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d^jathm ári István Ünnepnapok c. novelláskötetében a 
megkapaszkodás, a „honfoglalás” lehetőségeit kutatja, 
azonban könyvének majdnem mindegyik darabja épp 
ennek az ellenkezőjéről szól, vagyis a kirekesztettség, 
otthontalanság, kaljódás érzetéről, a gyökéreresztés 
lehetetlenségéről. És nemcsak az utóbbi évek 
társadalmi-politikai változásai miatt van ez így, a nagy, ki 
tudja hanyadik népvándorlás miatt, nemcsak a háború és a 
félelem előli menekülésből fakad mindez, hanem egy 
„egyetemes” jelenségnek tekinti a szerző, amely döntő 
módon meghatározza életünket.
A kötet három részre tagolódik. Az elsőt akár 
novellafuzémek is tekinthetjük, amelyből egy fiatal lány, 
illetve férfi magára eszmélését, útkeresését olvashatjuk ki, 
mégpedig úgy, hogy mindez előre vetíti a második rész 
(szintén összefüggő szöveg) alapproblematikáját: indulni 
kell, mert „itt” rossz és „amott” jó, azonban a kezdeti 
optimizmust és reményt nem követi révbe jutás, illetve, ha 
az meg is történt, melegség nem övezi. A „nagy kaland” 
tragikusan, pontosabban szomorúan végződik, nosztalgia 
és érzelmi kiürülés a vége. A sok-sok küzdelem és 
harc után a szerző (az önéletrajzi elemek ebben 
a részben igencsak kihangsúlyozottak) tehetetlenül 
szemléli a világot maga körül.
A harmadik rész írásait a távoli dolgok iránti vonzódás, 
az erotika különös varázsa és a szülőföld 
hangulata határozza meg.
Szathmári István ebben a kötetében 
a modern próza eszközeinek a 
felhasználásával tesz kísérletet arra, 
hogy megfogalmazza korunk 
kaotikus, ellentmondásos hangulatát, 
világát, azt az életérzést, amely talán 
mindannyiunk jussa.
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BUDAPEST

A lány nem tudott aludni az út előtt. Az elutazás előtt. Pedig 
már volt ott. Fenn a nagyvárosban. A  fővárosban, a fővárosomban, 
ahogyan hallotta oly sokszor, ő ezt sohase mondhatta, egyszerűen a 
tények miatt, forgolódott, felkelt, kinyitotta az ablakot, kibámult, 
majd maga elé húzta a függönyt, fátyolt terítek a világra és utána 
elalszom örökre, hülyéskedett, annyira akarta, hogy elmenjen, és 
most mégis mintha félt volna, izgult, kételkedett, pedig tudta, más
kor is így volt, nem először hagyja itt a várost, habár, hogy így évekre 
menjen el, no persze, azért haza-hazaugrik, nincs is a z  olyan 
messze, ez még nem történt, de elmúlik a dilemma, csak már legyek 
a vonaton. Utána már minden olyan könnyű, friss és vidám, bárcsak 
egyedül mehetnék ki az állomásra, díszkíséret nélkül, de nem, a 
szülei vele lesznek, szálfanövésű apja, csinos anyja, és hát az öccse, 
jól van, el fog múlni, el. Nem volt könnyű bejutni az egyetemre, de 
hát akarta nagyon, nála ez elég volt, legalábbis eddig, és még lámpa
lázat sem érzett annyira, megírta azt, amit kellett, úgy-ahogy szóban 
is megállta a helyét, és kész. Ennyi volt az egész. Hogy kit hagy 
itthon? A családon kívül? Annyira nem érdekes. Persze, hogy volt 
egy-két kapcsolata, a fiúk testét ismerte már, és ők is az övét, és nem 
is volt rossz, miért is lett volna, hisz akarta, semmi se volt akarata 
ellen, erre vigyázott, ezt fontosnak tartotta, habár megesett, nem 
tudja letagadni, hogy csupán udvariasságból, hogy meg ne sértődjön 
az a valaki, hogy ne rúgjon, marjon belé, odanyújtotta az ajkát, sőt 
néha többet is, de utána nem érezte azt, amit akkor szokott, ha jót 
tett, azt a könnyedséget, azt a percnyi lebegést, nem, inkább nehéz 
lett, rosszkedvű, irgalmas nővér vagyok, és grimaszt vágott, és per
sze, hogy mindig rosszul alakult, soha többet, nem, nem, mondogat
ta, inkább sértődjön meg, átkozzon el, mert az a valaki rendszerint 
többet is akart, vagy mást is, nem fogta fel, hogy ez csak k ö n y ö - 
r ü 1 e t, és akkor magyarázkodni kellett, védekezni, ez még elvisel
hetetlenebb, inkáb egyenes leszek. És leszámítva e pár kitérőt, az is



volt. Legalábbis próbálkozott. A barátnők pedig így is meg úgy is. 
Volt is meg nem is. Ha volt, sokszor idegesítette, ha nem, hiányát 
érezte. A vele egykorúakat más érdekelte. Nem mintha annyira 
kirítt volna, de mégis, nem tudott apró hülyeségekről mesélni, érez
te, tervei vannak, de maga se tudta pontosan meghatározni őket, de 
ez elég volt, untig, hogy más legyen. És persze, hogy vágyott az 
önállóságra. Ideje, végső ideje már. Régebben megfordult itt-ott. 
Látta, tudta, hogyan is élnek. Ha a szüleivel beszélt erről, észrevette 
szemükben a zavart. Nem baj. Ez ezzel jár. Nem volt kegyetlen. De 
azért kellett, hogy ő legyen.

Érezte, hogy nemsokára szétfoszlik az éj. És hogy a hátizsákja a 
közelben feszül. Az öccse már napok óta vágyakozva nézte. Nem őt, 
hanem azt, ami rajta keresztül van. A nagyváros nyüzsgését, az 
óriási épületeket, a lányokat és fiúkat, akik már-már ismerik magu
kat. Az uszodák kongó csendjét, a füvészkert meghittségét, mert 
volt ő már ott, többször is felutaztak együtt, de ez most más, persze, 
hogy az. Látta a rokonokat, akik az itteni világban mindig, kitartóan 
valami definiálhatatlan szabadságot fedeztek fel, hiába mondta, 
mondogatták néha már kórusban, hogy hát azért mégse., meg nem 
annyira egyszerű, nem lehetett őket ettől eltántorítani, és ha leutaz
tak hozzájuk, elvárták, hogy gálánsak legyenek velük, nagystílűek, 
hiszen ez Nyugat, az bizony. Az öcs sohase volt közeli viszonyban a 
lánnyal, most mégis szerette volna megérinteni a lelkét, hogy meg- 
érezzen valamit abból a lelkesedésből, izgalomból, amelyben a nővé
re élt. Gyerekkorukban külön utakon jártak. A  lány már érett volt, 
mikor a fiú még csak sejtette, hogy mélységes energiák is vannak, 
amelyek úgy törnek rá az emberre, mint a ieomló láva, vagy mint a 
megáradt folyó, feltartóztathatatlanul; néha megpróbált leskelődni 
utána, több-kevesebb sikerrel, az anyja egyszer rajta is kapta, nem 
volt mit mondani, minden szó halva született lett volna. Es most ő 
utazik, és nem én.

Az anyja nehezen szánta rá magát. Arra, hogy beleegyezzen. Hogy 
olyan m e s s z e  menjen a lány. Határ meg miegymás. Serdülőko
rában megpróbált a közelébe férkőzni. Érezte, hogy kell, de olyan 
furcsa volt. Erőltetett. A  lány zavartan nevetgélt. Idegesen.

Ennyi. Se kérdés, se semmi. Pedig várta, de rettegett is tőle egy 
kicsit. Mit mondjon? Feleljen? A férjét elfogadta. Másképp is lehe
tett volna. Minden. De így lett. A  fiút néha idegenkedve nézte. A  fia.



De azért mégiscsak férfi. Lánykorában el-eljárt vívni. Vagy csak 
inkább leült a padra és nézte. Ez neki jobban feküdt. Szeretett 
utána bemenni az öltözőbe. Itt mindig gőz volt, alagsori helyiség, a 
zuhanyozókból áradt a pára, leült az egyetlen székre, várt, persze 
akárkire várhatott, a többiek a víz alatt, hallotta a nevetésüket, 
távolról, tompán, pedig nem voltak messze, bizonyára a gőz miatt 
van, a vattás levegő teszi ilyenné, gondolta, egyszer megállt előtte 
egy nagyon karcsú nő, egészen fiús hajjal, mélyen a szemébe nézett, 
valami ismeretlen melegség kapta el, hirtelen izzadni kezdett, óriási 
itt a hőség, mondta és felállt. A  nő nem szólt semmit. Az ismerősök 
kijöttek a fülkékből. El is felejtette az egészet. De később eszébe 
jutott. Többször is. Amikor egyedül volt. A nő macskavágású sze
me. És hogy milyen sudár. Nem tudott mit gondolni az egészről. 
Nemsokára férjhez ment. A  jövendő gyerekekről beszélgettek a 
férjével. És akkor hirtelen megjelent előtte az az arc. Elhallgatott. 
Mi van, kérdezte a férfi, de már nem folytatták a beszélgetést. Ha 
lány lesz? Ha lány is lesz? foglalkoztatta a gondolat. És megszüle
tett. Mindig félt tőle egy picit. És most itt van, utazik. Nem kellene 
talán. Oly sok mindent akart még neki mondani. Vagy csak szeretett 
volna? Hisz visszajön. Akár hetenként is. De tudta, akkor már késő, 
most már késő, az első nap a fontos, az indulás ideje, hogy hogyan 
vág neki, milyen bensővel, fölkészültséggel, reflexszel, utána mind
egy, utána már semmit sem tehet. A  férje mellette aludt. Csendben. 
Mindig csendben. Akár egy halott. Ha hirtelen fölébredt, rossz álom, 
nyugtalan lelkiismeret, ha fölriadt az ilyenkor teljesen idegen szo
bában és a férfira nézett, úgy, remegő szájjal, mindig azt hitte, egy 
hulla, és már kiabálni kezdett, de ekkorra azért már észhez tért, az 
ujjait a szájára tapasztotta, és nyöszörgött reménytelenül. A  férfi
nak hosszú kapcsolata volt egy elvált nővel a házasságuk előtt. Nem 
tudott szakítani. Meg hát jól is esett néha. Jobb, mint kávéházakban 
ülni a lapos ismerősök között. A  nőnek szép lakása volt. Szerette az 
elegáns ruhákat. És azt, hogy kivezeti őt. Fényes helyekre. Ő nevez
te ezeket így. Főleg a kerthelyiségekért rajongott. Halk zene. Válo
gatott emberek. Csodaszép kosztümök, blúzok- És akkor nézte, 
figyelte, leste, ki látja őt. Hogy fölkel és csípőjét finoman mozgatva, 
parányi parfümfoltokat hagyva maga után a levegőben a mosdó felé 
megy. Széles mosollyal az arcán, elegáns cipője alatt csikorognak a 
fehér kis kövek. Vagy ha egy ismerősét köszönti, kissé remegő



hangon. Igen, ez volt az izgató, a szép. A férfi tudta, hogy megbá
mulják az asszonyt. Hogy sóvárogva nézik. Örült is neki meg nem is. 
Nem szórakozott akárkivel, de... Talán jobb lenne otthon ülni. Csi
nálni akármit. A nő akarta, hogy sűrűn találkozzanak. Meg hogy 
tervei legyenek vele. Már-már erőszakoskodott. Ekkor ismerte meg 
jövendő gyerekei anyját. Ő egészen más volt. Nagyon gyorsan ösz- 
szeházasodtak. Mintha mindketten menekültek volna valamitől. 
Szinte lóhalálban lettek egymásé. A mézesheteket vidéken töltötték. 
Pontosabban a közeli tó egyik romantikus hoteljében. Hogy mitől 
volt az? gondolkodott el róla a férfi, ha eszébe jutottak a régi idők, 
mert hát ez is megtörtént. Pedig nem szándékosan idézte fel őket. 
Nem kísérletezett. Talán mert a portás mindig kacsintott, ha felfelé 
mentek, és olyan színészi képe volt, sápadt, finom arc, a filmekben 
van ilyen, igen, könyvelte el már akkor, és mintha ezáltal ők is e 
csodálatos világ részei lennének, igazán örült azokban a napokban, 
szabad volt, a 11 ó 1 az asszonytól, igen, az új pedig oly különösen 
hatott rá, no nem sokáig. De akkor egészen m á s  volt. Az ágyban 
húzódzkodott. Hiába győzögette. Be kell törni, nincs más választás, 
és maga is meglepődött e nyers megfogalmazáson, honnan most ez, 
de kéjjel töltötte el annak a gondolata, hogy majd mit tesz vele, és 
hogyan, és már nem is pironkodott, és mintha az asszony is megér- 
zett volna ebből valamit, a vadságból, az erőből, a teste hevülni 
kezdett, habár még szabadkozott, de a férfi már biztos volt benne, 
hogy jó úton halad. Nagy napok \oltak. Az első és utolsó találkozás. 
Pár hónapra rá újból kimentek a tóhoz. Mindketten izgatottan. A 
férfi a mólón tette magáévá a nőt. Sokáig úgy maradtak, mozdulat
lanul a csendben, a viliódzó víz felett. Csak a holdat látom, csak, 
szólalt meg nagy sokára a nő. A férfi tudta, a dolgok ismételhetetle- 
nek.

Reggel esett. A lány azt hitte, kiröppen az ágyból. De nehezen 
kelt fel. A vonatra gondolt. A piszkos peronra. Meg hogy oly sokan 
az állomáson alszanak. Zsíros arcok, zavaros szemek, sohase szeret
te, meg hát a bűz. Túl lesz rajta. Anya, apa, utazom. És kész. Csak 
akkor nézett ki, amikor elindult a szerelvény. Meleg volt benn. 
Fülledt levegő. Kocogni kezdtek a felakasztott képek a szürke 
plasztikon. Az anyja furcsa mozdulatot tett. Olyan, mintha integet
ne. Nagyon anyának szeretne látszani. Könnyebb lesz neki. És ezt 
már a peronon álló nő is tudta. Egyszerűbb. Az apa hunyorgott.



Nem szerette a kivonulást. Elment, gondolta. Mi is megyünk, és a 
fiára nézett. Néha arra gondolt, hogy senkije sincsen. Egyedül van. 
De utána minden a régi lett. Mit is szeretnék, de választ sohase 
adott.

A  lány már egy éve a városban volt. A fővárosban. A haját 
másképp fésülte. Beszéde kicsiszolódott. Divatos holmikban járt. 
Valamivel több volt a pénze, mint a többieknek. Külföldi. Pedig én 
otthon vagyok, próbálta magyarázni. De kit érdekelt. Lányokkal 
lakott a kétszobás lakásban. Megesett, hogy fiúk is meghúzták magu
kat náluk átmenetileg. Tanult, ha nagyon kellett. Sokat járt moziba. 
Szerette a filmeket. De csak egyedül. És utána villamosozott. Mint 
otthon. Pedig én itthon vagyok. Kezdett már unalmas lenni. De 
azért a zavartság nem szűnt meg.

Régi ismerősei, barátai messze kerültek tőle. Még akkor is, ami
kor hazaugrott. Alig találkozott valakivel. Nem mert nem akarta, 
vagy hogy fontoskodott. Eleinte felkereste őket. Rájuk csöngetett. 
De nem jött össze. Nem tudtak egymásnak mit mondani. Amott 
pedig azért mindig m á s m i l y e n  volt. Anyja, apja udvariasan 
bántak vele. Öccse új barátokkal mászkált. Az ottani lányok nem 
szórakoztatták. Kicsinyesnek találta őket. Ha elkérték egy-két cuc- 
cát, nem szívesen adta, de azért mosolygott hozzá. Másmilyennek 
képzelte mindezt. Egy pár fiú mindig forgott körülötte. Esetlenek, 
gátlásosak, vélekedett. De azért megesett, hogy lefeküdt valamelyi
kükkel. Ez kellett. Azonban ritkábban, mint tervezte valamikor. 
Pedig azt hitte: a nagy szabadság! Akkor majd jön minden. Csőstül. 
Az egyik tanárára sokat gondolt. Nem volt már fiatal. Élvezte, 
ahogyan fellép a dobogóra, kinyitja a jegzeteit. Okosan oktatott. 
Nála írta a szemináriumi munkát. Behívta beszélgetésre. Azt hitte, 
mást is kérdez. Azt is, hogy honnan jön, meg milyen ott. Ilyesfélé
ket. A tanár a témáról faggatta, meg futólag belenézett az írásba. Jó 
lesz. Nem kapott valami magas osztályzatot.

A teste kívánta az alkonyt. A  bomló, fakadó új fények miatt. 
Élvezte, ha megbámulták. Hogy úgy, szemmel megsimogatták, per
sze csak akkor, ha jól néztek ki. Volt, hogy leszólították. Izgalom 
kapta el, ismeretlen érzés. Vajon mi lenne, fantáziáit. Beszállnék 
valami fekete kocsiba, vagy csak úgy valahol a bokrok között. Néha 
mindkettőhöz kedve lett volna. Egymás után. Az ódon épületek



közt, a Várban, olyan középkori hangulat kapta el. A szigetre is el 
kellene mennem. A teljesség kedvéért.

A férfi nagyon előkelő helyen énekelt. Márványasztalkák, diszk
rét zsongás, előzékeny, surranó személyzet, az ablakokon plüssfüg- 
gönyök, a csillárok akárha briliánsból lettek volna. Először csak 
nevetett az egészen. Amikor szóltak neki. Valaki meg akarja ismer
ni. Egy befutott férfi. Énekes. Nem tudott leállni a nevetéssel. Egy 
bulin voltak. Valamit ünnepeltek. Nem volt érdekes. Ugyanazok a 
szemüveges, szakállas fiúié Főiskolások, egyetemisták. Mintha 
mindenhol csak ők lennének. És magukról beszélnek állandóan, a 
tanulás, eredmények, család, elkötelezettség, de azért bámulják na
gyon, felizzik a szemük, vagy csak az üveg csillan? okoskodnak, 
tudálékoskodnak, csak a lélek! de oly jó jönne már a z is, ezt nem 
mondják, de érzi, minden szó mögött ez van, ez lapul, ismeri őket. 
mert hát volt, hogy engedett, hisz természet is van a világon, ügyet
lenek, kapkodók, vajon hol van a sok tudatosság, célkitűzés, dadog
nak, raccsolnak, leégnek, leverik a szemüvegüket, és csak akkor 
válnak újból fölényesekké, ha ruha van rajtuk, de akkor már menné
nek is, sietnek, igen, volt már szerencséje velük, vékony, beesett arcú 
lányoknál kötnek majd ki, együtt vásárolják a szemüvegeket, felsza
badulásról, ösztönökről beszélgetnek, de az ágyban minden mozdu
lat kín. Itt szólt neki az egyik lány, azt hitte, hogy vicc, de rátartisko- 
dott, végső soron unalmas volt, miért ne. Másnap találkoztak a 
hely előtt. Este, utána lesz. ami lesz. Még van is benne valami. 
Habár... Félt attól, hogy minden ismétlődni fog, ismerős lesz az 
egész, de ez mégiscsak más, győzögette magát, nem valami sápatag 
világmegváltás, habár sohase vágyott ilyesmire, luxus, előkelőség, 
mutatványok, előadások mindenhol, valahogy ilyennek képzelte el 
ezt a világot, mindig lenézte egy kicsit, megmosolyogni való, de hát 
miért ne, mit veszít, veszíthet, és itt volt a csillogó-villogó étterem 
előtt, a legjobb ruháját húzta fel, habár lezsernek akart látszani, így 
is, hisz ilyen vagyok, de valahogy mégis feszélyezett volt, meg izgult 
is egy kicsit, az anyjára gondolt hirtelen, ha látná, számára ez az 
igazi világ, ha feljött, -ruccant hozzá, a legelőkelőbb helyekre men
tek, az anya feszített, igaz, szemrevaló volt még, már-már kényeske- 
dett, a lányt zavarta ez, szinte restellkedett, de ki előtt, csak csinálja, 
gondolta később, színházba mentek, a szünetekben az anya likőrt 
ivott, minden olyan szép, sugdosta a fülébe, parfümje kihívó volt, a



férj otthon maradt, együtt még véletlenül sem jöttek, ugyan már, 
még csak ez kellene, mondogatta a lánynak, de azért tovább sohase 
ment, élvezte, hogy odanéznek, előbb a lányra, majd rá, jó sokáig, 
még mosolygott is, de ennyi elég volt, elég a következő feljövetelig, 
igen, ha az anyja látná, ahogy bemennek, bevonulnak, azt a maga- 
biztosságot, azt a stílust, pedig izgult, érezte, hogy merev, visszafo
gott, mégis, a férfi a zongora mellett állt, szabályos arc, ondolált haj, 
valami fülbemászó slágert énekelt, finoman, kitanultan, harminc 
már elmúlhatott, a lányra rátört a nevetés, hiába nyomogatta visz- 
szafelé, mégis ki-kibuggyant belőle, ugyan honnan ismer, kérdezte 
azon a bulin, attól a lánytól, aki szólt neki, látott valahol, születés
napon vagy hasonlón, ő nem emlékezett rá, de elképzelte, megje
lent és levette a férfit a lábáról, röhögnie kellett újból, a férfi 
befejezte a dalt, meghajolt, elmosolyodott, itt-ott taps, csak most 
nézett körül, lángoló hajú nők, fekete ruhás férfiak, a pincéreken 
csíkos mellény, a férfi odament hozzájuk, bemutatkozott, markáns 
illata volt, fogai villogtak, gyorsan beszélt, nem fontoskodott, sze
rénynek tűnt, azonban minden mozdulatában benne volt, hogy hol 
van és ki, majd utána, mondta, majd még többet, felállt, konyakot 
ittak, a férfi tovább énekelt, oda-odanézett, a lány kipirult, a meleg, 
gondolta és hát az izgalom, a férfi nem ellenszenves, habár nem 
ilyenre gondolt eleddig, ápolt és kedves, vagy inkább kedveskedő. 
Elég sokáig maradtak. A férfi hangja ott röpködött a márványasztal 
fölött.

Őszinte leszek, mondta másnap a férfi a szigeten. Te külföldi 
vagy. Útlevélre van szükségem. Utaznom kell. Rühellem ezt, amit 
csinálok. El kell mennem, és már-már kiabált, ilyen is tud lenni, 
csodálkozott a lány, mérges, durcás, ez a tiszta arcú, sima modorú 
férfi, majdnem megfota a kezét, hogy ne, ne ragadtassa el magát, de 
hirtelen kapcsolt, mit is akar tőle, házasságot, pro forma, de együtt 
is lehetnénk, ha akarod, folytatta a férfi, egy ideig még szerethet
nénk is egymást, és fájdalmasan elmosolyodott, a lány csak most 
képedt el, meg is sértődhetett volna, persze az anyagiakkal nincs 
probléma, hallotta, szíve hevesen vert, őszinte, legalább az, nincs 
kertelés, köhögés, raccsoiás, a szemébe nézett, és egy pillanatra 
olyan fontosnak érezte magát.

Gondolkodom, mondta a lány inkább magának. Annyira azért 
nem sürgős, ugye? Sokáig nem tudott elaludni. Néha röhögésro



ham kapta el, de volt, hogy egészen elkomorodott. Nekem csak így? 
Én ezt kaphatom? Szeme előtt megjelentek a véreres márványasz
talok, az előkelő, vörös hajú hölgyek, ott villogott a hatalmas csillár 
összes égője, na és a fehér fogsor, a férfié, aki annyira itt akart 
hagyni mindent, mindent, pont ő, gondolkodom, ismételgette ma
gában, mintha tényleg azt tenné, tenné. Az anyja jutott az eszébe, 
aki mindig valami partiról álmodozott, és rosszul palástolva kérdez
gette, mintha csak úgy véletlenül jutna az eszébe, van-e valakije, 
valaki jó családból való, hát igen, majd az évfolyamtársai, a nyegle 
fiúk, a lakótársak, az elhízott lányok, akik órákon át készülődtek 
egy-egy találkára, és utána semmi, vagy majdnem az, majd az ottho
ni ismerősök ugrottak be, ugyan, hessegette el a képeket, már senki 
sincs, két helyen is volt, meg sehol sem, a férfi ápolt arca bukkant fel 
újból, ahogy mondja, hogy szerethetik is egymást, és az a mosoly, e 
kijelentés után, meg ahogyan mentek egymás mellett. Összeköltö
zünk, tette még akkor hozzá, és ő arra gondolt, hogy mellette fek
szik az ágyban, de tovább nem ment el, még nem. A  vizsgáira ké
szült, de nem volt kedve a könyvekhez, kiment a parkba, majd föl a 
folyóhoz, bámulta a saras vizet, a hatalmas mohás rönköket, a hidak 
remegését, a szobrot a hegyen, mögötte a zaj, a lárma, füst, köd, a 
nagyváros kavalkádja, aureolája, este, ha magához is nyúlt, az ujjai 
meg-megálltak, zörögtek a szomszéd szobában, hallotta a villamos 
csikorgását, a részegek, duhajok kuijongatásait, a mellette fekvő lány 
szuszogását, érezte édeskés illatát, és tudta, reggel vörös szemekkel 
ébred. Az öccse fönt volt nála múltkor, moziba mentek, majd meg
ittak egy sört, a rokonokat is meg kellett nézni, futtában persze, 
mindent futtában, kézi csókolom, de aranyos vagy, a melle zihálni 
kezdett, kísérteties gyorsasággal nőttek a körmei, igen, mondta, 
igen, és hitetlenkedve nézett rá a férfi.

És olyan gyorsan ment minden. Egy-két papír, bizonylat, majd 
az időpont, és már ott is álltak egymás mellett, mint férj és feleség. 
Nem érzett semmit. Nem is volt benne biztos, hogy éreznie kellene, 
de lehet, hogy mégis, valami elkapja, izgalom, lüktetés vagy efféle, 
erre gondolt, mikor fölfelé mentek a lépcsőkön, fel a harmadik 
emeletre, legalább egy kis hevület, nem, fáradt volt, lent izzadt. 
Ennyi volt az egész. Majd elmentek ebédelni. A férfi megviseltnek 
látszott, pedig annyira igyekezett, hogy jól fessen mellette. Erősen 
cigarettázott, szórakozottan mondott néha egy-két mondatot. A  le



vés után hirtelen felkelt. Ki kell mennem, mondta, és halottfehéren 
távozott. A lány azt gondolta, íme, itt van a pillanat. Eddig tartott. 
A többi már a hivatalnokok dolga. Az okmányok, az útlevél. Vala
hogy nem is volt annyira szomorú. Hisz úgyse számított semmire. 
Persze, az a m é g i s  azért mindig fönnállt, habár maga sem tudta 
egészen pontosan, mi is lehetne az, de azért jó volt úgy a levegőben 

*tudni, hátha, a férfi arca közelről nem olyan sima, apró ráncok a 
szeme körül, a nyakán annyira lüktet az a vastag ér, megnyugodva 
jött vissza, legalábbis annak látszott, szabad vagyok, mondta, és 
megfogta a kezét.

Vörösbort ittak. Lassan kapta el a lányt. Először csak zsibbadást 
érzett. Később már kellemes meleget is. Arca kipirult, égett. Bátor
nak tudta magát, nagynak. És szépnek is, persze. Felvetette a fejét. 
Mélyen a férfi szemébe nézett. Mielőtt szólt volna, a férj hozzá 
hajolt és a fülébe súgta: Ne haragudj rám.

Az éjszakát külön töltötték. A férfi a barátaival volt. Hogy járt-e 
valakivel, nem merte megkérdezni tőle. Reggelre elaludt. Az ágyá
ban. A nappaliban. Ez a tiéd, mondta neki még akkor, az enyém a 
hálóban van.

Az anyja persze, hogy nem tudott semmit. Csak azt, hogy új 
lakása van. Ha felutazott, mindig egyedül fogadta. Valahogy meg
törtnek találta az asszonyt. Apád nyugdíjba ment. Nagyobb csend a 
házban már nem lehet. Alig tudta lebeszélni arról, hogy fönn ma
radjon egy ideig. Szükségem van rá, hajtogatta. A lány az öccsét 
emlegette és a rokonokat. Jól van, megyek, de kegyetlen vagy, nem 
is tudod, hogy mennyire.

A dolgok elindultak. A férfi ügyvédet fogadott. Hátha gyorsab
ban megy az egész. Fogalmad sincs róla, mennyire szorít ez a hely. 
Néha be-benézett az üvegfalon. Az énekes kifestett arcú nőkhöz ült 
a szünetben. Nevetett. Villogtak fehér fogai.

Úgy csinált, mintha tanulna. Néha maga is elhitte. Ha társaság 
volt a férfinál, legtöbbször elment. Le-lefeküdt időnként egy-egy 
fiúnak. Mintha csak bosszú lenne és semmi más. Erre gondolt. Ahe
lyett, hogy élvezte volna, vagy még jobban odafigyelt volna. Egyszer 
a nappaliba bement az egyik vendég nő. Épp a körmeit lakkozta. 
Hosszasan nézte, míg a többiek a hálóban vihogtak. Te a feleség 
vagy, szólalt meg, és leült vele szemben. Nekem is kellene egy 
útlevél, és felnevetett. De gyorsan abbahagyta. Komolyan mondom,



idegesen felállt, majd mellé ült szorosan. Erős illata volt. Miért 
vagy velem barátságtalan, folytatta, maga felé fordította a lány arcát 
és szájon csókolta. A lány megdöbbent. A rúzs még sokáig égette az 
ajkát.

Nézett kifelé az ablakon. Újból tél volt. Majd nyár. A férfi még 
mindig énekelt. Lassan megy, panaszkodott. Lassabban, mint gon
doltam. Az ügyvéd hallgat, még vigasztalni sem akar. Amikor át
ment hozzá, egy csöppet sem lepődött meg. Már nem tudott olyan 
őszintén csodálkozni. A  férfi az inge alá nyúlt. Hisz a feleségem vagy, 
és furcsán elhúzta a száját. A lány igyekezett. Hisz kívánta már. 
Mint mindent, ami magában rejt, hordoz valamit, ami más, ami a 
jövővel, ismeretlennel, remegéssel van teli. Hozzá simult. Lábaival 
átkulcsolta a férfit. Vigyázott, hogy jó legyen. És ez többször megis
métlődött. Már-már természetessé vált. Ne éld bele magad annyira, 
figyelmeztette a férfi. Nem akart ezen gondolkodni. Jobb volt ez így. 
De azért várta. Izgult. Habár tudta, mindez nevetséges. Összehúzta 
a szemét. Mit látsz, kérdezte magától, egy meglibbent lányt, és 
nevetni próbált.

Követni kezdte a férfit. Óvatosan. Messziről. Elejében dobogott 
a szíve. Később már egyszerű volt. Nem tartozik nekem semmivel, 
mégis. A  férfi egy szőke nővel járt. Nem beszélt róla a lánynak. A 
lány továbbra is várta. Jót teszek vele, gondolta a férfi. O járt a 
nőhöz. Tapintatos volt. A Duna másik oldalára. A kutyák mindig 
megugatták. A nő azt akarta, vigye ki őt is. Majd ha meglesz az 
útlevél. Még itt vagyok, még nincs meg, hangoskodott néha a férfi. 
A nő lakásának nagy ablakai voltak. Ha pipiskédén a lány, belátha
tott. Sokszor égve hagyták a villanyt. Figyelte a nő edzett testét. A 
rugalmasságát. A férfi egészen másként közelített a nőhöz, mint 
hozzá. Ez bántotta a legjobban. Meresztgette a szemét. Mit akart 
még látni, ugyan mit?

A vizsgákat lerakta. Regényeket olvasott. A betűkbe temetke
zem. Vasárnap délután volt mindig a legnyugtalanabb. Ezt már 
megfigyelte.

Amikor átment a folyó másik oldalára, még világos volt. A la
kásban azonban már égett a villany. Nem is tudta, honnan kerítette 
elő a téglát. Egyszerűen csak odavágta az üveghez. Nagy robajjal 
tört be az ablak. Lélekszakadva rohant le a dombról. Megőrültem, 
gondolta.



A férfi nem kérdezett semmit. Továbbra is jóban voltak. Meg
kapta az útlevelet. Csendben utazott el.

A  lány kifejezéstelen szemekkel bámult ki az őszbe. A lakásban 
maradt. És nem tudta, hogy mit csináljon. Mit kell csinálnia egy 
elhagyott feleségnek.



A KÉNYSZER

A  férfi szíve hevesen dobogott a határon, ahol megállt a vonat, 
csak aprókat rángatózott még egy ideig, vigasztalan ősz volt, barna 
égbolt, kopasz, csupasz fák, fekete föld és semmi. Mindig félt az 
egyenruháktól, ösztönösen menekült előlük, kisfiúkorában sírva 
fakadt, amikor hozzáért egy katona, ne félj, mondta az anyja, mu
száj félnem, felelte. Most itt az útlevél a zsebében, az áhított, Iste
nem, mióta is vártam, mi mindent is kellett tenni érte, és elhúzta a 
száját, ismert volt, ott, ahonnan most, mint valami üldözött mene
kült. Rámosolyogtak, utánafordultak az emberek, jól keresett, le
meze is volt, a nők ragadtak hozzá, néha többel is volt egyszerre, 
pénz, hírnév, finom italok, helyek, sétahajókázás a sáros folyón, az 
újságokban megjelent mosolygó, villogó fogú képe, és mégis mennie 
kellett, úgy, ahogy gyerekkorában félnie, mert mégse vagyok ennyire 
felületes, nem, nem szabad. De útlevelet nem adtak neki. Valami 
gyanús volt vele kapcsolatban. Sohase mondták meg, hogy mi. Sok 
mindenre gondolt. Az üzlet talán, az, ahogyan a drága italokat 
szerzi, vagy a nők pénzelése, kurvákkal is lefeküdt, külön élvezte, 
ahogyan udvarol nekik, babusgatja őket, azok meg is lepődtek 
ezen, habár a vendég kívánsága szent, és hagyták és még kényesked- 
tek is hozzá, vagy a fiúügyei, az asztal lapjába vésett címek és tele
fonszámok, nem tudta eldönteni, mi lehet, politikával nem foglal
kozott, de útlevél nem volt és kész. És akkor jött az ötlet. Lány kell 
hozzá. Idegen. És megvolt. És most itt van. Valahogy elhalkult 
körülötte minden. Az utasok maguk elé néztek, vagy lerántották az 
ablakot, mintha ismerősök után kutatnának, de szó nem volt, kita
pintotta az ing ujjába varrt pénzt, valutát, ha látnának azok, akik 
ott ültek minden este a csillárokkal kivilágított előkelő, disztingvált 
teremben, a pókhálóeres márványasztaloknál, elegáns ruhákban, 
öltönyökben, ha látnák, ahogy izzadok, remegek, én, az ünnepelt, 
közkedvelt énekes, az a sima modorú, ahogy ezt visszahallotta, az a 
magabiztos; haverjaival hajnalban kezdte az életet a városban, fehér



arcú zongoristák klubjaiba jártak, vagy olyan helyekre, ahol lányok 
táncoltak a pódiumon, zsonglőrök mutogatták tudományukat, a 
hatalmas, kékes füstben pezsgőt ittak vagy unikumot, friss volt, 
pedig háta mögött a munka, már derengett, de ez az igazi, ezt 
szerette, kinézni az ablakon, ha máshol nem, hát a mosdóban, pity- 
mailik, mondogatta, hisz valamikor vidéken is élt, régen, de idebenn 
bársony minden, úgy bizony. A keze sohase remegett, még akkor se, 
ha az orra előtt terpeszkedtek a táncosok, edzett, edzett vagyok, jó 
volt ezt tudni, megnyugtató, és átkarolta a haverokat, vagy átült egy 
másik asztalhoz, ahol lángoló hajú nők ültek és ismerték őt, újabb 
peszgő vagy unikum, rekedt, szaggatott nevetés. Kora reggel hango
san vonultak végig az utcákon, vagy kimentek a folyópartra, szíve 
tele volt örömmel, ez, ez mind az enyém, és olyan mozdulatot tett, 
mintha át szeretné ölelni az egész várost, a folyót, a nyiladozó 
napot, mégis mennie kellett, erre ébredt mindennap, visszatérő 
álma volt, zavarták, kutyák lihegtek utána, még csak ezt az árkot 
kell átugrania, és akkor megmenekült, mindig ugrás közben ébredt, 
sohase tudta meg, vajon sikerült-e, de amikor már tisztában volt 
azzal, hogy hol van, azt is tudta, nem maradhat itt sokáig.

A lánnyal jobban alakultak a dolgok, mint tervezte. Habár a vége 
felé már kényelmetlen volt egy kicsit. Még majd őszinte leszek, 
gondolta, pont ez hiányzik. Igyekezett nem gondolni rá, habár a 
leglehetetlenebb időpontokban és helyeken jutott az eszébe, hess, 
hess, de nem mindig sikerült. Elejében nagyon zavarta a lány suta
sága. Hogy akar is mondani valamit meg nem is. Hisz világos, ma- 
gyarázgatta ő, ez csak látszatházasság, az, hogy együtt lakunk, csak 
ezt húzza alá, valahol a lelke mélyén, valahol egészen messze de
rengett neki, hogy még képes komolyan venni, még azt hiszi, ez egy 
jópofa játék, az ilyen lányok mindenre képesek, nem, nem hülyéske
dünk, a végén mégiscsak összefeküdtek, megszántam, bizonygatta 
magának, mégsem vagyok született kőszívű, habár, habár..., hát 
mégiscsak jólesett az a zavar az ágyban, az, hogy annyira akarja azt, 
hogy természetes maradjon, nyugodt, de remegett, ő látta, az arca 
egészen elszürkült, de igyekezett nagyon, ez új volt, különös, 
először nevetett rajta, ámbár tüzelte, igaz, jobb, ha nem gondolko
dom, elemezgetem, úgy ment oda hozzá, mintha fejest ugrott volna 
a csillanó vízbe, a többiek előtt megpróbálta titkolni, ha róla volt 
szó, csak legyintett, ha ugratták, ő nevetett a leghangosabban, de



már várta, hogy menjenek. Idővel kopott a varázs, beleunt ebbe is, 
de lemondani róla teljesen mégsem tudott.

Az ügyvéd biztatta. Még egy kicsit. Hamarosan. Néha vérző 
fogakkal ment a csillárok alá. Hát mi nem jó? Hát mi nem jó? A sav, 
mint a macska, kaparta a gyomrát. Nagy, színes könyveket lapozga
tott. Erre megyek, arra megyek. A tengerek fölött repülő sirályokat 
mindig megbámulta. Még sohasem láttam tengert, pálmát, fehér 
sziklát élőben. Pedig énekelt ezekről. Tán ezért vérzett a szája az 
utóbbi időben. Elképzelhető.

Szülei gyerekkorában szorosan fogták. Finom ruhákba öltöztet
ték. Tweed kabát, spriccelt nadrág, haja gondosan elválasztva, min
dennap tiszta, fehér ing, a gallér alatt egy pontnyi propeller, mu
száj, mi tartozunk ezzel, kinek, kérdezte sokszor, mert szerette 
hallani a feleletet, a választ, a származásunknak, édesem, búgta a 
jó szagú anyja, ez a szép, telt asszony, habár az idő szakadékai 
elnyelték a vagyont, a tartás az marad, a tartás az marad. Kockás 
térdharisnyákban járt még akkor is, mikor a többiek mezítláb rúg
ták a labdát, néha különös papírba csomagolt küldemények érkez
tek, furcsa illatú dolgokat vettek ki belőlük, fényképek is voltak, ő a 
nagybátyád, mondogatták neki, egy kopasz, csupa fogú, alacsony 
férfi nevetett rá, a hatá mögött a nagy víz, tényleg kék, teljesen, a 
part puszta, vörös föld, ember, csónak alig. Ha datolyát kaptak, 
naponta csak egy szemet lehetett megenni belőle, ott állt a faháncs 
dobozka a nappali nagyasztalán, olyan finom érintése volt, és rajta 
a színes kép, azok a furcsa betűk, csak egyet, figyelmeztette az anyja, 
habár tudta a kisfiú, ha nem tartaná vissza magát, ő enné meg 
egyszerre az egészet, amilyen falánk asszony. És mit csinál ott, 
kérdezgette. Üzleteket köt, volt a választ. De mégis! Nem beszéltek 
róla, épp ezért izgatta a fantáziáját. Egy könyvben azt olvasta vala
kiről, hogy kupler. Nem értette. Utánanézett. Szeretett böngészni a 
nagy szótárakban. Ott voltak ezek a súlyos, barna foltos könyvek a 
polcon, amely alatt apa üldögélt szivarozva, ha itthon volt, mert 
keveset tartózkodott a házban, házon kívül van, mondta be az anyja 
a telefonba, még akkor is, ha ott volt mellette, így szoktam meg, 
nekem már ez a természetes, elég sokat veszekedtek, az anya néha 
barátokat fogadott, finom, jól nevelt úriemberek, ennyi elég volt, 
ebben a házban igen, tehát lapozgatta e selymes papírú, sok ábrával 
teli könyveket, és rábukkant arra, amit keresett, fiatal volt még



ahhoz, hogy szívből csodálkozzon, ez is van, kész, de azért olyan 
különös volt. Azt hitte, örömet szerez az anyjának, ha elébe áll, 
tudom, hogy milyen üzletember, rájöttem, felfedeztem, itt van: kup- 
ler. Az anya megdöbbent, elsápadt, majd pofon ütötte a fiút. Még 
elpóriasodsz, mondta sziszegve, az én fiam.

Amikor az énekesi pályát választotta, már nem voltak jóban. Az 
apa meghalt. Olyan kívülálló voltam a temetésen, gondolt rá vissza 
néha. Mintha valami távoli, ágrólszakadt rokon lennék. Én, a fia. 
Az apjának a szívével volt baj. Nehezen lélegzett, fuldoklott, roha
mok ostromolták, a súly, a teher, modogatta, az élet, csak később 
tudta meg, kártyázni szeretett, nagy pénzekben játszottak, hogy hon
nan vette, sohase értette, aranyüzletekbe is belekeveredett, egy 
időben mindenáron a nagybácsihoz akartak kimenni, ott minden jó, 
minden, de mégsem jött össze a dolog, meg mintha a rokon se 
akarta volna, valahogy hidegen kezelte az ötletet, itthon maradtak, 
adósságokat csinálsz, hallgatta ki néha őket, hogy veszekednek, mit 
akarsz, ordította tovább az anyja, az apa utána fuldoklott, hörgött, 
köhögött, kiment a kertbe, majd széttépte az inge gallérját. És 
akkor csend lett. Úri társaságokba készerítették. Szeplős, vörös 
lányok után kellett koslatnia. Kuglófot ennie, és mikor már fölcse
peredett, tudatosan került minden hasonlót, habár a manírok rára
gadtak, nem lehetett kilúgozni őket, és néha még tetszettek is neki, 
sőt jól is jöttek, a mozgás, a lépés, ahogyan odamegy a zenészekhez, 
a mosoly, igen, még fizetnek is érte. A középiskolát esti tagozaton 
fejezte be. Hogy nem tetszett az anyjának! A  rokonok, vendégek 
előtt tagadta. Most hazudik, nemsokára lop is, akarta hányszor is a 
szemébe vágni mindenki előtt, már-mát hallotta, hogy hozzáfog, de 
nem, ennyire azért mégsem szabad gyűlölni senkit. Szerette a zenét. 
De nem azt, amit a kortásai. A fülbemászó dallamokat kedvelte. 
Egy öreg pederasztától énekelni tanult. Csak az alapot, csak az 
alapot, sugdolózott az agg. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz. Ösz- 
szeköttetései voltak, szemrevalónak, csinosnak, úrinak tartották, 
gyorsan ívelt a pályája felfelé. Lerobbant helyeken sohase énekelt. 
Megnyerő modora sokakat levett a lábáról. írtak róla, fényképei 
megjelentek az újságokban, és hamarosan a város egyik patinás 
helyén foglalkoztatták. Az anyja, aki ösztönösen megvetett min
dent, ami a szórakoztatással volt kapcsolatban, főleg a mai időkben! 
mondogatta, egyszer mégiscsak beült, hogy lássa. Érett férfi volt



előtte. Mit mondhatott volna? Majd kifestett nőkkel is látta a kocsi
ból kiszállni, röhögtek, egészen hangosan, félreállt, nem akarta, 
hogy észrevegyék. Mit mondhattam volna, mesélte később kipúde
rezett, teázó barátnőinek, és a csillogó, fekete zongora felé nézett. 
Az apa már csak udvariasságból jött néha haza. Beköszönt és ment 
a szobájába. Később az egészsége teljesen leromlott. Gyorsan vitte 
el a halál. Sietve.

