
Varga Zoltán

Szökés

Fórum



Ezt a világot csak megírni lehet. Megírni te t
tek helyett. Megírni tétlenség helyett. Arculkö- 
pés helyett, pofon helyett. Seggbe rúgás he
lyett. Hülye pofák szétverése helyett. Gyilkos
ság helyett, legyintés helyett. Hallgatás helyett, 
üresség helyett. Vegetálás helyett, tenyészés 
helyett. Megírni anyanyelvűket törők helyett, 
anyanyelvűket elfelejtőknek. Kocsi-, családi 
ház- és villatulajdonosoknak. Kocsiról, házról, 
villáról álmodóknak. Még csak nem is álmo- 
dóknak. Betévő falatért küzdőknek, tengődők- 
nek. Külföldre távozóknak. Visszatérőknek és 
vissza nem térőknek. Visszavágyóknak és visz- 
sza nem vágyóknak. A halottaknak. Élve vagy 
halva születendőknek. Abortáltaknak és egyéb 
meg nem születőknek. A meg sem fogamzot- 
taknak. Megírni szélirányban vizelőknek. A 
„ne szólj szám, nem fáj fejem” egyedül üdvö- 
zülő híveinek és fejfájós kárhozottaknak. Meg
írni írástudatlanoknak. Vak szemeknek, süket 
füleknek. Világtalanoknak, süketnémáknak. 
Idiótáknak, vízfejűeknek. Tökfejeknek, segg
fejeknek. Fafejeknek, betonfejeknek. Fejre ej- 
tetteknek és fejvesztetteknek. Fejetlen fejesek
nek. Vállalati igazgatóknak. Különböző rangú 
és rendű elnököknek, alelnököknek és titká
roknak. Titkárnőiknek. Menyasszonyaiknak, 
feleségeiknek, leányaiknak, szeretőiknek. A jó 
édesanyjuknak. Az úristennek. Atya-fiú-szent- 
léleknek, ámen. Szent Ferencként a m adarak
nak. Orpheuszként a köveknek. A sóhivatal
nak. Megírni vagy megszökni tőle.
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Aludni.. .  Aludni volna jó . . .
Aludni és nem azt kérdezni magamtól, miért éppen 

tegnapelőtt, szombaton ébredtem rá végleg, hogy semmi 
sem köt ide, mindegy, tökmindegy, hol élek, hol folytatom 
tovább.. .  A napnak tán semmi jelentősége, ugyanolyannak 
indult, mint a többi, éppencsak Duško az éjszaka megint 
fölhozott valakit, ágyban voltam már, amikor elkezdődött a 
neszezés a szomszéd szobában, a suttogás, a buzgón hang
tompított lépések, ami jobban idegesített, mintha teljes 
hangerővel csinálják, a nagy igyekezet ellenére valame
lyikük mégis elejthette a cipőjét, Duáko lehetett, férficipő 
koppanásának hangzott, a jól ismert matrac-ritmust ugyan 
rég megszoktam már, hanem ez a nő szüntelenül nevetgélt, 
sikkantgatott, valósággal trillázott, koloratúra-áriákat pro
dukált az ágyban, talán nem is a gyönyörűségtől, mert néha 
mintha kimondottan DuSkón nevetett volna, reggel meg is 
kérdeztem tőle, hol szedte föl ezt a kis rötyörésző csajt, ezt 
a nyilvánvaló specialitást a maga nemében, csak nevetett, 
mulatságos, komolytalanul pisze orrán ráncokba szökött a 
bőr, annyit mondott csak, ha zavar, jobb, ha én is felhozok 
valakit, akár előre megbeszélhetjük, mikor hozunk föl lá
nyokat, így legalább biztos, hogy nem zavarjuk egymást; 
álmatlanul hánykolódva (akárcsak most, pedig ma csend 
van DuSkónál) azon tűnődtem, vajon lakásadónőm, özvegy 
Stolz Elemérné.hogyan tűri ezt DuSko túloldali szom
szédjaként, szórakoztatja-e, vagy csak elviseli az átszűrődő 
hangokat, hallgatólagos beleegyezéssel, érdemes, így többet 
kérhet a szobáiért, kétségtelenül ez a tökéletes összkomfort 
jelenti legfőbb előnyüket, mégha nekem nincs is kedvem 
élni az adott lehetőségekkel, félig-meddig az öreg hölgy 
szeme láttára és mindenképpen füle hallatára bonyolítani 
az ügyeimet, szórványos futó kalandjaim számára inkább



más színteret keresek; tantestületi kolléganőmet, Milicát, 
„mindannyiunk Milicáját” egyszer ugyan fölhoztam, csak
hogy akkor mi DuSkóval egyedül gazdálkodtunk a házban, 
vagy inkább garázdálkodtunk, Stolzné, mint nyaranta rend
szerint, egy hónapra Németországba utazott a rokonaihoz; 
Milica különben hamar tovább került tőlem, válás utáni 
viharos korszaka volt ez, alaposan kicsúszott lába alól a 
talaj, őrülésig oda volt a férjéért, aki faképnél hagyta, 
kétféleképpen is meg lehet gyászolni az ilyesmit, van, aki 
senkivel, van, aki mindenkivel.. .  Jó ideje ilyen kérészéletű 
ügyeim vannak csak, főleg egyetlen alkalomra szorítkozók, 
nemcsak egy újabb házasság lehetőségétől irtózom, de még 
egy tartós kapcsolat gondolatától is, talán félek, hogy ké
sőbb nem tudok kimászni belőle, persze, nincs is senki a 
láthatáron, főleg ami a szellemieket illeti, rettegek a li
báktól, megesik, hogy meglátok valakit, tetszik, akár még 
komolyabb, „magasabbrendű” értelemben is, de amint ki
nyitja a száját, vége, egyetlen szó vagy félmondat, mondjuk, 
egy „majd meglássuk” is képes lclohasztani, úgyse tudnám 
leszoktatni az ilyesmiről, egyre kevésbé hiszek az emberek 
nevelhetőségében, alighanem ezért is váltam meg a tan
ügytől, előfordul ugyan, hogy kívánatosnak érzem ezt a 
valakit továbbra is, de már csak szívesen feküdnék le vele, 
testként vonz csupán, néha még arcként is kicsit, de „mö
göttes tartalom” nélkül (mégha Thomas Mann szerint az 
arcot szeretni annyi is, mint a lelket szeretni), ám mégsem 
annyira, hogy ne tudnám nélkülözni, elég, ha arra gon
dolok, mit kezdhetnék vele az ágyon kívül, mi érdekli, 
mivel szórakoztassam, nyilván egyetlen könyvről se be
szélgethetnénk. . .  akkor már inkább jöjjenek olyanok, 
akiknek az ágy is elég, lelkifurdalás nélkül bármikor dob
hatom őket; gondoltam már arra is, hogy olyan férjes nőt 
kéne találnom, akinek eszébe se juthat elválni.. .

Duákónak hála, késve ébredtem.
Épp csak a feketémet hörpintettem föl, Stolznéval kö

tött megállapodásunk értelmében készen várt már rám, az 
öregasszony intelme viszont, miszerint éhgyomorra feketét 
inni roppant ártalmas, ezúttal szerencsésen elmaradt. 
„Meglátja, Béluskám, ebből egyszer gyomorfekély lesz, már 
látom, ahogy összeesik gyomorvérzéssel, nekem elhiheti,



szegény Elemérkém is így járl”, figyelmeztet sokszor, talán 
nem is egészen alaptalanul, amióta gondolataimat és in
dulataimat rendszeresen lenyelem, gyakran érzek savat a 
számban. Szenvedélyes buzgalommal anyáskodik velünk, 
mármint DuSkóval és velem, a szükségesnél sokkal többet 
sürgölődik körülöttünk, mintha otthonról frissen elanyát- 
lanodott kosztosgycrekek lennénk, akik számára pótolni 
kell a családi fészek melegét, ami DuSkót illeti, meglepően 
jól tűri a kriminális, de> folyékony szerb nyelven történő 
kedveskedését, talán jól is esik neki, vagy csak még nem 
volt ideje megunni eléggé, nemrég került ide, én azonban 
kellő tapintattal rég leszoktattam róla az öreg hölgyet, 
hogy reggelenként anyai homlokcsókkal búcsúzzék tőlem; 
kedveskedéseire többnyire kissé bohóckodva reagálok, 
avult udvariassági formák karikírozásával, hazatérve gyak
ran köszöntöm könnyed meghajlással, „alázatos tiszte
letem” vagy „mély hódolatom”, távozáskor meg néha ele
gánsan arisztokratikus kézmozdulattal intek feléje, „agyő, 
asszonyom”, aztán kilépve gondosan rendben tartott kertes 
házának kapuján, úgy hajítom el ezt a modort, mintha 
fölösleges holmi lenne; újabban rendkívül könnyen cse
rélek arcot vagy inkább álarcot -  már-már attól félek, hogy 
az igazit, a magamét, egyszer végleg elhagyom... Néha el is 
túlozom ezt a játékot, megesik, hogy Stolzné a hülyés- 
kedésem mögött megérzi a gúnyt, olyanokat mond, hogy 
„maga rossz fiú, magát nem szeretem”, ilyenkor pár napig 
kissé komolyabban kezelem, igyekszem hozzá kedves, „fi
gyelmes” lenni, tekintetbe veszem, hogy babusgatási szen
vedélye végeredményben magányosságából fakad, parlagon 
maradt anyai érzéseiből; ősz, gyakran kissé zilált körvonalú 
hajkoronájában, terebélyes matrónaszerűségében, óriási 
kebleiben van is valami monumentálisán ősanyai vonás, 
sokszor valami mitikus termékenység-istennőre hasonlít, 
holmi matriarchátusban élő néptörzs fejére, mintha csak 
egy egész nemzetség származott volna tőle, bármennyire 
nem volt része soha gyermekáldásban; boldogult férjének 
valaha jólmenő divatáruüzlete volt bent a központban, 
több mint húsz éve, félje halála óta adogatja ki a szobáit, 
kizárólag nőtlen férfiaknak, többnyire fiatalembereknek, 
akiket sokszor mások előtt is a „fiaiként” emleget, állítólag



csak a szobák béréből él, néha rosszkedv vesz erőt rajta, a 
jövőtől retteg, ha teheti, panaszkodik, máskor viszont az 
életrevalóságával dicsekszik, ő a jég hátán is megél, ilyen
kor rendszerint néhai malomtulajdonos apja kedvenc mon
dásával jön elő: „aki szegény, azt seggbe kell rúgni”; a 
malmot különben közvetlenül a háború után leszerelték és 
elszállították, épületét sokáig raktárnak használták csupán, 
de vagy öt éve új gépeket szereltek bele, magától Stolznétól 
tudom mindezt, olykor kénytelen vagyok meg is hallgatni, 
de tegnapelőtt, szombaton reggel éppen csak elköszöntem 
tőle, s máris rohantam... De azért úgy emlékszem, vetet
tem egy pillantást a levélre, ott állt a komódon, a Stolzné 
repedt márványórájának támasztva, vagy két hete odatet
tem már, hogy végre megválaszoljam: évente legalább egy
szer Józsi bácsinak is írhatok, bármennyire is alig ismerem, 
oly rég elkerült tőlünk. Csak a szállítóvállalatát meg ne 
említse többé, mégha aranybánya is . . .

Bejáratott módon indult a nap, a szombat délelőttökön 
szokásos, átlagosnál is intenzívebb semmittevéssel.

Havi három szabad szombatunk van, a tegnapelőtti 
éppen nem volt az, bár gyakorlatilag ezek a szombatok is 
majdnem szabadok, mindenképpen szabadabbak a külön
ben nem túlterhelt közönséges munkanapnál is. Az álta
lános tespedéshez még a váratlanul ránkszakadt májusban 
szokatlanul fülledt meleg is hozzájárult, a kávézás ellenére 
mindenki ásítozott, nyújtózkodott, a szobákban és a folyo
sókon csend volt, fél tíz körül visszhangzott csak rövid 
ideig a házasságkötő-terem felé vezető folyosó, esküvői 
menet vonult az anyakönyvvezető elé, énekszóval, harmo
nikakísérettel, ilyesmi zavarja csak meg ezeket a szom
batokat, olyanféle viharok, mint a múlt csütörtöki, ilyenkor 
sosem adódnak. Mert akkor csütörtökön legalább úgy 
visszhangzott a folyosó, mint tegnapelőtt a nászmenettől, 
mivel a kirobbanó indulatok az elnöki szoba párnázott 
ajtajának is fittyet hánytak, néhány káromkodást értettem 
csupán, de a hangokat jól felismertem, Perié és Romié 
ordítozott egymással, a Szerszámgépgyár jelenlegi és volt 
igazgatója, amint később Dér Sanyitól megtudtam, Perié 
szemére vetette Romiénak, aki egy ideig városelnök volt, 
jelenleg pedig N.-ben, egy sokkal nagyobb fémipari üzem



ben tölti be az igazgatói posztot, hogy elcsábította legjobb 
szakembereit, Romió szerint viszont szó se volt erről, és ha 
Perióet otthagyták a szakemberei, jobb, ha magát okolja, 
tudja róla mindenki, hogy lehetetlen vele együtt dolgozni, 
jól elintézte a gyárat az elmúlt öt évben, pedig mikor ő, 
Romié, otthagyta, a legerősebb vállalat volt a városban; 
Perié erre azzal vágott vissza, hogy Romié nagyon jól tudta, 
miért cseréli föl helyét az elnöki székkel, csakis azért, hogy 
az utána maradt (akkor még lappangó) csődtömeget az ő 
nyakába varrja, így ment egy darabig ez az oda-vissza játék, 
egyre féktclenebbül, az ügy hátterében viszont az áll (leg
alább is így tudja ezt Dér Sanyi), hogy Perié, még annak 
idején, amikor Romiéot elnökké választották, megígérte 
elődjének, hogy a mandátuma lejárta után a szerszám- 
gépgyár igazgatói székét igyekszik majd neki visszapasszol
ni, mégis újra beadta a kérvényét, sikerült is magát újra 
megválasztatni, valószínű tehát, hogy Romiénak csakugyan 
volt valami része a szakemberszipkázásban, alighanem ép
pen bosszúból, jelenlegi elnökünk meg, megtudva, hogy 
Romié valamiért hazajött, nyilván azért invitálta magához 
őket, hogy a viszályt valahogyan elegyengesse, csakhogy 
minden fordítva sült el, Dér Sanyi szerint úgy kellett lefog
ni őket. Föl-fölcsapó hangjukat hallva valósággal láttam is 
őket, ahogy kivörösödve az asztalt verik, meg a kidagadó 
ereket a tömzsi Perié homlokán, közben meg arra gondol
tam, hogy ennyire önuralomra képtelen embereknek nem 
szabadna vezető tisztséget betölteniük, még ilyen szinten 
sem (de hát mit akarok, előfordult már, hogy „törté
nelminek” számító nemzetközi találkozásokon is ordítottak 
és az asztalt verték), sőt, még az is eszembe jutott, hogy 
mintegy büntetésből az ordítozásért, homlokukra kellene 
tetoválni a figyelmeztetést: „Vigyázat! Primitív vagyok!”; 
számos ilyen perverz ötletem akad, értekezlet közben például, 
ha valamelyik felszólaló valami egyáltalán nem odatartozó 
dologról kezd beszélni, láthatóan abban a hitben, hogy a 
kérdés nagyon is a tárgyhoz tartozik, hirtelen kísértést érzek, 
hogy odalépjek hozzá és nagyjából a Stolznéval használatos 
modorban megkérdezzem: „Uram (vagy elvtársam, asszor 
nyom, elvtársnőm), nem gondolja, hogy a hülyeségnek ez a 
foka már üldözendő?” vagy megkérjem, árulja el nekem,



hogyan sikerült a korlátoltság ilyen szintjére emelkednie, 
esetleg a legártatlanabb arccal jelentsem ki mindenki füle 
hallatára, hogy én az ember felszabadítását úgy képzelem 
el, hogy az embert megszabadítjuk a butaságától, s nem 
úgy, hogy a butaságát szabadítjuk fel, persze többnyire 
rajzolgatok csak, gyakran karikatúrákat a jelenlévőkről, 
mégis ezek a fura, némileg talán káros kísértések néha még 
aggasztanak is, érdekes, tudni szeretném, mikor is támadt 
először ez az ötletem a primitívséggel meg a tetoválással, 
vagy általában minek is tulajdonítsam, hogy éppen a „pri
mitív” szó lett a belső szótáram legsúlyosabb kifejezése, 
talán annak is köze van hozzá, hogy Klári éppen egy 
homloktalan, lóarcú tornatanárral és kosárlabdázóval csalt 
meg, de lehet, hogy a szálak mélyebbre nyúlnak, gyerek
koromban egyszer valósággal dührohamot kaptam, mert a 
csibéit féltő kotlósunk nekiment a tacskó-kutyánknak -  
hogy merészel egy ilyen kerge és hisztérikus madár nála 
sokkal értelmesebb és magasabbrendű állatra támadni, vagy 
akár még védekezni is vele szemben -  mintha mindig is 
lettek volna ilyen paranoid bolondériáim, semmit se érzek 
„égbekiáltóbbnak”, mintha valaki nála értékesebb ember 
felett győz, nyilván azért beszéltem be magamnak, hogy 
Klárit illetőleg éppen a tornatanár személye a legbántóbb; 
egy ideig komolyan hittem, hogy ha olyan valakiről lenne 
szó, aki tudás és értelem dolgában fölöttem áll, simán és 
zökkenőmentesen napirendre tudnék térni a rörténtek fö
lött; lépten-nyomon olyan dolgokba ütközöm, amelyek 
megint csak felszítják bennem ezt a primitívséggel szem
beni kilátástalan fenekedést, Brankót például kimarták a 
városból, pedig a helyi lapocska büszkén jelentette, hogy a 
helybeli pedagógusok közül a magiszteri címet egyedül ő 
szerezte meg, ez fájhatott kollégáinak a középorvosin, ahol 
nyelv- és irodalomszakosként tanított, képtelenek voltak 
felfogni, hogy nem azért bányászott ki egy rég elsüllyedt 
szerb költőt és írt róla valami monográfiafélét, hogy több 
fizetést kapjon, valósággal kihívásnak tekintették a magisz- 
terségét, pedig Branko talán csak azért csinálta az egészet, 
hogy a begyepesedéstől megóvja magát, úgy volt, hogy 
átkerül a gimihez, ahol már rég lennie kellett volna, de ott 
is leszavazták, kénytelen volt elhagyni a várost és a Tar



tományi Tanügyi Tanácsnál vállalni állást, valami admi
nisztratív munkakört, olyant, amilyet mindig is utált; kár 
érte, nincs kivel többé irodalmi dumát folytatni, érdek
lődött a magyar irodalom iránt is, nem is csak udvariasan, a 
maiakból is olvasott egyct-mást fordításban, a Nikit, az 
Iszonyt, az Égető Esztert, magyar szavakat is fölszedett 
jócskán, pedig valahonnan Dél-Szerbiából került föl hoz
zánk. . .  Vagy ami engem illet, főleg a „mindent jobban 
tudásom” miatt gyűlt meg a bajom a kollégáimmal, bár 
jobbára fölényesen mosolyogtam csak, akaratlanul, de néha 
szándékosan is, gyakran szórakoztatott, hogy némelyiküket a 
plafonig tudom ugrasztani ezzel a finomnak szánt mosollyal, 
új munkahelyemre jobbnak láttam nem is hozni ma
gammal, miért hívjam fel magamra ezzel is a figyelmet, 
jobb, ha csendben jegyezgetek csak.. .  mindent följe
gyeztem, ami csak használhatónak látszott, legfőbb ideje 
végre komolyan az íráshoz látni, ha vinni akarom valamire, 
ez volt a jelszó hosszú hónapokon át egészen szombatig, az 
a néhány novella, amit eddig nagyritkán itt-ott megjelentet
tem, igazán nem számít, egyetlen vékonyka kötetre se futná 
belőlük, össze sem érdemes gyűjteni őket, viszont én nem 
azért lettem magyarszakos, hogy általános iskolai tanu
lóknak magyarázzam, hogy „a vers, a költészet is hathatós 
fegyver lehet a társadalmi haladásért vívott küzdelemben” 
vagy hogy „a ballada rövid elbeszélő költemény, előadás
módja nem részletező, hanem sűrített, ezért egyes részei 
homályosnak tűnnek”. . .  (de nem igaz, hogy lenéztem ezt a 
munkát, vagy ha igen, akkor is jobban csináltam azoknál, 
akik ugyanezzel az erővel a fogászi vagy a könyvelői pályát 
is választhatták volna maguknak); munkámtól nyugodtan 
jegyezgethettem, nem sok magyar él a városban (negyed 
rész talán), és a fordítószolgálat nemrég alakult, kevesen 
veszik csupán igénybe, néha kissé ötödik keréknek érzem 
magam, vagy éppen mások éreztetik velem ugyanezt, „ipari 
kémkedésem” szempontjából viszont ez még hasznos is 
volt, zavartalanul gyűjtögethettem regényemhez az anyagot, 
ugyanezért mondtam le az említett mosolyról is, ezért nem 
szóltam bele semmibe, s talán azért sem, hogy ne zavarjam 
meg a dolgok alakulását, soha sem tudhatom, mikor bon
takozik ki valami, ami nagyon is kapgpE^Bg^ menjenek



csak az események a maguk útján, semmi sem fontos, 
csakis a regény... Meg különben is, mi értelme szólni, ha 
egyszer előre tudom, ki, mit, hogyan fog félreérteni... 
Török Jutka anyjának mégis szóltam... Jutka, könyörgök... 
számtalanszor végiggondoltalak már, ezerszer letárgyaltalak 
már magammal.. .

Csakhogy aznap, szombaton, semmi följegyezni való 
sem történt.

Legalábbis körülbelül féltizenegyig nem, amikor Dér 
Sanyi kissé szögletes, zömök alakjával telt meg az ajtó. 
Váratlanul toppant be, azzal, hogy ki kell mennünk Pór
egyházára -  a falu hivatalos neve Prašinovo a „por” és 
„pór” szavak összekeverése folytán született meg -  , nyom
ban magyarázni is kezdte, hogy miről lenne szó, valami 
papírokról, adatokról, Bodó, a helyi iroda vezetője, több 
mint egy hete ígérgeti már őket, de még most sincsenek itt, 
az „öreg”, vagyis elnökünk, türelme végül is elfogyott, 
Bodót alaposan le kell hordani, méghozzá élőszóval, a 
telefont, úgy látszik, nem veszi elég komolyan, az öreg 
szerint nagyobb nyomatéka lesz a dolognak, ha ketten 
megyünk, vannak néha ilyen bogarai, sőt eredetileg Vladót 
akarta Sanyi nyakába varrni, szerencsére sikerült rábe
szélnie, hogy jobb, ha én megyek (szigorúan véve semmi 
közöm se lett volna az ügyhöz, de kacérságom folytán 
gyakran kaptam efféle Jolly Joker-szerepet), Vlado csak 
fölöslegesen elhúzná a dolgokat, estig se végeznénk, végül 
is szombat van... alig figyeltem az egészre, így is, úgy is 
mellékszereplő leszek, nagyon is jól tudtam, hogy engem 
Anikó miatt választott, ha már elkerülhetetlen a kísérő, én 
legalább semmivel sem akadályozom, hogy mielőbb Ani
kóhoz kerüljön, ha már kimegy, csak nem mulasztja el a 
kedvező alkalmat, s hát én beavatottja is vagyok az ügynek, 
míg Vlado... Anikó, persze hogy Anikó, miközben kissé 
sebes beszédével, állítólag legfőbb férfiúi vonzóerejének 
számító kellemesen doromboló baritonján ismertette a 
helyzetet, Anikó szüntelenül ott bujkált a Sanyi szemében, 
a tömött fekete bajusszal árnyékolt szája sarkában, hun
cutul, mint valami turpisságra készülő, hatalmas vásott 
kölyöknek. Busszal mentünk, Sanyi pillanatnyilag „két ko
csi között” van, Skodáját nemrég adta el, új BMW-jét



pedig móg nem kapta meg, nem tudom, a szolgálati kocsi 
épp foglalt volt-e, vagy csak Sanyi nem akarta igénybe 
venni, megint csak Anikó m ict a sofőrt mégsem tarthatja 
túl soká a faluban, különösen most szombaton, Így viszont 
akár a hatórási buszt is megvárhatja, a kérdéses iratokra -  
ha egyáltalán megkapja őket -  már úgyis csak hétfőn lesz 
szükség; persze az ügy mégis jobban elhúzódott, mint 
ahogy Sanyi, illetve mindketten szerettük volna, Bodó, 
sovány, száraz arcú ember, kicsit düllcdt, sárgás szemekkel 
(tisztségét elsősorban azért tölti be, mert Póregyházán ő 
beszél a legjobban szerbül) láthatóan megszeppent, amikor 
beállítottunk, érezhetően izzadt, fejét vakarta, különféle 
nehézségekre hivatkozott, részben másokra igyekezett á t
hárítani a felelősséget, nem, ő igazán nem gondolta, hogy 
„mi” ott a városházán ennyire sürgősnek tekintjük ezt a 
dolgot; „de hiszen háromszor is telefonáltunk”, mondta 
erre Sanyi, mire már-már esküvel ígérte, hogy hétfőre 
minden meglesz, ha mindjárt az egész vasárnapja is rámegy, 
hétfő reggel személyesen hoz be mindent, legyünk nyugod
tak. . . A fejmosásnak indult megbeszélés viszonylag baráti 
légkörben végződött, Dér Sanyi általában nem szorongatja 
meg az embereket nagyon, szívesebben intéz mindent a 
maga széles mosolyokkal párnázott, bársonyosan diplo
matikus módján, Bodó a végén a falusias vendégszeretet és 
az engesztelő alázat valamiféle keverékével ebédre hívott 
meg mindkettőnket, mint megjegyezte, az egykor induló 
busz már úgyis elment, s hát nem szeretné, ha a falu két 
kocsmájának valamelyikében ebédelnénk; Sanyi az ebéd 
utáni kávénál már tűkön ült, ötpercenként lopva nézte az 
óráját, homlokát ráncolta, láthatóan ürügyet keresett a 
távozásra, a buszra sajnos nem hivatkozhatott, a következő 
csak négykor ment, végül is úgy szabadult, hogy „bocsánat, 
nekem még itt el kell mennem valahová”, az óvatos Bodó 
igyekezett lenyelni bajusz alatti mosolyát, bár Sanyi akár 
nyugodtan Anikót is megemlíthette volna, mert kapcso
latáról ezzel a kissé telt, szőke tanítónővel, természetesen 
mindenki tudott. -  Csak a hatórási busszal megyek -  
mondta, mikor elváltunk. -  Lehet, hogy én is -  válaszoltam. 
-  Rég jártam erre, szétnézek egy kicsit. Hatkor a busznál 
majd találkozunk.. .



Ezután jutott csak eszembe, hogy talán Zsuzsához is 
elmehetnék, illetve, hogy semmi okom nem elmenni hozzá. 
Többnyire azt teszem, amit nincs okom meg nem tenn i.. .

Úgy éreztem, nyugodtan a szeme elé kerülhetek, semmi 
okom bujkálni előle, bármilyen lehetetlenül viselkedtem is 
legutóbb szilveszterkor, amikor a „Kalemcgdan” vendég
lőben a lovagja voltam, lovagja a szó legközépkoribb értel
mében, „gavallér”, pótlék, kísérő, mondjuk, hogy barát
ságból, hogy szánalomból is talán, mivel Hajdú Pisti a 
váratlanul jelentkező szentlélek hatására úgy döntött, hogy 
az új esztendőt a felesége társaságában fogja megvárni, 
fűvel-fával csalt törvényes asszonya oldalán tehát, bár állí
tólag veri is, Icától, Dér Sanyi feleségétől (földrajzszakos, ó 
ismertetett meg a férjével) hallottam erről, neki maga 
Hajdú Pisti felesége panaszolta cl, hogy már Pisti első 
éjszakai kimaradása után kapott tőle egy frászt, olyat, hogy 
nekiesett a konyhaszekrénynek, csak mert volt bátorsága 
kiejteni a száján egy félénk „hol voltál?” kérdést, „csak 
hogy megtanuld, hogy máskor ilyet ne kérdezz tőlem” 
mondta volna Pisti, negyven éve ellenére egészen fiatalos, 
mondhatni fiús arcában kétségtelenül ugrásra készen lapul 
az agresszivitás, valahol a szája sarkában, az asszony állí
tólag a gyerekek miatt tűr, meg hát csak anya és feleség, 
már amennyire feleség, Pisti a szadizmusát valószínűleg 
szeretkezés közben is kifejezésre juttatja, lehetséges, hogy 
Zsuzsát is megütötte már a négy év alatt, amióta kap
csolatuk tart, egészen biztosan, olyasmit is hallottam, hogy 
kocsijához a benzint Zsuzsa fizeti, mert Pisti, Sanyival 
ellentétben, aki büszke rá, hogy senkinek sem fizet, nagyon 
is költ a nőire, persze, mindenre nem futja, bármennyire is 
ő legyen a konzervgyár technikai igazgatója...  „Borzasztó 
egy ember”, jegyezte meg Ica, amikor az esetet a pofonnal 
elmesélte, de szavából nem derült ki világosan, mire érti 
ezt elsősorban, a csalásaira-e vagy arra, hogy veri a fele
ségét, Dér Sanyi mindenesetre helyeselt neki, ahogy ott ült 
köztünk a szobájukban kényelmesen ejtőzve az alacsony 
fotelban, sokkal kulturáltabb eszközökkel dolgozik, reto
rikai képességeit mindenekelőtt éppen tulajdon feleségénél 
kamatoztatja, bámulom a dialektikáját, ahogyan a csalásait 
„kibeszéli” Icából, néha azt hiszem, ha Ica tetten érné,



talán még akkor is meg tudná győzni, dehogy, ugyan már, 
nem látod, hogy semmi sem történt, persze, lehet, hogy Ica 
számára így kényelmesebb is, mégis sokszor bosszant ez a 
naivitás vagy önámítás, nem tudom .. .  gondoltam már arra 
is, hogy megpróbálkozom nála, nem mintha az átlagnál 
jobban vonzana, bár a nagy szemével, a keskeny, némileg 
kislányos arcával még a két kamaszodó lánya ellenére is 
elég helyes teremtés, hanem hogy legalább egy milligramm- 
nyi súlyt vessek a másik serpenyőbe is, sokért nem adnám, 
ha Sanyit fölszarvazva láthatnám, kifejezetten érdekel a 
reakciója; ügyeiről persze mindig hallgattam Ica előtt, 
mégis, sose hajlottam túlságosan a férfiúi szolidaritásra, 
ilyen szélsőséges esetekben különösen nem, igazságérzetem 
berzenkedése mellett alighanem „árulási hajlamomnak” is 
része van ebben, olyan kötelezettségekkel kapcsolatban, 
amelyeket nem saját elhatározásomból vállaltam, hanem 
mintegy a természet szeszélyéből, illetve tőlem függetlenül 
létrejött társadalmi körülmények folytán hárulnak rám, 
mindig kísértést érzek, hogy tüntetőén átvonuljak az „el
lenség” táborába...  igen, „nőpártiságom” kialakulásában 
kétségkívül ez is szerepet játszik, mindegy, „elvben” min
denképpen inkább Ica pártján állok, miként Zsuzsa part
nere is elsősorban együttérzésből lettem Szilveszterkor, 
sajnáltam az átmeneti elárvultságáért, még inkább az érzel
mi kiszolgáltatottságáért, bármilyen bőszítő képtelenségnek 
tartottam is Pisti iránti mindent megbocsátó és feltétlen 
odaadását, amiről lehetetlen vele értelmesen beszélni, 
olyan ez, mint valami tökéletesen felragasztott bélyeg, 
amelynek egyik sarkát sem vagyunk képesek akár egy kicsit 
is megemelni, hogy aztán leszedhessük a borítékról -  arról 
a selejtes papírból készült, piszkos és zsírfoltos borítékról, 
amelyet Hajdú Pistinek hívnak. Persze, lehet, hogy része 
volt ebben a kissé nevetséges szerepvállalásban annak is, 
hogy valamikor Póregyházán Zsuzsa volt az egyetlen, aki 
amellett, hogy tetszett, elég értelmesnek is tűnt ahhoz, 
hogy az agyammal is érdemesnek lássam foglalkozni vele, 
később persze ennek éppen az ellenkezője derült ki, mégis 
valahogy örültem, hogy Zsuzsával várhatom meg az újévet, 
ritkán, de néha mégis képes vagyok rá, hogy egy-két órát 
minden távlat nélkül is kellemesnek találjak, Zsuzsa is elég



jókedvűnek látszott, a néhány pohárka ital kissé feldobta, 
bár lehet, hogy csak jól akarta érezni magát, mindenesetre 
elég felszabadultan csevegett tánc közben, amíg csak Pisti 
oda nem jött az asztalunkhoz és föl nem kérte, meglehetős 
nyomás alatt volt már, nyilván a tulajdonjogát akarta fitog
tatni velem szemben és mindenki előtt, talán külön a 
felesége előtt is, aki apatikusan kuporgott az asztalunknál; 
öt-hat számot is táncoltak egyfolytában, hol távolabb kerül
tek tőlem, hol közelebb sodródtak hozzám, jobb híján én 
Etára, Zsuzsa lapos mellű kolléganőjére fanyalodtam, 
együtt jöttek be Póregyházáról még délután, de közben is 
egyre Zsuzsa arcát figyeltem, kétségbeejtően ragyogó lett 
egyszerre az áhítatos nézésével, amit a hormonjai csaltak ki 
az arcára, de hormon-tréfa az is, hogy az ilyen megkergült 
alázatosságig odaadó orgazmus-arcot szépnek látjuk, ha 
higgadtan, látásomat mintegy kiherélve nézem, nem is szép, 
nyoma sincs rajta az értelemnek, mondhatni bárgyú, a 
mámor, a révület minden fajtájának nagyon is köze van az 
értelem kikapcsolásához, a hülyeséghez, Zsuzsa szédüle
tének meg külön is köze van hozzá, ahogy néztem őket, az 
jutott eszembe, olyan ez az egész, mármint Zsuzsa viszonya 
Pistihez, mint mikor valaki roppant türelemmel és mű
gonddal bearanyoz valamit, mit is mondjak, egy...  egy 
lócitromot, lám, Pisti nem hagyta cserben ezen az estén 
sem, kegyeskedett megtáncoltatni, hát nem megható, a 
drága Pisti, az isteni Pisti, a marha Pisti, nem tudom 
elolvasott-e valaha is egy valamire való könyvet, még lát
ványnak is komikus volt, ahogy táncoltak, Pisti alig több 
százhatvan centinél, Zsuzsa a felfelé fésült fekete hajával és 
a tűsarkával egy gondolattal mág magasabb is volt nála... 
egymás után három pohár bort hajtottam föl, pedig még 
társaságban is inkább mások részegségét élvezem, ahogy 
egyre jobban lemeztelenítik gyengéiket, miközben én józan 
maradok, korábban utoljára Tóth Piroska és Bíró Imre 
lakodalmán rúgtam be még Póregyházán, érdekes, itt 
aránylag jól is éreztem magamat, mégha időnként eszembe 
is jutott, hogy ugyan miért kell betegre zabálni és vedelni 
magunkat, csak mert két ember elhatározta, hogy törvényes 
keretek között összefekszik, lehet, hogy kórosan kevés az 
érzékem a mámor iránt, örökös írói megfenekléseimnek ez



is oka lehet.. .  Zsuzsa egy idő múlva visszakerült hozzám, 
arcán némi nyomával előbbi boldog révületének, pusztán a 
tehetetlenség törvénye folytán egy ideig még ez vibrált 
rajta.. .  -  Te, Zsuzsa, támadt egy ötletem, elveszlek felesé
gül -  mondtam neki hirtelen.

-  Ezt viccnek szántad? -  Mintha álomból riadt volna 
föl, de máris a „már különben” értelmes Zsuzsa nézett rám 
józanul zöldes fénnyel a kicsit japán szemében.

-  Dehogy. Komolyan gondolom. -  Lehet, hogy valóban 
így is gondoltam. Pedig korábban, még Pisti feltűnése előtt, 
inkább csak szolid érzelmi alapokon nyugvó tartósabb vi
szonyt terveztem. Legalábbis egyelőre, aztán majd meg
látjuk. . .

