáskát, melyek mellett a legkisebb szegényesnek, 
kopottnak tűnt.

nem, mondta a portás, azaz igen, tegnap éjjel érkezett egy ró
mai, de ma már megy is tovább, túl elhagyatottnak találta a 
szállodát 

levelem nincs véletlenül? 
nincs, mondta a portás
gyere, Lujza, mondtad, a koffert kezedbe véve 
szótlanul lépkedtek a városba vezető úton, a vágóhíd közelé

ben munkások dolgoztak egy partra vonszolt halászhajón, a bor
dákról lefejtették a korhadt részeket, és újakkal pótolták őket, 
olyan volt a hajó, mint egy foltos nadrág 

te, Szergyó, mondta váratlanul Lujza, tudod, kire emlékeztetsz 
te engem, ha jobban megnézlek? leállított az út kellős közepén, 
és kétszer körüljárt, mint egy vastag fát 

nem vagyok Szergyó, mondtad elnézve a feje fölött, s mintha 
először láttad volna a várost, a cégtáblákat olvasgattad, bele
bámultál a járókelők arcába, elnézegetted a magas kőfalakon a 
színeket, a piros tetőket, a nyitott ablakokon kihajoló öregasszo
nyokat, a víz színét, mely közvetlenül a part mellett zavaros volt 
és szürke, mint a lavórban kézmosás után, de alig néhány méter
rel távolabb a parttól, a kikötött csónakoktól, kék, mint egy golyó, 
és üveges, a járda kőlapjai meg simák voltak, mint a biliárdgo
lyók, és fenn az égen két felhő látszott, mint két könnyű, lassú
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madár, a nap parányi volt, mint a macskapupilla, a hálójukat 
foltozó halászokat figyelted, miközben teljesen megfeledkeztél 
Lujzáról, akinek tulajdonképpen mindezt köszönhetted, mert 
hányszor mentél végig a városon előbb is anélkül, hogy bármit is 
megláttál volna belőle, pillantásod nem terjedt sohasem önma
gadon túl, visszeverődött rád, a képzeleted utcáinak forgalmára, 
az üres terekre önmagadban, amikor végre melletted lépkedett 
az a lány, akinek megjelenése kezdetben csupán arra ösztökélt, 
hogy még többet foglalkozz önmagaddal, akkor jöttél csak rá, 
hogy mekkora tévhitben éltél egész idő alatt, hogy az, amit gaz
dagságnak véltél magadban, lényegében csak képtelenséged pa
lástolta, hogy nem voltál képes nyitott szemekkel járni, az embe
rek szemébe nézni, hirtelen megundorodtál magadtól a színek, 
hangok és illatok között, a benyomások úgy hatoltak beléd, mint 
az eldobott kő az ablaküvegbe, nem győzted forgatni fejed, olyan 
voltál, mint a gyerek, akit először vezetnek vásárba, a város úgy 
zuhant beléd mindenestől, mint egy lelőtt madár a sás közé a 
vízbe, szemeid könnybe lábadtak a fénytől, hirtelen semmi szük
ségét nem érezted annak, hogy a napszemüveged feltedd, mely
nek sötét üvege mögött úgy érezted magad korábban, mint egy 
sötét erdőben, rejtve a tolakodó pillantásoktól, amikor minden 
utánad fordulót merénylőnek éreztél; hirtelen minden oly egy
szerűvé vált, felszabadultan lépkedtél Lujza mellett a kofferral 
kezedben, és amikor valakinek odaköszönt, te is hangosan kö
szöntél, azon kaptad magad, hogy fűtyörészel 

van egy cigarettád? Lujza, van egy cigarettád? kérdezted, és 
miközben nevét kiejtetted, megbizsergett a hátad, mintha csak 
valami túl hideg, túl erős italt öntöttél volna magadba 

végre, mondta Lujza a zsebébe nyúlva 
tessék?
egész úton olyan vagy, hogy se látsz, se hallasz, mondta, ha 

nem akarsz végigmenni velem az utcán, csak mondd meg egész 
nyugodtan, nem te leszel az első 

de Lujza, hogy jut eszedbe ilyesmi? hirtelen nem tudtál mit 
válaszolni neki, s hogy valahogy mégis kiengeszteld, meg akartad 
fogni a kezét
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hagyjál békében, mondta, egész úton előttem lépkedtél, ha 
meggyorsítottam a lépteimet, te még gyorsabbra kapcsoltál 

ne haragudj, nem vettem észre
váratlanul sarkon fordult, és belépett egy üzletbe a nyitott aj

tón át, megálltál a kirakat előtt, és bekémleltél, a nyakkendők 
között turkált, kiválasztott egyet, egy egyszínűt, téglavöröset, 
fizetett, és kilépett az utcára 

láttad? kérdezte 
láttam 
tetszik? 
tetszik
akkor neked adom, mondta, és a markodba nyomta a parányi 

csomagot
az előbb azt mondtam, hogy hasonlítasz valakire, mondta
ne haragudj, nem hallottam, kire hasonlítok?
már második éjjel vele álmodok
férfi, nő?
férfi
idevalósi?
sehovavalósi, halott 
rá hasonlítok? 
a szemed
a nyakkendőt neki vetted? 
hallgas, a nyekkendőt neked vettem 
miben halt meg? 
lelőtték 
a háborúban?
az eszed tokját, itt a tengeren 
miért?
csempész volt 
hogy hívták?
Skatulya, Skatulya Mihálynak, mit nevetsz? 
azt nevetem, hogy Skatulyának hívták, miért nem Doboznak, 

az rövidebb
Szergyó.. .  nem lenne kedved elutazni velem valahova? 
hova?
akárhova, Dél-Amerikába, Japánba...
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nincs egy vasam se, jól tudod, az igazgató utánam küldené a 
rendőröket

a pénz, a pénz az nem .. .  igazad van, maradjunk csak itt, ez a 
világ legszebb városa, nem igaz? 

igaz, Lujza
elgondolkodva lépkedett melletted, ajkai félig nyitva voltak és 

mozogtak, mintha beszélt volna magában, talán beszélt is, arc
bőre sima volt és üde, hány éves lehet? villant át agyadon: tizen
hat, tizenhét, tizennyolc? fejed reggel óta lüktetett, de nem gon
doltál rá; megállt az egyik kocsma ajtajában 

Szergyó, mondta, nincs kedved meginni valamit? 
fáj a fejem 
igyunk meg valamit 
nem bánom, de a koffer?
a kofferral ráérsz, még tizenkettő sincs, és a hajó kettőkor 

indul
a kocsma, melybe beléptetek, mindössze egy parányi terem

ből állt, melynek egyik sötét zugában volt a söntés, a falak feke
ték voltak a szennytől, legyek mászkáltak az asztalokon, a söntés 
fölött az államelnök képe lógott, egy színes kép, sötétkék háttér, 
két pálmafa; pirospozsgás arc, mint a bazsarózsa, a kitüntetések 
úgy voltak a mellére festve, mint a cserepek a gyermekrajzok há
zain, a söntés mögött egy kövér nő álldogált, az egyetlen vendé
get tanulmányozta, aki háttal állt felétek, a pultra könyökölt, és 
valamit hevesen magyarázott a nőnek, amikor beléptetek, meg
fordult, arca felderült, letette a poharát a pultra, és kezeit széttár
va megindult Lujza felé 

hát kit látok, kit látok, Fecske, te vagy az? mondta, majd meg
ragadta Lujza kezét, és a söntés felé kezdte vonszolni, ott megállt, 
és áldozatát elengedve, feltolta homlokán a sapkáját, egy régi saj- 
kacsa volt a fején, még a háborúból, egy kigombolt szennyes, 
kék munkásing, mezítláb volt, sarkán kirepedezett a megkemé
nyedett bőr, a repedések mélyén vér vöröslött, nadrágja durva, 
vastag szövetből készült, s a térdén ki volt szakadva 

na, mit isztok? kérdezte feléd fordulva; amióta Lujzát meglát
ta, nem szűnt meg mosolyogni 

hát, mmm, tudod, mondta Lujza, és nevetni kezdett; egyszer
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sem láttad még ily jóízűen nevetni, megfeledkezett magáról, a 
szája nyitva volt, és a fogaiban látni lehetett a töméseket 

tudom, tudom, mondta a sajkacsás, Lujza hátára csapva, va
lami édeset, igaz? 

két muskotályt, fehéret, mondta Lujza
kocsmárosné, két fehér muskotályt ide, kiáltotta a sajkacsás, de 

a kocsmárosné nem mozdult, megszívta a fogát, kifelé nézett a 
nyitott ajtón át az utcára 

na, mi lesz, nem hallasz? mondta váratlanul halkabbra fogva 
hangját a sajkacsás, tanácstalanul körülnézett a teremben, aztán 
mintha fölbátorodott volna, még egyszer odakiáltott a kocsmá- 
rosnénak, de nem akarta meghallani, ismét megszívta a fogát, ki
nyitott egy gyufásdobozt, előkotort egy gyufaszálat belőle, és a 
szájába nyúlt

előbb fizesd ki, amit megittál, mondta a sajkacsásnak anélkül, 
hogy ránézett volna; a sajkacsás elhallgatott, a zsebében kezdett 
kotorászni, Lujza ekkor egy ezrest tett a pultra a kocsmárosné 
elé

ez már más beszéd, mondta az, és keresgélni kezdett az üvegek 
között

csak gyorsan ám, sürgette a sajkacsás, hány óra van? fordult 
Lujza felé idegesen toporogva 

ne idegeskedj, Dzsi-Dzsi, mondta Lujza, még jó tizenöt perced 
van

nem szeretnék elkésni, mondta Dzsi-Dzsi, levonnak a fizeté
semből; tudod mit, gyertek fel hozzám; nagy, koromfekete sze
meivel előbb rád nézett, majd Lujzára, szemei állandóan nedve
sek voltak, mintha hagymát szeletelt volna 

megmondom az asszonynak, hogy süssön egy kis krumplit, és 
valakit elszalasztunk borért, mondta, és indulni készült 

gyere, Szergyó, elmegyünk, mondta Lujza 
a koffer, a kofferral mi lesz?
a kikötő útba esik, tudod mit, szaladj te előre a kofferral, és 

várjál meg bennünket a kikötőben 
kiléptél az utcára, és gyors léptekkel elindultál a kikötő felé, az 

utcán szokatlanul nagy volt a tolongás, itt is, ott is rendőrök álltak 
csoportosan tranzisztoros rádióval a kezükben, meccset hallgat
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tak, a közvetítő egymás után adta le a sorozatokat, grrrrrrrrrrrrrrr- 
galagalagrrrr, niSta! a rendőrök rosszallóan csóválták a fejüket, 
grrrrrrgalagalagrrrr, opet nista, egy alacsony, köpcös rendőr a föld
höz vágta a sapkáját, aztán nyögdécselve lehajolt érte, leporolta a 
nadrágja szárát, és sunyin körülnézve, hirtelen a fejébe nyomta, 
egy másik, egy nyurga, hajlott hátú, aki állandóan köhécselt, 
tüntetőleg kilépett a körből, és a csoportnak hátat fordítva, há
romszor egymás után kiköpött, toprongyos fiatalember kapkodta 
előtted fürgén a lábát, csak némi erőfeszítéssel tudtad nyomon 
követni, szakadozott, foltos hátizsák lógott a vállán, váratlanul 
megállt az egyik kirakat előtt, és fejét oldalra hajtva nézegetni 
kezdte a rádiókat, éppen egy vonalban voltál vele, amikor két 
sötét ruhás alak lépett melléje, akik felszólították, hogy kövesse 
őket; meggyorsítottad lépteidet, időnként hátranéztél, a kocs
mából ki-be jártak a rendőrök sörösüveggel a kezükben, Lujza 
és Dzsi-Dzsi szaporán lépegetett utánad; a hajót gyorsan meg
találtad, a gépész cigarettázva ült a mólón, sovány, kopasz ember 
volt, hatalmas pecsétgyűrűvel az ujján, szó nélkül kivette a kof
fert a kezedből, és a hajóra lépett, a sétányon csatlakoztál Luj- 
záékhoz, Dzsi-Dzsi egyre idegesebb lett, állandóan a pontos időt 
kérdezgette, mellékutcába kanyarodtatok, lépcsőkön kezdtetek 
kapaszkodni, az ablakokból itt is, ott is asszonyok hajoltak ki 

szedd a lábad, Dzsi-Dzsi, kiáltott le az egyik, rögtön tizen
kettő lesz

Dzsi-Dzsi ügyet sem vetett rá, időnként odaköszönt egy-egy 
járókelőnek, egy sötét kapubejárat előtt hirtelen megtorpant 

várjatok egy kicsit, mondta, rám jött
aztán folytattátok az utat, a lépcsők szakadatlanul emelkedtek, 

és egyre meredekebbek lettek, a lépcsőfokok szélesek voltak, nem 
lehetett egyszerre venni őket 

tudod, hogy hívják ezt az utcát? kérdezte meg tőled menet 
közben

nem, mondtad
ez a Cesario Salvi utca, mondta, és megállt, hát azt tudod-e, 

hogy ki volt Cesario? kérdezte, miközben csodálatosan nagy, 
fekete szeme ide-oda gurult tágra kopott szemüregében 

nem tudom, mondtad, talán zeneszerző vagy költő?
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ördögöt, se írni, se olvasni nem tudott, és ha énekelni kezdett, 
akkor a gyerekek messzire szaladtak, és azt kiabálták, hogy 
jönnek a repülők; mikor hasba lőtték ott a kapu előtt, egy vek
kerórát találtunk az inge alatt, melyet ki tudja, miért vett magá
hoz, míg a lövöldözés tartott; ha életben maradt volna, akkor ta
lán az én nevem lenne kiírva ennek az utcának a kezdetén; mikor 
hasba lőtték, én ott álltam, ahol most az az asszony áll abban a 
vörös ruhában, ő meg éppen a kapu alól lépett ki 

jól van Dzsi-Dzsi, majd máskor elmeséled, tette a vállára a 
kezét Lujza

hagyjál békében, Lujza, mondta, egyet rántva magán 
szóval, ide figyelj, fordult ismét feléd, jövünk mi felfelé ezeken 

a lépcsőkön, és azt mondja nekem a Cesario, hogy hova a fenébe 
megyünk állandóan felfelé, ott fönt úgysincs senki, menjünk le 
inkább a városba, és válasszunk ki egy tutujkát, egy olyat, akinek 
piros a szája, és selyemmel bélelt a lába köze, és szúrjuk meg a 
kapu alatt vagy egy pádon, elegem van már ebből a sok hiába
való lövöldözgetésből, állandóan járt a szája, mondom neki, ugyan 
fogd már be a pofád, mert a seggedbe eresztek egy sorozatot, 
a parancs az parancs, még valamit akartam mondani, emlékszem, 
de hirtelen elhallgattam, mert az egyik ablakban, úgy tűnt, meg
mozdult valami, ott abban, melyben most az a madárkalitka áll, 
vigyázz, mondtam neki, és intettem, hogy ugorjon be valahova, 
bolond vagy, Dzsi-Dzsi, mondta erre, hát nem látod, hogy ez a 
Giulio háza, Giulio, Giulio, kezdett el kiabálni, ne félj, mi va
gyunk, a Dzsi-Dzsi, aki két lépésről sem tudna eltalálni egy szal
mahordó kosarat, meg én, Cesario, Cesario Salvi, aki a fél várost 
megkefélte a háború előtt, mire az ablakban ismét megmozdult 
valami, egy ember dugta ki rajta előbb a puskacsövet, aztán meg 
a fejét, szevasztok, gyerekek, mi szél hozott erre benneteket, 
mondta, tényleg Giulio volt, na, gyertek közelebb, mondta, van 
egy veknim, majd ledobom, és Cesario el is indult nyomban, de 
akkor váratlanul azt hallottam, hogy tra-tra-tra a másik ablakból, 
mely ugyanabból a szobából nyílott, melyben a Giulio volt, és ez
zel az ügy el is volt intézve, Cesario összecsuklott, elterült a föl
dön, szemeit tágra meresztette, lassan benyúlt az inge alá, a vek
ker. .. a vekker... mondta, a vekker
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már megint a Cesariót meséli, mondta az egyik asszony a má
siknak, mikor elhaladtak mellettetek 

a postás a közeletekbe érve leállt, s egy kék zsebkendővel meg
törölte a homlokát 

Dzsi-Dzsi, mondta, hagyd békében az urat, és menj a dol
godra, még két perced van 

Dzsi-Dzsi szótlanul elindult, kisvártatva szaladni kezdett, az 
utolsó lépcsőfokokat egybevette 

hova siet? kérdezted Lujzát 
mindjárt dél lesz, válaszolta, megy harangozni 
éppen a templom alá értetek, amikor a nagyharang megkon- 

dult a toronyban 
egy percet késik, mondta Lujza, az órájára nézve 
a toronyból hatalmas galambraj röppent ki, s nem esett szét a 

térben, együtt zúdult tova valahány galamb, mint egy lövedék a 
tenger irányába, mely a mélyben szigetekkel körülzárva akkorá
nak tűnt, mint egy tócsa, mintha olajjal öntötték volna le, a 
kikötő felé tartó két vitorlás állni látszott a kékség kellős közepén 

látod azt a szigetet? kérdezte Lujza, vékony karját, melyen két- 
három szeplőre lettél figyelmes, előrenyújtva, úgyhogy a 
tenyere, mely még mindig kölnivíztől volt illatos, pontosan az or
rod alá került, magadba szívtad illatát, szemed lecsuktad, az il
lat, mint egy hívószer hamarjában néhány képet élesztett fel be
nned, Lujza hátát láttad, miközben szobájában öltözködött, az 
ágyát, melyen nagy összevisszaságban hevertek ruhadarabjai, a 
kép hangot váltott ki belőled, hallottad Lujza hangját a fürdőszo
bából: ki az az én, részletezzed egy kicsit 

hé, te alszol? markolta meg orrod, azt kérdeztem, hogy látod-e 
azt a szigetet ott? 

melyiket?
azt ott, mondta, tenyerét ismét orrod elé emelve 
én rengeteg szigetet látok, mondtad, rengeteg szigetet, a ren

geteg sziget között meg rengeteg vizet, a rengeteg víz fölött rengeteg 
fehér felhőt, a rengeteg fehér felhő alatt rengeteg fehér sirályt. . .  
Lujzára néztél, arca sápadt volt, orrcimpái kitágulva remegtek 

t e . . .  Szergyó, mondta, és melléd lépett, még valamit akart 
mondani, de hirtelen elhallgatott, ugyanabban a pillanatban,
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amikor a nagyharang is a toronyban, zsebkendőt vett elő, és meg
törölte az orrát 

az a Vörös-sziget ott, mondta, a fejével jelezve az irányt 
én barnának látom 
akkor színvak vagy
nem mondtam igazat, én nem is látok el odáig 
pedig légvonalban nagyon közel van
estére kimegyünk, ha akarod, kimegyünk és megvacsorázunk, 

vacsora után meg rendelünk egy liter bort, és ha megittuk, majd 
meglátjuk, lesz-e kedvünk még egyet elintézni 

nem, mondta halkan, én nem megyek
jól van, nem szükséges okvetlenül bort innunk vacsora után, 

ha attól félsz, én megelégszem egy limonádéval is 
ne ízetlenkedj
nem értelek, miért ne mehetnénk ki?
nem tudom, mondta, elnézve a szigetvilág felett, nem tudom, 

gondolj, amit akarsz, gondold azt, hogy én már jártam ott, és 
meggyőződtem róla, hogy ott semmi sincs rendben, se a zenekar, 
se a pincérek, hogy az ételek elviselhetetlenek, a borok is, hogy 
minden piszkos, az asztalterítők, a szalvéták, és hogy este, ami
kor az ember fáradtan a szobájába lép, patkánnyal találja magát 
szemben, gondolj ilyesmire, mondta, és elindult a templom felé
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kerüljetek beljebb, mondta Dzsi-Dzsi, kitárva a templomajtót, 
kezében egy nagy kulcscsomót csörgetett; nem, maga csak ma
radjon kint szépen, mondta egy öregasszonynak, aki már félig a 
templomban volt, nem tudja, hogy ilyenkor zárva vagyunk, jöjjön 
estére; ezekkel van a legtöbb bajom, mondta, belülről bezárva az 
ajtót, egész nap itt őgyelegnek, és abban a pillanatban, 
ahogy kinyitom az ajtót, máris benn vannak, piszkolják a pado
kat, telehordják gazzal az egész templomot, gallyakat raknak a 
szobrok alá, gyertyákkal játszadoznak, mint a gyerekek, szét- 
csöpögtetik a viaszt a köveken, úgyhogy aztán késsel kell leka
parnom, és ami a legfurcsább, nemhogy fogyatkoznának, hanem 
szaporodnak, annak ellenére, hogy mindennap eltemetünk be
lőlük egyet-kettőt, manapság nagyon nehezen halnak meg az 
emberek; a háború előtt másképp volt, ha akkor valaki a hatva- 
nat megérte, az nagy dolognak számított, az öreg sopánkodik is 
állandóan, hogy tönkremegy: elmúltak a szép idők, Dzsi-Dzsi, 
sóhajtozik, most még az egereinknél is szegényebbek vagyunk, 
ha eszembe jut, hogy még negyvenben is micsoda tömeg járt ide, 
két perselyező sem győzte a munkát, megfájdul a szívem, de hát 
nehogy azt gondold, hogy az egész világon így van, mint itt, az 
isten ezt a megpróbáltatást rótta ránk, meghagyta a harangjain
kat, de lélek nélkül, meghagyta a tornyainkat, de árnyék nélkül, 
meghagyta az oltárainkat, de a hozzájuk vezető utak nélkül; 
ugyan, szentatyám, válaszolom neki, addig nincsen semmi baj, 
és nem is lesz, míg nekem naponta kétszer is fel kell söpörnöm a 
templomot, mert a temérdek piszok és sár csakis azt jelenti, hogy 
az emberek nem feledkeztek meg teljesen az istenről és házá
ról; vigasztalom az öreget, de közben azt kívánom, hogy bárcsak 
csukva tarthatnánk egész nap a templomot, annak ellenére, hogy 
én is ezektől a vén satrafáktól függök, akik idejárnak, mert
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se házam, se földem, se hálóm, csak az a néhány kitünteté
sem a háborúból, a csuklóim meg odavannak, nem bírják a 
harangkötelet, kiráz a hideg, ha a harangozásra gondolok; ha 
valaki belép a sekrestyébe halottat jelenteni, elönt a méreg, leg
szívesebben kivágnám az ablakon, bírom a kommunistákat, nem 
azért, mert valamikor én is az voltam, hanem mert nem törődnek 
az öreggel, legalábbis azelőtt nem törődtek, se pap, se kántor, se 
harangozó nem kell nekik, egy vörös csillag, egy rövid beszéd, és 
kész, tiszta m unka.. .