Az anya úgy-ahogy feltalálta magát. Vigasztalódott, ahogyan a 
barátnői mondták. Egy-két fiatalabb barát. De már semmi sem 
olyan, olyan, milyen? de nem volt válasz. Az sem.

A  fiú, ha hazalátogatott, kérte az anyját, hogy segítsen. Elevenít
se fel külföldi kapcsolatait. És az ittenieket is. Utazni akar. El, el, 
messze. Az anyja sok mindent megtehetett volna, ha akarja, De 
nem. Ezt már nem. Maradj itthon, fiam, majdnem azt mondta neki, 
nekünk küldetésünk van, de mégis meggondolta magát az utolsó 
pillanatban, maradj, úgyis olyan kevesen vagyunk már. Később alig 
találkoztak. A  fiú belemerült, mint valami langyos vízbe, abba, amit 
kaphatott. Itt. Az esküvőt is sokkal később mondta meg. Néha arra 
gondolt, vajon mit látna az anyja e remegő ajkú „idegen” lányban. 
Már-már kísértést érzett, hogy bemutassa. Lám, az önkínzás még 
szórakoztat is, konstatálta, de nem csinálta meg.

A  határőr kezébe vette az útlevelét. Bamba képet vághatott. 
Érezte, amint elpirul. Restellte magát. Azt akarta mondani, hogy 
énekes. De nem kérdeztek tőle semmit. Egy kis könyvben lapozott 
a határőr. Engem keres, gondolta a férfi, de hisz itt vagyok. Vigasz
talan volt odakinn a táj. Ezt már regisztrálta, de valahogy újból 
rátört a kinti világ valósága. És már sötétedik.

Két napig utazott a nagyvárosba. A  szabad, meleg ég alá.



HA NEM AZ IGAZI

Karolina valahogy mégis talpra állt. Pedig azt hitte, nehéz lesz. 
Szenvedésbe telik. Lemondásokba. Esetleg vezekel is. Kivonul a 
külvárosi templomba. Át kell mennie a téren. Padok az út mentén. 
Csikorognak az apró, pici fehér kövek a talpa alatt. Majd a sárga 
villamos. Erre mindig vigyázni kell. Olyan hirtelen jelenik meg, 
kanyarodik be, már-már alá kerül, csak óvatosan, az átellenben 
fekvő utca sarkán lármás hely, kávéháznak mondják, volt már ott 
egy párszor, külteleki legények, nők a kockás terítőjű asztalok kö
rül, a zenészek álmosan állnak a pódiumon, viaszsárga arcuk meg
megvillan a fényben, füst, pálinkaszag, a lányok hóna alja szőrös, 
hallotta már, hogy van, aki ezt szereti, kedveli, de a szag is ott van, 
ahogy kinyújtózkodnak, fölfelé kapaszkodnak, úgy hullámokban 
jön, és mintha alulról is, a vécében egymásra várnak, retikül meg 
miegymás, ajkukat vörös rúzzsal kenik, de a fickók, a hapsik hamar 
letörlik, -marják, -harapják, vagy inkább letépik, igen, így van, mint 
valami hártyát, még majd lóbázzák is, és odaállnak a söntéshez, 
töményt kérnek, de az orruk a szagokat kémleli, látta már, hogy 
fölcsusszan a szoknya, vastag ujjak tájékozódnak az asztal alatt, az 
egyik rokonnal jött ide, de volt, hogy egyedül is betévedt, a fiúra 
gondolok, mondogatta ilyenkor, az egyszál férjemre, de azért meg
nézett ezt-azt, a nyíló combokat, a virító nejlon bugyikat, a piszkos 
körmöt, a lüktető eret a homlokon, az izzadó, ziháló melleket, este 
volt mindig, de most délelőtt van, vakít a nap, szúrja a szemét a 
vibráló üvegtábla, határozott, nagyon, el kell mennem abba a temp
lomba, így kelt fel ma reggel, illetve így is feküdt le, pedig már oly 
nehezére esik az elhatározás, az, hogy eltökéli a dolgokat, de most 
mégis itt van, nagy léptekkel szedi a lépcsőket, bent kongás, meleg 
szag és félhomály. A  hátsó padba ül, itt van, pedig nem is katolikus, 
a rokon néni mesélt erről a templomról, a papról, aki fiatal, és 
lángol a haja, ha beszökken a fény a vitrázsokon, ha a hajának 
ugrik, sokan járnak most ide, amióta ő prédikál, hangosn beszél,



szinte kiabál, nincs alvás, szundikálás, szieszta, felrázza az embert, 
összerázza, bódulva vonulnak ki, így a néni, de kell ez nekik, ezért 
jönnek, majd otthon összeillesztik magukat, összepászítják a csere
peket, mondta egyszer a pap, játék ez is, de halálkomoly, csörgők, 
igen, csörgők, mesélte a szomszédasszony a néninek, még meghall
ják a többiek, ezért egészen lassan ment, alig lépett, élvezem a 
virágillatos napot, védekezett, ha rákérdeztek; a pap újságba is írt, 
őt akarta látni Karolina, de mit is kérdezhetett volna tőle, hát 
elhagyta a férje, üvegszilánkokra térdepeljen? hátha így visszajön, 
tudta, nem megy ez, de mégis el akart jönni, törjek még jobban 
össze? de válaszolni nem tudott.

Korán érkezett. Gyertyák égtek a homokban. Apácák tűntek fel 
az egyik beugróban, egy öreg ember a falhoz lapulva motyogott. 
Majd megteltek a sorok. Ének csendült fel. És már prédikált a pap. 
Alacsonyabb volt, mint gondolta. A  szemét alig látta. De a hangja, az 
mindenhova eljutott. Mária Magdalénáról beszélt, és a többi nőről, 
akik körülvették Krisztust. Bűnről és bocsánatról, az élet forrásáról 
és a megtisztulásról, a lélekbe szorult tüskékről, a koszorúról, a 
nádszálról, az ecetről és a szivacsról. Karolina hallgatta a beszédet, 
majd otthon, ne itt, ne itt vonatkoztassam, győzögette magát, a pap 
hangja néha meg-megrándult, -vonaglott, ébren tart, igen, ezt el kell 
ismerni.

Visszafelé a fák leveleit nézte, ahogy kicsipkézik az eget. Egé
szen meleg volt már.

Nem jött el többször. Fásulok, még teljesen elfásulok, mondo
gatta. Nem tetszett önmagának. Ahogyan közeledett haza, úgy hul
lottak ki belőle a pap apró gyöngyei. A  lényeg azért valahol mégis 
megmarad. Muszáj, hogy így legyen. Ezzel feküdt le. És sokáig, 
mélyen aludt.

Az egyetemen minden rendben volt. Még egy év. Még öt hónap. 
Bele-belemelegedett a munkába. Érdekelni kezdte. Kutatott. 
Könyvtárakba járt, sárga lapokat tanulmányozott, izgalommal fo
gott hozzá egy-egy cikk elolvasásához, milyen jó, milyen érdekes, de 
sokszor, minden átmenet nélkül lekonyult, azon vette észre magát, 
hogy bámul kifelé a hatalmas ablakon, a parkra, a remegő levelekre, 
és a mögöttük, nem oly messze meghúzódó, fáradhatatlan barna 
folyóra, és arcokat lát beléjük, vonásokat, sőt néha eseményeket is, 
ahogyan lassan torkollanak egymásba. Ilyenkor meglepetten nézett



a könyvre, a lapokra, a többiekre, idegen volt minden, távoli, mit 
keresek én itt, kérdezte majdnem hangosan, de csak ült tovább, 
magába roskadtan, verdeső szívvel.

A rokon néni azt mondta, sovány. Meg bizonyára vérszegény. Az 
orvoshoz menjen. És mikor jön már anyád? Az anyjának azt üzente, 
ne jöjjön föl, most nem ér rá, sok minden lefoglalja, munka, gyakor
latok, előre nem látott dolgok, az anyja érthetetlenkedett, zavarban 
volt, pedig az új kosztüm már ott feszült a szekrényben, mindig 
szeretett kiöltözni, főleg ott f e n  n, finom parfümöket használt, 
néha azt gondolta, a lánya elütött tőle, nem él a lehetőséggel, nem 
használja ki az alkalmat, túl szerény, és nyúzott is. Persze mit sem 
sejtett arról, hogy Karolina, akit gyenge pillanataiban érintetlennek 
tartott, habár tudta, hogy nincs így, már elvált nő, pontosabban 
elhagyott, otthagyott asszony, ezt csak jóval később tudta meg, de 
akkor már nem volt olyan sokkoló, már nem lehetett az. Telefonált, 
írt, mi van, hát akkor gyere te, apád is látni szeretne már. Csalódva 
gondolt erre, de azért mégis találkozniuk kellett. Illett. A rokon 
néni rajta tartotta a szemét. Egyél, biztatta, a zöldség jó, erőt ad, 
energiát. Mihez, kérdezte volna a lány. De már fölállt az asztaltól.

Az ágyban az elutazott férjére gondolt. Ha haza is jön, engem 
úgysem keres fel. Csak a papír kellett neki, hisz világosan meg
mondta a kezdet kezdetén. Buta vagyok, őrült. Mit is akartam, 
gondoltam én? Csak így alakulhatott. De azért jó volt felidézni, 
hogyan zongorázott, vagy inkább hárfázott a testén. A  finom, 
hosszú ujjak tapintására élesen emlékezett. Pedig csak játék, mon
dogatta a férfi, persze, hogy az, búgta a fülébe. Úgy látszik, mégse 
tudta igazán. Most már látja, habár sejtette ezt, már akkor is.

Ennek a nyárnak is vége. Már egy hete pakolászott. Összeszedett 
mindent, amit vinni kell. Haza. Esténként sétált. Mindig más utcán, 
téren. Búcsúzkodott. Könnyek nélkül. A Duna-korzón jelent meg 
előtte hirtelen az otthon képe. Az anyja, az apa, az öcs. Nem riadt 
meg annyira. Majd nézte a sárga föld színű folyót, a sikló faágakat, a 
piszkot, az eldobott holmit, a víz búgócsiga testét az örvényekben, a 
távoli híd sötétlő oszlopait; mint kislány, kissé följebb fürdött a 
folyóban. Az unokatestvérével ereszkedtek alá, majd kiúsztak, föl
szaladtak és újból és újból. Remegett a teste a hidegtől, a fé
lelemtől, de jó volt. Nagyon. Most akár nyugodtnak is látszhatna. 
Bambul a tájra, a városra. Mintha ködön keresztül érzékelne min



dent. Mozdulatai lassúak, valami ismeretlen dallamot mormol a fo
lyóra. Fiatal fiúk állnak meg mellette. Napbarnított, szép az arcuk. 
Egymásra nevetnek. Az egyik barátja vállára hajtja a fejét. Nézi is 
őket meg nem is. Szoknyája alá fúj a szél. Azért még itt vagyok én is! 
és határozottan szakítja ki magát a képből.

A viszontlátás öröme lassan felszívódott. A szülők, az ismerősök 
részéről. Karolina nem definiált. Idegenül mozgott a szobájában. A 
falakon akaratlanul is repedéseket keresett. Az éjjeli lámpa néha 
reggelig égett. Nézte nyomát a plafonon. Nehezen kelt. Az anyja 
mintha leskelődött volna utána. Kulcsra zárta az ajtót. Munka után 
nézek, mondta, és elindult a városba. A házak, az emberek is
merősek voltak meg nem is. Ha régi barátra futott, elfordult, de 
megesett, hogy belecsimpaszkodott. Zavartan beszélt, ki-kihagyva a 
szavakat. Az ajka sokszor sebes volt. Miért harapdálod? kérdezte az 
anyja, nem válaszolt, nem volt mit és miért. A  nagy tükörben néze
gette magát; éjjel meztelenül. Kívánta az örömet, a szerzés és az 
adás kéjét. De egyedül volt, a négy fal között. Régi könyvei, tárgyai 
árnyékában.

A  fiú nem teketóriázott. Magas volt és erős. Már az első nap 
végigtapogatta. Kétségei nem voltak. Dilemmái. Harsányan neve
tett. Látta a lány zavarát. És tudta azt is, hogy nagyon kell neki. Ezt 
mindig kiérezte. A szaggatott beszédből, az ideges, rángatózó neve
tésből. Eszébe se jutott, hogy másként is történhet a dolog. Karoli
na ellen-ellenállt. De nem meggyőzően. Pár nap múlva a fiú lefek
tette. Nyers volt. Lehet, hogy most épp ez kell, gondolta Karolina, 
akárha vezekelne, úgyis akart, akart. Már-már jól sikerült, egészen 
belejött, mikor a fiú leállt. Nem mondott semmit. Hazamenet elha
tározta, hogy komolyan munka után néz. Diplomája friss. És még ő 
is az lehet.

Felkeresett egy-két intézetet. Iskolát. Meglepetten néztek rá. 
Magabiztosnak akart látszani. Erőlködött. Akkor mosolygott, ami
kor nem kellett volna. Rá-rágyújtott. A  pernye a szoknyájára esett. 
Az igazgatók idősek voltak. Szemüvegesek. Hátradőltek a fotelban. 
Sűrűn telefonáltak. Esténként egy régi barátnőjéhez járt. Érezte, 
hogy tolakszik. Nem ülhetek mindig otthon, mondta a lánynak. Az 
nem válaszolt. Néha-néha összefutott a fiúval. Megesett, hogy lefe
küdt neki. Nem jött be. Már nem is kísérletezett. Mások is hazake
rültek a nagyvárosból. Barátkozzunk, mondták. Megvan az ala



púnk. De erőltetett volt. A z o k a t  az időket elevenítették fel. 
Hívták életre mindenáron. Ott szerettek volna maradni, de itt van
nak. A szemrebbenésből is értettek. A miénk vagy, mondták. Mit 
tudtok ti, válaszolta, és legszívesebben elbőgte volna magát.

Az anyja mind idegesebb lett. Az apa délutánonként aludt. Este 
ki-kimaradozott. El kell kezdeni, modogatta az anya. Már rég meg
történt, hangzott a válasz. Újra a volt férjére gondolt. De ez sem az 
igazi már. Az öccse titkolódzott. Alig találkoztak. Már csak úgy 
véletlenül. Volt, hogy a fiú becsöngetett. Az anya nem örült neki. 
Minek örülsz, kérdezte tőle idegesen, és a lassan hervadó asszonyra 
nézett. Nem is tudom, felelte az, saját magát is meglepő őszinteség
gel.

Társaságban félszeg, hallgatag volt. Vagy egyenesen hangos, kö- 
tözködő. Diszkréten be-berúgott, ha táncolt, szenvedélyesen tette. 
Hajnalban azonban rendszerint egyedül ment haza. Jobb így, győzö- 
gette magát, látta a kelő napot, arca kipirult a csípős levegőn, szemei 
tiszták lettek, olyan jó, olyan más így, ilyenkor mindent meg tudnék 
csinálni, még boldog is lehetnék, és egy pillanatra, kettőre látta 
magát elégedetten, magabiztosan, de hamar elillant a könnyedség, 
az ágyban már újból mázsás kövek nyomták lefelé.

Álláshoz jutott. Nem is volt olyan rossz. Lefoglalta. Még lelkese
dett is. De utána ez is elmúlt. Megszokta. Lényegében mindent 
megszokott, de azért tudta, ez mégsem lehet az i g a z i .



MINDIG ELAKADNAK A DOLGOK?

Ha esett az eső, szívesen bámult ki az ablakon. Nem azért, mert 
látni szerette volna az esőcseppeket, vagy a kanyargós patakocská- 
kat az üvegen, vagy hogy hogyan áznak meg a járókelők, nem, 
egyszerűen szokásává vált. Néha arra gondolt, illetve reménykedett 
talán? hogy belelát valamit ebbe a fröcskölő, szétfolyó képbe, habár 
már nehéz lett volna meghatározni, mit, mit látna kedvvel, úgy 
kihűltem, mondogatta, de később már ez is elmaradt. Azért nem 
lehetett sokáig bambulgatni kifelé, a munka húzta vissza, otthon 
nem így merengett, a kollégák azt akarták, legyen jelen, igen, tehát 
vissza-visszairamodott, néha már teljesen el is felejtette, hogy esik, 
de volt, hogy hirtelen, minden átmenet nélkül újból a szürkészöl
des ablakra meredt. A haját levágatta, arcát erősen festette, karcsú 
volt, csinos, és mégis akár az őszi nap. Tudták már, az anyja is, hogy 
férjnél volt o d a á t ,  az é n e k e s  volt a férje, aki elment, meg hát 
az egész olyan is volt, papírízű, és hogy most szabad, meg hát nem is 
kéreti magát, rámenős is tud lenni, fölszabadult, és hogy esze is van, 
ha nem is tehetség, mégis volt ebben a lányban, Karolinában, vala
mi, ami távol tartotta tőle az embereket, valami holdudvarszerű
ség, vagy erőtér vette körül, ide szinte lehetetlenség volt bebukni, 
-nyúlni, pedig kívánták, mind a két részről, mégis...

Az anyja először csak hüledezett. Nem kapok levegőt, kiálto
zott, és tényleg fuldokolni kezdett, és te engedted elmenni őt, nyög- 
décselte később, és meg se mondtad, hát az anyád vagyok, és körül
tekintett, igen, az, saját magának is furcsa volt visszahallani, a lány 
hallgatott, minek is mondtad meg, minek, és sírni kezdett, valóban 
minek, kérdezte magától a lány, mire volt jó, azt akartam, igen, hogy 
lásd, tudjad, én is csináltam valamit, igen, igen, már látom is, tudom 
is. Majd mikor lenyugodott, szinte jól is esett neki ez a fölindulás, 
pontosabban az ezt követő lelki csend, azt mondta, csak apád ne 
sejtse, nem tartozik rá. Az apa megöregedett, meggörnyedt, amihez 
nyúlt, tönkrement, vagy összetört, szálkásak az ujjaid, teremtette le



az asszony, leginkább a szobájában remetéskedett, lapozgatta az 
újságot, és csak a nyögése hallatszott ki néha.

Az anya ismerte az énekest. Hírből, képről. Te voltál a felesége, 
hitetlenkedett még időnként, a férfira gondolt, melegség öntötte el, 
kellemes bizsergést érzett, meg kellett csípnie magát, többször is, 
hogy most már elég.

A  férfi úgy került be a házba, hogy észre se vették. A  kerten jött 
át. Megállt az ajtó előtt. Kopogni akart, de meggondolta magát. 
Határozottan benyitott. Az előszobában hagyta a holmiját. Az anya 
kombinéban mászkált a nappaliban, a teste egy kissé megereszke
dett, mióta nem járt föl a nagyvárosba, már nem volt olyan szigorú 
magával szemben, megengedte az édességet is, sőt a likőr sem ma
radhatott el, épp a szekrény előtt állt, a fiókban matatott, mikor 
megérezte, hogy van valaki a szobában. Távolról, halványan jött a 
sejtés, időbe telt, míg tudatosodott, odanézett, napbarnított arc, 
hófehér fogak, önkéntelenül is maga elé kapta a kezét és egyből 
tudta, ki az. Majd arra gondolt, milyennek is látják, örült, hogy a 
haja frissen festett, a fekete kombiné új, a körmeiről azonban 
lekopott a festék. Zavarban volt, arca kigyúlt, hátrálni kezdett. Ek
kor szólalt meg a férfi, negédes mosollyal az ajkán. Karolinát kere
sem. Tudom, felelte a nő, és maga is meglepődött. Egy pillanat. 
Kirohant a szobából, a férfin fáradtság vett erőt. Leült a fotelba. 
Nem sok kellett, hogy elaludjon.

Karolina nem volt otthon. Kiment Palicsra. Villamoson. Az 
utóbbi időben rászokott. A kanyarban maga dőlt be a gép helyett. 
Ha tehette, zötykölődött. Úgy felolvadok itt, mondogatta. Karoli
nát mind komolyabban foglalkoztatta a belső élet. De éjszakánként 
másképp érzett. Érzéki típus volt. És a villamosok csak nappal 
jártak  Ha elment a szektába, örömmel tette. Ismeretlen, sosem hal
lott nyelveken szóltak, énekeltek, könyörögtek körülötte. Behunyta 
a szemét. Essek magamba, szuggerálta. Érezte, hogy mosolyog. Fur
csán nézett ki a csinos, finom ruhás lány a rángatózó ajkak, villogó 
szemek, el-elcsukló hangfüzérek között. Szívből csinálta azt, amit 
kellett. De azért a villamos jobb volt. Nagyobb öröm, nagyobb 
megnyugvás. És csilingelt is. És haladt, még ha körbe is. Majd figyel
meztették a hívők Ezt ne, azt ne. Meg hogy ilyen meg olyan az 
ember. Kezdett terhessé válni. A  mosoly, a tanács, a magabiztosság. 
Meg hát egy páran számítottak is rá. Ritkábban járt el az összejöve



telekre. Az én utam, az én utam, mondta egyszer. És nem érezte 
úgy, hogy bűnt követett volna el.

A férfi mégsem szundikált. Nyugtalanság lett úrrá rajta. Csak 
semmi pánik, félelem. Elvégre nem váltak el. Az anya frissen illato
sítva jött vissza. Az arcán még ott vibrált az első zavar. De kíváncsi
sággal párosult. Meg v a k m e r ő s é g g e l .  Úgy szólt a férfihoz, 
mintha régóta ismerné. Hát mégis a veje. Hamarosan itt lesz. Bizto
san örülni fog.

A férfi nem maradt kint olyan sokáig a nagyvilágban, ahova 
annyira igyekezett. Minden áron. Habár jól indult a dolog. Barátok, 
ismerősök, könnyű munka, belejön a nyelvbe, és már énekelhet is. 
Esetleg valami üzlet, étterem, idegen, sajátos íz, valami másság. 
Olyan egyszerűnek látszott az egész. Először az egyik, később a 
másik társ fordított neki hátat. Problémája lett a lakással is. A 
munka komplikálódott. Az üzletből egyelőre nem lett semmi. Ne
vetni próbált, villogtak hófehér fogai. De fojtogatóvá vált a levegő. 
Az útlevélre nézett. Szabad vagyok, mondogatta, és vidáman lóbáz- 
ni kezdte, igen, igen, de ebből mégsem lehet megélni. Kis lokálok
ban énekelt. De csak kísérő volt. O, aki otthon nagy, színes plaká
tokról mosolygott az emberekre. Majd eldugott kocsmákban zon
gorázott. Férfiak haraptak rá. Sértve érezte magát. Később arra is 
megkérték, hogy kidobófiúskodjon a szünetben. Vetkőzzön trikóra, 
hadd lássák kimunkált izmait. A belvárosban, az elegáns, finom 
helyeken a nők nem támogatták a közeledését, vagy csak úgy, fél
vállról. Nem értette. Fizetnie kellett a szórakozásért. Tette ezt ott
hon is, de csak az újért. A különös izgalomért. És itt kényszerből. 
Muszájból. És keserű lelt utána a szája. A pénz pedig fogyott. És 
mind többet volt kidobó, mint énekes. Sokat dohányzott és néha 
azon kapta rajta magát, hogy valamit hiányol. Valami otthonit. 
Istenem! döbbent meg, ki gondolta volna, hogy erre is sor kerül. 
Először csak véletlenül futott össze egy hazai fickóval. Később már 
kereste a társaságát. Miklósnak hívták. Otthon színházban dolgo
zott. Sok embert ismert. Mégis kijött. Ide. A nagyvilágba. Színpad
képeket festett. Akár egy munkás. Fizikai. Mondogatta az itala 
fölött. Néha pipacsot festek a hegyre. Teljesen megőrültem. És 
nevetett. Sokáig. Ő hozta össze a nővel. Kiálló fogai voltak és 
egészen rövid, vörös haja. Hozzá költözött. Nem volt nagy komfort. 
A nő szeretett sokáig aludni. Mindig meztelenül. Ha kitakarta, nem



vette észre. Mélyen aludt. Mintha a földből jönnék elő, panaszko
dott ébredéskor. A férfi kíváncsian nézte a pihegő testet. A karcsú 
derekat, a kicsi melleket, a gubancos, meg-megrezdülő szemérmet. 
És hát az anyajegyet is a comb tövében. Mely vonzó volt.

A nő lelkesen fogadta. A férfi nem is értette, hogy miért. Honnan 
ez a nagy öröm. De nem is nagyon firtatta már. Ez nála új tünet, 
konstatálta keserűen. Nem nézni a felszín mögé. Változók. Nincs 
érv, magyarázat. Majd valahogy megvilágosodott a dolog. Szinte 
kelletlenül nyugtázta: a nő az idegeneket kedvelte, úgy, mint mások 
a csak külföldi árut. Még néger barátja is volt. Beszélt róla néha. 
Hatalmas, izzadt testéről. Drótéles, göndör hajáról. A  férfi otthon 
ilyenkor féltékenységet érzett volna, ám itt ilyesmi nem terhelte. 
Hallgatta a nőt. De mind többször vette észre, a hang, az esemény 
távolról jön, mintha valami sűrű esőn nézne át, nézné a világot. És 
a zsongás, ez a monoton, fáradhatatlan esőhang jólesett neki. Tom
pulok, zsibbadok, kérgesedem, riadt meg időnként, de inkább csak 
konstatált már. A nő partikra vitte, régi és új barátai közé. Már 
nehezére esett arról beszélni, hogy ki is ő. Már maga se hitte. Néha 
úgy tűnt, egy kitalált mesét mond valakiről. Az igényei se voltak a 
régiek. Megesett, hogy hetekig csak kidobófiúskodott. De ha éne
kelhetett, minden tudását beleadta. Mintha még reménykedhetne 
valamiben. Abban, amiért idejött. Ahol nincsenek korlátok. Ahol 
korlátlan minden. Ez azonban szemfényvesztés volt. Az igazság a 
gyomra mélyén ült. És marta. Pedig nem akart odafigyelni. Rá. A 
partik néha átlényegültek. A  nő mással is meg akarta osztani. Ezt én 
így csinálom. Kóstoljanak meg. És utána elviszlek. Csak hadd irigy
kedjenek. Folyjon a nyáluk. Szép, szőke nőkkel aludhatott, akik 
akarták ezt. Szinte erőszakoskodtak. A vörös hajú nézte őket. Majd 
szólt. És mentek. Pár hét múlva minden megismétlődhetett. Azon
ban a férfi sohase kezdeményezhetett. Egyedül nem találkozhatott 
velük. A nőnek mindent el kellett mondania. A legapróbb részlete
kig. Ahogy volt. Milyen volt. Az egyik ilyen, a másik olyan. Hát 
láttad, tört ki néha. így más, hangzott a válasz.

De máskülönben nagyon kedves volt hozzá. Ő mutatta be a 
zenésznek is, aki lemezkiadással is foglalkozott. Őszes, hosszú hajú, 
vöröses arcú férfi a negyvenes évei derekán. Elegánsan, szinte túl
zott figyelemmel öltözködött. Hosszú ujjaival legyezgette magát. 
Erős parfümöt használt és türkiz szipkából szívta a cigarettát. De



mégse lett a feltörésből, a berobbanásból semmi. A férfi ígért. Majd 
eltűnt. Elutazott, mondta a nő. Ihletért. Szép szigetek hamvas part
jaira.

Miklós már csak munkaruhában járt. Hát az vagyok, vagy nem? 
Az énekes hallgatott. De belül azért ágaskodott egy és más. Ez ellen 
nem tehetett semmit.

Volt, hogy Karolinára gondolt. Úgy mint a feleségére. Ez is új. 
De mennyire az. Suta viselkedésére az ágyban. Meg hát a tűzre is. 
Elmosolyodott. Ki kellett belőle hozni. Csalni. Akár valami kígyó
bűvölő. Az állat lomha, de utána már vérmesen harap, döf magasan 
a levegőbe. Hát igen. Vele mi van? Mi lenne? Befejezte az egyete
met. Hazament. Dolgozik. Egyszerű. Innen minden olyan érthető.

És már jött is Karolina. Leült vele szemben. Olyan komoly, 
gondolta a férfi. Biztos, halálbiztos, hogy továbbra is szeret.

A lányt az anya izgatottan fogadta. Karolina nem akarta elhinni. 
Görcsölt a gyomra, izzadni kezdett. De azért már ment be a szobá
ba. A  fotel felé. Egy sima arcú embert látott. De tudta, ha megszólal, 
darabokra törik az arc. Ne szólj egy szót sem, szuggerálta. Hagyd, 
hogy nézzelek. A  férfi várt. Mintha sejtette volna, mit akar tőle a 
lány.

Egyszerre kezdtek el beszélni. Akadozó folyam. Kisikló víz.
Az apa kezet rázott a férfival. Hosszú, vékony teste mintha 

csomókból állt volna. Megyek a szobámba, mondta. Várnak. Pedig 
az üres volt. Mindent később tudok meg, dünnyögte. Én vagyok az 
utolsó állomás. Beszélni kellene a lánnyal, a fiúval. De minek. Lefe
küdt az ágyra. Lassan, fokozatosan ment ki belőle a gondolat.

Karolina a szobájába hívta az urát. Röstellte annak lányos han
gulatát. A világos bútorokat. A babák seregét a pamlagon. A falra 
ragasztott poszterokat. A krémet, a parfümöket a fehér asztalkán. 
A félredobott, barna harisnynadrágot. Istenem, milyen is lettem, 
villant belé. A  legszebb alsóneműmet kell felhúznom, még menthe
tem magam. Valahogy. A férfi arra gondolt, vidéki liba, mégis itt 
vagyok. Most, csak most zuhant óriásit. Csak most láthatta, ki is ő. 
Hogy megbicsaklott, kificamodott a szabad világban, és otthon, 
mily nehéz is lesz. Mert azért mégis hazamegy. Ez nem vitás. És 
újból úgy fogja érezni, nincs levegő, tér. De most már tudja, ilyen ez, 
máshol is. Biztos ebben? Nem, semmiben se biztos, mégis itt van, 
látja a lány zavarát, ügyetlenkedését, a pirulást, a sápadtságot, és



szánni kezdi, sajnálni, szeretni, hisz őrület, szólal meg benne egy 
hang, te?, de azért is megfogja a kezét, és jó.

Az ágyban, akármennyire is éhes Karolina teste, egy ideig csak 
hallgatnak. Mint két elkerített út, fut át az agyán. Örül, fél, retteg. A 
kar előbb szól, a száj is, az öl is.

Látni akartalak, mondja jóval később a férfi. Majd nyersen sze
retni kezdi. Karolina nem áltathatja magát. És mélységesen szomo
rú lesz.

Az anya egészen lázba jött. A  híres férfi, a férj náluk. Átöltözött. 
Megfésülködött. A tükörben hosszasan figyelte az arcát. Kezét vé
gigsimította a derekán. Behúzta a hasát. Még lehet. Sok minden. 
Igen. Vacsorát akart készíteni, de nem voltak éhesek Nem jöttek ki 
a szobából. Először csak arra ment. Majdnem véletlenül. Később 
már szándékosan. Fülelt. Hallgatózott az ajtó előtt. Neszezés, 
csend, pár szó. Izgalom kapta el. De méreg is. A lányával azért így 
nem lehet. Hol az apja, hogy szóljon. De legyintett is mindjárt. A  
szobájába ment, és sírni lett volna kedve, nagyon.

Majd mégis benyitott a férjéhez. Az meredt szemekkel bámulta 
a plafont. Pedig alszik Mindig ilyen. De most hirtelen arra gondolt, 
hogy meghalt. Eltávozott. És ő egyedül marad. Teljesen. Csak falak 
körülötte. Mindenkitől elhagyatva. Hisz virágozni is tudna még. 
Nőni, fejlődni. Ez nem igazság, így nem. Újból sírás kerülgette,nem, 
erőteljesen megrázta a férjét. Fölrázta abból az állóvízből, mélysé
ges kútból, bugyborékolva adott életjelet az elaggott férfi, ébredj, 
szuszogta az asszony, gyerünk, a hasát, a mellét bökdöste, mit 
akarsz, szólalt meg végre, nagy nehezen az ura, de tudta, nagyon jól 
tudta, hisz a köd, a sötétség, a lenti zúgás nem feledtet, csak andalít, 
csak andalít, percekre tán, igen, hogy tennie kell valamit, remegő 
ujjait végighúzta tar koponyáján, akárha órák múltak volna el, me
gyek, sóhajtotta.

Határozottan kopogott az ajtón, tele volt lendülettel, erősnek 
érezte magát, na még egyszer, és már bent is volt, tulajdonképpen ki 
is vagy te, és miért nem szóltatok, mi jogon fekszel a lányommal, 
már-már kiabált, felesége az árnyékában, mint valamikor régen? 
hisz ilyen még nem is volt, hogy gondolod! hergelte magát a férfi, az 
ereje azonban emyedni kezdett, megingott, dadogott, megijesztette 
saját bátorsága, Karolina zavartan rántotta föl a takarót, de az anya 
még látta melle finom ívét, az énekes keserűséget érzett a szájában,



epeízt, nézte a két szánalomra méltó embert, majd lassan a fal felé 
fordult.

Megtettem, szólt kint a konyhában Karolina apja, vörös volt, 
fuldoklott. Megtettem. Kész. És mintha csatát nyert volna. De nem 
ilyen lehet a győztes. Nem ilyen.

Pár napra rá Karolina elköltözött. Ez maradt. Ennyivel tarto
zott. Mindenkinek.



KAROLINA ÉS AZ ÖCS

Karolina már egy jó ideje külön lakott. Az anyja el-elugrott 
hozzá, ha nagyon úgy gondolta, látnia kell, habár ez inkább olyan 
kötelességféle volt a részéről, olyan anyai kényszer, muszáj, igen, 
mivel ő is tudta, vagy most már v a l ó b a n  látta, nem érez iránta 
semmi különöset, legalábbis olyant, amit kellene, és újból az anya
ságnál kötött ki, elég, mint valami munkás, aki a főnökének akar 
mindenáron eleget tenni, a kedvében járni, elég, de azért meg-meg- 
látogatta a lányát, Karolinát, aki egészen szép, meleg lakást vakart 
ki abból a lukból, amivel kapcsolatban az apja azt mondta, évszáza
dokat süllyedt a család, esik vissza, és akkor nagyon büszke volt 
magára, mintha igencsak jelentős, patinás gyökerei lennének. Pedig 
hát másképpen álltak a dolgok, és végső soron nem ő költözött ide, 
mégis jó volt azt tudnia, hogy ki, kicsoda. És hát ki is ő? Földműves
családból származott, az apja kukacos, zsémbes ember volt. Meg 
akaratos. Mindennek úgy kellett történnie, ahogy ő akarta, kérges 
tenyerét ritkán pihentette a fiú fején. Dolgozott, mérgelődött, ez 
volt az élete. De valahogy mintha kifizetődött volna. Felépült a 
nagy ház, kocsi is lett. Igen. Az ősök szerepe, jelentősége megszé
pült, bearanyozódott a sötét előszobában tébláboló férfi előtt. Te
hát a lányom itt lakik. Nem méltó hozzánk. De hiába mondta. Az 
anya egészen mást látott. Nem érdekelte őt férje későn jött büszke
sége, „öntudata”. A lányát elhagyta a férfi. A külföldi énekes, akiről 
oly sokáig nem is tudta, sejtette, hogy a veje. És akkor megjelent 
náluk, hamisítatlan, nagyvárosi mosolyával, majd elment, Karoli
nát pedig a görcsök szaggatták. Később fogta magát és idejött. Ezt 
látta az anya. Meg azt, hogy az ablakon keresztül poros, keskeny 
utcára látni, és hogy a szomszéd házak, lakások ugyanilyenek.

Karolina nem szerette ezeket a látogatásokat. Hisz nem ezért 
jött el. Kezdett külön életet. Itt. Itthon. A  kinti évek után. Az anyja 
még mindig zavarba hozta. Vagy csak most igazán. Egyenrangúként 
akart hozzá szólni. Majdnem baráti tónusban. Nem sikerült. Mindig



kiérezte saját hangjából a kislányt. Az alattvalót. A lekezeltet. És 
az anyja tudta ezt. De nem töltötte el örömmel. Nyűg volt ez is. Már 
minden az. Hirtelen öregedni kezdett. Pedig annyira vigyázott ma
gára. Tornázott, keveset evett. Erősnek, feszesnek szeretett volna 
látszani. Hosszú, csupa csont férje csak dörmögött és ment a szobá
jába. Már külön aludtak. Nézi a plafont, gondolta az asszony. Pedig 
mást is nézett. Fiatal lányok meztelen képeit. De a r r a már nem 
gondolt. Legalábbis a feleségével nem. Ez az asszonynak nem volt 
elég. Néha lángba borult a teste. Azon kapta rajta magát, hogy a 
lánya exférjét tudja maga mellett. Simogatja selymes haját. És a 
csillogó, villogó fogakat nézi egészen közelről. Volt, hogy álmából 
felriadva ízeket érzett, forró nedveket. Nem is mert visszagondolni 
akkor arra, mi is volt, hogy is volt, habár tudta, később muszáj, újra 
és újra átéli az izgalmakat, a kéjt, ha borzongva is, ha restellkedve is. 
A barátnője egyszer megpendítette a témát. Azóta csak erről be
szélnek. Áttételesen. De nagy hevességgel. Ez a barátnő özvegy volt. 
Jól tartotta magát. Karolinát annak idején idegesítette a nő. Konk
rét volt. Túlzottan az, konstatálta a lány. Nekiszegezte a kérdést. 
Nem volt menekvés. És ott az anyja előtt. Már majdnem arról 
kezdett el neki mesélni, mennyire szűz, és így tovább. Az anyja vágta 
el, hogy milyen hálás is volt ezért, oly ritkán lehetett, de tudta, ha 
elmegy a nő, az anyja előveszi, őt is meg a kérdést is, meg a vá
laszt/vallomást is. Karolina néha azt érezte, így nem mehet tovább. 
És sírni kezdett. Keserű könnyekkel. De semmi sem változott. Az 
öccséhez fordult. Neked jobb. Téged nem bántanak. De ez sem volt 
vigasz. Maradt a barátnő, a keserű könny és így tovább. Az öcs nem 
akart észrevenni semmit. Barátai voltak. Már erősen kamaszodon. 
Ezt belülről érezte. Néha szinte üvöltött a teste. Tíz körömmel 
marták, kaparták odaát. Az izgalmak, az akarás, a vágy. Az ösztön. 
Véletlenül pillantotta meg a bokorban vizelő férfit. És azóta olyan 
akart lenni. Csak olyannak szabad. A közeli tóhoz járt ki a többiek
kel fürödni. Télen korcsolyázni lehetett itt. Ha igazi tél volt. Hideg, 
havas és könyörtelen. Szerette a labdát, a vizet, a nyolcasokat a 
jégen, de mégis inkább el-elrugaszkodott tőlük, ha csak egy percre 
is. Nagynak, erősnek érezte magát ilyenkor. És legyőzhetetlennek. 
Nem véletlen, hogy az idősödő, vörös ember őt kedvelte a legjob
ban. Az a valaki, aki csak úgy szegődött a fiúkhoz. Labdát adott 
nekik, majd eggyütt fociztak, utána pedig sörre hívta őket. Pénze volt,



kedves volt, úgy beszélt velük, mint az egyenrangúakkal szokás. 
Semmit sem sejthettek. Mire is gondolhattak volna? A sör hideg 
volt, ha pedig télen találkoztak, a közeli ház, a férfié, kellemesen 
meleg. Forralt bort ittak, néztek ki a havas tájra, és meséltek arról, 
amiről kedvük volt. Karolina öccse jól érezte magát, tanult, sokat, a 
többiek egy pár évvel idősebbek voltak, csináltak már ezt-azt az 
ágyban, vagy csak csináltak volna, mindenesetre valósan adták elő a 
dolgokat, a férfi kommentálta őket, beavatottan nevetett, mutoga
tott, röhögtek, forróság volt, az öcs nemegyszer szédülni kezdett, 
bele-bele az életbe, abba, amit már annyira, de annyira akart, de 
amit még egyetlenegyszer sem sikerült nyakon ragadnia. Képek 
kerültek elő, fedetlen combokat, testrészeket látott, lázas küzdelme
ket, szinte hallotta a zihálást, a zörejeket, tudta, hogy ilyesmi is van, 
kell hogy legyen, állították a többiek, még a legidősebb fiú is me
redten nézte az alakokat, a fortélyt, a leleményt, újabb bor, röhögés, 
a vörös férfi átnyúlt a széken, senki se vett észre semmit, vagy talán 
mindenki látta, a hangulat dobódott tovább. Hát igen, és egyszer 
nyáron, emlékezett vissza Karolina öccse, mert oly sokszor bújt a 
megtörténtekhez, érett nők érkeztek, külföldiek, a vörös férfi házá
ba, aludni akartak, hosszú útról jöttek, fáradtan, de itt mulatság 
volt, gőz és férfizaj, a sezlonra ültek, régi lemezek forogtak egymás 
után, de mind messzebbről, távolabbról hallotta a zenét a fiú, 
whiskyt ittak, majd konyakot, röhögött mindenki, a térdüket csap- 
dosták, nem tudta, hogy le akarják itatni, beszélt, égett az arca, 
minden tompa és puha volt, mintha víz alatt lenne, néha még bubo
rékokat is látott, hát igen, ez a szabadság, ez, és megmerült a gyö
nyörben, megmártózott, könnyű volt, lebegett ég és föld között, 
mindent lehetett, mindent, ekkor lépett hozzá az egyik nő, arcáról 
finoman csörgött a verejték, összemaszatolódott a feldobott smink
kel, gyengéden megfogta a kezét, gyere táncolunk, és már húzta is 
magához, a fiú érezte a test édeskés szagát, a ziháló melleket, a 
kidomborodó hasat, a tömzsi combokat, hirtelen nagyon élesen 
hallotta a zenét, már-már úgy érezte, megsüketül, botladozva követ
te a nőt, eddig nem is vette észre, hogy a többiek táncolnak, azt még 
látta, hogy mutogatnak rá, de a nő húsos karja elvette előle a kilá
tást, beleborult a mellek birodalmába és csendesen okádni kezdett. 
Igen, gondolt vissza a megtörténtekre a fiú, igen.