-  N e .. .  Tudod, hogy é n .. .
-  Válik?
-  Á, dehogy...
-  Nahát akkor?.. .

Nem voltam annyira részeg, hogy ne tudjam, mit be
szélek, de annyira igen, hogy képtelen legyek magam le
állítani, ízetlenkedésemet szinte még élvezve is egy kicsit, 
tovább beszéltem; arról, hogy félreértette elképzelésemet 
alighanem, Pisti természetesen megmaradhatna, elvégre 
nincs abban semmi, legfeljebb a dolgok sorrendje szokatlan 
kissé, dehát ilyesmire is volt már példa, említhetek akár 
történelmieket is, a francia királyok, a különböző Lajosok 
mindig is gondoskodtak férjekről, tábornoki, sőt marsalli 
rangot adományoztak nekik, kár, hogy Pisti ezt velem nem 
teheti meg, de azért ez a házasság őt jelképesen mégiscsak 
királyi rangra emelné. . .  nem tudom pontosan, mennyit is 
mondtam el ebből, nagy részét remélhetőleg gondoltam 
csupán, Zsuzsa így is kétségbeesetten igyekezett csendre 
inteni, „sokat ittál”, mondta többször is, aztán váratlanul 
ott termett Stanojevié, a „Velepromet” üzletvezetője, sze
mei vöröslöttek, karon ragadott, közölte, hogy valami na
gyon fontosat akar mondani, bólogattam, mintha érteném, 
de a mosdóból kissé felfrissültén visszatérve nem folytat
tam tovább, „tényleg, sokat ittam”, mondtam, Zsuzsa mo
solygott, most már szomorúan, ennyivel el is intéződött az 
egész, mégis, ettől kezdve kerültem, igaz, alig néhányszor 
láttam csak a városban, egyszer épp ahogy Hajdú Pisti



kocsijába szállt be, aztán egy színházi előadás alkalmával 
váltottam is vele egy-két szót, „szerbusz, szerbusz, hogy 
vagy?”, viszont miért ne mehetnék el hozzá, erre gondol
tam még akkor is, amikor a lakása elé értem, a ház nemrég 
épült a tanerők számára, többségük itt lakik, kivéve az 
újonc Anikót, meg akiknek házuk van, Szűcs igazgatót és 
még néhányat, modern nagy ablakos épület, elég jól fest, 
egyike a falu néhány emeletes épületének. . .  Hajdú Pisti 
bordó Fiat-1100-asa körül három kis srác állt, szakértő 
arccal mustrálgatták. . . Na tessék, gondolhattam volna, 
szombat v a n .. .

Megfordultam. Elegem volt.
Mindegy, nem számít, semmi különösebb okom ta

lálkozni vele, gondoltam néhány házzal távolabb, éppen 
csak vele tölthettem volna cl legkellemesebben az időt. . . 
A járda menti akácok zsongtak a méhektől, teljes virágban 
voltak, mézillatukba por- és trágyaszag keveredett, az 
augusztusinak is beillő száraz májusi hőség porától (mos
tanában ilyen hülye májusok vannak) megszürkült virág- 
fürtök mindenütt ott csüngtek az apró, szárnyasán ren
dezett, árnyékot alig adó levelek között; miközben levettem 
a zakómat, s mutatóujjamra akasztva átvetettem a vál
lamon, eszembe jutott, hogy úgy tudom, az ausztráliai 
eukaliptuszok levele ugyancsak így az élére fordul az erős 
napsütésben, lombjuk ugyanilyen árnyéktalan, szívtelen, 
emberellenes fák, nem tudom, minek ültetik őket; furcsa, 
de ezekről a falusi akácokról mindig Bödör Anti jut 
eszembe, amint az ismert nótát úgy énekli, hogy „Gyere 
velem akáclombos falumba, de jól vigyázz, bele ne lépj a 
szaromba”, ma is tisztán hallom a korán mutáló kamasz
hangját, ahogy minden bevezetés nélkül rázendít, miközben 
futtában felugrik és letép egy fürt akácvirágot ott, Z-ben, a 
szülővárosom egyik kültelki, teljesen falusias utcáján járva; 
jópofa, nagydarab gyerek volt, évekig volt nálunk kosz- 
tosfiú, sülve-főve együtt voltunk, egy szobában is aludtunk, 
jóval korábban indult fejlődésnek, mint én, titokban egy 
ideig irigyeltem is, nyaranta meg én mentem hozzájuk a 
falujába, néha hetekre, lehet, hogy ez is benne volt a 
szüléink közötti egyezségben, ő tanított meg szekeret haj
tani, meg lovagolni is, le is estem néhányszor, egyszer azt



hittem, eltört a karom, de csak megrántottam, hamar rend
be jött, volt a falu mellett egy nagyobb pocsolya, afféle 
kacsaúsztató, de az ottaniak tónak nevezték, ide jártunk 
fürödni, egyik felén száraz, homokos volt a part, a másikat 
sűrű nádas nótte be, békák és vfzipockok tanyája; óriási 
szalmakazal állt az udvarukban, hatalmas pclyvalyukkal, 
valóságos barlang, rudakkal alátámasztva, ide húzódtunk 
cigarettázni, veszélyes játék volt, de Anti egy ócska bádog- 
bögrét hozott, „állandóan fölötte tartsd a cigarettát, különben 
rábasztunk”, utasított, apja afféle könyves paraszt, ma is 
csodálkozom, mi mindenről lehetett beszélni vele, Anti is 
jófejű srác volt „csak minél messzebb a kapanyéltől”, mon
dogatta előszeretettel, időre diplomáit az orvosin, ma sebész
ként dolgozik egy jónevű müncheni klinikán, állítólag ren
geteget keres, amolyan se német se magyar lányt vett el, azt 
hiszem, Anti kapartatta ki feleségével a németségét, hogy 
végleg kiköltözhessenek. . . a nővére, három évvel volt idő
sebb nálunk, egyszer meglestem mosakodás közben, kis he
gyes mellei voltak, de a bimbói nagyobbak, mint amilyennek 
képzeltem őket, érdekes arcú, izgalmasan zöld szemű lány, 
alighanem szerelmes is voltam bele egy kicsit, valahogy csep
pet sem hatott falusiasnak, nem is akart annak látszani, 
Máriának hívták, nem szerette, ha másképp nevezik, Anti 
meg csak azért is Marisnak, sőt Marcsának hívta; gimnázi
umba járt, gyakran jött hozzánk, egyszer beléptem a szobánk
ba, Antinak akartam mondani valamit, de csak Máriát talál
tam ott, kezemben egy szekfűcsokor volt, Vilma nénihez 
készültem a születésnapjára, szegény Vilma néni, anyám nagy
nénje, férje még az első világháborúban esett el, rendszerint 
birsalmasajttal és szemrehányásokkal fogadott, miért nem 
látogatom meg többször, fáradhatatlanul kötött és olvasott, 
Courths-Mahlert és Anatole France-ot egyaránt, de mindig 
úgy, hogy elkezdte, aztán megnézte a végét, majd többé- 
kevésbé beleolvasott a könyv közepébe is, ha viszont vélet
lenül paraszti tárgyú regény került a kezébe, bármilyen szín
vonalon íródott is, kijelentette róla, hogy „primitív” (érdekes, 
tőle szedtem volna fel ezt a szót?, erre nem is gondoltam 
eddig), csodálatos teremtés volt, egyszer, már felnőtt korom
ban (87 évet élt) megkérdezte, mi a véleményem a hangjáról, 
nem énekhangra gondolt, hanem az „orgánumára”, mondjam



meg, de egészen őszintén, „kissé talán élesebb a kelleténél”, 
feleltem, természetesen megsértődött, lappangó 
sértődöttsége mindig kitörésre készen állt, hiába 
mentegetőztem, hogy őszinte véleményt kért, „nem kell 
mindig olyan őszintének lenni”, mondta ártatlanul, neki 
vittem a szekfűcsokrot, amit Mária kissé affektálva 
megcsodált, „adj egy párat”, mondta, „minden szálért egy 
puszit kapsz”, szerette megjátszani a nagy nőt, nem tudom 
honnan szedte föl ezt a modort, engem mindenesetre el 
tudott vele kábítani, másodpercek múlva tudtam csak 
kinyögni, hogy nem adhatok a szekfűkből, mert Vilma 
néninek viszem őket, aztán dühös lettem magamra, amiért 
nem tettem hozzá legalább annyit, hogy máskor azért lehet 
szó ilyen üzletről, és megállapítottam róla, hogy kurva, 
később mégis úgy éreztem magam, mint akit orrba vágtak, 
„Hát a Marist fölcsinálták, most kaparják éppen”, mondta 
Anti egy nap egészen váratlanul, aztán elkomolyodva 
hozzátette: „Csak cl ne járjon a szád”, délután meg 
váratlanul becsapta a könyvet: „Az istenit ennek a Mar- 
csának, így nem lehet tanulni”, fogalmam sincs, kitől tudta 
meg, Máriától aligha, még kevésbé az anyjától, aki ugyan 
aznap reggel nálunk is járt, anyámmal sustorgott valamit, 
mintha szepegett is volna közben.. .  Egyszer, még hallgató 
koromban, komolyan foglalkoztam egy abortusz-témával, 
valami abszurd regényféle lett volna, az embrió értesül az 
ellene tervezett merényletről, tiltakozik, valami túlvilági 
fórumhoz fordul, de aztán meggyőzik, hogy nem veszít 
semmit, levetítik neki az eljövendő életét, több változatban 
is, így is, úgy is, amúgy is alakulhatnának a dolgok, de mire 
jó az egész, ha a végén úgyis az enyészet várja, lehet, hogy 
csak azért mondtam le róla, mert féltem, hogy a tervezett 
élet-alternatívák nem lesznek elég érdekesek, de túl mor- 
bidnak is találtam az egészet, néha visszariadok a tulajdon 
gondolataimtól, a másik lehetséges befejezésre viszont, mi
szerint végül mégis az „élet győzedelmeskedik”, afféle „bíz
va bízzál” megoldásra, képtelen voltam rászánni magam, 
nem éreztem elég „cinikusnak”, pózból vagy sznobságból, 
nem is tudom, de talán csakugyan kóros, mennyire rettegek 
a naivitásnak még a látszatától is, egyszóval „ugrott” a 
téma, lehet, hogy csak nem voit türelmem hozzá, mint



annyi máshoz, mindenbe belefogok, belekapok csak.. .  
Mária különben.. .  de miért Mária, amikor tulajdonképpen 
Török Jutkáról van szó.. .

R óla?.. .  Miért? Inkább a levélről talán.



Horváthék.. .  Elmehetnék akár hozzájuk is .. .
Erre gondoltam azután, hogy megpillantva Hajdú Pisti 

kocsiját hirtelen sarkon fordultam. Magam sem tudom, 
miért nem igyekeztem haza, a négykor induló buszt még 
kényelmesen elérhettem volna, talán mert legalább annyira 
nem volt kedvem hozzá, mint maradni, nem tudtam, mivel 
üthetném agyon a délutánt, a moziban többnyire hülye 
filmek futnak, Stolzné ugyan kimondottam megtisztelte
tésnek veszi, ha olykor beülök hozzá tévét nézni, csakhogy 
szüntelenül belebeszél az adásba, véleményt nyilvánít, és 
hát egyik műsor se ígért semmit, se a pesti, se a belgrádi, 
beülni a Kalemegdanba vagy bárhová éppúgy nem volt 
kedvem, mint a főutcán tömött sorokban korzózókat bá
mulni, vagy a vizet a folyóparton, a túloldali füzest, leg
kevésbé a szabadidőmmel tudok mit kezdeni mostanában, 
nincs rosszabb a szombatoknál és vasárnapoknál.. .  Ha 
otthon vagyok, bizonyára végigvetem magam a heverőn, 
könyvbe vagy folyóiratba temetkezem, ezért hazamenni 
viszont mégsem érdemes, újabban gyakran fog el az ol
vasási csömör, vagy inkább az irigység és kétségbeesés 
bizonyos vegyüléke, alighanem azért, mert magam is írónak 
hiszem (bocsánat: hittem) magam, sokszor a legnagysze
rűbb sorok közben lesz keserű a szám, ilyet én sose fogok 
írni (istenem, hová tűnt az idő, amikor még arra gondol
tam, ez az, így fogok én is írni egyszer), vacakokat meg 
minek olvassak, legjobb talán, ha a téma érdekes ugyan, ám 
a szerző láthatóan észre se vette, mit tartott a kezében, 
ilyenkor jöhet, hogy na lám, mennyivel jobban írtam volna 
meg én ugyanezt, néha el is képzelem egyik-másik részletét 
a magam sokkal sikerültebb változatában, egyszer majdnem 
tollat is ragadtam, megírom, úgy ahogy én képzelem, csak a 
magam kedvére; ideig-óráig el is szórakoztat ez a játék,



csak hát olyan ez, mint mikor valaki a tükör előtt pofákat 
vágva tölti az idejét.. .  na nem, ilyenféle hangulatra semmi
képpen se vágytam... Minden különösebb ok nélkül érez
hettem úgy, hogy Zsuzsán kívül pillanatnyilag éppen Hor- 
váthékat viselném el leginkább, megfordult ugyan a fejem
ben, hogy valamelyik másik volt kollégámhoz is benéz
hetnék, de egyikhez sem éreztem különösebb kedvet. Szűcs 
igazgatót például sose szenvedhettem, idegesít a darabos
sága, a félben maradt mondatai, főleg a lehetetlen szava- 
járása, „megfogni”, külön specialitása ez a képtelen be
szédbeli beidegződés, kibogozhatatlan eredetű, mindunta
lan felbukkan, néha viszonylag logikus összefüggésben eré
lyes intézkedéseket sürgetőn (rengeteg benne az erély; ha 
szellemi képességei összhangban állnának ezzel, nagy ál
lamférfi lehetne), „meg kell fogni a dolgokat” hangsúlyozza 
tettre készen, máskor meg teljesen értelmetlenül, „Péter 
bácsi, megfogni, azonnal menjen é s .. . ” mondja az altiszt
nek, vagy ha töpreng, a szavakkal küszködik: „szerintem 
megfogni, az lenne a legjobb, h a .. . ”.

„Ugyan mit is akar megfogni ez a Szűcs?, találgattuk 
gyakran a háta mögött, nevetségesen hiú ember, akadt 
dolgom vele néhányszor azután is még, hogy a városba 
kerültem, főleg a különböző iskolaközi kulturális vetél
kedőkön, fogalmazási, szépolvasási, vagy szavalóversenye
ken kerültünk össze, ilyenkor általában sértődötten távo
zott, részrehajlással vádolta a zsűrit, ha tanulói díj nélkül 
maradtak, ezért néha jobb meggyőződésünk ellenére is 
juttattunk neki valamit, mert még képes és tanulóival 
együtt távol marad; Póregyházán töltött évem alatt is össze
zördültem vele néhányszor, számításba se jött tehát, ugyan
így a többiek sem, Horváthék viszont. . .  botcsinálta diplo
mások helyett, szívesebben vagyok együtt olyan „egyszerű” 
emberekkel, akik szerencsésebb körülmények között valódi 
értelmiségiekké is válhattak volna, Horváthékat pedig, 
amíg náluk laktam, igazán megkedveltem, különösen Ja
nival, a fiatalabbik Horváthtal voltam jóban, két évvel 
vagyok idősebb nála talán, amolyan fúró-faragó embernek 
ismertem, egyszer maga szerkesztett egy villamos kuko- 
ricamorzsolót, csak a motort vette meg hozzá;’ amennyire



viszolygok a technika hivatásos megszállottjaitól, annyira 
kedvelem az ilyen amatőr barkácsolókat.. .

Horváthéknál.. .  azaz, előbb még O ttika.. .
-  Meg se ismer a tanár néptárs? -  köszöntött rám ezzel 

a rettenetes, szörnyszülött szóval, hiába, úgy látszik, kiirt- 
hatatlanul befészkelte magát a közéletünkbe, iskoláink hét
köznapjaiba, középiskoláinkba néhol visszakerült a jó öreg 
„tanár úr”, de az általánosban rendületlenül tovább tartja 
magát, ha hallom, mintha a hajamat húznák, sokszor 
szerettem volna szóvá tenni, de fejemet rá, hogy rögtön 
azzal állt volna elő valaki, hogy „uraztatni” akarom magam. 
-  Dehogynem, az Ottika -  emeltem föl a fejem -, pedig 
nfegnőttél, ső t.. .  -  rögtön észrevettem a terhességét. -  
Ezek szerint már nem vagy Kecskés? -  kérdeztem. -  Nem, 
most Balogh vagyok. -  Kár -  mondtam erre, mire nevetett, 
jaj, emékszik, „a Halász tanár néptárs” mindig viccelődött a 
nevével, mindig újra és újra mulattatott az összeállítás, 
Kecskés Ottilia (szülei talán a kalendáriumból ásták ki a 
keresztnevét, ráunva az örökös Erzsik, Juliskák, Annuskák 
szürkeségére), azért is szerettek a tanítványaim, mert gyak
ran tréfálkoztam, igyekeztem egy kis színt, humort vinni az 
órákba, szerintem kimondottan bűn rászabadítani a gyere
kekre olyanokat, akiknek semmi humorérzékük, ezt az 
Ottikával való komédiázást is képes voltam anélkül űzni, 
hogy „csúfolásnak” hatott volna, pedig a falusi gyerekek 
különösen érzékenyek az ilyesmire, igen, kétségtelenül sze
rettek a tanítványaim, s végeredményben én is .. .  leginkább 
még velük szemben tudtam „spontán” lenni, velük fog
lalkozva kapott legkevesebb szerepet az a kiszámított ro- 
konszenvkeltési technika, amellyel valóságos gondolataimat 
rendszerint elfedem, ilyenkor éreztem legkevésbé azt a 
bizonyos hol kisebb, hol nagyobb távolságot, ami mindig 
ott feszül köztem és a „dolog”, vagy inkább köztem és a 
„világ” között, talán mégis kár volt otthagyni őket... Ot
tika különben egy korábbi lelkes és „népies” korszakomat 
idézte föl, Póregyháza akkor menekülést jelentett, egyfajta 
újjászületés reményét, azután, hogy házasságom és első regény
kísérletem váratlanul dugába dőlt, nagyon rendesen és oda- 
adóan fogok csinálni mindent, határoztam el ekkor, el is 
kezdtem a „kultúrmunkát”, a színjátszócsoporttal megren



deztem Gárdonyitól A bort (olyasmit kellett keresnem, 
amit el tudnak játszani, s ami kell a közönségnek, még 
mindig jobb, mintha a Sárga csikót vagy a Piros bugycllárist 
szedem elő), népmeséket, helyi anekdotákat meg efféléket 
kezdtem gyűjteni, nem mintha ez a szegény, szikes föl
dektől körülvett, főleg dohánytermelők és kubikosok lakta 
falu e téren különösen sokat ígért volna, de azért valamit 
csak össze lehetett volna szedni, csináltam is egy ideig, 
illetve csináltuk Zsuzsával együtt, amíg Hajdú Pisti föl nem 
tűnt, mintha lelkesítették volna az elképzeléseim, egyes 
kollégáim már célozgattak is, persze, ki akarok tűnni, ez a 
buzgalom is csak átmeneti volt, lényegében a félben maradt 
regény helyébe lépett, mindenáron be akartam bizonyítani 
magamnak, hogy nem tartozom az „iparosok” közé; csak
hogy végső fokon idegen tőlem ez a folklórszellem, a 
hagyományok utáni porlefújogató kutakodás, hamar rá
jöttem erre, „na mi az?” hallottam néha gondolatban a 
saját hangomat, „az európaiságodból semmi se lett, bele
huppantál a sárba, s most a parasztromantikába mene
külsz?”, de ettől eltekintve se hittem igazán soha abban, 
hogy ha összegyűjtünk néhány népmesét, siratóéneket, tar
ka cseréptányért vagy faragott ostornyelet (mellesleg Pór
egyházán, ami a tárgyakat illeti, nem is igen akad ilyesmi), 
ezzel már meg is mentjük azokat, akik ezeket létrehozták, 
ugyan kiket fog érdekelni mindez, ha eltűnik a világ, amely 
kitermelte őket, néhány rajongó és pepecselő muzeológus 
kivételével, még a gyerekeket se, a városi gyerekek már 
nemigen tudnak mit kezdeni a népmesékkel, s általában a 
falu világával, nekik western kell, Angyal, Fülig Jimmy, 
szexmagazinok és szexfilmek, még a Kloss Kapitány-féle 
szocponyvákat is inkább beveszik -  abba is hagytam hamar 
az egészet, még mielőtt a városba költöztem volna. Vagy 
arról lenne szó, hogy a pózommal, a szerepemmel nem 
tartottam ezt összeillőnek...?

-  Az első? -  kérdeztem most Ottikától, teljesen fölös
legesen, négy évvel ezelőtt nyolcadikosként tanítottam, te
hát még nincs húsz, jaj, mit képzelek, na és csak nem 
gondolom, hogy ki tudja hány lesz, egy, legföljebb k e ttő .. .  
-  Remélem is -  mondtam erre szinte reílexszerűen, ösztö
nösen viszolygok a szülőgépektől, talán mert a sokgyermekes



család fogalma szćlbogozhalallanul egybefonódott bennem 
Fazekasékkal. . . „Kipingátuk a szobát, mink magunk, nem 
is képzeli a naccsága, milyen szép lett, erős ződ és sűrűn 
apró piros rózsák vannak rajta” mondta egyszer anyámnak 
Fazckasné, meszelni járt néha hozzánk, meg ilyesmi, „Én 
nem vétkezem!”, mondta szintén anyámnak egy más al
kalommal nagyon .határozottan, miután előbb elhangzott a 
szörnyülködés: „Fazekasné, az isten áldja meg!”; vagy te
herben volt, vagy szoptatott, a harmadik, normális állapot 
nála mindig csak rövid intermezzó volt, tulajdonképpen ezt 
lehetett volna „más”-állapotnak nevezni, úgy is jelenik meg 
mindig az emlékezetemben, ha véletlenül eszembe jut, nagy 
hassal vagy szoptatva, félig roncs gyerekkocsi az udvaron, 
kerekeiről hiányzik a gumi, a csúnya, vörösarcú csecsemő 
fölsír, Fazekasné odafut, gügyög, ki se emeli, csak föléje 
borul, megnyúlt, agyonhasznált melle, mint valami tartókö
telékeitől szabadult ballaszt zuhan ki a ruhájából, homok
zsákként omlik rá a gyerekre, maga alá temeti, vagy az 
ajtójuk küszöbén kuporogva látom, megint csak szoptatva 
-  ekkor fedeztem föl, hogy még egy csúnya szőrkarika is 
van a mellbimbója körül -  miközben valami furcsán káráló 
hangon elkiáltja magát: „Ádám, hát nem neked ugatok, az 
anyád istenit!”; földön csúszó vagy éppen járni kezdő, 
csupasz fenekű kisgyerek is volt mindig, hol kisfiú, hol 
kislány, emlékszem, egyikük egyszer ott ült a földön, és 
csak úgy megindult a vízsugár a combjai közül, az anyja 
odament, fölszedte, megtörölgette, „Látod, hogy nőnek föl 
nálunk a gyerekek”, mondta rám nézve, „piszokban, húgy- 
ban és mégis ember lesz belőlük”, „Igen, de milyen,” jutott 
eszembe többször is erre a különös öntudattal elhangzó 
mondatra visszagondolva, nyilván az „úrigyereknek” szólt a 
megjegyzés, alighanem valami megrökönyödést vagy undort 
vett észre rajtam, „úri” mivoltomat olykor a gyerekek is a 
fejemhez vágták, „azért, mert te úrikölyök vagy.. . ” csapott 
felém az indulatuk, főleg, ha megsokallták, hogy a dolgok 
mindig az én akaratom szerint történnek, többnyire mégis 
úgy történtek, nem mintha kényszerítettem volna őket, 
egyszerűen tele voltam ötletekkel, meg többet is tudtam 
náluk, akaratlanul is „manipuláltam” őket, ritkán, de hir
telen feltámadó ellenszegülésükkel mintha csak ez ellen



lázadtak volna; számomra akkor, kiselemista koromban, 
valamiféle egzotikumot képviselt ez a korábban egy német 
asztalosmester tulajdonát képező, elhanyagolt ház (Faze
kasék valami kivételezés folytán költözhettek ide a fel- 
szabadulás után, talán éppen a sok gyerek miatt -  egyéb
ként a boszniai telepesek között osztották szét ezeket a 
házakat), a Fazekas-gyerekek egy másik világot jelentettek, 
szüleim bizonyára nem voltak elragadtatva ezektől a ron- 
gyos-maszatos játszópajtásoktól, akiktől „csúnya szavakat” 
tanultam, de csak Vilma néni adott hangot a vélemé
nyének. „Nem tudsz te rendesen öltözött gyerekekkel ját
szani?” mondta egyszer, azután, hogy meglátott az utcán 
Ádámmal, mire arcomba szaladt a vér, s azt mondtam neki, 
azért nem szeretem, mert ilyen „úrias”; ez az Ádám volt 
velem egykorú a Fazekas-gyerekek közül, valahonnan a 
sorozat közepéről való, tőle tanultam a legköltőibb ki
számoló versikét, amit valaha is hallottam: „Döm-döm, 
paprikás, karácsonyi muzsikás, tudom apád hol lakik, fák 
között bujdosik, szénát eszik, szurkot szarik, vasbotot fingik, 
az orrodra illik!”, hamisítatlan népi szürrealizmus...  „Kár, 
hogy édesapa most nem részeg, mingyár gyünne csinálni a 
sárkányt”, mondta egyszer Ádám, fejünkbe vettük, hogy 
sárkányt csinálunk, de egyikünk se boldogult vele, nagyon 
szerettem volna látni, hogyan csinál részegen sárkányt az 
öreg Fazekas, de csak ritkán ivott, pedig úgy látszik, ilyen
kor a gyerek szabadult föl benne, sovány, kevés szavú 
téglagyári idénymunkás volt, persze mindenféle mást is 
dolgozott, ami éppen akadt, a mi szőlőnkben is kapált 
néha, végtelenül türelmes ember volt, nem emlékszem, 
hogy valaha is dühösnek láttam volna, amikor az a bizo
nyos fazékeset történt, akkor is egyedül ő őrizte meg a 
nyugalmát; „Kalapom, kalapom, csurgóra.. . ”, ugrált fején 
egy szemétre hajított, hasznavehetetlen fazékkal Ádám 
egyik kisöccse, ha jól tudom, a hármas számú, de aztán 
hiába próbálta meg leszedni, az ugrálástól valahogy a fejére 
szorult, próbálgattuk, ahányan voltunk, Fazekasné is, csak
hogy rángatni nem nagyon mertük, mert a gyerek visított, a 
fazék rücskös, összevert pereme fájdalmat okozhatott neki, 
persze nevettünk is, ma is előttem van ez a kis szőke Feri 
(a többivel ellentétben szép, szabályos arcú kisfiú volt),



ahogy legörbült szájjal bőg, olyan komikus látvány volt, 
„Szedje le apátok, ha tudja", mondta végül Fazckasné 
dühösen, Feri egy darabig így játszott velünk, „Te most 
dupla Fazekas vagy”, mondtam neki.. .  Mire az öreg Faze
kas megjött, már sötétedett, nem erőltette, bement, hozott 
egy kalapácsot, a fazék pereméhez egy fadarabkát illesztett, 
óvatosan ütögetni kezdte, alulról fölfelé, olyan nyugalom
mal és hozzáértéssel, mintha kitanult mestersége lett volna, 
hogy gyerekek fejére szorult fazekakat szedegessen le, jócs
kán akadt ilyen mulatságos epizód, de másmilyen is, ami
kor a kis Katica belenyúlt a forró paradicsomba, nem 
voltam ott, később láttam csak nagy, elpiszkolódott kötés
sel a karján, és az elkínzott kis arca... Igen, mindenekelőtt 
Fazekasék emléke ugrasztottá ki belőlem ezt a „remélem 
is” megjegyzést Ottikával beszélgetve, de persze az egész is, 
uram isten, hány Fazekas-család él ezen a bolygón, fehér, 
de még inkább sárga, barna, fekete Fazekasék, no rendben 
van, sok jó ember kis helyen elfér, csakhogy mi nem 
vagyunk jók, és ha nagyon összcszorulunk, büdös lesz, 
máris bűzlik a légkörünk, teleszellentjük a gyáraink füst
jével, az autóinkkal, a rovarporunkkal, Tokióban már 
autom atákból lehet tiszta oxigént kapni, aprópénzért 
életet, divat lesz a gázálarc, sikkes, „cuki” gázálarcok 
készülnek majd a hölgyeknek, Miki egér-, Róka koma-, 
Kacsa Pali gázálarcok a gyerekeknek, az illetékes ható
ságok elrendelik majd, hogy mindenki köteles fényképét 
kívülről a gázálarcra ragasztani, tudni kell, ki rejlik mö
götte, de elképzelhető valami miniatűr televíziós beren
dezés is, amely az elrejtett arc képét belülről kivetíti az 
álarc felületére, lehetőleg színesben, minél élethűbben, fő a 
látszat, Amerikában most kezd divatba jönni a mű
anyagkert, műfákkal, műgyeppel (még nyírni sem kell), 
művirágokkal, az elrobogó autósok úgyse veszik észre a 
csalást, sok országban úgy kell majd belelövöldözni az 
emberekbe a fogamzásgátlókat, mint a gyógyszereket az 
értékes vadállományba, rajta hát, folytassák csak Fazekasék, 
emellett igazán eltörpül, hogy itt, most, m i . . .  Mindig is haj. 
lamos voltam felülről nézni a dolgokat, talán a nagyapám is 
oka ennek, nyugalmazott történelem-földrajz tanár volt, 
kiskoromban hosszabb ideig betegeskedtem, akkor szeret



tem meg annyira nála, folyton a könyveit nézegettem, 
inkább csak a képeket még, volt egy nagy földgömbje meg 
atlasza, mindent megmagyarázott, amit csak kérdeztem 
tőle, a bika és az ökör közti különbséget is, már nyolcéves 
koromban megismertette velem a világrészeket, a 
tengereket, a főbb folyókat, arról is mesélt, hogy a Nap 
nagyobb a Földnél, megtanultam tőle a bolygók nevét is, 
nagyon büszke voltam ezekre az ismereteimre, amikor az
tán harmadikban a földrajzi alapfogalmakat úgy tanították, 
hogy le kellett rajzolnunk a járásunk térképét, az egész 
nem nagyon érdekelt -  ugyan mit akar tőlem a tanító néni, 
amikor én az egész föld térképét ismerem m ár...  Töré
keny, kopasz kis öregember volt a nagyapám, csíptetőjénck 
vékony, fekete zsinórját a fülére akasztotta, nem tudom, 
láttam-e azóta is valakit csíptetővel, kár, hogy csupán kis
gyerekkori emlékeim vannak róla, hallomásból tudom csak, 
hogy már akkor értette és szerette Adyt, amikor vidéki 
tanárok többnyire még megbotránkoztak vagy nevettek raj
ta, gyűlölte a háborút, még a tizennégyes, felvirágozott 
zászlóktól se szédült meg, talán ebben is része volt Adynak, 
de úgy tudom, valamikor szabadkőműves is volt, ő beszélt 
nekem először arról, hogy rettenetesen elszaporodik az 
emberiség, ezért vannak a háborúk is, hamar mániám lett 
ez a túlnépesedési kérdés, az eleven, riasztó példát meg 
Fazekasék szolgáltatták hozzá, mindig ők jutnak az eszem
be, valahányszor terhes nőt látok, még Klári terhessége 
idején is zavart ez kissé, miattuk fészkelte belém magát 
egyfajta termékenység-iszony, miattuk tudom megérteni, 
hogy sokszor éppen a Fazekas-családokból származók me
nekülnek a Fazekasságtól.. .  Ottika is buzgón helyeselt, 
isten ments, hogy sok gyereke legyen, sőt, ha nem így 
történik, mehetett volna ő is a Palival „Németbe”, ehelyett 
most itt eheti a fene az apósáéknál, mert a Palit, azt hat 
lóval se lehetett volna itthon tartani, ha egyszer a fejébe 
vesz valamit. . . Nem emlékszem a Balogh Palira? Olyan 
hosszú arcú, elég nagy orrú fiú, hogy nem szép, az biztos; 
nem, sajnos, nem emlékszem rá, bár ha látnám, biztosan.. .

-  Hát a tanár néptárs nem nősült meg? -  kérdezte 
váratlan fordulattal. -  Dehogy nősültem, legalább nem kell 
elválnom -  feleltem kelletlenül, de csak folytatta, tudom-e,



hogy annak idején más lányokkal együtt leskelődött utá
nam, azt hitték, elveszem a „tanító nénit”, mármint Zsu
zsát, nekik ez nagyon is tetszett volna. -  Én is azt hittem -  
mondtam, nem lehetett egykönnyen levakarni erről a tárgy
ról. -  El köllött volna, hogy kapja a tanár néptárs a 
gallérját annak a . .. na hogy is hívják... -  jegyezte meg 
valami magától értetődő természetességgel. -  Még most se 
késő -  mondtam - , lehet, hogy egyszer még meg is teszem, 
sót hintek a farkára és elkapom - , nevetett, de egészen 
ártatlanul, nem úgy, mint aki elérti a mondatomban rejlő 
otrombaságot, magam is csak egy pillanattal ezután éb
redtem rá, hogy a számon kiszaladt; elég soká beszélgettem 
vele, testsúlyát hol egyik, hol másik lábára helyezte, te
hermentesített bokáját időnként csúnyán kifordította, el
nyűtt szandál volt rajta, egészében is elég tomposán hatott, 
valami kerti munkából jöhetett, kecskefejű kis kapáját az 
egyik fatörzsnek támasztotta, de barna szemében, ha kissé 
megfakultan is, még maradt egy kevés a régi, minden iránt 
érdeklődő, tizenöt éves Ottikából, mégse mertem meg
kérdezni tőle: „Na és olvasunk-e még, Ottika?”, minek, 
előre tudom a választ, pedig a szenvedélyesen olvasó ta
nítványaim közé tartozott, kevés ilyen akadt, Egri csillagok, 
Légy jó mindhalálig, A kőszívű ember fiai, A Szent Péter 
esernyője stb., elég ügyesen is számolt be róluk, korához 
képest meglepően eredeti meglátásokkal, volt egy kis ér
zéke a versmondáshoz is, sokszor magától talált rá a meg
felelő hangra, szerettem volna sínre rakni, elindítani, sajnos 
a városban nincs magyar nyelvű középiskola, pedig a pór
egyházi gyerekek sose tanulnak meg rendesen szerbül, Ot- 
tikát különben is az irodalom érdekelte volna, de hát újra ott 
tartunk, hogy a tanulás mindenekelőtt anyagi kérdés. „Semmi 
baj, csak olvass, művelődj továbbra is”, vigasztaltam, „később 
is kínálkozhat még alkalom. . .”, hazug balzsam volt csak a 
sebre, nincs borzalmasabb, mint mikor nyálas, mocskos 
ujjak oltják ki a lángocskát, mert persze hogy kioltják, már 
akkor tudtam, lányoknál különösen hamar kialszik, ha 
„lent” maradnak, megfojtja a nőiességük, vagy a testükben 
növekvő másik...  Kicsit szomorúan néztem az elnehezült 
alakja után, észrevettem rajta a visszaparlagiasodás por
rétegét, egyre vastagabban lepi be majd, akárcsak az akác



leveleket itt körülöttem, In memóriám Kccskćs Ottilia, 
requiescat in pace. .., persze, nevetséges, lehet, hogy „bol
dog” a férjével, pardon, az urával, bizonyára ura van, 
nyilván szereti, valószínűleg, ezért szeretett volna utána 
menni (menjen is, amint lehet, legalább lát valamit a 
világból), ez is a mániám, amint valakiben csak egy pa
rányival is többet érzek az átlagosnál, nyomban maximá
lisan ki akarom azt fejleszteni, az „okosság”, az értelem 
győzelméért éppúgy kész vagyok feláldozni mások boldog
ságát, mint a magamét, képtelen vagyok tisztelni a biológiai 
boldogságot, eszköznek tekintem csak, sohasem célnak, ha 
serkent valamire, legyen, de ha a hiánya csiholja ki a 
szikrát (azt hiszem, kinél hogy), hát „éljen a hiány!”. . .  
„Éljen a halál!” írták zászlaikra a spanyol polgárháború 
francia anarchistái.. .