Dzsi-Dzsi, hát nem megyünk megnézni? vágott a szavába 
Lujza

igazán nem láttad még egyszer sem? fordult feléd Dzsi-Dzsi, 
ásítva egyet 

hisz jól tudod, hogy nem látta, mondta Lujza 
tudja az ördög, hogy ki járt itt, ki nem, mióta a templomkulcs 

kézről kézre jár, képtelen vagyok ellenőrizni a dolgokat 
én most vagyok először ebben a templomban, mondtad 
hát akkor menjetek és nézzétek meg, mondta Dzsi-Dzsi, én 

meg közben felsepregetek
az oltár mögött egy parányi ajtó nyílott egy fülkére, melyben 

félhomály derengett, a levegőben tömjénillat érződött, a falak 
nedvesek voltak, a mész helyenként lepergett róluk, az egyik sa
rokban üvegkoporsó állt, benne egy összeszáradt bőrdarab, 
mint mikor a nyulat lenyúzzák, és a bőrét kiakasztják a napra, 
ahol aztán vargát ránt és megkeményedik; már közvetlenül a 
templomba lépésetek pillanatában nagy nyugtalanság vett erőt 
rajtad, mely a templom félhomályában, az életnagyságú faszob
rok között, a színes lobogók alatt még csak fokozódott; míg Dzsi- 
Dzsi beszélt, az oltárképet szemlélted, mely egy felhők között 
lépkedő fiatal nőt ábrázolt áttetsző hálóingben, körülötte göndör 
hajú, meztelen angyalok röpködtek, a fiatal nő arcát a festmény 
csak sejtette, szinte beleolvadt az áttetsző rózsaszín háttérbe, 
megmunkálatlan volt, mint általában az olyan dolgok, melyeknek 
másodrendű szerepet szánnak; a tulajdonképpeni nő valahol a 
nyaktőnél kezdődött, ahol a hálóing csipkéi alól előcsillant a 
bőr; nyilvánvaló volt, hogy a nő fejét a festő énjében jelenlevő 
„akárki” festette, és hogy ez az „akárki” akkor vált művésszé,
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amikor munkája közben eljutott a női testig, a csipkéktől kezdve 
a nyakon, a parányi mellek domborulatán át a meggypiros, he
gyes mellbimbókig, a telt, puha vállakig a legtökéletesebben 
érzékeltette a hálóing anyagát, a megfeszült selymet a mellek fö
lött, a meggyűrődött selymet a csípőkön, a kisimult selymet a ha
son és combok fölött; a felfedezéstől lúdbőrös lettél, hátadon a 
hideg futkosott, gyorsan lekaptad tekinteted a képről, és Lujzára 
néztél, a szobrok alatt sétált, az egyiknek a lába alatt egy ötszá
zast talált, a pénzt átnyújtotta Dzsi-Dzsinek, aki szó nélkül 
zsebre vágta; észrevétlenül megközelítetted Lujzát, áthajoltál a 
feje fölött, miközben a padra támaszkodva egy imakönyvben 
kezdett lapozni, mélyen lélegeztél, érezted, hogy a nadrágod szá
ra a lábához ér, mozdulatlanul álltái mögötte, a hálóinges nő 
képét azonban az alig érzékelhető érintés képtelen volt megsem
misíteni benned, Lujza haját nézted, de még egyre a csipkék 
fodrait láttad magad előtt, kezed a vállára helyezted, de nem 
a ruhája szövetét, a selymet érezted ujjaid alatt, térded comb
jához feszítetted, úgy tett, mintha észre sem venné, de továbbra 
is azt a másik nőt láttad, aki a felhők között lépkedett, az élő 
test a közvetlen közeledben jelentéktelenné vált számodra, ha
jának erős illata amannak érzékiségét növelte, váratlanul felegye
nesedve, fejét álladba ütötte, fogaid között hajszál roppant, há
tával megtámaszkodott a melleden, önkéntelenül átkaroltad há
tulról; ki volt ő abban a pillanatban? egy festő képzeletének szü
lötte? melegség öntött el, egyet rántott magán, és szembefordult 
veled, a szemedbe nézett, inkább kíváncsian, mint meglepetten, 
inkább folytatásra ösztökélve, mint tiltakozón; az oltár mögötti 
parányi fülkében, miután egyedül maradtatok, annyira hatalmá
ba kerített nyugtalanságod, hogy képtelen voltál bármire figyelni, 
a fülkéről nem nyílott ablak, pincehelyiségre emlékeztetett, 
Lujza óvatosan tipegett előtted, mintha attól félt volna, hogy 
a következő pillanatban beszakad alatta a jég, arca sápadtnak 
látszott a félhomályban, az alkalmat leste, hogy karjaid közé vet
hesse magát, legalábbis te meg voltál győződve erről; egészen közel 
lépett hozzád, és megfogta a kezed, tenyere meleg volt és nyir
kos, keze alig észrevehetően remegett, enyhe viszolygást éreztél 
iránta, néhányszor energikusan megszorította ujjaidat, mint egy
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szivacsot, aztán végigsimított a fekete táblán, a homlokodon, 
átkarolta a nyakad és meghajlított, a szemei elködösödtek, várat
lanul elmosolyodott, elengedte a nyakad, és az üvegkoporsó elé 
lépett; nevetett, és nevetése oly természetellenesnek és visszatet
szőnek tűnt, hogy dühösen megkérdezted tőle 

mi olyan nevetséges egyszerre, Lujza? 
te, mondta, te vagy nevetséges 
miért?
mert fogalmad sincs arról, hogy mi van itt ebben a cellában 
látom, mondtad, egy múmia 
még hangosabban kezdett nevetni 
egy múmia, mondod, egy múmia, egy múmúmúmia! 
én semmi mást nem látok, mondtad körülnézve 
azt látatlanul is érezned kellene 
te talán hiszel a szentekben meg az ilyesmikben? 
én csupán Szent Eufémiában hiszek 
abban a töpörtőben a koporsóban? 
ő mindenható, Szergyó, mint a pénz, ő maga a pénz 
Dzsi-Dzsi dugta be fejét az ajtón 
gyertek ki gyorsan, mondta lihegve, jön az öreg! 
egy szempillantás alatt a templomban voltatok mind a hárman, 

Dzsi-Dzsi szaladt elöl, kezében a seprűvel, utána Lujza, izgatot
tan hátraszólt, hogy gyorsabban mozogj, és legvégül te, aki nem 
tudtad mire vélni a dolgot, véleményed szerint Dzsi-Dzsi túl nagy 
feneket kerített a dolognak, mi van abban, ha jön az öreg? egy 
nyitott ajtón át hatalmas fénynyaláb esett be a templom köveze
tére, Dzsi-Dzsi belépett az ajtón, és a seprűt az egyik sarokba 
dobva, az ablakhoz szaladt 

a veszély elmúlt, mondta kisvártatva, az öreg, úgy látszik, le
ment a városba; az egyik faliszekrényből üveget vett elő, és 
meghúzta

nekünk nem adsz egy kortyot? kézdezte Lujza
ócska vacak, mondta elfintorodva, a keresztelők felejtették itt
mikor volt keresztelés? kérdezte Lujza
tegnap reggel
és kaptál valamit?
dehogy, mondta Dzsi-Dzsi, elmúltak azok az idők, amikor a
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keresztelés jó volt, mostanában örülök, ha egy százassal kiszúr
ják a szemem, még néhány évvel ezelőtt is úgy volt, hogy aki ke
resztelni akart, az elsősorban is engem keresett fel, este bekopog
tatott az ablakomon; baj van; az utolsó kenet kell? nem, keresz
telni akarok; akkor holnap délelőtt gyere, és ne hozzám, hanem 
az öreghez; tudom, tudom, de arról van szó, hogy én titokban 
akarom elintézni, és ekkor elővette pénztárcáját; elég egy százas? 
ide figyelj, mondtam neki, te kommunista vagy, igaz? igaz; hát 
akkor csak bízzál meg bennem, mert én is az voltam, én nagyon 
is jól tudom, hogy miről van szó; persze, persze, mondta, ha az 
eset kitudódik, könnyen elveszíthetem az állásomat; á, mond
tam, megette a fene akkor, ha az állásod csupán egy százast ér, 
ha a dolog így áll, akkor én világos nappal csinálnám az egészet, 
vasárnap délelőtt, az egész város szeme láttára; micsoda! zsarol
ni merészelsz! ide figyelj, nem fogunk alkudozni, mit fösvény- 
kedsz, nem a sajátodat adod, te, az anyád istenit, vigyázz, hogy 
mit beszélsz! ugyan, csukd be már azt az ablakot, nem látod, hogy 
kukacoskodik, segített a feleségem a szobából; mennyit kérsz?, 
kérdezte erre; öt ezrest, egy ötezrest; de mondom, mindez már a 
múlté, tegnap a bíró vejének kereszteltünk világos nappal, a múlt 
vasárnap meg, ahogy perselyezek, kit látok? a városelnököt ma
gát, a lábaim a földbe gyökereztek, szent isten, gondoltam, mi
lyen idők jöttek el, mi fog még születni ebből, talán egy új há
ború; azon a délelőttön több olyan embert is látott az öreg a 
templomban, akiket húsz évvel ezelőtt látott utoljára, a csillár 
alatt álltak, és mikor a kóruson az apácák rázendítettek, ők is 
énekelni kezdtek; az öreg vörös volt, mint a paprika a mise után; 
csak nyugalom, hajtogatta, pszt, pszt, mindezt a szentatyának 
köszönhetjük, már itt is érezni a reformjai hatását; én meg csak a 
fejem vakarom most is, mert nekem nincs ínyemre az egész, egy
re több a munkám, most jut eszembe, hogy a miseruhákat még ki 
kell hordanom a napra; amikor húsz évvel ezelőtt naftalinba 
raktam őket, azt gondoltam, hogy onnan már sohasem fognak 
előkerülni, és most szedhetem őket elő, ráadásul az öreg ismét 
körmenetezni kezdett, kerül-fordul, szalad hozzám, hogy pénte
ken körmenet, a jövő héten körmenet, pünkösdi körmenet, hús
véti körmenet, és mit jelent egy körmenet? szidolozást, szidolo-
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zást és ismét szidolozást, meg nagymosást, súrolást a ministráns- 
ingektől kezdve a fátyolokig, a lobogók rúdjai meg majdnem 
mind töröttek, gyerünk újrafesteni a szobrokat, az egyiknek a ke
ze lötyög, puff, bele egy szöget, a másiknak a füle tört le, és nincs 
sehol, mintha a föld nyelte volna; mit csináljak, kérdezem az öreg
től, nem engedhetjük a gyerekeket az utcára egy füleden Szent 
Antallal; hagyjál békében, nem látod, hogy mennyi a munkám, 
faragj egyet, és ragaszd rá Ohóval; és amikor az ember végre azt 
hiszi, hogy minden rendben van, akkor sül ki, hogy a dézsa fene
kén alig van néhány csepp szenteltvíz, ripszropsz ki a dézsával 
az udvarra, aztán futás haza ostyát sütni, és a végén mégis az 
történik, hogy mikor a körmenet már elindult, egyszer csak sza
lad egy gyerek, hogy parazsat, parazsat, hű a szentségit, elfelej
tettem a parazsat... hány óra van, Lujza? 

hány lenne, mondta Lujza, hát nem most húztad el a delet? 
segítsetek kihordani a miseruhákat a napra, és aztán leugrunk 

hozzám
a sekrestyében, a fogason két reverenda lógott, az egyik sa

rokban harmónium állt, Lujza kinyitotta az egyik szekrény aj
taját

ne, szólt rá Dzsi-Dzsi, úgyis olyan kevés van 
csak egyet, egyetlenegyet, könyörgött Lujza, s egy barna fa

szelencét vett ki a szekrényből, leemelte tetejét, ostya volt ben
ne, kivett egy marékravalót belőle, kettő-három kicsúszott az új- 
jai közül, mint az aprópénz, és hangtalanul a földre esett 

ha meggyónsz, Szergyó, te is kapsz egyet; melléd lépett 
én bűntelen vagyok 
biztos vagy benne?
biztos, ha csak azt nem vesszük bűnnek, hogy nem loptam, és 

szűz vagyok
ha elkészülünk, akkor felmegyünk a toronyba, mondta Dzsi- 

Dzsi, kisgalamb, igaz, nincsen, de hátha sikerül fejbe kólinta- 
nunk néhányat az öregek közül, valami csak kell a bor mellé 

Lujza meglepetten nézett arcodba, a hangod elárulhatott, egy 
árnyalattal halkabb volt, mint ahogy azt a játék megkövetelte, a 
túlzott őszinteség majdnem mindig ijesztő, visszatetsző; gondol
kodott néhány pillanatig
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én csupán egy közönséges fordító vagyok, mondta mosolyog
va, aki a föld nyelvét az egekére fordítom, és gyorsan hozzátette: 
ezek szerint zöld vagy még, ezt akartad mondani?

nem tudom, mondtad leülve, fejed két tenyered közé fogtad, 
mintha valami szörnyű nagy vallomást szándékoznál napfényre 
hozni, még az előbbinél is borzasztóbbat, de nem bízol a gyóntató 
titoktartásában: jobban mondva, én azt hiszem, hogy tényleg so
hasem érek meg erre az életre, és csupán az vigasztal, hogy a 
temérdek sárga között egy kis zöld nem hat rosszul, sőt kiemeli, 
aláhúzza, elmélyíti a sárgát; hiányzik belőlem az energia, a bátor
ság, a szenvedély meg még egy rakás dolog, tehetetlen vagyok 
é s . .. újabb jelző hirtelen nem jutott eszedbe: az én problémám 
a cipőpertli kibogozása reggelenként, nekem nincs személyisé
gem, belőlem hiányzik a férfiasság, eljárt a szád, lágy izmú va
gyok . . .

elég! kiáltotta Lujza, miért nem azt mondod, amit kell? 
mert nem tudom, hogy mit kellene mondanom 
hányszor felejtettél el imádkozni? 
mindössze egyszer, de mindörökre 
egyéb vétkeid?
nézd, Lujza, vannak emberek, akik sehol, egyszer sem találnak 

alkalmat arra, hogy vétkezzenek, s ezek sajnálatra méltók 
de még m ennyire... szája elé kapta a kezét, helyesebben, 

övék a mennyeknek országa! 
ámen
kedvestestvéremkerüldanőt, különösen akkor, ha Lujzának 

hívják, szívében béka kuruttyol, öt üdvözlégy, öt miatyánk 
mondhatok még valamit? 
bűnről van szó?
az előbb mondottakat szeretném kibővíteni 
csak röviden
mindennek ellenére mégis van egy-két dolog, amit kedvelek, 

például fürödni, szeretem szappanozni a hónom alját, szeretem 
a halat, szeretem látni, amikor mások megoldanak bizonyos 
problémákat, például amikor felemelnek egy falat vagy egy tor
nyot, mely nem dől el a szélben, szeretem, amikor a lift működik, 
és a karórámat, mert önműködő stb.
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ezt mivel kapcsolatban mondta? mit nem szeret? 
a lábmosást és a sárgarépa-főzeléket 
tíz hiszekegy, ráadás, az idő letelt 
ámen
megfogtad a kezét, a homlokát ráncolta, ujjaidat végighúztad 

a karján, valamin gondolkodott, a nyakát kezdted simogatni, a 
tenyerét vakarta, felállt, kezét a nyakad köré fonta, felálltál, 
leült, leültél, felállt, átfogtad a derekát, mely érintésedre megha
jolt, a ruha alatt érezted a mozgó izmokat, észrevétlen lassúság
gal a fal felé toltad, és amikor hátával megtámaszkodott rajtad, 
egész testsúlyoddal ránehezedtél, egy pillanatig tanácstalanul áll
tái, lopva az arcára néztél, kíváncsian pislogott fel rád, nyelvével 
az ajkait nedvesítette, szájon csókoltad, gyorsan kibontakozott a 
karjaid közül, és megkérdezte 

nem vagy éhes, Szergyó? 
de igen 
mit ennél?
nem tudom, palacsintát
megérdemelnéd
miért?
kicipekedted magad
útközben az járt az eszemben, hogy az igazgató éppenséggel 

mással is elküldhette volna a koffert, például Milivojéval 
tévedsz
hordár azért mégsem vagyok
ma az voltál, a világ legboldogabb hordára
miért a legboldogabb?
mert nem mentél egyedül
elvörösödtél, egy nagy ugrással a toronyba vezető lépcsőnél 

termettéi, és szaladni kezdtél felfelé, a magasban, a fejed felett 
csillogtak a harangok a napfényben 

ha így rohansz, sohasem fogsz felérni, kiáltotta utánad Dzsi- 
Dzsi, ha felérsz, rögtön csukd be az ablakokat, hogy a galambok 
ki ne repüljenek; kisvártatva megálltál, szíved vadul kalimpált a 
mellkasodban, tovább szaladtál, és amikor már azt hitted, hogy 
sohasem fogsz felérni, a lépcsőnek vége szakadt, a harangok alatt 
álltái; miközben az ablakokat becsuktad, pillantásod végigfutott
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a környéken, sirállyal volt tele távol az ég alja, halászhajók tartot
tak a nyílt tenger felé, lent a mélyben, a házak között zene szólt, 
a galambok röpdösni kezdtek körülötted, fejjel szálltak az 
ablak rácsának, és aztán egy pillanatra megszédülve kettőt-hár- 
mat perdültek a levegőben, a gerendák közül nyújtogatták a nya
kukat, mielőtt alázuhantak, egy lécet kaptál fel, és csapkodni 
kezdtél vele magad körül, amikor a galambok behúzott szárnyak
kal zuhanni kezdtek a magasból, az egyiket eltaláltad, éleset kop- 
pant fején a léc, a lábaid elé zuhant, csőrén néhány kövér vér- 
csepp buggyant elő, időközben Dzsi-Dzsi is felért Lujzával, Lujza 
a harangláb tövébe lökte lábával az agyonvert galambokat, és 
aztán kinyitotta az egyik ablakot, majd a másikat is, a galambok 
néhány szempillantás alatt a szabadban voltak, egy-két fehér 
toll még ott keringett utánuk a levegőben, az ablak magasságá
ban, de fokozatosan egyre mélyebbre süllyedtek, s csakhamar 
eltűntek a szemeid elől, Lujza az ablakba könyökölt, vállai 
rázkódtak, megkísérelted magad felé fordítani az arcát, de vala
hányszor hozzáértél, nagyot rántott magán 

mi bajod van, Lujza? kérdezted végül is idegesen 
szembefordult veled, zsebkendőjével lassan, körülményesen 

megtörölgette a szemüvegét, hosszasan a szemedbe nézett, mint 
aki valami fontosat, nagyon fontosat akar mondani, de végül is 
hátat fordított

reggelre szél kerekedik, mondta Dzsi-Dzsi, vörös az ég alja
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a konyhában három ember ült az asztal körül, az asztalon né
hány üres borosüveg meg pohár állt, egy pléhtányéron öt-hat sült 
hal úszott fej nélkül az olajban, közvetlenül az ajtó mellett egy 
keskeny ágyon foltos kabátok halmazán egy idős asszony hevert 
cigarettával szájában, előtte a padlón hat-hét éves gyerek ült, 
egy kenyérdarabot rágcsált, fokhagyma- meg ecetszag érződött, 
a három ember kártyázott, az, aki az ajtóval szemben ült, éppen 
a kártyát keverte, amikor beléptetek, kövér ujjai közül kicsú
szott néhány lap, és a földre esett

nyeh, nyögött fel az ember, miközben lehajolt a lapokért, a 
szék megcsikordult, öregszünk, igaz-e, Bidzsó? mondta még min
dig a földön keresgélve, a mennyezetet szemlélte, ahonnan rövid 
drótszálon villanykörte lógott alá, a villanydrótra légyfogó volt 
akasztva, melyen hemzsegtek a legyek, időről időre egy-egy légy 
az asztalra esett, a halak közé, az olajba meg a poharakba, az, aki 
kevert, kövér, testes ember volt 

egek, kiáltott fel, amikor meglátott benneteket, egek, úgy tett, 
mintha fel akarna állni, hátrébb tolta a széket, felemelkedett kis
sé, miközben újra nyögött egyet, de meggondolta magát, és 
visszaült a székre 

nézd csak, Bidzsó, ki jött meg, mondta vállon taszítva egy kis 
öreget, akiről nagyon nehezen lehetett volna megállapítani, hogy 
hány éves; lehetett hetven, de száz is; maga elé nézett az asztalra, 
ahol egy halom bab hevert, remegő kezét előrenyújtotta, a ha
lomból gondosan különválasztott néhány babszemet, melyet egy 
rövid, határozott mozdulattal az asztal közepére tolt 

na, gyerünk már, Flanel, mondta türelmetlenül a harmadik, 
szünet nélkül dumálsz, tévedsz, ha azt hiszed, hogy locsogásoddal 
eltereled a figyelmünket; alacsony, széles vállú ember volt, mi
közben ujjait göndör hajába túrta, karján megmozdultak az iz-
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mok, bőre sötétbarna volt, nyakáról és vállairól hosszú szőrszá
lak lógtak alá, az asszony szótlanul nézett benneteket 

dicsértessék, Gizi, mondta Dzsi-Dzsi, s megállt előtte, kezében 
a véres fejű galambokkal 

mama, nézd csak, mondta a gyerek a galambokat látva, már 
megint hozott néhányat 

az asszony ásított
mit bánom én, mondta, én megmondtam a magamét 
ülj le, Szergyó, mondta Lujza; széket tolt alád, leültél, a három 

ember zavartalanul folytatta a játékot 
elég, kiáltotta a göndör hajú, öklével az asztalra vágva, elég! 

belenézett a lapjaiba, aztán összecsukta, és óvatosan maga elé 
tette őket

a kövér, a Flanel, gyanakvó szemekkel mérte végig, nyelvével 
megnyálazta a szája szélét, majd szemét lecsukva két lapot húzott az 
előtte álló pakliból, legyezőt formált a lapjaiból, homlokát ráncolta 

tudom, hogy blöffölsz, mondta a göndör hajúra nézve; az vállat 
vont, Flanel mélyen elgondolkodott, hosszas töprengés után 
újabb lapot emelt, de nem nézte meg, szájába dugta egyik sarkát, 
és ismét gondolkodni kezdett, szemeiben őszinte ijedtség tükröző
dött; gondolt egyet, fogta a lapot, és visszatette a paklira; egy 
pillanatra olyan csend lett a szobában, hogy tisztán lehetett halla
ni, amint egy légy önmaga körül forog az asztalon, a göndör hajú 
elsápadt, halántékán kidagadtak az erek; az öreg aludni látszott, 
mozdulatlan volt, még a szempilláit sem mozgatta; váratlanul 
kinyitotta szemét, és előbb a göndör hajúra, aztán a kövérre néz
ve elkiáltotta magát 

csalás! elvörösödött, krákogni kezdett, remegő kezekkel nyúlt 
a babszemek után, és az asztal közepéről visszahúzta őket maga 
elé, a göndör hajú villámgyorsan követte példáját 

csalás! kiáltotta ő is, a babszemekre helyezve mindkét könyökét 
micsoda! kiáltotta el magát Flanel is, ki mondja ezt nekem? 
csalás, csalás, hajtogatta az öreg
ki mondja ezt nekem, ordította el magát Flanel torkaszakadtá- 

ból, egy ócska zsebmetsző?
hallottad, Bidzsó, kiáltotta a göndör hajú, ismét zsebmetsző

nek titulált!
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micsoda? kérdezte az öreg, tölcsért csinálva a tenyeréből a fü
léhez

azt mondta, hogy egy ócska zsebmetsző vagy 
ahá, értem, értem, mondta az öreg, és megnyugodva visszaült 

székére
az hát, mondta Flanel, a legócskább, és még ő mondja valaki

nek, hogy csaló 
értem, értem, mondta az öreg
a göndör hajú vállai közé húzta nyakát, rád nézett, és kezeit 

széttárva felsóhajtott 
láttad, hogy mit csinált? kérdezte 
visszatett egy lapot, mondtad 
te fogd be a szád szólt rád erélyesen Flanel 
hát ha te azt hiszed, hogy te azt csinálhatsz, amit akarsz, mond

ta visszafojtott dühvei a göndör hajú, akkor keress magadnak má
sokat, akiket lépten-nyomon becsaphatsz 

mifelénk ezt így játsszák, mondta Flanel, a lapot vissza lehet 
tenni, ha az ember nem nézte meg

nálatok? kérdezte a göndör hajú; nem is tudtam, hogy arrafelé 
a kultúra olyan magas fokon van, akkor miért nem mész vissza, 
menj vissza szépen, és játsszál úgy, ahogy ott játszanak, mert ad
dig, míg itt vagy, addig úgy fogsz játszani, ahogy mi játszunk 

Flanel a szája szélét rágta, úgy látszott, hogy nyomban fel
ugrik, és a göndör hajúra veti magát 

tudod, mi vagy te, Slavek, mondta a göndör hajú arcába ha
jolva, szinte suttogva, egy rohadt spicli, az, egy kurva besúgó!

a konyhában ismét csend lett, Dzsi-Dzsi az ágy szélén ült, a 
gyerek a galambokkal játszott, Lujza le-fel ténfergett, aprólékosan 
szemügyre vett minden tárgyat a konyhában, mintha csak azt el
lenőrizte volna, hogy minden a régi helyén van-e, felemelte egy 
kékre zománcozott sótartó fedelét és belenézett, ujjaival bele
túrt a sóba, és egy kis nejlonzacskót húzott ki belőle, a zacskó
ban valami szürke színű anyag volt, amikor észrevette, hogy fi
gyeled, sietve visszadugta a só alá 

a göndör hajú szemrebbenés nélkül nézte Flanelt 
tudod mit, Flanel, mondta ásítva egyet, kezdjünk egy új partit

141



nem bánom, mondta Flanel vigyorogva, lökdösni kezdte az 
öreget, aki időközben az asztalra borulva elaludt 

hej, Bidzsó, kiáltotta el magát, rohamra, szuronyt szegezz! 
az öreg lassan felemelte a fejét, zavaros tekintettel rád nézett 
ez meg kicsoda, kérdezte, ki ez?
Flanel is, a göndör hajú is rád nézett, majd vállat vont 
mit tudom én, mondta Flanel, fizethetne egy litert, ha már itt 

van; keverni kezdte a lapokat; így van ez, tette hozzá felsóhajt
va, s a szemedbe nézett, azt senki sem kérdi, hogy mit tettem én 
ezért a városért, azt elfelejtette mindenki, de azt nem, hogy nem 
vagyok idevalósi 

na, mit tettél, ugyan mit tettél, kérdezte gúnyosan a kicsi, vagy 
talán arra gondolsz, hogy ötvenhétben a fél várost megmérgez
ted a fagylaltoddal, vagy arra, hogy éjszakánként kitakarítod a 
hálóikat?