A szülei másnap halottfehér arcát borogatták, Karolina mintha 
valami furcsa szagot érzett volna rajta, de nem firtatta, elsiklott 
fölötte, hisz még alig férfi. És most, hogy Karolina újból itt van, alig 
változott valami. A fiú még mindig nyiladozik. Olyan, mint valami 
megakadt lemez. És nincs kapcsolat. Kettejük közt nincs.

Karolina új barátnőjére nagyon büszke volt. Vitte, mutogatta. 
Még az öccsét is elhívta a lakásába. Ugye milyen kedves, ennivaló. 
Furcsa szavak voltak. Szokatlanok. És a lány mintha kivirult volna. 
Új ruhákban járt, az utcán megfordultak utána, a munkahelyén 
pedig igencsak méltányolni kezdték mindazt, amit csinált. A ba
rátnő egy-két évvel volt idősebb nála, egészen rövid hajat viselt, 
nagyon fiúsnak hatott, határozottan beszélt, mozgott, látszott rajta, 
igenis tudja, mit akar. Az öcs, ha találkozott vele, úgy csinálta, hogy 
ez mind többször megtörténjék, jól megnézte magának, feszes keb
lét, fenekét, és nem is nagyon pirosodott bele, csak néha kezdett el 
ötölni-hatolni, még a szemébe is belebámult, a lány szigorúan né
zett vissza, alig egy kis halvány mosoly. Odaköltözött Karolinához. 
Csak ennyit tudott. Semmi mást. Majd később arról is hallott, hogy 
nővére eleddig ismeretlen helyekre jár, ahol festők verődnek össze 
és rengeteget isznak, de Karolina hallgatott, nem beszélt. Ha vélet
lenül összefutott vele az utcán, karikás szemét ráfüggesztette, de 
azért csinos volt, jó illatú, lezser, valahogy egészen más, másmilyen, 
és amikor eljött vasárnap délelőtt, az anyjával jól alakultak a dol
gok, csevegtek, viccelődtek, az anya apró ajándékokat adott neki, 
sőt Karolina a recepteket is elfogadta, és meg-meghívta az anyját. 
Hihetetlen, morfondírozott az öcs, aki már nem járt ki a tóhoz, de 
azért eszébe jutottak néha azok a dolgok, bogozgatta őket, de nem 
sokra ment. Mind többet gondolt nővére barátnőjére, egészen rövid 
hajára, elálló füleire, arra, ahogyan beleszippant a cigarettába, és 
fújja a füstöt rezzenéstelenül, persze hogy már levetkőztette, gon
dolatban százszor is, de hát ez már nem elég. Ebben a korban nem.

És jött a nyár. Karolináék Olaszországba készülődtek. Le a déli 
tengerhez. Sütkérezni, mondta Karolina, és az öcs megint csak 
ámuldozott. Az út előtt elugrott hozzá. Valami képet akart hozatni 
vele. És egy lemezt. Nem volt otthon. A barátnő behívta. Ültek a 
szobában. Csendben. Mindenféle új kacat körülötte. És új illatok. 
Női szag, női szag, ismételgette magában. A lány fölkelt. Állt a 
félhomályban. És nem történt semmi.



Karolina egy kék képeslappal jelentkezett Szicíliáról. Az ég kék, 
a tenger kék, és a távolban álló ciprusok is azok voltak. Jó, írta, 
tovább maradunk. És tényleg az volt. Először is az út, ismeretlen 
tájak, nyelvek, emberek. Hol esett, hol tűzött a nap. A  nagyvárosok
ban megálltak. És ahogy ilyenkor keresték a hoteleket. Nevetni 
kellett, állandóan csak nevetni. És cipelték a cuccot az emeletekre. 
Az útközben vett szalmakalap legurult a lépcsőn, egészen ki az 
utcára. Rohantak utána. Karolina megnézte a kreol bőrű fiatal férfi
akat, úgy lányosán, mint valami bakfis, pedig én már asszony is 
voltam, igen, kuncogott, a barátnő olaszul is tudott, nem volt nehéz 
a beszélgetés a trattoriákban, a rendelés, az öröm megfogalmazása, 
néha nagy társaságokba csöppentek, sok-sok vakító fogsor, fekete, 
olajos szem, ha megérintették a csupasz vállát, vagy ha egy kíváncsi 
láb hozzá simult a viaszterítővei leborított asztal alatt, jólesett, 
imponált neki, és ha este megfogták a kezét, vagy ha a barátnő 
külön programot csinált, nem problémázott, nyár van, nagybetűs 
nyár. És amikor már a szigeten voltak, gondolkodott el róla, mi is 
lehet, de nem érdekelte igazából, nézte a távoli sziklákat, a föl-föl- 
csillanó tengert, a táncoló napot, hallotta a zsongást, a zümmögést, 
a homok surranását, az árnyékok jöttét, könnyű vagyok, mondta a 
barátnőnek, aki ettől fogva gyengéden átkarolta az ágyban, nem 
azért, hogy lefogjalak, hogy visszatartsalak, súgta a fülébe és ujjait 
beletúrta Karolina selymes hajába. És Karolina nevetett ilyenkor, 
önfeledten, akárha csiklandozták volna, csak úgy bugyborékolt 
belőle a jókedv. És ő is néha megkívánta a magányt, a parton való 
bóklászást, hajnalonként kagylókat, csigákat keresett a vízmosta 
sziklák üregeiben, vagy a szeles, teljesen üres strandokon, a nap 
még messze volt, a levegő hideg, lábát hűvös víz vagy homok csókol
gatta, furcsa bizsergést érzett, hullámok futottak végig a testén, 
nagyon szabadnak érezte magát. És mikor kibújt a nap és ment
ment fölfelé a maga megszokott útján, leheveredet a fövenyre, az 
elszáradt algák, kiégett moszatok kupacaira és süttette meztelen 
testét ezzel a reggeli, tiszta, kamasz nappal, és oly jólesett. Behuny
ta a szemét, piros köröket látott, majd mélykék csillagokat, és elfe
lejtett mindent, a várost, a férfit, az anyját, az otthont, barátnője 
egészen fiús haját, csábító illatát, és csak ez létezett, ez a pillanat, ez 
az elhúzódó jelen.



Az olajozott hajú pincér mindkettejüknek udvarolt. Volt, hogy 
csak a barátnőnek csapta a szelet, vagy csak Karolinának, de meg
esett, hogy egyszerre szórakoztatta őket. Karolinának tetszett éjszí
nű szeme, fehér, villogó fogai pedig volt férjére emlékeztették, fur
csák érzéssel is nézett rá elejében, de az idő megtette a magáét, 
ugye? bevarrja a sebeket? vájkált önmagában, bizonyára, bizonyára, 
és ha váratlanul valami szorulást érzett a gyomra táján, ez más, ez 
egészen más, bizonygatta. A férfi fiatal volt, jóképű és magabiztos. 
A  délutáni szünetben a lányokkal strandolt, nevetett. Izmos testén 
sokáig remegtek a vízcseppek. Ha Karolina barátnője órákra eltűnt, 
Karolina tudta, mi van. A lány persze hogy határozotabb. És hát 
nem is titkolózott. Este, amikor átkarolta, mesélt is neki néha róla. 
De féltékenykedésről nem volt szó. Egyik részről sem. Majd Karoli
na is megismerte a férfit. Megtapasztalta. És már együtt mondták a 
róla szóló történeteket az ágyban. Karolina sohase gondolta volna, 
hogy így is lehet barátságban lenni. Olyan jó volt. És olyan hálás volt 
ezért a lánynak. Olyan.

Majd indulniuk kellett. Vége volt a nyárnak. Egy ideig még 
együtt laktak Majd a barátnő elköltözött. Harag nincs. Összejártak 
továbbra is. De így jobb, mondta a barátnő, és Karolina szorgalma
san bólogatott, igen, igen, de félelmet érzett. Bizonytalanságot.

Az öcs nem akart tovább teketóriázni. Amikor már harmadszor 
találkozott a rövid frizurás lánnyal, rákérdezett. Mehetek? A lány 
bólintott. És mindent ő kezdett a szobában. Kedvesen, hozzáértőn.

Olyan Karolina-szagod van, mondta utána a fiú, és mindjárt 
tudta, ezt nem lett volna szabad.



ŐK KETTEN

A kibetonozott piciny tér mellett húzódó szürke épületben, Ka
rolina albérletéhez közel lakott a száztíz kilós asszony. Már öreg 
volt. Nem is igen mozdult ki. A karosszékben ült vagy a hatalmas 
plüss ágyon feküdt. Egyedül élt, de azért mindig akadt valaki, aki 
ajnározta, gondozgatta, főzött, mosott rá, nem sokáig, de téblábol- 
tak körülötte. Rokonok, régi ismerősök, fiatal, bennlakó lányok és 
így tovább. Fiatalkorában csinosnak tartották és rámenősnek. Ko
rán ment férjhez, nem naivitásból vagy butaságból, hisz egyetemre 
is járt, egyszerűen koraérett vagyok, mondogatta annak idején, meg 
később is, amikor barátnőivel teázgatott a vizitnapon; még diplo
mázás előtt örök hűséget esküdött egy menő, kopaszodó orvosnak, 
akinek már akkor krémszínű, nyitott limuzinja volt, csodájára is 
jártak oly sokan, néha embereket kellett felfogadnia, hogy távol 
tartsa az érdeklődőket, és harminc propeller nyakkendője is volt az 
újdonsült férjnek, mindenféle színben, ányalatban, és rengeteg ru
hája, cipője. Az esküvőn, amikor már a templomkijárat felé tartot
tak, a férfi hosszú, gondozott körmű ujjaival erősen szorította ked
vese vékony felsőkarját, és még odakinn is, a lépcsőkön, igen, akkor 
a nő még pillekönnyű volt, téglákat teszek a zsebedbe, bő, matróz- 
gallérú ruhákban járt, szavalta az anyja, naponta többször is, hogy 
föl ne repülj, el ne vigyen a szél, fogta a hitves karját, úgy, mintha 
sohase akarná elengedni, és zavartan mosolygott a vendégsereg felé, 
apró szemei fénylettek, akárha üvegből lennének, két üveggolyó, 
csak ki ne guruljanak, el ne vesszenek az ünneplő tömegben, a lábak 
alatt, az állandóan süllyedő fehér, apró kövek között. Teljesen leiz
zadt. Az inge, nadrágja csurom víz, de csak mosolygott, már-már 
torz vigyorba futott az arc, akárha kötelessége lenne az időtlen 
időkig. És hát persze vert a szív odabenn, dolgozott az ér, az anyag, 
választódtak a nedvek, mozogtak a hínáros erdők, a piciny rétek és 
falak, igen, az izgalom felbolygatott mindent, testet és lelket egy
aránt, az ujjai nyomokat hagynak a blúzon, a roszaszínű bőrön, tudta



.ezt, de más jelek is lesznek, nemsokára, igen, és kapaszkodott kitar
tóan abba a valakibe, akitől úgy félt, remegett, de hát ilyen az élet, 
ellentmondásokkal teli, konstatálhatta már nemegyszer; kellett ez 
neki, a családjának, és hát persze a barátjának is, kellett ez az 
áldozat a jó hírnek, a rendelésnek, a páciensek bizalmának. Mert 
már-már hírbe hozták. Pedig úgy vigyázott. Annyira precíz volt, de 
hát a város, akármilyen szép is, kicsi, túl kicsi ahhoz, hogy valami 
titokban maradjon, láthatatlan a kíváncsi, éhes szemek előtt. Ügyelt 
arra, hogy nőkkel is lássák, nyilvános helyeken mindig karolt bele 
valaki a lányok közül, táncolt, nevetett, meg-megcsókolta az illatos 
hajkoronákat, a rendelőben kizáróan csak női alkalmazottjai vol
tak, mégis pusmogni kezdtek róla ezt és azt. De mi is volt mindez? 
Hogy előkelő legénylakásán nagyszabású fogadásokat rendez, és 
hogy ott zene van és tánc, és ital és lárma, pedig mennyire ügyelt 
arra, hogy a nehéz, brokát függönyök eltakarjanak mindent, dupla 
ajtókat tetetett fel a zaj miatt, mégis, ami ki akar szivárogni, az ki is 
fog. És nem is ez volt a baj, a zsivaj, az önfeledt szórakozás, hanem 
az, hogy a nők csoportosan mennek el éjfél előtt, mintegy pa
rancsszóra, és mindig így van, a férfiak pedig maradnak, egészen 
hajnalig, reggelig. A  kártya, az ital miatt van, mondogatták a kíván
csiak, de amikor egyszer nadrág nélkül szaladt ki egy fiatal férfi a 
házból, már más is szóba jöhetett. És hát persze a Nejlonkertben, a 
legfélreesőbb helyen, észrevették, látták, a nemrég idehelyezett tiszt 
arcát simogatta, és hát a kocsija Ls o lto tt parkolt a rossz hírű fővá
rosi lokál előtt, ha „éppen” arra járt. Igen, a hír terjedni kezdett, és 
nőtt, nőtt megállíthatatlanul, és már ő is tudta, visszahallotta, és 
csak szömyülködött, pedig igaz volt minden és még oly sok más dolog 
is. Az ünneplő tömegben látta az ismerősöket és azokat, akik csak 
azért jöttek el, hogy hátha történik valami nem mindennapi, látta a 
mélázókat, a méreg- és bűnkeverőket, az egyletek és egyházak elöl
járóit és az egészen piciny gyerekeket is, akik futkostak, szinte 
megállás nélkül, körbe-körbe, finom, piros masnis cipőjükben, fris
sen mosott hajjal, tiszta, kivasalt ruhában, és arra gondolt, pedig 
mennyire nem akart, ami majd ezután jön, a tánc, a szónoklatok és 
a habzó jókedv után, ott a szobában, ahol már annyian megfordultak 
különböző céllal és szándékkal, hogy utána öröm vagy kétségek 
közepette távozzanak és jöjjenek újra. A  feleség ránézett, kérőn, el



kellett engednie a támaszt, és már érezte, látta, mint bukik hátra a 
szentek és a félhomály közé, de azért állott, még igen.

És később is. Vidámnak tűnt, felhőtlennek, a lány, aki ugyan 
már feleség volt, de mégis olyan lányos, ezt mondta neki mindenki, 
és csókolgatták, tapogatták, hogy szinte már kellemetlen volt, rajta 
tartotta a szemét, ne igyál sokat, drágám, kíméld magad, hisz tu
dod..., olyanok voltak ezek a szavak a férfi számára, mintha tűkkel, 
szögekkel szúrkálnák a legérzékenyebb helyen, már-már vérzett, 
akaratlanul is a mellét dörzsölte, majd már tudatosan, lopva az 
ujjaira pislantott, véres? vörös? nem, de fájt, mindene fájt.

A  lány persze, nem volt szűz. És ezt a férfi is tudta. És ez még 
rosszabb, még rosszabb, hisz ismeri a fortélyt, a dolgokat, nincs 
kimagyarázkodás, félreértés, majd holnap, drágám, ha kipihened 
magad, majd ha nyugodt leszel és így tovább, nem, erre nem számít
hat. Pedig próbálkozott ő már, kísérletezett, mert hát kedvelte a 
nőket, a mozgásukat, az illatukat, a rúzs színét, fényét, anyagát, még 
erőszakoskodott is, de nem ment, hiába minden, a gyomra begör
csölt, keserűt érzett a szájában, legszívesebben ordított volna ilyen
kor. A lánynak még tetszett is, ahogy mondta, majd az esküvő után, 
akkor mindent szabad, tudod, én régimódi vagyok, jó? kibírjuk, 
nem? és felnevetett, talán, és kacsintott hozzá.

A barátja messziről nézte és mosolygott. Ő másmilyen volt. 
Szabadabb, kötetlenebb. Tudta, hogy mi lesz. Hozzá nem lehet 
hűtlen. Ez m egnyugtatta, habár nem volt k im ondottan er
kölcscsősz. Kedvelte a férfit. Ennyi az egész.

Az orvosnak muszáj volt innia. Égett a gyomra. A  gyehenna 
lángol odabenn, és már-már magát is a tűzben látta, őrültség, 
pezsgő kell, kell, és nem érdekelte felesége szúrós szeme, nem, mást 
úgysem tehetek. És amikor már úgy-ahogy lehűlt, vagy inkább fino
man eltompult, nem is nézett ki minden olyan borzasztónak, mo
solygott újból, sőt táncolt is, élvezte a zenét, szándékosan nem akart 
r á gondolni, kellemesen melege volt, homlokára kiültek az izzad
ság gyöngyei, bajusza fénylett, akár a foszfor a sötétben. De néha 
azért belérándult, vagy végigszaladt rajta a félelem. Nem, nem 
adom meg magam, bizonygatta, és még idő előtt elbúcsúzott az 
ünneplő társaságtól, gyengéden átkarolta a lányt, hogy milyen kar
csú, és milyen fiatal, Istenem, állapította meg újból és újból, és a



szoba felé mentek, ahol mint valami monstrum terpeszkedett a 
fehér, fekete plüssel letakart családi ágy.

A lány hosszasan fésülte a haját. Csupasz vállaira ráesett a fény. 
A férj cigarettázott és nézte a füstöt. Még öltönyben volt.

A lány a férfi felé fordult. Egészen lassan. Ruhátlanul. Mégsem 
annyira vékony, döbbent meg a férj. De hát milyen legyen, Istenem, 
milyen? Apró mellein ágaskodott a bimbó. És remegett. A  férj 
elnyomta a cigarettát és kinyújtotta a kezét. Érezte, ezt kell tennie. 
És ölelték egymást, csókolták. De nem úgy ment, ahogyan kellett 
volna. És utána se. A  lány már érteni kezdte. De még igyekezett. A 
férfi már tudott mindent, és végtelenül fáradt, elesett volt.

A  fiatal feleség jókedve mégsem ment el. Alkalmazkodni pró
bált. De azért becsapottnak érezte magát. Váratlanul tört rá a sírás. 
Szinte megmagyarázhatatlanul. És ez egy párszor megismétlődött. 
Enni kezdett. Főzni tanult. És álmaiban minden férfit levetkőzte
tett. Sikeresen diplomázott. Hatalmas dobostortával gratulált magá
nak. Megette az egészet. Nem sok kellett, hogy hányjon. Ennyit 
azért mégsem kellett volna, motyogta az ágyban. A férfi a másik 
szobában aludt. Ha otthon volt.

Tanítani kezdett. Feszes ruhákban járt. Sóvárogva néztek utána 
a fiúk a folyósón. És a széles karimájú kalapokat is szerette. Aho
gyan árnyék esik az arcára. Olyan misztikus vagy így, hallotta több
ször is. Es ez jólesett neki. Habár a probléma, a problémájuk távol
ról sem volt az. Nagyon is kézzelfogható, nagyon is, mondta néha, 
csak úgy magának, néha másnak is. Mert muszáj volt. Mégsem 
zárkózhatott el teljesen a házasságtól. A férj kedves, előzékeny, 
illatos és ápolt, de mindig a rendelőben, állandóan. Már nem is 
kérdezik- Tudják. És az a beszélgetés köztük, ha megjön. Éjjel. 
Néha. Szívem, mondja, és virágot hoz, bonbont, anyádnak, majd 
add át, mutat a finom papírba csomagolt valamire. És az a kölni 
rajta. Hogy árad a szobában, már magán is érzi. Még mindig izgatja 
a férfi. Már-már rákérdez. Mégis, milyen. Úgy. Vele. Velük. Egyszer 
el is kezdte. De abbamaradt Felkunkorodott és kifeslett, szétfoszlott 
a mondat. És benne lökések támadtak, viharok. Alig lehetett lecsil
lapítani. Dobálta magát és láz ütött ki rajta.

Másnap a legszebb ruháját húzta fel. A legámyékosabb kalappal, 
és csak mosolygott az osztályban. Nagyon lassan terpeszkedett szét. 
Olyan furcsa érzés volt. Bódító. Hűvösség szaladt fel a combjain.



Bugyi nem volt rajta. Először csak egy ceruza esett le. Majd később 
mind több. Radír is, körző, vonalzó. Már az egész diáksereg a padok 
alatt. Jó volt, annyira jó és új, emlékezett vissza napokkal később 
otthon. Mert pihenést javasoltak neki. És idegnyugtatókat. A meg- 
meglibbenő függönyt figyelte és ujjait a cukrászdából rendelt torta 
vastag, fénylő krémjébe dugta. Hízott. Feltartóztathatatlanul.

Az egyik kollégája kerülgetni kezdte. Óvatosan persze. Nem 
akarta hírbe hozni, habár mindenki tudta, másképp folynak a dol
gok, mint kellene. Figyelmes volt vele, előzékeny. Ismerte a férjét. 
Annak idején még meg is fordult nála. De azért másmilyen volt. 
Hetek múltán fogta meg a nő derekát. És nem tapintott ki rajta fűzőt. 
Tudta, hogy mit csinált az osztályban, a diákok előtt. Ez izgatta őt a 
legjobban. A  nő nem ódzkodott. Testén egymás után futottak végig 
a hullámok. Keble megrázkódott. A férfi nézte és lassan szédülés 
kapta el.

Tanítás után ment fel hozzá a nő. Mielőtt belépett volna a 
kapun, körülnézett, habár nem nagyon zavartatta magát. Már nem 
volt miért. Ódon, sötét lépcsőházba került. Vizeletszag terjengett. 
Nekiment egy üres vödörnek. Az csörömpölve zuhant le a pincébe. 
Megdermedt. Félelem, majd düh fogta el. Legszívesebben visszafor
dult volna. De nem lehetett. Ott állt előtte a férfi. Fölvezette. Óriás 
macska aludt a díványon. A falakon szőnyegek voltak A rolók félig 
lehúzva. Megcsapta a frissen borotvált arc szaga. Akaratlanul is 
hátralépett. De nem kell mindenre figyelni, nem, nem. Meg hát izgult 
is. Ő lesz a második, hát hülye vagyok én! az első, az első, ebben a 
házasságban, még remegett is egy kicsit, ugyan, hát csináltam már, 
finom harisnyát húzott, a pántokra külön ügyelt, telt dereka vonzó 
volt a sötétkék selyemruhában, a férfi leültette a hatalmas fotelbe, 
szinte belesüllyedt, alig látszott ki belőle, pedig nem volt apró, 
kivillant a térde, majdnem a feje magasságába került, fel akarta 
húzni magát, ki akart kecmeregni innen, de nehezen ment. A férfi 
vele szemben a puffon, még ilyen szorult állapotban is látta,tiszta
ság, rend mindenhol, de ő papucsban volt, ezt utálta, ezt a familiari- 
tást, ezt az otthonosságot, mintha ő is, a fiatal asszony, csak egy régi 
tárgy lenne itt, már-már szólni akart, de a férfi megelőzte, teát 
kérsz, vagy valami mást? Száraz hangon szólt, és ő is érezte, termé
szetellenes így, egy kicsit előredőlt, összehúzta a szemét, mint a 
róka hunyorított, a válaszra persze, hogy nem volt kíváncsi, tedd



szét, nyögdécselte, és az arca már egészen megnyúlt, csináld úgy, 
ahogyan azt az osztályban tetted.

A  nő estéiig maradt. Muszáj otthon ennem, konstatálta lefelé 
menet, csak így lakhatom jól.

De azért fel-felugrott a férfihoz. Kellett. Ezzel tartozott magá
nak, azonban szerelmes mégsem volt. És ez olyan furcsa. Régen azt 
hitte, csak ilyen állapotban, ez alatt a forró érzés alatt történhetik 
meg minden. De most nem. Ment ez így is. Anélkül is. A  rossz 
kölniillatra sem ügyelt már annyira, és a férfi is keményebb lett. 
Elszántabb. Azért még néha felvillantotta a combját az osztályban a 
pad alatt. Jó volt azt tudni, hogy egyből hullani kezdenek a ceruzák.

A  férj sejtette az ügyet. A  kollégával. Még stimmelt is így. 
Legalább nyugton hagyja. Nincs szemrehányás, célozgatás. De még
sem volt egészen nyugodt. Sőt egyáltalán nem. Ott belül ágált min
den, a szív is, a gyomor is. És már szaglászta is az asszonyt. Ismeret
len illatokat szimatolt. Már-már felelősségre vonta volna. De ilyen 
messzire mégsem merészkedett. Mit akarsz, szólt nevetve a nő. Es ő 
leforrázódott. Úgy húzódott vissza, mint egy megvert állat. Semmi, 
motyogta, és nyelte, nyelte a beálló, óceánmélységű csöndet.

Mit is csináljon. Mert erre nem gondolt. A  féltékenységre. Rö- 
hej, de így van. Új kalandokba bocsátkozott. Zajos volt a rendelő 
éjszakánként. Ismeretlen arcok tűntek fel a lámpa fényében, majd 
később a sezlonon. de valahogy mindig ott táncolt a szeme előtt a 
kép, pontosabban a képsor, hogy megfogják, megragadják a feleség 
combját, szőrös, férfias kezek, és ő, az asszony, gurgulázik a kéjtől, 
nem tudta elhessegetni, összezavarni mindezt, teljesen megszállta, 
már mindenhol ez volt, amerre nézett. Te nem figyelsz, szólt a 
partner, ne sérts meg, kérlek!

És inni kezdett. Kegyetlenül. Páciensei félrehúzódtak a savanyú 
leheletétől. Pedig adott magára, és mégis. És fogyott. Lötyögött 
rajta a kabát, a nadrág, arcán mély ráncok jelentek meg, akár az 
árkok, akár az árkok, mondogatta, amikor belenézett a tükörbe, a 
nyaka elfonnyadt, a gyomra fájt, beteg vagyok, beteg, bizonygatta az 
asszonynak és otthon maradt, az ágyban, és nézte a terebélyesedő 
nőt, az erőt benne, a lendületet, és azt, hogy mennyire idegesíti, 
zavarja őt a jelenlétével, csapkod, emelt hangon beszél vele, soha 
sincs ideje rá, rá a férjére.



Az aszony nem állt meg. A kolléga után más jött és így tovább. 
És mintha már a szerelem is megérintette volna. Igen, ott volt és 
felkínálta magát. Az iskolában jól dolgozott. Szeretni kezdték. Úgy, 
sajátosan. Vidámságot vitt be a komor épületbe, a szürkés boltívek 
alá, az olajos padlójú tantermekbe, az elaggott, megsavanyodott 
szívekbe, csak az igazgató volt vele szemben távolságtartó, a szigorú 
arcú, aranykeretes szemüvegű, őszülő férfi, csak ő nézte mindezt 
rossz szemmel, kétkedve, keserű ízzel a szájában, a feleségére gon
dolt, a hektikás, halálsápadt, pici-kis nőre, hosszú orrára, tűvékony, 
rángatózó, vértelen ajkára, a testére, melyet, ha bír, a sötétben tart, 
óvja, ugyan mitől, ugyan kitől? És az öregedő férfi már otthon is 
haragos, kötekedő volt, már-már arra gondolt, elmegy a férjhez, 
beszámol neki, elmondja, nincs ez így rendben, jól, tenni kell valamit, 
a tekintély a hírnév, a diákok, a szülők, de éjszakánként, egészen 
váratlanul, mint amikor belenyilall a szívbe a fájdalom, megjelent 
előtte a hájas nő képe, és nem volt nyugta, nem, nem. Az iskolában 
azon kapta rajta magát, hogy a szűk folyósókon utánasettenkedik, 
szaglászik, lesi a beugrókból, zavartan bólintott ilyenkor egy-egy 
elkésett, siető diáknak, szívdobogást kapott, mit csinálok, mit? mit? 
Kiverte a veríték. Beteget jelentett, mégis bement.

Hívatta az asszonyt. Nyájasan kínálta a hellyel. Komédiázott,vic
celt, felállt, egész közel ment hozzá, a nő hideg maradt, ezt már 
nem, így nem, és teljesen bezárkózott. Rövid ideig maradt.

Fölkavarta az eset. Már-már szánni kezdte a férjét. Itt vagyok, 
már itt?

A  férj egészen lefogyott, már nem is dolgozott, szemei beestek, 
elvesztek, elgurultak, rémült meg időnként az asszony, a tüdeje 
sípolt, ajka cserepes, arcán halvány foltok, rémálmai vannak, hallu- 
cinál, ki-kiugrál az ágyból, férfinevekkel vagdalózik, éjjel kitárja az 
ablakot, beleordít, -röhög a csendes éjszakába. Az orvos már min
dennapos, nyugtató, altató, mi a baja, mi? nem tudom, asszonyom, 
nem. Tél volt, amikor meghalt. És olyan sokat harangoztak a város
ban. A szíve, megszakadt a szíve, mondta később egy jóbarát. Lehet, 
de más is lehetett, felelte az asszony. Mi mást tehetett?

Száraz szemmel állt a koporsó mellett. Tudta, a diákjai, tőle nem 
messze, minden mozdulatát lesik.

Eladta a rendelőt. Megtanult vezetni. És tovább hízott. Gyorsan 
múltak az évek.



Magához vett egy lányt. Később a gyámja lett. Pénzelte, támo
gatta. Valahogy elfáradt, ellustult. Szétfolytam, konstatálta hidegen. 
De semmi sem változott. Ilyen fiatalon, így a barátnők, az is
merősök, a mindjobban ritkuló szeretők. Elteltem, mit csináljak. 
Otthagyta az iskolát. Zsúfolt szobájában olvasgatott, cukorkát szo
pogatott.

Őszült. Nem festette be a haját. Nehezére esett kimozdulni. A  
„lánya” férjhez ment. Újak jöttek. Mindig jöttek és mentek. A kocsi 
a garázsban volt. Évek óta nem hajtotta ld. Néha eszébe jutott az 
ura. A jóvágású arc, majd a kétségbeesett szem, az alig-alig szem, 
majd a halottsovány test és így tovább. Mintha nem is én lettem 
volna, mintha nem is velem történt volna. A  szoba plüsseit nézte, 
majd a kicsiny kibetonozott teret az ablakon keresztül. Egy régi, 
gyermekkorában tanult dal jutott az eszébe, egy mondattöredék: 
„Ránk dohosul az idő...” Aludni szeretett volna. Örökre.



MAJDNEM RIPORT





MAJDNEM RIPORT

Ülök az Örökmozgóban. (Olvasom, ma már ez sincs meg. Úgy 
kocsmásan, füstösen.) A mellettem levő asztalnál a bordó színű férfi. 
Igen, az arca akár valami mélyvörös bársony. No, ráncok vannak 
benne, meg sebhelyek is, de a színe, a színe. Mereven bámul az 
üvegre. Szinte hozzátapad. De t é n y l e g  csak az üveget nézheti, 
ezt a négyszög alakú táblát, nem a k i n t e t, ahogy ott mennek, 
sétálnak, sietnek. Habár nem is nagyon lehetne azt már látni, söté
tedik, olvadnak az alkonyban a fények arra, szóval ül mereven, mint 
valami bábu, a szeme sem rebben. Csak néha mozdul meg a jobbja. 
Az előtte álló pohárért. És az is bordó vagy mélyvörös, ami benne 
van. És issza. Kegyetlenül. Mintha beszélne is. De nem biztos, hogy 
ő. Körül is néztem. Nincsenek sokan. A szőke pincérlány (minde
nes?) az asztalok fölé néz, vagy fölmegy egy kis lépcsőn valamerre, 
maga után akasztja a zsinórt, csak bennfenteseknek, hisz érthető. 
De mintha megint szólna, nyögdécselne valaki itt a közelben. Akár- 
ha préselnék a szavakat, kipréselnék. Az üvegen túl már egészen 
sötét. És biztosan zaj és lárma. Kora délután érkeztem a nemzetközi 
gyorssal. Gyorsan, kényelmesen. Kellemes meleg volt, finom, puha 
ülés. És alig nyüzsgés. Fizették, oly jó volt ezt tudni. A határőr kérdi, 
mi maga: színész, hogy föllépni megy. Föl.

Még nincs tél, de a közelben van. Nyulakat látok meg őzeket. A  
táj emígy kopár. Szinte kegyetlenül az.

A kaszárnyák maradtak. Az egyenruhák is. És azok az otromba 
teherautók is. A színük, a színük, az nem mindennapi. És a sapka is, 
a ruha. A  szoknya alá húzott mackó, a százéves nagykabát, mégis, 
mégis hevesen ver a szívem, de azért a lezsert játszom, tényleg, maga 
színész, reggel még az osztályban voltam, pár nappal előtte hívtak 
telefonon, már kész, minden kész, közben csöngettek, száguldozott 
a hang a régi folyósókon, néha azt hiszem, Kosztolányi még a sírjá
ban is hallja, hisz itt is élt, a földszinten, a szolgálati lakásban, éjjel 
is fölriadhatott, apa, miért nem kolompolnak már, miért? a padlás



ra csak engedéllyel lehet fölmenni, rengeteg kacat, emlék, zászló 
meg efféle, gipszfigurák, portrék, el van rendezve minden, és akkor 
rohantam az állomásra, alig poggyász, csak úgy fiúsán persze, már a 
peronon igazoltattak, húzom elő a hivatalos papírt, most először 
tehetem, nem ez kell, mordulnak rám, a pénz, a pénz. És már bent a 
kocsiban, szép, finom ülés. Kellemes meleg. Lassan megy a táj, 
kényelmesen.

Arra gondolok, ami majd ott lesz, fönn, Budapesten, a klubban, 
és arra, mit is kell még tennem előtte, merre is mennem, rohannom. 
A  kupéban egy fiú és egy lány ül, a nagyváros térképével az ölükben, 
hogy mutassam meg nekik ezt meg azt, kérnek, és hogy mondják 
fönt és lent, kint és bent magyarul, és még sok mást, a kiejtés, az írás 
érdekli őket, egy-két napig maradnak, még nem voltak ott sohasem, 
hogy lehet ez, Istenem, azelőtt sem értettem, hisz itt van a szomszéd
ban, csak fölszállsz a vonatra, vagy már-már gyalog, hallottunk róla, 
mesélik, egymás szavába vágva, de mi mennyibe kerül? Mi az ára?

Nem, nem gondolok a számlákra. Hisz van pénzem, fizettek, no 
nem mindent, de jó volt ezt tudni. Olyan biztonságos, elringató.

A szürke tűzfalakat már látom, majd az óriás gömböket is, és a 
kacskaringós, ezüstszínű hővezetékeket, és hát persze már a villa
mos is sárgállik, arra, messze, írtam róla, a meggyszínűről is, ami itt, 
nálunk van/volt, de most nem ez érdekel.

A  pályaudvaron a fiatal párral, hogy hol váltsanak és mennyit, 
meg hát a szállás, igen, engem is izgatott, de most más, egészen az, 
izzadt arab arcok körülöttünk, a legtöbbet adom, uram, higgye el.

Látom a hosszú-hosszú szerelvényeket és hevesen ver a szívem. 
Olyan rég utaztam már, úgy igazából, nálunk, nálunk most más 
szelek fújnak, más a világ.

Lefelé menet a lépcsőn ismerős, otthoni arc. De csak bólintás, 
hidegen. Hát így alakulnak a dolgok! Mi hibáztuk el? Büszkeség, 
pironkodás?

A szállás jó. Itt tanuló, volt diákjaim szerezték. De ezért velük 
kell lenni, nem nehéz, de mennék e g y e d ü l  másfelé is. Estére 
várnak, persze hogy várnak, vissza, ide, a harmadik emeletre.

Az épület elegáns. Ahol most L.-re várok A  vállalat bérli neki 
itt a lakást. Lejön. Fölvezet. Spagettit főz, mégsem o l y a n ,  pedig 
olasz, L. milánói, ott tanult, most itt dolgozik. így is lehet.



Éjjel a volt diákokkal a harmadik emeleten. Magasabbak, meg- 
lettebbek, mint én. Mit mondjak nekik, mit mondhatok?

Alig aludtam. Óriási a hőség idebenn. A egyik fal csupa üveg. 
Kora reggel rám zuhant a fény, a nap. Ha kinyitom az ablakot, 
pokoli zaj, lárma. Kollégiumban lakom. Az egyikről, vagy hét-nyolc 
emeletes, a barátom mesélte, aki itt tanult, alakult, leugrott egy pár, 
talán kézen fogva, ezt már én vagy ő teszi hozzá? Dél-amerikaiak 
voltak, repült utánuk a ponchójuk, úgy bizony.

Délelőtt rohanok a pénzért, amit itt kell felvenni. És hullafáradt 
vagyok, a zuhany alá állnék, napokig, de hülyeség, fellépésem van a 
Kossuth Klubban, maga színész, jut eszembe, valóban az?

A Délinél ülök. A  beton kerthelyiségben. Pedig már majdnem 
tél. Vörösbort iszom. Előttem autók, buszok. Fiatal lányok állnak 
meg egy pillanatra. Fenekükön feszül a nadrág. Arcuk, mint halott 
hold.

A vonat pontos. Ez nagy szó. Jössz a peronon. Úgy várok rád, 
mintha ez természetes lenne.

Előbb érkezem. Téblábolok. Jöjjön később. Nyugodtan. Ismert 
színészek mondják a szöveget. Utóbb tudom meg. A  bevezetőben 
Szabadkát említik. Ülök a széken. Majd felállók. Fellépek.

Késő este. Ma van a születésnapod. L. irodalmi szalont említ. 
Mégis sörözni megyünk. A  rokonfiú Prágában tanul. Kivittem a z t  
a könyvet a konyhába, mondom. Még nem is olyan rossz hely az 
neki. Másként látod te, mondja nekem, o d a á t r ó  1.

Nyugodt éjszaka. Csak a gyomor rándul.
Ülök az Örökmozgóban. A bordó színű férfi feláll. A  szőke lány

hoz megy. Lassan, óvatosan. Nem beszél, csak mutat. Poharat tesz
nek elé. Előbb vodka (orosz), majd vörösbor, majd kóla. Egyhajtás- 
ra kiissza. Rezzenetlen arccal. A következőt már nem várom meg.



ÚJRA FÖNT

Hát igen. Budapest nekünk most nagyon drága. De mi nem az, 
mi nem az? Vagy minden olcsó, végérvényesen? Hol vannak azok 
az idők, mikor csak úgy, mellényzsebből, farzsebből fizettük ki a 
várost, mindazt, amit nyújtott, adott. Egészen fiatalon élvezked- 
tünk. Elegáns éttermekben tömtük magunkba az ételt, öntöttük le 
a hamvas vagy lóerős borokat, szolgálatkész, de számító pincérek
kel, főurakkal körülvéve. Finom könyvesboltokba jártunk, vastag 
könyveket, színes albumokat vásároltunk, és mindezt csak úgy a 
kiszsebből. így volt természetes. Logikus. Nincs számolgatás, beosz
tás. Mindez jött. Könnyedén. Elegánsan. Most nem. Most már nem. 
Nehéz zsákkal a hátunkon megyünk a R. utcában. Gyalogolni jó. 
De hideg van. És olyan szürke itt benn a levegő. A neonfények 
szétolvadnak a januári délutánban. Egy sarok. Még egy. És ott a 
halványbarna épület. Egyszerű, szolid, meleg is lehetne, mégsem az. 
Több emeletes. A portán, a halványzöld asztal fölött, megviselt, 
öreg arc. Alig mozog, alig él. Seszínű haj és szeszín ű szem. A háttér
ben falióra ketyeg. Es arra már majdnem sötét van.

Kulcsot kapunk és irány a tetőtér. A lift megy. Visz föl a magas
ba alig hallhatóan. A tükörbe bámulunk az erős fényben. Őszül a haj, 
de nem én, motyogom.

A  tizenkét ágyas szobában hőség, égre kitárt ablak és valami 
zavartság. Gyűrött lepedők, behorpadt, hajszálas párnák, asztalon 
maradt ételmaradék. Ezt látom még.

Csak nem menekültek? kérdi az ügyeletes hölgy, aki, mint 
később kiderült, tényleg az. Most szegezik nekem másodszor ezt a 
kérdést. Először még a nyáron, a vonaton, nem is értettem igazán, 
azt hittem nem is nekem szól, valaki másnak, hátra is akartam 
fordulni, de akkor belém csapott a tudat, annak a tudata, hogy igen, 
valóban engem céloztak meg. És most sem volt könnyebb, vagy csak 
egy csöppnyivel, valami hajszállal, nem, dadogtuk, és olyan keserű



lett minden. Kint is, bent is. A szoba már zúgott, a égő rosszul égett, 
a torkom kiszáradt, a fejem súlyos, lehetetlen nyűg.

De nem volt itt senki. Rajtunk kívül. Egyedül ültünk. Ki-ki a 
maga ágyán. De bármikor jöhetnek. Lenyomhatják a kilincset. Be
rakhatják a csomagot a kinti szekrénybe. Fölmászhatnak a fölső 
fekhelyre, a kicsiny létrán, akárha már az égbe másznának, hisz 
annyira magasan, fönn vagyunk.

A szemközti épület homlokzatán aranyszínű berakások, minták. 
A  betört üvegű kisablakban piszkos galambok forgolódnak. Ezt 
már násnap látjuk. Délelőtt, épp az indulás előtt.

Most ott csak sötét van. Mintha nem is lenne semmi. Mintha 
csak ez az épület állna itt. És továbbra is meleg van. Hiába zárjuk el 
a fűtést, tárjuk ki még jobban az ablakot. A szomszéd szobákból 
néha nesz. És a folyosón is. És valami meghatározhatatlan, halo- 
vány zümmögés. A nagyváros léte.

Másnap délután jött a lány. Utána az angol fiú. Majd a két öreg. 
Kárpátaljáról. És még jöttek. Szinte egymás után. Majdnem telt 
ház, minden nap.

A fiatal teológus Erdélyből érkezett. Egy fiút kísért Pontosabban 
vezetett. Az orvoshoz mennek. Be a kórházba. A  fiú pánik beteg. 
Először hallom. Hogy így nevezik. Látott valamit a forradalomban. 
És utána mintha szétszakadozott volna. Jobbra is indult meg balra is 
egyszerre. Nyugtatókkal kezelték. Majdnem teljesen elaludt. Most 
itt van. A Segítő Jobbra vár. Talán elérheti.

A lelkész egy filmről mesél. Szellemek is szerepelnek benne. 
Meg arról, hogy tizennégy éves korában súlyos műtéten esett át. 
Beállt a klinikai halál. Kívülről látta önmagát. Meg a rajta ügyködő 
orvosokat. Mérhetetlen nyugalomban. Visszarántották az életbe. 
Kell, hogy odaát legyen világ, mondja.

A fiú ül vagy fekszik. Ha nyitva van a szeme, egy pontra bámul.
Hazulról hozott ásványvizet iszik, ha szomjas. A bloody maiyt is 

ismerem, jegyzi meg. Csak úgy. És csinálja tovább azt, amit eddig.
A  két öreg orosz, nekünk már csak azoknak maradnak, jégeral- 

sóban alszik. Már ötven évvel ezelőtt is divatjamúlt ruhájuk a szé
ken. Németországba utaznak. Tanácskozásra. A  vízumra várnak. Itt 
szálltunk meg, nekünk ingyenes, mondja az egyik később. Az alig 
fényben olvas. Mozog a szája. Sokáig.



Egy roma az alsó ágyon. Zavarban van. A másik szobában az 
asszony és a gyerek. Ott van, ha teheti. De aludnia itt kell. így 
határozott az ügyeletes hölgy. Már a küszöbön bemutatkozott. Le
het, hogy így könnyebb. Elviselhetőbb.

Reggel felül az ágyban. Várnia kell. Hogy az erők, az energiák 
átalakuljanak.