Egy kicsit a halállal találkoztam Horváthéknál is.
-  Igazán nem tudta? -  kérdezte az öreg Horválhné 

harmadszor is hitetlenkedve. -  Hát csakugyan nem hallott 
róla? -  Egyre bizonygattam, hogy nem, ha hallottam volna, 
dehogy is felejtem el, közben viszont azt kutattam magam
ban, nem hallottam-e mégis, lehetséges, csak talán föl se 
fogtam, vagy nyomban kiment a fejemből...  -  A szíve -  
mondta az öregasszony -, a régi baja, az vitte el, nemsokára 
két éve m ár.. .  -  Érdekes, gondoltam magamban, egy egész 
tanéven át laktam náluk (az új tanítói lakások csak azután 
épültek) és sose hallottam az öreg Horváth szívbajáról, 
nem figyeltem eléggé, mi van körülöttem, vagy ezt is el
felejtettem volna, mindenesetre különös, hisz egészséges, 
életerős embernek látszott. . . -  Hát a Jani? -  kérdeztem 
aztán, hogy nincs otthon, ezt már néhány pillanattal azután 
láttam, hogy a kapun beléptem, s megpillantottam az 
öregasszonyt, aki az első pillanatban nem ismert rám, de 
aztán annál inkább jött a „de régen láttam” meg a „hogy 
jutott eszébe hozzánk is benézni?”, Jani, ha itthon lenne, 
bizonyára előkerült volna már, de a nagy parasztudvar 
kihaltsága is valahogy azt sugallta, hogy nemcsak a szom
szédba ment, mást se láttam a házbeliek közül, tulaj
donképpen nem lepődtem meg, vagy legalábbis nem lett 
volna szabad meglepődnöm. -  Na és, hogy vannak, mit 
írnak? -  kérdeztem aztán meglehetősen részletező infor



mációáradatot indítva el, jól, hála istennek, a Jani egy 
gumigyárban dolgozik Karlsruhcban (Horváthné erősen 
megnyomta a város nevének néma ,,h”-betűjét), a felesége 
is ugyanott egy szövőgyárban, a gyerekeket is magukkal 
vitték, nem mindjárt persze, és először csak a nagyobbikat, 
de aztán itt voltak a kisebbért is, legalább azt hagyták volna 
itt, csakhogy a menye ragaszkodott hozzá, pedig ő is nagyon 
megszokta és megszerette ezt a kislányt, most olyan üres itt 
minden; kicsit el is pityeredéit, ahogy erről beszélt, mire én 
belenyaltam a pohárka pálinkába, amit el kellett tőle fo
gadnom, és valami olyasmit mondtam, hogy nem baj, majd 
visszajönnek, ha kicsit összeszedik magukat; na igen, a Jani 
is ezt írja, jegyezte meg az öregasszony, egyre mondta is, 
amikor idehaza volt, csakhogy mostanában olyan sokan 
elmentek, s kevesen jöttek meg eddig... Zavartan forgat
tam a félig telt kupicát az asztalon, akár mehetnék is már, 
jutott eszembe, de valahogy mégse volt szívem rögtön 
fölállni, tőlem telhetőén igyekeztem együttérez ti az öreg
asszonnyal, nemcsak ennek látszatát kelteni, valamennyire 
talán sikerült is, bár inkább csak magáramaradottságát 
éreztem át, ami ezen túl van, a családhoz való ragaszkodás, 
illetve az attól való elszakadás feletti fájdalom megértése 
már kissé bonyolultabb feladatot jelent számomra, egyfajta 
képzeletbeli belső csonkítást kell végrehajtani magamon 
hozzá, elképzelni magamat olyan tudattal, amelyben a csa
ládon és a családi gondokon kívül úgyszólván semmi egyéb 
sincs...  Ugyan mit éreznék, ha ilyen körülmények közt 
lennék egyedül? Tudnám-e, mit is kezdjek magammal?... 
Sokszor arra gondolok, hogy a „talajhoz”, a „gyökerekhez” 
s még inkább a vérségi kapcsolatokhoz semmi érzékem.

Pedig a kis Klári mégiscsak az enyém, hozzám tartozik. 
Épp csak azt nem tudom, van-e ennek valami jelentősége...

Főleg nyáron találkozom vele, ha hazamegyek a szü
lővárosomba, át a folyó túloldalára, sokszor az egész napot 
nálunk tölti ilyenkor, mármint a szüleim házában, sokat 
szórakozom vele, mintha kárpótolni akarnám őt és magam 
is, amiért az év többi szakában alig találkozhatunk, van 
úgy, hogy reggel felébredek, az idő szépnek ígérkezik, 
gyerünk hát, biciklire ülök, megyek a „nagy” Klárihoz, azaz 
Garics Laciékhoz (Klári végül is kapott egy levelet Ceti-



njéből, ahová a Lófejű nyáron hazautazott, köszön min
dent, de azért „tiszta” nőt kfván elvenni, ezután kötött ki 
Garics Lacinál), váltok is velük néhány szót, Klárival egészen 
normális viszonyban vagyok, aztán fogom a kis Klárit, 
viszem a strandra, úszni tanltom, „ne félj, amíg engem 
látsz” mondom neki, ha észreveszi, hogy alattomban elen
gedem egy pillanatra, hancúrozunk, feldobom, elkapom, 
meghengergetem a homokban (el kellene vinnem a tengerre 
is egyszer, az idén feltétlenül, lehet, hogy többé nem lesz rá 
alkalom), nevetek a hangos sikkanásain, egészen vissza- 
gyerekesedem hozzá, elnyúlunk a homokban, élvezzük a 
fáradtságunkat, megesszük a magunkkal hozott szendvicset, 
fagylaltot veszek neki, sőt magamnak is -  hadd kössön 
össze ez is bennünket.. .  Legjobban mégis a váratlanul 
feltámadó kérdezési rohamait szeretem: „Hogy terem a 
világ?”, „Hogy terem az ember?”, „Hogy teremnek a ha
lak?”, „Hogy lesz az emberben a csont?”, tőlem telhetőleg 
igyekszem olyan válaszokat adni, hogy értse is őket, de 
magyarázatom mégse kerüljön ellentétbe a tudománnyal, 
az isten fogalmát mellőzöm, pedig kísértést érzek rá, hogy 
előhozakodjam vele, kényelmes lenne, mégis előbukkan, 
valószínűleg a nagyszülők vájta járatokon át, „Van Isten?”, 
kérdezi váratlanul, cseppet se bosszant ez, mégis kerülöm 
az egyértelmű választ, olyasmit felelek, hogy vannak, akik 
azt mondják, hogy van, mások, hogy nincs, aztán mintegy 
lesből az arcát figyelem, egy idő múlva határozottan ki
jelenti, hogy van, „ló, ha te mondod, biztosan”, megérzi a 
„ráhagyást”, kicsit megharagszik, „De van!”, mondja mér
gesen és nagyon határozottan, szeretem a „gyermeki on
tológia” efféle megnyilatkozásait, talán mert a magam 
ugyanilyen fázisát juttatja eszembe, és a nagyapámat, me
gint csak a nagyapámat, nála lapoztam bele egy nagy, 
vastag könyvbe, azt hiszem, a Wells Világtörténelmébe, 
váratlanul hőköltem vissza egy ijesztően szőrös, majom- 
szerű ember képétől, „Az ősember”, mondta a nagyapám, 
„valamikor ilyen volt az ember”, én akkor még csak 
Ádámról hallottam, a hittankönyvünkben nem ilyennek 
ábrázolták (a háború alatt kezdtem iskolába járni), 
egyszerre megéreztem az ellentmondást. . Nagyapa később 
az ősember szerszámairól készült képeket is megmutatta nekem,



meg a rajzait a barlangok falán, sokat mesélt az ősem
berről, még előbb, hogy Káinról és Ábelről tanultam volna; 
„Káin földműves volt, Ábel pedig juhász”, állt a hittan
könyvben és ez megint csak nem fért össze az ősemberrel és a 
szerszámaival, sehogyse ment a nyolcéves fejembe, hogyan 
lehetett Ádám fiainak már külön mesterségük, egyszerre úgy 
éreztem, mesékre tanítanak bennünket, érdekes viszont, hogy 
amikor később az iskolában kerek-perec kimondták, hogy a 
világot és az embereket „nem isten teremtette”, hanem 
fejlődés stb., ez valahogy ellenállást váltott ki belőlem, nem 
tudom, talán túl durvának éreztem ezt így, vagy az bosszan
tott, hogy ennyire a szájunkba rágták, lehet, hogy ennek is 
köze volt ahhoz, amit később ötödikben csináltunk Bödör 
Antival, nyomtatott betűkkel írtuk a cédulákra a karácsony 
előtti napokban: „Kellemes ünnepeket! Karácsonykor ne 
gyertek iskolába!”, az iskolaudvaron szórtuk el őket, alig
hanem az volt a hiba, hogy Gulyás Mikit is beavattuk a 
tervünkbe, ez a Miki tőlünk függetlenül azzal állt elő, hogy 
meg kell verni azokat, akik karácsony első napján iskolába 
mennek (akkoriban a tanulók majd két harmada megkapta 
még a négy igazolatlan órát), „tudunk mi ennél jobbat is” 
mondtuk erre és bevettük harmadiknak, sajnos a kis hülye 
néhány elszóratlan cédulát a padjában hagyott, szerencsére 
sikerült igazgatói megróvással megúszni; persze, ez csak 
afféle kaland volt inkább, tekintélyellcnes lázadás, korábbi 
tépelődéseimhez nem sok köze volt, korán túljutottam 
rajtuk, de azért nagyon is hasznos volt a hányódás Ádám és 
az ősember között, érdekes, én még ma is megvadulok, ha 
olyan pedagógiai cikkeket olvasok, hogy jaj istenem, „az 
ifjúság két malomkő között őrlődik”, na és, őrlődjön csak, 
ha tőlem függne párhuzamosan tanítanám Ádámot és az 
ősembert, tessék, rágódjatok rajta, srácok, döntsétek el, 
hogy melyik az igazi, nagyszerű vízválasztó lehetne ez, 
ugyan hányán választanák az ősembert, és hányán Ádámot, 
hányban férne meg a kettő békés egymás mellett élésben, 
anélkül, hogy eszükbe jutna egyiket a másikkal össze
függésbe hozni, s hányán lennének olyanok, akiket az egész 
dolog egyáltalán nem érdekel, gyakorlatilag is igen hasznos 
lehetne ez a szelekció, szerintem csakis az ősemberpárti
akból szabadna értelmiségieket nevelni, a többieknek meg



panem et circenses vagy óra et lábora, illetve a kettő vala
milyen keveréke inkább, persze, ha lehet, tegyük boldoggá 
őket, tegyük őket mielőbb boldoggá, elvtársak, de azért 
ügyeljünk, nehogy boldogtalanná tehessék az első csoport
ba tartozókat, végül is ezek a fontosabbak...  „Dosta kon- 
fuzne ideje imaS, ne valja to .. mondta egyszer nekem egy 
előadó a pártiskolán, most találná csak igazán zavarosnak 
az eszméimet, ha az agyamba látna, lehet, hogy igaza lenne, 
rendben van, oké, de azért mért ne járathatnám a kis Klárit 
akár hittanra is, ha a nevelését én intézném, „bizisten” meg 
is tenném, márcsak azért is, hogy az emberi kultúra egy 
fontos szféráját belülről is megismerhesse, igen, ezért sze
retem a kis Klárit, a metafizikai kérdéseiért, meg persze 
azért is, mert eleven és értelmes kis kölyök, ezért és nem 
mert az enyém, más hasonló korú értelmes gyereket, azt 
hiszem, éppígy szeretni tudnék.. .  Nemcsak vele vagyok így 
persze.. .  Mondjuk az anyámmal, igazán nem mondhatom, 
hogy nem szeretem, de tudom, hogy akkor is szeretném, ha 
másmilyen lenne, s tulajdonképpen azt se tudhatom pon
tosan, szeretetemben mennyi a beleneveltség, a köteles
ségtudat, az anyaság sokszor ízléstelen, vásári kultuszát 
mindenesetre elviselhetetlennek érzem, éppúgy, mint mi
kor valaki az anya szerepében tetszeleg, „Mit tudja maga 
azt, mit érez egy anya. . .”, jaj nekem, hányszor hallottam 
ezt, Török Jutka anyja is, hiába dumáltam neki: „Tudom 
én, ismerem a lányomat, nem kell ilyesmit egy anyának 
mondani.. . ”, „Nem kellett?”, kérdezném most tőle bizo
nyos elégtétellel, „Csakugyan nem, még mindig úgy véli 
asszonyom?”, nevetséges, kicsit aljas, olcsó diadal lenne.. .  
Vagy a szülőföld... Tanári munkám legkínosabb percei 
közé tartozott, ha ilyen tárgyú olvasmány került sorra, 
zavart, hogy szavaim hamisan csengenek, hiányzik mögülük 
a valóságos érzések fedezete, mondtam, amit mondanom 
kellett, de közben arra gondoltam, ha norvég vagy perui 
állampolgárnak szülétek, nagyjából ugyanezt kéne mon
danom, épp csak az olvasmányban fjordokról lenne sző, 
vagy az Andok hófödte csúcsairól, feladatom azonban vál
tozatlanul olyan érzések felkeltése lenne, amelyek hiá
nyoznak belőlem, arra kellene rábeszélnem tanulóimat, 
hogy szeressenek valamit, amibe akaratuktól függetlenül



csöppentek bele, s amelyen kívül nem is ismernek mást, 
bárhol élnék is, arról kellene meggyőznöm őket, hogy 
külön szerencsének érezhetik, amiért éppen egy bizonyos 
ország polgárainak születtek, legyen ott bár kapitalizmus 
vagy szocializmus, katonai diktatúra vagy közvetlen 
demokrácia, mindig ott a legjobb, ahol vagyunk, s az a legjobb, 
ami éppen van .. .  Érdekes, néha mintha egyik-másik tanu
lóm is ugyanezt érezte volna, különösen a nyíltabb eszűek, 
„Na tessék, orra buktam, alaposan mcgtréfáltál, kedves 
szülőföldem, hát ezt érdemeltem én tőled?”, fejezte be 
dolgozatát egy hatodikos tanítványom, nem is sejtve, meny
nyire telibe talált, mivel a Balogh Palikat és Horváth 
Janikat is kissé orra buktatta és elgáncsolta ez a szülőföld, 
vagy inkább fenéken rúgta, menj csak, keresd máshol a 
boldogságodat, szép tőled, hogy szeretsz, de azért nem 
biztos, hogy én olyan nagyon ragaszkodom hozzád, okosabb 
talán, ha elfelejted, hogy hol is születtél, elfelejted még 
az anyanyclvedet i s . . .  Ez az utóbbi, ez is valami furcsán 
lebegő dolog nálam, még ha dühít is, hogy sok szülő nem 
anyanyelvi tagozatra íratja csemetéit, csakhogy én tudom, 
hogy elsősorban nekem fáj, hogy az a poronty sohase 
ismeri majd meg Petőfit, Adyt, Németh Lászlót, Déryt, 
Weöres Sándort, csakis nekem, mivel a kölyök nem érez
heti annak elvesztését, ami sohase volt az övé, de talán 
nekem is csak azért fontos az egész, mert belőle élek, az is 
lehet, hogy soha meg nem születő remekműveim lehetséges 
olvasóit temetem ezekben a karriert gondosan előkészítő 
szülőktől téves (?) vágányra helyezett kölykökben, sokszor 
meg valami kihalófélben lévő törzs tagjának érzem magam, 
igen, rezervátumban még elélhetnénk egy ideig, viszont mi 
értelme rezervátumban élni, talán ezt a furcsa mohikán 
közérzetet kellene megírnom valamiképpen, regényt írni a 
kurdokról, arról, hogy négy országban élnék...  na de mind
egy, kár, hogy nem cseréltünk nyelvet már régen, mi bajuk 
a bolgároknak, hogy ma nem bolgár-török nyelven be
szélnek, nem akarok sírni a Kárpátok alatt, nem akarok 
belesírni a kiömlött tejbe, még a kiömlött vérbe se, hős 
vértől pirosuk gyásztér, nagy temető, Mohács, satöbbi, et 
cetera, ecetet rá, hagyjuk ezt, legszívesebben gombnyo
másra szüntetnék meg minden népet, nemzetet, legyünk



csak emberek, beszéljünk egy nyelven, vagy bánom is én, 
ugassunk (neked ugatok, Ádám, az anyád istenit!), jobb az 
őszinte ugatás az álszent szövegnél, a közhelyeknél.. .  
Persze, rendben van, tudom, hogy egyetlen társadalom sem 
lehet meg közhelyek nélkül, vagy inkább azok nélkül az 
érzések nélkük, amelyeket annyira elfednek a közhelyek, 
hogy úgy kell őket előbányásznunk a mélyből, ha ugyan 
még egyáltalán rájuk találunk...  Néha valóban kétség
beejtő, mennyire lehetetlen közhelyek nélkük elmondani 
azt, ami tartalmilag talán mégis több közhelyeknél, „Ha 
rám hallgat, nem utazik el, legalábbis a tanév végéig nem, 
egy ilyen korú lánynak anyára van szüksége”, mondtam 
Török Jutka anyjának, miközben minden hajam szála ég
nek állt a saját szavaimtól, se lány, se anya nem voltam 
még, mit tudom én, mire van szüksége egy ilyen korú 
gyereklánynak, különösen ilyen kissé kibillent egyensúlyú, 
kelekótya teremtésnek, mint amilyen szegény Török Jutka 
volt, és mégis, Jutka minden hozzátartozójától külön-külön 
búcsút vett, épp csak az anyjától nem, csak aki a halállal 
jegyezte el magát, az képes ilyen kegyetlen lenni, persze a 
szónoklatomat nyugodtan magamban tarthattam volna; az 
ember rendszerint előre tudja, érdemes-e bármit is mon
dani. . .  Bödör Antinak se kellett volna semmit se mon
danom, annyit se, amennyit megmondtam neki, mert neki 
is csak félig mondtam meg. Pedig akkor talán nem is 
irtóztam még annyira betegesen a közhelyektől.. .

Nyáron lesz négy éve m ár.. .
Vele is nyaranként találkoztam, akárcsak a kis Klárival, 

három éve működött már sebészként szülővárosomban, 
néhány, vidéki kórházakban szokatlan, bravúros műtétére 
többfelé fölGgyeltek már a szakmabeliek, bel- és külföldi 
szaklapokban is jelentek meg már írásai, egyre inkább 
olyan embernek számított, aki még sokra viheti. A nap
paliban ültünk, előttünk üres kávéscsészék és félig telt 
konyakospoharak, ketten voltunk csak, felesége elment va
lahová, cseppet se bántam, nem nagyon kedveltem, ő se 
engem, azok közé a fantáziátlanul házias teremtések közé 
tartozott, akik képesek újságpapírt teríteni a lábunk alá, ha 
havas időben érkezünk látogatóba, sohasem tudtam egé
szen megérteni Antit, hogyan is vehetett el ilyen sótlan



teremtést, Anti újabban feltűnően szerette a pénzt, nemrég 
épült, pompás, emeletes családi háza szintén az asszony 
bűne volt a szememben: szupermodern épület, lent a lakó-, 
fent a hálószobák, nagy üveges hall, két fürdőszoba, etázs- 
fűtés a pincében olajkazánnal, a konyhában meg hősza
bályozó, garázs is persze, minden, mi szemnek-szájnak in
gere, volt valami kihívó az egészben, úgy éreztem, a fe
leségéhez jobban illik, mint Antihoz, meggyőződésem, hogy 
humortalan emberekben különösen fejlett a szerzési vágy. 
Persze, lehet, hogy csak Antit akarom menteni, az ember 
végül is nem szívesen mond le egy régi barátról.. .

-  Lófaszt nekik, lófaszt -  mondta Anti többször is 
egymás után, miközben az „ügyét” magyarázta: összetűzött 
a kollégáival, nem értették meg elképzeléseit a kórház 
átszervezéséről, unja a kicsinyes féltékenységüket, elege 
van, kőzügyekkel nem foglalkozik többé, visszaadta a piros 
könyvecskéjét is. Egyre azt bizonygatta, hogy nem azért 
sértődött meg, mert nem őt választották kórházigazga
tónak, természetesen, szó sincs erről, bár bizonyos ér
telemben ez tünetnek is felfogható...  Alapjában véve iga
zat adtam neki, jaj annak, aki egy kicsit is kimagaslik a 
sorból és többet akar, különösen kisebb, vidéki munkakö
zösség tagjaként. De valahogy nem éreztem igazán őszinté
nek a szavát, megbántottsága kicsit szenvelgésnek tűnt, 
ezért is készültem ugratni talán, pár pillanatig egy jól 
elhelyezett baráti szúráson törtem a fejem, „kispolgár, 
kispolgár,” egyre ez a szó járt az eszemben, ki is akartam 
mondani, de valahogy elfogadható formában, cinkos ke
délyességgel, „öregem, egészen jól fejlett kispolgár lett 
belőled”, valahogy így, csakhogy közben kibökte, mit ter
vez, egyelőre még titok, persze nekem elmondhatja m ár.. .

-  Csodálkozol? -  kérdezte aztán. Bizonyára az arcomon 
vett észre valamit.

-  Egy kicsit igen.
-  Értsd meg, számomra ez nagy lehetőséget jelent.
-  Tudom. De miért végleg?
-  Nem mindegy?
-  Talán mégsem.. .  Szerintem nem.
-  Szerintem igen...  Ha lúd, legyen kövér, nem gon

dolod?



-  Mit akarsz? Itthon is kacsalábon forgó várat építettél.
-  Bármikor eladhatom. És egyszer odakint talán má

sikat építhetek.
-  Szebbet, nagyobbat, igaz?.. .  Különben hagyjuk.. .
-  Mondd csak. Mondd ki, ami a begyedben van, nem 

haragszom meg.
-  Inkább kérdezni szeretnék valamit.
-  Azt is lehet. Hallgatlak.
-  Neked csak az anyagiak számítanak, semmi más?
-  Miért hiszed ezt?
-  Elnézést, de lúdról beszéltél. Kövér lúdról.. .
-  Rosszul értelmezted. Vagy lehet, hogy rosszul mond

tam. Mit számít, hasonlat volt csak.
-  A hasonlatok sokszor nagyon árulkodók.
-  Hagyd az örökös pszichologizálást. Te ne' tudnád, 

hogy a munkám mindig is nagyon érdekelt.
-  Csak érdekel?
-  Nem érezhetem napjában többször is megdicsőültnek 

magam. Az ilyesmi elóbb-utóbb elmúlik. Az a fontos, hogy 
megteszem, ami tőlem telhető. Az emberben eleinte van 
romantika, aztán rájön, hogy romantika nélkül is ugyanany- 
nyit tehet.

-  És hogy hol teszi? Az se számít?
-  Mit tudom é n ...  Nem szeretek rágódni az ilyesmin. 

Én dolgozni szeretek...  -  Különben...  lehet, hogy az se 
számít.

-  Igazad van. Talán csakugyan elég, ha ott vagy jó, ahol 
jobb neked.

-  Végeredményben így is mondhatjuk.
-  És hogy kihez vagy jó? Hogy itt szükség lehet rád?
-  Tudod te, hányán mentek el, akikre szükség lenne? 

Rendszerint kiderül, hogy senki se pótolhatatlan. H a más
képp nem megy, hát kiderítik.

-  Igen, de te? .. .  Lehet, hogy hülyeség, dehát itt szü
lettél, itt nőttél fö l... De talán csakugyan hagyjuk...  Az 
ilyesmit mindenekelőtt érezni kell. Vagy megvan az ember
ben, vagy nincs.. .

Hát nem rémes? így ment valahogy, ez lenne a csontváz, 
persze képtelenség pontosan visszaemlékezni egy ilyen be
szélgetésre, de azt tudom, hogy Anti rettenetesen igye



kezett nem megsértődni, s hogy itt ért véget, ennél a „Vagy 
megvan az emberben, vagy nincs”-nél, ekkor hallottuk nyíl
ni az előszobaajtót, a felesége jött meg, örültem, hogy 
ugrott a téma, nyilván összevesztünk volna a végén, s mért 
veszszünk össze, semmit se használ; és ugyan mit vá
laszoltam volna, ha megkérdezi: „És te? Benned megvan- 
e?”, talán azt, hogy fene tudja, néha igen, néha nem, lehet, 
hogy az egész hangulat kérdése csupán, talán csakugyan 
szerep volt, semmi más, rossz szerep (úgy beszéltem, mint
ha színpadon lennék), alighanem az ellentmondási szen
vedélyem kényszerítette rám, ha valaki hazáról vagy szülő
földről mond frázisokat, valószínűleg ugyanilyen vehemen
ciával vetem rá magam, és „az ember szabad helyvál
toztatási jogáról” kezdek neki beszélni, mégis, valami forrt 
bennem, gondolatban tovább vitatkoztam Antival, szeret
tem volna neki megmagyarázni, hogy amikor én mintegy a 
dolgok fölött lebegek és a „nagy egész” részeként igyek
szem értékelni mindent (sokat beszéltem neki erről vala
mikor, egy időben őt árasztottam el minduntalan felbugy
borékoló nézeteimmel), ennek semmi köze ahhoz, hogy az 
ember megsértődik és odamegy, ahol még többet kereshet, 
aztán az is eszembe jutott, hogy mennyire nem illik An
tihoz ez a gondolkodásmód, származásunk alapján inkább 
benne kellett volna, hogy több legyen azokból az érzések
ből, amelyeket talán pózból, talán „frázisiszonyból” mindig 
is igyekeztem lenézni.. .  Később, távozóban Antitól, az 
öreg Székely doktorra gondoltam, fene tudja, miért, talán 
mert összeforrt bennem az orvos fogalmával, ő volt gyerek
éveim első „doktor bácsija”, dr. Székely Andor med. univ., 
a kerek Mikszáth-képével és a pocakjával, közkedvelt em
ber volt, pedig ő se vetette meg a pénzt, olyasmit hallottam 
róla, hogy a háború előtt kíméletlenül megvágta a gazdag 
pácienseit, másoktól viszont semmit se fogadott volna el, 
„Fiam, te rövidlátó vagy”, mondta nekem egyszer összevont 
szemöldökű, szigorú nézésemet észrevéve, pedig valami 
másért vittek el hozzá, ezután lettem szemüveges; zsidó 
volt, de kitért a házassága miatt, később elvált, lehetséges, 
hogy a keresztvize miatt vitték el csak utólag, erről csak 
hallottam persze, apám jóban volt vele, „Szerbusz Bandi”, 
mondta neki akkor is, amikor az utcán egy rendőr kísérte, úgy



tudom, futólag még meg is kérdezte tőle, hogy mi történt, 
„Eine kleine Intcrnierung”, felelte Székely doktor, hogy a 
csak magyarul tudó rendőr ne értse (nem láttam, mégis úgy 
el tudom képzelni az öreg arcát, mintha láttam volna), egy 
kis „kellemetlenség” így is lett belőle, elvégre csak kö
szönhet egy régi barátjának, védekezett apám a rendőr
ségen, jobb, ha hallgat, mondták neki, könnyen kizárhatják 
az ügyvédi kamarából, és apám hallgatott... Sokszor gon
dolkoztam ezen később, néha szinte hittem is, hogy tőlem 
több is kitellett volna ennél a köszönésnél és a félénk 
ellenvetésnél a rendőrségen, minden nemzedék szívesen 
illeti szemrehányással az előtte járót, miközben lehetővé 
teszi az utána jövőnek, hogy vele tegye meg ugyanezt, 
persze, tudom, hogy voltak, akik ennél többet is tettek, 
olyanok, akiknek nem volt veszteni valójuk, na és a ke
vesek, akik sohasem tudják elfogadni a Világot olyannak, 
amilyen, egyedül ez az emberfajta ér valamit, sose tud
hatom meg, idesorolhatom-e magamat is.. .  Székely dok
tor állítólag nagyon sovány volt, amikor a- kevés számú 
túlélővel visszatért, de én már csak mint kövér, de moz
gékony embert láttam viszont, ott folytatta, ahol abba
hagyta, sőt talán most vetette bele magát a munkába 
igazán, mondhatni beletemetkezett, morgás nélkül jött ki a 
leglehetetlenebb időben is, öt-hat évvel ezelőtt halt meg, 
kevés polgárt kísértek ki annyian szülővárosomban utolsó 
útjára, mint őt, kétségtelenül egy kihalóban lévő ember
típus egyik utolsó példányaként távozott, igen kedvelte a 
malackodást, rendelőjében sokszor trágár szavakat hasz
nált, senki se panaszkodott rá emiatt, tudta az öreg, hogy 
kivel mit engedhet meg magának, sokaknak meg kimondot
tan tetszett is ez, növelte népszerűségét, különféle törté
netek keringtek róla, olyanfélék, hogy egyszer valahol szert 
tett egy amolyan beugratási célokat szolgáló vásári holmira, 
papírmaséből készült élethű utánzat volt, nem átallotta 
bevinni a Társadalombiztosító rendelőjébe, amikor a nővér 
rátalált a sarokban, állítólag még ki is kelt magából, „Na
hát ezek a disznó betegek”, mondta volna, majd mikor a 
lány már a lapát hamuval közeledett: „Hagyja csak, egy 
orvosnak mindenhez kézzel kell hozzányúlni”, és a holmit 
az asztalra tette; elkövetett ennél kihívóbb tréfákat is,



„Háború és béka orvosi szemmel”, ez volt a címe a nép
egyetemi előadásának, amit a kultúregyesület rendezésében 
tartott, magam is ott voltam a szüleimmel, ezúttal se 
tagadta meg önmagát, olyanokat mondott, hogy az em
beriségnek húsz évre meg kellene tiltani a szaporodást, 
többen feszengeni kezdtek, szó se volt még a jelenlegi 
abortusz-kurzusunkról, azután azt fejtegette, hogy az em
ber minden gesztusa önzésből fakad, nem valami szívderítő 
képet kerekített az emberről, Vámosné, a ,,vértanú öz
vegye” is érezhette ezt, ezért állt föl elsőnek, amikor a 
kérdésekre és hozzászólásokra került sor. Nagyon magas és 
nagyon sovány asszony volt ez a Vámosné, akkor úgy 
negyven-valahány, férjét a háború alatt végezték ki, maga is 
éveket töltött börtönben vagy táborban, nem tudom, aztán 
egy kicsit az lett a foglalkozása, hogy a „vértanú özvegye” 
(érthető, mi egyebe maradt a szerepen kívül?), hangja 
kicsit mindig sírós volt, olyankor is, ha egyáltalán nem állt 
a síráshoz közel, vagy inkább mindig közel állt hozzá, ilyen 
volt akkor is, amikor az ellen tiltakozott, hogy Székely 
doktor az önzést az ember megváltoztathatatlan tulajdon
ságaként jelölte meg, ekkor állt elő az öreg a dilemmájával: 
Vámosné, képzelje el, hogy van egy halálosan beteg gyer
meke, de van egy másik anya is, ugyanolyan beteg gyermek
kel, életmentő orvosság viszont csak egyetlen adag, „Ez 
esetben melyik gyermeknek követelné a gyógyszert, 
asszonyom? Kérem, ne értsen félre, fél adag egy fabatkát 
sem ér”, gonosz játék volt kissé, s az ellenfél gyenge, „Ha 
látnám, hogy a másik értékesebb, a gyógyszert neki en
gedném át” mondta végül kétségbeesésében Vámosné, az 
öreg doktor meg mintha csak erre várt volna, „Ha ezt 
tenné, kiderülne, hogy ön nem normális”, mondta kö
nyörtelenül, fogalma se volt róla, hogy kivel áll szemben, 
„Ja?!”, azt hiszem, csak ennyit mondott később, amikor 
kijöttünk a teremből és apám megmondta neki, kivel is 
beszélt; nem tudom, elgondolkozott-e azon a furcsa vélet
lenen, hogy éppen egy hozzá hasonlóan meghurcolt ember
rel került szembe, vagy gondolt-e arra, hogy bizonyos 
értelemben kétféle humanizmus összecsapása volt ez, az 
ábrándokba kapaszkodóé, amely képtelen, teljesíthetetlen 
követelményeket állít az ember elé, és a z illúziótlané,



amelynek már egyebe sincs efféle cinikus, sarokbaszorító 
dilemmás játékoknál. Emlékszem, annak idején nagyon 
tetszett nekem az öreg fölénye, de ma már valahogy sze
gény Vámosnéval is együtt tudok érezni, sőt rájövök, hogy 
ez a képtelen „értékesebb”, amit persze csakis azért ha
lászott elő, hogy mondjon valamit, bizonyos értelemben az 
én mániámat is jelenti, én vagyok igazán megkergülve 
ezzel, ezért nem tudom sokszor éppen a legtermészetesebb
nek számító emberi megnyilatkozásokat egyszerűen tudo
másul venni, s ezért találok nehezen utat olyan magától 
értetődő dolgokhoz is, amilyenek az öreg Horváthné 
unokasirató könnyei voltak.

Még akkor is az unokáit emlegette, amikor a szom
szédból átjött a testes Börcsökné, aki a múltkor kölcsön 
kért ecetet hozta vissza, persze, nyilván tudni akarta, ki jött 
az öregasszonyhoz, rögtön rámismert, de rég látott, nem 
nősültem-e meg stb., aztán arról kezdett beszélni, hogy 
képzeli, ez a Róza, mármint Horváthné, nekem is az uno
káival sírta tele a fejem, ugyan mit sopánkodik, örülhetne 
inkább, egyedül azt tehet, amit akar, neki bezzeg alaposan 
kijutott, itt maradt a nyakán mind a három, a lánya rá
hagyta őket, mi mást is tehetett szegény, az a részeges 
apjuk („már akkor is ilyen volt, tudhassa”) összeállt valami 
utolsóval, feléjük se néz, hiába, sok a vesződség azzal a 
három kölyökkel, egész nap eszik az idegeit, belefárad az 
ember. . . -  Ezt csak most mondod, Julis, mondtam én is 
ilyet néha, amíg itt voltak -  jegyezte meg Horváthné - , 
mire én: -  Na persze, így van ez - , csakhogy szóljak éppen. 
Egy ideig még arról folyt a szó, hogy milyen sokan elmen
tek a fiatalok közül, főleg Németországba, ki egyedül, ki 
családosán, de a Takácsék (őket is ismertem), azok meg 
Svédországban vannak, Ausztráliába is ment néhány család, 
Nyáriék (őket is ismertem) szintén oda készülnek, nagyon 
rájött a népre a mehetnék, pedig... szerettem volna bele
kapaszkodni ebbe a „pedigbe”, helyeselni rá, mondani vala
mi olyat, hogy nem értem, mi jött rájuk, csak hát nagyon is 
értettem, mi a fenét mondhatnék a maradás mellett, valami 
tehetetlen harag fojtogatott belülről, hirtelen kiittam a 
maradék pálinkámat, a kiskapu úgy csapódott be mö
göttem, mint egy koporsófödél. Koporsófödél? Marhaság,



ezt akármelyik dolgozatból kihúznám, képzavar, fiacskám, 
a koporsó födelét nem csapják be, a koporsót leszögezik.. .

Itt is egy, ott is egy, amott is .. .  Útközben a bedesz- 
kázott ablakú házakat kezdtem számolni.