ötvenhét, ötvenhét, mondta Flanel, miért nem negyvenhárom? 
ez meg ki? mutatott rád ismét az öreg 
az új pap, ordította a fülébe Flanel
az öreg megcsóválta a fejét, közelebb húzta a székét hozzád, és 

arcodba hajolva megkérdezte 
igaz, hogy megdrágul a cukor? 
a kenyér drágul meg, kiáltotta el magát a göndör hajú 
a hús is, szólt közbe Dzsi-Dzsi 
minden megdrágul, mondta Flanel
ekkor nyílott az ajtó, és egy magas, vállas fiatalember lépett be 

rajta, egy korsót tett az asztalra, és szó nélkül behúzódott az 
egyik sarokba, leült, kezével végigsimított az arcán, mely olyan 
volt, mintha három napig nem aludt volna, dagadt és zsíros, ka
rikás szemei alig látszottak a kék párnáktól, mintha darázs csípte 
volna meg, maga elé nézett a levegőbe, kisvártatva felállt, és egy 
borospoharat emelt le a polcról, az asztalhoz lépett, teleöntötte 
borral, és visszaült a helyére; a göndör hajú észrevette, hogy az 
újonnan jöttét figyeled 

ha nem látott még amerikait, akkor csak jól nézze meg, mond
ta a fiatalemberre mutatva, ez egy igazi 

ugyan, mondta Flanel a göndör hajúnak, hagyd nyugton, ha 
folyton piszkáljuk, akkor soha nem gyógyul ki; Franky, ne hall
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gass erre a tyúkészre, nem tudja, hogy mit beszél, igyál csak, az 
jót tesz az idegeknek; tudod, fordult feléd magyarázólag, mióta 
kijött a börtönből, olyan ideges, nincs nyugta 

a fiatalember továbbra is maga elé nézett, mindent lehetett 
volna mondani rá, csak épp azt nem, hogy ideges 

hogyha értesz egy kicsit a zenéhez, akkor talán sikerül beszél
ned vele, mert a zenén kívül az égvilágon semmi sem érdekli, 
kezdjél csak el fütyülni valamit, meglátod, rögtön folytatni fogja, 
mondta Flanel, lapjait az asztalra dobva 

hehehe, mondta az öreg, a babszemeket maga elé söpörve az 
asztal közepéről, s rád nézett 

megyünk tovább, jelentette ki ünnepélyesen a göndör hajú 
hallottad, hogy megdrágul a cukor? kérdezte az öreg, a kezed

re téve kezét
nézd csak meg, hogy mekkora a termete, mondta Flanel, mi

közben cigarettára gyújtott, meglátszik ám rajta, hogy nem ma
karónin nevelkedett; az égő gyufaszálat megcsóválta a fiatalem
ber szeme előtt

ha tudnád, milyen felesége volt, mondta a göndör hajú rád 
nézve, de én is azt mondom, hogy igaza volt, amikor nem várta 
meg, mert öt évet volt oda, plusz egy év a katonaság, igaz-e, 
Franky?

Slavek, mikor drágul meg a cukor? kérdezte az öreg 
tudod, miért csücsült? kérdezte tőled Flanel 
nem tudom, mondtad
igyál meg egy pohárral, ütött a válladra a göndör hajú 
a dzsessz miatt, mondta Flanel
Gizikém, ne igyál, ne igyál, mondta Dzsi-Dzsi a hátad mögött, 

hiába rakod a piócákat, ha továbbra is iszol 
látod, mondta Flanel a fiatalemberre mutatva, amióta kijött a 

börtönből, folyton ezt csinálja, dobol és fütyörészik, nincs az 
egész környéken senki, aki úgy értene a dzsesszhez, mint ő, kár, 
hogy nincs kivel megtárgyalnia a problémáit, mert mi itt vala- 
hányan a népdalokat kedveljük 

gyerekkora óta ismerem, mondta a göndör hajú, azzal kezdte, 
hogy éjszakánként a rádiót csavargatta, megtanult angolul, dob
felszerelést vásárolt, szobájában a falak tele voltak négerekkel,
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ha nagy ritkán előbújt, kiült a teraszra, és azt magyarázgatta az 
embereknek, hogy miért jobb az amerikai dzsessz a hazainál, ez a 
rendszer itt olyan, mondta, hogy itt mindenki könnyen megélhet, 
még dolgozni sem kell, de azok odaát éjjel-nappal gyakorolnak, 
ott nincs leállás, kérem, ott nincs úgy, hogy sógor, koma, jó 
barát, ott azt nézik, hogy tudsz-e vagy sem; nálunk hiányzik a 
szelekció; az emberek hallgatták, mert amerikai cigarettával kí- 
nálgatta őket, egy pár külföldi cipőért képes volt húszezer dinárt 
is kidobni, a feleségét is csak azért vette el, mert tudott angolul, 
angolul beszélt még az anyjával is, aki egy szavát sem értette, a kato
naságtól küldött leveleiben arról panaszkodott, hogy senki sem tud 
angolul, a baj akkor kezdődött, amikor a hadsereg felszerelését 
kezdte kritizálni, meg az egyenruhát, öt évet k apo tt... 

mi az, Bidzsó, kérdezte Flanel az öreg hátára ütve, alszunk? 
az öreg nem adott életjelt magáról, az asztalra borulva aludt 
nemsokára el kell indítanunk a kastély felé, mondta Flanel, 

mert kicsukják éjszakára 
kinn sötétedni kezdett, jó ideje nem figyeltél már a beszélőkre, 

egyre sűrűbben nyúltál a poharad után, Lujza lassan kibontako
zik a homályból, gondoltad, ismerősei révén, és ez fontos, csak ez 
a fontos, minden más lényegtelen, cikcakk, elmosolyodtál, a gön
dör hajú magához húzta, és csókolgatni kezdte a karját, mintha 
egy hatalmas fehér szájharmonikán játszott volna, halkan, pia- 
nissimo, a félhomály mindent felnagyított, az arcokat, a kezeket 
az asztalon, a korsót, a poharakat, a kiejtett szavak tízszeres 
erővel hallatszottak, a mozdulatok viszont az árnyékok folytán 
lelassultak a falakon, maga a konyha is kitágult, megnőtt sötét 
zugaival; részeg vagyok? kérdezted magadtól, kinyitottad a sze
med, veled szemben a falon egy fal védő volt, betűzni kezdted a szö
vegét; nékem olyan ember kell, ki kocsmába nem jár e l . . .  a be
tűk összefolytak a szemed előtt, mintha csónakban ültél volna, 
a konyha meg-megbillent, cikcakk, de zavaros a Tisza vize 

ennek meg mi a baja? lökte oldalba Flanelt a göndör hajú 
biztosan Frankyvel próbál meg szót érteni 
nekem ne kornyikáljon itt senki, képtelen vagyok összponto

sítani
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Slavek, emelte fel fejét váratlanul az öreg, miért drágul meg a 
cukor?

ez sírba visz engem, mondta a göndör hajú; mert kitört a há
ború! ordította el magát 

nem értem, mit mondasz? kérdezte az öreg 
kitört a háború! ordította el magát ismét a göndör hajú 
értem, értem, mondta az öreg, s fejét ismét az asztalra hajtotta 
Lujza, mondta a göndör hajú, mondd meg a drágalátos bará

todnak, hogy ez itt nem dalfesztivál 
minek hordod ide őket, csak kornyikálnak, hogy nem lehet 

szót érteni, mondta Flanel 
inkább azt kérdezd meg tőle, hogy tud-e fogalmazni, mondta a 

göndör hajú
igazad van, Slavek, mondta Flanel, miért nem írathatnánk meg 

vele, minek fizessünk már megint az ügyvédnek, 
halló, tudsz fogalmazni? lökött meg a göndör hajú 
miről van szó? kérdezted 
egy panaszról 
mi van vele?
mi lehetne, semmi, meg kell írni 
nekem?
tedd elébe a papírt, Slavek, mondta Flanel 
tessék a töltőtoll, mondta a göndör hajú 
diktálod te, Slavek, vagy én? 
diktáld csak te, utoljára én diktáltam
írod? kérdezte Flanel a hátad mögé állva, panasz! írjad, mire 

vársz?
ne kapkodd el a dolgot, Flanel, mondta a göndör hajú 
kedves Gyökér elvtárs 
ez nem kell, vágott közbe a göndör hajú 
felkiáltójel, mondta Flanel
ne felkiáltójelezz, nem értem, minek kell felkiáltójelezni? duz

zogott a göndör hajú 
barátom, micsoda betűi vannak ennek! kiáltott fel elismerőleg 

Flanel a hátad mötött 
szép kerekek? kérdezte a göndör hajú izgatottan előrehajolva
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kerek az ángyod valaga, neked csak az a szép, ami kerek, 
mondta dühösen Flanel 

jó a töltőtoll? lökött oldalba a göndör hajú 
ne csöpögtesd a nyálad a papírra, mondta Flanel 
ezt a töltőtollat egy kismalacért cseréltem, mondta a göndör 

hajú
mikor? kérdezte hitetlenkedve Flanel 
újévkor
nyílott az ajtó, egy apró termetű ember lépett a konyhába láb

ujjhegyen, rövidnadrág volt rajta 
jó estét, mondta halkan, kezében zsebkendőt szorongatott 
keríts egy poharat magadnak, mondta Dzsi-Dzsi^ 
nem, nem nagyon szépen köszönöm, csak egy^percre jöttem 

be, a feleségem kinn vár, mondta idegesen toporogva 
ugyan már, mondta Flanel, hívd be őt is, talán félted tőlünk? 
az ember az ajtóhoz tipegett, és kikiáltott 
Ilonkám, kedves, gyere be egy pillanatra 
a göndör hajú kuncogni kezdett, egy negyven év körüli testes 

asszony lépett a konyhába 
együtt vannak, együtt? kiáltotta nagy hangon; Ferikém, fordult 

a rövidnadrágoshoz, de ígérd meg, hogy nem maradunk sokáig 
mi újság? kérdezte Flanel
semmi, semmi, mondták egyszerre az újonnan jöttek, me

gyünk a csónakba aludni
na, lepődött meg Flanel, hát még mindig nem rendeződött a 

dolog?
nem, mondta az asszony, éppen arról beszélgettünk a Ferim

mel, hogy egy levelet kellene íratnunk egyenesen a marsallnak 
nem rossz ötlet, mondta Flanel 
határozottan nem rossz, bólintott a göndör hajú is 
nem rossz, csak akkor nagyon is el fog húzódni az egész, 

mondta Flanel
dehogy, mondta az asszony, mi a Ferimmel kiszámítottuk, hogy 

a levél maximum három nap alatt odaérne, számítsunk akkor két 
napot a válasz megírására, és ismét három napot az útra, ez még 
mindig csak nyolc nap összevissza 

igen ám, mondta Flanel a magasba emelve mutatóujját, de ki
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garantálja nektek, hogy a levél el is jut a címzetthez, mert mond
juk, a postás itt észreveheti, hogy kinek van címezve, mi lesz, 
ha beviszi a rendőrségre? 

a rövidnadrágos sóhajtott egyet
és mit írnátok abban a levélben? kérdezte a göndör hajú, hom

lokát ráncolva
mindent, mondta az asszony, mindent megírnánk neki 
itt a bibi, ugrott fel a göndör hajú, mi az, hogy mindent? 
az igazat, mondta az ember, megírnánk azt, ami igaz is, hogy 

vadonatúj csónakunkat bizonyos személyek minden este elold
ják, annak ellenére, hogy mi is éppúgy fizetünk a helyért, mint 
a többiek, megírnám, hogy már hónapok óta nincs egy nyugodt 
éjszakánk a feleségemmel, hogy kénytelenek vagyunk a csónak
ban aludni, annak ellenére, hogy én nem bírom a hullámokat, 
mert én nem itt születtem, de neveket azt nem írnánk, én nem 
akarok senkinek sem rosszat 

azt is megírnánk, hogy mennyibe került a csónak, hogy az 
összes pénzünket beleöltük, amit a bútorokért és a házunkért 
kaptunk, amikor elhatároztuk, hogy lejövünk a tengerpartra 

nem, ugrott fel az ember, ezt nem írnánk meg, az a mi privát 
dolgunk, hogy a házunkat eladtuk, és hogy otthagyva mindent, 
lejöttünk ide

ide hallgass, Feri, mondta Dzsi-Dzsi, nekem sehogyan sem 
tetszik ez a levélügy, mintha nem tudnád, hogy hány levelet 
küldött el hiába Flanel 

meg én, nyújtotta fel kezét a göndör hajú 
hát akkor mit csináljak, mondjátok meg, hogy mit csináljak? 

tárta szét rövid, szőrös karjait a rövidnadrágos 
miért nem veszel egy lakatot? kérdezte a göndör hajú 
ugyan, legyintett az asszony, semmi sem használ, ha így megy 

tovább, én megőrülök, éppen ma délután mondtam a Ferimnek, 
hogy Ferikém, én belebolondulok az egészbe, üljünk szépen egy 
éjjel a csónakba, és hajtsunk át Itáliába, ha már eddig eljöttünk, 
akkor már nem számít az a néhány kilométer, menjünk Velen
cébe lakni, ott a házunk elé köthetjük a csónakot, de ő azt hajto
gatja, hogy nem indulhatunk el iránytű nélkül 

hát nincs igazam? kérdezte valamennyietektől a rövidnadrágos
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akkor miért nem szerzel egyet, mondta dühösen az asszony 
ugyan, Ilonkám, mondta szelíden az ember, te megfeledkezel 

arról, hogy határőrök is léteznek, és aztán meg mit is csinálnánk 
mi ott, hát tudunk mi olaszul?

ez nem probléma, mondta a göndör hajú, egész Olaszország 
tele van a mi embereinkkel 

az más kérdés, mondta Flanel, szerintem azért bajos az egész, 
mert ott drága az ennivaló, de mondjuk, autót frizsidert, rádiót 
minden utcasarkon vehet az ember 

nem, mondta a rövidnadrágos eltökélten, nem megyek, és kész 
a göndör hajú vállat vont, az asszony felsóhajtott, csend lett a 

konyhában, Lujzát nézted, aki a tűzhely körül foglalatoskodott, 
rozsét dobott a parázsra, egy tányért emelt le a polcról, lisztet 
öntött bele, a lisztre vizet csorgatott, és az így keletkezett pépet 
kevergetni kezdte, Dzsi-Dzsi ott toporgott körülötte, sárgarépát 
tisztított egy jókora konyhakéssel, Lujza egész idő alatt egyszer 
sem nézett rád, a forró gőzben arca megdagadt, arcbőre foltos 
lett, homlokán kövér verejtékcseppek gyöngyöztek, lekaptad róla 
tekinteted, de kisvártatva már ismét őt nézted, mintha gázálarc 
lett volna arcodon párás üvegekkel, nehezen lélegeztél, 
látásod zavaros volt, egy ismeretlen lányt láttál váratlanul a tűz
hely mellett, egy ismeretlen ember társaságában, aki ostyát sü
tött, ismeretlen emberek ültek körülötted egy idegen helyen, és 
ecet- meg fokhagymaszag érződött, kétségbeesetten kezdted 
szemlélni az ismeretlen lány testét, arra várva, hogy a tied
ben megmozduljon valami, valami, ami biztosítana arról, hogy 
azt az idegen lányt a tűzhely mellett szereted, de semmi sem 
történt, pillantásod közömbösen csúszott le róla, ajkadba harap
tál, váratlanul egy asszonyi test merült fel képzeletedben, ott he
vert a padlón közted és az ismeretlen lány között, ismerted, egy 
kulcslyukon keresztül ismerkedtél meg vele évekkel előbb, és az
óta követett, te drága képzeletbeli lény, mondtad félhangosan, 
távozz tőlem, távozz el örökre, nincs szükségem rád tovább, 
hagyjál magamra evvel az ismeretlen lánnyal, ne űzd el a köze
lemből, ezúttal térj el a szabálytól, menj, menj, távozz; hova 
menjek? kérdezte a rövidnadrágos, de az asszony továbbra is 
ott hevert előtted a galambtollak között két súlyos, fehér comb
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ja idegenül hatott a levegőben; menj! ne noszogass te senkit, 
mondta a göndör hajú; az asszony nem mozdult, hiába gondoltál 
szennyre, kellemetlen szagokra, kirakatban lógó bárányokra, fel
nyitott hasuk mélyén egy-egy eltört csont fehérlett, az asszony 
nem tágított; utoljára kérlek, hogy menj, mondtad neki; ugyan, 
Slavek, vágd már szájon, hogy ne kelljen felkelnem; ugyanolyan 
váratlanul, mint ahogy jött is, az asszony eltűnt a padlóról, Luj
zát láttad ismét, amint az első, próbaként kisütött ostyákat egy 
tányéron az asztalra tette, aztán Flanelt, aki nyomban bele
markolt, aztán Dzsi-Dzsit, aki az asztalhoz ugrott, és kikapta 
a tányért a kövér kezéből, aztán Dzsi-Dzsi feleségét utolsónak, 
felkönyökölt az ágyon, és azt mondta: már megint sütöd őket? 
azt szeretném csak tudni, hogy ki eszi meg az egészet?