A  lelkész ajánlja, nézzük meg a filmet. A szellemeset. Utána 
jöhet a csevej. A party. A másik világ.

Az ügyvéd alig észrevehetően került be. Csendes, finom ember. 
Komoly ügyekben jár-kel. Ezért van itt.Utazott fel. Ő is külföldi. 
Vagy majdnem az. A  fiatal lány melletti ágyon kap helyet. A fal 
felé fordul. Reggel meséli. Előbb a lánynak, utána nekünk, és mint 
majd később értesülünk róla, akinek csak tudja, még a két öregnek 
is, meg is zavarodtak szegények, alig találták meg a cipőt, még 
sohase láttam ilyet, formátlan, alaktalan, mint valami kilyukasztott 
massza, olyan filccel bélelt tér, igen, mondja az ügyvéd, egyesek 
szerint nem is az, más, más valaki, kénytelen volt odanézni, akarata 
ellenére látta, de ő diszkrét, úriember, hisz érti, meleg van, hőség, 
kánikula idebenn, a hölgy kitakarózott, mindene látszott, de hát ez 
természetes, vagyis az, hogy ez csak egy pillanat volt, utána már 
nézett is, bámult a sötét falba, meg hát a kinti égő az oka, bevilágít, 
szólt is már múltkor emiatt. A lány idegesen mentegetőzik. Vonag
lik az ajka. Ne zavartassa magát, így az ügyvéd, de lehet, hogy más, 
másvalaki, én erős vagyok. És már folytatja, a lánynak is, ő említette 
később, és majd nekünk is, Svájcban fölvettem egy csitrit, de nem is 
volt annyira az, miniszoknya, meg ilyen, nem én néztem, muszáj 
volt, kényszerítettek, adtam neki egy vastag katalógust, tegye a tér
dére, rejtőzködjön, de ő csak nevetett. Kérem, diszkrét vagyok, és 
elmosolyodik, ennyivel tartozunk egymásnak.

A  lány este nadrágot húzott a rózsaszín hálóing alá. Kérem, 
nekem férjem van, magyarázkodik.

A  fürdőben egy kis előszoba. Jó erős a fény. Olvasni, beszélgetni 
lehet. Este. Éjjel. Amikor odabenn az álmok sokasága csörren. Mit 
csörren, hangoskodik, kiabál.

De itt csend van. Nem használják agyon.
A  rádió híreket mond. A  napokat számláljuk, fekve az ágyon.
A  borosüvegeket már nem lehet akárhol pénzre váltani. Már 

nézik a címkét, a nagyságot, a formát.



Az Éjjeli menedékhelyet adják. A színház aluljárójában. Le kell 
menni. Fölötted a metró ugat.

Minek menjünk? Mi b e n n e  vagyunk. Mégis ott kuporgunk a 
széken. A színészek egészen közelről bámulnak ránk. Hol sötét van, 
hol pedig világos. És ömlik a baj, a rossz, amerre nézel.

Szótlanul megyünk haza. A  tizenkét ágyas szobába. A hányadik 
felvonás? kérded, a hányadik?



A SZABADKAI SZOBÁBAN

Ülünk az asztalnál. Először hárman, utána többen. Beszélge
tünk. Arról, hogy milyen volt. Nem is olyan régen. Pár évvel ezelőtt. 
Télen, nyáron. Meg tavasszal is. Nem kellett itt ülnünk és emlékez
nünk. Tettük a dolgunkat. Azt, amit kellett. Amit a belsőnk diktált. 
Jegy volt. Vonat volt. Megvoltak a nagyvárosok is. Berlin, Prága és 
így tovább. Na meg hát Isztambul. Nem számított az idő. Hogy jó 
vagy rossz. A vonatok vittek. Mindig kivittek. És nem volt akadé
koskodás, rettegés, veszteglés a határon. A határt egy szép, elkép
zelt vonalnak láttuk. Hol egyenes, hol kacskaringós. De vidám. 
Nem morcos, mord, és mindig visszafogadott. Lehetett rá gondolni. 
Félelem, irgalom nélkül. És ha épp rajta álltunk, nézhettünk előre 
is meg hátra is. Ha esett, mindkét oldalon esett és fordítva. És mikor 
már o d a k i n n  pöfögtünk, nem volt gyomorrángatózás, izzadás, 
citromsárga arc. Tudtuk, hogy van pénzünk, erőnk és sok-sok 
időnk. Na hát persze akkcr se volt rpp minden ilyen idillikus. A jó 
hírünket egyesek ismerték, legalábbis úgy vélték. Magyarázkodni 
akkor is kellett vagy lehetett. De könnyebben ment, föl se fogtuk, 
olyan velejárónak tűnt a dolog, az utazás tartozékának. Mint a 
bőrönd vagy a zsák. Megragadjuk vagy földobjuk a hátunkra. És 
már nem is gondolunk rá. Csak megyünk, haladunk.

És nagystílűén bántunk a nyelvekkel. Kóstolgattuk, majd hab
zsoltuk őket. Féktelen jókedvvel pengettük húrjaikat. Olyan 
könnyű, szinte nem is igaz. Mondjuk most, itt, az asztalnál, könyve
inkkel a hátunk mögött, meg a szigorúan egymáshoz illesztett spa- 
lettákkal, akárha csak ez lenne már, ez a szoba, a falon feszülő 
képek, a kárpit, a függő csengősor, ami talán egy német, egy valami
kori német város szimbóluma, igen, egy hajdani helyé, a mi szá
munkra legalábbis. És nézünk jobbra és balra, de az arcokba nem 
bámulunk. Minek súlyosbítani az amúgy is súlyos levegőt.

Csak ezt mutatom meg, mondja egyikünk, és már veszi is elő a 
színes fényképeket, meg ezt és ezt. És megint kattognak a kerekek,



száll a füst vagy a fekete gőz, látjuk, mint soha még, a z t a világot. 
A berlini metró huzatos állomását, a piszkos márványfalnak tá
maszkodó arabokat, a rajzokat és feliratokat a lejáróban, a kifestett, 
bundás kurvákat a romtemplomtól nem messze, Kreuzberg füstös 
kocsmáit, az apró képtárakat, ahol különféle jelek és kegytárgyak is 
kaphatók, nagyban, kicsiben, sárgán és vörösen. Már-már vinnénk 
is haza, de minek, hisz újra visszajöhetünk, akármikor. És megyünk 
tovább. A penzió szobája óriási. Állok az ablak előtt. És csend van. 
Mélységesen. Amott villog a város, ver a szív.

Es hát másfelé is visz az út. A csillag. Nem kell félni. Izgulni. 
Körmöt rágni. Kéken terül el a tenger. A  távolban fehér hajókat 
látni.

Istenem, hát ez a miénk? Mind? Igen, volt valamikor.
Ülünk az asztalnál. Először hárman, utána többen. Beszélge

tünk.
Kint lehet, hogy sötét van. Vagy már itt a reggel.

Ha a rádiót hallgatom, vagy nézem a tévét, úgy gondolok 
e z e k r e  a tájakra, mintha sohasem hallottam volna róluk, fülem
ben nyüzsgésük, zajuk, orromban illatuk, szaguk, de én csak der- 
medten bambulok, mélázok, i d e g e n ü l  rebben a szemem. És ha 
nyúlok, a r r a ,  f e l é j ü k ,  ügyetlenül teszem.



SZABADKAI CSENDÉLET

A pénzt persze hogy nem kaptuk meg. Közben elmúlt egy hét. 
Majd még egy. Majd még egy. Úgy üzenték meg. Lóhalálban. Szom
bat délelőtt be lehet menni. Föl lehet venni. Mintha annyi lenne. 
Annyi. Semennyi. Majdnem semennyi, mondogatom magamban. 
Zsebbe dugom a kezem. Gyürkélem a papírt, a zöld papírt, ami már 
délután ennyit sem ér. És hát holnap és azután? A  bankba nem 
lehet bemenni. Annyian vannak. És már megint csak nagyon keve
set adnak. Közben szökik az árusoknál a márka. Kiszökött végérvé
nyesen. Mint ama szellem a palackból. De az talán jó is lehetett. Egy 
picit. Egy icipicit. És hát jóképű is. Na nem mindig. Csak úgy. Néha. 
Micsoda pofák, borostás arcok. És mindenikük krákog. Köp. Már- 
már megfogják a kezem. Vesznek, ők mindent megvesznek, és per
sze adnak is.

Az üzletbe megyek. Az áruházba. És csak bámulok magam elé. 
Majd jobbra is, balra is.

Hideg van. Zöld, k a p o t t  kabátban vagyok. Egy ismerős 
hozta. Jó lélekkel. Onnan, ahol Európa van. A férj viselte. Fiatalon 
meghalt. Valamivel alacsonyabb lehetett nálam. Tengerész volt. 
Pontosabban asztalos a hajón. Óriási utakat tettek meg. Mindig 
vitte magával az asszonyt. Hatalmas hajókon utazott. Fúrt-faragott. 
Este pedig nézte a hunyorgó csillagokat vagy esőkabátban a zuhogó 
esőt. Már akkor ivott. Keményen. Elszántsággal. Szinte fogcsikor
gatva. Markolta a fedélzet korlátját. Majdnem minden este. A nő az 
elején könnyedén vette. Élvezte a tenger sós szagát. A felbukkanó 
fehér madarakat. És azt, hogy a kapitány tengeribeteg. Naponta 
többször hány. De azért szép marad az egyenruhája, tejfehér. A 
kikötőben, ha tovább maradtak, vásárolt, bámészkodott. Új nyel
vekkel, fajokkal ismerkedett. És alig gondolt az alföldi városra, 
ahonnan Németországba került. A német férfi szerette azt, ami 
más. így vette el. Ilyen egyszerűen. Majd vége szakadtak a nagy, 
hosszú utak. A férj legyengült, és csak az üveget nézte már. Ha



akarta, egy láda sört is megivott. Ha akarta. És sűrűn megtörtént ez. 
Egészen elfogyott, mire meghalt, mesélte az asszony. Amikor hozta 
a kabátot. Nem lestrapált. Még áll a lábán. Az utolsó napokat egy 
birtokon töltötték. Szép, de régi házban. Tél volt. Megállás nélkül 
esett a hó. A férfi már csak feküdt. És semerre sem nézett. Magára 
gyújtotta a szobát. A szép bútorok égni kezdtek. De nem lett tragé
dia. Csak később. A hét végén. Akkor halt meg. Szótlanul.

A cipőm is ajándék. Jó bőr. Nem engedi be a vizet, a lucskot. 
Szintén európai. Vannak jó emberek, persze hogy vannak.

Sikerült pénzt kapnom a bankban. Az, amit meg akartam venni, 
már nincsen. Amott u^yan van, de már más az ára.

Sétálok az utcán. Újra hideg van. És fáj a hátam, a lábam.
Fogytán a szén. És tüzelni kell.
Lesem az időt. Ki-kinézek az ablakon. Borul, majd havazik.
Ahol vagyok, mindenki ideges. Elmegy az áram, majd visszajön. 

Kabátban keresem a pénzt. így kellene mondanom. De ebből csak a 
kabát az igaz.

Apám két zsák szenet hoz. Egymaga cipeli fel a második emelet
re. Nézem, csak nézem, minden lépésem fáj. Az ideg, az ideg be- 
csípődhetett, mondják.

Meleg a kályha. És hétvége van.
Mást kellene írni. Egészen mást. Még majd krónikás leszek.
Becsípődött az ideg. Kimegyek az előszobába. Nézem a két zsák 

szenet. Apámra gondolok. Meg a biciklire, amin eltolta. Meg hogy 
hátha 10-éig megérkezik a nyugdíj. Állhat a sorba. Már jó korán.

Nincs kedvem bemenni a meleg szobába.
A falat fogom, tapogatom.
Mindkettőhöz túl öreg vagyok már. A szidáshoz és a káromko

dáshoz. És hát a harmadikhoz is. Már csak a vers miatt. De nehéz, 
nehéz visszafojtani.



A NAGY KALAND

Beszélgetünk vagy hallgatunk a nagy kalandról. Hogy milyen is 
lesz, meg merre is indulunk akkor. Igen, elérkezett a nagy változás 
ideje. Ha nem is mondjuk ki a szavakat, a szöveg magát írja ott 
belül. Ezért épp mindegy, hogy szólunk vagy hallgatunk. A kaland 
alakul, bontakozik, ha akarjuk, ha nem. Izgalmat érzünk, a történé
sek előtti csendre figyelünk, színeket látunk, alakokat, meg hogy a 
rügyek fakadnak, és az utak is vezetnek valahová. Pedig azt hittük, 
szóval is meg anélkül, az ívások ideje már lejárt, a vacok valahogy 
megmarad, és a fű is, ha egészen sárgán is, a parton. Habár. Kinek 
kellett mindez jó pár évvel ezelőtt? Kilökött magából, mint valami 
rosszkor jött kölyköt. És még röhögtünk is rajta. így kell nekünk. 
Vagy másképp volt. Eszünkbe se jutott, hogy gondoljunk rá. Föl se 
vettük, nem is ismertük, nem akartuk. Nem foglalkoztatott. Ha 
tehettük, és mindent megtettünk ezért, rohantunk el innen. Csak 
más legyen! csak más. Uj ital és illat, hús, szemérem. Szem és 
csillogás. Csak más legyen. És akkor jöttünk vissza. Mert azért 
mindig vissza k e l l e t t  jönni. Nem tudtuk, miért, nem is érdekelt, 
de rendre megérkeztünk, nem, nem érdekes, mondtuk és már ter
veztünk is újból. Fehér hajókról beszéltünk, marókék tengerekről, 
ezek mindig szóba kerültek, nélkülük nem volt vágy, álom, és azt 
sem tudtuk, hogy buckák vannak odébb. De nem igaz. Gyerekko
romban sokszor jártam a r r a ,  úgy szerettem a homok szagát, meg 
az akácost is. Anyámékkal májusban kijártunk, virágzik az akác, 
Istenem, ott kell lennünk. Ott is voltunk, ültünk vagy heverésztünk 
a zöld, döngicsélő csendben, milyen jó is volt. Se egy rossz szó, egy 
durcás mozdulat. Felfedező utakra indultam, ha sikerült kislisszen- 
nem a körből, árkokat ugrottam át, derékig érő fűben lépdeltem, 
árvalányhajat szedtem, fönn futott az ég, tisztásokra értem, nem 
volt senki, t e l j e s e n  egyedül voltam, ujjaimat beletúrtam a friss 
földkupacba, éreztem kellemes hűvösségét, bokrok alá feküdtem, 
mindenhol olyan, mintha finoman forrna a víz, igen ez, a pezsdítő,



andalító hang. Ez is, az is egyszerre. Csak tőlem függ, csak tőlem. 
Nem messze sípolt a mozdony. Vidáman néztem utána. Tiszta, 
egészen tiszta lélekkel.

De nőttünk, és változtak a dolgok. Máshol bandukoltunk a fák 
alatt, hegyeket másztunk, apró, jéghideg tavakban fürödtünk, ide
gen szavakat mormoltunk, előttünk volt az új, alig győztük. És 
feldobott, magával ragadott, görgetett, de azért, mint tudjuk, mégis 
visszatértünk, nem, nem azért, csak egy kis pihenés, erőgyűjtés, 
mondtuk, szélcsend, ennyi az egész.

Közben mind többen, akik azelőtt sohase rugaszkodtak el, vagy 
csak ritkán, akkor is fogcsikorgatva, valahogy kint maradtak, elma
radtak, nem tértek vissza, mi ez, mondtuk, és eszünkbe jutott egy- 
egy hang vagy mozdulat, vagy tán a tó illata is a r é g b ő l ,  hogy van 
ez, ki érti már. De újból tervet szövögettünk, enélkül nincs semmi, 
nem lehet.

És megint a hegyek, a sziklák, a kormos városok. És így tovább, 
és így tovább.

De az a pillanat, amikor úgy éreztük, most muszáj, igen, más
képpen nem lehet, megállni, visszafordulni, szinte röstellkedve néz
tünk egymás szemébe, de így volt, mind élesebben és élesebben 
fogalmazódott meg, már a végén annyira, hogy szinte vártuk, szag
lásztunk utána. Magyarázni, okoskodni nem akartunk Van sors is, 
mondanánk most, de ez se biztos. És már-már üres városba tértünk 
vissza. Pontosabban kicserélt városba. Mi, a nagy utazók, kalando
rok, akiknek aprópénz az itteni, de mégis, valahogy szükség volt rá. 
Kellett. Jó, ha csörgött. És mindjobban esett.

De nem lehetett így. Sokáig. Megbolydult minden. Az utolsó 
kalandra készülünk. Mint soha még. Többet gondolunk arra, ami itt 
marad, mintsem az ismeretlen újra. Pedig az az igazi, és mégis. Ha 
ránk jön a z  a pillanat, ránk szakad?

Beszélgetünk, vagy hallgatunk a nagy kalandról. Valaki közü
lünk a v e r b á s z i  pöfögő motorjait hallja odakintről. Ugyan, 
ilyen nincs, legyintünk, de mindannyian remegő szívvel fordulunk 
az ajtó felé, ahol valami meghatározhatatlan kaparászást vélünk 
felfedezni.



FÖLMONDÁSOM TÖRTÉNETE

Megyek át a város központján. Tűz a nap. Alig van árnyék. Egy 
levél se rebben. Áll a levegő. Megállt. Szinte végérvényesen. Csak 
én megyek ebben a vakító fényben, napban. A nagy, sárga épület 
felé. Határozottan. Elszántan. Tudván, mit akarok. Tudván, hogy 
miért. Sehol egy galamb. Üres a korzó, a tér. És hát árnyék is alig. 
Frissen vasalt ing tapad izzadt hátamra, mellemre. Cipőm villog a 
déli napon. A táskám nem hoztam. Minek? Nézem az iskola épüle
tét. A hatalmas, többemeletes, nagypadlásos (mindenféle limlom, 
szemét, szobor, divatból kiment zászló, bojt, címer, papír, irat van 
olt fönn) sarki házat, a tölgyfa kaput, a fekete „cégért” a falon, 
Kosztolányi őszülő szobrát odább, ezt a magányos, rángatózó fejet, 
ahogy nevetni próbál, mosolyogni, de úgysem jön be, nem, itt nem 
lehet, nem is olyan rég még ott álltunk, hozzá egészen közel, sokan, 
sokan, ünnepség volt, szavalatok, koszorú, közhely persze, de mégis 
ott feszítettünk mellette, esett az eső, a közeli házak ócska csatorná
iban zörgött a víz, az arra járók lassítottak, a szemközti boltból 
kijött egy foltos kötényű nő, láttam, a diákok is kifelé bámulnak az 
ablakon, pedig óra lehetett odabenn, olyan felemás érzések köze
pette tapasztaltam mindezt, sok mindenre gondoltam már akkor, de 
jólesett ott állni, a szoborhoz egészen közel, hogy van ki mellett 
állni, olyan jó volt, definiálhatatlanul, és hát akkor ott az épület, a 
város, csak zuhogot az eső. És igen, milyen gyorsan el is mosott 
mindent, a falak sárga színét, a torony cifráit, a kereszteket a villám
hárítóval, a szorgalmas vagy rossz diákokat, a lázat, azt a pár bará
tot, igen, gyorsan folyt el minden, le-le a kanálisokon. Kár is felidéz
ni már. Persze, mint már mondtam, sok minden motoszkált akkor a 
fejemben, de arra nem gondoltam, gondolhattam, hogy majd pár 
hónap múlva í g y megyek, egészen m á s á n ,  ugyanazon épület, 
park, szobor, város felé, így, ebben a vakító nyárban, napban, frissen 
vasalt ingben, csillogó cipőben, táska nélkül, mert ugyan minek. És 
hát fogalmazom, csűröm-csavarom, toldozom-foldozom a mondan



dómat, talán így, vagy inkább amúgy, de mindez valahogy olyan 
távoli, mintha nem is én lennék ott az utcán, a már-már üvöltő 
fényben, fetrengő augusztusban, hanem valaki más, akit nézek, csak 
úgy, jobb híján, szórakozásból, hátam mögött az elmúlt öt hét össz 
keserve, varázsa, ennyire tellett, minden szempontból, hogy e z t ,  
az elszánt ballagást előkészítsem, ott van a rohanás, a kétségbeesés, 
a korgó gyomorra csúsztatott bor, a telefonfülkék áporodott szaga, 
a bemutatkozások, önigazolások elkeseredett füzére, az önkínálás 
szégyene/büszkesége, ott van ebben az öt hétben a napozásunk is a 
hegytetőn, amely a tavalyi és az azelőtti nyarakat juttatta eszünkbe, 
és csinálta a fájó érzéseket a szívünk táján, láttuk most is a feszes 
vagy a kevésbé vonzó testeket, a kihívó mozdulatok egymásutánját, 
és a tengert is beleláttuk ide, csillogó, habzó lényegével, a leszboszi 
nyarak ánizspálinka illatát, padlizsánszagát éreztük itt a budai dom
bon, de csak egy pillanatra, de csak egy pillanatra, hogy utána mást 
lássunk már, és rohanjunk eszeveszetten le a dolgunk után, a jövőnk 
után. És ebben az öt hétben ott volt persze a háború tudata is, a 
teljes elszegényedés, a hírek hallgatása, az izgalom és aggódás az 
otthoniakért, a frontot megjárt emberek összevisszasága, és hát a 
kétely is persze, az önmarcangolás, jó-e így, vajon jó-e, az éjszakák 
jeges ébrenléte, igen, igen, készülni kellett, felkészülni a bálra, erre, 
hogy most itt megyek, üres kézzel, az épület felé, dönteni, akarni, 
letudni, határozni, frissen vasalt ingben, gerincesen, gondolván, de 
ez nem elég, lenyomom a tölgyfa kapu kilincsét, megcsap a hűvösség 
odabentről, visszhangzik minden, visszaverődik, ez a szívem, gon
dolom, amaz a cipőm, biztosan.

Ide jártam diákkoromban is. És hát utána másképp is. Most meg 
egy egészen új szerepben megyek el az állvány mellett, amin valami
kor szobor állt vörös bársonyon, hullámzott az anyag, még leesik, 
kidobja, gondoltam oly sokszor, ha arra néztem, legurul, pattog a 
lépcsőfokokon. A falusi gyerekek klottgatyára klottgatyát húztak a 
tornaterem öltözőjében, emlékszem, nyersek voltak és izzadságsza- 
gúak, a lefolyó mindig eldugult, jött az altiszt, akin mindenki röhö
gött, vitte a szemetet, a mocskot, a lányokat nem szereti, mesélték 
finoman, megállók a fehér ajtó előtt, de minek, és már bent is 
vagyok, furcsán hat itt a szőnyeg, az ablakon keresztül a zsinagógára 
látok, kóró, gyom, miegymás, a csillag kicsi, kopott, és nem történik 
semmi, semmi olyan, amire gondoltam volt, megy minden simán,



olajozottan, ahogy kell, ahogy szokás, bizonyára, nincs zavar, össze
visszaság. Se kérdés, se felelet.



TAPASZTALAT

Ülünk a Parlament melletti parkban. Este van. Alant sötéten 
ődölög a Duna. Szemben a híres férfiú szobra. Fölöttünk csillagos 
ég. Október van. Wolfe kedvenc hónapja. Amikor aranyba fagynak 
a fák. És a madarak röpte veretes. Valahogy így. A könyveiben. 
Most ebből semmit se látunk Csupán árnyékok egymás mellett. Meg 
valami halvány fény odább. Na meg a villamos a hátunk mögött. 
Sárgán csúszik, még ha barna is arra minden. Ezt mindig tudom. És 
azt is, hogy sose lesz meggyszínű, mint otthon volt. És már otthon se 
lehet az. Mert nincs o l y a n  otthon. Az elveszett. És én is a b b ó l  
a városból. Megváltozott minden. A  háború úgy görgeti maga előtt 
a dolgokat, mint valami kitépett kórót az erős szél. Kizavarja a 
világból. Végérvényesen. És még acsarkodik is rá. Útközben.

Halkan beszélgetünk és egészen kellemes. Staniclibe bújtatott 
sört iszunk, mint annak idején New Yorkban, a szép willage-i 
parkok egyikében. Csak akkor más volt. És most is más. Nemcsak a 
sör íze, a város dobogása, a puha csillagok. Nem. Az indulatok, a 
tervek, a jövő. Másra vártunk akkor. És másra most.

Akárha kedvenc szilánk előtt üldögélnénk És a Duna a tenger. 
Mind-mind hasonlatok Megszokni kell, szokni most.

Pedig semmi se idegen. Mintha itt éltem volna. Szemben a Du
nával, a bölcs ember feszes tartásával, a távolban pislákoló fénnyel, 
igen. Hisz láttam már. Oly sokszor. Gyerekkoromban hónapokat 
töltöttem itt. Nem messze laknak a rokonok Kedveltem a fiatal 
férfit, akit korán elvitt a halál. Szakálla volt és keleties arca. Régi 
maszkokat gyűjtött. Hamar kijutott Nyugatra. Ez itt akkor nagy szó 
volt, bizony. Náluk ettem először ketchupöt. És hallgattuk a 
dzsesszt a sarokban. Ha eljöttek hozzánk, terüljasztalkám volt, már 
amennyire bírtuk Mi amolyan kis Nyugat vagyunk, mondogatták. 
Agydaganat. Talán még búcsúzni sem tudott. Olyan hirtelen volt 
minden. Ez előtt ütött el az autó. Itt fönn. Egy kerthelyiségben 
voltunk Jókedvvel jöttünk ki. Szépen simult hozzánk a város. Alig



szedtek össze. Nem figyeltem jobbra, amerre kellett. Ő hozott, vitt 
haza a kórház után. Utána halt meg. Dermedt csönd volt hónapokig 
körülötte. Fagy, fagy a nyárban. Mégsem ő volt az igazi rokon. A 
felesége. Kértem most, hogy őrjöng a háború, a nyomor, segítsen 
egy kicsit. De másképp alakult minden. Ülünk h o z z á j u k  
egészen közel. A  Parlament mellett. Mégsem megyünk el oda .

És igen, kellemes. Langyos szél, alig bizsergés. És a sör valóban 
ízlik. Nem gondolunk a napra. Mert már csak este van. Majd éjsza
ka. Kutyák vonítanának fel a holdra. De se kutya, se hold. Csak mi a 
parkban, a Parlament mellett, zizegő staniclivel a kézben.

Az ősz is úgy úszik el, mint a nyár.
De ne legyen panasz. Korai még. A Várban majd te dolgozol. Én 

meg lent, egészen közel a földhöz. Nevelek megint, csak ne legyen 
földes a ruhám.

Ne legyen ez, ne legyen az. Inog, meginog a köves padló a lábam 
alatt. A folyosó hosszú, a vége a homályba vész. És ajtók mindkét 
oldalon. Egymáshoz egészen közel. Inogva állok az elején. Kong. 
Akár alagút is lehetne most már. De azért mégsem az. Nyílnak az 
ajtók, férfiak, nők néznek ki rajtuk. Bent két ágy. Vagy három. Az 
ablakokból egy ugyanilyen, négyemeletes, sokablakos épületre lát
ni. A  színe piszkoskrém. A tető lapos.

Munkások laknak ott. Reggel mennek. Este jönnek. Részegen. 
Hétvégeken csoportosan vonulnak a környező kocsmák felé. Abla
kukról hiányzik a függöny. És néznek át. Kukkolnak, úgy bizony. 
Hátha megvillan egy comb vagy lábköz a női emeleten. Kitárul az 
örömök kapuja. Sarkig. És be lehet menni. Igen. Megmártózni a 
melegben. Nézem a zavaros, dülledt szemeket innen, az üvegre 
tapadt, szétnyomódott on t, izgalom fog el, de más is.

Ha vége a munkának, a környező dombokra indulok. A helyet 
keresem, ahova nyáron leheverednék. És bámulnék fel az égre.

Hogy akartam ezt!
Guberálók haladnak át a parkon. A folyóról kürtszó zallatszik. 

Mintha megmozdulna a Parlament. És menne odább. Messze, mesz- 
sze a parktól.

Valami papír mindig hiányzik. Valami mindig kell. Percek, pil
lanatok alatt elsüllyed a világ. De valahogy a dolgok rendre ren
deződnek. Épp akkor bukkannak fel, amikor már majdnem késő. 
Ez nem igaz, mondjuk, és kezdődik minden elölről. Edződünk, neve-



tünk, de ott belül megkergülve ver a szív. És zavaros a lélek. De 
hagyjuk ezt. Este van, és majd éjszaka. A sör finom. És majdnem 
csend. Olyan különleges meleg ez a hónap. Annyira má s .



ENNYI AZ EGÉSZ

Megyek haza, vagy inkább csak érkezem. Bonyolult, nehéz defi
niálni. Nem világos, mintha valaha is az lenne akár, akárha át lehet
ne látni mindezt, logikusan nyersen, érzelem, hangulat nélkül, mint 
valami sebész a villogó, csillogó szikével, úgy belemártózni a tárul
kozó húsba, akárha az egy tál remegő kocsonya lenne, őszi vagy 
tavaszi szagokkal? felejt az ember sebesen, igen, szóval visz a vonat, 
visz magával az ismerős tájra, de hát ez is az, ez, itt, ami mögöttem 
marad; zavaros minden, ebbe születtünk vagy ezt húzták ránk? ki
nézni lehetne, akár állandóan is, mégis ülök magamban roskadtan, 
súlyosan, nehéz a fej, a kéz, a derék, és hát persze, ami eszembe jut, 
még lekerülök a piszkos padlóra, a rázkódó üvegek közé. Nők, 
férfiak lépnek a kupéba, kérik a zöld, sárga fiaskókat, hisz úgyse 
kell már, megittunk mindent, hatalmas szatyrokkal házalnak, gyű
rött arcuk pirul, de nem attól, hisz megszokták ezt, így van és kész, 
ez a természetes, így kellene nekem is, magától értetődően, lezseren, 
bámulni kifelé, vagy csak egy pontra odabenn, esetleg cikázni, jó
kedvvel, kedélyesen, de hát persze hogy nem megy, nem sikerül, 
ólomból van a világ, zakatol, ver a vonat, akár valami visszatérő ima, 
körkörös révület, rohangálnak a fák, a házak, ha mégis kipillantok, 
arra nézek, mint nehéz, súlyos vízből előbukkanó, látom a barna 
földeket, azt a pár jószágot egészen messze, a szakadozó eget, és hogy 
lassan sötét lesz immár és kigyúlnak a fények, puhán, finoman.

A zsákban lapulnak a dolgok, azok, melyek i 11 vannak, és o 11 
nincsenek, már látom, amint apám kinyitja az ajtót, fáradtan moso
lyogva, és amikor pakolni kezdek, mondja, hogy minek, és anyámat 
is látom, és csend lesz, hosszú, hosszú csend.

Kint esik az eső. Zörög a csatornákban a víz. Úszik a sok-sok 
szemét lefelé az utcán, le-Je a Kiserdő felé, ahol mint gyerek rémül
ten, de tele izgalommal, lapultam a sűrű bokrokban, várva, áhítva a 
pillanatot, hogy hátha lesz már valami, látom azt, mit soha még, 
csak úgy halványan tudtam elképzelni, mi is lenne az, meg hogyan is



nézne ki, tíz már elmúltam vagy lehet, hogy tizenkettő is, fölöttem 
kacskaringós ágak, majd a tölgyek koronája, na meg persze a hatal
mas ég, ki gondolhatta volna akkor, hogy mindez valamikor nem 
lesz/lehet az enyém, olyan logikus volt ott lenni, magaménak tudni, 
feküdni az éves avaron, visszafojtott lélegzettel, hogy igen, jönnek 
már, és elébem feküsznek, a finom, puha fűbe. De most nincs avar, 
bokor és fű, csak szemét, gondolom, pedig nincs így, illetve más
képp is van, de nem tehetek róla, az idő, a világ, a háború mindent 
bemocskolt, nem tudom úgy látni a dolgokat, ahogy magukban 
vannak, akár valami kormozott üvegen keresztül néznék mindent, 
mint annak idején, amikor bekövetkezett a napfogyatkozás, ki-ki- 
lestem ugyan a sötét mögül, de csak egy hajszálnyira, és már buktam 
is vissza, a megnyugtató koromba, akkor az volt, és talán most is az? 
jobb így, jobb? hogy csak az üledéket látom, jobb nekem? Szóval 
zuhog az eső, a kályha már meleg, a kis szobában meg továbbra is 
csend, dehogy akartam így, ez nem lehet igaz, látom a fényeset is, 
hát persze, de nem sokáig az, nem lehet.

Mintha megvadult volna ez a vonat. Rázkódik, fetreng, tajték
zik, habzik a szája, tán ostorral csapdossák láthatatlan, szőrős ke
zek, még kisiklik, gondolom rémülten, kivágódik a sötét földekre, 
üszkös talpfákat hagyva maga után, és kiáltást fel az égbe. Gurulnak 
a fönnmaradt üvegek, az egyik sarokból a másikba, hangosan, ricsa- 
josan, még majd leesik a zsák, nézek fel hirtelen, akárha viharba 
keveredett hajó volnánk, hatalmas, rojtos hullámok közepette, apá- 
mékkal utaztunk egyszer így, anyám a kishajó mélyében várt, várta, 
hogy elmúljék mindez, mint egy álom, én fönn apámmal a fedélze
ten, leszakad az ég, ismételgettem, elsüllyedünk, csuromvizesek vol
tunk, de itt mégis jobb, habzott, kegyetlenkedett ez a máskor oly 
fényes, szelíd víztömeg, mi bújt belé, mi, kérdeztem többször is, a 
bűneim jutottak eszembe, hátha emiatt, miattuk, Istenem, apám 
kiabálni kezd, ember a vízben, ember a vízben, a kapitány odajön, a 
hajó lassít, majd megáll, közben már az égre buknak a hullámok, 
egy szürke fej tűnik fel hirtelen, de hisz minden az, majd eltűnik, 
majd újból fönn, akár valami labda, ide-oda hánykolódik. Sárga 
gumiöv repül a levegőben, utána száll a kacskaringós kötél, ázott 
emberke kerül közénk, arcán már a halálfélelem sem látszik.

És utána, mikor partot értünk, nagyon meleg lett. Egy kis fenyve
sen haladtunk át. A föld vörösen izzott, kabócák ciripeltek megállás



nélkül, az ég kékje szinte lefolyt a fákra, anyám egészen elöl, 
fürdőruhában, én apámmal hátul, és akkor apám mondott valamit, 
amitől anyám, mivel meghallotta, nagyon mérges lett, olyan domb
félére értünk, alattunk a most már teljesen meghunyászkodott ten
ger, fejünk fölött a súlyos, citromsárga nap, én nem értettem sem
mit, nyár volt, nekem elég volt ez a tudat.

Pár napra rá a tengeri kisvárosban, este a korzón, feltűnt az a 
vékonyka, vézna ember, hadonászva mesélt a társainak, talán még 
mindig a fuldoklást, a küzdelmet, a gondviselést magyarázza, mint 
az a valaki, akinek csak egyetlenegy élmény adatott, legyen az élet 
vagy halál. Hisz a halálról is írnak, beszélnek oly sokat. Vagy mást se 
teszünk? A  z a tenger nekem nagyon tetszett. Hisz mindegyik szép, 
de akkor a z volt az igazi, a strandon finom homok, sok napbarní- 
totta ember, az átlátszó vízben mesebeli lények élnek, ha közel 
hajolok a felszínhez, láthatom, hogyan történik mindez, ha akarom, 
apámmal kagylókat keresünk a mélyben, kinn a napon megnyílnak, 
akár..., de a z t  a nyílást akkor még nem ismerem, úgy igazából, és 
kilátszik a rózsaszín kis testük, egy idevalósi lány elkérte tőlünk, 
mint valami apró nyelv, és megette jókedvvel, csak néztük, és 
később meséltünk róla. Igen, a tenger, m i n d e n  tenger most 
nagyon hiányzik, ilyen messze még sohase volt, robog a vonat a 
sötétben. Előbb-utóbb úgyis megáll.

Az állomás kopott és kihalt. Csak elvétve világít egy-egy lámpa. 
Mintha nem is ebből a világból lenne. De nagyon is ebből, döbbe
nek meg. Odább emberek feküsznek a pádon. Szatyrok, foltos zsá
kok körülöttük. Istenem, milyen gyorsan változik a világ. A  város
ban idegen hangok, a régi, ismerős épületeket valami kimondhatat
lan szomorúság lengi körül.

És igen, esik az eső. A kis szobában halljuk a csatornákban 
vergődő vizet. A háló jut eszembe és a hal. De az sincs már. Apám 
hiába pecázott a nyáron. Csak néha egy nyeszlett kárász. A társak is 
eltűntek, kidőltek. Ásítozó, piszkos tó. Ez maradt. Jártam a parton. 
De nem keresek semmit. Ne csináljam ezt!

Majd vissza. Vagy inkább el. A  nagyváros kedélyesen fogad. Száz 
arca csodás. Hát mi bajom nekem? Meleg és fény. És filmek, filmek 
egymás után. Mehetek egyedül az utcán, és senki se lát.

De..., mondanám, hisz mondom. Ennyi az egész.



SZABADKAI KARÁCSONY

És eljött a karácsony. Erősen fújt a szél. Oldalt futott belém. 
Egészen fölemelt, megbillentett, még elszállok, gondoltam sietve a 
Lehel piac felé, még elvisz végérvényesen, és nem is volt olyan 
furcsa elfogadni ezt a lehetőséget, eljátszani a gondolattal, annyi 
minden volt már az enyém, de mégis, azért mentem tovább, igyekez
tem, gyorsítván lépteimet, mostanában, vagy mindig így volt? Ösz- 
szevissza hangok valahol ott belül, elég az hozzá, kevés az időm, 
vásárolni kell, délután már visz a vonat, lefelé, a végvárak felé, kell 
a hal, a dió, a méz, a tömeg mozdulatlan, vagyis alig ritkul, ezernyi 
hangya, apró állat, a soroknak nincs végük, gyűrűznek, amerre né
zel, emberbélelte tér, terület, csak a hal legyen meg, könyörgöm, 
csak lenne már a táskámban, hol máskor, a normális világban, élet
ben, iratok, szövegek, lapultak, csodaszép, ritka könyvek, esetleg 
egy-két újság, igen, o l y a n  is, meg hát a jegyzeteim, ha tanítani 
mentem, olyan szilárdnak tűnt a kezemben, szinte rátámaszkodhat
tam, ha úgy hozta a sors, most pedig nejlonnal béleltem, ha úszni 
lenne kedve, lubickolni, a marék létben, akárha lenne miért, sietek, 
mondom, nincs időm, már érzem a víz, a folyó, a tenger illatát, 
uram, amilyet csak akar, és ott van, igen ott, mereven, fej és farok 
nélkül, a hatalmas, síkos állat, és rohanok, futok a vonat után.

A  határon persze, hogy leszállók, muszáj. Hogy rossz a jegy, 
mondják, és megvetően néznek rám. Már hogy lenne az, de nincs 
menekvés, a fiatal kalauz nem ismer irgalmat, élet és halál ura ő 
most, úgyis felszállók, mondom, úgyis, és a szélre gondolok, a libbe
nésre, már a karomat fogja, a táska odébb, a merev, dermedt hallal, 
csak meg ne romoljon, Istenem, nem, nem hagyom, ökölre me
gyünk? á! dehogy, megy a vonat, karácsony van, igen.

Apám a peronon, meg a sok táskás ember. Már a kocsi tetején is 
ülnek, meséli apám, akár Indiában, teszem hozzá, valahol távol, 
messze, nem, mondja ő, ez itt van, oly közel, mint soha még, me
gyünk a sötét, szűk utcán, a kalauz még mindig a fejemben, de már



más ,  érzem, oly kísértetiesen. És nincs tej és nincs kenyér, és nincs 
semmi, íme, mivé lettünk, és elakad a szó, bár ugrana a hal, ficán
kolna a falat térben, de nem, nem lehet. Mozdulatlan minden. És 
egészen mély csend.

Reggel sorok az üzletek előtt. Se hó, se ünnep. A bankokban 
nincs pénz. Meghalt valaki, mesélik, a tolóablak előtt. Eltolták 
utána, szinte besöpörték. Már fél márka is vagyon. Keresem a régi 
dobozban, az örökre kihűlt lakásban, akárha nem is itt éltem volna, 
hosszú, hosszú évekig, a könyvek hidegek, a por sem remeg, kere
sem az apró érméket, hátha, de nincs krajcár, hét krajcár, se vér, se 
nevetés, karácsony van, itt és mindenhol, a templomban gyászról 
prédikál a pap, kong a persely, fals az ének, esik az eső, ha kilépek, 
alig látok el.

Este egy ismerősnél. Van még vagy kettő, úgy bizony. Kicsiny 
udvari szobában, a gyerekágy a sötétben piheg, a férfi nincs itt, 
elment ő is, a lány épp hogy még nem. Se ág, se zöld, se szikrázó 
csillagok, az ablakon súlyos függöny, pálinka az asztalon, ide-oda 
gördülnek a szavak, de inkább a csönd, a csönd, az idő, a sors, a 
karácsony csendje, mennyire más, mennyire amolyan, úgy örültünk 
az o t t h o n i  asztalnál, igazán minden volt, a hal sohase volt 
szebb, a méz, a bor édesebb, mégis, mintha árnyékban ülnénk, vala
mi nagy felhő alatt, nehéz a levegő, olyan sötét, de nem a vihar előtt, 
nem, a vihar már bekövetkezett, riadtan néztünk körbe, itt vagyunk, 
Istenem, mindnyájan, nincs félsz, remegés, az ünnep repdessen 
most, a szeretet, az öröm, halvány mosoly, mégis más, egészen az, a 
barátnőnk mesél, ha lassan is, ha kimegyünk innen, gondolom, a 
kamrák sötétje fogad, és utána végig a Kertvároson, föl a jéghideg 
lakásba, akárha csak vendégek lennénk, igaz, már azok sem va
gyunk

Újságot kellene vennem. De nem váltok. Mégsem. Itt már min
dent beváltottak, eladtak, elvesztegettek Nézem a távoli házakat, 
az örökre megfagyott csipkéket a tornyon, azt, hogy az óra már nem 
jár. Ez legyen a legkevesebb, mondják Ez legyen a legkevesebb.

Egyedül akarok végigmenni az utcán. Keresztül az erdőn. A 
nagy fák alatt. Kitapintani az ereket. Magam akarom. Nem akarok 
gondolni semmire. Lett, ami lett. Karácsony van. Zuhog az eső. 
Szürke, mélyszürke fellegek tolódnak felettem.



Ezt a bort nektek tettem félre. Á! nem kell. Úgyis o l y a n  itt 
minden. Ne beszélj, és már emeli is. Felénk. Látom a címkén a 
hidat. Csontváry és mások kecses, karcsú hídját. Ugyan már, ugyan! 
Iszom a sárga, gyöngyöző nedűt. Emberek lelkét, múltját öntöm 
belém?

Apám kijön velünk a pályaudvarra. Gyorsan szállunk fel. Inte
getni sincs időnk.

Mégsem mondtam meg azt, amit szándékoztam. Morog, visz a 
vonat. Se sorompó, se akadály, a határ már nem határ. Karácsony 
van. Az esőből hó lesz. Bámulok ki az ablakon. Gyertyákat látok. 
Ahogy elviszi lángjukat a szél.