-  Egy üveg sört, de csak ha hideg.. .
-  Máris, kérem, m áris.. .
Gyuri hangjában a szolgálatkészség egy kis sértődött

séggel vegyült, igazán emlékezhetnék rá, tudhatnám, hogy 
annak idején is mindig gondoskodott hideg sörről, ha 
csupán néhány üvegről is, ki tehet róla, hogy kicsi a 
hűtőszekrény; csakugyan gondolhattam volna rá, hogy 
Gyuri igenis számon tartja, kik nem isszák meg másképp, 
nem felejtette el, hogy ezek közé tartozom; semmit sem 
változott, ugyanazokból a kellékekből állt, mint négy évvel 
ezelőtt, ugyanaz az aszott burgonyára emlékeztető arc, 
ritkás, őszes haj, semmivel sem ritkább vagy őszebb, mint 
akkor, gondosan fésült, de szétzilálódásra hajlamos, alig 
észrevehetően hajlott tartás és az öreg, valaha rangosabb 
helyeken dolgozó pincérek elmaradhatatlan modora, amely
nek fényét a falun töltött évek kissé megkoptatták ugyan, 
de el nem tüntették; idegenként került a faluba, a felesége 
volt idevaló, ha jól tudom, az asszony szakácsnőként dol
gozott valami nagyvárosi hotelban (Gyuri annak idején 
többször mesélt magáról), s csak idősebb korában, amikor 
szülei házát örökölte, költözött haza a faluba férjével 
együtt, aki viszont többször mondta nekem, mennyire nem 
tud megszokni itt, és hogy egyszer még úgy elmegy, hogy 
senki a színét se látja többé. Cseppet sem csodálkoztam 
persze, hogy itt találom, ha másképp nem, hát egyfajta 
kontrasztként mindenképpen Póregyházához tartozik, sajá
tos színfoltot képvisel benne.

-  Hogyhogy még mindig itt van? -  kérdeztem mégis, 
amikor a sörrel visszajött.

-  Mármint én? Hogy itt vagyok-e? -  pislogott rám a 
kicsit sárgás szemével. -  Engedelmével, miért tetszik ezt 
kérdezni? -  Kedvelte az efféle avultan ható választékos-



ságot, gyakran használt olyan papírízű, nem tudom honnan 
felszedett bcszćdfordulatokat, mint „alkalmasint hihetőnek 
látszik”, vagy „nem osztom a nézetét”; a póregyháziak 
egyfajta csodabogarat láttak benne, gyakran ugratták ezért.

-  Mindig arról beszélt, hogy elmegy.
Fanyar mosolya még inkább elmélyítette arcának 

krumplihéj-ráncait: -  Hja kérem, sok mindent mond az 
ember, különösen ha némelyek inzultálják. Az ember 
kifakad, azt hiszem tetszik érteni. -  Előszeretettel hang
súlyozta, hogy valaha más vendégekhez szokott. De most 
nevetve kérdezte: -  Komolyan tetszett gondolni, hogy nem 
vagyok itt?

-  Arra gondoltam, hogy talán Németországba ment.
-  Á kérem. Öreg vagyok én már ahhoz.
-  Dehogy öreg. Szerintem sose késő.
-  Gondolni tetszik?
-  De még mennyire! Menni kell! Hacsak lehetséges, 

elmenni.
-  Hogy őszinte legyek, ezzel a gondolattal komolyan 

még nem foglalkoztam.
-  Rosszul tette. Gsak ezzel a gondolattal érdemes ko

molyan foglalkozni.
Pár pillanatig mintha habozott volna: -  Ha szabad 

kérdeznem, talán ön is menni készül?
-  Sose lehet tudni -  mondtam titokzatosan, persze csak 

ugratásképpen, nem tudom, miért beszéltem vele így, kissé 
kötekedve, mintha részeg volnék; talán mert Póregyháza 
felkavart. Egymással feleselgető kérdések tolakodtak föl 
bennem: „Mi lesz veled, Póregyháza?”, „Ki marad Pór
egyházán?”, „Mi marad Póregyházából?” hangzott fel az 
egyik oldalon, a másikon viszont: „Na és? Mi közöm 
nekem Póregyházához?”, vagy: „Hol van az megírva, hogy 
Póregyházának léteznie kell?”, bármennyire nem is volt 
újság számomra, amit a faluban tapasztaltam, kissé mégis 
túl töményen zuhant rám, valahogy különösen keserűnek 
éreztem a sörömet, még mindig majdnem egy egész órám 
maradt a busz indulásáig, mi egyebet is tehettem volna, 
mint hogy itt várom meg Dér Sanyit, az ablakon át ki
tekintve észrevehettem a buszt is, ha majd megérkezik, a 
helyiségben alig néhányan voltak, csak a biliárdasztalnál



karambolozott három legényke, Gyuri a pult mögött tás
karádión a szombat délutáni meccset hallgatta, Szepesi 
hangja kerepelt a készülékből: „Nem valami színvonalas a 
játék, de van iram, küzdelem, reméljük, gólokban sem lesz 
hiány.. néhány percen át akaratlanul is odafigyeltem, 
aztán a noteszomat szedtem elő, frissen szerzett benyo
másaimat akartam följegyezni, az öreg Horváthné elárvult- 
ságát, mi lenne, ha belülről igyekeznék megragadni, belső 
monológ formájában ábrázolni az elhagyatottságát, már- 
csak a redukált nyelv miatt is érdekes lehetne, ilyesmivel 
még nem próbálkoztam, néhány pillanatig úgy is tűnt, 
sikerült „ráéreznem” öreges, önmagával mit kezdeni nem 
tudó magányára, talán máris neki kellene kezdenem, min
den bevezetés nélkül, rögtön elindítani a szöveget, mert 
kérdés, képes leszek-e később visszatérni hozzá, vannak 
hangulatok, amelyek, ha nem csapunk le rájuk rögtön, 
végleg elúsznak számtalanszor jártam így, csakhogy sem
miféle történetem nem volt Horváthnéhoz, a puszta han
gulattal meg önmagában semmit sem tudtam volna kez
deni, aztán Börcsöknét is följegyeztem, mint ellenpéldát, 
panaszkodását az unokáira, a lánya helyzetét, emlékszem, 
még amikor a faluban voltam, a Börcsökné veje már akkor 
szinte naponta következetesen tökre itta magát, egyszer 
magára zárta az ajtót, de a gyerekek kíyülről látták, ahogy 
székre áll, segítségért rohantak, élt még, mikor levágták, 
többen mondtak akkor olyanokat, hogy kár volt, hagyni 
kellett volna, kissé magam is így vélekedtem, az életre 
alkalmatlan embereket talán csakugyan hagyni kell, men
jenek, Török Jutkáról is többször gondoltam már ugyanezt, 
s ezt gondoltam akkor is, amikor a Börcsökné vejének 
esetét tegnapelőtt a kocsmaasztalnál utólag szintén le
jegyeztem, az jutott eszembe, hogy talán úgy kellene meg
írnom, hogy a gyerekek nézik, de nem tesznek semmit, 
bizonyára gondolták is, hogy ez lenne a legjobb, az egész 
így talán valóságosabb lenne a valóságnál, ez lenne az igazi, 
a felszín alatti valóság, majd meglátom, mihez kezdek vele 
később, ha ugyan egyáltalán kezdek valamit.. .

Aztán egyre csak pergettem a notesz lapjait. Szóra
kozottan, kissé idegesen, az ujjaim között.. .



Rengeteg bejegyzés volt benne, látszólag apróságok, 
pletykaanyag, főleg a tervezett regényemhez. Többnyire 
egy-két szó, vagy név, mintegy emlékeztetőül, a többit 
fejből is tudtam már, például „Ružica, padlás, D.R., levél”, 
ezt még az elején jegyeztem föl, alig néhány nappal azután, 
hogy a fordítószolgálatnál dolgozni kezdtem, a Ružica név 
mögül pedig egy élénkvörös hajjal keretezett, meglehetősen 
elvirágzott arc bukkan elő, clnyűttségét még inkább kiemeli 
a szeme köré kissé túl bőségesen adagolt kékség, cso
dálatos, hány nő van, akinek fogalma sincs, mennyire nem 
előnyösen készíti ki magát, Ružica jár föl leggyakrabban a 
padlásra a mindenféle irathulladék és egyéb lom közé, 
mások is fel-fclruccannak, de Ružica a leggyakrabban, újab
ban főleg Svctozarral a kommunális osztályról, kimustrált 
csatalónak számít, már csak a másod- és harmadrendű 
garnitúrát foglalkoztatja, nimbusza, miszerint „túl sokat 
tud”, ugyancsak megkopott már, egyre fakultabbá és ve
szélytelenebbé válik, pedig valaha „nagy nő” volt, fény
korában állítólag még D.R.-t is alaposan megtáncoltatta, 
D.R. sokáig hiába próbált közeledni hozzá, pedig akko
riban elnök volt, de Ružica nagyszerűen értett a csigá- 
záshoz, D.R. végül is annyira megkergült, hogy írt egy 
levelet, amelyben hatalmas összeget ajánlott föl neki egyet
len éjszakáért (senki se tudta, mennyit, Dér Sanyi többször 
is emlegette az esetet, de minden alkalommal más-más 
összeget mondott), lett belőle persze több éjszaka is, de 
azért elég rövid ideig tartott a dolog, Ružica mindenesetre 
megőrizte a levelet, s amikor D.R. valami elég súlyos ügy 
miatt azonnali hatállyal cl akarta bocsátani, hát csak elő
szedte, pedig D.R. talán már meg is feledkezett a levélről, a 
felmondás mindenesetre ugrott, D.R. azonban később a 
fiatalabb konkurenciához pártolt (a levelet ekkor már visz- 
szakapta, Ružica semmit sem tehetett), egy bizonyos Mi- 
rához, akit még N-be is magával vitt, amikor felfelé bukott, 
lakást szerzett neki és állást, neki meg a férjének is; 
D.R.-nek számos ilyen ügyéről mesélnek, pedig különben 
tehetséges embernek tartják, e ponton azonban védtelen és 
kiszolgáltatott, egy időben névtelen levelek is érkeztek 
ellene a különböző fórumokhoz, alighanem ezért is kellett 
távoznia a városból, túl sok volt már az ilyen ellenőriz-



hetetlcn szóbeszéd körülötte; följegyzéscim nagy része is 
effélékből állt, akadt azonban köztük nem egy személyes 
tapasztalat, vagy éppen hivatalosan bizonyítható anyag is; 
tavaly egy időben heteken át jártam a textilgyáriak ügyének 
tárgyalására, a per kissé még a nyárba is belenyúlt, a tanév 
is véget ért közben, Jutkát is eltemettük, mégsem utaztam 
haza, megvártam az ítélet kihirdetését. Sima ügy volt, igaz
gató, gazdasági igazgató, főkönyvelő a bíróság előtt, több 
vidéki lerakat vezetője is, súlyos milliók, fiktív számlák, 
nyereségnek feltüntetett veszteség, villák, egyszóval a szo
kásos; főleg a dolog pszichológiai oldala érdekelt, nagyon 
naiv, sőt ostoba kérdést szerettem volna tisztázni, hogy is 
állunk a bűntudattal, mutatkozik-e belőle valami a vád
lottak arcán, de persze az történt csak, amire számítottam 
is, „Hű, az istenit, gyerekek, erre alaposan ráfáztunk!”, 
valahogy ezt tükrözte az arcuk, ezt sugallták a gesztusaik, 
többet aligha, gyáván, de meglepő leleményességgel pasz- 
szolgatták át egymásnak a felelősséget, szabadulni a lab
dától, ez volt a jelszó; emlékszem, bizonyos elégedettséggel 
figyeltem őket, különösen M.G. igazgatót, aki elég hosszú 
ideig feltűnően nagylábon élt, még akkor is, mikor a Textil- 
gyár a tönk szélére jutott, s a munkások csak a fizetésük 
egy részét kapták meg, akkor is, ezért esett jól ennyire 
„kisfiúnak” látni, bután ravasz viselkedésén is inkább csak 
a ketrecbe zárt állat dühe érzett, azt az emberfajtát kép
viseli, aki nem felejt, s ha a történelem valamilyen szeszélye 
folytán egyszer úgy isten igazából hatalomhoz juthatna, 
valószínűleg évtizedek múltán is képes lenne felkutatni 
egykori elítélőit és saját igazának rendíthetetlen tudatában 
végezni velük, elítélni őt, M.G.-t, elvégre ez mégis vért 
kíván.. .  Dagadt, vörös képét, orra fölött összenőtt, sűrű, 
fekete szemöldökét, duzzadt ajkait nézve arra gondoltam, 
hogy bűntudatot alighanem csak mesterségesen lehetne 
kiváltani belőle, egyszer olvastam valahol, hogy már ilyen 
szerek is vannak, sajnálatos viszont, hogy hatásukra olyan 
tettekért is bűnösnek érzi magát az ember, amelyeket el 
sem követett, de talán még így is alkalmazni lehetne eze
ket, nem a vizsgálat során, hanem büntetésképpen, “X.Y. 
vádlottat a bíróság a büntetőtörvénykönyv ilyen és ilyen 
paragrafusa értelmében tíz (húsz, huszonöt stb.) bűntudat



injekcióra ítéli”, M.G.-t tizenkét évre ítélték, csak hát mit 
ér a büntetés bűnbánat nélkül, valóban kitűnő dolog lenne 
egy ilyen csodaszer, talán még olcsóbb is a börtönök 
fenntartásánál, halálos ítéletre se lenne szükség, megfelelő 
adag esetén az ítéletet feltehetőleg maga az elítélt hajtaná 
végre önmagán, gondoltam már arra is, hogy talán ezt az 
ötletemet is fölhasználhatnám egyszer valami abszurd re
gényhez. Nagyon tanulságos volt számomra ez a tárgyalás, 
ekkor támadt az a gondolatom, hogy nem ártana kissé 
jobban a kulisszák mögé pillantani, ezért is fogadtam el a 
fordítói állást, Dér Sanyi ajánlatára, aprócska kis pozíció, 
de talán jobb betekintést enged az iskolánál, gyűltek is a 
feljegyezni valók rakásra, Mehmed neve is ezután került 
először a noteszomba, titokzatos figurának érzem, úgy me
sélték, hogy körülbelül tizenöt évvel ezelőtt került föl 
valahonnan délről, rongyosan, minden nélkül, félírástudat
lan vagy talán egészen az, de most az egyik legvagyonosabb 
ember a városban, cukrászdája igen rosszhírű helynek szá
mít, tanulóinknak már évekkel ezelőtt megtiltottuk, hogy 
oda járjanak, állítólag azonban számos más magáncuk
rászda és péküzlet is a tulajdonát képezi, névleges gazdáik 
valójában Mehmed alkalmazottai, ő a főnök, a „szpahija”, 
az iparkamara titkára, Lendvai Gyuszi mesélte egyszer, 
hogy az egyik ülésükön valami segélyakcióról volt szó, az 
öreg és keresetképtelen boszniai kisiparosok számára szer
veztek gyűjtést, és Mehmed csak fölállt: „Én az enyémeket 
magamra vállalom”, jelentette ki, később meg Gyuszi vele 
járta végig a fagyialtos boltokat, péküzleteket és börekes 
bódékat, Mehmed mindenütt albánul beszélt, egy helyen 
össze is szólalkozott az emberével, Gyuszi persze egy kuk
kot se értett az egészből, de a tulaj végül is sápadtan 
elhallgatott, Mehmed meg szemmel láthatóan egyből tudta, 
melyik fiókot kell kinyitni, „írd, hogy húszezer” vetette oda 
Gyuszinak, kár hogy nem magam voltam tanúja a jele
netnek, de csak rá kell nézni Mehmedre, a magabiztos 
járására, ilyennek képzelem a maffia-vezéreket, jóképű, 
fekete bajuszos férfi, sok nő kedveli ezt a keletiesen mar
cona típust, szinte naponta látom a folyosón nálunk, min
dig van valami ügye a fejesekkel, Blanarik alelnökkel van 
jóban főleg, alighanem ő Mehmed legfőbb védnöke, mindig



újabb és újabb iparengedélyekről gondoskodik az emberei 
számára, épp csak azt nem sikerült elérnie, hogy a hely
őrségi laktanyában is nyithasson lepénysütő boltot, a pa
rancsnok hajthatatlan maradt, szó se róla, civileknek a 
kaszárnya területén semmi keresnivalójuk, hiába hívta föl 
többször is, képtelen volt meggyőzni a friss börek áldásos 
hatásáról a honvédelemre, de azért a bolt mégis megnyílt, 
igaz, hogy a falakon kívül, közvetlenül a laktanya mellett; 
Mehmed cukrászdájában csupa érdekes arcú, kicsit eg
zotikusnak ható, fekete lány dolgozik, gazdájuk szoros 
kapcsolata a város számos vezető személyiségével alig
hanem főleg ezeknek a lányoknak köszönhető, olyasmit is 
rebesgetnek róla, hogy arany- és kábítószer-csempészéssel 
is foglalkozik, tény, hogy gyakran utazik repülőgépen, 
Isztambulba éppúgy, mint Münchenbe, épülő háza állítólag 
pazar lesz, süllyesztett garázzsal és minden mással, nincs is 
ilyen még a városban, Dér Sanyi egyszer megmutatta ne
kem a Mehmed feleségét is, ritka szép nő, ugyancsak 
délről, külön szerencse, ha valaki az utcán láthatja, otthon
ról csak a fodrászhoz járhat el, és ha percnyi pontossággal 
meg nem jön, Mehmed kegyetlenül elveri, alighanem kedv
telésből is, mert az ilyen nők amúgy is olyan uruk és 
parancsolójuk lábához borulók szoktak lenni, ismerem ezt 
valamennyire, Dakovicán szolgáltam, a tartalékos hadna
gyot Ibrahimnak hívták, civilben agronómus volt, elég 
rokonszenves pofa és nem is ostoba, a századparancsnokság 
irodáján együtt dolgoztunk, éppen kiment valahová, ami
kor a két fiatal nő megjelent az ételhordóval, nem viseltek 
fátylat, de láthatatlanul mégis az arcukon volt, egyikük, az 
idősebbik, beszélt csak tört szerbséggel, mondtam, hogy 
üljenek le, de mikor Ibrahimmal visszajöttem, még mindig 
álltak, láthatóan az engedélyére vártak, miközben Ibrahim 
evett, mereven, mozdulatlanul ültek, szótlanul, mintha 
szüntelenül a parancsait lesték volna. „A rokonaid?” kér
deztem Ibrahimtól, amikor egyedül maradtunk, dehogy, 
törvényesen persze az egyik a felesége csak, gyakorlatilag 
azonban mind a kettő, azután arról mesélt, hogy a két 
testvérnek, akiket láttam, még három húga van, felesége 
családjával igazán szerencséje volt, az apa már nem él, 
úgyhogy a hagyományok értelmében, a család legidősebb



férfitagjaként most ő a családfő, a lányok úgyszólván a 
tulajdonát képezik. „Na, akkor válogathatsz”, valami ilyes
mit mondtam, hevesen tiltakozott, szó se róla, a másik 
három garantáltan szűz, sokkal többet kaphat így értük, 
vegyem meg valamelyiket, legalább olyan szépek, mind ez a 
k e ttő .. .  „Otthon még sohasem húztam le egyedül a 
csizmámat”, mondta büszkén, ettől aztán végképp fejre 
tudtam volna állni, mindig megvadulok az ilyen őspat
riarchális istennyiláktól, belenőnek a szocializmusunkba, az 
önigazgatásunkba, mint az eltépett kötelű szigony a bálnák 
szalonnájába, fekélyeket okoznak, elgennyesednek, kétség
beejtő, hogy még a gazdagnak is könnyebb bejutni a 
mennyországba, mint a legkisebb változást előidézni az 
emberek fejében, a recept szerint persze a körülményeket 
kell megváltoztatni, csakhogy a körülmények makacsok és 
a szemünkbe röhögnek, kicsúsznak a kezünkből, konokul 
visszatérnek oda, ahol azelőtt voltak, vagy valami egészen 
más lesz belőlük, mint ahogy szereltük volna...  „Elrontott 
telefon”, így hívtuk a játékot, minél többen játszottuk, 
annál érdekesebb volt, rendszerint egy hosszú padra ültünk 
a parkban, és a „telefonáló” a sor végén egy cédulára írta 
az üzenetet, majd zsebre tette, újra kérdezni nem volt 
szabad, úgy kellett továbbsúgni, ahogy hallottuk, csak az 
utolsó mondta ki hangosan, ezután került elő a cédula, 
gyakran nagyokat röhögtünk, hogy mi lett belőle, kétnemű 
társaságban volt csak érdekes ez a játék, a sokszor szán
dékosan disznósággá torzított üzenetnek csak így volt hatá
sa igazán... Azóta se hallottam erről a játékról, pedig talán 
meg kellett volna ismertetni vele a tanítványaimat, e l
magyarázni nekik, hogy mit is jelképez a szememben. Nem 
szabad röhögni, gyerekek, ez komoly dolog, tulajdonkép
pen már Az ember tragédiájában is erről esik szó .. .

Erről szólna a regényem i s. . .
Helyesebben: erről szólt volna.. .
De tegnapelőtt a póregyházi kocsmában még komolyan 

gondoltam, hogy csak valami összefogó gondolatot kell 
találnom hozzá, vagy valami érdekes keretet legalább, enél- 
kül az összegyűjtött anyag nem lesz egyéb pletyka-kró
nikánál, szerencsésebb esetben riportregénynél, pedig én 
többet szerettem volna kihozni belőle holmi kisvárosi tab



lónál, ezért is gondoltam arra, hogy a narrátor szerepét a 
város központjában álló szobornak, a Hős szobrának ad
nám, életet lehelnék bele, röntgenszemmel ruháznám föl, 
akárcsak Oscar Wilde a maga Boldog Hercegét, átlátna a 
falakon, bepillantana a zárt ajtók mögé, sőt még a ko
ponyacsontokon is, átlátna, dekódolná az agytekervények 
rejtett áramköreit, éppen csak szólni, megmozdulni nem 
tudna, magában töprengne csak a világról, amelyért életét 
áldozta, érdemes volt-e, meglenné-e még egyszer, de talán 
el is hagyhatná a helyét (géppisztolyát szépen a szobor 
talapzatára fektetné, vagy inkább elrejtené a környező kis 
park bokrai közé), hiányát a járókelők észre se vennék, 
annyira hozzászoktak már a jelenlétéhez, újra életre kelve 
vehetne részt a történésekben, mondjuk a Mehmed cuk
rászdájának hátsó helyiségében jelenhetne meg, egyszer 
állítólag a város „nagy szülöttje” is részt vett az egyik ilyen 
vidám kis mulatozáson, ezen lehetne ott maga a Hős is, 
fiatalemberként, ugyanolyan külsővel, amilyennek a jelen
lévők közül többen ismerték, mégse ismernének rá, kö
zéjük csöppent idegennek gondolnák, vagy valami hivatalos 
küldöttnek, akit a jól végzett munka után megvendégelnek, 
vagy akár befurakodott újságírónak, gyanakodva méreget
nék, de akár láthatatlanul is jelen lehetne, különféle tré
fákat követhetne el, hol egyik, hol másik tányérról kapna 
be egy-két falatot, beleinna a poharakba, italt öntene a nők 
ruhakivágásába, megtapogatná őket, éppen csak sem az 
ízeket, sem a testek tapintását nem érezné, látna és hallana 
csak, ezért döbbenne rá, hogy visszahozhatatlanul kimaradt 
valamiből, arra is gondolhatna, hogy mégiscsak jobb, hogy 
tiszta maradt, ellentétes érzések közt hányódna, végül is 
kioltaná tulajdon öntudatát, újra élettelen szoborrá válna. 
Vagy akár beszélhetne is így láthatatlanul, mondhatna va
lami olyasmit, hogy ez azért mégsem megy így, elvtársak, 
túl sok életvidámsággal csináljátok, pedig talán nem ártana 
egy kis puritánságot is belevinni ebbe a mi szocializmu
sunkba, túlozni persze nem akarok, szó sincs holmi asz- 
kézisről, de azért az étvágyatok egy részét, no meg a fél 
heréteket érdemes lenne a haladás oltárára feltenni. . . A 
jelenlévők egyszer-kétszer megütközve ütnék föl a fejüket, 
keresnék a láthatatlan hangforrást, aztán legyintenének,



nyilván túl sokat ittak ... Talán csakugyan érdekes lett 
volna ez a megoldás...  De volt egy másfajta elképzelésem 
is a keretről -  ehhez egy öreg borbély szolgáltatta az 
ötletet. Még odahaza szülővárosomban ismertem, egyszer 
arról mesélt, hogyan úszta meg a háborút, éppen csak a 
fináléba került bele, a szerémségi frontra vezényelték, és 
semmi kedve se volt az utolsók között meghalni; „Hullot
tak az emberek, mint a legyek”, mesélte, ahányszor csak 
névsorolvasásra került sor, mindig akadt újabb hiányzó, 
egészen kezdetleges névsorolvasás volt, a jelentkezők neve 
mellé vízszintes vonás, az elesettek vagy eltűntek mellé 
kereszt, ezt használta ki az én borbélymesterem, több bá
torsága volt a csaláshoz, mint a halálhoz, őrségen volt 
éppen a parancsnoki sátor közelében, a parancsnok meg 
„inspiciálni” ment, a tábor különböző pontjain felállított 
őrszemeket ellenőrizni, a borbély meg szép csendesen be
lopakodott a sátorba, megtalálta a névsort, áthúzta a neve 
melletti vízszintes vonást, heteken keresztül bujkált, er
dőkben, folyóparti füzesekben, elhagyott tanyákra vette be 
magát, odahaza a padláson rejtőzködött, felesége hóna
pokon át titokban hordta föl neki az ételt, amíg csak a 
háború végén valamennyi katonaszökevény kegyelmet nem 
kapott; mindössze a listahamisítást, ezt a plusz-mínusz 
játékot akartam fölhasználni az egészből, bizonyos érte
lemben fordítva, mint ahogy történt, mondjuk, elkezdek 
egy karrier-regényt, hősöm pályafutása még a háború előtt 
venné kezdetét, mozgalmi munka meg ilyesmi, aztán harc a 
megyszállók ellen, ütközet, golyó, végül a szobor talapzata, 
hősöm bronzba öntve folytatja utóéletét, kész, látszólag 
vége, ám ekkor közbelép a sors vagy a gondviselés, ahogy 
tetszik, vissza az egész, túlvilági radírgumi, kitörli a ke
resztet a Hős neve mellől, a kérdéses golyó tíz centivel 
odébb süvít el, valaki mást talál, esetleg éppen a „Nagy 
szülöttet”, úgyhogy a szobortalapzatra is a Nagy szülött 
kerül, az egyre tekintélyesebb pozíciók sora viszont, egé
szen a miniszteri bársonyszékig a Hősnek jutna, vagyis a 
Nagy szülöttből lenne a Hős és a Hősből a Nagy szülött, 
minden a véletlenen múlik, csak a személyek cserélődnének 
föl, a szerepek változatlanok maradnának, egészen érdekes 
„lehetőség-regény” kerekedhetett volna ebből, a la Max



Frisch, feltételes módban megírva, ehhez kellett volna a 
szobor meséje, hogy a feljegyzetteket valamire feltűzö- 
gessem. Egyelőre azonban még kiegészíteni szerettem vol
na őket, jobban betekinteni a kártyáikba, tisztábban látni a 
frontok állását, karriert csinálni, majd szépen olajra lépni, 
visszavonulni és megírni a regényt, elhagyni a várost, le
hetőleg még a könyv megjelenése előtt, nehogy az életemet 
pokollá tegyék. . . Lehet, hogy gyávaság, de a környezetet 
még így is meg akartam változtatni egy kissé, a regénybeli 
város mondjuk nem folyóparton terülne el, inkább egy 
tavacska mellett, kisebb hegyek is lehetnének a közelében, 
vagy dombok inkább, a városháza két kissé komikus, he
gyes tornyocskáját eltüntetném, teljesen torony nélküli 
épületnek írnám le, de lehetne akár három tornya is, 
szecessziós stílus helyett mondjuk neoklasszikus stílusban 
építeném föl, dór, jón, vagy korinthoszi oszlopsorral a 
bejáratánál, tudomásom szerint ilyen városháza nincs is 
ezen a tájon, de azért lehetne neogót vagy neobarokk 
stílusú is, ugyanezt tenném a szereplőkkel is, az eredetileg 
kövér figurákat lefogyasztanám, a soványakat fölhízlalnám, 
megnyújtanám az alacsonyakat és összezsugorítanám a ma
gasakat, fő hogy „minden hasonlóság az élőkkel csak vé
letlen” legyen; arra is gondoltam, hogy legjobb lenne 
szülővárosommal gyúrni egybe a várost, ilyenformán múltja 
is lehetne, meg a gyerekkoromból is felvonultathatnék 
számos érdekes figurát, az öreg Székely doktort, Vámosnét, 
Vilma nénit, Fazekasékat, Bödör Antit, a falujában együtt 
töltött nyarakat, mindenekelőtt pedig a nagyapámat, igen, a 
nagyapámat meg néhányat a tanáraim közül, például az 
öreg Szedlacseket, tíz évvel lehetett fiatalabb a nagyapámnál, 
nyugdíjból kotorták élő a háború után, erősen nagyot hallott, 
különösen borús időben, így mindig tudtuk, mikor társa
loghatunk fesztelenebbül óra közben, nagyon ideges volt 
szegény, főleg az hozta ki a sodrából, ha a felelésre szólított 
tanuló még hibás válaszokat se tudott kinyögni, ilyenkor két 
ujja közé fogta a gyerek álla alatt a bőrt és alaposan meg
rángatta, „Fiam, mondd, hülye vagy?”, kérdezte fogát össze
szorítva, sose tartoztam az áldozatai közé, pedig titokban 
szerettem volna egy kicsit, csak hogy azt mondhassam: „Igen, 
tanár úr, kérem, én hülye vagyok”, kíváncsi lettem volna,



hogyan reagál erre. Számtalan ilyen apró részletet tároltam 
magamban, de voltak ennél fontosabbak is, például az a 
történelmivé vált nyilvános kivégzés a megszállás alatt, ami 
később a hatodikos olvasókönyvünkbe is bekerült, emlék
szem ott az állt, hogy a halálra ítéltek egyike „hangosan 
éltette a szabadságot”, de én beszéltem egyszer egy szem
tanúval, igen, az áldozatok szerinte is keményen tartották 
magukat, csakhogy közvetlenül az akasztófák mellett száj
hoz illesztett hangszerrel egy csapat trombitás állt, nem 
értem, mire jó megcsonkítani a dolgok teljességét, teljes 
bonyolultság kell, nem holmi frázislegenda, de nem is 
valamiféle költői párlat, ami lehet varázsos, lenyűgöző, 
végső fokon azonban mégiscsak buborék, minél több oldal
ról megmutatni a dolgokat, így akartam ábrázolni a világot, 
amelyben élek, nem azért, mert szeretem, hanem mert ez 
van, ezt kell szeretni, éppen csak a tiszteletlen és szatirikus 
hangvétel, no meg a deheroizálás kedvéért voltam kész a 
teljességből is lecsípni egy darabkát, elvégre vagy deheroi
zálás vagy kalaposinas, anélkül ma lehetetlen regényt írni, 
lehetetlen megbocsátani a hősiességnek, hogy egyeseket 
nem szellemi kiválóságuk folytán emel a többiek fölé. 
Semmit sem gyűlölök úgy, mint a butaságot, főleg ha 
nagyképű, önelégült, társadalmi pozícióval megtoldott 
butaságról van szó...  Rengeteget gondolok a butaságra, 
talán kórosan is sokat, régebben kétszer is nekifogtam egy 
regénynek, amely a butaságról szólt volna, olyan képzelet
beli társadalomról, amelyben sikerült megoldani a butaság 
teljes elnyomását, valahogy úgy képzeltem el, hogy ebben a 
világban mindenki tökéletesen szellemi adottságainak meg
felelően érvényesül, valamiféle kasztrendszer létezett volna 
itt, úgy, mint Huxley Szép új világában, de a magasabb 
intelligencia-kategóriákba soroltaknak persze eszükbe se 
jutott volna kizsákmányolni az alacsonyabb kasztokba 
tartozókat, ezeknek éppen csak a közügyekbe lett volna 
kevesebb beleszólásuk, a tökéletes szelekció és a megfelelő 
nevelés folytán azonban ezek ilyesmire nem is tartottak 
volna igényt, éppen az lett volna utópisztikus társadalmam 
nevelési csúcseredménye, hogy képes lett volna ostoba 
embereket szerénnyé, sőt alázatossá formálni; ennek 
illusztrálására egyszer leírtam az alacsonyabb kategóriákba so



rolt gyermekek iskolájának egy napját, amikor a tanfel
ügyelő ellenőrzi az oktatást, bclćp az egyik tanterembe, 
„Na, kedveseim, mondjátok meg nekem, milyen gyermekek 
vagytok ti?”, a kicsik pedig öntudatosan, kórusban, boldog 
mosollyal válaszolnak: „Mi buta gyermekek vagyunk!”, 
„Nagyon helyes” mondja a tanfelügyelő bácsi, aztán: „Mi
lyen a jó buta gyermek?”, „A jó buta gyermek szófogadó, 
engedelmes és tiszteli az okosabbakat”, „No akkor talán 
még azt is meg tudjátok mondani nekem, hogy mi végett 
vagytok a világon?”, kérdezi erre a tanfelügyelő széles 
mosollyal, mire a kórus: „Tudjuk, tudjuk! Avégett, hogy az 
okos embereket dicsőítsük és ókét szolgáljuk!”, „Nagy
szerű, nagyszerű!” lelkendezik a tanfelügyelő, .Ahhoz ké
pest, hogy buták vagytok, nem is vagytok annyira buták”, 
de leírtam egy különleges lelkigyakorlatot is, amikor a 
„buta gyermekeknek” értelmesebb társaik becsmérlő meg
jegyzéseit kellett volna elviselniük anélkül, hogy azt fizi
kailag megtorolhatnák, egyedüli lehetőségük a szellemes 
visszavágás lett volna, vagyis amire adottságaik folytán 
képtelenek, egyre sorakoztak füzetemben a részletek, éppen 
csak logikus rendbe összefogni nem tudtam őket, s persze 
bizonyítani sem, hogy egy ilyen világ valóban jó világ lenne, 
azon túl, hogy én sokszor kívánkozom ilyen világba, megírva 
minden önmaga ellentétébe fordult, eredeti elképzelésem 
paródiája lett, „okos” szereplőimből rendre hülyék lettek, 
néha meg részvétet is éreztem a buta figuráim iránt, haszta
lanul igyekeztem ezt magamban erőszakkal elnyomni, gyak
ran meg furcsán keserű lett a szám íze. Különösen azután 
éreztem ezt a kellemetlen szájízt, hogy megírtam azt a 
részletet, ahol arról esik szó, hogy az államomban korlát
lanul uralkodó „Szuperintelligensek szövetségének” szék
házán ott díszeleg a felirat: „Kutyáknak és ostobáknak tilos 
a bemenet”, megpróbáltam ugyan változtatni a szövegen: 
„Felkérjük kedves gyengébb szellemi képességű polgártár
sainkat, hogy irántunk érzett tiszteletüket kívülmaradá- 
sukkal juttassák kifejezésre”, de semmit se használt; hamar 
rájöttem, hogy írásomban csak a magam naponta felgyü
lemlő agresszív indulatait élem ki, volt is okom rá bőven, 
egyszer egy tantestületi ülésen például azon zördültünk 
össze H.-val, hogy kaptunk egy kis pénzt a Tartománytól



magyar könyvek vásárlására és H. mégis azt akarta, hogy 
felezzük meg a két tagozat között, amikor meg tiltakoztam, 
kijelentette, hogy nacionalista vagyok, s hiába kérdeztem, 
hogy ugyan miért, amikor csak azt védelmezem, ami jogo
san minket illet, a napnál is világosabb eset volt, mégis 
vagy tíz percen át igyekeztem előre lelőni azokat az érveket 
is, amelyek H.-nak megfeszített agymunkával se jutottak 
volna esszébe soha, H. azonban a végén mégis megjegyezte, 
hogy „tudom én, amit tudok”; láthatólag a maga igazáról 
meggyőződve mondta ezt, s többek arcán is látszott, hogy 
neki adnak igazat, egyszóval ilyenkor képtelenség nem arra 
gondolni, hogy mennyivel egyszerűbb lenne minden, ha 
olyanok, mint H., eleve nem szólhatnának bele semmibe, 
nevelő se lehetne belőlük, és mi mást tehetnék ilyenkor, 
mint hogy kiírom magamból a dühömet...  Csakhogy lehe
tetlen egyértelműen és fenntartás nélkül gyűlölni a buta
ságot, ha az ember nem akarja szadistának érezni magát, 
különösen, ha tudja, hogy gátlásaink, elfojtott ösztöneink, 
szorongásaink, vereségeink, meg nem valósított álmaink 
mintegy a gondolkodás salakjaként csapódnak ki belőlünk, 
hogy még a nehéz felfogás mögött is sokszor félelmünk, 
önbizalmunk hiánya húzódik meg, vagyis minden egyes 
butaság egyedi kóreset, külön szerkezeti fölépítése van, 
ezért tudom szánni is a butaságot, ahogyan Török Jutkát is 
csak szántam inkább.. .