149



16

arra eszméltél, hogy körülötted nagy a sürgés-forgás, nem 
emelted fel a fejed az asztal lapjáról, néhány pillanatig még csuk
va tartottad a szemedet, és a hangok, zörejek alapján igyekeztél 
kitalálni, hogy mi is történhetett; gyertyát kell gyújtani a hasán, 
hajtogatta Dzsi-Dzsi felesége; dehogy, mondta Dzsi-Dzsi, a tej a 
legbiztosabb, tejet kell itatni vele; honnan szerezzek éjszakának 
idején tejet? kérdezte az asszony; csend legyen, mondta erélye
sen egy férfi, hangja ismeretlen volt, kinyitottad a szemed, de még 
mielőtt bárkit is felismerhettél volna a konyhában levők közül, meg- 
érezted, hogy Lujza nincs ott, úgy érezted magad hirtelen, mint akit 
egy ismeretlen város kellős közepén otthagyott a vezetője, tágra 
meredt szemmel néztél végig a konyhában levőkön, majd egyen
ként szemügyre vetted őket, Dzsi-Dzsi, a felesége, Flanel, 
Bidzsó az ágyon, egy fehér köpenyes férfi, orvos, a göndör hajú 
hiányzik, hol van a göndör hajú? és a rövidnadrágos a feleségé
vel? együtt mentek el valahova? fölugrottál az asztal mellől, és 
támolyogva elindultál a konyhában, megálltál Flanel előtt, aki 
idegesen fészkelődött székében, s kövér ujjaival az asztalon dobolt 

hol vannak? kérdezted, megragadva a kabáthajtókáját 
ki hol van? mondta 
azt kérdeztem, hogy hol vannak
ne ráncigálj, hallod-e, mert úgy nyakon teremtelek, hogy... 
arra feleljen, hogy hol vannak!
láttad, amint fokozatosan elsápad, szája széle remegni kezdett, 

villámgyorsan felugrott, és öklével fültövön vágott, egyensúlyod 
elveszítve tántorogtál a verandára a nyitott ajtón át, és ott a lép
csőkön megbotolva elvágódtál, Flanel zsebre tett kézzel állt meg 
fölötted; minden erőd összeszedve felálltál

azt kérdeztem, hogy hol van Lujza meg az a kis göndör hajú? 
dadogtad kezed ökölbe szorítva; az ütés ezúttal az álladat érte
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elég volt, Flanel, agyon akarod verni? szólt ki Dzsi-Dzsi az 
ajtón

azt szeretném tudni, hogy minek hoztátok ide? mondta Flanel; 
kétszer teljes erőből oldalba rúgott, feljajdultál, az orvos és 
Dzsi-Dzsi kiugrott a konyhából, és lefogta, négykézláb másztál 
néhány métert a templom irányába, megkíséreltél felállni, nem 
sikerült, visszaestél, ismét megpróbálkoztál, sikerült, dülöngél
tél, dühös nem voltál, szégyent nem éreztél, se fájdalmat, Lujza 
volt egyetlen gondolatod, biztosra vetted, hogy ha meglátnád a 
sötétben, valahol ott lenn az öbölben vagy a templomkertben, 
amint ott ül azoknak a kőlapoknak egyikén, melyeken évszá
mok díszelegtek, meg idézőjeles latin mondatok, biztosra vetted, 
hogy akkor azon nyomban kiderülne, hogy álmodtad az egészet; 
ki fog derülni, hogy ismét megtréfált a képzeleted, Lujza, Lujza, 
kiáltoztad a nevét, lépten-nyomon megbotlottál, forgott veled 
az egész nagy sötétség, forgott veled minden csillagával, minden 
pislákoló fényével a távolban, csak amikor a városba vezető lép
csőkre értél, akkor ijedtél meg, a félelem oly hirtelen és ellen
állhatatlan erővel kerített hatalmába, hogy rohanni kezdtél, futás 
közben állandóan az volt az érzésed, hogy valaki lihegve a nyo
modban van, tisztán hallottad nadrágja szárának susogását, han
gokat hallottál magad mögött, kövek süvítettek a füled mellett; 
a város központjában álltái meg egy rosszul megvilágított parányi 
téren, hányingered volt, egy szemeteskosár fölé hajoltál, léptek 
hallatszottak mögötted, beugrottál a legközelebbi mellékutcába, 
a fal ammóniákszagú volt, elég közel voltál hozzá, hogy megérezd 
nyirkos leheletét, egy sötét átjáróban álltái, olyan hely volt, 
ahol a korhelyek kora hajnalban vizelni állnak meg útközben, 
olyan hely, melyet talán csak alig néhány perce hagyott el egy 
csókolódzó pár vagy egy éhes macska, mely a fal tövében a sze
mét között turkált; ellenállhatatlan vágyat éreztél, hogy leha
jolj, és feltúrd a szemétrakást, ki tudja, mit találnál benne, a 
szerelmesek mindig hagynak nyomokat maguk után, egy hajcsa
tot, mely észrevétlenül kicsúszott a lány hajából, vagy egy apró, 
fehér zsebkendőt, lábaddal feltúrtad a szemetet, felső rétege szá
raz volt, alatta azonban sárcsomók kötötték meg, foszlásnak in
duló rongyok, újságpapírok, rothadt levelek, fonnyadt virágok
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tapadtak össze, helyenként új hajtások zöldesfehér szárára lettél 
figyelmes, a közeli pincelyuknak hús lehelete volt, mint egy köl
nivizes üvegnek, fejed felett a magasban száradó fehérneműt 
lengetett a szél, félelmed azonban nem hagyott alább, mozdula
taidat képtelen voltál ellenőrizni, karod pillanatonként előre
lendült, bizonytalanul álltái lábadon, a tér üres volt, közepén 
kút csörgedezett, elindultál feléje, miközben mosdottál, észrevet
ted, hogy az egyik mellékutcából rendőr lépett elő, felegyene
sedtél, és sietve elindultál a szállodához vezető úton; amikor a 
közeli sarkon befordultál, meggyorsítottad lépteidet, kisvártatva 
szaladni kezdtél, úgyhogy a rendőr nagyot nézhetett, amikor a sa
rokra érve már a következő sarkon látott, egy pillanatra meg
álltál és visszafordultál, a rendőr kimért, hosszú léptekkel utánad 
eredt, nyugodt karmozdulataival leplezte, hogy siet, eszedbe ju
tott, a kúton egy felírás van, hogy mosakodni, kezet és gyümöl
csöt mosni tilos a medence fölött; nincs kizárva, gondoltad, hogy 
jelentéktelen kihágásod dühítette fel, alapos ember lehet, a ke
rékpározók réme, azok közül való, akik órák hosszat képesek vi
tatkozni éjnek idején a hangoskodó részegekkel, de az is lehet, 
hogy csupán azért siet, hogy még záróra előtt a szálloda kávé
házába érjen egy kávéra; megnyugodni azonban képtelen voltál; 
miután elindultál hátra-hátranéztél, mert úgy tűnt, hogy a rend
őr már-már behozta előnyöd, lépteid megnyújtottad, de ennek 
ellenére a távolság közted és a rendőr között egyre csökkent; 
miután bekanyarodtál a szállodához vezető sétányra, a fák ho
mályában ismét futni kezdtél, nyakad behúztad, megfeszítetted 
a karizmaid, de gyorsan kifulladtál, behúzódtál egy fa mögé, és 
kikémleltél az útra magad mögé, a rendőr abban a pillanatban 
kanyarodott a fák alá, kövér, testes ember volt, majd két méter 
magas, de bámulatos energiával és gyorsasággal futott, egyik ke
zét a derékszíján tartotta, a másikat meg lóbálta, ezt látva 
kiugrottál az útra, és minden erőd beleadva ismét futni kezdtél, 
agyadban egymást követték a gondolatok, meglehet, gondoltad, 
meglehet, hogy összetévesztett valakivel, meglehet, hogy szoká
sos gyakorlatát végzi, kihasználva az éjszakát, a néptelen sima 
utcákat, a friss levegőt, az is meglehet, hogy fogyókúrát tart, vagy 
hascsikarása van, és idejében szeretne megérkezni a szállodába,
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de mindennek ellenére tovább szaladtál, ólmos lábakkal, levegő 
nélkül, és csak a szálloda előtt álltái meg, tanácstalanul imbo- 
lyogtál a kávéházból kiszűrődő fényben, előbb arra gondoltál, 
hogy felszaladsz a szobádba, és magadra zárod az ajtót, de ezt 
a lehetőséget nyomban el is vetetted, a szobádban túl könnyű 
prédájává válnál a rendőrnek, ha megzörgetné az ajtót, nem ma
radna más hátra, ki kellene ugranod az ablakon az emeletről, 
láttad magad, amint kificamodott bokával az erdő felé mászol, 
ott vonszoltad magad azon a keskeny csapáson, melyen annyi
szor láttad Lujzát eltűnni; a csapás! igen, a csapás, remény ébredt 
benned, felvillanyozott a gondolat, oszloptól oszlopig osontál, a 
szálloda mögé érve leálltál hallgatózni, a rendőr abban a pilla
natban ért a szálloda elé, beugrottál az erdőbe, az ösvény sűrűn 
kanyargott, lehajtó ágak csaptak arcodba, majd bizonyos idő 
múlva úgy tűnt, hogy már nagyon messze járhatsz a szállodától 
és a várostól is, de ez, ahelyett, hogy megnyugtatott volna, még 
csak növelte félelmed, úgy találtad, hogy a távolság, mely elvá
laszt a várostól, örök, úgy érezted, hogy soha többé nem fogod 
meglátni utcáit, elkeseredetten futottál tovább, a fák azonban 
még percek múlva sem ritkultak; hova vezet ez az ösvény? kér
dezted magadtól megtorpanva, akkor azonban már közel voltál 
ahhoz a parányi öbölhöz, melybe az ösvény torkollott, az öblöt 
föveny övezte, a víz csillogott a holdfényben, a bokrok úgyszól
ván a vízig követtek, a parton könnyű csónak feküdt oldalára for
dítva, körülnéztél, a fák között egy parányi faházikót pillantottál 
meg, ajtaja nyitva volt, lábujjhegyen megközelítetted, és beles
tél ablakán, üres volt, néhány háló lógott egyik sarkában, 
a mennyezetről petróleumlámpa, beléptél az ajtón, a helyiség kö
zepén a padló fel volt szedve, letérdeltél, a rés alatt jókora sötét 
lyuk tátongott, felugrottál, leakasztottad a petróleumlámpát, 
meggyújtottad, ismét letérdeltél, a verem mélyén megcsillant va
lami, izgatottan hasra feküdtél, egy sörösüveg volt, csalódottan 
egyenesedtél fel, a közelben akkor autótülkölést hallottál, a bok
rokon fénycsóva pásztázott végig, aztán ismét csend volt, kiléptél 
a fák alá, és kisvártatva megtaláltad az utat, melyen alig néhány 
pillanattal előbb autó száguldott el, jó félórás gyaloglás után is
mét a városban voltál, ezúttal azonban olyan úton közelítetted
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meg, melyen előbb egyszer sem jártál, a városrész is ismeretlen 
volt számodra, az út fokozatosan emelkedett, és egyszerre csak 
azon kaptad magad, hogy ismét a templom előtt állsz, leléptél az 
útról, mely félkört írva a templom köré, a hajógyár irányába kí
gyózott; a gyár a várostól mintegy öt kilométerre feküdt, Dzsi- 
Dzsi háza sötét volt, nem messze a bejárati ajtótól egy padra 
ültél, egy hatalmas hársfa alá, félelmed megszűnt, sebeid kezdted 
számba venni, ujjaiddal óvatosan megtapogattad sajgó testré
szeidet, mutatóujjaddal a szádba nyúltál, felső metszőfogaid fe
lükbe voltak törve, szemeid bedagadtak, koponyádon hatalmas 
daganat lüktetett, a lábad előtt egy újságlap hevert, felemelted, és 
beletörölted véres ujjad, zsebkendőt húztál elő, és ajkadhoz 
nyomva felitattad vele a szádon kicsorgó nyálat; arra kaptad fel a 
fejed, hogy egy nő áll előtted, annyira el voltál foglalva önmagad
dal, hogy nem hallottad meg közeledő lépteit 

hány óra lehet ilyentájt? kérdezte; felismerted a hangjáról, a 
mama volt, az a nő, aki előző este megszólított a kávéházban, s 
melléd ült

mi már találkoztunk, ha jól emlékszem, mondta, és csuklóit 
egyet, a mama rögtön megismerte a fiúcskát; puffadt arcán ra- 
vaszkás mosoly játszadozott, súlyos kezét a térdére helyezte, s 
megpaskolta a combod; arrébb húzódtál 

félsz tőlem, mi az, talán csak nem félsz tőlem? kérdezte nevet
ve, s a táskájában kezdett kutatni, az ölébe szórta a tartalmát, 
egy gyűrött zsebkendőt, egy tükröt, egy fésűt, néhány gyűrött 
százast, aztán hirtelen dühében mindezt a földre söpörte 

van egy cigarettád? kérdezte rekedt hangon; amikor a gyufát 
meggyújtottad, arcodba nézett és elképedt 

jaj, a fiúcskát megverte valaki, mondta, megvertek? a ciga
rettát szájába véve, mindkét kezét előrenyújtotta, és ujjaival vé
gigsimította arcod, ujjai nikotinszagúak voltak 

ki bántott? csuklott egyet, mondd meg a mamának, ki bántott? 
szuszogta izgatottan, s felkapta a földről a zsebkendőt, egy ener
gikus mozdulattal átölelte a nyakad, és fejed a mellére vonta, 
erős kölniszag csapta meg az orrod, megkísérelted kiszabadítani 
a fejed, de túl gyengének bizonyultál, zsebkendőjével felitatta 
a vért az álladról, és elengedett
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nézz a szemembe, mondta erősen szuszogva, nézz a szemembe, 
és mondd meg, ki tette ezt veled?

a szemébe néztél, de részvét vagy szánalom helyett egészen 
másra bukkantál keskeny, véraláfutásos szemeiben; azok a sze
mek félreérthetetlenül tudomásodra adtak valamit, ami ugyan
abban a pillanatban ötlött fel benned is, izmaid hirtelen elernyed- 
tek, szádban felgyülemlett a nyál, gyomrod rángatódzott, igen, 
igen, hajtogattad magadban, most meg kell történnie, egyedül
álló alkalom ez, a nő részeg, holnap semmire sem fog emlékezni, 
meg kell kísérelned, semmit sem kockáztatsz, esetleges sikerte
lenségedről senki semmit nem fog megtudni, végső esetben ré
szegségedre is hivatkozhatsz, meg kell tenned Lujza miatt, igen, 
őmiatta, ennyivel tartozol neki, ha most megfutamodsz, örökre 
elveszíted, képzeleted rabja maradsz, higgadtan vegyél számba 
mindent, kövesd tested impulzusait; szinte kővé meredve ültél a 
nő mellett, gondolataid úgy értek, mint az ökölcsapások, fájtak, 
mintha valamilyen szörnyű megaláztatás ért volna, összehúztad 
magad, lopva a nő térdét nézted, melyről felcsúszott a szoknya, 
ijesztően vastagok voltak a combjai, egy pillanatra hátat for
dítottál a nőnek, és a szíjad alatt a nadrágodba nyúltál, a szőr
szálak, mint az indák, behálózták hímvessződ, úgyhogy mikor 
hirtelen dagadni kezdett, erős fájdalom kerített hatalmába, mely
től könnybe lábadt a szemed, úgy érezted, mintha millió apró 
tű szűrődött volna beléje, a fejbe, a kopoltyúként szétálló gallér 
alá, megmarkoltad, és lassan kiszabadítottad a szőrszálak közül, 
szinte ijesztően kemény lett egyszerre, nagyon is jó ismerősök 
voltatok ti ketten, gyakran nézegetted, mint egy tárgyat, mely 
mintha nem is hozzád tartozott volna, ágaskodása máskor is cso
dálatba ejtett már, az erek hálózata rajta, a nagyra tágult nyílás 
a makkon, néha egyes halfajtákra emlékeztetett, néha kígyóra, 
néha göcsörtös botra, gyökérre, néha a hangját vélted hallani, 
mozgott a tenyereden, és mozgását nem tudtad ellenőrizni, tapo
gattad, szorongattad; mintha nem is a testedhez tartozott volna, 
oly idegenül félelmetesen hatott a lábaid között, tisztelettel szem
lélted, óvatosan bántál vele, mint egy kínai vázával, színe má
ról holnapra változott a feketétől a sárgásfehéren és halványpi
roson át a sötétvörösig, közelebb húzódtál a nőhöz, és egy suta
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mozdulattal átfogva derekát, megkísérelted a padra fektetni; a 
kétely meg egyre emésztett, minden porcikád remegett, képtelen 
voltál megmozdítani a nőt, szerencsére gyorsan megértette, mire 
is irányul törekvésed, és erősen szuszogva a hátára feküdt a pá
don, lábát a földre lógatta, szoknyája alól előtűnt a harisnya
tartó bonyolult hálózata; szemed behunyva az önkívület határán 
feküdtél rajta, egyik kezeddel a mellét szorongattad, mely úgy 
buggyant elő a melltartóból, mint a páragomolyag az edényből 
a tűzhelyen, amikor a födőt felemelik, a közelben megzörrent 
valami, nagyot rándultál, leugrottál a pádról, és körülnéztél 

ne menj el, mondta a mama, a közelben valaki becsukott egy 
ablakot, egy gyerek felsírt valahol, lábujjhegyen közelítetted meg 
a padot, a nő magára vont, távol, távol, nagyon távol érezted ma
gad hirtelen a céltól, mozdulatlanul feküdtél a testén, beléje süp
pedve, mint a homokba, vállaiban megfogódzkodva feljebb húz
tad magad a testén, arca fölé hajoltál, szemei csukva voltak, 
kezeddel villámgyorsan végigsimítottál a homlokán, erre felesz
mélt, kinyitotta a szemét, és hogy arcod az arca közelében látta, 
rövid artikulálatlan hangot hallatva szájon csókolt, fejed a két 
tenyerébe fogta, szájizmait teljesen fellazította, fogaival álladba 
harapott, hevesen tiltakoztál, undor fogott el, akarom, akarom, 
hajtogattad magadban, végső elkeseredésedben az ajkába ha
raptál, erre elengedte a fejed, fel akartál állni, ott akartad hagy
ni, de tehetetlen voltál a tested konokságával szemben, mely 
agyad parancsait semmibe se vette, tested és agyad mint két 
mindenre elszánt gladiátor állt egymással szemben, a kétség- 
beesés végső határán voltál, amikor egy durva mozdulattal 
tenyered a nő forró combjai közé nyomtad, az hátravetette a 
fejét, szemét lecsukta, ajkai kinyíltak, halkan sziszegett, talán a 
fájdalomtól, mert ujjaid belegabalyodtak a szőrzetébe; amikor 
mutatóujjad a megduzzadt bejárati izmokon át végül is a vaginá
ba juttattad, még egy utolsó erőfeszítést tettél, hogy agyad mun
káját kikapcsold, sikertelenül, a pillanat nem volt hajlandó 
magába fogadni, a múlt képei özönlötték el a fejed, megfosztot
tak jelenedtől, szemlélője maradtál önmagadnak, elkeseredé
sed határtalan volt, dühösen estél a nőnek, mutatóujjad egyre 
mélyebbre fúrtad, mint aki kétségbeesetten keres valamit, a nő
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időről időre mozdított egyet a csípőjén, méltóságodtól megfosz
tottam izzadtan, remegő tagokkal feküdtél rajta, idegesen pepe
cselve a harisnyatartó bonyolult pán trendszere között, ujjaival 
hajadba túrt, aztán csípőjét megemelve szabad kezed a háta alá 
húzta, mielőtt ujjai elváltak volna a tiéidtől, tenyerével megsi
mogatta a kezed fejét, mintha csak azt mondta volna neki, hogy 
maradj itt, itt várjál, rögtön visszajövök, néhány pillanat múlva 
gyengéd érintés jelezte a tenyereden visszajöttét, keze valamit 
vonszolt maga után, egy széles gumipántot, melyet a tiédbe he
lyezett, mielőtt eltávozott, bátorítóan megpaskolta a csuklódat, 
ekkor mindkét kezeddel a nő alá nyúltál, és a következő pillanat
ban sikerült szétnyitnod a harisnyatartó kapcsait, enyhe diadal 
fogott el, amikor a harisnyák végre ott hevertek a pad alatt a föl
dön, laza izmokkal feküdtél 

csöpörög az eső, mondta a mama felkönyökölve, aztán vissza
feküdt, térdét felhúzta, lábszárával átfogta a derekad, arcod 
elöntötte a vér, megkísérelted lehúzni a bugyiját, de ijedten jöt
tél rá, hogy az majdnem lehetetlen 

megázunk, mondta ismét felkönyökölve, két kezét előrenyúj
totta, és egyetlen rántással kikapcsolta a szíjad, ujjaival a hasadon 
matatott, aztán kissé tétovázva lejjebb nyúlt, és játszani kez
dett a tagoddal, a bizsergés a sarkadban jelentkezett, majd fo
kozatosan terjedt a lábszáron a csontvelőn át a gerincedig, csí
pőd egyszer-kétszer meglendítetted, ó, ne, ne, szakadt ki a kiál
tás belőled, hagyd abba, könyörgök, könyörgök, mondtad, és 
kicsire zsugorodva megkísérelted megakadályozni azt, ami már 
elkerülhetetlen volt, a váratlan magömlést; utána tágra meredt 
szemekkel hevertél, rémülten a váratlan esemény következmé
nyeitől, kitört belőled a düh, arcába csaptál, megkísérelted ki
szabadítani magad szorosan rád csavarodó combjai közül, hogy 
elrohanj valahová, végül is fáradtan, lihegve visszaestél a testé
re, és behunytad a szemed, kimondhatatlan gyötrelmek kerítet
tek hatalmukba, már-már sikerült kilopnod Lujzát ennek a nő
nek az amorf testéből, előcsaltad, láttad, követett, de hátra
fordultál

a mama mozgolódni kezdett alattad, lábait lefejtette a dere
kadról, ásítozott
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eressz már el, mondta idegesen, felállt, a fa mögé lépett és le
guggolt, szemeid megteltek könnyel, sírtál a pádon 

túl sok sört ittam, mondta, ne haragudj; leült melléd, rágyúj
tottatok; a szerelemben, szívem, minden lehetséges, mint a há
borúban, mondta 

a segítségedre szorulok, mondtad 
mi a frászt segítsek rajtad? 
a segítségedre szorulok 
hány éves vagy? 
húsz
esik az eső
a segítségedre szorulok 
megázunk
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a templom nagyharangja ijesztő hangosan kondult meg; ne
hézkesen mozogva, nyögdécselve ültél fel a pádon, sajgott min
den porcikád, annyi erőt sem éreztél magadban, hogy órádra 
nézz, fejed mintha egy hatalmas vattacsomóba lett volna burkol
va, ujjaiddal végigsimítottad a daganatot, mely szádtól kezdve az or
rodon keresztül egészen a szemedig ért, nagy nehezen sikerült 
szemeid elé két keskeny rést nyitnod, körülnéztél, világosodott, 
a levegő hűvös volt, a fa lombját mozgatta a szél, összerázkódtál, 
mélyen magadba szívtad a fenyő tobozok illatát, amelyeket a szél 
hordott a fennsíkra a közeli fenyvesből, köhécseltél, a templom 
nyitott ajtaján fénynyaláb esett ki a kövekre, a harang néhányat 
kondulva elhallgatott, sirályok röpködtek a levegőben éktelen 
lármát csapva, a város irányából nótaszót hozott a szél; mikor ha
gyott magadra a mama? óvatosan nyújtózkodtál, ásítást nyomtál 
el a kezed fejével, testeden enyhe diadalérzés futott végig, agyad 
azonban máris munkában volt, vén anarchista, gondolataid ren
dezetlenek voltak szerencsére, ide-oda csapongtak, és ez jócs
kán gyengítette testedre gyakorolt hatásukat, sajnos, rendezet
lenségük nagyon rövid ideig tartott, csakhamar' csoportosulni 
kezdtek, miközben sérült testrészeid is egyre jobban sajogtak, 
egyetlen gondolat köré, mely néhány pillanat múlva éles kés
ként hasított beléd: Lujza, hogyan fogsz ily szánalmas külsővel 
megjelenni előtte? hogyan? hogyan? ujjaiddal ismét megtapogat
tad a daganatot arcodon, a szádba nyúltál, hangosan felnyögve a 
fájdalomtól, a város irányából felerősödött az énekszó, nem volt 
kétség, az éneklők a templom felé közeledtek a lépcsőkön, a har
sány, durva, rekedt férfihangok közé egy nő sivító hangja keve
redett, kurjongattak, ültödben kissé megemelkedve lenéztél a 
lépcsők felett a város irányába, az egyik kanyarból egy kis dülön
gélő csoport bukkant elő, három színes ingű fiatalember és egy
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nő, aki cipőjét a kezében lóbálta; nyugtalanul dőltél hátra a pá
don, a templom ajtaján ekkor Dzsi-Dzsi lépett ki, kezében sze- 
métlapát volt és egy seprű, fütyörészett, a szemetet a szélbe szór
ta a lapátról, majd cigarettára gyújtva visszalépett a templomba; 
a kurjongatás egészen közelről hallatszott, kissé ijedten néztél a 
hangok irányába, azt latolgattad, hogy kereket oldjál-e, még mi
előtt a közeledők észre vennének, de ülve maradtál, melleden 
összekulcsoltad a karjaidat, és szinte tüntető magabiztossággal 
néztél a közeledő csoport felé; a lány már a fennsíkon volt, egyik 
kezében cipőjét tartotta, a másikban egy üveget, olyan közel volt 
hozzád, hogy az üvegen a címkét is felismerhetted, Stari Grani- 
car; a csoport három férfitagját mindössze néhány lépcsőfok vá
lasztotta el a fennsíktól, egy alacsony termetű, kopaszodó, széle, 
hossza egy legény ekkor térdre ereszkedett, és arccal a templom 
felé fordulva, homlokával háromszor gyors egymásutánban meg
érintette maga előtt a követ, majd anélkül, hogy felegyenesedett 
volna, négykézláb mászva tette meg a rövid távot, mely a fenn
síktól elválasztotta, a fennsíkon hanyatt vetette magát, és öklé
vel a mellén dobolva tátogott, a lány feleúton volt már közted és 
a csoport között, egy pillanatra megtorpant, amikor észrevett a 
pádon, aztán néhány szökkenéssel a hanyatt fekvő kövér mellett 
termett, és annak nyitott szájába lökte az üveg nyakát, a kövér 
fuldoklani kezdett, hadonászott a kezeivel, nagy nehezen feltá- 
pászkodott, és csípőre tett kézzel megállt a kacagó lány előtt, 
némán nézte egy ideig, ahogy a nevetéstől hajladozott előtte, és 
aztán egy váratlan alattomos karlendítéssel arcába csapott, a lány 
megtántorodott, de nem esett el, hátat fordított a kövérnek, leg
uggolt, és a földre köpött; bár semmilyen közvetlen veszély nem 
fenyegetett, előbbi önbizalmad pillanatok alatt elpárolgott, és 
magadban már megbántad, hogy a pádon maradtál, továbbra is 
karba tett kézzel ültél, mosolyogni próbáltál, bensőd azonban 
hullámozni kezdett, gyomrod összeszorult, lábadon idegesen rán
gatódzott néhány izom, a kora hajnali találkozástól, látszatra 
minden ok nélkül, félelem fogott el, szíved oly hevesen vert mell
kasodban, hogy kénytelen voltál néhány másodpercig visszatarta
ni a levegőt, félelmed okára egyelőre nem találtál magyarázatot, 
néhány gyors oldalpillantással szemügyre vetted a csoportot, ma
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gadkorú fiatalemberek voltak, megjelenésükben semmi különös 
nem volt, ha eltekintettél a találkozás időpontjától és részegségük
től, néhány apró módosítással a ruházatodon te is észrevétlenül kö
zéjük állhattál volna; ennek a lehetősége egy pillanatra elfeled
tette veled szorongásod, a gondolat megtetszett, már-már feláll
tál, hogy elébük szaladj, de valami visszatartott, valami, amire a 
mamával töltött éjszaka után mégsem hivatkozhattál; 
gyönyörködve nézted a fiúk hosszú, vállra lógó haját, szűk nad
rágjukat, színes ingüket, csuklójukon a keskeny, csillogó pán
tot, nittekkel díszített széles derékszíjukat, lábukon az ormótlan, 
vastag talpú cipőket, szétvetett lábbal álltak a hajnali szürkület
ben, harsányan nevettek egymás hátát veregetve, igen, és ezek 
mindenhova magukkal hurcolnak egyet ezek közül a fruskák köz
ül; irigykedve nézted a lányt, hosszú, szőke haja a vállára volt 
bontva, irigykedve nézted felálló, hegyes mellét, holtbiztos, hogy 
nem hord melltartót, villant át agyadon, holtbiztos, hogy az el
múlt éjszakán mind a három fiatalember végigment rajta, igen, a 
kövér is, szemed kerek combjain nyugtattad, rövid szoknyája alól 
elővillant vörös bugyija, belesápadtál az irigységbe, úgy érezted, 
hogy mindened képes lennél feláldozni azért, hogy maguk 
közé fogadjanak, mert ki voltál te, mi voltál? ki vagy, mi vagy? 
hova tartozol? éveidet számítva közéjük, igen, közéjük, és mi az 
mégis, ami köztetek áll? mi az, ami meggátolt eddig abban, hogy kö
zéjük lépj? miért maradtál egyedül? szüzességed kolonca miatt 
a nyakadban? a kis, gyáva pocok miatt a lábod közén? egy álszent 
környezet áldozata vagy? farkasszemet néztél a csoporttal, mely 
időközben félkört alakított a pad körül, szótlanul, megütközve 
néztek rád, ajkukon gúnyos mosollyal 