MIÉNK A VILÁG

Földtúrónak neveztük el. Az orra állandóan maszatos, földes, a 
szőrök a pofáján sárba fagyva, az udvar, ahol élt, hepehupás, lyukak
kal, kráterekkel teli, pedig szép volt a fű, ott, ahol nőhetett, meg hát 
a budai hegyek is szépek voltak, nem messze innen, a kerttől, hátté
rül nagyon jól szolgáltak, de itt lent, akárha földmunkások vertek 
volna tanyát, amúgy fekete kutya, elég nagy darab, és hát volt egy 
másik hobbija is, csavargott, lehetetlen helyeken tűnt fel, ha vak- 
kantott, talán oda se figyelt. Két dolog lehetett számára fontos: a 
föld és a szabadság, vagyis a kóborgás, néha utánunk jött, követett, 
meg is simogattuk, majd hirtelen lekanyarodott, elloholt, olyan 
kiszámíthatatlanul. Micsoda kutya, mondtuk. A többi odújában, 
láncra verve, kikötve ült, bambult, vicsorgott, ugatott minden 
élőlényre, ő maga azonban a kötetlenség szimbóluma volt, micsoda 
privilegizált helyzet. Bele-belenéztem a lukakba, sötét nyílások, se 
arany, se csont, se más, megérintettem a földkupacokat, ha fagyott, 
érdes, kemény, de az enyhe, szinte tavaszi reggeleken, akár a frissen 
őrölt finom anyag.

Már vagy négy hónapja ismertük egymást. A kerthez közeli épü
letben laktam, dolgoztam és én is elég sokat gondoltam a földre, 
néztem le a harmadik emeletről, már megvoltak a pontjaim oda
lenn, a bokrok, a repedések, a szétdobált kövek, nem messze tőlem 
óriás, ezüst vezetékek, csövek hullámoztak, vibráltak, szabták ki a 
teret, a hegy kissé odább, valójában jó volt a levegő, de mégis, 
valahogy vonzott a föld szaga.

És sárga volt a föld. Helyenként barna.
Az épület, amelyben laktam, valamikor orosz laktanya volt, kon

gó, ósdi téglalap, négy emelettel, most diákok vannak itt, mindenfé
le, mindenféle, ahogy ez lenni szokott, nyár volt, amikor jöttünk, 
vakított a nap, el is tévedtünk egy kicsit, majd másztunk zsákjaink
kal a harmadikra, kereszt volt az persze, minden túlzás nélkül, és 
nem is akármilyen, nevetni akartunk, úgy tisztán, lélekből, nem



ment, meleg van, mondtuk, ez már augusztus, igen, kevés diák 
tartózkodik idebenn, jártuk a folyosókat, be-benéztünk a szobákba, 
olyan furcsa, persze, persze hogy az, így természetes. Majd az első 
éjszaka, s a többi, és a többi. Ha időm volt, elképzeltem, katonák 
mindenhol, zuhanyozó, konyha, raktár, le-föl, lestrapált bakancsok, 
sár, mocsok és kanszag, hogy milyen erős is tud ez lenni, szinte el se 
hittem, mikor én is a zuhany alatt álltam, egy másik országban, hogy 
azt az egy-két perces meleg vizet kiélvezzem, egészen mellbe vágott, 
meg is tántorodtam, az ügyeletes fürdős meg valami kis fülkében ült 
és nézett mindenkit, jó alaposan, víz! kiáltotta el magát, ketten- 
hárman egy rózsa alatt, alig valami, utána szünet, és így tovább, sok
szor a szappan ránk ragadt, hogy micsoda emberek vannak egy ilyen 
laktanyában, mindenfelé, mondom megint, persze, persze, így ter
mészetes, és persze hogy kiríttam onnan, onnan is, nem voltam 
bivalyerős, mind ilyenek vettek körül, hogy hogyan is csinálják, 
tényleg, mint a szálfák, a tisztek pedig keményen isznak, vörösödik 
a képük, de ez most nem fontos, ilyen lehet mindenhol, gondolom, 
úgy akartam ezt a munkát a harmadikon, annyira szükségem volt rá, 
és most meg milyen felemás, más nagyon. Abban a laktanyában, 
amelyben én voltam, mert azért kísért, úgy bizony, asszociálok, 
mondanám, előre, hátra, ha lehet, lehetne, megvan az oka, meg, egy 
falusi fiú szíj nélkül mászkált, nem adtak neki fegyvert, pirospozsgás 
arca mindenhol feltűnt, se kés, se puska, se semmi, csak kólikázott 
egész nap, délelőttönként odavitte a széket az ablakhoz, a sliccéhez 
nyúlt, k i v e t t e ,  úgy, mindenki előtt, vörös volt az is, se gyakorlat, 
se éjszakázás, se semmi, csupán így, le-föl, meg az ablak, az Osztrák- 
Magyar Monarchiában épülhetett az épület, mégis mint r o k o n t ,  
értetlenül néztek, de hagyjuk, elmúlt, dehogy van így, szóval most 
itt, ebben az épületben, a pici szobában, ha ketten vagyunk, szinte 
egymásba fonódunk, nem is rossz, ez az állandó testközelség, ez a 
ki-becsúszás, dörgölőzés, csak az ablak legyen nyitva, mert nyár van, 
laktanyaszagú, a Földtúró az árnyékban, a napon, földes orra re
meg, rezeg, mindig koslat, állandóan, ugrálja át az alacsony kerítést, 
közben már jön az ősz, telt ház van nálunk, a volt orosz laktanyá
ban, jönnek a fiúk, a lányok, és én vajon mit mondhatok. Igen, én is 
jöttem, e pici szobába, a közös konyhába, a zuhany alá, ahol olyan jó 
állni, szinte mozdulatlanul, és nem gondolni semmire, és nem gon
dolni semmire.



Az egyik diák a háborúról mesél. Ócska, lerobbant tankokról, 
amelyek örökre beleragadtak a földbe. Egy kétemeletes épületről, 
ahol aludtak, nem volt szabad villanyt gyújtani, valaki mégis hülyés
kedett, felállt, mint szétnyomott, -fröccsent húsdarab esett visza a 
többiekre, igen, mások lányok széttárt lábainak mélyét ecsetelik, 
szó szerint is, a falra, közben, hol reggel, hol éj, ha kint járok, a 
Földtúrót keresem, és nézem a magas, magas házakat, a kékellő 
vagy sötétlő eget, szívom magamba a friss, üde levegőt, mégis a 
földre gondolok. Nem tehetek róla.

Egyik délelőtt látom a fekete kutyát a piciny kis kerti ajtó előtt. 
Fekszik, elterül, pofája alig látszik. De elég vagyok magamnak is, 
megyek tovább. Másnap ugyanez a látvány. És harmadnap is. És 
akkor látom, benn a kertben, ócska szőnyegén, egy ugyanolyan ku
tya, de jóval kisebb. És most már a szomorúságot is látom a Földtú
ró szemében. És morog is. Ahogy elmegyek mellette.

Nem vagyok még földes. Hamvas a szám. És szomorú sem va
gyok. Holnap megmásszuk a budai hegyeket. Miénk lesz a világ.



ÉRZELMES TÖRTÉNET A FÁJDALOMRÓL

És akkor jött a Rossz. Persze hogy megérkezett. így, nagybetű
sen. Mint valami régi, ósdi, zörgő, zakatoló, büdös szerelvény, de 
érkezett, érkezett föltartóztathatatlanul. De nem füttyögött. Se 
alagút előtt, vagy a sorompónál, se a magas hegyek csúcsai felé, az 
apró kis tavakat, égszínkék szemeket se üdvözölte, nem ijesztgette a 
szarvasokat a fűben, a mókust a fán, csak zakatolt, csörgött, okádta 
a füstöt, a gőzt, emígy egészen csendben, alattomosan közelgett, 
akárha kígyó lenne, igen, ilyen küldetéssel, hisz az is volt, mert 
tekeregni tudott, először lent, majd mind följebb és följebb, a nya
kig, a torkig, ahol már csak egy pont van és utána semmi. Azaz 
hosszú, hosszú idő. Minden nélkül. Úgy teljesen.

De hát minek is vegyem észre? Gondoljak rá. Júniusban nap 
van. Meleg és erdő. A víz kellemes. A fű eszeveszetten nő. Napozok 
fönn a hegyen és hiszem, beindult már. Úgy általában minden. Új 
haza, föld, levegő, miegymás. Lőjék egymást amazok. Mit tehettem 
volna? Mit tehetek? Nem így van éppen. Persze hogy izgulok. 
Apám és anyám. Az ismerősök. A város gyásza. Akárhányszor vé
gigmegyek a korzón, zúzódik valami ott belül, de júniusban hófehé
rek a felhők, kicsiny pamacsok, főleg a hegy felett, csak néha-néha 
dobnak árnyékot, amolyan szépítő barnát a meztelen testekre, a 
combra, az ágyékra, mely ágaskodna ugyan, vagy válna sikamlóssá, 
és hát meg is teszi, ha úgy jön éppen, mert ez már a nyár, a fű, az ég, 
a levegő nyara, és pénz is van, meg munka, ha akarok, lesétálok a 
hegyről, beállók a sorba, lehet sör, mézédes bor, közben nézem a 
feszes melleket, a hónalj dombját, ha valaki ú g y  napozik, akár ott 
l e n n ,  gondolom, mindig ezt gondolom, ezért is szeretem nagyon, 
valami zene is szól, ízlik, amit eszem, iszom, közben már megint fönt 
vagyok, fekszem az ég alatt, amely néha áll, néha fut, könyvem a 
táskában, előttünk nagy betűk állnak, mondom, ott fekszel mellet
tem, azt hittem, mindenedet ismerem akkor, nagyon, a nyílást, a 
lelket, a pihéket az ajkon, a ferde vágású szemeket, a vonagló,



rángatózó mosolyt vagy fintort, a szagod, a bőröd, a melled ívét, 
nem feleltél semmit, és én csak néztem a nagy kéket odafönn, a 
sörre, a borra gondoltam, a csörgő pénzre, a nyárra és hogy este is 
lesz majd, susogás, nyögés, mikor áramlik ki a hő a testből, lángra 
kap, rengeteg ágyék, ilyen is, meg olyan is, ott cikázik körülöttünk, 
és mondod, hogy még, még, és már-már hullámzik, fetreng a szoba, 
ez a pirinyó kis tér, amely már a múlté lesz nemsokára, az egész 
zárkaszerű épület, a ronda vezetékekkel, amelyet sohasem szoktam, 
szokhattam meg, igen minderre gondoltam, és jó volt nem hallani 
azt, amit te válaszoltál, mert a csend te voltál, úgy bizony.

És valahogy úgy is alakult, ahogy elképzeltem. És nem csak az a 
napi. A  többi is. És kit érdekeltek a ki nem mondott szavak. Ami nem 
volt. Nem létezett. Bámultam a Dunát, a hosszú vontatókat, a neo
nok fényét alkonyaiban, mindig megkaptak, érzelmes vagyok, gon
doltam, mind érzelmesebb, akárha bársonyba feküdnék, de ne is 
ragozzam, vidáman léptem a kirakatok elé, valahogy túl derűs volt 
minden, ne figyelj oda, szuggeráltam, nem volt fütty, nem volt, a 
lélek mégis olyan őrült, érezni véltem, valahol egészen lent, vagy 
csak most gondolom így? túl nagy a szélcsend. Túlzottan az. Egy-egy 
mozdulat talán. Egy kézfogás. Ahogy kifordul belőlem a tekinteted. 
Majd utaznom kellett. Majdnem gondtalanul szálltam vonatra. Az 
izgalom azért megvolt. Nem lehetett elhessegetni. De nem azért, 
ami megtörtént itt velünk, nem, az valahogy, és ez a csodás, egészen 
rendesnek tűnt, Istenem, a sok-sok rohangálás, kínlódás, verejtéke
zés után, mintha a rév lenne ez már, nevettem, nevettünk, emleget
tük a múltat, oly távoli volt, nem hallottam hangod falsát, a szavak 
zenéjének riasztó tompáját, a csörgést, az üreset, nem láttam, tud
tam semmit, így volt talán, mert minek, mire lenne jó, és vajon te 
tudtad-e, érezted-e mindezt, bensődben már megfogant minden? 
készen volt, ugrásra kész? az otthoniakért volt az izgalom, és hát 
nem ok nélkül, igaz, tengtem és lengtem a városban, gondoltam 
vissza, azt hittem, este, ha megérkezem, mégiscsak vársz rám. Nem 
mondtam semmit. De ideges lehettem. Néztél a falra, hosszú, 
hosszú ideig. Mikor már ott voltál.

Valahogy forrni kezdtek a dolgok. Mind kevesebbet láttalak. 
Összejött a munka persze. Össze az idő, a minden. Belém-belém 
nyilallt valami. Rohantam ide. Szaladtam amoda. De már nem be
széltünk. Legalábbis úgy, ahogy kellett volna. Ez van velem, mon



dóm. Ezt mondták nekem. Nézted a falat. Egy este vártalak. Új 
állást ajánlottak. Muszáj volt várni rád. Megfogni a kezed. Rosszul 
ütöttem meg a hangot. Tudtam a legeslegelején. Úgyis elmegyek, 
mondtad. Már régóta várom.

A Rossz ellepett nyomban. Legalábbis azt képzeltem akkor. De 
ez inkább a meg nem értés volt. Az igazi csak később következett. 
Keresztre feszítés százszor. Mivégre teszem. Húztam-húztam ma
gam a karóba, érzelmes történet ez a fájdalomról, a zakatoló vo
natról, a tekergő kígyóról, amely elér a pontig, és utána semmi* csak 
hosszú, hosszú idő, minden nélkül, úgy teljesen, igen, nézem a falat, 
old-fashioned guy, mondom magamnak, így, angolul, hátha nem 
annyira ordináré az egész, nézem a plafont az ágyból és újból vona
tokat látok, ahogy visznek, visznek el engem, igen, de én maradok, a 
vezetékek sziporkáznak az épület körül, zúg a villany, az áram, ha 
kilépek a folyosóra, mint dárda, vágódik belém a m á s ,  hogy 
másképp is lehet élni, és van is ez másképp. Bezárom az ajtót, már 
semerre se nézek, örvényben, vízben, Istenem, ez nem én vagyok.



A NŐ, A FOTEL ÉS A PARK

Látom a nőt, aki engem is akar látni. Várok rá hatalmas bőrfo
telben. Előttem, mellettem sürgő-forgó emberek. Szemben egy ha
talmas óra. Várom a nőt, aki azt hiszi, amit én is. A  portás készsége
sen köszönget. Mindenkinek. A portásné izzadt hónalját dörzsölge- 
ti valami papírral. Kosztümök, ruhák, nadrágok, apró koppanások a 
köveken. Közben egyenletesen ugrálnak a m utatók Hőség. Pörög a 
hónap, amit nagyon szeretek. Sehol egy ventillátor, az épület emele
tes, és most mintha egészen n e h é z  volna. Érkezik a lift. Szállnak 
ki mindenféle emberek. Csak a nőket nézem. Melyik lehet az. Nem 
ismerem. Nem láttam soha. Csak olvastam, hogy milyen. És hogy 
miért. Talán így. Előtte L.-lel egy presszóban. Erőltetett, kivakart 
hely. A fröccs drága, annyira, hogy veszekszem. Veszekednem kell a 
kiszolgálónővel. Savanyú és drága. L. mondja, hagyjad. Nézek ki az 
ablakon, vagyis csak szeretnék, hisz alig látok valamit, a függöny túl 
sötét, L. mondja, mégis megveszem, visszamegyek azért a nadrágért, 
oké, felelem, én meg elmegyek, megnézem azt a nőt, kelünk, a 
söntés felé nézek Nincs már mit mondani. Hát akkor szervusz, 
mondom, L. megy föl, én meg a nagy elegáns épületbe, forgó ajtók, 
tükrök, mégis olyan furcsa, hogy itt várjak rá, hívja csak a melléket, 
mondja a portás, öt perc múlva jövök, így a női hang, akiért jöttem, 
több fröccsel a szívem alatt, L.-lel csak az egyik volt, ő tudja, nekem 
most nem a legjobb, neki sem, szép, hatalmas lakása van, innen 
aztán láthatod a Parlamentet, egész nap, ha akarod, szokta volt 
mondani, minek, most már minek, mondom rosszkedvűen, szép fest
mények a falon, réz-, ezüsttálcák, fekete macska a párnán, és hát a 
kilátás, L. még idegesebb, mint én, valami van ebben a nyárban, 
hallom mind többször, tőle is, igen, valami van, pl. 13 év, nekem, egy 
perc alatt úszott el, ülök a bőrfotelben, vajon melyik lehet, sok nő 
egymás mellett, öreg, fiatal, készülj fel mindenre, mondogatom ma
gamnak félhangosan, a portásné odanéz, a r r a  sandít, tényleg izzad, 
mint a ló, a portás hajlong, nyalakodik, micsoda pár, micsoda ipar,



micsoda épület, nyár, fotel, ugrál a mutató, szinte vadul, ha kime
gyek, gondolom, talán még elegáns is lenne, annyira nem o l y a n ,  
hátha már elment, rám nézett, ez nem az, mondja, és én csak ülök, 
fiktíven várok, lehet, hogy már az utca másik felén van, röhögve jót, 
tőrbe csaltam, tőrbe, de mégsem lehet így, most jut eszembe, nem is 
ettem, és aludnom is kellene talán, és eszembe van újból mindaz, 
ami miatt ülök, öcsürgök ebben a nagy fotelben, a foyer-ban, várván 
a nőt, aki majd megjelenik, idősen? kecsesen? bakfísosan? szőkén? 
látom magam előtt a Dunát, és azt a másikat, a másmilyen lányt, 
akivel jöttünk ide, 12 év után, és hogy őt is vártam, a Parlamenttel 
szemben, ugyanebben a hónapban, persze egy évvel előbb, és tud
tam, hogy jönni fog, habár késett, késett, és azt is, hogy milyen lesz, 
milyen, csak azt nem, nem, hogy milyen lett azóta, Istenem, táskám 
a kezemben, iratok, minden, csak állás legyen és új haza, és akkor 
fölbukkant messze, láttam, amint jön, hozza a tömeg, és hittem és 
akartam és úgy is lett, igen. A  lift le-föl jár, hisz ez a dolga, már 
kevesebb ember, elmúlt a csúcsforgalom, izzadt a hátam, hátha nem 
is bőr ez, valami ócska plasztik, L. lakásában jól éreztem magam, 
nagy nyugalom honolt, ismertem a házat, egy rokonom lakott ott 
valamikor, utána nem akart ismerni, L. mondta, hagyjad, nem tud
tam, hogy iszik már akkor, végső soron semmit sem tudtam, míg el 
nem csattant a pofon, és akkor is csak meglepetés, balfék, persze 
hogy az vagyok, egy bunkó állat, mondogatom még most is, miköz
ben tíz perc is elmúlt, már nem is nézek a lift felé, a lépcsők irányá
ba, már sehova se nézek, megyek, mondom, megint így félhangosan, 
igen, a portásné újból felém sandít, csöpög a hónalja, látszik a víz a 
kövön, ekkor jelenik meg a nő, olyan hirtelen, szolid ruha rajta, 
szemüveg, jön oda hozzám, akárha ismerne már, gyere, mondja, azt 
hittem itt, beszélgetünk, szólalok meg, nem, ez munkahely, akkor 
minek várok, vártam itt ebben a meleg előszobában, a portással, 
portásnéval körülvéve, gyere, egy park van itt nem messze. Látom 
profilból, majd látom a lábát, én őrült, mit akarok. Megyünk a 
zebrán, föl az olvadó utcán, kezemben a z a táska, akár egy filmben, 
valami rossz, csöpögős regényben, látom magam és a nőt, egészen 
szolid ruhában, és ott a park is, mindenhol nyugdíjas, sakk és kártya, 
valaki még énekel is, motyogok valamit, újból a gyomrom, mostaná
ban állandóan fáj, nézek jobbra, előre, pad van, persze hogy üres, 
ilyenkor az, üljünk ide? kérdi és már ül is, igen, mondom, és nézek



a rezgő leveleken át valamerre, ahol jó lenne most nekem, valamer
re, ahol most nem így néznének ki a dolgok, egy irányba, mely 
egészen máshova vezet.

És nevetnem kell hirtelen. Alig tudom visszagyömöszölni,nye
lek, nyelek, a szemem majd kiugrik, tudod és a m o l y a n  vagyok, 
nyögöm ki végre, és most nézek rá először hosszasan, mi is az, ami 
annyira nem olyan, a szem? a száj? az enyhén horgas orr? a barna 
haj? vagy csak az, hogy itt ülünk, egymás mellett, valami hasonló 
kínnal, sebbel, azt írta, karcsú, és a nyárra vár, én meg hát ú g y  
elkenődve vettem a lapot, ültem a bőr(?)fotelban, izzadó háttal, 
fröccsösen, szemben a nagy, kerek órával, velem szemben mindig 
van valami, hol rámás kép, hol szobor, de most csak a levelek, vagy 
ez az arc, ha akarom, ha úgy fordulok, hát nem elég, egy nő, aki akar 
valamit, nem is keveset, a cipője mennyire m ás, mondjad, mondja, 
mi kellene neked, és magyarázni kezdem azt, amit magam se értek, 
itt még melegebb van, Istenem, a férjem elment, hallom egy idő 
után, a lányom már kamasz, ez az, vele kellene most itt ülnöm, egy 
hosszú hajú csinos fruskával, kinek szép a bőre és már tudja, milyen 
a hűvös takaró érintése o t t ,  formás lábak, remegő mell, már 
majdnem elszólom magam, utána jött egy ausztrál, jutnak el hoz
zám a szavak, micsoda szakmák ezek, kérdezem, ki jött nekem és ki 
ment el, barátom, süppedek magamba újból vissza, hát az új haza, az 
jött, az jött, kétségtelen, az otthon már nem otthon, az itthon az 
itthon, lakás és állás és persze ez a gyomornyavaja, de mentek is el, 
igen, ezért vagyok itt, mentek azok a bizonyos évek, egymás után 
sorban, nem maradt belőlük semmi, még azt se mondtad, pardon, 
pedig ez talán jólesett volna, nagyon, nagy marha vagyok, tavaly 
Riminiben nyaraltunk, figyelek, tudod, én amúgy fürdők, máskü
lönben nekem Szicília jobban tetszik, minden, minden jobban tet
szik, én egy komoly, komoly eset vagyok, és nézek újból, keményen, 
kegyetlenül rá, akárha röntgenszemeim lennének, miért büntetem, 
Istenem? de nem zavart, vagy csak alig, szúnyog van, mondja, tán 
eső lesz hamar, de kék az ég, hogy a szívem fáj belé, sohase volt 
tőlem ilyen távol a nyár, mindig vártam, szinte fájdalommal, pörög, 
lepörög kedvenc hónapom, a táskámba kapaszkodom, valaki mond
ta, hogy őszülök, néztem a hajat, a hajszálakat a tükörben, ha al
szom, ha elalszom egyáltalán, mintha valami nagyon szép vízben 
lebegnék, de elég egy csobbanás, hullám, már fönn vagyok, ébren, és



megy minden tovább, nem csak ez a hónap pörög, vagy pontosab
ban: vele együtt a 13 év is, újra és újra, már tudom fejből, mindent, 
előre-hátra, elölről, hátulról kellene ezt az egészet vidámmá tenni, 
úgy igazából, szinte egyszerre, ha nem eszel, mondja L., semmid se 
marad, nem is kell, mondanám, mondanék sok mindent, nagyon, azt 
hittem, majd könnyen megy, naplót vezetek, ebben a korban kezde
ni, mindent kezdeni, nem újra, másként, öreg vagyok? kérdeztem 
L.-től, kihez, mihez, hát csak úgy. Nem tudom, lehet, igen, igen, 
minden is meg semmi, a nyugdíjasok röhögnek szívből, táncol, 
gyöngyözik a flaskában a bor, az a vonyítás is erősebb lesz, madarak 
repülnek a fejünk fölött, kedves V., mert így hívják, mondta persze, 
de nem tudom folytatni, inkább magamban, én az o l y a n  filmeket 
szeretem, ne nézz rám így, ne légy megértő, kelj fel te elsőnek, 
rögtön, gyerünk, már a táska sem elég, emlékszem, karácsonykor a 
Lehel piacon mennyit rohangáltam vele, a hal után, hogy vigyünk, 
igen így, közösen, többes számban, együtt haza, az akkor még az 
volt, meg is írtam, ültünk az ünnepi asztalnál, te mellettem, más 
árnyékok futkostak akkor a falon, felettünk, eszembe se jutott vol
na, az utolsó karácsony, ezt a címet kellett volna akkor adnom 
annak az írásnak, ha tudós vagyok, jós, vesékbe látó, és nem azt, 
hogy s z a b a d k a i ,  ettük a diót mézbe mártva, apám töltött újra 
a borból, ernyedten ültem, szinte nem is igaz. Hallom V.-t újból, 
laza barátok lehetünk, miért ne, hisz úgy modem, a hőség egyre nő, 
vagy csak úgy tűnik most, tűnik, hát igen, hova nézzek, merre, a park 
forog és én is ezzel a táskámmal, ringlispíl, igen, mint azokon a 
majálisokon, cigányok, törökméz, bömbölő zenekar, mit neked ez, 
aki átjöttél velem, tudtad, mit én nem, nagyon is, mi szól most 
belőlem, húsz ördög kandikál, V., hagyjad, kérlek ne, hívlak, mon
dom, ha ú g y alakul, ugyan hogyan alakulhatna, imbolygok a parki 
ösvényen, talán jófelé megyek, le a térre, a Moszkva térre, és utána 
a föld alá, mélyen, hadd zakatoljon velem a vonat, ha kinézek az 
ablakon, sötét gyökereket látok, már megint képzelődöm, igen, 
semmit se látok, én még maradok, mondta V., mikor fölálltam, 
könyvet húzott elő a retikülből, csak akkor láttam, ez is van, nem 
néztem hátra, Pacsirta bizonyosan, szép városom hősnője, úgy bi
zony, mondjon ki mit akar, Kosztolányi, Csáth most úgyis moder
nek nagyon, a haja az arcára hullik, nem nézek hátra, nem tudok, 
imbolyog minden, akárha hajó..., de hagyjuk a rég megunt hasonla-



tót, újabb fröccs, de minek, a Rózsadombra megyek. Gül baba sírját 
keresem. Pörög a hónap, kedvenc hónapom. Szagokat érzek. Ennyi 
az egész.



A CSALÁD ÉVE

A Szentlélek téren mindig összekulcsoltam a kezem. Jött úgy 
magától. Olyan jó volt tudni, hogy ilyen hely is van. Olyan szabad, 
szabad ez az ország. Annyira. De csak egy pillanat az egész. A 
villamos már vitt tovább. Nem is tudom, szálltam-e le itt valaha. És 
már egészen m á s f e l é  gondoltam. Örökké tele valami őrültség
gel. Hónapok óta. Vagy már egy éve. Olyanokkal, amiket eddig nem 
csináltam. Elég volt. A gyomrom fájt, rángatózott. A munka új, a 
bentlakás is, az emberek körülöttem. Valahogy le-lebénultak ben
nem a dolgok. Tán csak nem az évek, az évek? Azt mondták, szomo
rúakat írok. Pedig nekem nem volt rossz. Milyen jó is volt néha!

És akkor azt mondtad, elmész.
J. azt ajánlotta, hívd fel. Becsületes embernek tartják. Egy telefon 

az egész. Még nevet sem kell mondani. Megkapod a beosztást. És 
akkor mész. Beszélgetnek veled. Ameddig akarod. így volt. Alagsor
ban a terem. Vagy inkább szoba. Ha kinéztem az ablakon, az embe
rek lábát láttam. Mindenféle színű cipő, nadrág, harisnya. Bent a 
sarokban tábla, akárha valami osztály lenne ez. Néha gondolatban 
megtartottam egy-két órát. Valahogy hiányzott, meg hogy formá
ban is legyek. Több mint egy éve nem tanítottam már.

Fekete hajú nő ült velem szemben. És érdekes, mindent tudott. 
Úgy irigykedtem rá. Morbid volt ugyan az egész. De jólesett monda
ni, mondani azt, amit végső soron nem is lehet. Csak körülírni, 
célozni rá. Azt hiszem, így. Közben a lábak az ablakban. Le-föl, és a 
villamos is föl-fölsírt, be, ide a sötét alagsorba, kettőnk közé, mé
lyen a szemembe néz, semmi zavar, ránc, rángatózás, szaki, profi, jól 
tudom.

Egy orosz nőtől vettük a lakást. Széles elkenődött arc. Istenem, 
olyan idős mint én, gondoltam, akárhányszor csak ránéztem. Hibá
san beszélt magyarul, valahogy idegesített. Minden idegesített már. 
Közben folytak a beszélgetések, akár valami hosszú, hosszú folyam, 
hol gyorsan, hol méltóságteljesen, néha éreztem, tisztulok, megtisz



tulok, könnyen jöttem felfelé, ki az utcára, a villamosok, járókelők, 
kirakatok közé, hálás voltam J.-nek, akinek ez az eszébe jutott, de 
nem sokra rá, hogy fölkerültem a mélyből, újból megteltem, fokoza
tosan persze, mindenféle cuccal, kacattal, nehezékkel, úgy, hogy 
mire hazaértem az orosz nőtől vett lakásba, már megint betonokat 
vittem magammal. Előttünk itt, egy szintén orosz festő lakott. Leg
alábbis így a hölgy. Elképzeltem, ahogy fest vagy rajzol. Vajon mit 
lehet itt ebben a második emeleti bérlakásban: függöfolyósókat? 
partvist? ruhaszárítót? a negyedet Csikágónak nevezik, egy orosz 
Csikágóban, gondoltam, hogy fog majd ezzel dicsekedni odahaza, 
micsoda szerencse, karrier, fürdő, klotyó akkor még nem volt a 
lakásban, nem baj, ez is Csikágó, biztos így morfondírozott, és csak 
festette vagy rajzolta a munkáit, mikor még csak nézegettük a la
kást, láttam is itt valami kis képet, csendélet talán, olajban, hát nem 
lehetett az az igazi nagy művész, habár ki tudja, feketének, szakállas
nak képzeltem el, hosszúnak, vékonynak, ha most visszajönne, be
lépne, igen, itt felejtettem valamit, lehet, egy ecsetet vagy tubust 
vagy virágot, örülnék neki, mint mindenkinek, aki eljön hozzám.

V., aki beszélgetett velem, napról napra csinosabb lett. Már arra 
gondoltam, elhívom valahová. Megiszunk valamit egy jó, finom 
helyen. Mérsékelt árakkal. És akkor majd én kérdezem vagy ha
gyom, meséljen ő. Vajon milyen élete lehet? Olyan biztos, nyugodt 
ahogy beszél. Elvált vagy család? Esetleg gyerek? Közben csendesen 
iszogatunk. Kellemes morajlás, zaj. Kint egy egészen más világ, 
autók, fény, zuhanás. Itt V. és én. Hisz a család éve ez. Ez a miénk.

Haverok azért maradjunk, mondtad.
Rendszerint korán érkeztem a beszélgetésre. Sétáltam a bejárat 

előtt. Türelmesen. Most az én lábamat látják, gondoltam. Ügyeltem 
is ettől kezdve a lábbelimre. Fényes legyen, tiszta. Nézegettem a 
kirakatokat. Ha egymásba bomló emberek jöttek velem szembe, 
hirtelen félrenéztem. Nem gondolni semmire, semmire, szuggerál- 
tam.

És akkor elhívtam V.-t. És mégsem tudtam meg sokat róla. 
Milyennek tart? kérdeztem. Mi nem minősítünk, mondta. így töb
bes számban. De azért kellemes volt.

Majd elutaztál. Oda, ahova először vittelek. Igen így. Akárhogy- 
is látod ma már. És persze nem egyedül.



A lakást rendbe kellett hozni. Tatarozni, festeni, fúrni, bontani. 
Persze, nem értek hozzá. Ha a falat vájtuk, reménykedtem, hátha 
valami kifeslik, kibukkan, elénk dobja magát, valami, amitől más
képp látok mindent, de se itt, se a szeánszokon nem jött elő semmi, 
tapogattunk jobbra, balra, de csak a megszokott, nincs meglepetés, 
öröm. Végső soron mi bajom nekem, kockáztattam meg egyszer a 
kérdést az alagsorban, egy egészen késő délutánon, alig láttuk egy
mást V.-vel, lámpa nem égett, a járókelők kopogása mintha elhal
kult volna, sohase láttam itt senkit, mást, aki szintén ide jár, pedig 
örülnék neki, jól megnézni, esetleg titkon megtapintani, hisz min
den olyan ordináré, próbálkoztam tovább, semmi sajátos, különös, 
nem láthattam V. szemeit, az arcát is alig. Csend volt. Fölkeltem 
halkan. Elindultam az ajtó felé.

Mindenféle mesterrel tárgyaltam. Az egyiknek ez kell, a másik
nak az. Majd elmentek szó nélkül. Néha már kora reggel. Közben a 
lakás romjaiban. Csövek, vezetékek lógtak, kandikáltak ki a legvá
ratlanabb helyeken. Volt, hogy beléjük akadtam, gabalyodtam. 
Csapda ez, mondogattam magamnak. Az utolsó tán.

A két fiút a közeli kocsma előtt szedtem fel. Reggel volt, majd
nem esett. Az egyik kint ült a pinceablakban, a másik épp jött föl a 
büdös lukból. A sittet kellett levinni, elvinni valahová. Részeg volt 
mindkettő. Amolyan félig romák. Pénzt nem adok, mondtam, csak 
ha kész a munka. Az egyiknek vadul, nagyon vadul csillant a szeme. 
Tatár bajsza megremegett. Mégis kicsikartak egy összeget. Úgy 
mentek el, hogy nem is szóltak. A vadabb azért előbb megfogta a 
karom. Jól megszorította. Csikágóban vagyunk, ne lepődj meg, 
győzőgettem magam.

Tanár úr, nem az a baj, hogy naiv, hanem hogy látszik is magán. 
Mondta, aki segíteni jött. Mit felelhettem volna? A  család éve van.

Barna volt az arcod, amikor megjöttél. Az egyik kedvenc borunk 
felől kérdezősködtem. Nem ittál belőle, hát igen, hogy ilyen marha 
is vagyok.

Azért már állt, alakult a lakás. Ha elutaztam, akkor is dolgoztak 
rajta. Akadt valaki, mindig.

És akkor becsuktam az ajtót. Majd kinyitottam. Rengeteg 
könyv, szinte bélésként a falakon, és mindenféle kép, festmény. 
Mégis kongott. így is, úgy is.



J. mind bizonytalanabb lett. Ha lekéste a beszélgetést, mert 
azért ő is járt persze, a közeli közértbe ment, vodkát vett, és utána 
üveges szemekkel ment haza. Ott itta meg. A  hatalmas lakásban, 
ahol T. már csak vendég volt. Ő legalábbis így mondta. Jóval fiata
labb J.-nél. Jóképű, őszülő fiú. J. nem szerette, ha vele vagyok. Már 
megint T.-vel, mondta. De nekem jól jött. Földobott. így igaz.

Az a pár nap a Balatonon. Ahogy T.-vel fürdünk, majd napozunk 
a stégen. Vagy az átivott, átúszott éjszaka. Reggel a strandőr szépen 
kér. Uraim, íg y  itt mégsem lehet.

A vonaton, visszafelé, leszerelt katonák mulattak. Bámultam ki 
az ablakon. Nem tudtam, mire megyek vissza. Nem mertem szembe
nézni még.

J., mielőtt visszajöttem volna, egyik éjjel meztelenre vetkőzött az 
ösvényen, épp a kilátóhoz mentünk. Két férfi! és felbőgött. T. félre
nézett. Emígy is nagyon sötét volt.

Majd otthon, mikor már ők is hazajöttek, J. tablettákat szedett 
be. Két napig alig mozdult. Eztán verekedtek össze. A macska 
kiugrott az ablakon. Napokkal később hallották a nyávogását. Csak 
sántított. Ennyi volt az egész.

Ha J. kocsmába hívott, nem mentem. T.-vel igen. J. egészen 
elment. Néha napokig az ágyban, a vastag paplan alatt. T. pólójával 
az arcán.

Két fiatal lánnyal jöttünk fel hozzám T.-vel egyik éjjel. Előbb a 
csikágói kocsmák, éjszaka. Mindkettőnek karika volt az orrában. 
Szeretem ezt. Zene csak rádióból. Emígy alig fény. T. ment ki 
először a kövérebbel a fürdőbe. Én maradtam a szobában, a szo
bámban, a szobánkban. A  szőke, hosszú hajú lány hóna alját tapo
gattam, majd finoman benyaltam. Csak úgy bugyborékolt föl belőle 
a nevetés.

Másnap kora reggel valaki a Tanácstól. Akkor látom: T. a szófán 
alszik. Később, teázás közben, meséli, nem bírja már. J. megőrjíti 
őt.

Készítsünk közös programot, jössz egyik este. Nem kérdezek 
semmit, pedig olyan jólesne már.

És ez így megy egy jó ideje. Ha alszom, ha sikerül, veled álmo
dom.



Az egyik percben döntök, a másikban visszakozom. Akarom, 
majd nem. Akár valami hullám, dagály. Habzók én? kedves T., 
igen? Ugyan, felelte ő. Hisz a család éve van.

Újra a Szentlélek téren egy pillanatra. Tudom, összeérnek az 
ujjaim. Mit kívánhatok még, ugyan mit?



CSIKÁGÓI BLUES

Chicagóban megy a vonat. Itt csak a troli húz el pirosán a török 
vendéglő előtt, ahol a két efendi vagy inkább arkadas ücsörög szót
lanul, hiába próbálkozom velük, azon a nyelven, ami az övék, nem 
értenek semmit vagy nem akarnak, vastag, fekete bajszuk meg se 
rezzen, Isztambult emlegetem, de hát mi Budapesten vagyunk, új 
vagyok erre, ezen a környéken, pár napja még azt se tudtam, Csiká- 
góban vagyok, a halálosan nagy városban, ahol az alkohol és a vér 
folyik az utcán, gyerekkoromban legalábbis így, azt a kis lakást már 
öt hónapja kerestem, mindenféle ember és épület, inkább este ve
zettek fel az odúkba, így kevesebbet látni, kevesebb rosszat, házmes
teri, szolgálati és persze az előleg. Volt egy udvari, földszintes, őrült 
galériával, fölmentem, akár valami táncterem a plafonhoz egészen 
közel, recsegett, ropogott a deszka, valami csövek is voltak, egy 
ember feküdt a megvetettlen ágyon, szemei fölakadva, megállva úgy 
félúton, hátrább léptem, ne, mondja a tulaj, őt úgyis visszük. Láttam 
a repedéseket a falon, és hogy hullik a vakolat, a lépcső ingott, épp 
hogy leértem a sötét szobába, égő valahol messze, szaggatott nyö
gés vagy sóhaj, olcsóbban adom, így a tulaj, kint zuhogott az eső, 
elegem volt, mindenből általában, álltam a kapuban, hazát cserélni 
jöttem, test is kell hozzá, meg lélek is, mi a fene mindez? volt még 
vagy két cím a zsebemben, a lábam sajgott, az utca sötét, amarra 
park van és megálló, de nem volt kedvem menni. Álltam, mint aki 
tudja, miért.

Majd jött az orosz nő. Jó idő múlva. Dadogott, de mondta. A 
férje is az lehetett. Tetszett a lakás. És ez már a később megismert 
Csikágóban volt. Keskeny utcák. Hirtelen sarok. Fekete bőrű embe
rek a járdán. És kutyaszar mindenütt. Lerobbant kocsik, kidobott 
frizsiderek, valahogy jó volt a levegő, a kocsmákban szólt a zene, 
feszes fenekű lányok sétáltak az üzletek előtt, akkor már tudtam, 
egyedül jövök a pici kis lakásba, első lakásomba, ami az enyém, 
eleddig albérlet, mindig, ki kellett pofázni, szerelni, csavarni, luka-



kát vésni, zuhant a vakolat, pattant a vezeték, repedtek a csövek, az 
asszony néha elnézett, de már az enyém volt mindez, ő oroszul, én 
szerbül, jobb így, mondtam, arca lepényarc, megesett, hogy teljesen 
egyedül voltam, csönd, fülelni kellene, mondtam magamnak, és 
ilyenkor a lépteidet hallottam, ahogy jössz fel az elkoptatott 
lépcsőn, szívdobogást kaptam, szégyelltem magam, az én korom
ban! vettem tréfára a dolgot, de keserű lett minden, lementem, ki az 
utcákra, a sápadt, hajszáleres, zsíros arcok közé, le, ki a nyüzsgésbe, 
a forgatagba, a dinnyék, kacatok, kibelezett játékbabák közé, a füs
tös csehókba, felejteni talán, hisz annyi volt, annyi volt, savanyú 
borokat inni, bámulni ki az ablakon, nem gondolni semmire, mégis 
állandóan kavarogni, látni az átlátszó részegeket, a visszeres lába
kat, a meggyszínű ajkakat, ilyen lehetsz te is, néha így magamnak, 
már-már félhangosan, hirtelen arra gondoltam, készülnöm kell, de 
már egy éve nem tanítottam, nem fogtam ú g y  a táskám, hogy 
gyerünk a félig-meddig megkomponált szöveggel, az első óra, per
sze hogy izgalom, mindkét részről, de azért a csinos lányokat láttam, 
már-már tudat alatt rangsoroltam őket, nem, most mégis a r r a  
gondolok, aki itt lehetne akár, de még sincs. Szándékosan persze.

És éjjel a Csikágó villogott. Neonok, lámpák, kivilágított kiraka
tok, aranyfogak az aluljáróban, sánták, bicegők, nyomorékok, mint
ha flakonokból állna a járda, vizelet, köpedék és gőzölgő virsli az 
üvegfalon túl, na meg a bor, a szőke, ha már minden bezár, úgy kettő 
vagy három körül, állok a pultnál, a fejem fölött a Keleti hamisítat
lan hangjaival.

És utána végig a Nefelejcs utcán. Mintha csak a sors játszadozna 
velem, majd az István utca és így tovább.Ha kurvákat látok, már 
tudok mire gondolni, fekszem a szivacson, minden éjjel a szekrény 
mögül húzom elő, előbb hálózsák, utána a szivacs, lepedő, kész 
szertartás, rituálé, csak a dobok hiányoznak, meg a tánc, a pergő, de 
megvan az is, hisz a plafon még a sötétben is forog, és minden, ami 
itt van, néha fölriadok, nem tudom, hol az ajtó, az ablak, melyik 
irányban az udvar, de az mindig világos, milyen érdekes persze, hogy 
csak az én lélegzetem van, csak ez az ismerős, volt, hogy rám po
tyogtak a polcok, elöntött a könyv, mint a láva, beledermedni, igen, 
milyen stílusos is lenne, amolyan 19. századi, rossz a fal, mondták, 
úgy fekszem le most már, hátha ma nem esik, zuhan a szótár, a 
szépirodalom, szinte fohászként ismételem el egypárszor, János, aki



mellettem lakik, hajnalban megy el, nem tudok aludni, mondja, 
ilyenkor bekopog, hátha te se, sétál talán, még sohase csatlakoztam 
hozzá, söröket iszik a sarkon, ekkor legszebb a város, mondja, se ez, 
se az, olyan lebegő. Remegő inkább, vagy csak én vagyok az, reggel 
a kapualjakban alvó részegekbe botiok, és vigyázni kell persze, a 
szarra, a kutyák erre nagyon termékenyek, várom a trolit, közben 
Chicagóban megy a vonat, zakatol át a városon, a piros téglás falak 
között.