Pedig talán buta sem volt, legalábbis nem abban az 
értelemben, ahogyan én használom a szót, inkább csak 
tehetségtelen, a legtöbb tantárgyban átlagosan, a mate
matikában pedig kétségbeejtően és végzetesen, és hát a 
„matek” nekem is sebezhető oldalam volt valamikor, talán 
az egyetlen, ami komolyan megizzasztott a tantárgyak kö
zül, végigcsináltam persze, a gimiben kétszer is sikerrel 
javítóztam belőle, csakhogy bizonyos ponton túl sohasem 
értettem igazán, csupán tudomásul vettem a szabályokat, 
becsületesen hozzájuk igazodva igyekeztem megoldani a 
feladatokat, többé-kevésbé tűrhető eredménnyel, ám ettől 
kezdve ellenszenves lett számomra ez az egész tudomány, 
bosszantott, hogy el kell hinnem, amire tanítottak, nincs 
lehetőségem töprengeni rajta, kételkedve vagy vitatkozva 
megérteni, mint a történelmet, a filozófiát, s biológiát, sőt



egészen kicsit még a fizikát i s . . .  Török Jutkánál persze szó 
sem volt efféle „értési igényről”, nem hiszem, hogy Jutka 
bármit is érteni akart volna, inkább csak azt akarta, hogy 
ne kelljen értenie semmit, egyszerűen élni akart, viszont a 
„nemértése” kétségtelenül hasonlított az enyémhez, éppen- 
csak előbb következett be, valószínűleg már a pozitív és 
negatív számoknál, aligha értette, hogy elvenni, ami nincs, 
ugyanannyi mint hozzáadni, ami van, de hajlamos volt a 
szótévesztésre is, ami tulajdonképpen belső bizonytalan
ságával függött össze, nyelvtanórákon is „szépen” meg
mutatkozott ez, főleg elemzés közben, gyakran észrevettem, 
hogy nyelvén már ott a helyes válasz, mondjuk „mellék
név”, aztán mégis főnév vagy határozószó lett belőle, gyak
ran éppen azt mondta ki, amit előzőleg mint helytelent 
elvetett, mintha nem hitte volna, hogy képes helyesen 
válaszolni s ezért gondolta úgy, hogy jobb, ha az ellen
kezőjét mondja annak, amit mondani akart, alighanem 
azért szurkoltam neki annyira a javítóján is.. .  Jól em
lékszem rá, amint görcsösen szorongatja a krétát tövig 
lerágott körmű ujjai között, tapadhattak is hozzá, bizo
nyára izzadt a tenyere, a keze meg minduntalan fennakadt 
a levegőben, néha kétségbeejtően hosszú másodpercekre, 
talán percekre is, hosszas töprengés után írta csak oda a 
mínuszt, azt az álnok előjelet, amely mindig kész volt 
megtréfálni és ellene fordulni, most se lehetett tudni még, 
nem lesz-e plusz a végén belőle, tétovázó keze baljósán 
készült visszatérni ugyanarra a pontra, ezért szisszentem 
föl, azután, hogy lopva Fekete Lacira pillantottam, csupán 
a teljes bizonyosság kedvéért, mivel a feladat annyira egy
szerű volt, hogy még én is követni tudtam (bár nem 
emlékszem, hogy amióta leérettségiztem, a négy alapműve
leten kívül bármi egyéb számítást is végeztem volna, s a 
bizottság harmadik tagja, Dániel Magda történelemtanár
nő, valószínűleg ugyanígy volt ezzel), Laci arcán men
tegetőzéssel vegyes sajnálkozás tükröződött, afféle „hát 
akkor igazán nincs más hátra.. . ”, ekkor hangzott föl a 
szisszenésem, fájdalmasan, mintha belém nyilallott volna 
valami, a kimondani készült „plusz” Jutkában maradt, keze 
is megállt, de mint aki nem érti, miről van szó, felénk 
fordult, ezért tettem egy amolyan „hozzá ne nyúlj, az



istenért!” kézmozdulatot, miközben szerettem volna han
gosan felnyögni, vagy talán nevetni is ezen a tábla előtti 
drámán, de csak az ajkamat haraptam be, „Ja persze”, 
kapcsolt végre Jutka hangosan, ami még nyilvánvalóbbá 
tette különben is szemérmetlen súgásomat, a javító most 
már formális, de kellő komolysággal végigcsinált szertartás
nak se felelt meg többé, „Ja persze”, érdekes mennyire 
tisztán hallom ezt az ijedt-hülye kis ráébredést, de még a 
ruhájára is emlékszem, rózsaszínű volt, azaz krémszínű, 
nagyon sűrű, apró, piros kockákból álló mintázattal, 
messzebbről látszott csak rózsaszínűnek, ha valaki másnap 
megkérdezi, milyen ruhában volt Török Jutka a javítón, 
valószínűleg rámordulok, hogy lehet ilyen hülyeséget 
kérdezni, és m égis...  A mínusz végül is maradt, most már 
csak az volt a kérdés, nem felejtette-e el közben magát a 
számot, pár pillanatig valóban úgy tűnt, elkallódott valahol 
a kicsit mindig zavaros agytekervényeinek áramkör-guban
cában, aztán mégis a helyére került a világmegváltó vég
eredmény: X=-35, végre!, Fekete Laci legszívesebben talán 
égnek emelt karokkal hangosan kiáltotta volna, hogy „Hála 
annak a magasságosnak!”, vele is együtt éreztem, ő szen
vedhetett leginkább, tapasztalatból tudom, milyen borzal
mas, ha valaki olyasmit nem ért, amiről úgy érezzük, lehe
tetlen nem érteni, érthetetlen az érthetetlensége, ugyan
olyan érthetetlen, mint Török Jutka esete lett a számomra 
később.. .

Hiába tudtam, hogy a vizsga miatt. Amiért a javítót 
nyolcadikban sem sikerült elkerülnie.. .

Elege van, írta a levélben, nem akar matematikát tanul
ni többé, egész litániát írt, mint aki haladékot keres, pár 
percet még a pillanat előtt, de talán mégis az anyját akarta 
büntetni inkább, feltehetőleg a mostohaapjára volt fél
tékeny, akinek kedvéért az anyja itthagyta, egyedül a ma
tekkal, az asszonyt meg alighanem szintén a féltékenység 
kergette ki a férje után Düsseldorfba, öt évvel idősebb nála, 
tulajdonképpen az egyik okot sem értem, más viszont 
nincs, csak a matek és az anyja elmenetele, megvizsgálták, 
szűz volt, többen látták ugyan a parkban valami sráccal, 
meg hát ez is a hivatalos vizsgálathoz tartozott.. .  Hiába 
igyekeztem összerakni magamban Török Jutka halálának



képletét, olyan világosan és egyértelműen, hogy meg is 
írhassam, pedig én belülről szerettem volna ábrázolni Jut
kát, pontról pontra követni a gondolatmenetét egészen a 
halál pillanatáig... Úgy látszik, túl normális, túl racionális 
vagyok hozzá; persze, megírhattam volna „kívülről” is, 
Jutkát homályban hagyva, olyképpen, hogy ki a felelős?, én 
is, te is, ő is, aztán jöhetett volna a tanulság: „Mindannyian 
felelősek vagyunk”, már ahogy ez gyakran szokás, csak hát 
Jutkához senki sem volt rosszabb, mint máshoz, és a köz
vélemény is meglehetősen megoszlott, egyesek Jutka szüleit 
hibáztatták, mások meg bennünket, pedagógusokat, pedig 
Jutka talán magában hordozta tettét, ha nem ezért teszi, 
nyilván valami más taszítja át a senkiföldjén, s ha nem 
akkor, hát később, vagy a jövőben, ha élne még...  Szívesen 
hittük volna ezt, többen is a tantestületből, mindannyiun
kat alaposan földúlt az eset, kiforgatott a hétköznapjaink
ból, komolyságot fagyasztott ránk, szokatlan, nyomasztó 
csend ülte meg a tanárit azokban a napokban, ha beszél
tünk, róla folyt a szó, még a pénz körüli örökös mara
kodások és a különböző kollegiális szerelmi ügyecskék is 
mintha jégre kerültek volna, egyeseknél talán képmuta
tásból, mégis azt hiszem, többen voltunk, akik úgy éreztük, 
hogy a fene egye meg, elvégre embereket formálunk, talán 
komolyabban kellene felfogni a dolgokat, de kissé mintha 
még dühösek is lettünk volna Jutkára, amiért így elrontotta 
a tanév végét, talán még sértődöttek is egy kicsit, valahogy 
mindig arculcsapása ez az élőknek, számtalanszor gondol
tam már ezt, alighanem ott a sírnál is, mögöttem az 
osztállyal, Jutka anyja az utolsó percben érkezett haza, 
hogy megcsinálja a maga nagyjelenetét, valószínűleg őszin
tén, elvégre mégiscsak anya volt, legszívesebben befogtam 
volna a fülemet...  Na, ennek is vége, gondoltam aztán, 
hihetetlen megkönnyebbüléssel hagytam magam mögött a 
helyenként gazzal felvert, gyakran ferde sírköveket, akkor 
láttam először a temetőt, amióta a városban vagyok, halot
tam nincs itt, de odahaza is, nem tudom, hogy felnőtt 
koromban mikor is jártam kinn, nincs érzékem a halotti 
kultuszhoz, aki számított, arra anélkül is gondolni tudok, 
hogy a porhüvelye közelében lennék, gyerekkoromban ér
dekelt csak a temető, tetszettek a keresztek, a giccses



angyalok, megbámultam a stációk képeit, elolvastam alat
tuk a feliratot, „Jézus először roskad össze a kereszt alatt” 
stb., még óvodás koromban egyszer két nagyobbacska kis
lánnyal voltam kinn, egyikük hozzátartozójának sírját hoz
ták rendbe, meglocsolták a virágokat, felkapálták a földet, 
lemosták a sírkövet, „Itt mossad még, Ilonka, nézd milyen 
retkes”, Ilonka meg ledisznózta a másikat, akit már nem 
tudom hogy hívtak, szerinte egy sírkőre nem illett azt 
mondani, hogy „retkes”. . .  Tegnap se a temetőbe indultam, 
csupán egyedül szerettem volna lenni a korábbi viharosan 
végződő, kerge nap után. Ezért indultam el a város széle 
felé, előző esti hülyén lelkes, mindennel szakító han
gulatomnak nyoma sem volt már, de elkeseredett se voltam, 
egyszerűen csak rendezni szerettem volna a gondolataimat, 
a mind falusiasabb utcákon változó intenzitással csapott 
orromba a disznóól és istállószag, helyenként keveredett 
csak a csatornák bűzével, piano, moderato, forte, fortis
simo, valóságos szag-szimfónia, „Bűz”, félig-meddig tré
fából gondoltam többször is, hogy regényemnek a városról 
talán ezt a címet adnám, kifejező és szimbolikus; később az 
öreg népkerten át vezető útra tértem, reméltem, hogy 
megszabadulok a szagoktól, itt viszont a zaj volt elvisel
hetetlen, robogók és motorkerékpárok száguldoztak élet- 
veszélyesen, kamasz legénykék élvezték a sebességet, 
egyesek még a hangtompítót is kiszedték a kipufogócsőből, 
tegyen vattát a fülébe, akinek nem tetszik, és mars az 
utamból, lelkes primitívek, boldog primitívek, diadalmas 
primitívek... Főleg azért utálom az ilyesmit, mert a pri
mitív erőkultusz és az agresszív ösztönök kiélési lehe
tőségét jelenti, külön története van itt ennek a fékevesztett 
motorozásnak, eleinte csak úgy illegálisan folyt, aztán a 
városatyáknak az jutott eszébe, hogy alakítsák át a parkot 
holmi közlekedési gyakorlótérré, ahol az iskolásokat a 
forgalmi szabályokra oktatják, kibetonozták az utakat, jel
zőtáblákat állítottak, többnek hamarosan lába kelt, ere
jüket fitogtató suhancok még a tartóoszlopok közül is 
kidöntöttek néhányat, a közlekedés oktatásáról pedig szó 
sincs, csupán a korábbi állapot törvényesítését jelenti az 
egész, no meg a „rekreációs központ” egyfajta előlegét, a 
városrendészeti terv szerint ugyanis a parkot kibővítenék, a



„gyakorlótér” ilyenformán valami nagyobb „objektum” ré
sze lenne, sportpályák, nyári színpad, vendéglő stb., így 
talán még volna is teteje az egésznek, a rekreációs köz
pontot azonban egyelőre nem kreálják, hiányzik hozzá a 
pénz, csak a motorok kreálják a lármát és a benzinbűzt, 
főleg ilyenkor vasárnap, rajtuk kívül a légpuskások mű
ködnek még, alig van már madár a parkban, örültem, 
amikor a végére értem ... Török Jutka pedig talán még 
akkor sem jutott eszembe, mikor a rácskerítés mögül elő
villanó sírkőerdőt megpillantottam, alighanem csak azért 
mentem be, mert valahogy temetkezés hangulatban voltam, 
főleg a regényemet temettem, meg kicsit mindent, az „egé
szet” is .. .  Szembe kell néznem Török Jutkával, nyilallott 
belém váratlanul, mikor már odabent voltam, semmi okom 
rá, hogy ne merjek vele szembenézni, elég soká találtam a 
sírjára, közben sírkövet kapott, fényképéről rá se ismertem 
volna, csak az alatta levő névről tudtam, hogy Török Jutka 
néz rám, „Örökké gyászolják szerető szülei és testvérje", 
egyszerre mintha belém szúrtak volna, nyilván a szülei írták 
le így a kőfaragónak, az meg talán magyarul se tud, nem
csak írásban zavarnak az ilyen ficamok, Póregyházán pél
dául, amikor a műkedvelőimmel kínlódtam, rettentően 
felbőszített az egyik szereplőm, „savanya”, mondta maka
csul „savanyú” helyett, vigyáznom kellett, nehogy legorotn- 
bítsam, valószínűleg nemcsak azért, mert a magyar nyelv 
felkent papjának érzem magamat, hanem, mert engem 
sohase kellett leszoktatni az ilyesmiről, gyanús dolog ez 
kissé, na igen, ezt már, a Fazekas-gyerekek is megmondták, 
meg még mások is, mindjárt az elején, még negyvenötben. 
Végeláthatatlan sorokban vonultak el előttünk a katonák, 
akkor, negyvenöt nyarán, jó egy héten át, vagy talán még 
tovább is, gyalogosan vagy szekéren, kis, gubancos lovaikból 
ezúttal már csak keveset láttunk, nagyrészük megnőtt, sző
rük kifényesedett, valóságos ló-népvándorlás indult keletre, 
eleinte harangzúgás kíséretében, valahányszor egy-egy csa
pat átvonult, megszólaltak a tornyok, de mert a csapatok
nak nem akart vége lenni, egy idő múlva mintha beleuntak 
volna a harangozásba, egyszer meg katonazenekar is állt a 
főtéren, harsogtak az indulók, „Drága föld, szülőhazádnak 
földje”, így valahogy kezdődik az egyik induló magyar



szövege, épp elégszer hallottam később a pesti adón, mi
után a rádiónkat visszakaptuk, a dallam első sora a moszk
vai rádió szünetjele különben, de játszottak egy másik 
ismert melódiát is, cgy-kél sortöredék ennek a magyar 
szövegéből is megragadt bennem, ..  lelkűnkben tűz
pirosán izzik a fény”, aztán „éljen a . .. ”, nem tudom már, 
mi éljen, mindenesetre úgy végződik, hogy az „emberiség 
jobb napja kél”, régi forradalmi induló, még a polgár- 
háború idejéből talán, érdekes, hogy a jó, harcias ritmusú 
indulók kicsit mindig feldobnak, de azért iskolás korom
ban, meg később, katonaként is, valahányszor fel kellett 
vonulnom, mindig az járt a fejemben, hogy mi lenne, ha 
váratlanul elkezdenénk hülyén ugrálni, vagy nevetségesen 
csámpásan lépni, minden ünnepélyes vagy fennkölt ese
mény rögtön valami nevetséges dolog utáni sóvárgást vált 
ki belőlem, így kívánja az arányérzékem, csak semmi 
himnusz, csak semmi zászló, szellemileg felnőtt ember ezek 
nélkül is tudja, miért kell és érdemes lelkesednie...  Persze, 
akkor még bámész tisztelettel néztem a menetelőket meg 
egy kis félelemmel is, még ha tudtam is, hogy a sorból most 
nem léphetnek ki, és hát engem nem bántottak még Októ
berben sem, pedig akkor forrt a bor a pincénkben, itták a 
rámpást, pálinkát is találtak, kristálycukor ropogott a sző
nyegen bakancsuk alatt, parázna ujjak lyuggatták át a lek
városüvegek celofánját, „Doktor, doktor!”, rohant kezében 
a szekrényből előkerült lázmérővel egyikük egy Aesculaf 
jelzéscs társa után, egy másik az ébresztőóránkat vágta 
földhöz, mert nem fért be a zsebébe, ettől kezdve az 
oldalára fordítva járt csak, több óra nem is maradt a 
házban, elveszetten és riadtan futkostam ide-oda a házban, 
úgy éreztem magam; mint Gulliver az óriások közt.. .  De 
az a kettő ezekben az indulós-harangozós napokban egé
szen békésnek látszott, mégis pityeregve jelentettem 
anyámnak érkezésüket, apám nem volt otthon, „szupa, 
szupa” mutogattak a tűzhelyen álló lábasra, de megeléged
tek szalonnával és kolbásszal is, délelőtt tíz körül lehetett, 
a zsebükből előszedett tojásokat nyersen itták meg, fejüket 
hátrahajtva csúsztatták le a torkukon; eleinte tisztes távol
ból néztem őket, később közelebb merészkedtem, egy ideig 
szótlanul ettek, megítélésem szerint mérhetetlenül sokat és



soká, aztán az egyik körülhordozta tekintetét a konyhában, 
mintegy végigtapogatva szemével a falakat, meg a kissé már 
kopott bútorokat is, fiatal gyerekember völt, „Burzsuj?”, 
fordult kérdő tekintettel a másik felé. „Burzsuj”, mondta 
amaz kissé elbiggyesztett szájjal jóváhagyólag, valamivel 
idősebbnek látszott társánál, fején kötést viselt, hangjában 
nyoma sem volt az ellenséges indulatnak, csakhogy bennem 
újra fölmerült az apámra meredő fegyvercső képe, az üre
sen kattogtatott ravasz, és a támadó hang: „Ti, burzsuj!”, 
apám mesélte később, hogy akkor, amikor a rámpást itták 
és fegyvert fogtak rá, csodálatosképpen nem is félt (én is 
csak úgy bámultam az egészre, mint valami valószínűtlen 
látomásra), utólag lett csak melege, mikor már vége volt, 
talán a szememben is tükröződhetett valami ebből a még 
elevenen élő képből, mert a bekötözött fejű kicsit ugratva, 
de barátságosan rám mosolygott: „Málenykij burzsuj”, 
mondta, azt hiszem, többször is egymás után. „Nyet bur
zsuj”, mondtam neki kissé talán dacosan, mire a katona 
nevetett, „Tak, tak, ti burzsuj”, ismételte cinkosan rám 
hunyorítva, jó néhányszor, mivel én is konokul hajtogat
tam a magam „Nyet burzsuj”-át, amíg csak sírni nem 
kezdtem, félelem és tehetetlen düh fojtogatott, a katona 
csodálkozva rám nézett, és valami olyat mondott, hogy 
ugyan mit bőgök, burzsuj vagyok, de azért nincs okom félni 
(„Pacsemu hnikajes? Ti burzsuj, no tyibé nyicsevo bajacca”, 
így valahogy, oroszul is tanultunk később az iskolában), 
aztán megveregette az arcomat, úgyhogy lenyeltem a 
könnyeket és nem szóltam hozzá többet. De mikor elmen
tek, a bekötözött fejű nevetve felém intett: „Daszvidányija, 
moj málenykij burzsuj.. . ”, egyszóval megmondták, ám 
burzsujnak nemcsak születni lehet, azzá is lehet válni, 
burzsujabbá a született burzsujoknál, erről is szó esett 
volna a regényemben, könyörtelenül le akartam festeni 
azokat a burzsujokat, akik inkább azzá lettek, mint annak 
születtek de aztán már kis burzsujokat nemzettek és 
szültek, könyörtelenül le akartam festeni őke t.. .

Éppencsak minek? Mire jó? Kinek használ?
Gyakran kérdeztem magamtól ezt, valahányszor a re

gényemen rágódtam, azt hiszem, ott a póregyházi kocs
maasztal mellett is erre gondoltam, miközben Dér. Sanyira



várva türelmetlenül pergettem ujjaim közt a noteszlapokat, 
ugyan mit ér, ha regényt írok a valóságunkról, egy szemer
nyivel se többet, mint ha arról írok utópiát, hogy a hü
lyéket el kell nyomni, még ha sikerül is, kiadják, meg
kapom érte a honoráriumot, s ráadásul még kedvező kri
tikát is, néhányan talán el is olvassák... Hát aztán? Mi 
változik? Semmivel se több, mintha értekezleteken vagy 
üléseken szólalok fel, vagy a lapokba írok, ezeregyszer írom 
meg ugyanazt, amit ezerszer megírtak már, persze, lehet, 
hogy nem vagyok igazi művész, illetve nemcsak lehet, ha
nem tudom, mert egy igazi művész nem gondol erre, nem 
érdekli a gyakorlati eredmény, csak a művészet, persze, a 
művészet az egészen más, a művészet az ... a z ... izé... 
szóval, a művészet is csak egy nagy izé, nem tartozom azok 
közé, akik ezt a szót áhítattal ejtik ki a szájukon, ilyen szó 
nincs is, viszont az igazi művészt a mondanivaló feszegeti 
belülről, könnyítenie kell magán, megtisztulni, mert ez a 
katarzis ugyebár, a lélek hashajtója, fő, hogy a püffedtség 
lelohadjon, még ha nem is használ vele az ember senkinek, 
legfeljebb magának, már a jó öreg Arisztotelész is tudta 
ezt, végeredményben a katarzis sem egyéb dumánál, és a 
duma mindig duma marad, művészi formában és nyom
tatásban is, ezt még Arisztotelész se cáfolhatta volna meg, 
sőt még a szivarozó öreg Georg sem, pedig ő korunk 
Arisztotelésze volt, duma csak dumát szül, itt nálunk leg
alábbis, dumába fullad itt minden, még a duma ellen is 
dumával küzdünk, árad a duma vize, elfolyik a Fekete
tengerbe, vagy a Holt-tengerbe inkább, no de sebaj, amíg 
kis csolnakom a dumán ringatóz, a kék dum án.. .  Könnyű, 
kis csónakok ringanak a kék dumán, kecsesen, elegánsan, 
takaros, hatszobás kis víkendházak előtt kötnek ki, fel
táruló ajtajú Mercedesek, Citroének, Austinok előtt, ha
zánk legnagyobb folyója a duma, széles a duma, keskeny a 
partja, nincs olyan legény, ki átugorja, pedig át kell ugra- 
nom rajta valahogy, komáromi kisleány, vigyél által a du
mán, vigyél által és altass el a túlsó partján, ringass el 
szépen, mert mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, 
bölcs és nagy volt a duma, olyan nagy, hogy mindig csak a 
dumáról fúj a szél, szegény embert mindig ér. . . Egészen 
érdekes játék, ez, többféleképpen is variálható, várjunk



csak, azt hiszem, van úgy is, hogy akármerről fúj a szél, 
mindenütt csak minket é r . . .  meg hogy szegény ember útra 
k é l.. .  útra k é l.. .  ra ké l.. .  rak é l . . .  rak és él, él és rak .. .  
rakja belétek, mondja a szegény ember és útra kél, hogy 
rakja bele a dumátokba...  tokba... tokba kell rakni a 
dumát. . . mát . . . mától kezdve. . . még ma. . . ma. . . 
marhaság, mondja Bödör Anti, de csakugyan, öregem, mar
haság, ha nem kelsz útra, ilyen alkalmat elszalasztani, 
úgyszólván az öledbe hullik egy nagyszerű üzlet, egy jól 
jövedelmező szállítóvállalat, egyre a nagyszerűségét magya
rázza, s közben hadonászik a levéllel, a Józsi bácsi le
velével, amit a Stolzné komódjáról kapott föl, orrom előtt 
lobogtatja, kiveszi a borítékjából, ujjával bökdösi a sorokat, 
mint aki azt hiszi, képtelen vagyok felfogni, miről is szól
nak, aztán hajtogatni kezdi a papirost, boszorkányos ügyes
séggel, gyakorlott, hajlékony sebészujjai pillanatok alatt 
formálnak kis papírhajót belőle, na itt van, kész, utazhatsz, 
mondja, és a hajócskát a vízre dobja, valami mólón állunk, 
most érkezhettünk, nyilván az Anti remek új Opeljével, 
amit már odakint vett, s amellyel tavaly is idehaza járt, 
nézem a vizet, s rajta a papírhajót, folyó-e vagy tenger, nem 
tudom, de kéken hullámzik.. .

Na mire vársz?, kérdezi Anti, szállj be már, az ördögbe 
is, válaszolni akarok, olyasmit, hogy dehogy szállók, minek, 
miért, aztán legyintek, a hajón vagyok már, amikor ész- 
reveszem, hogy mások is vannak velem, elég sokan, Hor
váth Janit ismerem föl közülük, aztán, itt van egy nagy 
orrú, hosszú arcú fiú is, Balogh Pali, az Ottika férje, 
mégiscsak emlékszem rá, Ottikát is észreveszem, bosszan
kodva a parton álló Antihoz fordulok, ezek Németországba 
mennek, s én nem oda készülök. Egyre megy, mondja Anti, 
elmennek, ez a lényeg, a hajócska motorja megindul köz
ben, távolodni kezdünk a parttól, Ottikára nézek, most 
mellettem á ll . . .  Igen, mégis, feleli csodálkozó kérdésemre, 
hogy még ebben az állapotban is rászánta magát az útra, 
aztán a gyerek után érdeklődöm, hogy mikorra várja. Ja 
persze, mondja és a szoknyája alá nyúl, valamit kotorászik 
alatta, pucér csecsemőt szed elő, teste még nyálkás és véres, 
büszkén mutatja, mosolyog, na, köszönj szépen a tanár



néptársnak, mosolyog a gyerek is, értelmesen néz rám, 
Guten Morgen, mondja azután.

Jó reggelt, kisöcsém.
Guten Morgen.
Jó reggelt. Na, mondd szépen: Jó reggelt.
Guten Morgen.
Jó reggelt. Érted? Jó reggelt.
Guten Morgen.
Jó reggelt.. .  Jó reg-gclt.
Bitté? Was sagen Sie?
Csak azt mondom, hogy magyarul köszönj.. .
B itté?.. .  Verzeihen Sie, abcr ich verstehe Sie nicht.. .
Nem a fenét. Ennyit csak értesz magyarul?
Aber wirklich, ich .. .
Beszélj magárul, az anyád szentségit!
Was sagt er? fordul az anyjához, én meg elfordulok 

tőle, legszívesebben úgy képen teremteném, hogy belerepül 
a vízbe, csak hát mégsem üthetek meg egy újszülöttet, 
inkább a partot nézem, Bödör Antinak szeretnék integetni, 
észre is veszem, ott áll és integet, integet és nevet, röhög, 
teli torokból, mit röhögsz, te hülye?, kiáltanám feléje, de 
ekkor már nem is Anti áll ott, hanem Mehmed, teli szájjal 
nevet, gúnyosan, fölényesen, zsebre dugott kézzel, bajusza 
egészen szétnyúlik a nevetéstől, valamit kiált is felém, nem 
értem, mégis tudom, hogy olyasmit, hogy igen, érti, miért 
megyek el, nyilván szeretnék meggazdagodni, helyes, na
gyon helyes, jól teszem, bár lám, ő idehaza is meggaz
dagodott, lehet itthon is, csak érteni kell a módját, dü
hömben az öklömet rázom feléje, erre kivesz valamit a 
zsebéből és felém hajítja, csak mikor elkapom, veszem 
észre, hogy egy jókora aranypénz, súlyos aranydukát, dü
hösen belevágom a vízbe, feléje pillantok, látta-e, mit 
tettem, hiába keresem a parton állók közt, helyette Hajdú 
Pistit látom, mellette meg Dér Sanyit, Sanyi mérhetetlen 
csodálkozással tekint felém, Pisti magából kikelten, bosszú- 
szomjasan, arcán még mindig az öt ujjam nyoma vörösük, 
Zsuzsa mellette áll, gyengéden simogatja az ütés helyét, 
vagy kétszáz méterre vagyok már tőlük, mégis tisztán hal
lom a hangját, ahogy babusgatva suttogja, szegény drágám, 
ugye nem fáj már nagyon, befogom a fülem, el is fordulok



tőlük, a hullámokat nćzem, fchćr sirályok vitorláznak fö
löttük, amott meg mintha úszna valami, vagy inkább valaki, 
mindössze egy fejet látok csak, ćs csapkodó karokat, össze
vissza csapkodókat, úgy látszik, nem tud úszni, nyilván 
nem, de hát hogyan is tudhatna úszni Török Jutka, egyedül 
vagyok a csónakban, most veszem csak észre, egészen kis 
lélekvesztőben hánykolódom, evezők sehol, kétségbeeset
ten keresem őket, nem értem, hová tűnhettek, bizonyára 
beleestek a vízbe, de akkor is, itt kellene úszniuk a fel
színen, mindegy, erre most nincs idő, mielőbb el kell érnem 
Török Jutkát, nem értem, hogyan felejthettem el, hogy a 
vízre ment, hasra fekszem, megpróbálok kézzel evezni, 
persze, jobb lenne úszni, hamarabb Jutkához érnék, még 
mindig látom a kezét, egyre a levegőt markolja, mintha 
meg akarna kapaszkodni valamiben, csak egy kicsit tarts ki 
még, Jutka, kiáltom feléje, csak egy kicsit még, víz csap a 
számba, sós tengervíz, a csónak közben eltűnt alólam, 
sebesen úszom feléje, keze hol eltűnik, hol újra felbukkan, 
talán még sikerül a haját elkapnom, így tanítják, így sza
bályszerű, óriásit rúgok magamon, méterekkel lendülök 
előre, még egy ilyen rúgás, csak még egy.. .

Odakint egy kocsiajtó csapódik. Aztán a gyújtás karcos, 
csikorgó hangja.



Ha nincs altatód, elképzelhetsz akár egy cséplőgépet is .. .  
Azaz.. .

Azaz inkább a gépet hajtó lokomobilt, a „tüzesgépet”, a 
„bikát”, ahogy annak idején neveztük, ma már legfeljebb 
múzeumban látni csak ilyet. Valósággal szerelmes voltam 
ezekbe a gépekbe, sokkal látványosabbak voltak a trak
toroknál, a fűtő meg örült, ha elheveredhetett a szalmán, 
szívesen átengedte a kétágú fűtővillát, időnként vetett csak 
felénk egy-egy álmos pillantást. . .  Egyszóval, képzelj el egy 
ilyen gőzgépet, feltéve, hogy elég elevenen él az emlé
kezetedben, képzeld magad elé a hosszú kéményét, tetején 
a „kalappal”, esetleg még szikrafogóval is, nagyon hosszú 
kéményük volt ezeknek a gőzgépeknek, valahányszor egyi
kük végigvonult szülővárosom utcáin, előtte mindig egy 
ember haladt, kezében egy, a végén rövid keresztfával 
ellátott hosszú rúddal, ezzel emelte meg az útba eső vil
lanyvezetékeket, egy kicsit úgy vonult a gép előtt, ahogy a 
keresztvivő a temetési menet élén, a gép meg olyan lassan 
haladt, akár egy halottaskocsi, persze, nem volt sohasem 
temetési hangulat, ellenkezőleg, inkább valami féktelen, 
viháncoló jókedv uralkodott a porlepett és átizzadt em
berek között, vidám káromkodások vegyültek a felszálló 
porfelhőkbe, vaskos szavakat tanultam itt, trágár nótákat 
is, az egyik úgy kezdődött, hogy „az anyátok kecskelábú 
istenit”, mosakodás közben, a vizesdézsánál énekelte egy 
tömzsi kis ember, miközben, prüszkölve csapkodta magára 
a vizet, de a többi sorára nem emlékszem, ez az első is 
nyilván csak a „kecskelábú isten” miatt maradt meg ben
nem, csodálkozni rajta csak évek múlva jutott eszembe, 
Pán isten képzetével is kapcsolatba hoztam már, persze az 
egész. . . Képzeld el hát a lendkereket, amint forog, egyre 
forog (sebesen ugyan, de azért a küllők elmosódó árnyai is



láthatók valamennyire), a hajtószíj szürkén ringó szalagját, 
a gép minden egyes részletét, még az olajos testére ragadt, 
piszkosszürke acatpelyheket is, képzeld el egy filmrészlet 
elevenségével, éppen csak ne „úsztasd” a kamerát, ne 
„vágd” a képet, ne változtasd a látószöget, tekints egyetlen 
pontra, mondjuk a gyorsan pörgő golyósregulátorra, vagy a 
dugattyúszárat a hajtókarral összekapcsoló csapágyra, 
amint olajjal párnázott ágyában ütemesen siklik előre- 
hátra, ide-oda, ide-oda... Jobb módszer ez a hagyományos 
birkaszámlálásnál, legalábbis eredetibb, valójában persze 
mindegy, mit képzelsz el, fő, hogy minél monotonabb 
legyen a kép, lényegében önhipnózis ez, ugyanaz, mintha 
egy üveggyöngyöt vagy apró, csillogó fémtárgyat bámulsz 
kitartóan, ha elég ideig nézed, ha van bátorságod elég ideig 
nézni, feltétlenül elalszol, de elég csupán elképzelni is ezt a 
csillogó apró holmit, vagy a szüntelen forgást, agyad lá
tásközpontja okvetlenül kifárad, kikapcsol, megszakítja az 
áramkört, lassan olvasztva ki a biztosítékot, egészen lassan, 
észrevétlenül.. .  Ez a fontos különben, mert ha megpróbá
lod tetten érni a pillanatot, ha arra gondolsz, hogy már 
megnyerted a csatát, talán már alszol is, egyszerre vége, 
kezdheted élőiről, ha ugyan észrevétlenül eszedbe nem jut 
valami egészen más, mondjuk egy.. .