ki bántott? kérdezte kisvártatva a kövér, s lábát a padra tette; 
vállat vontál, mit is válaszolhattál volna

nahát, akárki tette, mondta a kövér, mutatóujjával megbökve 
bedagadt ajkad, szarok a munkájára! 

a többiek vihogni kezdtek
mondd meg neki, kedves barátom, hogy Guli szarik a munká

jára, tette hozzá a kövér, látva, hogy szavai kedvező fogadtatás
ra leltek
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amatőr munka, mondta a legmagasabb, kivörösödött öklével 
megdörzsölve orrát 

nálunk sokkal nagyobb a választék, hallod-e? lökött meg cipője 
orrával a kövér, belső törést óhajt az úr? az más, tessék kifárad
ni; hogyan? a szemfogaira szüksége van? kérem a profilját! neve
tett, szótlanságod a többiek megsokallhatták, mert egy lépéssel 
közelebb jöttek a pádhoz, megkíséreltél rájuk mosolyogni, kö
szönteni akartad őket, de torkodból csupán valami morgásféle 
szakadt fel

mit grimaszkodsz, nem tudsz beszélni? mondta a legmagasabb, 
s tenyerével meglegyintette a homlokod; minden erőd összeszed
ve kiegyenesedtél ültödben

hagyjatok békében, mondtad halkan, menjetek; találomra a 
tenger felé mutattál 

igenis, mondta a kövér, azonnal a víznek szaladunk 
én nem tudok úszni, mondta a legmagasabb 
hallottad? kérdezte a kövér, cipője orrával ismét megrúgva 

oldalad, Filippo nem tud úszni, én meg tüdőbajos vagyok, a vesz
tünket akarod?

azt hát, mondta a legmagasabb, és mutatóujját a magasba 
emelve a füledre vágott; kihez tartozol: na, gyorsan, pakolj ki!

nem értem, mondtad elsápadva, én senkihez sem tartozom, 
részegek vagytok, hagyjatok békében

részegek? mondta a kövér, Filippo, ki ez a műfűre, ilyesmit, 
előbb a vízbe küldött bennünket, most meg ránk fogta, hogy ré
szegek vagyunk!

dohány, arany vagy egyebek? kérdezte Filippo ismét a füledre 
vágva

nem értelek, mondtad, és felugrottál a pádról; a mozdulat any- 
nyira meglepte őket, hogy ösztönösen hátrébb ugrottak 

állj, ne mozdulj! kiáltotta a kövér, kést rántva elő zsebéből; 
így, mondta melléd lépve, és most szép lassan húzd ki a kezed a 
zsebedből; megmotozott 

üsd nyakon, Filippo, szólt oda aztán a magasnak a kést zsebre 
vágva, nem szálkás 

a kutya istenit ezeknek a sirályoknak, mondta Filippo, és az ég
re nézett; követted tekintetét, neked is úgy tűnt, hogy rengeteg
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sirály van a levegőben, szokatlanul sok, kitárt szárnyakkal ke
ringtek a magasban, és lármájuktól alig lehetett szót érteni; Filip- 
po kivárta, míg tekinteted felemelted az égre, és akkor teljes 
erejéből az álladra sújtott, a sirályok krákogó, vörös csillagokká 
váltak a szemeid előtt, eszméletlenül zuhantál a padra, amikor 
szemed kinyitottad, a lány melletted ült, az üveg nyakát a szádba 
nyomta, a Stari Granicar végigfolyt arcodon, megkíséreltél a lány 
szemébe nézni, de arca minduntalan összefolyt a szemeid előtt 

mit meresztgeted a szemed, mondta a kövér, talán tetszik a 
csaj?

hagyd békében, Guli, mondta erélyesen Filippo, megkapta a 
magáét

istenemre mondom, a barátunk beleszeretett Graciellába, 
mondta a kövér, öröm nézni, hogy szemez a csajjal, nem gondo
lod, Filippo, hogy össze kellene adnunk a fiatalokat? 

fogd be a szád, mondta Filippo a kövérnek 
ne félj, testvér, veregette meg a kövér a homlokod, én tudom, 

hogy mi a szerelem, a Guli nyélbe üti neked a dolgot; Filippo, 
fordult hátra, mit csináljunk a fiatalokkal, összeadjuk őket?

nincs időnk, jól tudod, hogy nincs időnk, mondta Filippo ide
gesen

a csoport harmadik tagja, egy szőke, ideges gyerek időközben 
eltávolodott a pádtól, és a templom körül ólálkodott, belesett az 
ajtón, aztán szaladva elindult felétek, félrehúzta Filippót, és vala
mit súgott neki

csak egy fél órára, Filippo, könyörgött Guli, küldjük el őket 
nászútra a tengerpartra; Filippo föléd hajolt 

ez tényleg szerelmes lehet, ha így kicicomázta magát, mondta 
öröm nézni, mondta Guli, az ember megszépül, ha szerelmes 
te mit szólsz hozzá, Graciella? 
majd szétesik a fejem, mondta a lány 
azt kérdeztem, hogy mit szólsz hozzá! mondta Filippo 
a lány vállat vont, a kövér abban a pillanatban a pad mellett 

termett, és talpra rángatott, válladnál fogva a lejtő szélére von
szolt, és nagyot taszított rajtad, a csoport hangosan kiáltozva kö
vetett, és a víz partján a sziklák között körülvettek

mire vársz, Graciella? mondta Filippo, nincs időnk, vetkőzze
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tek, te meg ne ülj ott, mint egy rakás szar, mondta egy követ rúg
va feléd, hallod? segíts a nőnek vetkőzni!

Guli elővette a kést a zsebéből, a füle tövét kapargatta vele 
egymással szemben térdeltek, a lány nem nézett rád, arca sá

padt volt, kezei reszkettek; miután levetkőztetek, mindketten a 
csoport felé fordultatok, Filippo, Guli és a szőke gyerek az egyik 
szikla tövében ült, és feszülten figyelt benneteket 

na, mire vársz? kérdezte tőled élesen Filippo, csináld csak szép 
sorjában, ahogy szoktad; rágyújtottak 

a lány ekkor felugrott, és ruháit felkapkodva, öltözködni kez
dett

mit csinálsz, Graciella? ugrott fel Filippo 
a lány nem válaszolt
hallod? elkapta a lány karját, és magához húzta, kétszer a vízbe 

köpött a feje felett, és aztán megkérdezte: Graciella, mi ütött be
léd?

fáj a fejem, mondta a lány
nem igaz
fáj a fejem
nem igaz
rosszul vagyok
nem igaz, Guli, gyere ide, mondta erélyesen, a kövér felpat

tant, hozd ide az üveget 
igyál!
fáj a fejem, mondta a lány sírva fakadva 
nem hallottad? 
hányingerem van
azt akarod.. .  te meg mit akarsz itt? förmedt rád; minden porci- 

kádba remegve, szóltanul beálltál közéje és a nő közé, a sze
mébe néztél, elképedt 

Guli, gyere csak ide, mondta, nézd csak, mi van.. .  nem fejez
hette be a mondatát, mert a következő pillanatban fejeddel az ar
cába ugrottál, megtántorodott, és elterült a fövényen, de nem ve
szítette el eszméletét, kétszer-háromszor megrázta a fejét, majd 
lassan talpra állt, körülvettek, Guli kezében megcsillant a 
kés, a lány elsivalkodta magát, és lélekszakadva szaladni kezdett a 
templom felé a lejtőn, kisvártatva leállt és hátranézett
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dobd el azt a kést, Guli, mondta halkan Filippo; nem éreztél 
félelmet, a lányt nézted, aki hirtelen ereszkedni kezdett ismét a 
lejtőn, kezeddel inteni akartál neki, hogy szaladjon el, de mozdu
latod Filippo félreértette, első ütése a gyomrodat érte, kiszorítot
ta a levegőt belőle, kínodban a földre ereszkedtél, rugdosni kezd
tek, oldaladra dőltél, és összehúztad magad, de izmaid az ütések 
nyomán elernyedtek, elhagytad magad 

Graciella, rögtön gyere vissza! kiáltotta Filippo 
ez a lány még tényleg bajt kever, mondta Guli, ha az öreg meg- 

neszel valamit, akkor hiába minden 
menjünk, mondta Filippo váratlanul 
mit csinálunk evvel? kérdezte Guli, a bordádba rúgva 
gondolod, hogy felismerne bennünket? 
naná
észnél van? 
nincs
holnap már Olaszországban leszünk
akkor ne bántsam?
gyerünk
szaladni kezdtek a lejtőn, kisvártatva kinyitottad a szemed, a 

lány a fennsíkon állt, de amikor észrevette, hogy azok hárman 
szaladni kezdenek feléje, sarkon fordult, és beszaladt a templom
ba a nyitott ajtón át; Filippo akkor már fenn volt a fennsíkon, és 
nagy ugrásokkal a templomajtó felé szaladt, melyen Dzsi-Dzsi lé
pett ki, kezét a magasba emelte, és útját állta Filippónak, minden 
egy szempillantás alatt játszódott le: Filippo egyetlen ütéssel a 
földre terítette Dzsi-Dzsit, és beugrott a templomba, a másik ket
tő Dzsi-Dzsinek esett, aki az ütések ellenére is feltápászkodott, 
megkísérelt a templom felé hátrálni, útját állták, Dzsi-Dzsi se
gélykérőén nézett körül, aztán egy rekedt ordítással Gulira vetet
te magát, sikerült elkapnia a nyakát, és már úgy látszott, hogy 
a szőke gyerek kereket old, amikor Dzsi-Dzsi minden látható ok 
nélkül elengedte Gulit, és karjait lógatva lassú, kimért léptekkel 
a fennsíkot övező korlát felé indult, azok ketten is, mintha meg
babonázták volna őket, lecsüngő karokkal álltak a nyitott temp
lomajtóban, a reggeli verőfényben, hirtelen minden nagyon csen
des lett, Dzsi-Dzsi hallgatózva állt meg a párkány előtt, sokáig
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mozdulatlanul állt a távolba nézve, a nyílt tenger felé, oly nagy 
figyelemmel, hogy te is abba az irányba fordultál, de a láthatár 
üres volt, odáig meg talán, ahol látnivaló akadhatott, csak Dzsi- 
Dzsi szemei láttak; karját lassan megemelte, mintha integetni 
szándékozott volna valakinek a tengeren, valakinek, akit csak ő 
látott, aztán kezét a gyomrára szorította, és a korlátnak dőlt; 
ugyanabban a pillanatban, amikor megértetted, hogy mi is tör
tént a templom előtt kevéssel előbb, rárogyott a korlátra, felső
teste ott lógott a mélység fölött, a száján előbuggyanó vér vörösre 
festette a sziklákat magasan a fejed felett, kiáltásodra, mintegy 
álomból ébredve, azok ketten is megmozdultak a templomaj
tóban

Filippo, mennünk kell, kiáltott be Guli a templomba; magadra 
kapkodtad ruhadarabjaidat, és szaladni kezdtél a templom felé, 
mire azonban a fennsíkra értél, a csoportnak hűlt helye volt, Dzsi- 
Dzsihez ugrottál, megkísérelted leemelni a korlátról, ruhája 
azonban a kövekbe akadhatott, mert képtelen voltál megmozdí
tani, a súlyos test mintha a sziklához forrt volna, lábod átvetetted 
a korláton, és ismét nekiveselkedtél, végre sikerült megmozdí
tanod, épp egy olyan pillanatban, mikor erre a legkevésbé számí
tottál, karjaidban Dzsi-Dzsi vei, lovagló ülésben a korláton, egy 
pillanatra elveszítetted egyensúlyod a mélység felett, minden 
erőd összeszedve eltaszítottad magad a korláttól a fennsík irá
nyába, Dzsi-Dzsit magadra rántva a hátadra estél, jó ideig képte
len voltál megmozdulni, az égre néztél, a magasban, a torony kö
rül galambok röpdöstek, a csillogó kereszten egy sirály gubbasz
tott, Dzsi-Dzsi halott volt, nagyon súlyos és halott, a templom 
felé kezdted vonszolni, bent, a félhomályban tanácstalanul álltái 
néhány pillanatig; mi a teendő? néhány lépést tettél a padok kö
zött, valamiben megbotlottál, egy lobogó volt, körülnéztél, a 
templom olyan volt, mintha bomba robbant volna benn, a szen
tek szobrai ledöntve, darabokra törve hevertek szanaszéjjel, a lo
bogók rongyokban lógtak a rudakon, a padok fel voltak döntve, 
kintről váratlanul léptek hallatszottak, valaki közeledett az ajtó 
felé, egy pad mögé bújtál, az ajtóban egy öregasszony jelent meg, 
belépve a félhomályba keresztet vetett, éles sikolya jelezte, hogy 
észrevette a holttestet, korát meghazudtoló fürgeséggel sarkon
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fordult, és kilépett az ajtón, az ajtóhoz osontál, és kikémleltél 
rajta, a környék még mindig kihalt volt, az öregasszony a házfalak
ba fogódzva lépkedett a lépcsőn, időről időre megállt és vissza
nézett, miután eltűnt a szemed elől, kiléptél az ajtón, és nyugodt, 
kimért léptekkel elindultál a város felé, fejed üres volt, félelmet 
nem éreztél, két gyerek futkározott körülötted, hirtelen el
némultak, és a fal mellé húzódva rád meredtek, szemükben ijedt
ség tükröződött, a kisebbik sírva fakadt, kinyújtottad a kezed, 
hogy megsimogasd a fejét, erre a kisebbik elsivalkodta magát, 
mama, mama, beugrottál egy mellékutcába, kisvártatva lassítot
tál, menet közben egyre sűrűbben ásítoztál, legszíveseb
ben azon nyomban lefeküdtél volna a járda kövére.

mennyiért vinne el a Park Szállóba? kérdezted meg a kikötőben 
az egyik csónakostól, s a feleletet meg sem várva a csónakjába 
ugrottál; gyönyörű, verőfényes délelőtt volt, a vizet egyetlen hul
lám se borzolta, a kikötőből egymás után indultak útra a sétaha
jók a turistákkal, lefeküdtél a csónak fenekére, a csónakos egy 
ideig gyanakodva nézegette dagadt arcod, de aztán vállát meg
rándítva begyújtotta a motort, pipára gyújtott, és szótlanul pöfé
kelt; miután kissé eltávolodtatok a parttól, megkérted, hogy 
állítsa meg a csónakot, meztelenre vetkőztél, és a vízbe ugrott ál, 
jéghideg volt, jéghideg, a csónak körül úszkáltál, alámerültél, 
nyitott szemmel úsztál a sötét mély felé sokáig, sokáig, a fenekén 
néhány apró hal mozgott egy rozsdás vaságy körül, elszámítottad 
magad, az utolsó néhány métert a felszínig jóformán levegő nél
kül tetted meg, a hátadra fordultál, az eget nézted, a magasban 
három sirály körözött; mennyit bír el a tested? mennyit? ismét a 
víz alá merültél, ezúttal sokkal nehezebben jutottál fel
színre; mennyit bír el az ember teste? ismét alámerültél, s mi
közben süllyedtél, úgy érezted, hogy nem lesz erőd a felszínre 
jutni, de aztán mégis sikerült; mennyit bír el az ember?

nem úgy kell azt csinálni, hallottad magad mögött egyszer csak 
a csónakos hangját, majd ha partra tettem, akkor kössön egy kö
vet a nyakára, meddig akar még feltartani?

a szálloda előcsarnoka üres volt, a portás reggelin lehetett a 
konyhában, Lujza kulcsa a helyén volt; Lujza? mire szobádba ér
tél megértetted, hogy tulajdonképpen nem is érdekel tovább, ez
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felismerés, ahelyett, hogy fájdalommal töltött volna el, szinte 
felvidított, szabadnak érezted magad, jólesett arra gondolnod, 
hogy ami Lujzát illeti, bármely pillanatban továbbállhatsz, az 
igazgató az más kérdés, a számlát. . .  igen, egyelőre ne gondolj rá; 
kissé félénken nyúltál kezdetben közönyödhöz, attól tartottál, 
hogy minden pillanatban felrobbanhat bensődben, semmivé vál
hat, s kiszolgáltat, „egykori” érzelmeidnek, de miután több
szöri érintésedre épségben maradt, zabolátlan lettél, leveleket 
vetettél tűzbe, nem törődve azzal, hogy meg sem írták őket, vagy 
ha igen, nem a te címedre adták fel, fényképeket tépdestél egé
szen apró darabokra, s észre sem vetted, hogy anyaguk nem pa
pír, nem film, szavakat töröltél egy végtelen szalagról, mint 
a véred, napokat, heteket hónapokat az életedből, kérlelhetet
len szigorral jártál el mindenben, és aztán elnyomott az álom; 
amikor felébredtél, még mindig sütött a nap, fogat mostál, majd 
letelefonáltál a portára

hány óra van, kérném szépen? 
meghiszem, gyönyörű napunk volt 
hogy miért nem voltam ebéden? aludtam, elaludtam 
mondja, mit játszanak a moziban? 
mintha olvastam volna róla 
Vanesa Redgrave? nem ismerem 
különben maradjunk csak Sophia Lorennél 
micsoda jó, békebeli pina 