Laci, a másik szomszéd, állandóan a folyosón, amire én is kijá
rok azért, nézek le, bámulom a téglalapot, a betonudvart, ahol 
sohase nőtt semmi, melléből hatalmas, sűrű, ősz szőrök nőnek, 
matróz volt valamikor, a hátán egy óriás hajó, úgy is fordul mindig, 
hogy lássuk, csak nadrágban, gatyában, még ha hűvösre fordul is az 
idő, a lánya már kamasz, formás fenekét figyeltem sokszor, ha a Laci 
tudná, de lehet, hogy tudja is, iszik, tör-zúz a lakásban, emígy hall
gatag, befelé élő, csak bámészkodni szeret a folyosón, na meg a 
hajó, valahol messze, nagyon messze vésték belé, fehér rumot itat
tak velem, meséli nagy ritkán és ledöntöttek a padlóra, nem éreztem 
semmit, csak akkor, amikor már megvolt. Mintha bennem lenne, 
valahol mélyen a motor, a hajó lelke, olyan volt, remeg ez a város, 
igazad van, évek óta nem voltam vizen, csak a feleségemre vigyáz
tam, mégis megcsalt, félredugott, most meg megy, mesélte legutóbb, 
hiába török már mindent össze, megy és szóba se akar állni velem, 
és nem is fél, és már nem is verem, nem tudom már, nincs erőm, 
csak a fal, a rádió, a képek, azokat még bírom, igen. És akkor mit 
mondjak én, és minek. Ha esik az eső, beömlik az ajtón, ez is víz, 
mondanám neki, de azt hinné, bántani akarom.

János a szemközti nővel élt tavaly. Most nem beszélnek. Hogy 
milyen mellei voltak, mondja. Odabújni, nincs szebb öröm, temet
kezni beléjük, örökre, végleg, van itt egy iroda, gyors, fájdalom- 
mentes távozást ígér, elgondoltam: benyitok, fekete benn minden, az 
emberek is, a haj, a száj, a szem, a köröm, jöttem, mondom, rendel
kezzenek velem. Simán megy minden, olajozottan, udvarias mosoly, 
így kéne tán, János volt itt egyszer, az anyját temette, temettette, 
félig részegen álltam a koporsók között, ezek csak mintapéldányok, 
mondták, tessék megtapogatni, szabad, hánytam akkor, pedig nem 
szokásom, így a János, a fekete plüssök mögé.



Rá két hétre hoztam fel a bukszát, a kreolt. A Ligetben futottam 
rá, meséli János, mert az szeret, egyik vasárnap meghívtam ebédre, 
két agglegény, mondtam röhögve tán, de ez volt a legrosszabb vasár
napom, itt a Csikágóban, rád gondoltam állandóan, pedig más is lett 
volna, ittunk, folytatja János, ízlett neki, a kreolnak, a szoknyája alá 
nyúltam, nem volt rajta bugyi, de utána elment a kedvem, megundo
rodtam, azt mondtam neki, tűnj el, és utána vedeltem kegyetlenül, 
az irodára gondoltam, szegény anyámra, a porhanyós földre és sírni 
kezdtem, ilyen őszinte ez a János, hagyjad, mondom, felejtsd el, jó 
mást vigasztalni, nagyon.

Egy reggel arra riadok, hogy a földszinti roma család öli egy
mást. Szalad az asszony, a férj, őrjöngenek a gyerekek, a legkisebb
nek szőrös az arca, Istenem, ő a leghangosabb, vázák, székek repül
nek, tükör pattan hatalmas robajjal, cigányul, magyarul ordítoznak, 
megcsúszik az asszony a lépcsőn, gurul lefelé, hálóinge alatt néger
barna test. A kis szőrös arcú az ablakomhoz fut. Becsukom, berete
szelem, bámulom a plafont, hogy lüktet ez a város, mennyire más.

És mégiscsak eljössz. Ülsz velem szemben a fotelban. A miénk
ben, akárha tíz évvel ezelőtt lenne, arra gondolok, talán így is van, 
igen, egy pillanatra jó, el is hiszem, de a következőben már minden 
más, kísérlek le a lépcsőn, ki az utcára, a lakásunkból egy másikba, 
ami már csak a tiéd.

És megyek a Ligeten át. Félre-félrenézve, nincs buksza, ahogy a 
János mondaná, se bugyistul, se anélkül, meg hát úgyis csak képze
let, a sakkasztaloknál mintha Lacit látnám, meggörnyedve, nehéz 
tartással, a hajó teszi a magáét, gondolom, közben kigyúlnak a 
fények, a reklámok pirosán, véresen villognak, csorognak, indul a 
tömeg, az áradat, kocsik mellett megyek, sínek mentén, a lámpáknál 
várok, boltok előtt állok, fordulok erre -  arra, zebrák és hasonlók, 
Csikágóban vagyok, dobog a szívem, íme az új hazám.



LÍRA A VÁROSBAN

A Csikágóban lefelé ment a nap. A partvisok, körfolyosók, vöd
rök és virágok mögé bukott, a nyitva hagyott ablakokba még bevil
lant, majd ment, ment le tovább, egészen a földbe, jó mélyre, a 
magva felé, ahogyan ezt egy ismerősöm mesélte, átszántja éles pere
mével ezt a fene nagy bolygót, szinte alig pislantasz, és már a másik 
oldalon van, a bömbölő rádiók, a ricsaj, a kutyaszar immár a sötété, 
így van ez rendjén, tudom, mint régi lakó, a neonok halványan cso
rognak, amott vibrál valami lámpa, de fény, úgy igazából, úgysem 
lesz már. Ha kinyitom az ajtót, a szemközti lakásra látok, de vastag 
a vászonroló, csak narancsszín minden, amúgy a téglalap égen az a 
pár régi csillag, a kémény, mint sötét kísértet, egészen közel. A 
Liget amarra lélegzik, ösvényein lépések, lopakodások zaja, a fák 
meg-megindulnak egy pillanatra, kócos lombjuk hangokat hallat, a 
mezőkre emlékeztető részek őrült csendben állnak, és ha arra me
gyek, arra gondolok, mi lenne, ha bagolyra bukkannék, hatalmas 
szemekre, kiguvadt szemre, és arra, ha nem verne, verne a szívem? 
ver más, gondolom, árnyékok a sötétben, milyen jó is ez, és ha 
lefekszem a fűbe, arcom a friss szagban, illatban, a föld szaga, illata 
ez, és az íze? az íze?, harmat meg minden, le az ingem, le, le, nézek 
az égre, ha mennék, mennék, oda fel?, játszom, erre meg arra, így 
meg úgy, de a metrómegállóban szorosan a falnál, meg hátat fordít
va az ugató vonatnak, csak így, csak ezután be gyorsan, szinte villan
va az ülések közé, a citromszínbe.

Hajnalban, reggel ezernyi körfolyosó ébred. Nehézkesen persze. 
Szürkén, barnán, foltosán, feketén. Bámulok újból a szemközti la
kásra. Lassan húzódik fel a roló. Rövid, vöröses haj egy pillanatra. 
És erős, eres kéz. Ezt h a t á r o z o t t a n  látom. Utána magamat 
az álló tükörben. Olyan sovány vagy, mondom csak úgy, de szeret
ném, ha más is hallaná, látna.

A délelőttben már ott a hang. A Csikágó meg nem szűnő hangja. 
A délelőttié. Majd jön a déli és így tovább. Ülök az asztalnál.



Előttem hagyma, alma. Játszik a nap az abroszon. Néha ráugrál az 
üres poharakra, ilyenkor felvillan a rúzs és a bor nyoma. Szinte 
vakítóan. Vörös a bor, akár az ég vagy a tenger. Mártózni kell, 
beléjük menni.

Ez a nyár már nem a tengeré. A városban nincs nagy víz. És az 
országban se. Nincsen hullám és túlsó part. Fehér és kék. Vihar és 
csend. Pergő homok, nyomok a fövenyen. És barna test se, sikamlós 
ágyék. Se pad és szikla, retsina gyantaszaga. És a szavak se léteznek 
már, amelyek vittek, vittek, el, el messze. Nincs só és nincs hal, csak 
a Csikágó van, ahova annyira vágytam, és ez az asztal, az alma, a 
hagyma, a vibráló fény, a lakás, a tér, a partvisok meg a száradó 
fehérnemű.

Ha lefelé megyek a lépcsőn, apró ablakokat látok. Picinyke lu- 
kak a falban, a postaládám üres, a kukák rézsútosan állnak, a kapu
val szemben szétvert rádiók halomban.

A  járdán mocsok, amit csak akarsz, lesoványodott ebek, az alag
sorban valaki varr, látom a baba karcsú derekát, hisz nekem is van, 
ott a szekrény mellett, a szemét, a szemét akarom neki is, kattog a 
fekete Singer, akárha távoli lövések zaja lenne, onnanról, ahonnan 
jöttem, szinte futva, vadul, cigánygyerekek lógnak az ablakban, háttik 
mögött kongó szoba, a ragyás képű férfit már ismerem, plasztikból 
van a bal karja, de dugja, rejti ügyesen, hosszú, zsíros haja az arcába 
tapad, golyószemei ugrálnak, igen, vajon szólnának-e, pattogná
nak-e, ha ú g y alakulna itt is, a kocsmában árnyékok ülnek, velem 
szemben egy hatalmas kép, valami újgörög történet, a Csikágóban 
vagyok, de megint másra gondolok, a bor édes, bár én is az lennék 
már, ha vasárnap van, várom a következőt, ha reggel, az estét, ha 
alkonyat, a hajnalt, vastag könyvekben lapozgatok, régi fényképe
ket nézek, arcokat, testet, egy örökre megálló mozdulatot, az éve
ket, a napokat nézem, közelről, messziről, közben i 11 telik az idő, 
trolira ülök, dolgoznom kell, suhannak fák, házak, a gyomrom mo
rog, a tükörre gondolok, majd az ágyra, és hogy vajon ég-e a gáz, 
alma és hagyma az asztalon és egy kopott hálózsák odébb, függni a 
függőfolyosón, szabadon, a betonból növény sarjad, tenyeremből 
szőr, a széket kihozom a konyhába, fölállok, már megint elromlott 
valami, szögekbe, kampókba kapaszkodom, meg kellene mászni ezt 
a lakást, jó program is lenne, csápokkal ellátott cipőkben, mint 
régen a kint dolgozó villanyszerelők, a csatornából az ajtómra öm-



ük a víz, és folyik be szépen, hajóra szállni, Istenem, fehér, hatalmas 
monstrumokra, éles kék, hars vizen, de ez se lenne jó, valami eltűnt, 
elveszett örökre, remegnek a poharak az abroszon, vörösbor és 
vörös rúzs, szinkronban, neked egyszer e g é s z e n  kék volt a szád, 
úgy jöttél hozzám, minden csak volt, lehúzom a rolót, behúzom a 
függönyt, nézem a fénylő intarziát, anyám ezüstszelencét, púderos- 
dobozt adott, finom a hússzínű por, bársonyos, kedvenc szőnyegem 
a fejem fölött a falon, ketyeg az óra, majd üt, rokonaim távol, alig 
ismernek már, fekszem az ágyon, hol sötét, hol világos, tőlem függ 
minden, függni szabadon a függőfolyosón, valaki előtt, valaki után, 
rossz a csöngőm, gondolom, verhetik az ajtót, nincs vonatfütty, erre 
sose, ha eljön az ősz, szüretbe indulnak o t t h o n  az emberek, 
i t t h o n  felhúzzák a vastag pulóvert, a Csikágóban kövér férfiak 
járnak és fekete limuzinok, megfagynak az ablakban felejtett virá
gok, recseg a télben a lepedő az udvaron, a kanálisok örökké éhe
sek, betévedt fekete madarakat látok és egy-két holmit, ami a tiéd.



A HÓ ÉS A NEFELEJCS

Talán havat hoz a késő novemberi szél a hegyek felől, amerre 
lilák a tárgyak, az erdők valahol odébb, mászni már úgyse mászok 
ebben az évben, se dombot, se apró csúcsokat, se hazát, hisz elég 
volt ez is, untig, a sok-sok küszködés, élvezet meg alig, valóban, 
majdnem ohne, az avar szaga, az igen, az édeskés illat, no meg a 
fenyők zöld aureolája, ez jó volt, de csak ennyi és semmi más, nem 
beszélve arról, miket is indított el bennem, akár a mágnes, a földhöz 
kellett tapadnom ilyenkor, hogy piheg, hogy piheg, de már ugrot
tam is fel, frissen, katonásan, feszesen, akkor még tehettem, igen, 
ma csak a lilába vesző dolgokat figyelem, az átmenetet, ha képes 
vagyok rá, hogy hogyan csúsznak egymásba a színek, majd vesznek 
el lassan valamiben.

És érkezik a hó is. A nagy névnapok előtt valahogy mindig 
megjön. Emlékszem, hogy zuhogott, amikor anyámékkal a piacon 
mentünk át, a szembe, a szájba csapódott, mintha csak azt akarná, 
ne szólj semmit, ne láss semmit, pedig olyan vidámak voltunk, 
nagynéném annyira örült a virágoknak, kicsit halottiak, temetőbe 
valók, de más nem volt, és hát ki is gondolt akkor komolyan erre, 
nagybátyám, aki velünk jött késő este a piacon át, megállt egy 
pillanatra, essél, essél, kiáltozta, és már gombolta is ki a sliccét, 
fröccsöt ittunk a vacsorához, kacsa meg efféle, előtte tüzes pálinkát, 
a szobában meleg volt, mindenhol régi képek, tárgyak, az ablakon 
ódon függönyök, ültem az asztalnál, fény és lárma, mi kellett még 
ugyan, ömlött a jókedv szerteszét, és mégis, kellett, kellett oly sok 
minden, mert nem tudtam megállni vagy nem akartam, habzsolni, 
igen, vagy így természetes? pedig milyen jó volt ott ülni, már nem is 
annyira fiatalon, a melegséggel bélelt szobában, alig figyelni valami
re, de mégis, nagyon, de nagyon o t t  lenni, bizony.

Unokatestvérem a nyári konyhában, betegen, egerekkel a fiók
ban, velük beszélgetek, csak velük, mondta nekem néha, a hasa már 
majdnem a plafonig ért, mindnyájan tudtuk, az egy m á s  világ, az



is van, de ez most itt fönn, csak a miénk. És igen, mennyire is
métlődnek a dolgok, a nagy akarásban most is ilyen egyoldalú vol
tam, csak azt láttam, ami kellemes, és akkor hirtelen, az új hazában, 
én kerültem a fönti szobából a kinti konyhába, őrült nagy hassal, 
Istenem, és nem hittem el persze, hogy így is lehet, és volt egér is 
meg minden, ami illett, ide, ide, hozzám, ehhez. És csak néztem a 
málló falat, a hepehupás padlót, a cinezett, kopott edényeket, hall
gattam, ahogy ropog, pattog a fa, a rőzse a sparheltben, de hideg 
volt, állandóan fogvacogtató. Kívül-belül elcsúszva néztem riadtan, 
számlálva az órákat, az idő darabjait, de már nem tudtam semmit 
sem összerakni belőlük. Nem volt erőm.

Persze jelképes mindez. De mégis a n n y i r a  valós. Állok a 
hegyektől nem messze, szél van és hó, meg már egészen sötét. A 
folyó is erre valahol, és rajtuk túl? és rajtuk túl? valami kis lakás, 
fény alig, meg torony, meg park, meg pár ember, hagyd már, ugyan, 
ugyan.

És újból vág a hó, úgy, ahogyan a k k o r ,  o t t ,  mikor mentünk 
a piacon át, forrón, kegyetlenül, a szájba, a szembe, szinte vörös az 
egész világ.

Ha nappal van, fény, az utcákat figyelem, a nevüket, a terek 
tábláit, van Szentlélek, van Miatyánk, Holdvilág, de olyan is, hogy 
Dob és Topánka, no meg Szegfű és így tovább. A  Csikágóban, ahol 
lakom, ott a Nefelejcs, hosszú, lármás, ricsajos utca, tele szükségét 
végző kutyával, mindenféle fajta, szín és nagyság, A1 Capone is erre 
járt valahol, ebben biztos lehetsz, mondom az egyik srácnak, aki 
telefonkártyákat kéreget tőlem, csak a színeset, mondja, a rikítót, 
ilyet még nem is láttam, és ha itt is jár, úgysem sztár, sztár már 
bizony, az az A1 Capone, és rohan el a parkoló kocsik között, majd 
fölbukva a kihantolt betondarabokon.

Hát akkor ki az igazi úr erre, ki mondja meg, mit és miért, azt, hogy 
ez az utca ne emlékeztessen semmire, hogy úgy forduljak be ide, 
hogy ne jelentsen semmit, olyan legyen, mint egy darab fa vagy kő, ne 
marjon belém, rúgjon agyba, észre se vegyem, legyen, de ne nekem, 
kit érdekel, de nincs, aki ezt csinálja velem, se fegyver, se semmi, 
már félve megyek a sarok felé, szorongó gyomorral, amarra is me
hetnék, de úgy is át kell vágni ezen az utcán, egyszer kigondoltam, 
ha gólyalábaim lennének, előbb a Szentlélek, majd a Miatyánk és 
utána a Nefelejcs, de mindegyik fájna, és hát mivégre is, egészen a



fal mellett, csak föl nem nézni, föl nem nézni, le, le a tekintetet, 
úgysem megy, tudom, hogy itt vagyok, e b b e n  az utcában, a 
szagáról, a színéről, foroghatok, ugrálhatok, lapulhatok, ezt már 
senki se törli ki belőlem, senki. És hiába költözöm bárhová ebben a 
városban, az én utcám már megvan örökre.

És esik, esik a hó. Szánkókat látok meg dombokat. És hagyom, 
történjék az, aminek történnie kell. Bugyogjon belül az a valami. 
Úgy, visszafelé. Mást úgysem tehetek



ÜNNEPNAPOK

És eljött a z a karácsony is, amikor már minden tiszta és világos 
volt, ültünk az asztalnál, fehér abrosz, meleg és fa, gőzölgő borleves, 
majd mélykék tepsiben a hatalmas hal, igen, de mégsem lehetett 
e g é s z e n  ezé az estéé lenni, úgy igazából, ahogy az szokás, illetve 
szokás volt eleddig, mert tudtam, tudtuk, játék az egész, a szeretet, 
igen, és a jókívánság, legalábbis te és énközöttem, de más irányban 
is, mivel tiszta és világos volt minden, letudott.

Odakinn talán csillagok villogtak, de lehet, hogy esett az eső, 
dobálta magát az ütött-kopott csatornákban, vergődött, ahogy itt 
mondani szokás, de elképzelhető, hogy csak én találtam ki, vala
hogy nem ment a bemérés, kapkodó voltam és ideges, a mézes pálin
kát már reggel nyolc előtt vedeltem, a könyveimet elveszítettem a 
szobában, a kulcsom az utcára került, sapkám, kesztyűm a szekrény 
alatt. És ha bámultam ki az ablakon, Csikágó házait láttam, a kutya
szaros járdát, az elaggott függőfolyosókat, az átlátszó emberek lila 
szívét, és nem a város színét, a bokrot a fát, a falakat, ahol én is 
születtem egykoron, a placcot, a tornyot, amin már újból ott a 
kereszt. Illetve ezt is láttam egy pillanatra, de elveszett, eltűnt, mint 
minden ebben az időben, és csak kerestem, kutattam, turkáltam 
szinte vég nélkül.

A  halat nem én hoztam. A diót se, csak a narancsot. Meg egypár 
mandarint. Nem úgy, mint tavaly, amikor hatalmas táskámmal ro
hangáltam a Lehel piacon, uram, csak egyet, csak egy kell, egy gyö
nyörű potyka, gyorsan kérem, hisz megy a vonat, a vonatom, lefelé, 
a m a  város, városom felé, és örömmel gondoltam erre, némi izga
lommal ugyan, nem úgy, mint most, nehéz fejjel, szinte kábultan, 
félve.

Majd az ajándékok a fa alatt. Igen, mennyire más.
És akkor Füredre, Tihanyba mentem. Valami hangokat keresni, 

rémlett, meg annyi minden mást is. Azt hiszem, tótágast állt ben
nem minden, meg rúgkapált. Az a lány, aki velem volt, nem értett



semmit, de hát nem is rá tartozott, világos szemekkel bámulta a 
vizet, a tájat, azt a kis dombot odébb, én meg csak mentem, szinte 
szántottam a földet, előre, előre, rendíthetetlenül. És láttam, bele
láttam a fákba, a völgybe, a zöldbe, a fehérbe, azt a m á s i k  sétát, a 
bükköst, a tölgyest, a füvet, az esőt, a napot, a sárga kastély meleg 
szobáját, szétnyíló ágyékod rózsaszínét, igen, és mentem a r r a ,  
szinte rohantam már, és a lány, aki velem volt, kiabált, állj, állj, mi 
van, mi van. És kergetőzött a hang, pattogott mindenfelé, össze
vissza ütögette magát, fa, szikla, miegymás, felhő meg félsziget, és 
akkor azt mondtam, semmi, semmi, és vadul csókolni kezdtem, 
már-már nekem fájt, markoltam a kezét, a mellét, és éreztem, vala
hol kibuggyan a vér, nem tudom, hol, de világos volt, vérnek lennie 
kell.

Sok-sok bort ittunk akkor. Vöröset, fehéret. És úgy tűnt, kényel
mes is így, zsongás, füst, fiatal testek, valahogy olyan távoli lett a z, 
mintha nem is lett volna igaz, a kezem lassan mozgott, semmi 
remegés, szinte nekidőltem a nyugalomnak, zene is szólt, a pin
cérnőn feszülő nadrág, elképzeltem, fölállok, odamegyek hozzá, 
megfogom a karját, majd a hajába túrok, hosszú, vöröses haja volt, 
szikrázni fog, igen, de akkor hirtelen belém nyilallt, nem gyújtottuk 
meg o t t h o n  a csillagszórókat, meg a gyertyákat se, és rám zúdult 
megint minden, minden. Ezt így nem lehet, nem. És a lány kérdezte 
újból, mi van, mi van, és tudtam, ha este innen a lakásba megyünk, 
vér folyik megint, igen.

A kétemeletes házban, ahol a lakást béreltük, bömbölt a tv, a 
házihölgy slafrokban mászkált, csókolom, mondtuk, és már fel is a 
tágas, de valahogy csúnya szobába, egyből az ablakhoz mentem, de 
csak sötét, elvétve valami pislákoló fény, tudtam, nem messze innen 
a tó feszül, de már nem is volt érdekes, a lány a konyhában matatott, 
edények zörögtek, vacsorát készít, és ahogy hívott, ki, hozzá, men
tem kelletlenül, Istenem, ha ezt másvalaki csinálná, ettem a kenye
ret, közben bámultam a sárga falat, a rossz olajlenyomatot a fogas 
mellett, a kint hagyott cipőket, a poros árvalányhajat a barna vázá
ban, a nyekergő faliórát, és ittuk a bort, újból a pincérnő csábító 
fenekét láttam, és hallottam egy-két pillanatra a kábító zsongást, a 
csevejt, éreztem a megtapintható nyugalmat, és jó volt, egy pillanat
ra, igen, gyere, mondtam a lánynak, és már húztam is befelé, az ágyra 
döntöttem, várj, mondta, de nem feleltem semmit, fogtam az arcát,



egészen erősen, szinte szorítottam, láttam riadt tekintetét, rövid 
hajának sötét tövét, rúgkapált, ficánkolt, játék, búgtam, csak játék, 
kedvesem, és mintha megnyugodott volna, mosolyogni próbált, de 
nehezen ment.

Egyenként húztam le róla mindent. Először a pulóver, az ing, 
majd a nadrág, kicsi mellei voltak, a bimbó egészen hegyes, játék, 
kedvesem, játék, és már simogattam is mindenfelé, a szám, a sze
mem falta a lányt, hagyta, és miért ne hagyta volna, majdnem moz
dulatlanul, de azért helyezkedett, akárha véletlenül tenné, csípőjé
vel körözni kezdett, egészen finoman, a szemébe néztem, de már 
nem láttam semmit, újból szorítani kezdtem, mind jobban és jobban, 
egy-két nyögés, de ez már nem az ő hangja volt, hanem a tiéd, a láb, 
az öl, a kar is, és vadul mozogni kezdtem, de tudtam, vége lesz ennek 
is, habár nem akartam tudni, de mégis ott volt, nem verhettem ki 
belőlem, még! még! hallottam és vörösben volt már minden, a haj, a 
szem, az ágyék, riadtan néztem az ablak felé, majd a szétdobált 
könyvekre, semmi, semmi más, csak a piros.

Kapkodva öltözetem, mint akinek ez az utolsó esélye, becsap
tam magam mögött az ajtót, rohantam lefelé, első utca, második 
jobbra, jó szaga volt a természetnek, s a víz is érződött már, e z az 
én utcám, egészen szűk, sikátorszerű, Téltemető utca, félig kikövez
ve, egy-két lámpa, szaladtam és már kiabáltam is, csak úgy, bele-be- 
le a tájba, a vízben megmostam a kezem, sokáig nézegettem a 
körmeimet, fehér, mindenütt fehér voltam, semmi szín, más, Iste
nem, még csak alig múlt karácsony, ugyan hova menjek.

De elmúlt ez is. Bezakatolt velem a vonat a zajos Délibe. Men
tem haza, úgy, ahogy szoktam, nem néztem se jobbra, se balra, men
tem, mentem határozottan. A  lakásban semmi változás. Minden ott, 
ahova tettem. Leültem, fölálltam. Megnéztem a teáimat. Meglo
csoltam a virágot. Majd lassan kinyitottam az ablakot. Kezdődött a 
hét, a hónap, az év. Nem gondolni semmire, nem gondolni semmire, 
ismételgettem. Nagyon, nagyon sokáig.



A HOLD, A SZIGET ÉS A TÖBBIEK





MESSZIRŐL NÉZVE

Fáradtan olvastam azon az írói esten. Már nem is tudom, mi volt 
előtte, lehet, hogy tanítás, igen, végigmenni a kongó, ódon folyosón, 
szobrok meg zászlók mindenfelé, a tantermekből puffogások, akár
ha valaki a nyílt vízen csónakból bluttyogtatna, így csalogatva a 
halakat, hideg a fal, az osztályokban is, már vagy tíz vagy tizenöt éve, 
a hatalmas ablakokból kopott fákra látni, vagy a sportpályára, egy
két diák mindig lézeng erre, pedig óra van, mondom a szöveget, 
közben máshol jár az eszem, úgy, mint akkor, azon az esten, amihez 
nem is volt kedvem, ugyan minek, kérdeztem többször is, válasz 
nincs, ott ültem tehát, disznóbőr táskám a lábam mellett, apámtól 
örököltem, büszke voltam rá, volt vagy harmincéves, emlékszem, 
mikor Párizsba utazott, ezt is vitte, úgy kitömte, olyan dundi volt, 
még fölvisít, nevettem, de most úgy tűnik, komolyan gondoltam, 
rohant apám a buszra, kiküldetés, hosszú ideig maradt, szép dolgok
kal tért vissza, és annyi mindent mesélt. Békákról, rákokról, a cso
daszép tengerről, kirándultak oda nemegyszer, ekkor kaptam az 
első farmert, olyan, de olyan jó volt akkor, a nővéremnek csipke
cipőt hozott, akár a lehelet, felhúzod és már repít is, föl-föl az égbe, 
halvány rózsaszín ruhát is kapott, ebben konfirmált, ült a többiek 
között, zavartan mosolyogva, rózsaszínben, csipkében, leheletben, 
egy adag Párizs, gondoltam, egy adag ég, alig hallottam a szavakat, 
ez még a régi templomban volt, a Pincebolttal szemben, külön ültek 
a férfiak és a nők, a szószékhez lépcsőn kellett felmenni, a fakorlát 
mindig fénylett, az utolsó sorban ült az ifjúság, a keskeny, hosszú, 
padszerű asztalba furcsa dolgok voltak bevésve, nagyapám minden 
vasárnap eljött, bozontos szemöldöke alól a legszelídebb kék nézett 
rám, akkor már rég a háta mögött tudta Amerikát, nem is beszélt 
róla, csak nagy ritkán. Lassan öregedett, a végén csak hallgattunk a 
szobában, ha elmentem hozzá, órákon át dolgozott a csönd körülöt
tünk, ő nézett ki az ablakon és csak akkor szólalt, akárha valaki 
kavicsot dob a nyugodt tóba, ha egy ismerős elment az ablak előtt,



de csak egy szó, egy foszlány, és újból a némaság. Apám magázta őt, 
a képek rámái csontszínűek voltak, a kopott asztalon vekker 
klattyogott, kint, a hideg szobában, ha ünnep volt, birsalmasajt és 
dió, na meg persze habcsók, az elmaradhatatlan, ekkor még nagy
anyám is élt, nyáron dinnye, és mindig görög. Mikor egyedül maradt, 
a kakassal vitatkozott, göcsörtös botjával felé-felé bökött, a szom
szédban bömbölt a rádió, de ő alig hallott meg belőle valamit. A 
cserépkályha gyomrában télen-nyáron egy bögre tej. Apám mást is 
hozott Franciaországból, amely ország számunkra egy ideig maga a 
Kánaán lett, egy színes újság volt, vagy lehet, hogy több is, finom 
nők nyújtózkodtak benne, de a lényeg valahogy mindig elmosódott, 
hiába tartottam így is, meg úgy is az ablaknál vagy a lámpafény alatt, 
csak nem akart előbukkanni, megvillanni, harsányan, vörösen, aho
gyan az természetes, persze, ez csak jóval később lett világos, el-el- 
csentem a szekrényből, habár vándorolt, örökké más helyre került, 
felső polc, középső, alsó, majd a sámfák közé is beszorult, de hát 
megkopott ez is, mint annyi más. Mielőtt azonban ez bekövetkezett 
volna, fölfedeztem, hogy az egyik lapon, egy ábrándos ábrázatú 
hölgy mellett írás található, gyöngybetűkkel, magyarul.

Apám munkatársa, akivel akkor kiutazott, nem tért vissza, éve
ken át, és még talán ma is, küldözgette a csodálatos bélyegekkel 
ellátott leveleit. Francia nőt vett el, jó munkahelyet kapott, egy 
egészen kicsiny városba költöztek, néha arra gondolok, vajon áb
rándos szemű-e a francia asszony. Mosieur Jean meglátogatott ben
nünket. Kint ismerkedtek meg apámmal. Két lányával, fiatal nejével 
jött. Csirkepaprikást ettünk. Az asztalon az ünnepi abrosz. Mons- 
ieur Jean szakállt viselt és ördögi szemei voltak. Hatalmasokat neve
tett, mindenféle nyelveken beszéltünk akkor, nem átallotta mind a 
tíz ujját megnyalni vacsora után. Meleg volt a szobában, a lányok 
le-föl futkároztak, úgy 5-6 évesek lehettek, anyjuk leeresztette haju
kat, lebdesett szőkén a vörös bársonyruhácska fölött, monsieur 
Jean már vicceket mesélt, zengett az egész ház, a kisebbik szobában 
leltem rá a két lányra, egymásról ráncigálták le a bugyit. Zavartan 
álltam. Az anyjuk puhán, finoman átkarolt.

Úgy elmentem volna akkor Párizsba én is.
Az est a könyvtár kistermében zajlott. Komolykodó arcok. Egy

két kérdés, vonatkozás. A  város, a városunk hogyan bomlik ki a 
szövegből. Ez fontos volt, igen. Itt éltünk mindannyian. Csak ki



kellett nézni az ablakon. Le a térre, vagy még odébb, a galambdúcos 
toronyra, a csipkével megvert homokkövekre, a vitrázsokra, mind
egyikünk rokona, őse hagyott itt valamit, ha mást nem, nyomokat a 
porban, csak a szemet kellett mereszteni és láttuk Mariskát, Didét, 
és a Brenner fiút is, igen, ahogy befordul a sarkon, térdig érő rövid
nadrágban, szépen félrefésült hajjal, vagy a fiatal újságírót, aki rum
mal itta a reggeli kávéját a Pacsirtában, igen, a múltból, de itt volt a 
jelen palettája is, a város költője, csikorgó cipőben, télen-nyáron, 
néha kalaposan, rejtély volt előttem sokáig, a szakáll, a Triglav, a 
korzó, a fekete kabát, le-föl, munka sosem, Párizsban is járt, mesélt 
erről, mintha most minden út oda vezetne, cirill betűs írógépet vett 
ott, hozta haza, büszkén, dagadó mellel, a határon elvették a mie
ink, pedig ez a miénk, mondta, kiabálta marhahús pirosán, mégis 
hetekbe telt, hogy visszakapta, -lopta, és akkor már nem is volt 
olyan érdekes, nagyszerű, ki is vitte az ócskapiacra eladni, pénzt 
csinálni belőle, nála töltöttük a mézesheteket, a korčulai vityillójá- 
ban, sziklákat, ciprusokat láttunk, mindez az övé volt, emlékszem, 
gumicsizmát húztam a kövek miatt, még a nősülés előtt, egy kono- 
bába mentünk, két szép lány ült velünk szemben, akartam, hogy 
bemutatkozzunk, ő Szabadka költője, a csikorgó cipőjében felállt, 
és abban a pillanatban beütötte a fejét az alacsony plafonba, csak 
egy folt maradt ott, halványvörös, és Istenem, ő sem él ma már, 
pedig úgy látszott, íme révbe jutott, tanya a Ludasi-tó mellett, kert 
és vetemény, senki se tudta, honnan mindez, de nem is volt fontos, 
nőtt a paradicsom, a meggy pirosabb nem lehetett, alig jött ki a 
belső szobából, csontfehéren, amikor utoljára láttuk, akár valami 
télire eltett csontváz, hosszú gatyában, szőrösen, morgott a kutyára, 
az ott ugráló, ugató pulira, melegen sütött a nap, biciklivel jöttünk, 
száradtak a mozdulatlan kukoricák, kissé odébb a tó, a nádas, meg 
az az óriási csönd, amilyen csak nyáron lehet erre, itt, ősrégi ház 
volt, az udvaron fapadok, asztal, valahogy olyan furcsa volt min
den, mintha egy árnyék járna a falon, a leveleken, nem is tudtunk 
mit mondani, töltött egy kupicával, éveket adnék érte, ha meg tud
nám inni, mondta, tényleg nem volt mit felelni, mi már akkor készül
tünk el innen. A Hilandaron is járt, kora hajnalban keltünk, mesél
te, minden sötét, a kicsi kis templomban énekeltünk órákon át. 
Igen, láthattuk az ablakon át Stipant is, akit mindenki kedvelt, a 
mókás, félnótás öreg gyereket, meg a többieket is, hisz annyian



voltak, de nem láthattuk azt, ami már a sarkunkban volt, nem 
akartuk látni, így egyszerűbb, a háborút és a nyomort. Azt, hogy ez 
a város nemsokára már nem a miénk. Nem voltunk jósok, akik 
összejöttünk akkor, ott a könyvtárteremben, pedig lehettünk volna, 
és még azt se mondhatom, hogy nem volt tapasztalatunk, mégse 
gondoltunk/gondolhattunk arra, ami nemsokára bekövetkezett, hol 
volt a mi fantáziánk ettől?

Az egyik fiú az első sorból 68-ról faggatott, a tajtékos, felcsapó 
hullámokról, a fiatal egyetemistáról, aki elröpült csöndesen, nem az 
én témám, nem is értettem, miért pont tőlem, engem másképpen 
lök meg a történelem, mondogattam valahogy, vajon, mit monda
nék most, távol ettől, mindettől, messze a várostól, mint soha még. 
Tehát nem igazán érdekelt a dolog, mégis vele mentünk el később a 
közeli kerthelyiségbe, ahol a hatalmas fák lombjai mintegy mennyet 
vontak fölénk. Sört ittunk, szótlanul bámultam a barna levegőbe.

Te vidáman csevegtél, egy-két ismerős is feltűnt, zsongás volt, 
meleg, már-már kellemes, és hát ott volt a régi fürdő, csak hátra 
kellett nézni, a vécére is csak miatta jártam, hogy végigsétálhassak 
az elaggott folyosókon, hogy érezzem az iszap és a gőz illatát, amely 
végleg bevéste, beitta magát a kopott, hámló falakba, hogy halljam 
a csendet, a kongást, és láthassam a megcsonkított vitrázsokat az 
ajtók fölött. A folyosókról nyíló helyiségekben azonban már más 
volt, iroda, ügynökség, kocsma. Vissza-visszatérve a lombok alá, a 
barna estébe, hallgattam tovább, majd egy futó ötlettől vezérelve, 
bolgár konyakra invitáltam a fiút, fel hozzánk, hisz itt vagyunk 
közel, pár utca az egész, a lakás, melyet akkor béreltünk, tágas, 
szinte hatalmas volt, rossz állapotban ugyan, de levegős, szellős, 
szobáiban akár korcsolyázni lehetett volna, plafonját soha el nem 
értem, fehér ajtajairól le-lepattant a festék, de elegáns, tagadhatat
lanul, rajzok, könyvek, a szép szamovár, gyere nyugodtan föl. És 
már bontottam is a bolgár konyakot, sötét színe, testessége ott 
csillogott a poharakban, valami halk zene szólt, olyan más, mondta 
a fiú, akiről mint később kiderült, festeget, és nem is a n n y i r a  
fiatal, látszott rajta, hogy máshoz szokott, ugyan mihez, kérdezném 
most, mi volt ott a k k o r  annyira más, felkeltem a szofáról, 
odaálltam melléd, pontosabban a fotel fölé hajoltam, ő velünk 
szemben, és néztünk együtt rá.

Az újat kerestük. És ez már a mottónkká vált.



Harmad-vagy negyednap feljött a feleségével. Koromszínű haj, 
erős festés, az ajkakon lángoló rúzs. Ósdi, egészen régies frizurája 
volt, hordott magában valami megmagyarázhatatlant, a szemében, a 
mozdulataiban ott bujkált a számunkra megdöbbentő, ledöb
bentő definiálatlanság. Később már persze tudtuk hova tenni, de 
most még annyira újszerű volt. Ilyan nőkkel eleddig nem nagyon 
kontaktáltunk. A fiú, a férje, elütött tőle, főleg így, együtt, egészen 
más. Keveset beszélt, cigarettázott, villogó körmei valahogy mindig 
röpdöstek a levegőben, pufók arcán néha egy zavart mosoly. A  férfi 
urbánus képeket festett, ő fogalmazott így, kocsmákról, rockról, 
sarki kurvákról, gyanítottam, erőltetett ez, túlzottan közel áll a 
választottjaihoz, és mint később kiderült, igazam volt, őket utánoz
ta, valami tudatos ártatlansággal, úgy is próbált élni, ahogyan azt 
hallotta róluk, reggelire sört ivott kötelezően, erről mesélt, meg 
arról, hogyan is élnek ők ketten, a lány fel-felpillantott a mélyből, 
át-átnézett a füstfüggönyön, egészen szűk ruha volt rajta, láttam, 
hogy izzadt a hóna alja, a lábát hol így, hol úgy rakta, kérdezni szinte 
semmit se mert.

A konyakot a piacon vettem, sok bolgár, orosz, litván járt oda 
azokban az években árulni. Mindenféle egzotikus, furcsa dolog is 
megfordult ott. Emlékszem, egszer egy szakállas, öreg bácsira buk
kantam, aki szárított halakat árult, kiterítette őket a gyűrött újság
papírra, ezüstös, barnás árnyalatban feküdtek a halak, Istenem, 
gondoltam, e g é s z e n  honnan is kerültek ide, a bácsi apró 
szemeivel körbe-körbe tekintgetett, elnyűtt katonazubbony volt 
rajta, és csak később vettem észre, egy nagy dunsztosüvegben ikrát 
is árult, nem akartam elhinni, itt a sárban, a piaci mocsárban tengeri 
hal, kaviár, Istenem, sóhajtoztam, milyen is ez a v a l a m i  körülöt
tünk, órákon át tudtam volna nézni a bácsit, jó lett volna megszólí
tani, de nem szórakozni jött ide, ez persze világos volt, és hát 
bizalmatlan is lehet, joggal, elmentem tehát, de sokáig-sokáig gon
doltam még rá, és itt van, pár év múlva már nem csodálkozom, 
sóhajtozom. És ami a legrosszabb az egészben, olyan természetes.

Klasszikus esküvőjük volt, mesélte a fiú. Harmonikás, menyasz- 
szonytánc, susogó bankók a kalapban, de őt mégis a város vonzza, 
érted! mondja, érted! Keményen ivott, a szeme kidülledt. Már-már 
erőszakoskodott. És akkor szólt a festett lány. Elejében ott laktunk 
a szülőknél. Külön szobánk volt persze, de azért ők mindent tudtak,



láttak, hiába a dupla ajtó, a vastag függöny, az anyós kíváncsiságát 
nem lehetett föltartóztatni, turkált a fehérneműmben, hiába leplez
te, tagadta le, éreztem a keze szagát, az ujjai nyomát a bugyijaimon, 
a konyhában állandóan tanácsokat osztogatott, ha a tévét néztük, 
befeküdt közénk, így igaz, hiába mocorogsz, így a férjének, mintha 
lángra kapott volna, tehát ilyen is lehet, olyan meglepő volt, az arca 
kipirult, a szeme fénylett, és éjszaka, biztos vagyok benne, hallgató
zott, ugyan, vágott közbe a fiú, de, igaz, hidd el, megérzem az 
ilyesmit, a fülét a falra tapasztja, először süket csönd, de utána már 
mindent hallasz, hidd el, próbáltam, nem akartam nyögni, olyan 
csendben kellett hogy történjen a dolog, pedig jó lett volna olykor 
hangokat, sikolyokat fölszabadítani, a fiú újra töltött, már nem 
kommentált semmit, mint a Witman fiúk, gondoltam, kora reggel 
hallgatják a baglyot, miközben a tollait tépik, szakértelemmel.

Ezt a lányt verni kell, villant belém a felismerés, tán a bagoly, a 
fiú nyomán, hosszasan néztem, már-már vakított az arca, vörösben, 
sárgában úszott, elképzeltem habfehér testét, hogyan vonaglik, te
kereg a gyenge ütések alatt, mert azért kímélni kell, másnapra is 
hagyni kell valamit, valahogy minden olyan forró lett körülöttünk, 
és később kiderült, valóban igazam volt.

Hajnalban, mikor lefeküdtünk, azt mondtam, ennek a napnak is 
vége. De akkor még nem tudhattam, mennyire így van. Vagyis hogy 
egy jó időre vége m i n d e n n e k  Mert kiütött a háború. Ott 
titkolta magát körülöttünk sokáig, és akkor hirtelen ránk hasalt. A  
sok szörnyűség közepette még eszembe jutott a lány egypárszor, a 
karja, a csuklója, és hogy milyen gyorsan átváltozik az ember, mi
lyen könnyedén. Vagy csak az lesz, ami?

És jöttek a dolgok, mint sötét fellegek A  káosz, a félelem. Már 
senki se hívott, már senkit se hívtam. Hiába mentem ki az utcára, 
kanyarodtam be a könyvtárba, néztem ki az ablakon, ismeretlen lett 
minden. Elment a múlt, kiköltözött a jelen. És mentem én is. Más 
nem maradt. Maradhatott.