Mondjuk egy méhecske az ablaküvegen.. .
Bizonyára a sörszag csalta be a kocsmába, tehetetlenül 

vergődve söprögette zizegő szárnyaival a piszkos ablak
üveget, azután vettem csak észre, hogy kipillantottam, nem 
jön-e már Dér Sanyi végre, nyoma se volt még, számítottam 
is rá, hogy Anikótól nem szabadul hamar, Anikó nem 
tartozik az átlagos ügyei közé, Sanyi egy időben komolyan 
foglalkozott a válás gondolatával, amíg csak meg nem 
tudta, hogy Anikó rendszeresen csalja a helyi földműves
szövetkezet állatorvosával, a válás ugrott, a viszony maradt, 
Sanyi többször is bizonygatta nekem, hogy Anikó kettejük 
közül mégis őt szereti jobban, ő pedig örül is, hogy így 
történt, tulajdonképpen szereti Icát meg a kislányokat, 
hülyeség is volt válásra gondolni egy ilyen kis ringyó miatt, 
ebben a minőségében viszont Anikó...  Tíz perc volt még 
hatig, amikor a méhecskét észrevettem, egy darabig figyel
tem, amint tanácstalanul keresi a kiutat, időnként begyújtja



szárnyainak parányi hajtómotorját, apró testét nekiveti a 
láthatatlan falnak, mintha csak áttörni akarna rajta; nem 
először figyeltem meg ezt a vergődést, gimistaként egyszer 
írtam is róla, emberi tudattal ruháztam föl a méhecskémet, 
részletesen leírtam a kétségbeesését, amiért nem érti, mi is 
választja el a külvilágtól, annak ellenére, hogy mindent lát 
az üvegtáblán túl, a fákat, a virágokat, a lepkéket, és így 
tovább, rovartragédiám lényege abban volt, hogy méhecs
kém mindenáron a kötelességét szerette volna teljesíteni, 
hazaszállítani a kosárkáiban összegyűjtött virágport, vergő
dése közben gondolatai szüntelenül hazajártak, elképzelte, 
mi történik a kaptárban otthon, a többieket, amint etetik a 
lárvákat, tisztogatják a lépeket, a szakadatlanul petéző 
királynő szárnyait simogatják és nyalogatják; a nagyobb 
„hitelesség” kedvéért többször is elolvastam a Brehmben a 
méhekről szóló részt, egy ideig szinte magától folyt a 
szöveg a toliam alól, de aztán többféle befejezés is eszembe 
jutott, az első változat szerint megjelent egy iszonyatos, 
tornyosuló, de lomha mozgású szörny, méhecském vak 
rémületében belevágta fullánkját az ablakot nyitó kézbe, 
érezte, hogy testében megszakad valami, maradék erejét 
összeszedve mégis hazafelé repült, s a kaptár közelében 
esett le, hátán vergődve még felpillantott egy óriási marga
rétára, mielőtt elsötétült volna előtte minden, látta még, 
ahogy a virág lassan megfordul néhányszor a tengelye 
körü l.. .  Nagyon érdekes volt ilyen parányi élőlény szemén 
át nézni a világot, először kitűnőnek éreztem ezt a be
fejezést, később mégis megváltoztattam: eszerint méhecs
kém gondol ugyan arra, hogy feltétlenül haza kell jutnia, 
ám kiutat keresve eltűnődik eddigi életén, először van rá 
ideje, rádöbben, hogy még a lenézett, céltalanul röpködő 
legyek élete is örömtelibb a maga robot-életénél, s úgy 
határoz, ha sikerül kijutnia, megpróbál a pillangókhoz 
hasonló életet élni, annyi mézet gyűjt csak, amennyi neki 
kell, nem is csípi meg az óriást, a kinyíló ablakon át sikerül 
kirepülnie, rá se tér a kaptár felé vezető útra, hanem 
igyekszik minél távolabb kerülni tőle, repülés közben 
ugyan eszébe jut, hogy szervezete alkalmatlan a most vá
lasztott életformára, mindegy, gondolja, egye fene, legfel
jebb nem él sokáig...  Később azon töprengtem, melyik



változatot is vigyem el az önképzőkörbe, nyilvános haszná
latra az első kétségtelenül alkalmasabbnak látszott, még ha 
a befejezést talán túl természetesnek is vette volna min
denki, míg a másik sokkolhatná a társaságot egy kicsit, meg 
kíváncsi is lettem, mit szólnak hozzá, provokálós kor
szakomat éltem, sohasem azoknat a nézeteknek helyesel
tem amelyeket éppen hallottam, szakadatlanul szembe
fordulásra kész voltam, apám egyszer nagyon dühös lett 
rám, mert valami összeszólalkozás során kispolgárnak ne
veztem, gyakran használtam ezt a szót, később jöttem csak 
rá, hogy bármilyen emberi magatartásra ráfogható, mindent 
és semmit jelent, egy kis zsonglőrjátékkal alighanem még 
Che Guevaráról is be tudnám bizonyítani, hogy kispolgár 
volt, párját ritkító bértollnok lehetnék, ha megvolna a 
gyomrom hozzá, csakhogy bennem ez a szerep fordítva 
létezik inkább, ma is mindig azt a véleményt van kedvem 
kimondani, aminek a legkevésbé ajánlatos hangot adni, 
persze, az iskolában uralkodni kellett magamon, úgyhogy 
odahaza annál nekivadultabban rontottam neki mindannak, 
amit pár órával előbb még kész lettem volna védelmezni, 
utáltam az engedelmesen megtanult nézeteket, akár „reak
ciósak”, akár „haladók” legyenek is, utáltam őket, dühített 
a reprezentatív viselkedés, csak azért is a második vál
tozatot vittem el az önképzőkörbe. Afféle önképzőköri 
sztárnak számítottam már, mégis meglepett a figyelem, az 
érdeklődés, akadhatott írásomban egy-két megkapó részlet, 
szokatlan csend volt, amikor befejeztem, hümmögő csend, 
aztán végre megszólalt Kókai, a magyartanárunk a maga 
szándékosan „ízes” beszédével (elrettentő példaként cseng 
a fülemben még ma is), hogy hát igen, kétségtelenül na
gyon szép, megragadó írás, eredeti az ötlet is, viszont a 
befejezés. . . Talán nem is gondolok rá (persze nagyon is 
gondoltam), de kicsit „anarchisztikus”, mire rákezdték a 
többiek is, az egyik lány arról beszélt, hogy a méhecske 
köztudomásúlag az odaadó szorgalom és a közösséghez 
való ragaszkodás szimbóluma, miért „rágalmazom meg” ezt 
a szimbólumot, aztán, hogy írásom kifejezetten „antiszo
ciális tendenciáktól terhes”, ezt már Gubacskó Bálint 
mondta, kedvelte az ilyen „társadalomtudományi” nyelvet, 
nagy fejes volt az apja akkoriban, alighanem párttitkár



éppen, Bálint is politikusként fut mostanában, vagy ha jól 
tudom, pillanatnyilag a helyi szakszervezetek elnöke éppen, 
vele is összefutok olykor, ha hazalátogatok, tömzsi gyerek 
volt mindig, harminchat éves korára sikerült is dupla tokát 
és tekintélyes pocakot növesztenie, pedig a szakszervezetek 
élére valami hektikás pofa illene inkább...  Egyszóval, Bá
lint vitte a szót, többen csatlakoztak is hozzá, akinek meg 
más volt a véleménye, inkább hallgatott, ötvenhármat ír
tunk, fülük volt még a falaknak kissé, annyit mondtam 
csak, hogy én valahogy így éreztem jónak a befejezést, nem 
is tudom miért, és át is dolgoztam a novellát, méhecském 
most is elhatározta ugyan, hogy nem tér vissza a társaihoz, 
aztán az ösztönei mégiscsak hazavitték, fullánkjának hasz
nálatától erejét vesztve ott esett le a kaptár mellett; tulaj
donképpen nem tetszett így, mindig is jobban szerettem a 
hideg fejű gondolatokat és elhatározásokat az ösztönöknél, 
mégis ebben a formában küldtem el egy ifjúsági lapnak, ez 
lett az első megjelent zsengém, különben mindegy.. .

Mert gondolhatsz másra is, ha már önaltatási kísérleted 
a cséplőgéppel nem sikerült. Eszedbe juthat egy név is, 
bármilyen név, bárki neve, mondjuk Kurucz Dezsőé.. .

Tipikus sportarc, kcskenyre húzott szemek, kissé betört 
homlok, erős barázdák az orrtő és a szájszeglet között, az 
ilyenek szokása merészen venni a kanyarokat, alighanem 
azért kerülhette ki bukfenc árán a teherautót csak, állítólag 
fejjel vágódott a betonnak, pillanatok alatt vége volt. Nem 
emlékszem már pontosan, mit is mondtam, amikor a fény
képét Zsuzsának visszaadtam, talán hogy „kár érte”, „sze
gény”, átélés nélkül, de lényegében őszintén, lehet, hogy a 
Zsuzsa kicsit japános szemének elhomályosodó fénye is 
fölébresztette bennem az együttérzést, hallottam már a 
tragédiáról, mindjárt az első napokban, hogy Póregyházára 
kerültem, „szegény kislány, nagyon megviselte az eset, el
gondolni is borzasztó, már házasok lennének.. . ” hadarta a 
tanáriban a testes Szász Vali, észrevehette, hogy felfigyel
tem Zsuzsára, volt ebben talán egy kis figyelmeztetés is, 
egyelőre hagyjam békén, ugyancsak Vali szerint egy ideig 
az idegösszeroppanáshoz állt közel, de mikor én Póregy
házára kerültem, kissé magához tért már, látszatra leg
alábbis, mindenesetre igyekeztem tapintatos lenni, tartóz



kodóbb, mint amennyire egy élő Kuruez Dezső esetében 
lettem volna, furcsa, hogy egy halott vőlegény zavaróbb 
lehet egy élőnél, még talán egy eleven férjnél is inkább, 
nem akartam halottfosztogató lenni, lehetőleg nem idő 
előtt, egyelőre barátként szegődtem tehát Zsuzsához, nem 
minden számítás nélkül, de időt engedve rá, hogy Kuruez 
Dezső megszűnését mintegy az érzéseivel és az idegszá
laival is tudomásul vehesse; nem volt nehéz szerep, Pór
egyházán Zsuzsa volt az egyetlen, aki egy könyvről, egy 
filmről többet is tudott mondani, mint hogy „érdekes”, 
„szép”, „vacak”, „unalmas”, vagy „hülyeség”, verseket meg 
egyedül ő olvasott, megvolt benne a szükséges érzékenység, 
meg hát a képei, persze maga is gyerekségnek tartotta őket, 
szórakozásból festegetett csak, almás kosarakat, virágcsok
rokat vagy faluvégi részleteket, játszogatott az impresszi
onizmussal, az expresszionizmussal, kicsit még a kubizmus- 
sal is, de mintha érdekes meglátásai is lettek volna, egy
szóval, ez is téma lehetett, nem vagyok túl türelmetlen 
természet, meglepően soká elélek kenyéren és vízen is, 
főleg, ha van miről beszélgetni, és Zsuzsa vonzott, nem 
egészen mindennapi módon, az érdekes, japános szeme 
valahogy többet, mást ígért, ezért látszott érdekesnek a 
lélek felől indulni, számomra a kaland akkor érdekes iga
zán, ha a lélekbe apró horgokat akaszthatok, módszeresen 
kiszámítottan, ha nem hiányzik a leküzdendő akadály, Klári 
is a maga idejében főleg azért érdekelt, mert kezdetben 
mintha menekült volna előlem, mintegy az ellenszenvét 
kellett a feje tetejére állítanom, vagy a talpára inkább, 
könnyebben ment, mint gondoltam, majdnem kiábrándí
tóan könnyen, mégis egy kicsit szédítően is, mire magam
hoz tértem, kiderült, hogy elvettem egy nagyon rendes és 
házias kislányt, akiből nagyszerű szabványfeleség és anya 
lehet, szegény Klári, pedig nem ígértem házasságot, mindig 
is nagyon olcsó módszernek éreztem ezt, csakhogy Klári 
eleve így értelmezett mindent, úgy látszik, képtelen vagyok 
csúfot űzni bárki hamvas reményeiből, szándékom rend
szerint „tisztességtelenebb” a megvalósulásnál, túlságosan 
is nyomon követem talán, ami a magam szinte mindig 
tudatos gesztusai nyomán a másikban lejátszódik. Pedig 
sohasem értettem egészen, miért hiszi valaki, hogy évek



múlva is azt érzi majd, amit most, nem tartottam ezt 
összeegyeztethetőnek az értelemmel; Dobain is nagyon cso
dálkoztam annak idején, alig múltam tizenhat akkor, Dobai 
meg érettségi előtt állt, ő volt az iskola büszkesége, végig 
színjelcs és kitűnő tornász, afféle ép testben ép lélek, úgy 
volt, hogy felmentik a szóbeli alól, amikor az a hülyeség a 
fésűvel történt, úgy tudom, a tornateremben voltak a nyol
casok, és a Dobai alumínium fésűje az egyik lány kezébe 
került, észre is vette mindjárt a beléje vésett nevet, ugratni 
kezdte Dobait, kergült, nem akarta visszaadni a fésűt, neki 
is tetszhetett a fiú, azért csinálhatta a cirkuszt, a végén meg 
Dobai pofonütötte és büntetésből mégis ki kellett mennie 
a szóbelire; hallottam csak az esetről, de aztán többször is 
arra gondoltam, hogy odaállok Dobai elé és megkérdezem, 
ha más lesz soron, mit csinál a fésűvel, odavéseti-e az új 
nevet a régi mellé, vagy inkább új fésűt vesz magának...  Na 
igen, lehet, hogy az irodalomnak is része volt abban, hogy 
egy kicsit mindig idősebb voltam az éveimnél. Könnyen 
tanultam, szüleim szerint néha aggasztóan keveset, mindig 
időt tudtam szakítani magamnak az olvasásra, még a leg
nagyobb hajrában is, rengeteg szituációt, sőt érzést ismer
tem másodkézből, tele voltam kölcsön-tapasztalatokkal, 
semmi se volt egészen új a számomra, s új élményeimnek is 
előre láttam a további fejleményét, Erika esetében is. . . 
Tizenhét éves voltam, s magam csodálkoztam a legjobban, 
hogy Erika, a nemrég még csak a folyosón vagy a gimi 
udvarán távolról csodált Erika, Erika, az újdonsült kis 
doktornő egyszerre az ölembe hullt, persze hogy megkavart 
kissé, de lényegében tisztában voltam vele, hogy Erika 
egyszerűen csak Erika; voltak ugyan perceim, amikor el
viselhetetlennek éreztem, hogy Erika velem párhuzamosan 
a férjével is lefekszik, többször küzdenem kellett a 
kísértéssel, belső kényszert éreztem megígértetni vele, hogy 
a „doktor bácsival” (mindketten így emlegettük) nem foly
tatja tovább, elválik, megvár stb., mégis mintha tükörbe 
néztem volna, olyan vagyok, mint egy hülye kamasz, mint 
ahogy valóban az is vagyok, állapítottam meg, és ettől már 
nem is voltam egészen az, eszembe jutott, hogy nemrég 
ugyanezért kinevettem egy regényfigurát, sőt magát az írót 
is, micsoda ötlet, a férj így mindjárt gyanút fog, vagyis



Erika legfeljebb mindent mcgigćr...  Mi közöm hozzá, mi 
történik közte és a férje közt, nem kell okvetlenül el
képzelnem a részleteket, Erika ettől függetlenül Erika, a 
látszat-ártatlanságával, a pompás hajával, a fehér bőrével, 
korosodó szemész szakorvosokat bepörgető és kamasz
álmokat beteljesítő minden kellékével együtt, ostobaság... 
A végén már büszke voltam, amiért képes vagyok előre 
futva tizenhétévességemet mintegy a jövőből lemosolyogni; 
egy kis ön im ádat m inden fogyatékosságomat ellen
súlyozza. . .

Nem a megszokott módon értve ezt, úgy is mond
hatnám, mindig magamon kívül vagyok egy kissé. Látom 
magamat, okosabb vagyok az érzéseimnél.. .

Hallgató koromban például, amikor a könyvecskémet 
megkaptam, kissé mintha lelkesedtem is volna, mert akkor, 
az ötvenes évek második felében mintha megindultak volna 
a dolgok, vagy inkább én véltem érteni őket, leginkább 
talán az tetszett, hogy amit mi csinálunk, más lesz az 
eddigieknél, levegősebb, mentesebb a bajusz árnyékától, 
nem másolás.. .  Valóban más is lett, csakhogy a másságunk 
is megmásult, mássá lett, nem másolattá, de nem is máso- 
landóvá, mindenesetre kissé másképp képzeltem el ezt a mi 
másságunkat, mármint akkor, valószínűleg ezért is éreztem 
úgy, hogy nem érdekből fogadom el a könyvecskét, persze 
rögtön ott volt a kérdés, ugyan miért hiszem ezt, hátha csak 
becsapom magam, hiszen könnyebb magamba szuggerálni 
az idealizmust, mint elviselni magamon a kaméleonbőrt, 
bámulatos, hogy az emberek milyen simán egyeztetik össze 
nézeteiket az érdekeikkel, önzésükbe önzetlenséget ma
gyaráznak, nálam viszont mintha nem működne ez az ön- 
ámítási mechanizmus, valójában akkor sem működött már, 
én meg büszke is voltam rá, amiért tudom magamról, hogy 
nem tudhatom biztosan, miért fogadtam el a piros köny
vecskét, elfogadtam, mert felajánlották, „ugyan hagyd”, 
mondtam az apámnak otthon, „bent van az ember vagy 
nincs, ennek ma már semmi jelentősége”, ráhagytam, hogy 
nem utasíthattam vissza a megtiszteltetést; de talán arról is 
szó volt, hogy a marxizmust könyörtelenül okos dolognak 
tartottam, igen, mindenekelőtt az öreg ízekre szedő bon
colgatását szerettem, s szeretem még ma is, a késéles



logikáját, sokkal inkább, mint mikor egy-egy önfeledt pilla
natában takintcte a jövőbe rćved, ilyenkor mintha egy 
ártatlan szemű gyermek kandikálna ki a szakálla mögül, és 
mégis, az ember felszabadítása.. .  sokat kibír ez a gondolat, 
talán még bennem is, pedig mások dolga a hit, mindig 
bosszantott, ha valaki azzal állt elő, hogy ebben vagy abban 
hinni kell, ja persze, mondanám neki ilyenkor pökhendi 
arcot öltve fel, azt az arcomat, amelyet többnyire sem
mitmondó szívélyességgel leplezek, hinni, persze, hogyne, 
csakhogy én gondolkodni szoktam, nem, nem hiszem, hogy 
akkor is túlságosan sok köze lett volna a hitnek az egész
hez, inkább érdekelt, úgy is mondhatnám. Ma már talán 
unnám azokat a vitákat a főiskolán, de akkor egészen 
érdekesnek találtam őket, itt viszont Alcksa, az alapszer
vezeti titkár csak végigjárja a hivatali szobákat, ki nem 
fizette mág be az ehavit?, néha össze is jövünk, elhangzik 
valami szöveg, kíván még hozzászólni valaki?, nem?, kö
szönöm, az ülést berckesztem, egyszer meg a jegyzőkönyv
ből tudtam meg, hogy felszólaltam, a vitában részt vettek 
m ég.. . Több más név mellett ott volt az enyém is; persze, 
úgyse szólaltam volna föl, nem is emlékszem, mikor is 
mondtam utoljára valamit, a múltkor ugyan közel álltam 
hozzá, a községi választmány újraválasztásakor, Čavle és 
Blanarik állították össze az új garnitúrát, nem volt könnyű 
az egyensúlyt megtalálni, Čavle megbízatása lejárt, de per
sze továbbra is kézben akarta tartani a dolgokat, ő is 
terjesztette be a listát, Farkas neve lemaradt róla, senki 
sem számított erre, Blanarikot figyeltük, tudtuk, hogy Far
kas a brancsához tartozik, liláspiros lett, percek múlva 
tudott csak szóhoz jutni, Čavle azonban ráreccsent: „Hall
gass, neked itt egy szavad sincs!”, szószerint így, el se 
hinném, ha nem lettem volna ott, hangja ellentmondást 
nem túrón süvített és szinte keresztülszúrta tekintetével 
Blanarikot, rüvidzárlat lehetett, visszaesés egy sokkal ko
rábbi, mosolytalan stílusra, persze, Čavle mosolya egészen 
vékony hártya csak valami zordon, sziklás, szétfútta hegy
vidéki tájat idéző, humortalan és támadó marconaságon, 
tökéletesen kifejezéstelen szájhajlat, hamar visszatalált 
hozzá, nem érti, egyáltalán nem érti, miféle megállapodást 
emleget Blanarik; Blanarik erre a nemzetiségi kulccsal áll



elő, amennyiben Farkas kimarad... Čavle most már ren
díthetetlenül mosolygott, szinte álmos nyájassággal, ó, ha 
csak erről van szó, hát itt a Kis Jani, szegény Kis Jani, 
nemrég lett traktoros a „Blagostanjc” birtokon, korábban 
segédmunkás volt, ha jól tudom, négy elemit végzett. Ek
kor jött rám, hogy fölálljak, elvtársak, az istenit nek i.. .  De 
csak a cigarettámért nyúltam. Branko mellett ültem éppen, 
akkor még itt volt, de már letette a magiszteri vizsgát és a 
távozás gondolatával foglalkozott, ahogy egymásra néztünk, 
mintha kölcsönösen azt vártuk volna, hogy a másik szólal
jon meg, és csakugyan, ki más, ha nem mi, „Odliéna 
epizoda za tvoj román”, súgta aztán nevetve, helyesló fin
torral válaszoltam csak, nekem is mindjárt az jutott eszem
be, hogy ezt semmiképpen sem hagyhatom ki a regényből, 
Brankónak beszéltem csak a terveimről. „Pa šta ćeš, tako 
to ide. . .”, mondta később, amikor kijöttünk és elmesélt 
egy éppen idevágó viccet, én egy másikkal válaszoltam, 
végig az úton hazafelé vicceket meséltünk, eleinte poli
tikaiakat, aztán mást is, halkan mondtuk őket, de hangosan 
nevettünk rajtuk, könnyen azt hihette volna valaki, hogy 
van bennünk néhány féldcci, valahogy megkönnyebbültünk, 
pedig máskor Sartre, Dürrcnmatt, Bccket neve röpködött 
közöttünk, vagy éppen Kierkcgaardé, egészen a Stolzné 
kapujáig kísért, Čavlćrćl hajszálra egyezett a véleményünk, 
Čavle ugyanis... Csakhogy Čavlćnak semmi köze az egész
hez, semmivel sem több, mint Brankónak, Zsuzsának, Dér 
Sanyinak, vagy.. .

Vagy a méhecskének az ablaküvegen.
A méhecske még akkor is az ablakon vergődött, amikor 

Szepesi bemondta a gólt, bemondta, nem kiáltotta, va
lójában nem is hallottam, csak azután tovább, hogy „hallat
lanul balszerencsés gól volt, kedves hallgatóim, végig tá
madtunk, szinte félrebillent a pálya, és most mégis.. 
Gyuri legyintett a pult mögött, Póregyházán, úgy látszik, 
nemzeti gyász lesz, jutott eszembe, meg hogy nyilván azért 
ilyen kevés itt most a vendég, mert legtöbben a tévét 
bámulják, csak a meccs után rohanják majd meg a kocsmát, 
akkor vettem észre, hogy a busz beállt, majdnem hat volt 
már, úgy látszik, Sanyi kénytelen lesz feltalálni magát vala
hogy, fizettem, kifelé indultam, fent voltam már, amikor a



Sanyi kissé esetlenül, szögletes mozdulatokkal loholó alak
ját észrevettem.

-  Hű az istenit, hő az istenit.. .  -  ismételte, hangjában a 
lihegés és a nevetés keverékével, hozzám érkezve. Lát
hatóan igyekezett humorosan felfogni a helyzetet, de azért 
jóképű tatárarcának lapító „úgy kell nekem” kifejezése 
mögött érezhető bosszúsága bujkált. -  De a fenébe is, 
szólhattál volna, hogy várjon egy percig.

-  Biztosan nem hallotta a népdaloktól. És különben is 
szombat este van. Ha nem tudnád, ez ma az utolsó járat.

-  Szép tőled, hogy figyelmeztetsz rá.
-  Ennyit igazán megérdemelsz.
-  Csak tudnám, te miért maradtál itt?
-  Azt hitted, itt hagylak a pácban egyedül?
-  Sokra megyek veled. A hátadon akarsz hazacipelni?
r  A kedvedért mindent. De csak egy vigasztaló hírt 

akartam közölni veled.
-  Azt, hogy tizenhat kilométert kutyagolhatunk?
-  Valamivel kedvezőbbet. Az előbb itt láttam a Pisti 

kocsiját.
-  Tényleg?
Arca váratlanul felderült.
Hajdú Pisti bordó Fiat 1100-asa valójában akkor jutott 

csak az eszembe, mikor megemlítettem, visszalépve a busz
ról még aligha gondolhattam rá. Igazán nem tudom, miért 
is szálltam le Sanyit meglátva, valami hülye szolidaritásból 
feltehetőleg, s ugyanígy azt sem tudom, miért én mentem 
be Zsuzsához, amikor Sanyinak „illett” volna hozzá bemen
ni, nem akartam tán, hogy rájöjjön, van okom kívül marad
ni, hogy a Zsuzsa érdekes japán szemében valami a szá
momra még mindig örvénylik, hogy a hangjában, a moz
dulataiban valamit még mindig találok, akaratom és Hajdú 
Pisti ellenére is, és hogy ez valójában több annál, semhogy 
az elmulasztottakat „bosszúból” akarjam pótolni csupán, 
még ha ezért is tettem úgy mindig, mintha megérteném ezt 
az egész nyomorúságos Pisli-ügyct, mintha Zsuzsa érzéseit 
tisztelném, pedig eszem ágában sem volt megérteni soha 
olyan kapcsolatokat, amelyekben az ágy jelenti a legfőbb, 
vagy éppen az egyedüli összetartó erőt, s a jármot is 
egyben, mániái közé tartozik, hogy egyedül az értelmet



tartom szeretni való emberi tulajdonságnak, azt hiszem, ha 
Zsuzsa „romlottabb”, ćs kćpcs Pistit pusztán a kielégülés 
eszközének tekinteni csak, talán nem is ábrándulok ennyire 
ki(?) belőle, de így, hogy benne egy eszményített Pisti él, 
Pisti, a drága, jó fiú, sőt az áldozat, aldozata a nőknek, nem 
tehet róla, hogy nem hagyják békén, ugyan már, nevetsé
ges. . .  Zsuzsa legalább akkora „liba”, mint amilyen „vad
barom” Pisti, évek óta tudom ezt, liba, liba, liba, „roppant 
liba vagy te tulajdonképpen”, akartam mondani neki töb
bek közt, vagy megkérdezni; „hát kellett ez neked?”, több 
ilyenféle mondat is a számra kívánkozott, amikor az elő
szobájába lépve a helyzettel tisztába jöttem; egyszer érez
tem csak hasonlót, ma is tisztán emlékszem még az ajtó
keretben megjelenő nőszemély kissé gyulladt, táskás sze
mére és az éles hangjára, cinkos pofát vágtam, a nyanya 
kapcsolt is mindjárt, igen, lehet róla szó, most is van nála 
„egy hölgy és egy úr”, amikor aztán Klári fényképét meg
mutattam, pillanatok alatt ment rajta végbe a színeváltozás, 
nem, dehogy, egyáltalán nem erről a hölgyről van szó, 
túlságosan is szenvedélyesen bizonygatta, hogy sohase látta, 
„köszönöm” mondtam sarkonfordulva, ezután éreztem csak 
az émelygést, inkább a helyzet undorított, mint a tényállás, 
még a Lófejű személye ellenére is, Zsuzsától is majdnem 
ugyanúgy menekültem, persze, tartottam a könnyeitől is, 
sokban nőpárti vagyok, de a könnyeket azt nem viselem el, 
az lett volna mindennek a teteje, hogy Pistit sirassa nekem, 
persze a moralista is ágaskodni kezdett bennem, az én 
hülye, tizenkilencedik századi, kcménygalléros és halbcilin- 
dercs moralistám, akit ha kirúgok az ajtón, visszajön az 
ablakon, elvégre pedagógusok vagyunk, az úristenit neki, és 
ez itt falu, a maga erkölcseivel és pletykáival, utálom a 
képmutatást, mégis vannak foglalkozások, ahol nélkülöz
hetetlen, igen, rég elegem van már abból, ahogyan ez a 
viszony lejátszódik, és én még annak idején ilyen lát- 
szetszempontok miatt is igyekeztem Zsuzsára tekintettel 
lenni, micsoda marhaság, ugyanúgy bonyolítja az ügyét 
Pistivel, mint az ócska kis kurva Anikó Dér Sanyival. . . 
Főleg az dühített, hogy ilyen „szószba” keveredhetett.

Pedig mintha még meg is örült volna nekem, legalábbis 
az első csalódás után. Egy pillanatig talán azt hitte, Pisti



kopog, nem tudom, mit képzelt, talán, hogy máris vissza
jött, „bocsáss meg, mégis te vagy az igazi”, vagy mit tudom 
é n . . .  Valószínűleg ezért jött ki a száján az a fura kis „Ja, 
te vagy az”, amikor az ajtóban meglátott, de aztán mintha 
megkönnyebbült volna. Lehetséges, hogy bárkinek meg
örül, csakhogy ne legyen egyedül többé.

-  Rosszkor jöttem? -  Azt hittem, éppen veszekedtek 
Pistivel valamiért.

-  Nem, dehogy.. .  Gyere be.
-  Sietek. Éppen csak tudni szeretném, hogy Pisti mikor 

készül visszaindulni.
-  Pisti?... -  Úgy nézett rám, mintha a legnagyobb 

képtelenséget kérdezném tőle.
-  Igen, Pisti. Légy szíves, kérdezd meg. Sanyival vagyunk 

itt és szerencsésen lemaradtunk a buszról.
-  Pisti nincs nálam .. .
-  De hát a kocsija.. .  Vagy elugrott valahova?
Ujjával szótlanul felfelé mutatott. Volt a kézmozdu

latában valami erőszakolt könnyedség, vagy inkább tanács
talanság, mint aki nem tudja, hogyan is viselkedjék ilyen 
helyzetben; szemében meg mintha egy brutalitásnak ki
szolgáltatott gyerek vagy állat rémülete vacogott volna.

-  Eta? -  kérdeztem.
Bólintott. -  Mindegy, nem szám ít.. .  -  mondta azután.
Gyámoltalanul, kényszeredetten elmosolyodott, olyan

formán, mint aki megszokta az ilyesmit, de a tekintete 
könyörgő is volt, mintha arra akart volna kérni, ne cso
dálkozzam, ismerem Pistit, őt is, meg az egész helyzetet, 
semmi okom hát bármi rendkívülit is találni abban, hogy 
Pisti a változatosság kedvéért éppen a lapos mellű Etánál 
van, átmeneti dolog ez is, ahogyan a többi is átmeneti volt, 
semmi jelentősége, hogy éppen itt. . . Elég bambán, meg
kövültén nézhettem rá, „Ezek szerint vége?”, akartam tóle 
kérdezni egy pillanatig, de szeméből egyáltalán nem ezt a 
„véget” olvastam ki, Zsuzsa rég túljutott már azon a fázi
son, amikor még bárminek is véget vethet, rég elmúlt már 
az az idő, amikor még Pisti egyik-másik apró kitérője után 
kijelentette, hogy elég volt, legutóbb meg is mondtam neki, 
hogy ne beszéljen többet erről, ismerhetné magát, illetve 
felőlem beszélhet, úgyse veszem komolyan; van vagy két



éve ennek, emlékszem, ki is fejtettem neki, ha komolyan 
gondolná a szakítást, úgy most viszonyt kezdene valakivel, 
velem vagy bárki mással, csakhogy nem képes erre, bosszú
ból, lázadásból sem (nem jelentett ez próbálkozást kü
lönben, ilyesmit csakis akkor teszek, ha biztos lehetek a 
dolgomban, ismerem magamat, tudom, hogy hetekig képes 
vagyok rágódni egy visszautasításon, még ha teljesen mel
lékes valakiről van is szó csupán), egészen másképp be
széltem, mint pár hónappal ezelőtt szilveszterkor, amikor 
az ital is dolgozott bennem, mindössze a magam higgadt, 
tárgyilagos-cinikus módján közöltem vele, hogy mit látok 
benne, persze, a szokásos, félig tréfás „közvetlen” mo
doromban is, „Reménytelen eset vagy, nemcsak az én szá
momra, de a magad számára is”, mondtam neki, azóta 
végleg tisztán látom az ügy képletét, ezért is szívtam vissza 
a kérdést, bár lehet, hogy később mégis megkérdezem, vagy 
mondok valami olyasmit, hogy „Istenem, Zsuzsa, hát még 
mindig nem volt elég, mire jó ez?”, esetleg ugyanezt, de 
kíméletlenül: „Csak folytasd, váljék egészségedre”, szántam 
is meg dühös is voltam rá, egyszerre szerettem volna dur
ván leszidni és megvigasztalni, megverni és megsimogatni, 
megölelni, elringatni, megragadni és odanyekkenteni az 
ágyra, talán még a sírását se bántam volna, alighanem az is 
eszembe jutott, hogy akár a könnyein át vezető út is 
jelentheti a továbbjutást, egyszer már finnyás voltam, hát 
most nem leszek az, miért ne, azt se bánom, ha átmenetileg 
netán Pistivé változom a képzeletében, nem kell túlkomp
likálni és agyonpszichologizálni a dolgokat, lássuk inkább a 
kézzel fogható eredményeket; be kellett volna mennem a 
hívására, Pisti meg fuvarozza haza Dér Sanyit, vagy bánom 
is én, forduljon az árokba mind a kettő. . . De ekkor már 
észre is vettem Hajdú Pistit az előszoba ablakán át. -  Hát 
akkor szervusz -  mondtam.

Pár lépést futnom kellett, hogy utolérjem. Szokása sze
rint sietve lépkedett, a kis emberek önelégülten peckes 
járásával, diadalmas törökkakasként, a négy-öt futólépés 
közben maradéktalanul összeállt agyamban a szöveg, ami
ről tudtam, hogy úgysem mondom ki: „Te állat, hát nem 
érted, hogy ez a nő megdöglik érted, négy éve a lábtörlőd, 
annyit csak elvárhat tőled, hogy ne a feje fölött kefélj,



megérdemelnéd, hogy kiheréljenek, hogy attól fosszanak 
meg, ami egyedül ér benned valamit. . de utolérve csak 
kedélyesen a vállára csaptam: -  Eltévesztettem a ház
számot. Rossz helyen kerestelek.

-  Engem?
-  Téged. Fuvarügyben...  Csakhogy magasabb régiókban 

jártál, mint ahogy hittem.
-  Én?. . . Ja úgy! Ismersz, tudhatod, hogy kedvelem a 

változatosságot.
-  Ismerlek, persze. Kis ember nagy bottal jár.
Ezt szúrásnak szántam, tudtam, hogy érzékeny a ki

csiségére. De ekkor már Dér Sanyi is ott volt mellettünk.
-  Mi van? -  kérdezte arcán nevetésre kész várakozással.
-  Pistit kérdezd. Én hallgatok.. .
-  Na hallod -  mondta Sanyi Pistinek azután. -  Nagyobb 

disznó vagy, mint gondoltam volna. Még nálam is na
gyobb. . .

Egymás mellett mentünk a kissé távolabb álló kocsi 
felé, én voltam középen, mintha csak két testőr közt lép
kedtem volna; Pisti a fülemig ér, én meg körülbelül ugyan
addig Dér Sanyinak, fejünk tetejét láthatatlan ferde egye
nes köthette össze. Elvégre ez is regényrészlet lehet, gon
doltam. Pisti bekapcsolta a rádiót, Szepesi már ott tartott, 
hogy a futball csak já ték .. .

De azért végig az úton, ahogy mögötte ülve szemem 
egyre a tarkójára tapadt, ököllel lett volna kedvem rá
csapni, vagy a tenyerem élével, orvul a nyakszirtjére, teljes 
erőből, vagy a képébe mégis, abba a kamaszosan jópofás 
ábrázatába, alighanem még ötvenen túl is marad majd 
valami ebből a serdülősen pákosztos tcjfclesszájúságból, 
úgy látszik, ezt szeretik rajta a nők, ezt szerettem volna 
szétverni, cserepekre zúzni, mint egy ablaktáblát vagy tük
röt, ha mindjárt csörömpölve szcrtchulló üvegszilánkok 
sebzik is fel az öklömet; nem ennyire közel a megvaló
suláshoz talán, de nem először éreztem ezt, néha pre- 
feránszozás közben jött rám a kísértés (többnyire Dér 
Sanyinál játszottunk hármasban), főleg a jó lapjárástól 
arcára csalt önelégültség láttán, újabban gyakran támadt 
kedvem másokat is megverni, Čavlct is szívesen helyben
hagytam volna azon a bizonyos ülésen, pedig korán leszok



tatlak a verekedésről, főleg a szemüvegem miatt, mi sem 
volt egyszerűbb, mint leütni az orromról, nélküle nagyon 
gyámoltalannak éreztem magam, hamar a szellemi agresz- 
szivitás útját választottam inkább, ha elfajultak a dolgok, 
többnyire a termetes Bödör Anti verekedett helyettem, 
tanítványaimmal szemben se mentem túl soha egy-két al
kalmi fricskán, Klárit is csak akartam megütni, azután, 
hogy a vénasszonyt faképnél hagytam.. .