Elisabeth Taylor? túl alacsony, kérem, igen 
ha már a nőknél tartunk, hadd mondjam el, hogy a fejem tete

jén jönnek ki ezek a díszes svábbogarak 
ugyan kérem, említésre sem méltók 
nincs savuk-borsuk, persze, persze 
mint a pattogatott kukorica, olyanok 
egy kis diditi az orruk alá? 
szóval rovarirtó szerekkel?
a közelmúltban járt egy a szobámban, hát az tudja, mit csi

nált?
na, hogy is mondjam.. .  igen, azt is . . .
igénybe vette a zsilettemet, utána olyan volt, mint egy kopasz- 

tott lúd
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hogyan, maga ismeri Villont?
akkor Mollyról is tud bizonyára, egy vérbeli kurva volt, igen, 

nem, a parkban, nem a parkban, igen, ott 
kérem szépen, egy huszárezredes-féle megmarkolta a valagát, 

hosszú mese
nem, ez egy regény 
nem olvas regényeket? 
hallgasson ide . . .  
mint mikor sze.. .  
értem
mintha szecskavágóba nyomná az ember? 
óriási!
vagy egy kaptárba? 
barátom, maga egy igazi költő 
óriási!
a fájdalom az élvezet ára 
mondja, hallott már maga a szitakötőkről? 
kérem, akkor figyeljen ide, az ő szerelmük a legmerészebb 

képzeletet is . . .  
a legmerészebb képzeletet, igen, azt is meghaladja 
túl hosszadalmas lenne 
a békák? igen, igen, ez tudott dolog 
őseink?
elég, ha a ma élő emberfajok között megnyilvánuló különbsé

gekre hívom fel a figyelmét 
igen, érdekes dolog 
egy időben foglalkoztam 
mondja, ismeretes maga előtt, hogy H itler. . .  
igen? a napokban? hol? 
ü k ,  ahá, értem, Ü k, majd megveszem.. .  
elfogyott? remélem, meg lehet rendelni, igen 
hallotta azt a viccet a mókusról meg az elefántról? 
nem? hát ennek nagyon örülök
igen, igen, mint ahogy a költő mondta: „az ősi nagy vadak 

futva is hágtak” 
halló
ne mondja, szamarak a bárban?
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apropó.. .  de ezt inkább majd máskor
Radmila nincs kéznél valahol?
igen, a szobalány
nyitva felejtettem a vízcsapot
a szobámban derékig ér a víz
szabadnapos?
jó lesz; hogy hívják?
Natasa?
akkor a viszontlátásra 
igen
a viszontlátásra
bocsánat, eszembe jutott még valami azt szeretném tudni, hogy 

ismert-e egy Skatulya nevezetű egyént?
Skatulya?
tudniillik egyik ismerősöm emlegette a napokban 
cigány?
mikor történt az egész? 
tavaly?
hova valósi volt az illető?
szabadkai?
az tehát a valódi neve
azt hittem, hogy csúfnév
és mit csempésztek?
kábítószereket? ne mondja!
szóval többen voltak
és az a másik, aki élve maradt?
börtönben? hogy hívják?
Norvo, de hiszen ez is úgy hangzik, mintha álnév lenne 
Heinrich?
mondja, kérem, ismeri Lujzát?
Lujzát!
szóval néhány éve idejár már nyaralni 
hogy miért kérdezem? 
valami eszembe jutott 
de nem tartom fel tovább 
a viszontlátásra
sietve letetted a kagylót, és ujjaiddal a hajadba túrva az ágyra
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ültél; Lujza, csúszott ki a szádon akaratod ellenére; amitől egész 
idő alatt rettegtél, mióta Szobádba léptél, az abban a pillanatban 
minden előzmény nélkül bekövetkezett; közönyöd szertefoszlott, 
képtelen voltál végigvezetni gondolataidat, képtelen voltál össze
fogni a temérdek szálat, mely gyanúd felkeltette, de erre nem is volt 
szükséged, bizonyítékokra nem volt szükséged, szerelmed, mely ta
lán kezdettől fogva a Lujzát körüllengő veszélyből táplálko
zott, abban a pillanatban új életre kapott benned; hol lehet? hol 
van? ismét a féltékenység kezdett gyötörni, pedig akkor már tisz
tán láttad a dogokat; a göndör hajú lakásán lenne? vele töltötte 
az éjszakát? hirtelen magad előtt láttad a férfi szőrös vállait, 
amint Lujza fölé hajol; elkeseredésedben, anélkül, hogy észrevet
ted volna, mit művelsz, levetkőztél, arra eszméltél, hogy alsó
nadrágban, állsz a szoba közepén, magadra kapkodtad a ruhái
dat, és kiugrottál a folyosóra, valami azt súgta, hogy a szobájában 
fogod találni, a kulcslyukra helyezve szád, bekiáltottál a szobájá
ba: Lujza, Lujza! a szobában csend volt, rövid hallgatózás után 
dörömbölni kezdtél az ajtón, aztán visszarohantál a szobádba, 
és magadra zártad az ajtót, az előszobában a falnak dőltél, hall
gatóztál; kopogtattak? úgy rémlett, mintha kopogtattak volna 
ajtódon, nem mozdultál, fel tudod-e idézni hajának színét, test- 
magasságát, szemeinek színét? kérdezted magadtól, vetítsd rá 
vágyaid fénycsóváját! idegesen felnevettél; kopogtattak? nem 
szabad egykönnyen kötélnek állnod, túl sokszor álltái már a nyi
tott ajtóban az üres folyosót szemlélve, továbbra is feszülten fi
gyelted azonban a neszeket, melyek a folyosóról és a nyitott ab
lakon át az erdőből szűrődtek szobádba, és akkor valami puha, 
de súlyos dolog ütődött ajtódnak, tompa puffanással, felrántottad 
az ajtót, a küszöbön Lujza feküdt, eszméletlenül, szája nyitva 
volt, homlokán egy sebből, fejét az ajtófélfába üthette, amikor 
összeesett, vér szivárgott, s vékony erekben folyt végig az arcán, 
kezében görcsösen szorongatta kézitáskáját, ruhája csuromvizes 
volt, lábán nem volt cipő, mindezt egyetlen szempillantás alatt 
regisztráltad, és a következőben már be is léptél vele a szobába, 
óvatosan átnyúltál alatta, felemelted, az ágyadra fektetted, majd 
sietve az előszobába mentél, és kétszer megfordítottad a kulcsot
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a zárban; ott álltái előtte ujjaid tördelve, és azon gondolkodtál, 
hogy mit is tegyél; hideg borogatást a fejére? igen, igen; amikor a 
vizes törülközővel föléje hajoltál, váratlanul kinyitotta a szemét, 
majd sietve ismét lecsukta 

a nyomomban vannak, Szergyó, mondta halkan, egész éjjel a 
nyomomban voltak, és ma egész délelőtt, mindjárt itt lesznek, 
hol a kézitáskám? 

ölébe helyezted, sietve kinyitotta
fogd ezt, és dobd valahová, rejtsd el, mondta a parányi revol

vert a kezedbe nyomva 
de Lujza. . .  mondtad a revolverre meredve 
igazi, Szergyó, súlyosbítaná a helyzetem, ha megtalálnák ná

lam; szép ugye? kár érte, ha tudnád, milyen jól hord 
de Lujza
nincs sok időnk hátra, abban a pillanatban, amint meghalljuk, 

hogy dörömbölni kezdenek a szobám ajtaján, el kell hagyjalak, 
nem lenne jó rád nézve, ha együtt találnának bennünket, csinálj 
már valamit avval a pisztollyal 

mit? kidobjam az ablakon? 
előbb nézz ki, mondta elmosolyodva
az ablakhoz ugrottál és kilestél, az erdő szélén egy rendőr állt 

géppisztollyal a kezében, mintegy ötven méterre tőle, a csapás
sal egy vonalban, a betonpályán állt a másik, remegő lábakkal 
léptél az ágy mellé, és Lujzára meredtél 

első pillanatra borzasztónak tűnik, mondta Lujza, olyan az 
egész, mint egy film, csak a zene hiányzik, a dobpergés 

bekerítették a szállodát. . .  mondtad 
az isten szerelmére, nehogy összeess! mondta 
Lujza. . .
ugye, hogy nem sejtettél semmit? senki sem gyanakodott rám, 

Szergyó, senki az égvilágon, helyesebben talán épp az volt a sze
rencsém, hogy mindenki gyanakodott rám, de csak egy icipicit, 
egy picurkát, mint te is 

de Lujza, én még most sem tudom elhinni az egészet, é n .. .  
ettől függetlenül, Szergyó, néhány perc múlva rám is sor kerül 
rád is?
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igen, a szállodaigazgató, Milivoje, Slavek, Flanel, már mind
annyian bent csücsülnek a rendőrségen 

Lujza, én nem értem, én, én, semmiből.. .  
valamennyien az én embereim voltak, Szergyó 
a te embereid? 
igen
hát ki vagy te?
a kiküldött, aki az egészet megszervezte
Lujza, mondd, hogy nem igaz az egész, mondd, hogy tréfáltál!
nézz ki az ablakon
a szállodaigazgató is?
igen, ő is, Bruno is és a többiek, ha úgy akarod, jómagad is, 

anélkül, hogy tudomásod lett volna róla, vagy azt hiszed, hogy 
a két szép szemedért tartottunk itt a szállodában?

de Lujza, neked tudnod kellene, hogy nekem semmi közöm 
nem volt az egészhez; mondd meg, hogy milyen szerepem volt 
nekem a dologban, mert én nem tudom 

te voltál a szálloda vendége, mondta rád mosolyogva 
tréfálsz, most látom, hogy egész idő alatt tréfáltál 
ne gyerekeskedj, Szergyó, nagyon is jól tudod, hogy miről van 

szó, egész idő alatt tudtad, de úgy látszik. . .  tudod, mi volt abban 
a kofferban tegnap?

Lujza
tíz kiló ópium, érted, tíz kiló 
esküszöm, hogy nem tudtam, esküszöm
azt sem sejtetted, hogy mi volt Eufémia koporsója alatt a 

templomban? 
esküszöm, hogy nem 
húsz kiló
tudod, hogy Dzsi-Dzsi. . .
tudom, láttam az egészet, de semmit nem tehettem 
az átkozottak!
Filippóékra gondolsz? 
hárman voltak? 
hárman és egy lány 
Graciella? 
igen
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az átkozottak
honnan tudták meg, hogy az ópium a templomban van? 
egész idő alatt nekünk dolgoztak; Szergyó, megkérnélek vala

mire, ne ijedj meg 
Lujza.. .
egy sürgönyt kellene feladnod, itt a cím
Bécs?
igen
ki ez az ember?
K. G.-re gondolsz? 
igen
a Nagyfőnök, az Isten
láttad valaha?
az Isten láthatatlan
mit sürgönyözzek neki?
a madarat kitömték, mindössze ennyit
sez mit jelent?
azt, hogy nemsokára mennem kell 
Lujza. . .
a rendőrség ezután figyelni fog, Szergyó! 
tudom
Bruno házában fogsz lakni, a kulcsok Dzsi-Dzsi feleségénél 

lesznek
meg sem kérdezed, hogy hajlandó vagyok-e átvenni az irá

nyítást? 
muszáj átvenned, Szergyó 
félek
majd megszokod
és ha nem vállalnám?
az egyenlő az öngyilkossággal
amikor először megláttalak, azt hittem, hogy sohasem leszek 

képes arra, hogy megszólítsalak 
hallottad?
amikor először megláttalak. . .  
dörömbölnek, hallod, dörömbölnek az ajtómon 
emlékszel, az a fémpénz az asztalom alá gurult 
ha szerencsém lesz, Szergyó, akkor egy évvel megúszom
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egy délelőtt ott láttalak azon a csapáson, ahol most az a rend
őr áll

keveset tudnak rám bizonyítani 
amikor először megláttalak.. .  
írjál egy slágert erre a szövegre 
Lujza!
az ajtót csendesen behúzta maga után
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tudom, ó, nagyon is jól tudom, Norvo, te most azt gondolod ma
gadban, hogy én egy közönséges szószátyár vagyok, tudom, hogy 
gyávának tartasz, tudom, hogy meg vagy győződve róla, hogy én 
csak azért dumálok annyit, mert félek, tudom, hogy gerinctelen
nek tartasz, seggnyalónak, megbízhatatlannak, árulónak, egy ci
gánynak a sok közül, de én mondom neked, hogy semmiben sem 
különbözők másoktól, se jobb, se rosszabb nem vagyok náluk, az 
úgynevezett tölteléknél, azoknál, kiket a háborúkban a nagy lyu
kak betömésére használnak, azoknál, kikkel a háború után hatal
mas gödröket ásatnak, csatornákat, kutakat, tárnákat, azoknál, 
akik most is földet talicskáznak a téglagyárakban, vagy homo
kot, a zsákolóknál, az utcaseprőknél, a pályamunkásoknál, meg 
mit tudom én, kiknél, az ördög sem lenne képes számon tartani 
őket, annyian vannak, az én egész életem egyetlen hosszú, megvála
szolatlan kérdő mondat, mintha csak süketnémák között éltem vol
na, mintha csak egy hang lettem volna, mely nem illett az akkordba, 
egy disszonáns hang, egy zörej, hogy így mondjam, igen, egy bántó 
zörej, mely sehova sem illett, érted? látod, nem válaszolsz, mit 
mondjak, miről beszéljek? olyan a fejem, mint egy zsibvásár, 
már abban is kétkedem, hogy beszélek-e vagy csak tátogok, mint 
a halak az akváriumban, üss pofon, Norvo, rúgj belém, Norvo, 
hallod, süsd el ezt a vackot a fülem mellett, eressz egyet a homlo
komba, istenem, miket beszélek, nem akarok meghalni, hallot
tad, hogy a Madanca felakasztotta magát? egy hete sincs, hogy 
Ballát eltemették, együtt jártunk iskolába, sohasem gondoltam 
volna, hogy túl fogom élni őket, és ezt talán annak köszönhetem, 
hogy soha semmit sem voltam képes befejezni, soha semmit, 
érted, gyermekkoromban se, később se mind a mai napig, én úgy 
is beszélek, mint ahogy élek, szaggatottan, kihagyásokkal, min
dig újabbnál újabb dologba fogva; hat évvel ezelőtt egy tyúkólat
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kezdtem építeni otthon, egyszer majd befejezem, faj tyúkokat 
akartam nevelni, abban az időben sokan összeszedték magukat 
ezzel, éppen a sarat tapostam egy délután, a csizmám minduntalan 
beleragadt a sárba, fél lábon ugráltam a gödör körül káromkodva, 
amikor a sógorom kanyarodott be az udvarba egy vadonatúj 
kerékpáron; hát te mit csinálsz, Mihály? kérdezte, miközben zseb
kendőjével a kormányt törölgette; tyúkólat, mondtam; nevetni 
kezdett: talán csak nem faj tyúkokat akarsz nevelni te is? miért 
ne, kérdeztem, mi van ezen nevetni való? a szomszéd éppen a na
pokban vett egy tehenet, és tudod-e, miből? tojásokat árult; hát 
nem hallottad, mondta a szavamba vágva, hogy járvány pusztít a 
tyúkok között; milyen járvány? kérdeztem, miközben összeszo
rult a torkom; azt én nem tudom neked pontosan megmondani, 
mondta a csengőt megnyomva, valami pestisféle, tyúkpestis, ha 
nem hiszed, menj ki a piacra, annyi ott a vágott csirke, mint csil
lag az égen, mi otthon már két hete csak tyúkpaprikást eszünk; 
Teréz, Teréz, kiáltottam be izgatottan a konyhába, hallottad, mit 
mondott a Jani? kiütött a tyúkpestis, na, mi az, ne pityeregj, hisz 
még nem vettük meg a tyúkokat. . .  még ugyanaznap este elha
tároztam, hogy nem is fogjuk megvenni őket, és hogy órát fogok 
javítani; látod, Mihály, ezt a kerékpárt? kérdezte a sógorom, 
miután leültünk a küszöbre; vadonatúj, miért nem kísérelsz meg 
te is órát javítani; órát? kérdeztem ijedten, én nem értek az 
órákhoz; ne legyél maradi, Mihály, mondta a sógorom, a mi 
korunk a technika kora, és ezért felejtsd el a tyúkokat, kezdj el 
órát javítani, én is egyedül kezdtem, előbb a nagyobbakkal 
kezdd, a faliórákkal, figyeld meg, hogyan működnek, szedd szét 
őket, igen, ez fontos, ugyanúgy, mint a puskát, egészen apró da
rabokra, és aztán rakd össze az egészet, minden az emlékezeten 
múlik, minden alkatrésznek megvan a maga helye, és ezt észben 
kell tartani, az ujjaid legyenek könnyűek, gyufaszálakkal gyakor
latozzál, a kéznek nem szabad remegnie, vegyél egy tükröt, és 
állj ki a napra, a fényt irányítsd a falra, kezdetben ugrálni fog a fa
lon, de ez ne vegye el a kedved, igen, a látás, majdnem elfelej
tettem, nagyon fontos szintén, zsilettpengéből finom csavarhúzó
kat lehet készíteni, nagyítót majd én adok, aztán később majd rá
térhetsz a csörgőkre, a csörgőórák ugyanolyan alapon mű
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ködnek, mint a faliórák és a karórák, karórákat azonban ne vállalj 
sohasem, nem kifizetődők, én nagyon jól keresek, igaz, hogy én 
az órák mellett fésűkkel is foglalkozom, gyönyörű fésűket készí
tek alumíniumból, örökösek, az én fésűim nem törnek el a far
zsebben, ha az ember leül; kezdetben késnyelekkel is foglalkoz
tam, gyönyörű késnyeleket készítettem polivinilből, meg kalit
kákat közönséges drótból, de ma már egyik sem kifizetődő, a 
kalitka se, a késnyél se, a mellékkeresetem nagyobb már, mint a 
fizetésem a gyárban, két év alatt annyira összeszedtem magam, 
hogy kerékpárt vettem, liszt, krumpli állandóan van a házban, és 
minden második reggel cukros tejet iszunk valahányan reggelire; 
Mihály, mondom, nem fogod megbánni, kezdd el rögtön, kezdd 
még ma este; és én el is kezdtem, Norvo, vacsora után; Teréz, 
mondtam a feleségemnek, hajói emlékszem, nekünk egyszer volt 
egy csavarhúzónk; mit akarsz avval, mondta a feleségem, az ak
kora, hogy szenet lehetne lapátolni vele, meg rozsdás is; én azt 
kérdeztem, hogy hol van? mondtam; nem tudom, ki tudja, mond
ta Teréz, nem adtad kölcsön valakinek? én? te, te; nagyon is jól 
tudod, hogy én még egy tűt sem adok ki soha a házból, mondtam 
dühbe gurulva; hát a mákdarálót azt ki adta oda? mondta, csípő
re téve a kezét; nekem ne tedd csípőre így a kezed, ha velem be
szélsz, mondtam, az asztalra ütve; azt hiszed, hogy nem tudom, 
kinél van a mákdarálónk? mondta elvörösödve; mit akarsz a 
mákdarálóval, én a csavarhúzót keresem; úgy, mondta, szemöl
dökét összehúzva, úgy, hát akkor csak pakold ki az egész házat, 
a szekrényeket, és hordj mindent a Selem Rozihoz, annak jobban 
kell, vagy azt hiszed, hogy nem tudom, kihez jársz, oda, ahova a 
kocsmáros is, a Stevo, meg a kedves barátod, a Tumbász, meg a 
többiek, a fél város; én a csavarhúzót keresem, Teréz, mondtam, 
eléje állva, és ha nekem még egyszer kiejted annak az 
asszonynak a nevét a szádon, akkor... beléptem a szobába, és be
csaptam magam mögött az ajtót, leakasztottam a faliórát, és az asz
talra tettem; megbolondultál, Mihály, mit akarsz avval az órával? lá
tod, Teréz, mondtam, nyugalmat erőltetve magamra, én jót akarok, 
én mindig is csak jót akartam, akkor is, mikor loptam, akkor is, mi
kor őszülő fejjel bogozni tanultam, akkor is, amikor gombostű
ket árultam meg toliseprűt a vásáron, akkor is, amikor szentké
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peket kezdtem festeni, akkor is, amikor ócskavasat gyűjtöttem, 
akkor is, amikor a dalárdába jártam, neked akartam jót, nem ma
gamnak, neked meg a gyerekeknek, azt akartam, hogy egy kicsit 
mi is összeszedjük magunkat, ez volt az egyetlen célom, emlék
szel még a cipőtisztító szalonra, hát nem volt az jó ötlet, mások 
megvalósították az én ötletemet; azt az órát tedd vissza a helyére, 
Mihály, azt az órát én nászajándékba kaptam, annak az órának 
semmi baja, tönkre akarod tenni? nem akarom tönkretenni, 
mondtam, csak meg akarom nézni; mit akarsz megnézni? kérdez
te; a belsejét, mondtam; Mihály, mondta, megfogva a karom, te 
hiszel a Janinak? miért ne hinnék, mondtam, semmi sem lehetet
len, bogozni is egyedül tanultam, ha arra vártam volna, hogy valaki 
megtanítson, akkor még mindig gombostűt árulnék, ki tanított 
festeni? senki, a szent sírt mégis, lám, hogy eltaláltam, azon a ké
pen minden hasonlított, a kis Jézus, igaz, kissé ráncosabbra sike
rült, mint az igazi képen, meglátod, Teréz, hogy én még sokra 
viszem ebben az életben, mondtam neki; még manapság is, Norvo, 
elfog néha a lelkesedés, vérhullámok öntik el a fejem, amikor arra 
gondolok, hogy mi minden lehetne belőlem, például orvos, női, női 
belgyógyász, jól hangzik nagyon, női belgyógyász, még ha száz
szor tudom is, hogy soha semmi sem lesz már az enyém, de 
talán ez így is van rendjén, nem futotta többre az erőmből, túl 
messziről jöttem, mélyről, lekéstem a rajtot, minden irányba sza
ladtam egyszerre: előre, hátra, oldalra, le-fel, hallásom is van, 
ritmusérzékem is, és mégis állandóan úgy érzem, hogy valami hiány
zik ahhoz, hogy jó zenész lehessek, nem az iskola, nemcsak az is
kola, valami más, nézd meg a karom, nézd meg a nyakam, a lá
bam, príma kvalitás, és mégis az maradtam, ami voltam, egyetlen 
tervemet sem voltam képes valóra váltani, ugyanott állok, ahol 
kezdetben is, nem mondom, néhány apróságra azért szert 
tettem, a villanyborotvám például a legjobb márka: Braun, de ott
hon még mindig csumával fűtünk egész télen, de otthon a szo
bánk földes, a falak nedvesek, ha a reklámokat nézem néha a 
tévén, a feleségem jut eszembe, aki az én élő mosógépem, teljesen 
automatikus, és száraz kenyérre, bablevesre meg káposztafőze
lékre jár, a feleségemre, aki kávédaráló is egyben, habverő, gra
mofon, rádió, autó, motorcsónak, gyorsforraló, gáztűzhely;
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ugyanakkor a kölcsönkérésben olyan gyakorlott vagyok, hogy az 
ismeretlenek is készségesen nyúlnak a pénztárcájuk után, ha az 
utcán vagy a kocsmában leállítom őket; miért nem írsz slágerokat, 
mint a Tumbász, mondta a főnök a minap, akkor nem kell majd 
kölcsönkérned, meggazdagodsz, mint a Bojan Adamiő; meg is 
kíséreltem, de a sláger, Norvo, nem bírja az olyan embert, aki 
limlommal van tele, toliseprűkkel, öreg esernyőkkel, gombos
tűkkel, rongypokrócokkal, cipőkefékkel, fakanalakkal, és az 
olyant se, aki olyan leveleket kap hazulról naponta, mint én: a tető 
beázott, a víz ráfolyt a szekrényekre, a fiadat kidobták az isko
lából, javítóintézetbe kerül, a lányod másállapotos, vigyen el 
az ördög benneteket, mindnyájatokat vigyen el az ördög, ele
gem van belőletek, engem hagyjatok békében, ne engem okol
jatok, én megtettem a magamét, többre nem vagyok képes, 
többre nem, a sláger az a selymet szereti, Norvo, a köny- 
nyű borokat, a gyümölcsöt, a halat, a tiszta gatyát, a fineszeket 
az ágyban, a szagos szappant, egy-két hét még, Norvo, és vége 
itt a bálnak, és én már most rettegek, ha arra gondolok, hogy ha
za kell majd mennem, hogy itt kell hagynom ezt a szigetet, ezt a 
szállodát, ezeket az embereket, akik oly távoli országokból ér
keznek ide, hogy egyszer-kétszer megmártsák az ülepüket a víz
ben, van neked fogalmad arról, hogy mennyibe kerül egy repülő
jegy? azon a pénzen, amit ezek a jegyért leguberálnak, én fél 
évet kihúznék családostul, nézd meg a nőjeiket, becsületszavam
ra, ha néha fent aludtam egyiknél-másiknál, miután elaludtak, 
én nemegyszer felkeltem, és sorba megszagolgattam a ruhadarab
jaikat, a pulóverüket, az ingjüket, a bugyijukat, a cipőjüket, 
mintha nem is emberek lennének, Norvo, szagtalanok, érted, 
nincs szaguk, egyszerűen nincs, mintha más bolygóról érkeztek 
volna, olyan finomak, kivétel nélkül, egész patikát hordoznak 
magukkal a táskájukban, zsírokat, krémeket, mit tudom én, ná
lam otthon minden húgyszagú, minden, a szoba, a konyha, a gye
rek az asszony, az ágy, a lepedők, húgyszagú meg izzadságsza
gú meg penészszagú, érted? káposztaszagú, babszagú, különö
sen télen, amikor betömködöm a réseket az ajtó alatt és az abla
kokon, amikor a levegő felmelegszik a szobában; nézd csak meg 
őket, hogy hogy öltözködnek, az én fürdőgatyám négyéves, ezek
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meg kettőt-hármat hoznak magukkal, és ha kijönnek a vízből, 
cserélik őket, mindnek két-három töltőtolla van, aranykeretes 
szemüvegüket a strandon felejtik, a napszemüveget, a napolajat, 
a napernyőt, a légmatracokat mindenféle színben, a törülközőket 
kinn hagyják éjszakára a strandon, szigony, uszonyok, gumiru
ha, oxigénpalack 