NYÁRUTÓ A TISZÁN

A Tiszára nem volt kedvem menni. Olyan furcsán is hívtak. 
Mégis elutaztunk. A nő szőke volt és sovány. Az arcán látszottak az 
évek. Meg ha levetkőzött, rapancsos volt a combja. Habár ez nem
csak az idő jele. Lehet, hogy c s a k  ilyen volt. A fiúja már kint várt 
bennünket az erdőnél. Emlékszem, fújt a szél. Hajladoztak, zörög
tek a fák. Bodrozódott nem messze a víz felszíne. Kissé odébb 
fekete csónakok a parton. Sötét felhők ülték meg a tájat. Eleve 
rossz volt a hangulat. Busszal zötykölődtünk idáig. Ismerős, unal
mas látvány. Barna föld, kiszáradt növények. Imitt-amott állatok 
tengtek. Emígy tikkadt nyár, pedig már benne voltunk a szeptem
berben. A tanítás még nem kezdődött el.

Sztrájkoltunk valamiért. A fiú jóval fiatalabb volt a nőnél. Erős, 
kisportolt. Apró madárszemei zavartan ugráltak. Fizikai munkát 
végzett. Most éppen kocsmát vezetett. Erő kellett hozzá. Nyers, 
bárdolatlan. Mentünk a vékony törzsű fák között. Orromban a víz 
illata. Mégsem volt jó. Elvétve kalibákat, víkendházakat láttunk. 
Szó alig esett köztünk. Madarak füttyögtek le a fákról. Lassan el
eredt az eső. Olyan párás lett minden, mint valami dzsungelben. 
Imitt-amott szaggatott nevetés, mozgolódás, talán halat főznek a 
fák rövében. És a szag is érkezett már. Egyik kedvenc szagom. A 
szortyogó halászléé. Az eső elállt. Csak a levelekről csöpögött még. 
A fiatal férfi elöl volt. Most kellene visszafordulni, mondtam, nem 
törődve azzal, hátha ő is meghall belőle valamit. Csak a válladat 
rándítottad meg, emígy mentünk tovább. Gőzölög a folyó. Akárha 
ködbe borult volna. Persze, hogy a legrosszabb helyen van a kocs
ma, és a leghangosabb a környéken. A nő mereven néz. Nincs mit 
mondani most sem.

Hirtelen nagyon meleg lesz. A vendégek sörrel locsolják egy
mást. Édeskés, émelygős az illata az izzadt testeken. Az emeletről 
rádió bőmből. Bele, bele, már-már szemérmetlenül a mégis termé
szeti tájba.



A szőke nő, akit Klárinak hívtak, arról mesél, milyen itt máskor. 
Alig van valaki, nagy madarak szállnak lustán, ha nincs szemét a 
vízen, simán át lehet úszni a túlsó partra. Nézünk arra, majd még 
távolabb, föl az erdő mentén, csúnya hidat látunk, majd valami 
beton kiugrókat, lépcsőszerűséget, akárha aréna lenne odébb, újból 
esni kezd az eső.

Klárit még annak idején ismertük meg. Érdekes volt a profilja 
egy éjjeli lokálban. Ahogyan az asztalnál ült. Igaz sötét volt, majd
nem sötét, mégis látni lehetett azt a különöset rajta, vagy csak a z t  
lehetett észrevenni, egy-két szót váltottunk, utána erősödött a lár
ma, a füst szinte már áthághatatlanná vált, a zenészek újból játszani 
kezdtek, új vendégek érkeztek, türelmetlenül helyet kerestek, ki 
kellett mennem a vécére, akkor már ott volt a háború előszele, 
sokféle ember került egymás mellé, akcentusok, ismeretlen szavak 
kísértek végig, de nem érdekelt, nem vettem tudomást róla, vörös
borra jöttünk le, és hát a zene miatt, ismerősök már majdnem 
voltak, át is ül egy pár hozzánk, sikerül kinyitnom a mosdó ajtaját, 
úgy préselődtem idáig, két lány fogdossa egymást odabenn, csak egy 
kicsit, mondom, és már fakad is a víz, fölfelé a fehér falra.

Az egyik majdnem ismerős mondja Kláriról, hogy ő Klári. Arra 
is nézünk meg nem is. A zene hangos, más jár a fejünkben, később 
mégis elejtjük azt a pár szót. Visszatérve a mosdóból, ordítozás 
körülöttünk, de jön az új bor, majd verni kezdik egymást mellet
tünk, fölállunk, se előre, se hátra. Ekkor ütötték le a barátomat, 
tudjuk meg később. Ő arébb állt. Sohase tudta meg, ki volt. Igen, a 
háború már akkor ott lakozott az emberek szemében, agyában. 
Végre sikerült kimenni innen. Ki a francia nevű lokálból. Fölérve a 
kinti világba, láttuk, megváltozott minden. Elhagyott bennünket a 
város. Kivetettek lettünk Persze nem ilyen egyszerűen észleltük a 
dolgokat. De ezt vittük haza, akaratlanul is.

A  lenti zenészek között egy roma is volt. Hatalmas, fekete kalap
ban szaxofonozott. Zsabós inge csak úgy csillogott a föld alatt. Az 
ital volt a mindene, na meg a zene. A régiek ismerték A betáncoltak 
nem. Mielőtt eljöttünk volna, és mielőtt a barátom a földre került 
(megtaposták, ő maga se hitte el, még akkor se, mikor görnyedten, 
meghajolva járt utána), a romához ment az a lány, akit egészen 
közelről ismertünk, de akkor már nem beszéltünk egymással, egy 
dalt rendelt nála, mint később kiderült abban a zűrzavarban, a



fiújával táncolt, szentimentálisán, és nézett, szinte hülyén felénk, 
kitartóan. Kár, hogy ilyen lett, mondtam, de nem volt értelme már.

A barátomnak az orra is dagadt lett, meg hát a szeme alatt ott 
éktelenkedett a mélykék folt. Dalmát nótákat is énekeltek akkor 
éjjel. Szinte hihetetlen. Az egyik pincérnő a tengerről jött. De ta
gadta, de tagadta. Meg is kérdeztem tőle, milyen most arra, melyik 
szél fúj. Azt hitte, provokálom. Minden olyan eszetlenül alakult. Se 
jobbra, se balra.

Állunk fönn a sarkon. Enyhén fúj a szél. Akkor tudtuk meg, 
hogy őt megverték. Már virradni akart. Keresni kezdtük, de ő jött 
nekünk.

A  rendőr, aki becsöngetett hozzánk, őshonos volt. A  neve paj
kos, humoros. Leizzadtunk, amikor megláttuk teljes fegyverdíszben 
az ajtónkban. Eszünkbe jutott minden, amit csináltunk vagy akar
tunk csinálni. Megpróbált udvarias lenni. Mit láttunk, kit? De nem 
tudhatott meg semmit. Végső soron értette a dolgot. Megkezdődött 
a honfoglalás.

Azt mondta, azért még eljön. De nem tette meg.
És kezdett igazán veszélyessé válni az a hely. A föld alatt. Pisz

toly is dördült el néhányszor. Zaklatások voltak, majd remegő, vé
res hányások. Ki kellett hagyni, már csak a magunk érdekében is.

Mind sűrűbbek lettek az éjszakai dörömbölések. Embereket 
ráncigáltak ki az ágyból.

Szirmai-szerű lett a világ.
És ekkor futottunk össze újból, pontosabban találkoztunk má

sodszor Klárival, aki mintha éveket öregedett volna. Elhívott sötét 
albérletébe. Képeket mutogatott. Szomorú zene szólt nála, apró 
madarai szárnyszegetten gubbasztottak egy lakkozott ágon. Valami 
furcsa italt ittunk, olyan hirtelen fogta meg, ragadta el az embert, 
Klári már nevetett, valahogy nem illett össze e kettő, ő és a nevetés, 
babrált a lámpákkal, levert egy könyvet, motyogott, hullámokban 
tört rám az émelygés mindettől, de mégis maradtunk. Már nem is 
tudom, hogyan kerültem haza. Utána hosszú, hosszú ideig fájt a 
fejem.

Hallottad, elment, mondtuk egymásnak mind többször. Nem 
igaz! kiáltottam fel egyik alkalommal, hisz alig néhány hete még 
együtt voltunk fenn Pesten. Kirándulni vittük a gyerekeket. Egy 
munkásszállóban szállásoltak el bennünket. Ez volt a legolcsóbb



megoldás. Nagy, színes könyvet lapozgatott. Fél éve, hogy nálunk 
dolgozott. Közömbös dolgokról mesélt közben, de én nem is na
gyon figyeltem oda. Inkább a képeket néztem. Masszőrfogásokról 
szólt a könyv. Szóval már i t t ,  b e n n  is elkezdődött. Néha már 
meg sem kérdeztem, hová? Úgy aludt, hogy nem lehetett hallani. 
Halálos csöndben, mint akit odalöktek vagy otthagytak valami fél
reeső helyen. A haja fekete volt, és másnap azt mondta nekem, 
nézzem meg a közeli üzletben, árulnak-e pelenkát. Vinne haza, 
mert nálunk ilyen nincs, megtenném-e, kérdezte többször is, tény
leg, hát jó, habár nem vagyok járatos ebben, el is mentem, nem volt, 
hogy miért nem ő érdeklődött, ki tudja, lehet, hogy már akkor 
n e h é z  volt neki, ezt most teszem hozzá, délelőtt pezsgőt ittunk abban 
a lehetetlen, de világos szobában, bejött az egyik diák, este itt alud
nék, mondja, nekem nem jutott megfelelő hely, ugyan, csodálkoz
tam, ugyan, hát mi beszélgetni akartunk, olyasmiről, amit én nem 
hallhatok, kérdezte értetlenül, nem is tudom, motyogom, ő nézett 
ki az ablakon, és mikor a gyerek kiment, és hát este sem beszéltünk 
o l y a s m i r ő l ,  pedig lehet, hogy szerette volna a kollégám, de hát 
mindez elmúlt, már nem érdekes, végleg a múltba vesztek a kontú
rok.

Ha ismerőssel találkoztunk az utcán, meglepődtünk. Még itt? 
És ezt kétféleképpen lehetett érteni: Nem a fronton? vagy Nem 
valahol távol? És olyan gyorsan történt mindez. És hát milyen egy
szerűen is akklimatizálódik az ember. A  vadsághoz, a lélektelenség- 
hez, a végső elszegényedéshez.

Ebben a megbolydult, önmagát vesztett világban találkozgat- 
tunk Klárival, aki e r r ő l  sohasem beszélt, mintha nem is benne 
élne, a macskáját emlegette, és azt a kövér asszonyt, aki kiadta neki 
a lakást, ott fenn lakik az utcai részben és régen elhunyt, buzeráns 
férjére emlékezik. Sárga, homályos, összekaristolt fényképeket mu
togat, közben eszik, ez az egyetlen hobbija, célja, élete, már-már fel 
sem tud állni, úgy félfekvésben van állandóan, a férje orvos volt, 
gyönyörű fehér sportkocsi tulajdonosa, első a városban, íg y  igen, 
de hát nem szerette őt, vagyis nem őt igazán, másmilyen volt az 
ízlése, fiatalon halt meg, de hát az idő, az emlék csodákat tesz, ugye? 
kérdezett rá néha Klárira lányosán csodálkozó szemekkel. Hogy 
Klári mit felelt, azt nem tudtuk, esetleg sejthettük talán.



Klári amúgy nem volt válogatós, mint később kiderült, de azért 
inkább nős vagy válófélben levő férfiakkal szórakozott, ittak, pó
zolt, hülyéskedett, de nagyon hamar meg tudott változni, pillanatok 
alatt már-már apáca lett. A változás művésze vagyok, mondta egy
szer félig részegen, és azt hiszem, ekkor valóban őszinte volt. Nem 
nagyon kedveltem épp ezért. Hogy a n n y i  egyszerre. És ezt ő 
érezte persze. És utána valahogy összekerült ezzel a fiúval. Ragasz
kodott hozzá. Mindent megtett érte. Védte, holott nem is szóltunk 
róla. Nem hoztuk szóba. Nem akartuk. Minek? Most mondjunk 
rosszat? Nincs értelme. így nincs. Előttünk nyalta-falta. Nem is 
néztem oda. Még tán félre is érteném. A fiú az ösztönök embere 
volt. Számára nem komplikált az élet. És akkor őt is elvitték, és 
Klári rádöbbent, a jelen is létezik. Az összes mocskával, hányadéká- 
val együtt. Változott persze, ezt igazán tudta. Most már ő is követte 
a lassú pusztulást. De a fiú csakhamar előkerült. Mesélt valamit az 
aknákról. Félrerándítottam a fejem. Mint eső után a gomba, nőtt 
bennem az elhatározás.

De készülni kell. Még a legegyszerűbb kalandra is.
Most már tudom, miért is mentem a Tiszára. Halat ígértek 

nekünk. Sokféle, csillogó, fürge vagy netán búsbajszú halat, hogy 
majd vacsora lesz, ebéd, és az a hamisítatlan vízszag. Amint megér
keztünk, egyből tudtam, mindennek fuccs. A cölöpökre épült ház 
apró szobájában aludtunk.

Másnap alig szóltunk egymáshoz. Mármint ők és mi. Hamar 
eljött az este. Nem volt vendég. Tiszta volt az ég. A  hold nem 
messze fürdött a parttól. Csónakokat himbált a víz. Az egyikben 
ültünk. Most kellene elmenni végleg. Felállni, kiszállni, és kész. És 
hát persze nem fordulni vissza. Néztem a sötétben meghúzódó fá
kat, az imitt-amott pislákoló fényt, majd azt, hogy folyik, folyik 
lefelé a Tisza, és vele együtt remegő árnyékunk is valahova messze.



ERŐSEN BENNE A NYÁRBAN

A nagy úriházban sötét volt, tudtam, hogy sárgák a falak, és 
óriási képek vannak mindenhol, kint kert, bukszusok, törpefenyők, 
talán még holdvilág is, nem messze a folyó, lomposan, de bent 
már-már korom, alig fény néhol, erős zene és poharak, állott hangu
lat, fogyott a macedón bor, vörös teste égetett, testet és lelket 
egyaránt, imitt-amott valami mozgás támadt, súlyos, nehéz árnyak 
tolódtak egymásra, talán szó is volt, de elakadt, fölakadt valahol, 
valamin; úgy fölösleges volt minden, hiábavaló. Majd zseblámpával 
valaki végigpásztázott, a legotthonosabb felkelt, szóváltást hallot
tunk, és röhögést, én nacionalista vagyok, böfögtek fel a hangok 
onnan, és utána semmi vagy majdnem az.

Reggel láttam, hogy erősen hullik a macska szőre. Még a hajam
ba is belekerült. Utáltam ezt. Gyerekkoromban a rokon nénihez 
járt egy copfos kislány. A lakásban pedig sok macska. A néni kedves 
volt, a macskák hízelgők, a lány, mint igazi gyerek, hancúrozott 
velük. Előbb csak rosszul nyelt, szárazon, később már be is dagadt a 
torka, a végén már alig beszélt, műtötték, foglalkoztak vele, a szőr, 
mondták a szülők, a macska szőre, egész fészek lett ott belül, a néni 
átlátszó szemeivel szomorúan nézett, a macskák persze nem értet
tek semmit, igen, nagyon utáltam a macskaszőrt, míg bírtam, nem 
nyeltem, nehogy! de utána már nem tudtam ellenállni, na mindegy, 
essek túl rajta, akár a dörzspapír, igen, jól indul ez a nap is, gondol
tam.

És a fejem is fájt.
Sápadtan sütött a nap. A kert kiégettnek látszott, a folyó felől 

pára jött. Olyan fojtogató volt már minden. Megyünk Újvidékről, 
elmegyünk

A kocsiban nem beszéltünk. Már erősen benne voltunk a nyár
ban.

Délután léptük át a határt. A szabadkai barátommal. Az újvidé
ki maradt. Addigra úgy-ahogy helyre jöttem. Nem is tudtam, hogy



pontosan merre tartunk. Sárga volt, még alkonyaikor is minden. 
Barátom pipacsot szedett, meg egy pár búzakalászt. A  pipacs gyor
san hervad. Konyult is már, fonnyadozott alig pár percre rá. Nem 
kérdezett az estéről, az üvegek tartalmáról, arról, hogy milyen ott, a 
lányról, aki mindig összehúzza magát, szorosan ül, áll, a szája is 
csukva, úgy kell felnyitni, kifeszíteni, de rúgni is tud, lakatokról 
álmodik, beszéltünk erről egyszer vele, meg a barátommal is, és a 
kulcsok örökre elvesznek, kiesnek e b b ő l  a világból, a szája 
sebes, de nem kérdezett a barátom semmit, pedig tudtam, érdekli ez 
az egész nagyon. Sok macskaszőr volt, mondtam, és a torkomhoz 
kaptam akaratlanul. De azért volt nyitó, lehetett, hisz évekkel 
később, mikor már nem voltunk olyan jó barátok, tehát jó pár év 
múlva, mondom neki, a már volt barátomnak, beteg, fertőzést ka
pott. Csak nyelt egyet, mint ahogy most is, vagy inkább akkor a 
kocsiban, a macskaszőr után. Dúdolni kezdett, még sohase utaztunk 
így, hogy saját kocsink legyen, pontosabban, hogy neki legyen, nem 
kellett stoppolni, ácsorogni, rossz szagú emberekkel kényszeredet
ten dumálni, most mi voltunk az úr. Ott álltunk meg és akkor, 
amikor akartunk, ha bort vettünk, nem kérdezett senki.

Futott a táj mindkét oldalról, ide is mehettünk, meg oda is. Fene 
nagy szabadság, tér. Szegeden jó lesz? kérdezte a barátom, hosszú, 
sűrű szakálla volt, duzzadt, piros szája, olyan régóta ismertem már, 
egy havernál az egyetemről.

A meleg kétszobás lakásban hirtelen nem tudtam melyik abla
kon kinézni. Abban a pillanatban, hogy bent voltam, kifelé kellett 
néznem. Már-már betegség, konstatáltam. Valahol kint voltunk, a 
település peremén. Panelházak meg effélék. Beszorított presszók, 
virágüzletek. A haver, mint a többi, csak göndör a haja. A  feleség 
szőke, arca csupasz. Úgy, hogy nincs rajta semmi. Semmi látnivaló. 
Tetszelegne mégis, húzná aszott szemöldökét. Az apósék lakása, 
csillogó könyvek, nippek elszórva. Rossz képek a falon. Meddig? 
kérdezném, de a barátom a sarokban vigyorog. A  nő most lett orvos, 
úgy beszélnek erről, mintha valami varázslatos szertartáson esett 
volna át. Idegesen mozgatja a fejét. Remeg az ajka. Nő akar lenni 
nagyon. Ünnepelni kell, mondják. Később rossz helyeken. A  férfi 
dugeszben iszik. Most kimegyünk, állnak fel egy kockás abroszú 
kávéházban. Földeken, szőlőkön át vezet az út. Borász barát lakik 
abban a kis házban. Ölelkezés. Szép arcú, csinos lány mellette, hallga



tagon. Én megyek, mondja hamar. A borértő kíséri, jövök rögtön, 
int felénk. Az újdonsült orvosnő diadalmasan körülnéz. Ekkor lett 
volna kedvem először belerúgni.

Állok az ablaknál és érzem a homok szagát. Azt mondják, a 
Tiszának is van. A folyókat nem ismerem. Tó mellett nőttem fel. 
Mólók édes, szálkás illatában. Meg a sás vibrálásában.

Különféle borok az asztalon. Bársonya van a bornak, így a bo
rász. A nődnek is van, teszem hozzá, csak szégyelled. A  szőke felvi
hog. Kire gondol az ágyban közülünk?

Hagymás tojást készítettem, gyerekek! kiált be reggel nagy gar- 
ral. Jó volt? kérdezném tőle, apu szobájában, a polcok alatt?

Délben fürödni kellene. Nem tudok elmenni, mondom a ba
rátomnak, a felesége már a fürdőruhát is megvette, próbálkozik. 
Akár gyalog, felelem. Ezt már nem bírnám ki. Tényleg rúgnék. 
Valóban. Sokszor.

A Balatonon eddig csak télen voltam. Azzal, aki ott volt velem 
abban a sárga házban. Csak úgy utazgattunk az egyik helyről a 
másikra. Meg ő már járt is erre. Meg akarta mutatni. Pestről men
tünk. Hideg, jég, ólomszín. Nem kellett volna ott lennem, mellette, 
mégis ott kuporogtam az ülésen. És rágott, marcangolt a méreg. 
Már-már megmondtam neki. Hogy véletlen ez az egész, rossz dön
tés eredménye, Akkor, abban az újvidéki házban, ő hozta a bort. 
Valami pincében talált rá, ahol vidáman mérték. így mondta. Nem 
akart semmit a z z a l  a lánnyal, pedig az talán megnyílt volna, egy 
parányit, engem nézett a barátom, enyhe utálattal, azt is látta, hogy 
bevertem a fejem a szekrénybe, meg hogy nem volt rajtam semmi, 
csak a sok macskaszőr, és az egyik nagy képről csúnyákat mondtam, 
ezt jóval később mesélte. Valahogy nem szeret engem. Sétáltunk 
egy kicsit a sétányon. Jeges szél fújt az arcunkba. Lezonitházak, 
vállalati üdülők mellett mentünk. Alig egy-két ember, bundában, 
nagykabátban. Nyáron nyüzsgés, mondta, napozás, hosszú, barna 
combok, tenyérnyi bugyik, remegő mellek. Tudtam, hogy bukik az 
itteniekre. Egyszer valamilyen módon levelezni kezdett velük. Csak 
úgy dőltek hozzá a levelek. Mindegyikük férjhez akart menni, vagy 
„Júgóba” jönni, finom dolgokért, nem az orkánkabát éra volt ez, de 
mégis, egy párral össze is jött. Volt egy elvált nő is. Mindent megcsi
nált, csak nem engedte, hogy besimuljon. Máskülönben mindent az 
égvilágon. Azért is voltunk akkor itt, télen, megmutatom neked



őket, mondta, már akkor tudtam, hogy hiba, mégis vele mentem. 
Persze hogy egyedül mászkáltunk, mindegyik foglalt, mindegyik. 
Egy kongó étteremben vacsoráztunk. Fehér abroszok, utálatos pin
cér. Nekem ez volt a Balaton, meg utána az örök szél.

Most meg megyünk a másik barátommal, Szegedről, ebben a 
forró nyárban, egyenesen oda. Ott is van egy ismerős, az egyetemről. 
Egész Magyarország egy nagy egyetem. Ismertem én is egy párat az 
évfolyamtársai közül. Vidékiek voltak. Elmentünk a város leg
menőbb sörözőjébe. Pénzünk volt. Úgy ültünk ott, mintha földbir
tokosok gyerekei lennénk. Görcsölt a gyomrom. Nem tudtam elfe
lejteni.

Gyorsan eljöttünk, mondja a barátom. Már megint én, megint! 
Talán most sem kellene itt ülnöm. Hiba lenne újból?

Az út mentén kolbászt, hurkát árulnak Citromsárga minden.
Fehér, többszintű ház. Majdnem közvetlenül a parton. Zöld 

pázsit, vitorláshajó szárazon. Meg evezők, kisebb csónakok. 
Először csak az egyik ablaknál rezdül meg a függöny. Később a 
többinél is. A  kocsiban maradok Intézd el, mondom, ha bármit is 
lehet. Sokáig várok. Még mólójuk is van. Konstatálom. Meg valami
féle állat a sufni mellett. Magas, sovány férfi jön ki. Úgy 26 körül. 
Utána a barátom. Fülig szaladó szájjal. Csak most látom, mennyire 
elnyűtt a pólója.

Szülők is vannak, súgja később, de itt aludhatunk Kicsi, fehér 
székekre ülünk. Most bukik a nap a híres Balatonba. Egy fekete 
hajú lány jön, meg még egy. Az anyuka később. Telt arcán rosszalló 
mosoly. A  barát az egyetemről nemrég nősült. Fiatal pár. Az öcs is 
itt van. A barátnőjével. Ők Pesten élnek. És rajzol.

Megyünk a zsidóhoz, mondja az évfolyamtárs. Nála minden ol
csó, és nagy röhögés. Kosiatok utánuk. Vibrálnak a csillagok a nagy 
tó fölött. A zsidónak kerek az arca. És a szeme egyáltalán nem 
ravaszkás. Nacionalista vagyok, emlészem az újvidéki mekegésre. 
Politikáról beszélnek Az öcs hallgat. Akárcsak én. Barátom hergeli 
magát. Iszik Tudom, hogy zavarban van. Régi élmények a tan
székről. Az egyik lányt már gondolatban levetkőztettem. Ki tudja, 
hanyadik kör. Milyen tanárnak lenni? kérdezi valamelyikük Való
ban az vagy?

A kertben nem lehet aludni. Hogy nézne ki. Tiétek a nappali, a 
rácsos ággyal.



Egy zenés helyre megyünk. Villognak a színes lámpák. Talán 
táncolni kellene. Egyedül lépdelek a söntéshez. Le-lebukok az ap
ró, fehér kavicsokon. Mindig szerettem ezt. Akárha vízen járna az 
ember. Csak most gondolok rád. Hosszasan.

A barátom az öcs nőjével dülöngél.
Nagyot úszni! igen, nagyot úszni a Balatonban. És itthagyni 

mindent. Itthagyni ezt a meghibbant nyarat.
Már azt sem tudom, hol az asztal. A szék, a sok villogó lámpa. 

Pénz van az ujjaim között. Egyedül lenni, itt, valahol. Tompán, 
ameddig lehet.

Hívnak, szedelődzködünk. Persze a csónakázás nem maradhat 
el. Hülyéskedünk az udvarban. Egy csónak elég, egy akasztás elég, 
teszem hozzá, otthonról hoztam, és röhögnék, mégsem sikerül, az 
anya kiszól, ugyan már, csak nem most! de igen, de igen, feleli a fiú. 
Ez az utóbbi hetek leghatározottabb mondata. Amit megformált. 
Ebben biztos vagyok.

Koromsötét a Balaton. Elöl az öcs evez. Utána a sorban a fiatal 
pár. Majd én, a barátom, meg az öcs nője. Csak egy nagyon kicsi 
kellene. És már benne is lennénk a vízben. Szinte kívánom már. 
Mégse sikerül. Emígy csend. Csak az evező csobbanását hallani. 
Nem nézek hátra. Tudom, hogy „dúlnak a csókos ütközetek”.

Hajnalfelé a nappali nagy ágyán. Már alszunk, vagy majdnem. 
Matatás, mozgás a sarokban. Te vagy az, Éva? pattan fel a barátom. 
De már semmi nesz.

Reggel a kocsi ablaküvegén egy darabka papír. Vidám szöveg, 
meséli a barátom később.

Délelőtt. Nincs mit mondani. Csak a macskaszőr hiányzik. Igen. 
Sajnálom, hogy mentek, így az évfolyamtárs. Alig gyullad a motor.

Nagyokat úszunk a barna vízben. Fiatal lányok sétálnak a par
ton.

Hazamegyünk, úgyis hazamegyünk. Mondj, amit akarsz.
A  sálam nála maradt, az iráni sálam. Évánál. Csak az öcs ne 

tekerje a nyakára, mondom. Értsd, ahogy akarod. És a nyár bomlott, 
feslett tovább. A  nap mintha le se került volna az égről. Vibrált 
minden, amerre csak néztünk.



A LENTI VÁROS

Úgy nem volt kedvem odamenni. De hova is mehettem volna? 
Nem is ismertem azt a várost. Alig egy párszor fordultam meg ott. 
Mégis. Nem vonzott. Száraz volt és hideg. Csúnya, fehér, műmár
vány épületek. Valami park. Kvázi bulvár. És folyó. De villamos 
sehol. Rosszul öltözött emberek. Apró, szűk utcácskák a neonlám
pák mögött. Néhol még disznót is tartottak a központhoz közel. A 
nagy szobor árnyékában lányok, fiúk. A kis templomtéren is. De 
valahogy mű volt minden. Épülő, de már rosszra sikeredett. Mehet
tem akármerre, hangulat nincs, színek nincsenek, nem volt kedvem, 
mégis jöttem, valahogy gyengélkedtem akkor, lélekben is. Sok min
den fordult bennem vissza. Épphogy kiengedtek a kórházból. 
Olyan átlátszó az arcod, mondta valaki, a lábamat húztam magam 
után, már nem volt rajta gipsz, az állkapcsomon még friss volt a 
vágás, és hát persze nem utazhattam el a messzi országba, leve
lezőlapokon írták meg, a pap alig akarta megmutatni, úgy kellett 
tuszkolnom rá, igen, hát ide jöttem, üresen, majdnem fehér szemek
kel, már nem tudtam máshova menni. így gondoltam akkor.

Sárga színű kocsival hoztak le, alig volt cuccom. A lakást már 
valaki kivette, megbeszélte. Csak a címet tudtam. Nagy, ódon kapun 
kellett bemenni. Rosszul nyílt. Egy költőtől nevezték el az utcát. 
Sötét volt, szomorú házak, piszkos, magas ablakok, hepehupás jár
da, kitéglázott udvar fogadott odabenn, gangok oldalt, itt-ott futó
növény, kötélen száradó ruha az udvar mélyében, pedig nem is volt 
olyan nagy, a budi, majd salétromos falkerítés, lecsupaszított bicik
likerék, arrább valami apró kert. És semmi más.

Üvegajtón mentünk be. A  folyosószerű előszobába. Csúnya ta
péta, áporodott szag. Két szoba volt. A  kisebből nyílt a nagyobb. 
Ebben hárman laktak. Én kint maradtam. Lehet, hogy majd jön 
valaki. A zuhanyozó a konyhából, mondta a vén ember, aki beenge
dett. Rossz volt a szaga. Amilyen az utcáé, a lakásé, az egész városé. 
Ősz van. De fázok. Amihez nyúlok, e g é s z e n  más. Senki sincs



most itt. Állok az ablaknál. De az udvar csak odébb van. Nézem a 
függönyön át a folyosószerű előszobát. Messziről az öreg kohácso- 
lása hallatszik. Az autó visszament. Vasárnap van. Leterítem a há
lózsákomat. Ébren alszom a frissen meszelt fal mellett, szemben egy 
ronda képpel. Arra gondolok, ahogyan fujtat vissza az autó, tanyá
kat, falvakat hagy el, és majd a külvárosba ér, és tudja, merre kanya
rodjon. És már eszembe jut a placc is, az ottani alkony puhasága, 
pedig sohasem volt közel hozzám az a város, de mégis az enyém 
volt, nem idegen, úgy-ahogy tudtam, mit, miért, és most itt, a már 
majdnem sötét szobában, azokkal a holnapokkal előttem, amikre 
nem nagyon vártam. Fülelek, de senki.

Nyolc körül jött az első lány. Utána a hosszú második. A harma
dik, aki elintézte, hogy idejöjjek, még nem. Majd megjelenik ő is. A 
szaga már ilyen, itteni. Nincs kedvem semmihez, mondtam neki. 
Majd jött a tulaj. Érzéki szájú, ötvenes férfi. Fakó szemekkel. És 
ahogy nézett velük! Ha erős vagyok, még akkor elmegyek. De majd 
két hónapig feküdtem a kórházban, a lelkem mint kiszögezett dene
vér, ugyan hova mehetnék. És még a fogai is sárgák. Negédes. Ez a 
legrosszabb az egészben.

Ülök a széken az asztal mellett. A viaszosvászon maszatos.
A  régi, homályos épületben kicsiny tantermek. A folyosókon pár 

szék, helyenként könyvekkel megtömött szekrény. Már az első na
pon tudom, szakot tévesztettem. Tudtam ezt már ugyan előtte is, de 
nem ennyire. Rövid hajú, szőke nö mesél. Állapotos. Hogy mit kell 
tenni a hatosért. Alig van férfi a teremben. Velem szemben hatal
mas, rámás kép.

Várok még egy kicsit, döntöm el. De rosszabb. Akárha belülről 
bokszolnák a gyomrom. Átmegyek egy másik csoportba. Vala
mennyivel jobb. Mégsem vagyok egészen biztos benne. A lányok 
tartózkodóak. A fiúk közül mindenki verset ír.

A szőke lány a nagyszobából hosszú vonalzókat vesz. A magas, 
falusi rövidre vágatja a haját. Lehet, hogy még jön valaki, mondják 
megint. Diákfiút emleget a tulaj. Elképzelem, hogy együtt megyünk 
moziba. Nehezen megy.

A  harmadik lány, akit Máriának hívnak, ott-ott marad nálam. 
Van, hogy jó, van, hogy unalmas. Inkább az utóbbi. Nincs levegő, 
gondolom sokszor. Kinyitom az ablakot, sarkig tárom az ajtót.



Nincs változás. És évekig marad így. Hátul krákog az öreg. Szemei 
élesen csillannak. Fürge, friss. A köpőcsészébe mindig beletalál.

A tulaj hazudik. Ezt mindnyájan tudjuk. Még jó, hogy nem lakik 
itt. Csak az öreg. Az apja.

Ha hazamegyek, viszem a várost magammal.
Hallgatom az előadásokat. Sokat gondolok a nyárra. És korán 

elalszom.
Mocorgást hallunk az ablaknál. Mária széttárja combjait. Hal

lod? kérdezi közben. Sok vodka folyt el akkor. Meg vermut is. A 
melleit nem szerettem.Hatalmasak voltak. Súlyosak. Az összes lám
pa égett. Ez kellett. Nem baj, feleltem, és már nyúltam is közé.

Régi arcok bukkantak fel néha. De nem, nem ment. Nem tudok 
itt lenni, és már sírni volt kedvem.

Hosszú levelekbe fogtam. De nem fejeztem be őket. Majd mász
kálni kezdtem a kacskaringós, sötét utcákon. Szinte napszámba 
tettem. És már-már mindenre gondoltam akkor.

Jelentéktelen kocsmákba ültem. Fröccsöt ittam és kifelé néz
tem. Öregek voltak körülöttem. Nem, nem hittem el, hogy ilyen 
rossz. A város, ez a város eltemet engem.

Egy hangverseny után jött oda hozzám a lány. A  szobában nem 
gyújtottunk lámpát. Mária és a többiek odabenn aludtak. Hangos 
volt. így szereti, mondta később. Mit felehettem volna?

Mária erősen festette magát. Néha megálltam az ajtóban. De 
nem gondoltam semmire.

Olvasni bírtam. Rengeteg lélek előtagú szót találtam ki. Sejtet
tem, veszélyes lehet.

Néha beugrottam A.-ékhoz. Röhögtünk egy jót. A recsegő rádió 
mellett. Ilyenkor már más volt.

Máriánál egy nap furcsa képeket találtam, és még az este fiúkkal 
jött haza. A  fiúk költők, mesélték magukról. És vigyorogtak hozzá. 
Vidékiesen. Ültem az ágyon. T é n y l e g  fájt a város. A  másik 
szobában nem volt senki. Ők átmennek, mondja Mária, játszani 
akarnak. Vidáman néztek felém. A  szemük csillogott. Jó, mondtam, 
és ültem tovább. Becsapták maguk mögött az ajtót. Áthallatszott a 
nevetés. Majd csend lett. Hallgattam a vén ember kohácsolását. Egy 
idő múlva nyílik az ajtó. Mária tűzpiros arcára emlékszem, meg 
arra, hogy kérte vissza a képeket. Nevetve. Elnyúltam az ágyon. 
Úgyis elmegyek, szuggeráltam. Ezzel aludtam el.



Máriával mégsem volt ilyen egyszerű. Cselhez folyamodtam. Ő 
hozta el a plédjeimet. De oda, a padlásszobába, már nem jöhetett 
fel. Időbe tellett, hogy megértse. Nem volt valami okos. így lett 
népszerű. Azt hiszem, már meg sem ismerném. Legalábbis úgy ten
nék, de ne legyen rá alkalom. Ez lenne jó.

Az új helyen, a tetőtéren sok kis szoba volt. Kissé görnyedten 
kellett járni. A gazda állandóan pénzt akart. Elejében egy pékkel 
laktam együtt. Amikor hazajött a munkából, olvasott. Zavart a fény. 
Nemsokára hajnalodik, mondogatta. Akkor már nem kell.

Egy tiszt is lakott itt. Rendszerint részeg volt. Hosszú szárú ga
tyában mászkált a közös előszobában. A csillagos sapka mindig a 
fején. Énekelt, káromkodott. Egyszer ráhányt az ajtóra. Olyan szak
szerűen tette. Tudtam, hogy ez sem megoldás. És még vendég sem 
jöhetett fel. Hétvégeken lerajzoltam a szobát. Már olyan sok rajz 
volt egymás mellett. Egy kisebb hordó állt odakinn a mosdórészben. 
Oda vizelt az, aki nem akart lemenni. Az ablakom beragadt, kövér 
galambok pihentek rajta. Egyszer eljött a nővérem. Már a lépcsőn 
kifáradt. Hogy bírod ki? kérdezte. Ugyan, mondtam, ugyan.

A  vizsgák után következett a nyár. De ez a város még ekkor is 
kontaktált velem. Évekre megzavart. Arra riadtam fel éjszakánként, 
messzi, távoli vidékeken, hogy le kell mennem oda. Mégiscsak őrü
let.

Majd egymás után jöttek az új lakások. A -ék  elváltak. A lány 
lába alól úgy csúszott ki a talaj, mintha az csak egy hosszú, cifra 
szőnyeg lenne. Pedig ő annyira szeretett itt. Beteg macskákat ápolt. 
És alig evett már. El kell kapni, mondta a fiú, akit megismertem. Az 
hiányzik neki. És mutatta röhögve.

Néha Máriával álmodtam. Öblös öléről. Ahogyan mások bújnak 
bele.

Összemelegedtem az egyik költővel. Együtt laktunk egy udvari 
lakásban. A  cinezett lavór volt a legszebb tárgy, amire most vissza
emlékezem. Szótárakból írta ki a verseit. Olyan büszke volt. De 
olyan. Haza-hazajártam. De minek? A  villamos örökre eltűnt. A  
síneket lassan fölszedték. Se itt, se ott. Micsoda köztes marhaság. 
Fájt a lábam és csak olvastam a vastag könyveket.

A  fönti lakásban egy öreg néni lakott a fiával. Komoly férfi. 
Szemüveg, oklevél, tiszta cipő. Szép nagy szobáik voltak. És tágas, 
csempézett fürdő. A néni mutogatta, amikor felmentünk fizetni. A



fia nem nősül, mesélte, nem akar, hiába győzögeti. Már másképp 
néztünk a férfira. Zavartan hunyorgott az üveg mögött. Hájas volt, 
pocakos. Öcsinek neveztük el. Már nem tudom, hogy miért. Öcsi így, 
öcsi úgy. Persze egymás közt. Egyszer véletlenül megláttam, hogy 
mosakszik a konyhában. Pedig hát ott a fürdő, a kád. Szőrös, re
megő teste kintről robusztusnak hatott. Anyja tett-vett az asztalnál. 
Úgy fájt ez is, pedig röhögnöm kellett volna, nagyokat.

Néha úgy gondoltam, álmodom ezeket az éveket. Valami nehéz, 
iszapos álom az egész.

Ha jött a tavasz, ki-kimentem a nagy, feszes épületek közt a 
partra. Mocskos színe volt a folyónak A  fű nőtt. Virágoztak a fák. 
Ha a túloldalra néztem, onnan legszívesebben visszanéztem volna.

Se előre, se hátra.
L. abból a városból jött, ami ma már nem is létezik Csak lukak 

vannak mindenhol, olvastam nemrég. A költő alig szólt hozzá. Ta
lán a nyelv miatt. L. magyarul szeretett volna tanulni. És kedvelte a 
bort. Egyik éjjel nem akart hazamenni. Üres volt a lakás. A barátom 
ágyán aludt. Jobb melléből hosszú szőr kunkorodott.

Csináltam egy fényképet róla. A kisfa mellett áll, a haját hátul 
összefogja. Azt hittem, írni kell akkor. De nem tudtam szavakból 
összerakni a várost és benne magamat. Ha fújt a szél, azt akartam, 
fújjon, most már fújjon teljesen át.

Gyűjteni mentünk vidékre. Ritka szavakat, nyelvet. Régi vona
ton utaztunk. Becsapott a kormos füst a kupéba. Együtt szállásoltak 
el a költővel. Reggel kölnit kért a nagymamától. Nem messze 
tőlünk hegyek voltak Az udvaron csirkék Nem vagy tiszta, mond
tam. Akkor akart megütni először.

A  falusi kocsmában szlovénül énekeltek. Habzott a szép, sárga 
sör a korsókban. Tanárunk rossz történeteket mesélt. Velem szem
ben lányok ültek. Tudtam, forró ott lent minden. így kell lennie.

Valami polkaszerűt táncoltunk. Pörögtünk, düledeztünk. Meleg 
volt és izzadságszag. Kint csillagok, tiszta ég. Szemtelenül friss le
vegő. Meg mezők odébb.

Az egyik fiú lefektette a legricsajosabb lányt az ablakunk alatt. 
Magas volt a fű. Néztem egy ideig. Legszívesebben elindultam vol
na. Úgy, neki mindennek

Idős emberek meséltek nekünk. Közben tűzött a nap. A  pincék
ben maradtunk, ha lehetett. Ittuk a halvány rózsaszín könnyű bort.



Vezetőnk fűzöld korsókkal fölpakolva érkezett a márványhideg 
állomásra. Hajnal volt. Szemerkélt az eső.

Új lakásba költöztem. Egy egészen öreg néni lakott fölöttem. 
Süket volt. Állandóan bömbölt nála a rádió. Szájról olvas, mesélték. 
A hangos, vastag szájról. Naphosszat az ágyban feküdt. Az abla
komról a parkra láttam. A  padlásszobában fűevők laktak. Oldalt, a 
földszinten egy középkorú pár. A  férfi táskákat csinált, a nő télen is 
nyitva hagyta az ablakot, a hideg, a hideg melegít, suttogta nekem, 
ha találkoztunk a közös konyhában. Óránként cserélt ruhát. Mind
járt jövök, vihogott és már másik ruha volt rajta. Kék szemei majd 
kibuggyantak az arcából.

Tanulnom kellett. Újból rügyeztek a fák. Kigombolt sliccű férfi
ak sétáltak a park ösvényein.

Mária itthagyta a várost, mesélték. A  lábam már kevésbé fájt. A 
pap, akit itt ismertem meg, úgy nézett a lányok után, hogy engem is 
felháborított.

A  táskás férfi egy nap késsel rontott be a szobámba. Az asszonyt 
kereste. Kék könnyei lesznek, ha megtalálja. A  nőnek. Ez biztos. 
Ordított. Hadonászott. A  fűevők megzöldültek félelmükben. Hal
lottam, ahogyan sikonganak odafönn a magasban.

A  néni meghalt. Ékszerekről meséltek egy ideig a lakók. De ez is 
elmúlt.

Letettem az utolsó vizsgám. Már úgy éreztem, akár maradhat
nék is. De ez csak szemtelen áltatás volt. Jött a sárga kocsi értem. 
Néztem jobbra is, balra is útközben. Láttam a fákat, a tanyát. A futó 
falvakat. A  külvárosban mégsem dobbant meg a szívem. Nem baj, 
ennek is vége lett talán.