Talán ha nyomban szembekerülök vele... Illetve, ah
hoz, hogy üssek, tökéletesen hinnem kell a magam iga
zában, erre pedig ritkán vagyok képes csak, voltaképpen 
nem is ért készületlenül az egész, akkoriban megszállott
ként dolgoztam a regényemen, írtam a szellemi kasztokra 
tagolt társadalomról szóló utópiámat, Klári meg egyedül 
nézte a tévét esténként, javította a dolgozatfüzeteket, gyak
ran helyettem is, azt se bántam, ha elment valahová, rend
szerint rég aludt már, mire ágyba kerültem, egy-egy ilyen 
korszakomban valósággal megfeledkezem róla, hogy nők is 
léteznek, még a női test látványa is úgy hat rám, mint 
mondjuk egy virágváza, gyufásdoboz vagy csipketerítő, 
amit, ha a helyzet úgy kívánja, vázlatosan vagy precíz 
részletességgel leírhatok, „átkapcsolni” se nagyon tudok 
ilyenkor, gondolataim még a munka abbahagyása után is 
elszabadultan tovább kergetőznek, és a görcs...  Igen, ak
kori megszállottságomban kétségtelenül volt valami gör- 
csösség, makacsul arról akartam meggyőzni magamat, hogy 
jó úton haladok, sőt regényemet ki is adják majd, nevet
séges, hiszen még valamiféle „cenzusos” választási rend
szerről is szó esett benne, arról, hogy a legfelsőbb kaszthoz 
tartozók, a hivatalosan „zsenikké” nyilvánított polgárok 
szavazatai többezerszeresét érik a legalacsonyabb kategóri
ába soroltakénak, na nem, ezt még annak ellenére se vették 
volna be, hogy keretes formában akartam megírni a re
gényt, mintha csak egy elmegyógyintézeti ápolt irománya 
lenne, ugyan már, pláne akkor még... És hát az írói 
terveim nem is tudták érdekelni Klárit igazán, sose volt 
véleménye, ha beszéltem róluk, alighanem rögeszmét látott 
csak bennük, pedig, ha készen kap, bizonyára nagyra be
csüli az íróságomat, úgy lehetett volna a feleségem, aho
gyan egy igazgató, vegyészmérnök vagy főorvos felesége



valaki, „írónénak” bevált volna, írófeleségnek nem, ezért is 
nem tulajdonítottam nagy jelentőséget a Lófejűnek, még 
ha észre is vettem a tanáriban, hogy alakul valami köztük; 
feltűnően sokat volt Klári közelében, többnyire nem túl 
szellemes bemondásokkal nevettette meg, jelenlétemtől se 
nagyon zavartatta magát. Némileg ugyan bosszantott ez, 
mégsem akartam figyelmemet elvonni a regényről, attól 
tartottam, ha most holmi családi ügyekkel kezdek el bíbe
lődni, kizökkenhetek, elveszítem a fonalat, kárbavész min
den, úgy véltem, képes leszek „nagyvonalúan” kezelni Klári 
csalását, előfordul az ilyesmi többekkel, mint ahányan 
regényt írnak, na és a „féltékeny férj”, kissé mindig is 
komikusnak éreztem ezt a szerepet, elrettentő példaként 
szegény Tóth Károly lebegett a szemem előtt, nem sokkal 
azután történt az eset, hogy frissen kikerülve a főiskoláról 
odahaza állásba léptem, ez a Tóth Károly, ha jól em
lékszem, vasesztergályos volt és állandóan féltékeny a kicsit 
hisztérikus tanítónő-feleségére, nem tudom, mit hallhatott 
róla éppen, de egyszer csak beállított és megállt az igaz
gatónk előtt. „A maga iskolájában szerelmek szövődnek”, 
ezzel kezdte, szállóige is lett belőle később, a különféle 
ügyecskék kapcsán gyakran csak egymásra hunyorítottunk 
és megjegyeztük „szerelmek szövődnek”, de a többiek mu- 
lattatására többször utánoztam is ezt a Tóth Károlyt, a 
hanghordozását, az arcának, asztalracsapósan zordan, „ve
lem nem lehet kukoricázni” kifejezését, mintha csak egy 
szükségletét végző ember komoly ügybuzgalma tükröződött 
volna a tekintetében, egyszóval a hideg rázott, ha arra 
gondoltam, hogy akár a magam szemében is Tóth Károlyra 
hasonlíthatok, ezért is történhetett úgy, hogy Klári ütött 
meg azután, hogy egyfajta gúnyos közvetlenséggel kezdtem 
beszélni hozzá arról, hogy tökéletesen megértem, azaz, 
valamit mégsem értek, hogyan érezhette magát jól éppen 
egy olyan vadbarommal, mint a Lófejű, még ha a fejnek az 
adott helyzetben alárendelt is a szerepe, lévén a súlypont 
egészen máson, ekkor csattant tenyere az arcomon, hihetet
len gyűlölet szikrázott a tekintetében, zöldebben foszfo- 
reszkált, mint valaha, ez volt különben csak érdekes rajta, a 
szeme zöldje, ez adott lovat alám, ez a tekintet, éreztem, 
hogy azt várja, ütésre ütéssel válaszolok majd, de nem



sikerült „kipofoznia” a szerepemből, előre elkészített sze
rep volt, pontosan kiszámított, „tökéletes gyilkosság”, szi
gorúan a bibliai recept szerint tartottam oda az arcom 
másik felét is, „Tessék, ha jól esik, de ettől a te Lófejűd 
éppen olyan hülye marad, amilyen világéletében volt”. „Te 
állat!”, kiáltotta erre torkaszakadtából, megfordult, átment 
a hálóba, pár pillanat múlva utána mentem, megálltam az 
ajtóban, ótéves lehettem talán, amikor egyszer az apám 
dolgozószobájában az íróasztalról lerántottam a tintatartót, 
le a szőnyegre, emlékszem, pár pillanatig bámultam a nagy, 
csillogó, sötétkék tintafoltra, ahogy terjed, szétfolyik, in
kább különös volt, mint rémületes, hihetetlen, hogy én 
követtem el ilyen szörnyűséget, kis késéssel kezdtem csak 
ordítani, valahogy így néztem most Klárira is, némileg 
csodálkozva láttam, hogy a heverőn fuldoklik a zokogástól, 
kissé telt teste meg-megújuló hullámokban rázkódik, még a 
feneke is, mert az is hullámzott, és ekkor az jutott az 
eszembe, hogy túl korán hízásnak indul.. .  álltam csak és 
néztem rá, pedig folytatni akartam arról, hogy ha már ez 
elkerülhetetlen volt, hát miért nem Garics Laci inkább, 
mikor a vak is látja, hogy szegény fiú mennyire oda van 
érte, mindenképpen jobban megérdemelte volna, a Ló- 
fejűhöz képest pedig...  De aztán csak hangsúlyozott zaj- 
talansággal becsuktam magam mögött az ajtót. Nem 
éreztem győztesnek magam, és nevetni is hiába próbáltam 
azon, hogy Klári bizonyára akkor is állatnak nevez, ha 
megütöm, ahogyan én is ugyanazt érzem, mintha meg
ütöttem volna, úgy látszik az is embertelen, ha az ember 
nem üt olyankor, ha ütni kell, illetve mások ezt várják tőle, 
de talán ezért is nem ütök, elvből nem, erőszakot csak 
erőszakkal szemben érzek jogosnak, de akkor aztán... 
Amióta felnőttnek számítok, egyszer történt csak, hogy 
valakire kezet emeltem.. .

Lehet már vagy két éve, valahol a város perem én.. .
Nem is gondolná’ az ember, milyen nagy ez a város, 

főleg ha arrafelé jár, ahol faluvá válik, véget nem érő utcák, 
kövezetlenek, porosak (vagy sárosak), éppen csak a tégla
járdákat cserélték föl újabban betonlapokkal, a földszintes 
családi házak között azonban sok az új, nagy ablakos, 
pasztell színű, a korábbi tágas parasztudvarok, messze nyú



ló konyhakertek helyón kinőtt házacska, többnyire hat
napos húshagyó keddek, fantáziátlanul ismétlődő rántott- 
levesek, krumplipaprikások, babfőzelékek, el nem szívott 
cigaretták, kiürítetlcn poharak, meg nem nézett filmek, 
kunyeráló gyerekektől megtagadott fagylaltok, korán ágyba 
kényszerítő, krónikus fáradtságot eredményező különro- 
botok, családi-rokoni munkabrigádok semmiből születő 
eredményei, külföldi kulizások gyümölcsei, délutánonként, 
főleg vasárnap délutánonként azonban előttük is ott ülnek 
a „tanyázók”, konyhaszékeken, sámlikon, fejőszékeken, 
többnyire öregek, de üres arcú, elformátlanodó fiatalasszo
nyok is gyerekkel, legkevésbé még fiatalabb férfit látni, ha 
igen, többnyire kártyáznak, vasárnap délutáni szieszta, 
űrbebámulás, mi volt itt, amíg tévé sem volt, mert az 
antennák fésűi persze itt is megtalálhatók. Legtöbbször a 
„kiszállásaim” során vetődtem ezekre az utcákra, egy-két 
„problémás” gyerek mindig akadt az osztályomban, nem 
Török Jutka volt az egyedüli, nem, Jutka nem a szó meg
szokott értelmében volt problémás, nem volt „szociális 
eset”, szép házuk volt, illetve van, és úgy tudom, a da
rálójukkal is elég jól kerestek, valójában nem is tudom, 
miért kellett a mostohaapjának külföldre mennie, lehet, 
hogy csak a változatosság kedvéért, vagy hogy miért ne 
legyen még jobb, igen, Jutkát mindig is szépen járatták, sőt, 
mindent megvettek neki, talán még a halála is egyfajta 
elkényeztetettség következménye volt, hogy őt itthagyták, 
itt merték hagyni. . . Semmi köze sem volt az igazi prob
lémásokhoz, amilyenek például a Tumbác gyerekek voltak, 
csak a fiút tanítottam, a kislány még alsós volt, furcsán és 
szokatlanul nagy szeme volt Tumbác Andrisnak, bizonyára 
a soványsága miatt, kicsit talán mindig éhes volt, meg kissé 
rossz szagú is, mégse szántam rá magam soha, hogy rá
szóljak: „Menj haza, mosakodj meg, és máskor rendeseb
ben gyere az iskolába”, talán mert még Póregyházán ala
posan megkaptam egy ilyen eset miatt: „Édösanyám aszon- 
ta, hogy a tanárt nem azé űzetik, hogy szagújon, hanem 
hogy taníjon”, mint valami jól megtanult leckét, úgy mond
ta föl ezt egy eleven, fekete szemű kis srác, szinte büszkén 
lesve arcomról a hatást, ártatlanul, ő csak azt ismétli, amit 
mondtak neki, a kollégák legyintettek és csodálkoztak,



amiért mćg nem találkoztam ezzel a régi, ismert szöveg
gel. . .  Teljesen árva csak a két Tumbác gyerek volt az 
iskolában, valami rokonok voltak a nevelőszülők, mindig 
is utáltam a gonosz mostohákról szóló rémtörténeteket, 
de ha rájuk nézett az ember, clhihcttc róluk, hogy mara
dékon élnek, a nevelőszülők esténként gyakran elmentek 
hazulról, hároméves kislányukra a két Tumbác gyerek
nek kellett vigyáznia, amíg egyedül voltak, tilos volt 
lefeküdniük, ezért volt Tumbác Andris szinte mindig 
álmos az órákon, egyszer fájdalmasan felszisszent, ami
kor véletlenül a karjához értem, kiderült, hogy végig 
hurkás a háta és a felsőkarja, de azért ne szóljak senki
nek, bizonyára letagadja, ha ebből kérdést csinálok, a jó 
rokonoknak persze kellett a pénz a gyámhatóságtól; Ber
ta Jóska is az örökké álmosak közé tartozott, amikor 
kifaggattam, elmondta, hogy az anyjával meg annak a 
vadházastársával alszik egy ágyban, folyton „lükdösik”, 
tizenhárom éves volt már, őket is meglátogattam egyszer, 
meg kellett ismernem a körülményeket, hogy a fiú szá
mára az ingyen nyaralást kijárjam, három hétig legalább 
nem „lükdösték”, Kapás Marikát nemcsak „lükdösték”, 
„Most te leszel a feleségem”, mondta neki az apja állítólag, 
„és ha anyádnak szólni mersz.. . ”, valahogy így, na nem, egy 
tizenkét éves kislány mégsem találhat ki ilyet, nem is az 
anyjának, Icának vallotta be valahogy, Ica volt az osz
tályfőnöke, de aztán egyedül nem mert elmenni Kapásék- 
hoz, az apa persze tagadott, de nagyon ostobán, „Mi közük 
hozzá?” ordított ránk, mikor sarokba szorult, nyugodtan 
megtehettük a följelentést, be is vallott utána mindent... 
Annyi haszon így legalább belőlem is származott, hogy ezt 
az alakot segítettem a rács mögé dugni. Egyetlen kollégám 
se házalt annyit, mint én, többen fölösleges buzgalomnak, 
bolondériának tartották, érdemszerzési szándékkal ma
gyarázták, persze a regény miatt is csináltam, népszámlálási 
közegnek is azért mentem el tavaly, én kaptam a „Jamát”, a 
legvacakabb városrészt, itt vannak a legkoszosabb utcák, 
töredező léckerítések, málladozó vályogfalak váltják egy
mást, sárga akácok, cscnevész ecetfák, korhadozó, alig nyit
ható kiskapuk, tyúkszaros udvarok, rozzant budik, 
trágyadombok, ragadós kilincsek, avas szagú viaszosvásznak



a konyhaasztalon, zsírfoltos, ízléstelenül tarka falvédő pa
pírok, mosatlan edény, kifutott tej vagy odaégett rántás 
szaga, lcsántult konyhaszékek, salétromtérkép a falon, vak
foltos és légypiszkos tükrök, vásári szentképek, hajzsíros 
párnák, izabellaszínű lepedők, kilógó belű paplanok, kiü- 
rítetlen éjjeli edények, asztmás öregemberek, mozgó szájú 
öregasszonyok, és gyerekek, gyerekek, gyerekek, főleg a 
cigány családoknál, „Talán huszonhét”, mondta egy fia
talasszony vállat vonva, amikor megkérdeztem, hány éves, 
hamar megtanultam, kitől jobb mindjárt így kérdezni, s 
utána kiszámítani a születési évet, volt, hogy az igazolványt 
kértem el, legtöbb baj persze a gyerekek születési ideje 
körül volt, akadt olyan szülő is, aki nem tudta, hogy a két 
porontya közül melyik az idősebb, csodálatos fokozatai 
vannak a nemtudásnak, az évet még úgy-ahogy tudták, de a 
hónapot és a napot.. .  Egy idő múlva, amint láttam, hogy 
kezdődik a plafonnézés, már írtam is be a magam adatait, 
nem tudom, eltúnődött-e bárki is azon a statisztikai hi
vatalban, hogy itt nálunk a Jamában miért született annyi 
gyerek éppen július 4-én, vagy hogy annyi az írástudatlan... 
Ha regényben írnám meg a látottakat, nyilván a szememre 
vetnék, hogy a szemétládában turkálok, csak a mocsok 
érdekel, na igen, jártam rendesebb házakban is, még 
szegényes helyeken is, ahol rend volt és tisztaság, csak hát 
ez oké, minek szólni róla, hiába, ha levest eszem, főleg a 
benne talált hajszálra emlékszem, és ha egyszer tele vannak 
hajszállal a levese-ink. . . Hogy miért is jártam akkor 
ezeken az utcákon, nem egészen a Jamában, kissé beljebb, 
úgy hiszem, kinél is voltam?... Lehet, hogy Berta Jós- 
káéknál, vagy Kapáséknál, alighanem az utóbbiaknál, azért 
gyülemlett úgy föl bennem az indulat, emlékszem, ahogy a 
Marika apjának bamba, brutális arcát néztem, többször is 
kedvem lett volna a képébe mászni, úgy tíz perccel előbb, 
hogy hazafelé az utcán az a kisfiú szepegve mellém sze
gődött, meg akarják verni, kísérjem el, csak a sarokig. . . 
„Kicsoda?” kérdeztem, „egy nagy gyerek” ráparancsolt, 
hogy kérjen otthon füzetre pénzt, ha nem, hát olyat még 
nem kapott, néhányszor a kiflipénzt is elszedte tőle; nagy 
nehezen rávettem, hogy előre menjen, nyilván félt, hogy 
eltűnök a háta mögül, látszólag közönyösen haladtam el



mellettük, amikor a kisfiú a táskájába nyúlva megállt a 
zsarolója előtt, aztán hirtelen visszafordultam, „Szóval te 
szeded cl a kicsik pénzét?”, a suhanc kihívóan rám nézett, 
tenyeresem telibe talált, orra vére eleredt, tökön is rúgtam 
mindjárt, jókora srác volt, meg is verhetett volna, ha időt 
hagyok rá, ezért ütöttem továbbra is, miután nyögve meg
görnyedt, ütöttem, egyre ütöttem azt a hülye barom képét, 
tenyerem iszamós lett a vértől, „Úgy elverlek, hogy engem 
börtönbe, téged kórházba visznek”, ordítottam, mi mást 
tehettem volna, jól tudtam, hogy kétféle embert ismer csak, 
aki megverheti, és akit megverhet.

Semmit se gyűlölök jobban az erőszaknál. Talán a ha
zugságnál is jobban. Végül is a hazugság szellemi harci
eszköz, akár zseniális is lehet.. .

Többnyire kényelemből hazudok csak, olykor, ha az 
igazságot kissé bonyolult lenne megmagyarázni, holmi egy
szerű, kézenfekvő hazugság sokszor időmegtakarítást je
lent, azaz, hogy Henrietté. . . Henriette-nek nem kénye
lemből hazudtam, talán szeszélyből inkább, egészen ár
tatlan hazugság volt, „I am a. . .”, először „bookmaker”-t 
mondtam, vagyis bukmékert, ezután jutott csak eszembe a 
megfelelő szó, „book-keeper”, könyvelő, Henrietté svájci 
létére alig néhány szót tudott németül, az is inkább 
„Schwizer Dütsch” volt, az én angol tudásom meg jobb is 
lehetne, olvasva többet értek, Henrietté a maga orrhangú, 
franciás kiejtésével, de nem túl nagy szókincsével sokkal 
folyékonyabban beszélt, valami bonyolult és magasröptű 
társalgásba így nem is bocsátkozhattunk, mentesültem a 
szokásos, gyakran terhes, értelmet, gondolkodást, tudást 
firtató kényszeremtől, néha csakugyan embertelennek ér
zem, hogy amint megismerkedem valakivel, nyomban a 
koponyáját lékelem meg, orvul, szimatolva pillantok bele, 
mint valami őrizetlenül hagyott fazékba, talán az is tett 
annyira fölszabadulttá, hogy minduntalan egy ősibb, be
széden inneni nyelvhez kellett nyúlnunk; váratlan ötlettel 
mondtam magamat könyvelőnek, átestem a ló túloldalára, 
eredetileg íróként akartam bemutatkozni, de szerencsére 
még idejében rajtakaptam magam, igyekszem kíméletlen 
lenni a kiéléses” hazugságaim iránt, megmondhattam volna 
persze a valódi foglalkozásomat is, de hát kiszaladt a



számon a könyvelő” (talán mert ezt tartom az elképzelhető 
legszárazabb, legsivárabb foglalkozásnak), ragaszkodnom 
kellett hát hozzá. Persze nyugodtan mondhattam volna 
magam írónak, akár még míres írónak is, honnan is tudhat
ta volna Henrietté, hogy létezik egy jugó-magyar irodalom, 
olyan amilyen, de létezik, két nevet ismert csak a magyar 
irodalomból, Alcxandre Petőfi és Lajos Zilahy, valójában 
arról se tudott, hogy Jugoszláviában magyarok is élnek, 
egyszer fölvett az asztalomról egy könyvet (Illyés Hajszál
gyökereit vittem magammal a szigetre, de aztán alig olvas
tam belőle valamit), összehúzott szemmel nézegette, kicsit 
talán rövidlátó lehetett, „What a language is it?”, kérdezte, 
„It’s nőt Yugoslav”, nyilván az ékezetekről jött rá, hogy 
nem „jugoszlávul” írták. „No, it’s Hungárián” feleltem, 
„Oh, you understand alsó Hungárián?”, csodálkozott, „I 
am a Hungárián”, mondtam erre, nemcsak értek nagyarul, 
de az is vagyok, „Really? 1 thoughl, you arc a Yugoslav”, 
nézett rám kissé értetlenül, „Ycs, 1 am”, kicsit nehezen 
tudtam csak megértetni magam, utólag jutott csupán 
eszembe, hogy a „nationality” szó nemzetiséget és állam- 
polgárságot is jelent, de főleg az utóbbi értelemben hasz
nálják, ezután mondtam csak, hogy úgy vagyok jugoszláv és 
magyar egyszerre, ahogy ő svájci francia, persze éreztem, 
hogy ez az összehasonlítás nem mindenben szerencsés. . . 
Henrietté később arra kért, olvassak föl neki néhány sort, 
magyar szót még sohasem hallott, „II sounds very interest- 
ing, its curious, bút. . . trés mélodieux. . .” Dehogy dalla
mos, mondtam kicsit hülyéskedve, csupán ő udvarias, „It’s 
like the frog-.. . ”, azt akartam mondani, hogy olyan mint a 
békabrekegés, de „brekegni” csak magyarul és szerbül tu
dok, mindig az az érzésem, hogy idegen fül számára a 
magyar valami fura brekegésnek hat, túl sok benne az „e” 
hang, Henrietté tiltakozott, a felolvasott sorokon egyál
talán nem érezte ezt, mire elkezdtem neki „eszperente” 
nyelven beszélni, elmondtam az „Erdő mellett nem jó 
lakni” első két sorát, „Berek mellett nem kellemes lennem, 
mert rengeteg csert kell felszeletelnem”, ez nem halandzsa, 
magyaráztam, ez igenis jelent valamit, Henrietté nevetett, 
többször is meg kellett ismételnem a mondókámat, min
den áron meg akarta tanulni, de a nyelve beletört, „It’s



funny, i t ’s really very funny. . persze, hogy „funny”, 
persze, hogy furcsa, mulatságos, mi magyarok már ilyen 
furcsa emberek vagyunk, mondtam ezt Henriette-nek is, 
meg is kérdezte, mit értek ezen, mire visszakérdeztem, 
követi-e a nemzetközi sportered ményeket, főleg a focit, 
nem nagyon?, kár, különben tudná, hogy rengeteg helyzetet 
kihagyunk, akkor is, ha tálcán kínálják őket, sokszor szán
dékosan is, mert ki tudja, mi lesz abból, ha berúgjuk, oda a 
vereség, oda a gyász.. .  Henrietté továbbra is csak nevetett, 
nem vagyok igazi magyar, jegyezte meg, mivel a nála kínál
kozó helyzetet igenis kihasználtam, ahelyett, hogy vereséget 
és a gyászt választanám inkább...  Válogatás nélkül, öm
lesztve érdekelte minden, kérdezgetett a város felől is, ahol 
lakom és dolgozom, vacak egy fészek, mondtam, ronda, 
legfőbb jellemzője a por, nyáron át magasra száll, burok
ként veszi körül a várost, messziről látjuk csak, ha köze
ledünk feléje, nem füst ez, Henrietté, nem szmog, nem, 
csak por, talán sehol sincs még olyan finom, lebegő por, 
mint nálunk, egy-cgy elhaladó kocsi után percekig úszik 
még, nem csupán a tárgyakra telepszik rá, hanem a telkekre 
is, az csőtől meg sárrá lesz, kéreggé szárad, erről is beszél
tem Henriette-nek, volt ebben persze egy jó adag nyavaly
gás is, bár magától jött, spontán nyavalygás volt, ami 
ritkaság nálam, persze, hogy az volt, marhaság, mintha 
bizony a kéreg a mi specialitásunk lenne, mintha a 
svájciak. . . Állítólag köztük vannak a legszőrösebb szívű 
és legfafejúbb nyárspolgárok, nem higgye cl, mondtam 
Henriettének, semmi látnivaló sincs a városunkon, 
nagyon unalmas vidéken fekszik, láthatja, tiszta zöld itt a 
térkép, s ami a térképen zöld, az a legunalmasabb. Azért, 
mert síkság?, kérdezte, ő igenis szereti a síkságot, az az 
érdekes benne, hogy messzire látni. Na persze, mondtam 
erre, messzire látni érdekes lehet olyankor, ha van mit 
meglátni. Henrietté, igen, H enrie tté .. .  vagyis.. .

Megszoktam, hogy Henrietté néha újra Henrietté lesz.
Henriettel Mondd, Henrietté, mit tegyek veled?
Voltak pillanataim, amikor vigyáznom kellett, nehogy 

kiszaladjon a számon ez a kérdés, amikor kénytelen voltam 
félrenézni... Henrietté a sziget nyári vendéglőjének vá
szonteteje alatt tányérja fölé hajolva elmélyülten, majdnem



fontoskodva bajlódik a hallal, kicsit ráncolt homlokú ki
tartással, Henrietté, kezében egy pohár vörösborral, kor
tyainak számát nyeldcklője hullámzásán követem, Hen
rietté ujjai barázdákat vájnak a nedves homokban, négy 
ujjával négyes barázdákat, apró, párhuzamos, éles tarajú 
hegygerincek, széles, kerekded keresztmetszetű teknővöl- 
gyek támadnak az ujjai nyomán, vagy rajzolgat, kereszteket, 
köröket, háromszögeket, betűket, semmi összefüggésben 
azzal, amiről beszél éppen, vagy talán a száján kiejtett 
angol szavak francia megfelelőinek kezdőbetűi, nem tu
dom, Hanriette egy apró, halványzöld kaviccsal játszik, 
hanyatt fekve megpróbálja az orra hegyén megállítani, kan- 
csalit rá, vagy a szobájában, kissé türelmetlen mozdulatok
kal gombot varr a blúzára, krémszínű blúz volt, egyszerűbb 
lenne, ha valami mást venne föl, mondtam neki, nem 
emlékszem már, hová készültünk, talán egy kis sétára a 
forró nap után, hiába, Henrietté ragaszkodott a gomb
felvarráshoz, mindjárt megvan, fél perc az egész, ezek a fél 
percek, percek, öt percek, ezek jelentették leginkább Hen
riettet, ilyenkor volt számomra a legvalóságosabb, szinte 
valószínűtlenül valóságos, háromdimenziós, de több, mint 
amit ez a fogalom a szó optikai értelmében jelent, ta
pintható akkor is, ha ujjheggyel se érek hozzá, puszta 
nézéssel, a pillantás érintésével is, anyagszerű, hűvös, sima 
bőr, meleg hús, pelyhek, pórusok, verejtékmirigyek, haj
szálerek a felhám alatt, idegvégződések, eleven sejtek. . . 
Nem tudom, talán az ideiglenesség okozta Henriette-nek 
ezt a pillanatokra-percekre terjedő felfokozott jelenlétét, a 
tudat, hogy jelenléte hamarosan jelen nem lét lesz, távoliét, 
eltűnés, megszűnés, már csak egy hét, öt nap, négy, kettő ... 
szándékosan, keresve sohasem tudtam rátalálni erre a lég- 
henriette-ebb Henriette-re, még az összeforrósodás, egybe
olvadás, eggyéhasonulás perceiben sem, illetve akkor ez 
természetes volt, keresett, várt, sőt elvárt, míg amúgy ma
gától jövő, fentről hullott, ajándék...  Pedig kerestem, ku
tattam utána, de mintha csak kivételes, ritka pillanatok 
sajátja lett volna, utánozhatatlan, mesterségesen elő nem 
állítható...  Emlékszem, az utolsó éjszaka nagyon meleg 
volt, föl kellett kelnem egy pohár vízért, utána nem csavar
tam le rögtön az ágylámpát, pár percig néztem Henriette-et,



ott volt a fiús, kissé túlságosan is rövid hajával, a kicsit 
húsos ajkával, kitépctlen, a szokásosnál valamivel sűrűbb 
szemöldökével, a lezárt szemhéjával, de éppen csak ott 
volt, tényként, egy adott helyzet részeként, alvása sem volt 
más egy fiziológiai állapotnál, takarójának lassú emelke- 
dése-süllyedése se több annak természetes kísérőjelensé
génél, puszta járuléknál, ott volt, jelen volt, de csak a szó 
fizikai értelmében, egy lány volt csak, egy kedves, idegen lány, 
akinek eltűnése várható és előre beprogramozott, feladata 
pedig eleve az, hogy ne tartson tovább három hétnél, azaz
hogy utána mégis maradjon belőle valami, agyam egy rejtett 
fiókjának egyik kedves, érdekes darabjává váljon, amiről 
olykor lefújogathatom a port, kis ideig elnézegethetem... 
Búcsúzáskor még különösen elérzékenyült se voltam, ép
pen csak nem esett nehezemre megjátszani az elérzéke- 
nyülést.. .

H enrietté.. .
Hetek múlva kaptam csak tőle egy képeslapot, ter

mészetesen a Genfi-tóról, előtérben az ENSz európai szék
házával, a Népszövetség egykori palotájával, háttérben ha
vas alpesi csúcsokkal; rendkívül tiszta felvétel volt, apró 
fehér cirmokként még a távolabbi sziklacsúcsokon is látni 
lehetett a lenyúló gleccserek minden egyes kanyarát, haj
latát, a párkányzatokon, kevésbé meredek részeken meg
telepedett hó foltjait, pontosan megkülönböztetni egymás
tól a sziklák árnyékos és napsütötte részeit. Válaszként 
magam is küldtem egyet, a regényhősnek elképzelt szobrot 
ábrázolta a géppisztolyával, mögötte a városháza a két kis 
hegyes tornyával, valahogy szebb volt a valóságosnál, vagyis 
éppen fordítva -  mint ahogy látványosabb városlátképek 
vagy tájak esetében lenni szokott. „Ez lenne a városom”, 
írtam rá utóiratként, „itt ugyan elég tűrhetően fest, de azért 
elhiheted, hogy ronda”. Azaz: „You can believe it”, „el
hiheti”, angolul csak magázni lehet.. .

Henrietté, istenem, H enrietté.. .
Na persze, Henrietté.. .



Csontsovány gyerekek, megszámlálható bordák, lécvég
tagok, pókhasak, riadl-vádlón világító szemefehérjék, Kon
gó, Biafra, Bangladesit.. .

Ahány felvétel, filmriport, annyi kiirlhatatlan lenyomat 
az agykérgemen, nemegyszer éppen olyankor bukkannak 
elő, ha jóízűt eszem, vagy még inkább, ha jól táplált, 
életvidám arcokat látok a tányér fölé hajolni, erről is írni 
akartam egyszer, valami szélhámosról lett volna szó, aki 
egy emberbaráti szervezet, mondjuk a vöröskereszt embe
rének adja ki magát, távoli földrészek éhezői számára gyűjt 
adományokat, csontvázzá fagyott gyerekek fényképeit mu
togatja, főleg vendéglői asztaloknál, de megánházaknál is 
gyakran felbukkan, lehetőleg ebédidőben, sokkal inkább 
pszichológiai kísérlet ez, semmint pénzszerzési céllal törté
nő szélhámoskodás, feltevése hamar igazolódik, képeivel az 
adakozókat nem annyira szíven, inkább gyomron találja, 
igyekeznek is mihamarabb lerázni, mielőtt a falat kifordul
na szájukból, önleleplcző zavarukat emberünk eleinte kár
örvendve szemléli, de aztán mindinkább beleéli magát a 
szerepébe, mind többet olvas éhezésről, járványokról és 
háborúkról, egyre inkább azt érzi át, aminek az átérzését 
másoktól várta, csalással szerzett pénzét valami nemzetközi 
segélyszervezetnek küldi elv mindhiába, semmi sem segít, 
alig képes néhány falatot is lenyelni, maga is csonttá-bőrré 
fogy, mind hevesebben gyűlöli az evés élvezetébe merülő 
jól tápláltakat, egyensúlyát veszti, egy vendéglőben végképp 
kiborul, asztalra áll és prédikálni kezd, elviszi a rendőrség, 
valahogy így... Váratlanul szűnt meg érdekelni, mintha 
már megírtam volna. Valahányszor azonban zabáló társa
ságot látok, mint valami feltételes reflex, újra felbukkan.

Hajdú Pisti ötlete volt különben, hogy a motelba men
jünk.