francia gumicsónak, Avon 
svéd motor, Penta 
fújtató
benzintartály, piros, kék 
matrózzsák, vízhatlan
parafanyelű kések, a vízben nem merülnek alá 
dobozok, norvég horgokkal 
francia nejlonzsinegek poliviniltokban 
szétszedhető horgászbotok, szintén tokban 
gázrostély
hordozható hűtő, benne hússzeletek, üvegek, dingács 
meg egy koffer evőeszközökkel, tányérokkal 
táskarádió, Blaupunkt, gramofonnal, hosszú-, közép- és rövid 

hullám, URH, a basszust fantasztikusan adja 
fényképezőgép, Kodak, szíiies filmmel 
kam erajapán 
lencsék bőrtokban 
teleobjektív 
gázöngyújtó, Ronson 
cigaretták, L M, Chesterfield 
holland szivarok
szivarkák, Van Baars, Bellmann, fél kofferra való üres dobozt 

gyűjtöttem a fiamnak 
újságok, Die Zeit, Elle 
könyvek 
puska bőrtokban 
autó, Mercedes, BMW, Opel stb. 
térképek, prospektusok a hátsó ülés fölött 
szerszámláda csavarhúzókkal, fűrésszel, kalapáccsal, harapó

fogóval
gyógyszerek fejfájás ellen, az alkohol okozta mámor ellen, rag
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tapaszok, étvágygerjesztő tabletták, szem- és fülcsöppek, vatta, 
csipeszek, ollók, ollócskák, fásli, jód 

iránytű 
vízálló karóra 
sör konzervdobozban 
távcső
élő kutya, a lélek csak hálni jár bele, farka alatt a farán védő

pánt
élő majom, Miki, lop
fehéregerek műanyagból, szaladnak
szellentő párnák, ha az ember rájuk ül, szórakozásra
kőtojás, szórakozásra
kő kockacukor, szórakozásra
hordozható rulett, öt ezrest vesztettem
kártyák, meg kell tanulnom kártyázni
ízesítőanyagok fantasztikus üvegekben, néhányat sikerült be

gy űjtenem
tömény szesz, gyűszűnyi üvegben, kóstoltam 
jojó
hullahoppkarika 
műanyag kígyók, ijesztgetésre 
műanyag béka, a levesbe 
méretre készült kondomok 
pornográf képek
műanyag lökni, olyan, mint egy bulldog 
műanyag csaj, lábmelegítő 
riasztópisztoly
meztelen, néger nő, kulcstartó
háromdimenziós képek, hergelő mókusok, kecskék, tehenek, 

kínaiak, a nő a hintán ül 
üvegharisnya
halcsontos melltartó, kettőt beszereztem a feleségemnek
amerikai kalocsni, elegáns
érmek
karperecek, nyakláncok 
ezüstnyelű hajkefék 
mackó, mézzel tele
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szagtalanító szobor, a fejével meg kell dörzsölni a hónod alját 
arany zsebóra
klarinét igazgyöngyökkel kirakva, nyakkendőtű
pingponglabdák, rakettek
tollaslabda
Nivea-labda
gumilabda
hashajtó csokoládé
alkoholos csokoládé
hátvakaró
hálózsák
fürdősapka
körömreszelők
bajuszkötők
hajfestékek
bőrkötéses noteszok
kulcslámpa, beszereztem, nálunk nem kapható
összecsukható japán esernyő
guruló házikó az autó mögé kötve, klozettal
miniatűr adó-vevő
elektromos masszírozó
hajszárító
ventilátor, elemes
nem, én nem megyek haza az idén, Norvo, én ugyanazt fogom 

tenni, amit a főnök, kiszemelek egyet ezek közül a kisasszonyok 
közül, találok magamnak egy olyat, akiben még maradt egy kis 
nedv és annyi erő, hogy a lábát a magasba tudja emelni, és őszre 
szépen átlépem vele a határt, még csak jelentkezni sem fogok az 
asszonynak, senkinek, érted, ezt a munkát még végigcsinálom, 
mert kell a pénz, van néhány komolyabb adósságom, és aztán a 
viszontlátásra, via Jesenice, a többiek után, ott kinn nem leszek 
muzsikus cigány, ott kinn művész úr leszek, mert mi vár rám itt, 
két-három év múlva egy zenekarba se vesznek fel, nagyon elsza
porodtak a kölyökzenekarok, haza majd csak akkor jövök, ha 
összeszedtem magam, mint a többiek, házat fogok venni a tenger
parton, csónakot, halászgatni fogok, szőlőt nevelek, esetleg privát 
kocsmát nyitok, majd meglátjuk még, a Jócó, a szaxofonos negy
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venéves elmúlt már, amikor kiment, és mi baja van most? saját 
kocsmája van Münchenben, és őszre elkészül itt is a szállodája 
a tengerparton, szerencséje volt, olyan nőt vett el, aki értékelni 
tudta az ágyban, és lassan mindenét ráíratta, a Madanca fivérek
nek Ausztráliában juhfarmjuk van, helikopterral terelgetik a 
nyájat, és mik voltak addig, míg itthon voltak? muzsikus ci
gányok, cirkuszosok, külvárosi macskanyávogtatók, részeges tol
vajok, Fifi, az a görbe lábú dobos írástudatlan volt, amikor ki
ment, és tudod, kit vett el feleségül néhány évvel ezelőtt, a 
genfi főrendőrfelügyelő lányát, Zókinak divatszalonja van Karls- 
ruhéban, el tudod te ezt képzelni? Benedek egy svájci eser
nyőgyáros lányát vette el, Nemecsek Egyiptomban tekintélyes 
gyümölcskereskedő, a Tumbász, igaz, megjárta; nem, semmi sem 
lehetetlen, Norvo, én döntöttem, ebben a pillanatban döntöt
tem el, hogy menni fogok, hiszem, hogy néhány év múlva itt is 
sok minden meg fog változni, néhány évvel ezelőtt még gon
dolni sem lehetett arra, hogy az ember külföldre menjen, és ma 
nyitva vannak a határok, de én nem várhatok már tovább, érted? 
én nem várhatok, négy-öt év múlva öregember leszek, és semmi
ről sem akarok lemondani, semmiről az égvilágon, én a haj
rára tettem fel mindent, és titokban azt remélem, hogy ott 
kinn valahol, egy városban, az utcán vagy egy moziban, vagy 
egy tánchelyiségben egyszer mégiscsak találkozni fogok vele, 
Lujzával; ha jobban meggondolom, nincs is más vágyam tulaj
donképpen, mint találkozni vele még egyszer, egyszerűen látni 
szeretném, érted, Norvo, látni őt, és nem a külföldet, a fene 
tudja, mi van velem, tudom, hogy mire gondolsz, Norvo, tu
dom, lehet, hogy igazad is van, lehet, hogy én képtelen va
gyok felismerni azt a korcs kis élőlényt magamban, a szemét
dombok között, mely hetek óta nyugtalanít, lehet, Norvo, mit 
gondolsz? menjek? válaszolj valamit, csak egy szót, egyetlen 
szót, és maradok, zenekart alapíthatnánk mi ketten, a főnök 
őszre elmegy, ez a sziget egy örökös hely, az igazgató kedvel ben
nünket, egyszer már említette, hogy télre is szívesen szerződtet
ne bennünket, veled szeretnék dolgozni, aláírnánk a szerződést, 
találnánk egy jó trombitást, egy fiatal trombitást, lehozhatnád a 
feleséged ide, meg a gyerekeidet, idővel talán lakást is vehet
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nénk benn a városban, egyelőre még elég olcsók, megtelepedhet
nénk, itt nincs se por, se légy, se szúnyog, a levegő egészséges, 
halászni járnánk, vagy szereznénk egy teherautót, és nyaranta 
gyümölcsöt, dinnyét, salátát, paradicsomot szállíthatnánk ide Vaj
daságból, ilyesmivel fantasztikusan lehet keresni, mindössze 
minimális alaptőkére van szükség, de ha mi ketten összefognánk, 
ez nem lenne probléma, ott fenn jól lealkudnánk az árakat, a pa
raszt örülne, hogy egyszerre megszabadul az árutól, a felvásárló 
központok amúgy is csak zsarolják őket, és itt az egészet jó pén
zért eladnánk, de ha ilyesmihez nincs kedved, csinálhatunk mást, 
kocsmát nyithatnánk magyar specialitásokkal, telkekkel speku
lálhatnánk, sétahajóvá alakíthatnánk egy öreg halászhajót, 
Norvo, válaszolj valam it...

...egy  őszi reggelen, Norvo, mondd, hogy fogjam be a po
fám, mondd, hogy.. .  mondd, hogy.. .  egy őszi reggelen, még ko
romsötét volt, nem, koromsötét volt, amikor hazafelé indultam, 
d e . . .  a legkisebb fiam, igen, a Misi, Norvo, ezt még elmondom, 
mielőtt a csónakba ülnénk, hazafelé tartottam a bőgővel a háta
mon egy lakodalomból, amikor egy nagy csapat gyerek fogott hirte
len közre, az apraja a nadrágom szárába kapaszkodott, a nagyobbak 
a karom rángatták, négy kézlábra ereszkedve átbújtak a lábam kö
zött, kénytelen voltam megállni, letettem a bőgőt a földre és rá
ültem, szótlanul szemügyre vettem őket, szutykos, rongyos, me
zítlábas, sovány gyerekhad állt körülöttem, a kezüket nyújtották 
felém, pénzt követeltek, hagyjatok, mondtam, nincs nálam ap
rópénz, de nem tágítottak, tudták, hogy honnan jövök, és azt is, 
hogy nem vagyok józan, kisvártatva annyira felbátorodtak, hogy 
turkálni kezdtek a zsebeimben, lekapták a fejemről a kalapot, 
és elszaladtak vele, belerúgtak a bőgőmbe, néhányszor szétcsap
tam köztük a kezemmel, elhessentettem őket, mint a legyeket, 
de a következő pillanatban már ismét rajtam voltak, ekkor már 
láttam, hogy tréfáról szó sem lehet, négy suhanc állt a gyermek
had mögött, cigarettázva, káromkodva bátorították a gyávább 
kölyköket, felálltam, hogy majd továbbmegyek, de egy maszatos 
kisfiú állt utamba, karjaiban egy elgyengült, koszos kutyát tartva

bácsi, mondta, vedd meg ezt a kutyát
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óvatosan körülnéztem, a gyerekhad kört képezett körém, 
csendben és elszántan álltak, készen arra, hogy a legkisebb moz
dulatomra is szétugorjanak, az egyik suhanc faron billentett egy 
vézna fiút, aki leghátul állt, és nem mert a közelembe jönni 

nem kell mindjárt betojni, Marci, mondta neki a suhanc, aki 
faron billentette 

és mennyit kérsz ezért a kutyáért? kérdeztem meg a gyerektől, 
a hangom akaratom ellenére is megremegett, nem néztem a kutyát 
tartó gyerekre, a négy suhancot igyekeztem szemmel tartani, 
nyugodtan álltak, unottan szinte, mintha semmi közük nem lett 
volna az egészhez, de abból, ahogy a cigarettájukat szívták, időn
ként hegyeset köpve maguk elé, következtetni lehetett arra, hogy 
idegesek, és hogy mindenre elszánták magukat 

öt ezrest, mondta a gyerek, felém nyújtva a kutyát 
öt ezrest ezért a sündisznóért? mondtam meglepetést színlel

ve; a gyerekek kuncogni kezdtek; nem, én akkor már inkább egy 
tehenet veszek

öt ezres, mondta ismét a gyerek, s félénken a négy suhancra 
nézett; azok hallgattak, körülnéztem az utcán, hogy nem jön-e 
valaki, a gyerekek követték tekintetem 

nem gondolod, hogy egy kicsit sokat kérsz? kérdeztem a gye
rektől

ez egy fajkutya, válaszolta
ez? kérdeztem, a kutya lekonyuló fülét a mutató- és a hüvelyk

ujjam közé fogva, milyen fajtához tartozik, angol telivér, lipicai, 
muraközi, yorkshire-i berkshire-i, angóra?

ez egy fajkutya, mondta a gyerek, ismét a suhancokra nézve, 
azok összenéztek 

mi az, hogy angóra? kérdezte meg az egyik gyerek, nadrág nem 
volt rajta, öltözéke egy klottgatyából, egy pár térdig érő csizmá
ból és egy olajos munkászubbonyból állt 

egyiktek sem hallott még az angórakutyákról? kérdeztem; 
csend lett; csodálom, pedig akkora tojásokat tojnak, mint egy- 
egy görögdinnye, a háború előtt sok volt belőlük errefelé, de a 
német fasiszták mind kiirtották őket, a szőrükből fogkefét kész
ítettek, a bőrükből csizmát, a csontjukból fésűt, a beleik
ből húrokat; újra körülnéztem az utcán, de még mindig kihalt
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volt és csendes, a négy suhanc néhány lépéssel közelebb lépett, 
zsebre tett kézzel szemléltek, félni kezdtem, körülbelül húsz
ezer dinár volt a zsebemben, a házunkban már napok óta nem 
volt kenyér

a háború előtt az apámnak két angórakutyája volt, mondta ek
kor a csizmás, s mocskos öklével megdörzsölte az orrát 

na látod, mondtam, tejó  fiú vagy, hogy hívnak?
Oszkárnak, mondta a gyerek
biztosan szépen kukorékoltak azok az angórakutyák, azért tar

totta őket az apád, az angórakutyák ugyanis gyönyörűen kukoré
kolnak, szebben, mint a kakasok, mélyebben, és nem reggel, 
amikor még mindenki alszik, hanem este, elalvás előtt, ha tele
ették magukat herével, igen, az angórakutya nagyon szereti a ló
herét, de megeszi a palacsintát is természetesen, legjobban azon
ban a kölnivizet kedveli, a kölnivíz a mindene, már messziről 
megérzi a szagát, és olyankor olyan hangot hallat, mint mikor a 
bicikligumiból kihúzzák a szelepet, a látása azonban gyenge, 
kár, nagyon fél a tulipánoktól a virágoskertben, ha tulipánnal ál
modik, ijedtében felmászik a paradicsomkaróra, és csak krítyog, 
hogy az ember megsajnálja, sajnos, ez nem angórakutya, ha az 
lenne megvenném, 

ez részeg, mint a tök, mondta az egyik suhanc, újabb cigarettá
ra gyújtva

ráadásul döglött is, mondtam, s ismét meghúzgáltam a kutya 
fülét; ezért sokallom az árát, mert döglött, ha százszor fajkutya 
is; az arcok elkomorultak körülöttem, a gyerekek a kutyát nézték 

Jack, tedd le azt a kutyát a földre, szólalt meg a cigarettázó su
hanc; a másik három néhány lépéssel ismét közelebb jött hozzám, 
a gyerek szófogadóan lehajolt, és a földre tette a kutyát, 
lógó nyelvvel, csukott szemekkel feküdt előttem, két hátsó lábá
val rúgott időnként egyet-egyet; a cigarettázó suhanc a gyerekek 
közé lépett, karjával ellökdöste őket maga elől, és a kutya fölé 
hajolt, hosszasan szemlélte, majd váratlanul felegyenesedett, és 
kétszer hasba rúgta az állatot, a rúgásokra a kutya megmozdult, 
szemét kinyitotta, aztán lassan, meg-megroggyanó lábakkal talp
ra állt, a hátán rángott a bőr, még mielőtt azonban bárki bármit 
is szólhatott volna, ismét elterült a földön, és ezúttal, úgy látszott,
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végérvényesen, lábaival a levegőben kalimpált, alig hallhatóan 
nyüszített

megdöglik, mondta a csizmás, s nagy érdeklődéssel hajolt fö
léje

nem döglik meg, mondta a gyerek, aki eladásra kínálta
megdöglik, mondta a csizmás
nem döglik meg
megdöglik
nem döglik
megdöglik
nem
igen
nem
fogadjunk, hogy megdöglik
nem fogadok, nem fog megdögleni, Lordi, Lordi
rögtön megdöglik
Lordi
látod, hogy megdöglik, a csirke is így rángatja a lábát, amikor 

levágják a fejét 
Lordi, Lordi
egyszer fejbe vágtam egy nyulat egy téglával 
én egyszer négy kismacskát fojtottam bele egy vödör vízbe 
én egy egeret a vályúba, az egérfogóval együtt nyomtam a víz 

alá
én egy ürge lábára drótot csavartam, és belelógattam a kútba 
én egy öreg kandúrt az eperfára kötöttem, és tüzet raktam alá 
én újságpapírra csaltam a hangyákat, és aztán a papírt meg

gyújtottam
én egy verébnek kinyomtam mind a két szemét, megvakult, és 

nekirepült a falnak 
én egyszer beleszúrtam a késemmel a kisborjú hasába, észre se 

vette
én a télen egyedül szúrtam le egy kismalacot 
én kitépdestem a lepkék szárnyait 
én a szitakötőkét 
én a legyekét
én egy galambnak kitekertem a nyakát
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Lordi, Lordi, mondta a fiú elpityeredve
arrább, Jack, szólt rá a suhanc, mit csikorogsz mindjárt; ön

gyújtót vett elő a zsebéből, meggyújtotta, és a hosszú, kék lán
got a kutya orra alá tartotta, mire az állat nagyot rándult 

él, mondták kórusban a gyerekek; a suhanc ekkor ismét az ál
lat orrához közelített a lánggal 

él, mondták ismét a gyerekek
na, mit szólsz hozzá? kérdezte a suhanc, zsebre vágva az ön

gyújtót; szétvetett lábakkal állt meg előttem; ide azzal a pénzzel, 
mondta, meddig várjunk még?

fáradtan ültem a bőgőn, hányinger gyötört, szemügyre vettem 
egyik-másik gyereket, de nem ismertem fel őket, szemem előtt 
összefolyt az arcuk, részeg voltam, de nem annyira, hogy ne érez
tem volna a veszélyt, nem annyira, hogy ne lettem volna tudatá
ban annak egész idő alatt, hogy a fiam is köztük van, az én fiam, 
a Misi, felismertem a hangját, Norvo, felismertem; ezek mégsem 
gondolhatják komolyan a dolgot, nem, nem, hajtogattam ma
gamban, rám akarnak ijeszteni, hisz a fiam is köztük van, az én 
pénzem az övé is, azok négyen is biztosan tudják, hogy a fiam 
köztük van, ismernek, de közben az egész egyre nyomasztóbban 
nehezedett rám, mint egy álom, igen, pontosan úgy éreztem ma
gam, mintha álmodnék, és minden igyekezetemmel azon voltam, 
hogy felébredjek; Miska, mondtam halkan, gyere ide, kisfiam, 
nézd csak, mit hoztam neked a lakodalomból, egy pulykacombot, 
hol vagy, kisfiam, Misi, Misó, te hóhányó, micsoda tréfa akar ez 
lenni, az apádat akarod kifosztani, ezt a bőgőt összetörni, a 
hangszert, ostobák, ostobák, fordultál a négy suhanc felé, itt fosz
togattok a külvárosban, itt, ahol senkinek semmije, miért nem 
mentek a belvárosba, a kertvárosba, a fővárosba, a nyaralóhe
lyekre, a szállodák elé, a bárok elé, a parkolóhelyekre; amikor 
én a ti korotokban voltam ... hirtelen elhallgattam; annak a tu
data, hogy a fiam ott van a közelemben, abban a bandában, mely 
minden igyekezetem ellenére már a következő pillanatban ki fog 
fosztani, le fog ütni, úgy hasított belém, mint egy éles kés, mint
ha egy rozsdás drótkefét forgattak volna az agy velőmben, fáradt 
voltam: amikor én fiatal voltam.. .  ismételtem meg előbbi szavai
mat, ezzel nem azt akarom mondani, hogy most nem, igen, saj
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nos, még most is .. .  ezeknél a szavaknál három ezüstkanalat 
húztam elő a zsebemből, látjátok, mondtam, a kanalakat a fejem 
fölé emelve, tudjátok-e, hogy mennyit ér egy ilyen kanál, na, lát
játok, azt akarom mondani, hogy a kutya, a kutya, a kutyát, 
igen.. .  a négy suhanc mellém lépett

ne szelelj, apus, mondta az egyik
csend legyen, kiáltotta el magát az öngyújtós suhanc; a gyere

kek elhallgattak, tisztuljatok innen, értitek, oszolj; a gyerekek 
ijedten szétugrottak

ide figyelj, fordult felém, mi nem érünk rá, mennyi pénz van 
nálad?