MESE A VASÁRNAPI EBÉDRŐL

És akkor beszélni kezdett. Új dolgokról, legalábbis a számunkra 
azok voltak, de akármit is mondott, valahogy kételkedve fogadtuk, 
még akkor is, ha az éppen kékellő égre mondta azt, hogy kék, volt 
benne valami, a szavaiban, a hangsúlyában, a mondatok fűzésében, 
a váratlan fordulatokban, ami azt súgta vagy diktálta nekünk, ha
mis, de sokszor így is, hamisan is szép volt, vagy éppen ezért tetszett. 
Nehéz megfogalmazni. Itt született, ebben a városban. Az apja el
ment, majd visszajött. Harcolt valahol a pusztaságban, ahol meleg 
van, forróság, tüske és vörös homok, én így gondoltam, jó volt így 
gondolni, mondta, amikor visszatért apám, fegyvert hordott magá
nál, az arcán vágások nyomai voltak, ha dühbe gurult, a sebhelyek 
hol vörösen égtek, hol pedig kifehéredtek, zubbonyokban járt és 
dohányt rágott, nyolcéves lehettem ekkor, az anyjával kiabált, pedig 
már öreg asszony volt, nagyon kedves, sokszor nála aludtam, mert 
anyám idegeskedett, csapkodott, ok nélkül sírt, no meg egy férfi is 
el-eljárt hozzánk, még akkor is, amikor apám, a harcos, már itthon 
fényesítette a pisztolyát, ők bementek a szobába, apám kint vörösö
dön, lángolt, vagy vált halottfehérré, majd fogta magát, hozzám 
nem nagyon szólt, elrohant, ilyenkor én elmentem a nagymamához, 
talán sírnom kellett volna, de nem esett jó, ő nem kérdezett semmit, 
vagy lehet, hogy egy-két dolgot, de ez már semmin sem változtatott. 
És akkor megtudtam, hogy apám mégsem a pusztában harcolt, kiál- 
tozgatott, hanem itt a szomszédban, a forradalomban, puszta volt 
ott is, mondta nekem, ha mégis figyelemre méltatott, csak a szél 
sepert. A végén már a nagymamánál laktam. így volt ez jó. Minden
kinek. Apám egyik nap majdnem fejbe lőtte magát. Anyámtól tu
dom. Kint mosdott az udvaron. A  cinezett lavórból merítgette a 
vizet, locsolta az arcára, tüskés tarkójára, pedig már ősz felé járt, 
borús volt az idő, és egyszer csak kihúzza a pisztolyt a mély nadrág
zsebből, most, mondja, magának, de azért tudja, hogy anyám is 
hallja, halántékához nyomja a csövet, úgy áll meredten vagy öt



percig, majd lehullik a kéz. A fegyver majdnem a lavórba esett. 
Felöltözött. Elment. Azóta se láttuk. Ez délelőtt volt. Délután már 
a nagymamánál bambultam a füzet fölött. Itt is maradtam jó pár 
évig.

De azért anyámmal vasárnaponként együtt ebédeltünk. Hol ő 
jött el, hol én vagy mi látogattuk meg őt. Az a férfi is néha ott ült az 
asztalnál. Szörtyögött. A levest úgy ette. Hogy ette? forró volt? 
kérdeztem, vagy inkább te, de hát minek is ez, minek, hogy gőzöl- 
gött a vasárnapi leves, és hogy egészen eltűnt a feje, beleveszett, 
akárha nem is lenne, mintha csak egy torzó ülne az asztalnál, de az 
ő fejét nehéz volt odaképzelni ugye, pedig valld be, szeretted volna, 
gonoszkodtam, apám volt, felelte, mindent mégse vájhatok ki ma
gamból, és szürkén nézett bennünket, higgyünk neki, de nem is ez a 
fontos, anyám továbbra is ideges maradt, pedig akkor már fölfog
hattam, mert azért múltak az évek a nagymamánál, kapott amit 
kapott, mert a férfi, a b a r á t ja nem tágított, mind többször ott ült a 
vasárnapi ebédnél, és egészen otthonosan mozgott már. Fényképek 
kerültek a falra, ismeretlen arcok bámultak rám. A férfi egyszer 
bemutatott nekem (nekünk? lehet, hogy anyám is akkor találkozott 
vele először) egy fiatal lányt, habár azt hiszem, idősebb volt nálam 
akkor, most már nem, a tapasztalat öregíthet, és furcsán mosoly
gott, arra gondoltam, mit tapasztaltam én, a hallgató, és mit kéne 
még, zavart is meg nem is, néha már tolakodott, de ha elment, 
magammal cipeltem még egy ideig.

Ha új lakásba költöztünk (sokszor megtörtént), nem tudta, hol 
vagyunk, de valahogy mindig odakerült, már-már én hívtam, invitál
tam, és akkor kezdődött minden élőről. És mesélte tovább a vasár
napi ebédek történetét. Néha ugyanazt másképpen. Toldozott-fol- 
dozott. Kidobott, szelektált. Kiemelt, hanyagolt. De a leves szorgal
masan gőzölgött továbbra is. Az a lány a férfi rokona volt, vagy 
lehet, hogy a lánya, de nem merte megmondani, mintha így esett 
volna anyám szemében, de hát neki is volt fia, mindegy, tehát néha 
ott ebédelt velünk, teste már a bimbózás után, halvány, majdnem 
átlátszó arca éjjelenként meg-megjelent előttem. Seprős pillái alól 
fel-felpillantott, az álomban és a leves mellől is, ha anyám kifáradt a 
főzésben és a tálalásban, de az evésben is megizzadt olykor, a 
lánnyal, akit Klárinak hívtak, kimentünk a kertbe, beszéltem neki a 
nagymamáról, ő apám felöl kérdezősködött, és hogy mit tudok,



milyen viszonyban van anyám v e l e ,  így mondta, így nevezte, 
vagyis már a férfival, ezt én mondtam magamnak, hisz te már nagy 
vagy, idősebb, mint én, neked jobban kellene tudnod, kellett volna 
felemelnem a hangom, de hallgattam, és csak a vállam rándítottam 
meg. Nem is szerettem erről beszélni, más érdekelt, ő, de hát hú- 
zódzkodott, semmit se akart mondani, megmutatni, a nagymamá
hoz azért elcsaltam, de csak hallgatott itt is.

Most pedig ti beszéljetek, mondta nekünk, a hallgatóknak, ta
lán arra lenne jó, hogy ötletet meríts a történeteidhez, hamiskásan 
mosolygott, ez zavart benne a legjobban, sohase tudhattuk, hánya
dán áll vele az ember, de azért néha valóban odafigyelt arra, amit te 
vagy én meséltem neki, de már tudtam, majd inkább otthon, egyedül 
rágódik rajta, vagy inkább csontozza ki azt, amire szüksége van, és 
állítja be úgy, ahogy az neki a legjobban megfelel.

A lugasban szeretett a lány és egy egészen felnőtt barátja is volt, 
folytatta. Mesélj róla, ha már magadról nem akarsz, noszogattam, 
igen, és volt, hogy mondta, mondta, tehát meg kellett dolgozni, 
ennyi az egész, a férfi nem szabad ember, felesége van, de hát tudod, 
hogy van, te legalább vagy inkább mi, délelőtt dolgozik, de csak rám 
gondol, néha el is hiszem neki, miért ne lenne így, egészen jó érzés, 
majd hazamegy, pihen és jön, és együtt vagyunk, de azért a feleségét 
is kedveli, szép, fiatal nő, először csak a fényképét mutatta meg 
nekem, majd be is mutatott neki, a barátnőm, így mondta, kezet 
fogtunk, mosolygott, nem tudtam mit mondani, piros lehetett az 
arcom, égtem, de utána már egészen jó volt, beszélgettünk, nevet
géltünk, a férfi hol rám, hol rá nézett, láttam rajta, hogy örül, gyere 
máskor is, mondta a nő és a kezemre tette a kezét. A barát elkísérte, 
sétálgatott még vele, egyszer ő, a férfi, tudod, és kacsintott, meglá
tott bennünket, ki ez, kérdezte vasárnap, míg ebédre mentünk, hall
gattam, ennyiben maradt az egész. Majd valahogy a nő is csatlako
zott hozzánk, együtt jártunk, sétálgattunk, mozi meg miegymás, be
beültünk egy italra, kávéra, furcsa volt meg nem is, nem tudom, 
hogy érted-e, meg hogy minek is mondjam ezt neked, persze, per
sze hogy világos, feleltem és biztattam, hogy tovább, de volt, hogy 
sokáig nem jött, töredékes maradt a történet, meg néha nem is volt 
kedve beszélni, csak a lugas foltos leveleit nézte, foltos szalamand
ra, gili-gili, és nevetett hozzá, alig vártam a gőzölgő húslevest, hátha 
eljön és utána elhívhatom, meghívhatom a nagyihoz, meg kerestem



is a városban, azonban nem tudtam, merre jár, járnak, és amikor 
eljött megint és megeredt a nyelve, boldogság öntött el, olyan jó 
volt. Megesett, hogy nem a férfi jelent meg a megbeszélt helyen, 
mert oda hozzá azért csak vele mentem el, habár hívott, meg a 
feleség is, hogy tessék, csak nyugodtan, ne zavartasd magad, minden 
probléma nélkül eljöhetsz, de nem, ezt nem akartam, elvégre én is 
dönthetek, helyette a nó jött, finoman, szépen, illatosan, gyere, 
mondta és karon fogott. Furcsa volt, különös, de vele se volt rossz, 
meg hát róla is beszéltünk, hogy milyen, mit szeret, mik a bogarai, 
néha egészen hozzám simult, azt hittem, véletlen, de meg-megis- 
métlődött, boccs, mondtam én helyette, de csak mosolygott. Ha a 
szemébe néztem, az mintha rángatózott volna egy kicsit, de biztosan 
a szél, nekem ennyi elég volt. És magáról is beszélt. Néha szomorú
an, pedig én azt hittem, csak boldog lehet, a szülei nem szerették, a 
testvére kerüli, de hagyjuk, ez nem érdekes. Van-e barátod rajta 
kívül, kérdezte egyszer, egészen váratlanul, nem is tudtam hirtelen
jében mit mondani, hát igen, és téged említettelek, engem is megle
pett, na de miért ne, gondolhatjátok, hogy felbolydult a lelkem, és 
erősen ránk nézett, a szívem kalimpálni kezdett, mert olyan fájdal
mas volt mindez, ami vele történt, nekem persze, mert hát akartam, 
hogy meséljen, de fájt, hogy nem én fogom a kezét, vagy simulok 
hozzá, még ha nő, akkor is féltékeny voltam, keserű élvezet volt, 
megismerem, fokozatosan felfedezem, de nem az enyém, nem, igen, 
mi barátok vagyunk, motyogtam bután, hadd ismerjem meg őt is, 
kérlelt a nő. Majd, válaszolta Klári, és akkor nagyon haragudtam rá. 
Miért húzni, hisz ez azt jelentette, hogy nem csak a lugasban lehetek 
vele, máshol is meg máskor is. Majd, mondta nekem is a lány. És 
akkor nem jött egy darabig. Ebédre se. És a férfi is el-elmaradozott. 
Anyámtól megkérdeztem néha, mi van, vagy csak célozgattam rá, 
hogy esetleg újból együtt élhetnénk, mert szerettem azt a lakást, sok 
mindenem maradt ott, kedves könyveim, amelyeket gyerekkorom
ban olvastam, meg hát barátok, ismerősök az utcából, habár olyan, 
de olyan rég láttam már őket, a lány nem tetszik nekem, mondta 
egyszer anyám, ahogy néz, vizsgál engem, nő már, túlzottan az. Nem 
nagyon értettem akkor, és továbbra is a nagymamánál laktam, anyám 
azt mondta, nincs ideje semmire, egész nap dolgozik, rám se, pénzt 
ad, főzi a vasárnapi ebédeket, majd lesz ez még másképpen is. Nem 
mondhatom, hogy megnyugtatott, de mit tehettem, a lugas r á



emlékeztetett, meg utána arra gondoltam, anyámnak sohase volt 
barátnője, mindig az anyjával mászkált, aki szintén korán férj nélkül 
maradt. Ahogyan vizsgál engem, igazi nő, jutottak eszembe szavai.

Hallgattuk a mesét. És mind többet gondoltunk rá. Majd újból 
költözködés. Szünet. De azért ott volt velünk. És sok más minden is 
történt. Néha úgy láttuk, éreztük, évek múlnak el.

Amikor újból megjelent, ősz hajszálakat fedeztünk fel a hajá
ban. És magyarázat nélkül folytatta. Látszott rajta, hogy akarja 
nagyon. A lány elvitte őt hozzájuk. M odern házban laktak. 
Lépcsőkön kellett felmenni abba a szobába, ahol fogadták őket. De 
mielőtt elmentek volna, Klári elmondott még neki egyet s mást. 
Hogy a férfi meztelenül akarta látni. Olyan egyszerűen kérte meg rá. 
Direkt kellemetlen lett volna nemet mondani. Tapintatlanság. Igen, 
hamarosan, feleltem neki. Hisz semmiség. Ugyan már. így váltak el. 
Ezzel. Nézd, mondta, most már úgyis a barátom vagy, ezt már nem 
moshatjuk le, megvallom, készültem rá. Nézegettem magam a tükör
ben, elölről, hátulról, a vállamat, a combomat, mit szól hozzá, hozzám, 
kérdezgettem úgy próbaképpen. A barátom volt. Évek óta ismer
tem már. Sohase akart tőlem semmit. Még a vállamat se karolta át. 
De azért valami volt köztünk. Ez holtbiztos. Náluk vetkőztem le. És 
utána nagyon sokáig semmi se történt. Vagyis minden úgy folyt, 
mint eddig. Találkozgattunk, csevegtünk. A  nő is el-eljött vele. 
Mintha a z nem is lett volna. Hát akkor mire volt jó az egész? 
Közben más dolgok is foglalkoztattak. Iskola, fiúk, nyaralás. Sohase 
mondták, hogy csak velük legyek. Tapintatosak voltak. Amikor haza
jöttem a tengerről, szinte sütött a bőröm. Ha hozzáért valaki, szik
rázott. Akkor elhívtak egy este. Ültünk a félhomályban. Senki se 
szólt. És jött magától minden. Nem kell, hogy mindig így legyen, 
mondták, mikor kikísértek.

Hát elmentem vele. Igen, ő elment vele. Most majd biztos fantá
ziái, egészen biztos, ismételgettem magamban. De semmi rendkívü
lit nem mondott. És még nem is mosolygott hozzá.

Évekkel később bemutatott a lánynak. Érett nő volt már. A 
házaspárral is találkoztunk. Mint a többiek, szóltál, nem tudtam, 
mit hozzátenni. Nem volt mit.



REGINA

Kesslernét lánykorában szigorúan nevelték Az apja módos em
ber volt. Ménes, föld, cselédek Nyaranta a családot levitte a tenger
re, a gyerekek fürödtek, ő az árnyékos teraszon üldögélt elegáns 
szabású fehér öltönyében, krémszínű, könnyű kalappal a fején. A 
feleség, terebélyes asszonyság, Reginát szerette a legjobban, a 
későbbi Kesslernét, de nem volt szabad kimutatnia. Tilos volt. A férje 
akarta így. A  kislány nyafogott, affektált. Szigorú légy vele, így a 
férfi, ne engedj. Néha, hogy jó példával járjon elő, a fenekére csa
pott. Úgy mérsékelten, de azért határozottan élvezte. Keményítsd 
meg a szíved, mondogatta annak idején a férfi apja, csak így lehetsz 
úriember. Megfogadta. Gyakorolta. Most nyár van. Újabb szivarra 
gyújt a teraszon. Ma este elutazik A gyorssal. Reginát maga elé 
parancsolja. Jó legyél, hallgass anyádra. De az asszonyhoz is intézi a 
szavait. Az lehajtja a fejét. Ő is jó lesz. Mert ő úgy akarja. A férfi 
ritkán nyúlt a nőhöz. A  lovakat szerette és a hosszú, unalmas dél
utánokat a lugasban. Télen utazgatott. És a szikrázó havat figyelte. 
A  többi gyerekével elnézőbb volt. Maga sem tudta, hogy miért.

Egyik télen szánkózni vitte Reginát. Hideg, csikorgó idő volt. 
Már feljöttek a csillagok A bakon ő ült, hátul, mint parányi gömb, 
a kislány. A  lovak közé csapott. És kurjongatott. A  lány félni kez
dett. Vacogni. Legszívesebben leugrott, legurult volna a rohanó 
estébe. Az apa megállás nélkül verte a lovakat. A hó, mint valami 
vakító, fehér hullám csapott az arcába. Apa éget, mar, kiabálta 
volna, de tudta, tajtékzó apjához nem érnek el a szavak A  férfi arca 
zászlópiros lett, vastag bajuszára, szemöldökére ráfagyott a hó. Már 
ordított, káromkodott. Amikor hátrafordult, Regina már nem volt 
észnél. A  szája habzott. Mit köpködöd itt ki nekem a havat, kiáltott 
rá többször is a férfi, de már ő is látta, több ez, jóval több.

Regina ezt nem tudta elfelejteni. Még Kesslerné korában sem. 
Éjszakánként fel-felriadt arra, hogy fullad, és hogy jön ki a savanyú 
hab a szájából, ömlik ki a párnára, a pokrócra, már-már az egész



szoba fehér, szortyogó masszában úszik. A  szánkózás után hetekig 
az ágyat nyomta. Érzékeny, nagyon érzékeny a kisasszony, mondta 
az apja ott előtte, így harmadik személyben róla. És ez fájt. Talán 
jobban, mint az ezer tűhegyből álló, hideg hó, mely az arcába csa
pott, mint a jeges szél fönn a családi szánkón.

Regina hamar érett. Először csak itt-ott domborodott, később 
már igazi nő lett. És szégyenlős. Rejtegette volna mindazt, amit a 
természettől kapott. Még az anyja előtt is. Miért vagy olyan sápadt? 
így az asszony, sokat tanultam, nehéz a levegő, rossz a fény, volt a 
válasz. Az apa nem értette. A titkolózást. A  sugdalózást. Főleg az 
egy évvel idősebb nővérrel. Az enyém vagy, mondogatta, nekem 
tartozol. Mivel, apa? kérdezte egyszer Regina, mert azért nem utálta 
az apját, jobb szíve volt, megértőbb, és még később se, amikor a férfi 
már-már elviselhetetlenné vált, a lányait molesztálta, zaklatta, és 
ivott, arra kényszerítve mindenkit, az egész családot, hogy nézzék, 
hogyan csúszik le az a temérdek bor a torkán, a már felnőttkorban 
levő fia lázadni próbált, de felpofozta, és ő hallgatott, égő, lángoló 
arccal, mivel? rivallt rá a lányra, és szikrákat hányt az amúgy savós 
szem, majd fölröhögött, tudom én azt, tudom én azt, és csak úgy 
rázta a nevetés. Az anya nem szólt. Egész életében hallgatott. Pedig 
ő akarta, hogy a férfi elvegye. Szaladt utána. Vitatkozott a szüleivel. 
Napokig nem evett. így zsarolta ki az esküvőt. A  férfi akkor még 
csendes, hallgatag ember volt. Csak utána, csak utána vált ilyenné. 
Milyenné? tette fel néha a kérdést az asszony, vadállat, igen, ő 
vadállat. Maga is meglepődött ezen. A bátorságán. De hangosan ki 
nem mondta volna. Félt, mint valami babonás. És persze attól is, 
hogy a férfi kihallgatja, megbosszulja. Megtorolja.

Regina a 16. születésnapján egy fiúval sétált az utcán. Az apja 
épp szembe jött velük. Megállt. Bevárta őket. A nyúlánk, pattaná
sos fiút egy intéssel elzavarta. A  lány égett. És forrt benne a düh. 
Haza! Egy-kettő! ordított az apa. Megragadta a karját, majd lökdös- 
ni kezdte. Ha most nem gyűlölöm meg Őt, akkor soha, gondolta 
Regina. De nem tudta. Egészen nem. Otthon az apa rádobta a 
sezlonra. Mit csinált? ordította, mit? ki? apa, ki? az a mamlasz, az a 
suhanc, az a gazember, vele ülök a padban, elég, tajtékzott a férfi, 
elég, vetkőzz, parancsolta, hogy lássam, hogy lássam a nyomokat, 
gyerünk, üvöltötte, mire vársz?



Regina ekkor már tudta, hogy elmegy innen. Azt ugyan még 
nem, hogy hogyan, miképpen, de világossá vált, maradás nincsen.

Az egyik barátnőjétől kapta az újságot, amelyben a hirdetés volt. 
Kiment az udvarra. Majd még tovább. Oda, ahol a szőlő kezdődött. 
Az apja nemrég vette meg a mellettük fekvő területet. Ősz volt. 
Rozsdamarta, rőt szőlőlevelek lebegtek a szélben. És mindenütt a 
homok szaga. A  távolban fekete madárraj, mint valami sötéten 
libbenő zászló. Leült a kispadra, kikereste az őt érintő sorokat. 
Lányok kellenek. Táncolni. Keletre. Egy szőke, hosszú hajú nő 
nevetett rá a szöveg melletti képről. Regina nézte a szabályos arcot, 
a szemet, a fehér fogakat. Furcsa érzések motoszkáltak benne. Sze
retett volna nevetni, sírni, örülni. Újból érezte a homok szagát. 
Sötétedett. Messziről kurjongatásokat hozott a szél.

Regina ment. Itthagyott mindent. A magába roskadt anyát, a 
hüledező, vicsorgó apát, a lángoló arcú fivért, a menyasszony 
nővért. Ment és senki se tarthatta vissza. Hiába jött az apa a 
rendőrökkel. Késő volt. Már mindenre az. És úgy gondolt vissza 
rájuk, mint egy szép, harmonikus családra. Csak nem mindig sike
rült neki. Pedig fontos volt számára ez a kép. Sokszor elővette. És 
nézegette lelki szemeivel.

Levitték a híres kikötőbe. Útlevelet kapott. Hajóra szálltak. 
Olyan kedvesen bántak vele. Semmit sem kellett csinálnia. Minden 
készen várta. Már ismerte a tengert. Mégis furcsa volt. Ö n á l l ó a n  
állni a korlátnál és nézni a hullámokat. A sirályok hófehér testét. 
És néha a delfineket is. Táncolni tanították a fedélzeten. A többi 
lánnyal együtt. Fiatalok voltak, kövérek, soványak, szépek és kevés
bé azok. De mind nevetett, viháncolt. Habár ez a könnyedség 
erőltetettnek tűnt Reginának, ez a lebegés, és így is volt, mert azért 
vallottak egymásnak a kajütőkben, mindegyikük menekül valami 
elől, egyesek úgy szöktek, vagy szöktették őket, de most itt vannak, 
és azért sejtették, mi vár rájuk. Valóban így volt? Sejtette Regina is, 
de azt nem, és a többiek sem, ami tényleg csak az övék lesz majd ott.

A  hajukat szőkére festették. Szinte vakított a fejük. Lenge ru
hákba öltöztették őket. Különös. Persze hogy az. Regina félni kez
dett. Ugyan mitől? ugratták a többiek. Én még szűz vagyok, nyöszö
rögte. Nem sokáig, röhögték felé.

Hajnalban érkeztek a kikötőbe. Pára, bűz és mocsok. Sárga 
szemű arabusok bámulták a szokatlan társaságot. Regina tudta,



egyhamar nem térhet vissza. De hát nem azért jött. Mégis jólesett 
elővennie a képet és bámulni rá. Hamis ez is, hamis, mint minden, a 
szomj, a kéj, az éhség, a szeretet, állapította meg jóval később, de 
akkor már nem volt mit levonnia belőle.

Szétválasztották őket. Három lánnyal egy teraszos szobába ke
rült. Majdnem szembe a minarettel. És egyedül sehova se mehettek. 
Enniük kellett. Sokat. Érezni kezdték a bezártságot. Az áporodott, 
fülledt együttlétet. A falak örökös tompaságát, a piszkos ablak már- 
már elviselhetetlen csendjét. A lányok aludtak vagy mostak. Regina 
nem tudott mit csinálni. Akotnyatkor kiment a tetőre. Nézte a 
hatalmas város gőzölgő testét. A lapos épületeket, a szűk utcácská
kat, a tülkölő, fekete limuzinokat, a nyüzsgő embereket, a piacot, a 
bazárt, a csatangoló állatokat. Talán érezte, talán nem, övé lesz 
minden. Akárhogyan is volt, félt és remegett.

És csak vártak, szinte már időtlen idők óta.
Majd eljöttek értük. Egy piszkos, de hát itt minden az, mondo

gatta Regina, csak úgy magának, mulatóba vitték őket. A  padló 
fűrészporral volt beszórva, a pódiumon egy roncs zongora állt, a 
plafonhoz szerelve óriási ventilátor szelte a levegőt a terem köze
pén. Vékony, papucsos fiúk szaladgáltak le-föl, meghatározhatatlan 
színű ruhában, kezükben tálca, rajta csészék, poharak. Egy görnyedt 
hátú, kopasz férfi lépett a zongorához. Hurkaujjait megfuttatta a 
billentyűkön. Nyögni kezdett a hangszer, majd rázkódni, és valami 
dallam is kisodródott onnan, vagy inkább sziszegésféle. Nargiléket 
vittek az apró asztalokhoz és megjelentek a lenge ruhás lányok azon 
a csikorgó, szeméttel teli emelvényen, és kezdődött a tánc, a műsor. 
Regina nézte, és a három lány is, és magukat látták már ott fönn, 
saját kezüket, lábukat, mellüket, majd később a meztelen hasat, az 
ágyékot, igen, hisz tudták, de mégis különös, különös volt.

Regina már nem szégyenlős, így győzögette magát, Regina 
szabad és azt csinál, amit akar. Remegő lábakkal lépett a pódi
umra, a szíve kalapált, mégis jó volt, megállta a helyét. Megtap
solták, fütyültek is hozzá, másnap, harmadnap már ismerték, 
tudták, hogy ki. És persze, hogy le kellett feküdnie azokkal a 
potrohos, olajos szemű alakokkal, virágot kapott meg kölnivizet, 
csak úgy szuszogtak rajta, némelyiküknek még a nyála is ki
fröccsent a nagy igyekezetben. Pénzt a gazdától kapott. Nem 
sokat, de félre is tehetett belőle.



Új lányok érkeztek. Beszélgettek. Hülyültek. Új férfiak érintet
ték a testét. Regina kezdett szórakozott lenni. Nehezen jutottak el 
hozzá a dolgok. Kéreg nőtt rajtam, valami páncél. Olyan semmis 
vízben leiedzett. És már majdnem minden mindegy volt. A kelés, a 
tánc, a csevej, a hasak, az ágyék dörgölődzése. Már sétálhatott 
egyedül is az utcán, a sötét sikátorokban, a lármás, forrongó tömeg
ben, de mintha valami vízfüggöny mögül nézne mindent. Itt van, de 
mégis oly messze, messze.

A  német tengerész megdöbbent, amikor látta. A szemei, a szemei 
egészen fehérek. A teste kigömbölyödött. Már hurkák is rezegtek a 
hasán. Ez kellett. Ez muszáj volt. Arany fülbevalókat hordott, gyön
gyökkel kirakott karpereceket. A bokáját ezüstpánt ékesítette. Re
gina ragyogott, fénylett a büdös, férfiakkal teli lukban. És lassan, 
nagyon lassan indult el benne a szomorúság. De még nem definiált 
semmit. Ehhez évekre volt szüksége.

A  matróz nagyon berúgott, amikor ott táncolt előtte. Másnap 
már mennie kellett. Egy év múlva tért visza. Első útja a lebújba 
vezetett. Regina szeme újból megdöbbentette. De már nem annyira. 
És újból ivott. Félig részegen lépett a lányhoz. De a lány csak 
arabokkal feküdt le. Ez a szabály. így szabad. A  tetovált karú és 
mellű férfi nem ismerte a lehetetlent. Húsz éve hajózott a nyílt 
tengeren. Fogai rozsdavörösek voltak, arca cserzett, akár valami 
dörzspapír. A  távoli kikötők kocsmáinak ismerője, az ízek, szagok, 
lábak és ágyékok kedvelője szereimes lett. Kegyetlenül. Pedig nem 
is ismerte ezt az érzést. És mégis, most biztos volt benne, mint erős 
testében, hogy ez az. És Regina mégse engedte őt magához. A 
matróz máskor ölt, verekedett volna. Most úgy ment vissza az aszta
lához, mint egy beteg állat. De nem adta fel. Nem Reginára volt 
mérges. Az arabot kell elintéznie. Regina egy hét múlva már a 
tengerész szálkás tenyerében ringott. Mit tehetett?

A matróz nevetett. Ezek a fölszakadó, kifakadó hangok Reginát 
halálra rémisztették. Tiszta percei lettek. És mély, vérző sebek, ott 
belül.

Ha eszébe jutott az otthon, nem tudta, mire is gondoljon. Mint
ha nem is létezett volna. És igaza is volt. Mikor, évekkel később, 
hazament, egy üres, idegen házat látott. A család elköltözött. A  
szívéből is. Végérvényesen.



Pedig mennyit sírt az anyja. Felejtsd el, így az apa, megérdemli, 
igen. A testvérei mentek el előbb. Majd utánuk a szülők.

A  szőlőt mesélem el neked, mondta a tengerésznek. A  tőkék, a 
fák, a homok illatát. És az csak hallgatta boldogan. Kátrányszínű 
ujjai nyugodtak voltak. Majd újból hajóra szállt. Es évek múltak el. 
Regina maradt. Az arabok is. A szoba is. A  hely is. A  zenész is. A  
tengerész, akit Kesslernek hívtak, nem felejtette el a lányt, aki már 
e g é s z e n  asszony lett. Már-már mamának szólították az újonnan 
odakerült lányok És táncolt, rázta magát, a mindjobban megka
paszkodó hájat, mert ez kellett, így kellett, tudta, világos volt. A  
matróz, ha bírt, visszatért. Ajándékokat hozott, selymet, brokátot, 
aranyat. Az idő rajta is vándorolt. Az arca összeugrott, csak csont és 
bőr, és semmi, semmi hús. Ópiumról mesélt, távoli eksztázisokról.

És akkor elvette Reginát. Megünnepelték.Ott voltak a matróz 
társai is. Regina szívott a pipából. Már semmi se lepte meg. Utána 
táncolt, ahogy szokott. Rázta az aranytallérokkal díszített hasát, 
hatalmas kebleit, szemérme vörösen nyílt az őrjöngő vendégsereg 
előtt.

A  férfi, aki most már a férje volt, nem sokra rá ágynak esett. 
Valami titokzatos kór támadta meg, döntötte le, mint valami bok- 
szolót. Alig evett, lélegzett, majd meghalt. O tt temették el. Abban a 
városban, amelyet Regina már annyira ismert, és annyi mindent 
kívánhatott tőle. De most nem. Fáradt volt. Hazamegyek, mondta, 
már nem bánthatnak engem. Egy hét múlva otthon volt. Persze 
hogy föltűnést keltett furcsa ruháival, hajával. De megszokták itt is. 
Mi mást tehettek? Megvette a szőlőt. A  családi ház már másé volt. 
Itt építkezett. Szerényen, mértékkel, és ha tűzött a nap, meghem- 
pergett a szőke homokban, vagy kiült a kút kávájára és nézte önma
gát, remegő, szőke haját, kövér karjait a lenti víz tükrében, és mind 
többször és többször érezte a vágyat, hogy lebukjék, a mohás falak 
mentén, örökre, úgy, hogy azért legyen ideje megtapintani az avítt 
téglák nyugtató hűvösét. De jött az ősz, majd a tél, a víz megbőrösö- 
dött, nem volt már mit nézni és miért.

A  környék magánosai lassan odaszoktak Regina csapra verte a 
hordót. Ha elfogyott a gyöngyöző, homoki bor, a szomszédoktól 
vett. Nyáron a teraszon ültek, vagy a huzatos szobában, télen a jól 
fűtött nappaliban az ódón bútorok közt, amiket a ház asszonya 
egyenként vásárolt meg, még a szülei székeiből is sikerült egypárat



megszereznie. Itták a bort és beszélgettek. Regina fehér szemeivel 
ült a főhelyen, ahonnan mindent látni lehetett. De ő semmit sem 
látott. Halvány zúgás vesz körül, és valami nejlonszerű függöny, 
mondogatta néha, csak úgy magának. Azonban fel-felrázták, mert 
kellett a bor, vagy tuskó a tűzre, volt, hogy vacsorát is adott, és még 
mosolygott is hozzá. De ha már elfogyott minden és künn csak a 
sötét honolt, szemei lángra kaptak. A  korhelyek tudták, mi követ
kezik. Regina a komódhoz ment, Kihúzta az újságpapirossal bélelt 
fiókokat, és a megbámult, csipkés szegélyű fényképeket az asztalra 
dobta. És utána csak állt a szekrény előtt. A férfiak egymás kezéből 
kapták ki a képeket. Az arcuk éveket fiatalodott. Mindig így történt. 
Látták Regina fiatal derekát, erős bokáit, az átlátszó bugyogót. Az 
arabok sóvárgó tekintetét. Ezt akarjuk! Igen. Regina megoldotta a 
kötényét, félretolta a padot, egy pillantást vetett a pattogó tűzre 
vagy a nyitott ablakra, de úgy, hogy nem azt látta, hanem a távoli 
ország lebuját, hallotta a zavaros, szortyogós zenét, a lármát, és 
vetkőzni kezdett, lassan, komótosan. A citromsárga fényben előke
rült a comb, a remegő has, a fonnyadt, de még így is hatalmas emlő, 
a bokros, szétfutó szemérem, és Regina úgy nyúlt el a keleti, mintás 
szőnyegen, hogy csak nagyon finoman rázta a visszafojtott zokogás.



A FA

Már rég meg kellett volna írni. Legutóbb most karácsonyra. De 
valahogy mindig, és hát most is, vagy majdnem most is elúszott. Úgy 
kicsúszott a kezemből. Akár valami fényes, csillogó hal. Pedig nem 
az, nem villogó, inkább sötét, barnán, barnásan szomorú. Igen, a 
fenyőfa, a fenyőfák történetét. Ahogy nőnek ott kint a kertben. 
Magányosan. Messze. Vagy inkább azzal kezdeni, hogy rendre hoz
ták őket, csecsemőkorukban, akár egy finom zöld szál, lehelet. Szlo
véniából. Pici kis cserépben vagy zacskóban, melyben az a távoli, 
émelygős föld volt. Se nem barna, se nem fekete. És akkor a palicsi 
talajba került. Kerültek. Egymás után. Éves kihagyással. A  hajszál
gyökerek azonban sokáig húzodzkodtak. Ódzkodtak. A  köveket 
keresték. A sziklát. A  parányi tűlevelek pedig azt az éles, metsző 
levegőt. A ciklámen szagát. De hát persze hogy nem volt. Egyik se 
volt. És remegni kezdtek. Soványodni, ha ez egyáltalán lehetséges. 
Még elszárad, sopánkodtunk. Nem is mertünk arra menni. Nézni. 
De volt, hogy éjjel simogattuk meg. Babusgattuk. Locsoltuk, öntöz
tük, a z o k o n  a szavakon énekeltünk hozzá. Hozzájuk. Éves kiha
gyással. És utána rendre kivetették a horgonyt. Megálltak a lábukon. 
Terebélyesedni, izmosodni kezdtek. Itt egy új hajtás, amott egy új 
ág. Szinte szemlátomást lüktetett bennük a zöld vér. Vagy az ezüst. 
Mert egyszer ilyen is volt. Páváskodott, kellette magát az alföldi 
kertben. A  tenyérnyi pannon tájban. Mert bukszusok vették el tőle 
a kilátást. Nem lehetett bámészkodni. Messzire csillogni. Csak bel
terjesen. Nyáron elöntötte őket a meleg. Árnyék csak a késő dél
utánban járt arra. Drukkoltunk. Nehogy, nehogy kisüljön, leko
nyuljon. Néha elé álltunk. Védünk, látod hogy védünk. Kór támadta 
meg. Gumók nőttek rajta. Rajtuk. Rendre. Eves kihagyással. Tisztí
tottuk, nyestük, csiszoltuk a testüket. Hogy lélegezni tudjanak. De
rűsen nézni az eget. Majd jött az ősz. Nagy léptekkel járta körül a 
tájat. Nyomában dér, fagy és sárga falevelek. Az égen ólmos felhők, 
bíborcsíkok, fekete foltok. Sötét, súlyos madarak szállnak az elkép



zelt nap alatt. Beköltöztünk. Kettős magányban állt a fa. Hegyekről 
álmodott talán? Vagy rólunk? Nem hiszem. Nem tudom.

Leesett az első hó. De már olvadt is. A tél mégsem hagyta magát. 
Megvetette a lábát. Mese nem volt. Csak szikrázó, puha fehérség. A 
fenyőfa büszkén vállalta a havat. És már egészen nagy volt. Formás. 
Majdnem délceg. Apám mondta, nemsokára karácsonyfa lesz. És 
ekkor elkezdett kalapálni a szívünk. Izgatottak lettünk. Féltünk. 
Ki-kijártunk hozzá. Újra az ének, a babusgatás. De azért inkább a 
környéket szemléltük. Figyeltük. Ugyan honnan jöhet? Merről? 
Hogy miért? ezt már nem tettük hozzá. Kiedződtünk. Az idő, a világ 
csinálta ezt velünk. Nem a szív, nem a lélek. Hangoskodtunk. Hogy 
tudják, tudja, nem vagyunk akárkik. Hogy féljen, ő is, ők is rettegje
nek. De azért nem aludhattunk vele. Mellette. Nem vehettük ölbe. 
Habár ez is megvolt egyszer, de úgy egészen más lett. Nagy dézsában 
a beüvegezett teraszon. A mindenféle holmi között. Megalázó. 
Éreztük ezt. így nem szabad. Ezt nem. Nem becsületes. Pedig ment
jük. De mégsem.

Tintasötétek lettek az éjszakák. És csikorgott a hó minden lé
pésnél. Felhallatszott a jég pattanása a közeli tóról. Ha sütött a 
hold, megdermedtek az árnyékok.

A  szentestét megelőző éjjelen riadtam fel mindig. Rendre. Pedig 
lehet, hogy akkorra már kivágták. Azt a fát. Rendre. Éves kihagyás
sal.

És utána mentünk. Tapogattuk a sebeket. Biztosak voltunk ben
ne, hogy nem lesz ott. És így is lett. Nagyon fájóan így.

Ki lehetett? Mindig ugyanaz? Vagy más és más. Évről évre. És 
milyen karácsonya van? Bár lenne..., de nem, nem szabad, a szeretet 
ünnepe van. Csillagszórók villognak az ágon, de ő már nem él, nem 
piheg, egy adag halál, de ezt csak mi tudjuk, a súlya csak a mi 
szívünket nyomja.



A HOLD ÉS A SZIGET

A hold nem volt ott. Pedig már négy éve legalább, hogy ott fönn 
volt. Azóta jártunk ide. Erre a szigetre. És a padunktól nem messze, 
a nagy szikla fölött ott volt a hold. Mindig. Néha duzzadt, néha 
fonnyadt, megesett, hogy elvérzett dicstelenül, de el sohase tűnt. Ha 
csak egy vékony vonal is volt, de létezett. Pihegett. Majd újból erőre 
kapott és így tovább. De most hiába kerestük. Néztünk erre-arra. 
Előre-hátra. Még a hegyek felé is elindultam egy éjszaka. Hátha 
ott van. Vendégeskedik. Nekik teszi a szépet. Tetszeleg. De nem. 
Ott sincs. Bámultam a tengert. Kitartóan. Fölfelé már nincs értelme 
nézni. Hátha előbújik, -bukkan. Földobja magát. Felcsobban. Kitá
rulkozik. Az ölét mutatja. Kihívóan. És talán még énekel is hoz- 
zá.Tudom, hogy nem szirén. De hátha. És akkor beúszom. Oda, 
hozzá. Megsimítom a puha hátát. A fejét. A combjait. Majd pancso
lunk. Fröcsköljük egymást. Versenyt úszunk a szikla felé. És majd 
átkarolom. Gyengéden magam felé fordítom. Hogy lássam az arcát. 
A szemeit. A holdszemét. A vonagló ajkát. A nyakát. És tesszük, 
amit tennünk kell. Mélyen. Beleéléssel. Hosszasan. De nem. A hold 
nincs. Sehol se látom. Egyszerűen eltűnt. A szikla sötét. A tenger is 
az.

Járjuk a fenyvest. Kórókat, bogáncsokat rezegtet a szél, ha kiju
tunk.

Piros cserepes házakat látunk. Az ablakok kékek A  fal fehér.
A strandon napozunk. A homok forró. Apró kavicsokat görget a

víz.
De én csak a holdra gondolok. Nappal is van, létezik Akár egy 

felhőtincs, felhőfuvallat. Olyannak kell lennie. De sehol. A  távol
ban hajók úsznak Füstpamacsokat hoz a szél.

Múlnak a napok A hetek. Nem nyughatom. A sziklánkat a m i -  
s i k oldalról nézem. Sötétben, nappali fényben. A  feje fölött sem
mi. És máshol sem. Ha a vízben vagyok, lefelé figyelek. Hátha ott, a 
krémszínű homokon. A  pettyes víz alatti pázsiton. A  nagy hasú



halak mögött. Az uszonyok, a farkak mellett. Egyszer csak előbuk
kan, mint valami olasz filmben. Hatalmasan. Félelmetesen. De 
nem. Csend. És semmi.

Új vendégek a hotelben. A szél csattogtatja a redőnyt. Szeles ez 
a nyár Leszboszon. Néha átfúj a falakon. Megremegteti az ódon, 
poros csillárt. Mit szeleskedik itt nekünk, mit szeleskedik itt ve
lünk?

Az apró öregasszony dinnyét hoz és feketét. Nem, nem tud a 
holdról. Kereste ő is bizony. A  leanderekkel teleültetett kertből 
figyelte, leste a hófehér fal mellől. Akár valami vadász. Majd a fia is. 
A menye. Felbolydult valahogy a sziget. Megingott. Kibillent. Érez
tük ezt. Muszáj volt. Éjjelenként hirtelen felvillannak a villanykör
ték. Majd elmegy a víz. Megzavarodnak a halak a mélyben, mesélik 
a halászok. Összegubancolódik a háló. A hatalmas vörös rákok 
kivetik magukat a partra. Mint a fáradt, elfáradt bálnák. Ollóik az 
ég felé merednek. Döfnek. A  vízinövények zöldes mérgeket ereget
nek. Medúzák kúsznak be a rejtett helyekre. Nincs nyílás, ahova el 
ne jutnának. Megcsappant a fürdőzők száma. A napozó lányok 
kevesebbet hajolnak egymás fölé.

Futnak a felhők. Siklanak a kék üvegen. Hatalmas tücskök éne
kelnek felfelé az elképzelt holdra. De minden a régi. Semmi sem 
változik.

Utaznunk kell. Hajóra szállni. Mérni időt és tereket.Ilyen nincs, 
mondom. Nem lehet. Nekem kell a hold, ott, ott, igen, a sziklánk 
felett, akárhogyan is, akármilyenen is. És persze nem csak nekem. A 
többieknek is. A hajó óriási. Ha végignézek a kisziklázott, szűk 
utcán, látom, hogy beúszik. Mint valami hófehér monstrum. Ülök a 
fedélzeten. Majd a korlátnak dőlök. Reggel van, majd este. A hajó 
áll. Csak remeg. És akkor látom. Szapphó holdfényben mossa a 
haját. Majd kifésüli, hosszasan. És amerre néz, minden sárga. 
Arany. És játszik a húrokon. Majd tovaszökken könnyedén.

Megy a hajó. És tudom, arra, messze, háborúk dúlnak.
Nézem a látványt. És nincs mit mondani.
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