és a kanalakat is, csicsa, a kanalakat is
ennyire emlékszem, Norvo, a gégémre ütöttek, összeestem, és 

aztán minden úgy volt, mint abban a mesében vagy filmben a Gul
liverrel, képtelen voltam megmozdulni, a testemet, a karjaimat, 
az arcomat, a lábamat ellepték az apró emberkék, segély kiáltá
saimat senki sem hallotta, s most is, Norvo, nem olyan-e itt min
den, mint egy vacak álomban, ezek a tar sziklák, ez a súlyos bo
gotok a hátamon, ez az ócska pisztoly az ingem alatt, a te szótlan
ságod, a feladat, amely vár ránk, ez az egyre jobban sűrűsödő sö
tétség; remélem, megtaláljuk a csónakot, az előbb, amikor el
csúsztam, elhatároztam, hogy nem is kelek fel, hogy ott mara
dok, ahol voltam, hova a francba menjek? itt maradok, és kész, 
mondtam magamban, lerúgom magamról a nadrágot, ezt a lucs
kos inget, gatyát, és lemegyek a partra fürödni, összefogdosok 
néhány rákot a sziklák között, szétverem ezt a tokot, tüzet ra
kok, és megsütöm a rákokat, hova a fenébe mennék? Norvo, 
most jut eszembe, hogy én nem tudok autót vezetni; csuda 
rafinált dolog az ébredés egy-egy vacak álom után, az ébredés 
mindennek a végén, az egy átkozottul rafinált dolog, mint a 
gombás rántotta vagy a selyemharisnya, felébredsz, és néhány 
pillanatig még lúdbőrös háttal figyeled, amint eszeveszetten nyar
galnak utánad; Norvo, eddig még egyszer sem volt ilyen sötét 
a vízen, nem látlak, istenemre mondom, nem látlak, tudom, hogy 
itt ülsz velem szemben a csónakban, de nem látlak, szerencsénk 
van, nehezen fognak észrevenni bennünket, én nem értem a fő
nököt, miért küldött ki bennünket ma éjjel, amikor tudja, hogy a
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rendőrség is kinn lesz a vízen; azt akarja, hogy elfogjanak ben
nünket? az a két-három zsák cigaretta nem ér meg annyit; nem 
gondolod, Norvo, két-három zsák cigarettát nem érdemes koc
káztatni, én kereken kijelentettem neki, hogy nem megyek; nem 
megyek, mondtam, minek küldesz, ha jól tudod, hogy a rend
őrök is kinn lesznek; ha láttad volna, Norvo, hogy mennyire 
fellátott; menni fogsz, mondta, menni fogsz; akkor merült fel 
bennem a gyanú, hogy hátha nem is cigaretta van azokban a zsá
kokban; te mit gondolsz, Norvo? a cigaretta az nem olyan érté
kes dolog, még ha amerikai is, én azt mondom, hogy azokban a 
zsákokban más valami van, hogy nem jutott eszünkbe eddig soha, 
hogy felnyissunk egyet? mit fogunk csinálni, Norvo, abban 
az esetben, ha észrevesznek bennünket? te tudsz úszni? én nem 
tudok, kapcsold csak ki a motort egy pillanatra, mintha motorzú
gást hallanék a város irányából, hallod? Norvo, hallod? nem hal
lod? most? mit csináljunk, meg kell gyújtanunk a zseblámpát, kü
lönben nem látjuk meg a zsákokat a vízen, hallod? szerencsére 
nem is sejtik, hogy a mi motorunk kétszer olyan erős, mint az 
övék, ha a közelünkbe érnek, csak rákapcsolunk, nem hiszem, 
hogy lőni fognak, te mit gondolsz, Norvo? én nem hiszem, miért, 
miért lőnének? nem vagyunk mi gengszterek, nem igaz, Norvo, 
ha álljt kiáltanak, egyszerűen megállunk, állj, állj, itt az egyik 
zsák, nézz körül, a másik kettőnek is itt kell lennie, gyere, segíts 
kihúzni, nézd, amott a másik kettő is, szerencsénk van, átkozott 
szerencsénk van, úgy, tudod mit, én felbontom az egyiket, meg
nézzük, mi van benne, van zsebkésed, hagyd, ne keresd, sikerült 
kinyitnom, te, Norvo, mi van ezekben a dobozokban, nézd csak 
t e . .. e z . .. Norvo, ne hagyj magamra, én nem tudom kezelni a 
motort, én nem ugorhatok utánad, nem tudok úszni, ki gondolta 
volna, hogy lőni fognak, ki gondolta volna, felszólítás nélkül. 
Norvo, ne ússz el, hé, emberek, megbolondultatok, mit lövöl
döztök, halló, itt Skatulya Mihály, igen, a zenész a szigetről, a 
nagybőgős, ne játsszanak, mert még véletlenül eltalálnak, és csa
varják már el azt a reflektort, mert semmit sem látok, nevetsé
gesek, Norvo, miért nem hagyják abba a lövöldözést, kapcsold 
be a motort, és húzzuk meg a csíkot, Norvo, hallod, minek kellett 
a vízbe ugomod, én fáradt vagyok, olyan fáradt vagyok, hogy
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csak ásítozom, igen, így jobb, fekve, így sokkal jobb, ezek a va
cak reflektorok, semmit sem látok, nevetségesek, éveket vártam 
erre a szélre, a biztonságom... ha elhull a hajam, parókát 
veszek, lehet-e fürödni parókában, lehet-e fésülni, lehet-e mosni; 
ha a fogaim kihullanak, műfogsort tetetek, rám férne már egy új 
öltöny is, a kalocsnikat megveszem attól az amerikaitól, kap
csolódj ki százötven csomóval óránként, sétabotot kell majd sze
reznem, hányfajta motorkerékpár létezhet a világon, keresztény 
zenészek, Norvo, F-dúrban vagyunk? largo, grave, adagio, an
dante, andantino, vivace, vivace, animato, animato, animato, te 
öreg, te szabad, esténként, amikor feljön a hold, csendes éj, ré
gen játszottuk, Norvo, csendes éj, a gyöngyhalászok dala, oh, 
senorita, esküvői harsonák, minden asszonyt szeretek, tengerész- 
valcer, tempó, tempó, a mi hazánk, menüett, hét gyönyörű lány, 
táncjáték, glory, glory, alleluja, mi zenészek vagyunk, te, mi, is
mét karácsony van, kedves ismeretlen, nem vette észre, amikor 
az utcán az egyik pillanatban kicsúszott a zsebéből a pénztárcá
ja, a paraszt és a szarka, fekete Rudolf, santa Lucia, kedvesem, 
engedd meg, hogy így szólítsalak, kedvesem, de lehet, hogy csu
pán egy álom vagy, melyet itt álmodok a tenger partján, hirtelen 
dolgozni szeretnék ismét, Lujza, minket egymásnak teremtettek, 
ezt a levelet egy olajfa árnyékában írom, tulajdonképpen semmit 
sem tudok rólad, mint ahogy a dal mondja, ki vagy te, meglehet, 
hogy férjed van, gyerekeid, ne válaszolj a levelemre, egy hétig vá
rok még, és akkor utánad megyek, minden este érkezik egy vo
nat, olyankor amikor csukják az üzleteket a városban, kedves 
Lujza, engedd meg, hogy így szólítsalak, hallom a lépteidet a 
lépcsőn, melyen a madarak járnak, a meleg kezed, a meleg ke
zed, szeretlek, Skatulya Mihály, Vörös-sziget, Szabadság Szálló, 
várom leveled, remélem, hogy soraim egészségben találnak, ját
szani a színekkel, ez igen, kék és zöld együtt, ezt sokáig nem mer
tük, a háború előtt 

Skatulya Mihály 
Skatulya Mihály 
Skatulya Mihály

egymás mellett lenni, aludni, beszélni, együtt ébredni, sohasem 
érek oda, éveket vártam erre a szélre, beilleszkedni a nő nemi
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szervébe, olyan, mint egy filteres pipa, bundás kenyér, inkább 
méreggel ölj meg, mint cukorral, kedvesem, engedd meg, hogy 
kedvesemnek nevezzelek, tegnap benn voltam a városban, és azt 
mondták, hogy Mamaiába utaztál, ne haragudj, hogy elolvastam 
azt a levelet, melyet a főnöknek írtál, kedves néger nő, a neved 
elfelejtettem, kár hogy a hajó rögtön másnap továbbindult, ked
ves néger nő Gambiából, enso domanding, enso domanding, így 
mondják, megjegyeztem, kérek tüzet, enso domanding, olyan 
fekete vagy, a diót is összetörnéd a combod között, a diót is. 
Amáliának ötvenezerrel tartozom, nem szabad elfelejtenem meg
adni, a Tumbász feleségének hússzal, Röszlernének szintén, 
ötven meg húsz az hetven, meg húsz az kilencven, nem is olyan 
borzasztó, holnap van a húzás, ha megnyerem a tízmilliót, ha 
megnyerem, érzem, hogy megnyerem, autót veszek, egy Volks
wagent, megjavíttatom a tetőt, kipadlóztatom a szobát, befeje
zem a tyúkólat, parizert veszek vacsorára, meg májas hurkát, ve
szek egy százhatvan literes frizsidert, és telerakom sörrel, tehát 

frizsider 
villanytűzhely 
porszívó 
villanyvasaló 
kávédaráló 
új tányérok 
új fazekak, lábosok 
új kések, kanalak, villák 
új mákdaráló 
új húsdaráló 
új feketekávés csészék 
új likőröspoharak
istenem, a televíziót majdnem elfelejtettem 
új rádió
futja-e majd minderre? olyan álmos vagyok; Norvo, 

hideg a víz? mit szólnál hozzá, ha kártyabarlangot nyitnánk elekt
romos kártyakeverőkkel? kedvesem, Lujza, ne haragudj, hogy 
így szólítalak, én megmondtam szépen, hogy ne utazz Mamaiába, 
most hogy akarsz visszajönni? hogy? erre válaszolj, a címem
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akkor nézzük csak

frizsider

SKATULYA MIHÁLY 
SKATULYA MIHÁLY 
SKATULYA MIHÁLY 
SKATULYA MIHÁLY 
VÖRÖS-SZIGET 
SZABADSÁG SZÁLLÓ 
JUGOSZLÁVIA 
EURÓPA

frizsider
villanytűzhely
porszívó
frizsider
villanytűzhely
porszívó
frizsider
villanytűzhely
porszívó
frizsider
villanytűzhely
porszívó
frizsider
villanytűzhely, porszívó, frizsider

porszivo
villanytűzhely

porszivo
porszívó

porszívó

porszívó
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én találtam el 
tévedsz, én találtam el 
te tévedsz, én találtam el 
nem, én találtam el 
tévedsz, én találtam el 
nem, én találtam el 
én lőttem elsőnek 
igen, de én találtam el 
nem 
nem
még mozog 
még mozog
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EPILÓGUS, VAGY A MÚLT 
IDŐZÍTÉSE





nézd meg a kezét, nézd meg a kezét, mily sokáig tartott, míg 
először éreztem tapintását arcomon, mily sokáig, nézd meg a ke
zét ezen a dohos paplanon, ebben az ágyban melyben az öreg 
Furbo meghalt, Bruno apja, a hajós, miután az egész földkerek
séget bejárta

egy hete sincs, hogy kiszabadult, álma még nyugtalan, léptei 
még mindig túl rövidek, a cella arányaihoz igazodók, az elmúlt 
héten egyszer sem hagyta el a házat, a rendőrségnek nincs tudo
mása róla, hogy a városban van, mindent magam végzek el, a be
vásárlástól kezdve 

Lujzát azonban nem az nyugtalanítja, hogy szobafogságra van 
ítélve, nem, és itt térek rá arra, hogy miért is hívattalak, egy év 
alatt, míg ő a börtönben volt, én egy embert sem voltam képes 
beszervezni, annak ellenére sem, hogy az ő módszereivel éltem, 
hogy így mondjam, ezért idegeskedik annyit, ezért nem enged még 
a közelébe se, tegnapelőtt itt járt a Nagyfőnök egyik küldöttje, 
kiküldtek a szobából, nem tudom, miről tárgyaltak, Lujza sápad
tan lépett ki a szobából, miután a küldött távozott, egész nap 
egy falatot sem evett, este hányt, egész éjszaka egy régi újságot 
böngészett, érted, mire gondolok, amikor azt mondom, hogy 
„módszer”, az ő módszerére a múlt időzítésére (jelenlétében 
mindig szópufogtatóvá válók), a múlt időzítésére tehát azáltal, 
hogy kikaparod a hamu alól, azáltal, hogy lefejted róla a jelen 
silány kérgét, arra, hogy egyetlen apró, meggondolatlan cseleke
dettel energiát szabadítasz fel, vak elszánt energiát, melyet aztán 
csak irányítani kell

a politikusok, hadvezérek jól ismerik ezt a fogást, bár megle
het, hogy én pontatlanul fejeztem ki magam, elszoktam már a fo
galmazástól 

de most nem erről akarok veled beszélni
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nézd, megmondom kereken, mire gondolok; szükségem van 
rád, a napokban egy nagyobb szállítmány érkezik Isztambulból, 
és nincs kizárva, hogy engem figyel a rendőrség, a dolog nem áll
hat le, elvégre milliókról van szó, érted? furcsán hangzik, de tu
lajdonképpen tőled függ, hogy Lujza velem marad-e továbbra is 
vagy nem, a barátságunkra hivatkoznék, az együtt eltöltött évek
re, közös szenvedélyünkre, az irodalomra; mondd, még mindig 
jelent valamit neked, ha a női ujjak helyett aranyhalakat mon
dasz? vagy ha azt hallod, hogy „az a német mester, a halál”? ne 
haragudj, hogy nevetek, mostanában nagy könyvégetéseket vég
zek magamban, Rimbaud, Shakespeare, Villon, emlékszel, 
„egy kenderkötéltől fejem megtudja majd, hogy mit nyom fene
kem”, Kierkegaard, Sartre, Camus, Schopenhauer, Jung, Freud, 
Durrell, Musil, Joyce, Kafka, Miller, a könyvtárak elé fegyveres 
őröket kellene állítani, hogy csak a bénákat, a lelki betegeket, a 
nyomorultakat engedjék be, a könyvterjesztőket az Interpollal 
kellene köröztetni, mint a kábítószerek terjesztőit 

a teremben sétálgatnak a ladyk 
és Michelangelót dicsérik
a világmegváltók, a bölcsek, a látnokok, kétszer kettő négy 
tudom, hogy megvetsz, tudom, szeretni napról napra veszélye

sebb lesz, egyre veszélyesebb 
megfigyelted-e, hogy ma már tulajdonképpen senki nem is 

használja ezt a szót 
gondolj a díszkönyvekre a vitrinekben 
néhány év múlva kérvényezni kell majd a gyereket 
mi értelme van kényszerzubbonyt húzni a kántorra? 
húsz év múlva a hangszalagját is kioperálják 
orvosi felügyelet alatt fogunk közösülni, tévékamerák előtt, 

az ENSZ-titkár beintésére 
a maradiságot a szexuális élet terén törvény fogja sújtani, 

ugyanazokat az eseteket, melyeket ma mintaképül állít elénk 
a sperma végképp a költők agyára fog húzódni 
a politikusok a csoportszex mellett fognak agitálni 
a szex ki fogja szorítani a futballt a stadionokból 
az igazi veszélyt nem az atombomba képezi, hanem az országha

tárok; mint az akiokba zárt juhok, úgy fogunk elpusztulni az éhségtől
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látod, ha akarod, órák hosszat sorolhatnám ugyanebben az 
ütemben

az igazi veszélyt nem a táplálék és a víz hiánya fogja jelente
ni, hanem a boulevard-filozófusok elszaporodása stb. 

a költőké
tudom, hogy megvetsz, de én ismét csak azt mondom: szeret

ni napról napra veszélyesebb lesz, napról napra 
abban az esetben, ha itt maradsz, ígérem, hogy egy év alatt 

meggazdagodsz 
nem maradok 
erkölcsi gátlásaid vannak? 
mondjuk rá
„semmi, ami emberi, nem idegen tőlem” 
a szívem szavát követtem 
képes vagy visszamenni oda? 
képes
nézd, a veszély minimális. . .  
nem erről van szó
begyöpösödsz, öt év múlva megkoszorúznak a klubban, és az

tán rád húzzák a vizet 
tudom
a rendőrségnek dossziéja van rólad, állásod nincs, miből akarsz 

megélni? 
a verseimből 
szerelmes versekből? 
csérik-lédik
írjál itten, ígérem, hogy minden könyved kiadatom 
nevetséges vagy
külföldre küldelek nyelveket tanulni
mit válaszoljak?
félsz?
nem
egyes leveleid a katonaságból erősen államellenes hangulatúak 
ez a múlt időzítése? 
a leveleket szerencsére megőriztem 
a nemzetiségi kérdést nyilvánosan tárgyalják országszerte
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nem gondolod, hogy túl sokat tudsz már Lujzáról és rólam ah
hoz, hogy elengedhetnénk? 

én nem fogom „időzíteni” a múltatokat 
maradj 
miért
a barátom vagy 
a barátod voltam 
Lujza másállapotos 
gratulálok
az utcán az első rendőrnek gratulálj
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Utószó

A hatvanas évek második felének társadalmi és művészeti for
rongása igencsak éreztette hatását a jugoszláviai magyar irodalom
ban. Versek, novellák, kritikák, nyilatkozatok egész sora tanús
kodott az átértékelés növekvő igényéről. Miközben a konzer
vatív irodalompolitikai erők rendteremtésért kiáltottak, a fiatal 
írók körében egyre magasabbra csaptak az elégedetlenség hul
lámai, olyannyira, hogy végül a gyökeres újítás sürgetőihez átme
netileg halk szavú poéták, örökké, habozó útitársak s tisztán iro
dalmi örömöknek élő esztéták is csatlakoztak.

A megmozgatottság méreteit egyebek között az 1968-ban meg
hirdetett regénypályázat eredménye is híven érzékelteti. A be
érkezett több mint húsz kézirat egy része érthetően a gondtalan 
műkedvelői becsvágy és a hagyományos prózapoétika ismérveit 
mutatta fel, ugyanakkor azonban egy másik, jelentős részük 
nemcsak tematikai időszerűségre tört, hanem egyúttal szembe 
próbált nézni a regénnyel mint műfajjal is. Ez utóbbiak között 
A kitömött madár húsz év után is megkülönböztetett figyelmet 
érdemel.

Első fejezetének tűnődő eszmélkedése, ünnepélyesen lejtő 
mondatai, líraivá színeződő szóképei az induló Domonkos Istvánt 
idézik, aki a hatvanas évek elején még fetisizálni tudta a verset. 
Annál meglepőbb ez, mert időközben a költő messze eltávolo
dott ifjúi hitétől, miszerint a jelenlét és az emlékek közötti sza
kadékot áthidaló, egy pontba sűrítő költészet győzelem lehet -  
vagy Noé bárkája legalább. Kicsoda hát a megszólaló regényalak, 
ki hetek, hónapok óta egy tengerparti szállodában kuporog, le
begő hangulatban, emlékeivel s felhorgadó vágyának „szürke 
oszlopaival” küszködve, amint kedvese nyakára gondol, mely
nek „csúcsán oldalra csúszva lóg a hold”? S egyáltalán, mi lesz a 
sorsa, ha nézőpontját maga az író évekkel korábban meghaladta

205



már? Mielőtt azonban a felmerülő kérdésekre bármiféle választ 
kapnánk, váratlanul egy másik síkon találjuk magunkat, hiszen 
nagybőgő tokkal a hátán bevonul a regénybe Skatulya Mihály, a 
bácskai zenész. S nem is akárhogyan! Ahelyett, hogy alakját le
írná, fölléptét előkészítené, Domonkos István azonnal a dolgok 
közepébe vág, s egy eleinte párbeszédnek ígérkező végtelen mo
nológra bízza hősét. Az élőbeszéd, a mesemondás tempóját és 
fordulatait követve, Skatulya Mihály viszonylag rövid idő alatt 
végigpásztáz egész életén, s midőn a rendőrségi őrjárat sortüze 
leteríti, már mint régi ismerőstől búcsúzunk tőle.

A mohó életvágynak ez az emlékezetes megtestesítője gyerek
kora óta menekül a káposzta- és babszagú honi világ lehúzó té
nyei elől, minthogy azonban végtelenül hiszékeny, csaknem min
den vállalkozása tragikomikus helyzetbe sodorja. Ismételten lóvá 
teszik, kinevetik, megalázzák, az elszenvedett sérelmek nyomán 
azonban nem épít ki lelkében valamely védekező mechanizmust, 
ellenkezőleg, már-már határtalanná fokozza extrovertáltságát, 
közvetlenségét. A törvényeket semmibe veszi, a viselkedési nor
máktól idegenkedik, a morált nem ismeri, egyszóval, ha nem is 
programosan, de következetesen a lényét alapvetően meghatáro
zó, csorbítatlan ösztönösségre hagyatkozik. Nem véletlen hát, 
hogy a mediterrán éjszakában botorkálva, egyszer csak így szól 
oda mindvégig hallgató barátjához: „milyen jó, istenem, milyen 
jó, hogy asszonyok vannak a világon! egész életemben az egyet
len komoly és jelentős dolgot az a parányi kis lyuk jelentette ne
kem ott a lábuk között” .

Pikareszk regénybe illő hedonistánk élettörténetének mozza
natai természetesen aligha köthetnék le tartósan a figyelmünket, 
ha Domonkos István nem talált volna rá a hiteles megjelenítés ez 
esetben egyetlennek látszó módozatára. A lineáris történetmon
dás buktatóit kerülve, Skatulya Mihály lépten-nyomon nagy 
asszociációs köröket ír le, tárgyak, jelenségek, események között 
csapong látszólag teljesen szabadon, s ami nagyon fontos, „ön
működő beszéde” mindvégig egyenletesen árad, hömpölyög, 
nem törik meg sápadt „irodalmi” digressziók, következésképpen 
egyetlen pillanatra sem érzékelteti a szerző alkotói gondjait.

Skatulya Mihály kalandos élettörténete külön regényként is
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megállná tehát a helyét, Domonkos István azonban az esztétikai 
hatásfok növelése érdekében ellenpontozza azt. A kitömött ma
dár első síkján, ahol jóval Skatulya Mihály halála után játszód
nak az események, a töprengő szállodalakóban egy olyan meg- 
hasonlott íróember portréját festegeti, aki alkotói válságát már 
csak a szerelem által véli feloldhatónak. A szálloda személyzete 
csendes őrültnek nézi, hisz egyebet sem csinál, mint a fehér 
papír előtt ücsörögve, naphosszat a ceruzáját hegyezi, ugyanak
kor azonban bensőjében egy ellensúlyozhatatlan intellektuális 
pokol körvonalai rajzolódnak ki. Mint megvallja, a valót mindig 
is túl mélyen akarta megragadni, ott, ahol „egyetlen vastag 
gyökérben végződik”, ám valahányszor írni kezdett, a világ elvi
selhetetlenül leszűkült előtte, s ezer jelentéktelen dolog kezd
te csalogatni közvetlen környezetéből. Annak felismerése, hogy 
a lényeg valójában elérhetetlen, mindinkább kiégeti a képzele
tét, végül már csak ironikus fintorral tud szólni az irodalomról, 
„nagy könyvégetéseket” végez magában, riadalmának tetőfokán 
pedig éppenséggel úgy véli, hogy a könyvtárakba csak a bénákat, 
a lelki betegeket és a nyomorultakat lenne szabad beengedni.

A naiv ösztönösség és a célratörő gondolat tehát egyként ve
reséget szenved itt, s a mű, a való világ könyörtelen és megfelleb
bezhetetlen hatalmát hirdetve az ember felett, meghosszabítható 
erővonalainak távolában a reménytelenséget kínálja végső ta
nulságként. Ez a reménytelenség azonban, mely nyilvánvalóan 
Domonkos István életérzését is áthatotta 1968 őszén, maradandó 
szöveg révén nyilatkozik meg.

Súlya van a súlytalanságban. Értelme az értelmetlenségben.

Utasi Csaba

207





T artalommutató

L u j z a .....................................................  . 5
A szerelemben minden lehetséges, mint a
háb o rú b an ................................................  101
A válasz ................................................  177
Epilógus, vagy a múlt időzítése . . . 201
Utasi Csaba: Utószó ........................... 207





JUGOSZLÁVIAI MAGYAR REGÉNYKÖNYVTÁR 

DOMONKOS ISTVÁN 

A KITÖMÖTT MADÁR

(Második kiadás)

FÓRUM KÖNYVKIADÓ ÚJVIDÉK, 1989

A kiadásért felel Bordás Győző főszerkesztő / Szerkesztő: Tornán László / A borí
tót és a fedőlapot Maurits Ferenc tervezte / Műszaki szerkesztő: Szilák 
Ibolya / Korrektorok: Kollárs Magdolna, Mengl Irén / Példányszám: 1000 / 

Készült az újvidéki Fórum Nyomdában 1989-ben



CIP -  Matica srpska Könyvtár, Újvidék

894.511(497.1)-31

DOMONKOS, István 
A kitömött madár / Domonkos István. -  [2. kiad.]. -  Újvidék : Fórum 

Könyvkiadó, 1989. -212 p. ; 22 cm. -  (Jugoszláviai Magyar Regénykönyv
tár)

Utószó / Utasi Csaba : 205-207 old.

ISBN 86-323-0191-8





A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR  
REGÉNYKÖNYVTÁR  
eddig megjelent kötetei

Majtényi Mihály: Garabonciás;
Bige Jóska házassága 

Műnk Artúr: A hinterland 
Gion Nándor:. Testvérem, Joáb 
Sinkó Ervin: Tizennégy nap 
Major Nándor: Dél