Valószínűleg akkor jutott csak az eszébe, amikor még a 
város előtt, a folyópart felé kanyarodó útelágazáshoz ér
keztünk, semmi kedvet se érezhetett a felesége mártír
arcához, bárhol szívesebben van, mint odahaza, alighanem 
a napokban felvett nyereségrészesedés is viszketett a zsebé
ben, csináljunk hát egy kis kitérőt, Dér Sanyi meg sohasem 
elrontója semmi jónak, pár pillanatig habozott csak, amíg 
az Icának szánt magyarázat a fejében összeállt, ami viszont 
engem ille t.. .  lapos volt ugyan a tárcám, de mivel a cehhet 
Pisti vállalta, elvégre miért ne, többnyire azt teszem, amit 
nincs okom meg nem tenni.. .  Pár métert poroszkáltunk, 
csak amíg a dolgot megbeszéltük, utána újra felgyorsí
tottunk, most már a bekötőút jegenyéi közt haladva to
vább; fejszére érett öreg jegenyék szegélyezik itt az utat, 
némelyikük fél oldala egészen száraz már, elrobogtunk a 
kastély mellett is, valaha Zalotay báró tulajdona volt, ma 
részben képtár, részben a művésztelepre ruccanók tanyáz
nak benne, a szobák egy részét meg ki is adják, főleg 
olyanoknak, akik a közeli halastóra kíváncsiak, külföldi 
vadászok is megszálltak már benne néhányszor, öreg fákból 
álló, árnyas park veszi körül, a sötét lombok és vastag 
törzsek közül több helyen a halastó tükre is előcsillant, a 
már hanyatlóban lévő nap fényében sárgán szikrázott, a 
park itt fokozatosan erdőbe megy át, egészen a gátig, 
melyen túl a folyóparti füzes húzódik; itt van a motel is, 
még a gát innenső oldalán, csinos épület, nem rég emelték, 
tájhoz nem illő, meredek alpesi cserépteteje zavar egy 
kissé, motel és halászcsárda egyszerre, de a halételeken 
kívül mindenféle más is kapható, csevapcsicsa és más ros- 
tonsültek, amióta a városban élek, évenként néhányszor 
megfordulok itt, régebben tantestületi kollégáimmal, tavaly 
már inkább Dér Sanyiékkal. . . Negyedórába se telt, máris 
ott ültünk a még fiatalosan világoszöld lombú öreg tölgyek 
alatt, kissé korán érkeztünk, de máris látszott, hogy ma 
teljes lesz az üzem, ilyen szép nyárias szombat este nem is 
volt még ebben az évben, szaporodtak a kocsik a parko
lóhelyen, sűrűsödött a fejek erdeje; úgy látszik, szép szám
mal összeverődnek a regényalakjaim, ötlött fel bennem, itt 
gondoltam először arra, hogy regényt írok a városról, egy 
ilyen estén, elnézve a társaságot, úgy éreztem hatalmas



hálót vetek ki, ráborítom az asztaloknál ülőkre, körös- 
körül gondosan lecövekelem, igen, igen, most aztán a 
kezemben vagytok, egyikőtök se menekülhet, mindnyája
tokat boncasztalomra fektetlek, felnyitom a belsőtöket, 
beletúrok a zsigereitek közé, kipreparálom, formalinoldat- 
ba teszem, ki is állítom őket, valahogy így kezdődhetett. . .  
Nyolc felé már alig lehetett üres asztalt találni, jól táplált 
testek nehezedtek a könnyű kerti székekre, rostonsült hús- 
és hagymaillat keveredett a halászlé felszálló gőzével, zsíros 
torkokból felcsapó italízű nevetés folyt össze a pódiumon 
álló énekesnő hangszórótól torzított műnépdalaival -  első
nek a Čavle fejét szúrtam ki az összetolt asztalok körüli 
vendégseregből, magasra kúszott homloka első pillantásra 
megtévesztő csak, fejalkata félreismerhetetlenül egykori 
alacsony homlokára vall, széles, gömbölyű koponyája vala
mi különlegesen vastag héjú dinnyére emlékeztet, vagy 
inkább kókuszdióra, vastag csontpáncélja mögött csene- 
vész, kocsonyás belső maggal. „Már megint potyázik”, je
gyezte meg Dér Sanyi, „csak tudnám, milyen minőségben”, 
és hát csakugyan, Čavlćnak semmi köze a tésztagyáriakhoz, 
akik a számukra kivételesen fehér abrosszal megterített 
asztalokat körülülték, heten vagy nyolcán is betöltötték a 
vendéglátó szerepét a három olasz üzletember mellett, nem 
számítva a közéjük sodródott Čavlćt, akit mellesleg baráti 
kapcsolatok fűznek a Tésztagyár igazgatójához, új részleg 
építéséről tárgyal mostanában a Tésztagyár az olaszokkal, 
valószínűleg a szokatlan májusi meleg miatt hozták ide a 
vendégeiket. „Alázatos tiszteletem, alelvtárs!”, köszöntem 
gondolatban harsányan Blanariknak, én adományoztam ne
ki az „alelvtárs” titulust, gyakran illettem vele magamban, 
másodízben alelnök már, de volt már párttitkárhelyettes, 
meg a szocialista szövetség titkárhelyettese is, egyszer meg 
a szakszervezet alelnöke, a vadászegyesületben viszont va
lóságos (nem helyettes!) elnök, a sportegyesületben titkár, 
a motorosok szövetségében pénztáros, némelyik tisztsé
géről talán nem is tudok, gyakran szerepel ilyen, olyan, 
amolyan rendezvények védnökeként, szinte nem is értem, 
hogyan képes két ülés között időt szakítani a családi vagy a 
nőügyeire, alighanem ő a legnyüzsgőbb figura a városban, 
éppen csak egy amolyan igazi, élvonalbeli tisztség nem akar



összeállni a funkcióiból, az évek során hőn áhított város- 
elnökségről titokban talán maga is lemondott már, vastag, töpe 
ujjaihoz itt is, ott is, amott is tapad valami, különböző díja
zások, honoráriumok esnek le, összeköttetései csorduló-csep- 
penő csatornákat nyitnak meg, csinos kis családi kertes ház 
sikeredett eddig is már mindebből, szerény villácska is a 
tengerparton, Citroénja vadonatúj, pár éves Opeljét köz
gazdász-hallgató fiának adta, azt hiszem, mindenekelőtt ab
ban különbözik Čavlćt01, hogy főleg az ilyenféle csatornák és 
tapadások kedvéért nyüzsög, szereplési viszketegsége inkább 
csak a kellemessel párosítja a hasznosat, míg Čavlćban mint
ha még parázslana valami az egykori lángok helyén, egyfajta, 
érdekeihez rugalmasan alkalmazkodó jelszó-idealizmus.. .  
Nem, Blanariknak sohasem voltak lángjai, talán még szikrái 
sem, értelmesebb is Öavlénál, akitől meglehetősen távol ült, 
háttal a tésztagyáriak asztalának, mintha csak iránta érzett 
ellenszenvét kívánta volna kifejezésre juttatni, a villanyfény 
éppen ügyeskedő fésű-manipulációkkal sikertelenül leplezett 
tonzúrájára esett, kissé rezesen pirospozsgás, húsos arca vi
szont, formátlan orrával és zavaróan csöppnyi, hátrahúzódó 
áliával együtt árnyékba merült, energikusan gömbölyödő kis 
pocakját, a lecsüngő, tarka kockás abrosz rejtette el, rövid 
ujjú ingétől szabadon hagyott, izmos, sűrű szőrrel borított 
balkaiját az asztalon nyugtatta, jobbjával élénken mutogatott 
valamit; szemben vele Farkas arca teljes fényben volt, magam 
sem tudom, miért látom kissé dencvérszerűnek, nincsenek túl 
nagy fülei, talán mert szokatlanul korai ráncai, hegyes orrával 
a centrumban, egyetlen csomópontba futnak össze, főleg ne
vetés közben szembetűnőek, korábbi sportpályafutása formál
hatta ilyenné őket, amatőr futballistából lett profi politikussá, 
Blanarikkal való barátsága-szövetsége szintén sporteredetű, 
mindkettőjüket a sportügyek legfőbb szószólóiként ismerik, 
ilyen célokra még a sziklából is képesek éltető vizet fakasz
tani, egyesek szerint pár évvel ezelőtt az új kórház építésére 
referendummal megszavaztatott pénzből is sikerült jócskán 
lefaragniuk, a morgolódókat meg érdekes módon éppen 
Čavle tartotta féken, lévén sportrajongása nagyobb Blanarik 
és Farkas iránti gyűlöleténél; egyébként a referendumpénz 
körüli zűrt egyszer a sajtó is pedzette már, csak hát alu- 
székonyak a dolgok mifelénk, ám az újabb referendumot az



iskolák karbantartására már egészen más formában írták 
ki, egy hónapja sincs még, hogy az ívekkel házaltunk, igen, 
nem, ahogy gondolja, nagy kedvem lett volna nemet írni és 
a „nem” mellett agitálni, ne lennék csak expedagógus, bár a 
mimikrimet föladni márcsak a regény miatt sem szerettem 
volna, jócskán akadt „nem” így is a kérdőíveken, Ica pa
naszkodott, hogy megpróbálta a gyerekeknek odaadni az 
íveket, de a szülők aláíratlanul küldték őket vissza, jöjjön 
maga a tanárnő, üzenték, Brica ideje mégiscsak elmúlt már; 
rögtön ráismertem a harmadik asztaltársban. . . Háttal ült 
felém, hullámos ősz haja így is elárulta túloldali, vaskosan 
pisze orrát, négercs ajkait, szürkés, nagypórusú arcbőrét, 
úgy tudom, valóban borbély volt valamikor, innen a ragad
ványneve, ami egy időben mozgalmi fedőnév is volt, később 
állítólag a kötelező beszolgáltatás körül buzgólkodott, ez
után jutott csak szerephez a zárt ajtók mögött, többek 
szerint a város nem egy polgára emlékszik még a tenye
reseire, lehet, hogy Kovács Imre bácsinak is ő adta azt a két 
frászt, magától az öregtől hallottam az esetet Póregyházán, 
évek óta nyugdíjban volt már, mikor odakerültem, mégis 
főleg az idősebb falusiak szemében ő volt igazán a „tanító 
úr”, igen, az öreg Kovács Imre, azaz, hogy Kovaéevié 
Mirko, tizenkilencben vörös szakaszparancsnok volt, fel is 
robbantott egy hidat az előrenyomuló románok előtt, több
ször emlegette ezt a hőstettét, az összeomlás után meg ide, 
a szűkebb hazájába menekült, magyar megszállókra 
számított a háború kitörésekor, ki tudja, hátha a hídrob- 
bantását is megjegyezték maguknak, vagy talán arról is 
hallott valamit, hogy a neve rajta van a feketelistán, nem 
tudhatta, nem üzennek-e át a folyón a Gestapónak, „Úgy 
gondoltam, inkább Kovaéevié Mirko leszek én élve, mint 
Kovács Imre halva”, mesélte nevetve, a felesége horvát nő 
volt, eszéki, ha jól tudom, még Póregyházán se igen tanult 
meg többet magyarul annál, hogy „jó napot” úgyhogy a 
családi nyelv is megfelelt a nevének; társaságba többnyire 
az asszony nélkül járt, valamikor főleg a plébánossal volt 
sokat együtt, kántorkodott is mellette, sokat mesélt arról a 
néhai öreg papról, említette a nevét is, valami németes 
vezetékneve volt, a keresztneve meg Dániel és a pápai 
prelátusi címmel büszkélkedhetett, nagydarab, kövér, szel-



lcmcs ember volt, állítólag nagy műveltségű, mások is 
ilyennek mondták, igen nagy tisztelettel emlegetve, nem
csak Kovács Imre bácsi, aki lelkesen emlékezett vissza a 
lakomáira meg az ivászataira, kedvelte volna a lányokat is, 
nyilván a népszerűsége nyomán terjedt el a Dániel név a 
faluban, egyik-másik viselőjét egybehangzóan a fiának 
mondják.. .  Vagyis hát Póregyháza nagyon is alkalmas volt 
rá, hogy elrejtsen valakit a történelem elől, Kovács Imre 
bácsi meg igyekezett is elrejtőzni előle, csakhogy a törté
nelem, ha kissé késve is, egy vállveregetés erejéig mégis 
utánanyúlt, lehet, hogy éppen arról a bizonyos fekete
listáról került elő a neve odaát, mikor egyszer kiásták a 
veteránokat, de a kitüntetést már csak az özvegyének küld
hették el, három éve lehet, hogy meghalt, el se tudom 
képzelni, milyen arcot vágott volna, ha személyesen kap
hatja kézbe; főleg úgy jelenik meg előttem, ahogy ott ül 
Tóth Piroska és Bíró Imre lakodalmán, azután, hogy ala
posan kivette már a részét a nyolcvan csirkéből, a kilenc 
pulykából, a százhúsz kilós disznóból és a két birkából, túl 
volt már az éneklő fázisán is, ült csak a sátorban, az asztal 
végén, fülében a rezesbandával és a kurjongatással, orrában 
az ételek illatával, a borgőz és az izzadtságszag keverékével, 
ült és nézte a mulatozókat, mereven bámult, szemén a 
részegség kocsonyásán csillogó hályogával, időnként meg
mozduló szájjal, „trágya, trágya”, italosán többnyire ezt 
hajtogatta. „Mit mond, Imre bátyám?”, kérdeztem kicsit 
kötekedve, úgy tettem, mintha nem tudnám, „Semmit, 
fiam, csak azt, hogy trágya”, felelte, „mert minden trágya, 
előbb-utóbb te is megtanulod ezt”. . . Brica állítólag szó 
nélkül lekent neki kettőt, amikor az idézésre megjelent, 
azután mondta csak, hogy a János vitéz miatt, még az 
ötvenes évek elején volt, hogy a Városban a műkedvelők 
előadták a darabot, egyre járták vele a falvakat, Bricáék 
meg persze azt látták csak, hogy huszárok, zászló meg 
minden, akkor elégelhették meg végleg, amikor a vendég- 
szereplésben éppen Póregyháza jött sorra, és mert az öreg 
volt a helyi kultúregyesület elnöke, őt hibáztatták, amiért a 
faluba elhozatta az előadást, nem tudom, lehet, hogy föl is 
mentek a fejekben a gőzök egy kicsit a huszárruhák nyo
mán, végül is a határon túli rádió annak idején láncos



kutyákat emlegetett, na de akárhogy is, gyerekként én 
mindenkitől csakis szidni hallottam a Hájfejűt, emlékszem, 
amikor az öregek a Rajk-pert hallgatták, egy-két mondatát 
én is elkaptam és őszintén sajnáltam, hogy a Hájfejűt nem 
sikerült kinyírni, igen, sokan nem hitték, mennyire le
peregnek rólunk a rádió nyálcseppei, legkevésbé a Brica- 
féle emberek értették ezt, persze, nem tudhatom, hogy 
valóban Brica ütötte-e meg Kovács Imrét, mindenesetre az 
öreg egy hosszú, sovány alakról mesélt, mégis, ha látom, 
akaratlanul a kezére pillantok, talán mert tudom, hogy 
hatvanhatban bizonyos törvénytelenségek miatt menesztet
ték, ezután lett a képviselő-testület jogi osztályának veze
tője, ötven felé járt már, amikor végre megszerezte a jogi 
diplomát; Blanarikkal újabban haverkodott össze, éppúgy 
gyűlöli Čavlet, mint az alelnök, hatvanhatban ugyanis ép
pen Čavle igyekezett a leginkább bemártani, kétségtelenül 
kitűnő érzéke van az átnyergeléshez. Trankulov mérnökre 
Bricáról ugrott át a tekintetem, pár asztallal távolabb ült, 
nemes sasorrával, előkelőén rómaias profiljával felsőbbsé- 
gesen mosolyogva, mint mindig, mintha csak toronymagas 
szellemi kilátóról tekintene le mindenkire, alaptalan, fe
dezet nélküli fölény, bár Trankulov nem tehetségtelen, 
amihez csak hozzányúl, pénzzé válik, különösen két évvel 
ezelőtt a városi tervezőintézet élén kereshetett sokat, az új 
kórház építésekor, amikor a kivitelezés jogát -  sokak sze
rint busás jutalék ellenében -  egy szlovén építővállalatnak 
adta át, valószínűleg jócskán keresett ezen dr. Lipovac 
kórházigazgató is, alacsony, előre görnyedő alakja alig 
észrevehetően púposnak tűnt a szép szál, hátra támaszkodó 
Trankulov mellett, széles, négyszögletes arca csaknem egé
szen elveszett a tányérjáról felszálló gőzben, egész lényével 
az evésbe temetkezett, ügyet se vetett a feleségére és 
Trankulovra, akik mintha összemosolyogtak volna felette, 
de talán csak nekem tűnt így, lehetetlen, hogy ne tudna 
semmit; Trankulov állítólag az anyja miatt maradt agg
legény, túl van már a hetvenen, öreg hölgy, de még jól 
tartja magát, van az arcában valami szikár elszántság, talán 
a korai özvegység keményítette rá a vonásaira, a férje 
hosszú éveken át radikális képviselő volt a háború előtt,



meg polgármester is egy ideig, valóságos kisisten a város
ban meg az egyik legszebb tanya birtokosa is, Stolzné me
sélt róla egyszer, állítólag éppen odakinn volt, amikor a 
tanyáját fclpcrzselték; vadászfegyverével még tán ki is lőtt 
volna az ablakon, mindenesetre a felszabadulás első nap
jaiban tűnt el, feltehető, hogy az özvegye ezután kezdte el 
fojtogatni fiát a szeretetével, nyilván senkit se talált méltó
nak rá, hogy a menye legyen, az pedig...  na persze, amíg a 
barátainak olyan felesége van, mint Lipovacné. . . gyöngy
házfényű bőr, ragyogó fogsor, arcvonásai túlságosan is 
szabályosak, alakja akár királynőinek is mondható, inkább 
hidegséget áraszt, mint vágyakat ébreszt, képzeletem nem 
annyira levetkőzteti, inkább még jobban felöltözteti, hal
csontos fűzót, földet söprő szoknyát, krinolinl ad rá, Ausztriai 
Annává, Álba hercegnővé varázsolja, ápolt mosolygásából, 
gondosan kitépett szemöldökéből is valami hűvös 
céltudatosság árad, ez vezethette akkor is, amikor kezdő 
orvosnőként a kórházban megjelent, hogy dr. Lipovacot 
leválassza első feleségéről, két éve állhat a gyermekrendelő 
élén, te jó isten, mit kereshetnek ezek össze havonta... A 
negyedik asztaltárs jelenlétén csodálkoztam egy kicsit, 
azután ismertem csak rá, hogy kivéve szájából elmarad
hatatlan cigarettáját, megmutatta érdekesen szabálytalan 
profilját, nem tudok róla, hogy Baranovié különösen jóban 
lenne akár Trankulowal, akár Lipovacékkal, lehet, hogy 
véletlenül csöppent az asztalukhoz: szintén mérnök, a 
Szerszámgépgyár technikai igazgatója, sárgás, gyomorbajos 

arcát valahogy rokonszenvesnek érzem, mozgékony 
soványsága, türelmeden gesztusai is igazolni látszanak a 
legendát, miszerint dolgozik, ő a gyár lelke, nem érdekli 
más, csak a munka, többször elutasította már az 
igazgatóságot is, utál minden adminisztratív piszmogást -  
mindenütt akad egy-két ilyen ember is, akiről titokban azt 
tartják, bolond, mellőzhetőnek érzem a pozitív hősöket, 
csak naivvá teszik a művet, ám ha mindenképpen elkerül
hetetlen, hát egy ilyen szüntelenül cigarettázó, félig lyukas 
gyomrú figurát választanék magamnak, érdekes is lenne 
megformálni a munka Don Quijotéját, aki a dolgokat 
nevetségesen komolyan veszi, s képtelen a munkát annak 
tartani, ami: kereseti forrásnak csupán.. .



Váratlanul fclviharzó, hangos röhejhullám, félfordulatot 
kellett tennem, hogy a hangforrást megláthassam. Óriási 
tar diktátorkoponya, hatalmas széles áll, Kozomora, a „Bla- 
gostanjc” birtok volt igazgatója némileg Mussolinire em
lékeztet, egy éve talán, hogy nyugdíjba vonult, többektől is 
hallottam róla, hogy csak a nevét tudja leírni, állítólag a 
titkárnőjével olvastatta föl még az újságol is, vannak dol
gok, amelyeket csak akkor hiszek cl, ha magam győződ
hetek meg róluk, így vagyok azzal a mesével is, miszerint az 
igazgatóbizottság és a munkástanács ülésein sosem mulasz
totta el maga elé tenni a revolverét, valószínűleg csak annyi 
igaz belőle, hogy mindössze négy elemit végzett, és hogy 
elmozdíthatatlanságának tudatában nem tűrt meg ellent
mondást, egyesek szerint a háborúban a legfontosabb életet 
mentette meg, mások szerint a legfontosabbak egyikét csu
pán; valami kétségtelenül lappanghat amögött, hogy teljes 
huszonhét éven át úgyszólván egy kis autonóm fejede
lemség abszolút uralkodója volt, de persze kellett lennie 
benne bizonyos rátermettségnek is, mivel a „Blagostanje” 
messze a város határain túl is fogalomnak számít; talán 
még az sem az ő hibája, hogy pár éve megszűnt a birtok 
iskolájában a nemzetiségi tagozat, természetesen a szülők 
kívánságára; kimondottan sötét históriákat sose hallottam 
róla, úgy látszik, a birtok érdekei szinte azonosultak benne 
a saját érdekeivel; ma is ott lakik a birtok központján, az 
egykori Trankulov-tanyán, ablakából a tanya megrohamo
zóinak tiszteletére emelt emlékműre pillanthat, tekinte
tében talán némi lebecsüléssel a vidék őslakóinak harci 
vállalkozásai iránt; különbeknek köszönheti, hogy szemét 
félig-meddig dinasztiaalapítóként hunyhatja majd le, utóda, 
az alacsony, fekete Bukovié ugyanis, aki szikár, csontos 
feleségével szintén jelen volt, szó szerint benősült az igaz
gatóságba, egy időben nagyon is emlegették, hogy a bir
tokon folyó építkezések anyagának egy része az ő házába 
vándorolt, bizonyára apósának köszönheti az ügy elsimu
lását, vagy talán bankigazgató sógorának is, a Kozomara 
másik vejének; ez nevetett leghangosabban, amikor tekin
tetemet az asztaluk felé fordítottam, hosszú, henger alakú 
feje hátra hanyatlott, szája nagy sötét barlangként a csil
lagosodó égre tárult, feleségét, a másik, kevésbé férfias



Kozomara-lányt azonban hiába kerestem, s hiányzott a 
fiatalabbik (la is, aki a birtok orvosi rendelője élén áll, nem 
beszélve persze az idősebbről, az századosként szolgál vala
hol, egyik unokaöccse viszont, aki friss diplomájával alig 
néhány hónapja foglalta el agronómusi állását a birtokon, 
szerényen az asztal sarkánál ült csak, egy-egy könyvelői, 
raktárnoki vagy munkavezetői beosztás a „Blagostanje” 
állományában állítólag már csak egész távoli és közvetett 
rokoni-baráti kapcsolatot jelent a Kozomara-nemzetséggel, 
kevesebb törzsi összetartás, elvtársak, több Robespierre-i 
megvesztegethetetlenség, legyetek élesebbek a késnél, han
gosabbak a szenvedésnél, mert az ember... na igen, az 
ember másokért él és ez a legszebb mesterség. . . Egyszer 
az iskolával valami munkaakcióra mentünk, kapával a vál
tunkon harsogtuk vidáman ezt a dalt, egészen tele lett vele 
az utca, „Micsoda? Tán a kapálás?” kérdezte tőlünk egy 
szembe jövő asszony nevetve, bizonyára az utolsó sort 
hallotta csupán, „ez a legyszebb mesterség”, erre mi is 
nevetni kezdtünk, később olyan sorokat is énekeltünk erre 
a dallamra, hogy „János bácsi testét fehér kukacok eszik”, 
persze nem menetelés közben, amerikai dallam, hogy ha jól 
tudom, szövege John Brownról, a rabszolgalázadás vezé
réről szól, legelőször azonban a megszállás alatt hallottam 
egy szolgálónktól valami „hazaffyas” szöveggel, „drága szép 
magyar hazánkért, könnyes minden harcos arca. . .”, bizo
nyára a katonáktól tanulta, a „késéles” szöveget meg csak 
később, másodikos koromban a negyedikesektől véltem 
hallani, egy-két szót kaptam csak cl a karénekből, aztán a 
magam feje szerint egészítettem ki őket, „édesem, legyél a 
késnél, inkább mint a szenvedésnél”, nem is gondoltam rá, 
van-e értelme, de azért fújtam, „Na, mondhatom, szépeket 
tanítanak nektek az iskolában”, csóválta a fejét Vilma néni, 
miután elismételtette velem a hallottakat, fel se tételezte, 
hogy én értettem rosszul, bármikor bármin kész volt meg- 
botránkozni, egyszer a Hoffmann meséi Barcarolájának egy 
sora képesztette el, „bűvös éj, szerelmi kéj”, máskor a 
tehenek mesterséges megtermékenyítése, „Nahát, ezt a 
disznőságot, még attól is megfosztani azt a szegény állatot”. .. 
Igen, elvtársak, legyetek késélesek, mindenekelőtt önmaga- 
’okkal szemben, akkor is, ha munkátokat ház és bankbetét



dicsőíti, ne viselkedjetek úgy, mintha nem lenne forrada
lom, mert még kiderül, hogy nincs is, ne mondjátok, hogy ti 
is csak olyanok vagytok, mint a többiek, mert a forradalmár 
éppen a többiek érdekében különbözik a többiektől, külön
ben mindegy, élhettek felőlem akár sáskán is, viselhettek 
szőrcsuhát és szeméremövet, tőletek nekem semmi sem 
elég... Úristen, mi mindent szerettem volna még a regé
nyemben új életre keltett főtéri szobor szájába adni, 
belesajtolni a forradalmár-pózomat, mert hát arról van 
csak szó, hogy szívesen lógatom le a lábamat erkölcsi 
magaslatokról, túl értelmes is vagyok a fenntartás nélküli 
forradalmaséihoz, túl értelmes vagyok, vagy túl hülye, nem 
tudom, mindenesetre rég eljutottam már arra a szomorú, 
vizes síkra, ahol okos fejünkkel biccentve kell meg
értenünk, hogy vályogból nem lesz vasbeton, csak azért, 
mert fel szeretnénk építeni egy felhőkarcolót. így van, igen, 
mindig is tudtam, hogy a hajók elkerülhetetlenül a selejtes 
koponyák zátonyain feneklenek meg, léket kapnak a harci 
hierarchia hegyes, vízalatti szirtjein, elakadnak a harácsolás 
vagy az életvidám habzsolás hínárjában, évezredek munká
jától kialakított reflexek szövevénye állja útjukat, tudom, 
hogy így van ez, érzem, néha szinte a csontjaimban is, 
csakhát én sokáig nem akartam lemondani a forradalmiság 
magasleséről, mert hát az volt csak, nem más, lőállás a 
regényíráshoz. Szerepe is egyszerre szűnt meg a regényem
mel, fölösleges tákolmányként rombolhatom le, darabjait 
hervadt virágként hajíthatom figuráim közös sírjára.. .

A tegnapelőtti szombat este azonban éltek még a re
gényalakjaim, rövid szemlét tartottam csak fölöttük, ki van 
jelen és ki hiányzik, fölényesen hordoztam végig tekin
tetemet az asztalok felett.

Dér Sanyi közben az énekesnőt figyelte. Mintha csak 
orrát kedvenc ételének illata csapta volna meg, nyeldeklője 
gyors hullámokat vetett, szeme csillogni kezdett, arcát vala
mi révülten áhítatos kifejezés öntötte el. Rég ismerem már 
nála ezeket a hirtelen támadó elragadtatott állapotokat, a 
legváratlanabb pillanatokban is képesek bekövetkezni.

-  Ismered? -  kérdezte tőle Pisti.
-  Még nem. De fantasztikus.
-  Sejtettem, hogy annak találod. Ismerem az ízlésedet.



-  Tudsz róla valamit?
-  Fatimának hívják.
-  Miféle szerzet?
-  Fene tudja. Albán vagy török. Azt hiszem, Kosz- 

metből való.
-  Bánom is én honnan való. De fantasztikus.. .
Lehet vagy kilencven kilós, mecklenburgi farával széles 

nyolcasokat rajzolt éneklés közben, hurkás szakácsnőkarja
it kitárta, párnás, rövid ujjú jobbjában csörgődobot rázott, 
vastag nyaka a kelleténél rövidebbnek tűnt, magasra pol
colt kelttészta mellei is valahogy túl hamar következtek 
csupasz, díjbirkozó vállai alatt, oroszlánsörény haja meg a 
fejét növelte aránytalanul naggyá, egészében valahogy torz
nak tűnt, ám Sanyi sokáig képtelen volt levenni róla a 
tekintetét, vonzódik a hájhoz, az intenzív testszaghoz, kicsit 
talán még a torzsághoz is, bár az ízlése kiszámíthatatlan, a 
legellentétesebb típusok is képesek tűzbe hozni, gyakran 
éppen legkirívóbb tulajdonságaik révén, „értesz is te hoz
zá”, mondja rendszerint, ha valamelyik pillanatnyi bál
ványán már csak az ugratás kedvéért is kifogásolok valamit, 
legtöbbször „éppen az a jó”, mint egy kamasz, aki még nem 
szokta meg a saját férfiasságát, belső látómezejének pere
mén szüntelenül csupasz keblek, fenekek, sötét comközi 
háromszögek lebegnek, készen bármikor a középppontba 
ugorni; többször is beszélt arról, hogy „mindenkinél” meg
próbálkozik, „az nem kerül pénzbe” (sokszor szinte csodá
lom, hogy képes mindemellett gondolkodni, pedig nem 
rossz fej, tehetséges közgazdásznak is tartják), a télen 
szerzett egy dán pornólapot, kölcsön kapta valakitől, volt 
benne egy képsorozat, afféle trió, két nő, egy férfi, és 
körülbelül annyi kombináció, amennyi a szereplők száma 
és a számításba jöhető testrészek alapján lehetséges, lega
lább másfél órát vergődtünk, amíg a képeket átfotóztuk, 
madarat lehetett volna fogatni vele, amikor kiderült, hogy 
sikerültek, tulajdonképpen a tanulmányozás kedvéért vet
tem részt ebben a vállalkozásban. „Legközelebb, ha Pestre 
megyünk, magunkkal visszük őket, azt mondják, jó üzletet 
lehet ott csinálni ilyesmivel”, nem tudom, kitől hallotta ezt, 
ma is a Stolzné komódjának fiókjában hevernek még a 
példányaim, épp elegem volt akkor is, amikor a Sanyi négy



üveg alkoholja előkerült a csomagtartóból; szerencsésen 
kiszúrtak minket, Sanyi kínos-kedélyesen mosolygott, félre
húzódva figyeltem csak, ahogy odasúg valamit a kis tömzsi 
hólyagnak, „Mit?! Meg akarja vesztegetni a magyar vám
hatóságokat?!”, csapott fel aztán élesen a vámos hangja, 
továbbra is úgy tettem, mintha az egészhez semmi közöm 
se lenne, de amikor tovább folytatta, hogy „ez itt Magyar- 
ország, nem Jugoszlávia, nem félig Kelet, félig Nyugat”, alig 
tudtam közbeszólás nélkül megállni: „Na, na, apuskám, 
nem kell úgy irigyelni azt a kis Nyugatot tőlünk”, mindig 
megvadulok az ilyen hivatali öntudattól megszállt pofáktól, 
ilyenkor lenne kedvem levegőbe röpíteni minden hatalmat, 
csak mert hitvány kis senkiket ültet nyeregbe, teret ad a 
kackiás fontoskodásnak...  És még ne legyen kedvünk lega
lább regényben megalkotni egy olyan világot, ahol az ilye
neknek kuss!?, emiatt önteném ki gyerekestül a fürösz- 
tővizet, pedig hát az ürge, ahogy mondani szokás, csak a 
kötelességét teljesítette. Nem könnyű megmondani, mi dü
hít jobban, az efféle hivatali buzgóság-e, vagy ha valaki a 
maga zsebére dolgozik inkább. Például az a másik vámos 
egy másik utamon; eleinte még örültem is, hogy a fülkében 
egyedül vagyok, mégis majdnem ezért fáztam rá, egyetlen 
árva százforintosomat apró hengcrecskévé sodorva nadrág
zsebem sarkába rejtettem el, „Fordítsa ki a zsebeit”, „Ké
rem”, hengerecskémct időközben sikerült hüvelykujjam tö
vével a tenyeremhez szorítani, így fogtam a kifordított 
zsebemet, háttal a vámtisztnek, mire ő, hogy miért fordul
tam meg, csakhogy én visszafordulva visszafordítottam a 
zsebeimet is, szerencsém volt, nem követelte tovább a 
kifordítósdit, meglehet, szégyellte magát, pedig a fejemet 
rá, hogy a százasomat magának tarotta volna meg, akárcsak 
később a kalauz a jegy árát, jegyet ugyanis csak a vonatban 
akartam venni, miután átértünk a határon, de a kalauz csak 
átvette a pénzt, „Jegyet majd később a kollégámtól kap”, 
mondta valahogy bizonytalanul, izgulni csak később kezd
tem, mikor már Pest felé jártunk, aztán végre mégis meg
jelent, egyáltalán nem a kolléga, hanem ő maga, „Ja 
persze”, kapott a fejéhez, majd megkérdezte, okvetlenül 
szükségem van-e a jegyre, „Nekem mindegy” mondtam, 
„legfeljebb, ha jön egy ellenőr”, mire megnyugtatott, el



lenőr most már nem lesz, persze értem, hogyne érteném, 
autós-családiházas álmai nyilván neki is voltak, vagy ki 
tudja, talán nem is álmokról volt szó, igazán nem is hara
gudtam rá, Zoli meg nem is csodálkozott különösebben, 
amikor az esetet elmeséltem, „Van ilyen”, jegyezte meg, 
„nálatok talán nincs?”, „Pont ilyenről nem tudok” feleltem, 
„de más hasonlóról éppen eleget”; hirtelenszőke, kicsit 
hadaró beszédű gyerek, vegyészmérnök a Kioinnál, meg
lepett az irodalmi és művészeti jártasságával, fél éve se volt 
tán, hogy az unokatestvéremet elvette, akkor ismerkedtünk 
meg, kicsit már megviselt, kéz alatt vett Warszavájával sok 
felé elvitt, kitűnően ismerte az olcsó és jó helyeket, fölvitt 
az apjához is, akinek remek kisüstije volt, nem nagyon 
kedvelem a rövidet, de ez tényleg, el kell ismerni, a Zoli 
apja meg amolyan igazi öreg pesti szaki, marós volt vala
mikor, mint később megtudtam, az ötvenes években meg 
gyárigazgató, később ő lett a munkásőr-parancsnok az 
üzemben, értelmes, szimpatikus öregnek látszott, eleven 
érdeklődés hajolt ki a tekintetéből, nem hiányzott belőle a 
humorérzék sem, polcain szépszámú könyv sorakozott, bőr
kötéses bordó kötetek a legfelsőn, aranybetűs díszkiadás, 
kissé talán feltűnően nyelhettem egyel; „Úgy látom, észre
vetted a szent szöveggyűjteményt”, jegyezte meg Zoli a 
kocsiban később, „sajnos menthetetlen, de amúgy normá
lis”, egy pillanatig Szofoklészt szerettem volna idézni: „Sok 
csodálatos dolog van a világon, de az ember a legcsodá
latosabb”, de aztán mosolyogtam csak, elvégre az apjáról 
van szó, hanem hogy valaki Sztálint, ma, nem, nem, ilyen 
nincs, talán még egy homokos érzelemvilágába is könnyeb
ben bele tudnám élni magamat. Vagy abba, hogy Dér Sanyi 
úgy odavolt azért a nagydarab énekesnőért.. .

-  Fantasztikus, fantasztikus -  ismételgette, majd ki
jelentette, hogy okvetlenül meg szeretné ismerni, mire Pisti 
megjegyezte, hogy az nem is lesz nehéz, meg persze a többi 
se, erre közbe akartam szólni, hogy igen ám, csakhogy 
Sanyi úgy akar kurvákkal szórakozni, hogy nem fizet, s ez 
már bonyolultabb, viszont sportszempontból csak így ér
dekes, igaz-e Sanyikám, de valahogy fáradtnak éreztem 
magam a máskor szokásos hanghoz, lehet, hogy már ekkor 
felhalmozódott bennem a csömör, unottan hallgattam to



vább Pistit, aki egy hasonlóan kövér nővel való esetét 
kezdte mesélni, alig értettem belőle valamit, inkább az 
arcát figyeltem; szokott módján fecsegett a kicsit rekedt 
tenorján, minden cinizmus nélkül, mert Pisti nem cinikus, 
Pisti ártatlan és természetes, éppen csak mindig Pisti ma
rad, egyetlen pillanatra sem képes önmagából kilépni, be
kapcsolódni mások énjébe, mások érzéseit átélni, önmagát 
mások szemével nézni, alighanem ez jelenti a vadbarom
ságát, mert amúgy átlagosan értelmes, sőt a maga módján 
nem is rossz talán, elméletileg én ezerszer „gonoszabb” 
vagyok, így van, igen, alighanem ez is a lényege a vad
baromságnak, a katasztrófába döntő hülyeségnek, mármint 
az, hogy senki se rossz igazán, csak éppen mindig önmaga 
marad, ezért nem képes Pisti se felfogni semmit, semmit, 
ami Zsuzsában vagy bárki másban végbemegy, sejtelme 
sincs róla, mennyire gyűlölöm, illetve gyűlöltem akkor, ott 
az asztalnál, miközben a kövér nőjéről mesélt, akivel egy 
szlovéniai útján ismerkedett meg, azóta se érezte úgy magát 
senkivel, persze legalább három különböző nőről mesélve 
hallottam már ugyanezt tőle, ki nem állhatom, ha valaki azt 
hiszi, egész galaktikánk a szerszáma körül kering, van 
ebben valami torz és nevetséges, ám mintha csak mind
annyian ezt hinnénk, mert hogy a kultúra, a művészet, az 
irodalom tényleg akörül.. .  Szívszakaszlóan emberi, jutott 
eszembe egyszer a csimpánzok szerelmi életéről olvasva, 
hét hím volt a csoportban és egyetlen nőstény, de azért a 
hímek békésen vártak sorukra, mit tehetünk, úgy látszik, 
ilyen tőről fakadtunk, nincs abban semmi hát, hogy a Pisti 
fecsegését hallgatom, hogy a vacsorameghívását is elfogad
tam, semmi közöm a tulajdon gyűlöletemhez, elvégre en
gem a regényírói szándék vezérel mindenekelőtt, tanú va
gyok csak, kívülálló, félig részese a dolgoknak csupán, 
tanulmányozója még a tulajdon érzéseimnek is, hiába, Zsu
zsa idegen, furcsa, elkínzott arca mindig újra és újra felbuk
kant, akárcsak a magam bamba, elképedt csodálkozása, 
ostobán viselkedtem, jó lett volna kíméletlenebbnek tudni 
magamat, meg kellett volna mondanom neki, hogy rin- 
gyónak tartom, vagy ami rosszabb, szédült tyúknak, bol
dogan alázatos nősténynek inkább. . . Aztán arra gondol
tam, hogy most egyedül van a szobájában, egyedül és



megalázotlan, bármennyire famaszkot viselek is, elég ér
zékeny vagyok ahhoz, hogy tudjam, legkönnyebben a meg
aláztatás érzése sodor közel a végső kilépés gondolatához, 
könnyű a mindig önmaguknak maradó Pisti-féléknek, ben
nük egy ilyen lehetőség föl se merülhet.

Fiókok mélyébe rejtett gyógyszeres dobozokat láttam, 
üvegfiolákat, vattával ledugaszolva.

Hülyeség volt?.. .  Persze hogy az.
Ostoba rémlátás, hisztéria, csakhogy Zsuzsa arcából 

minduntalan Török Jutka arca lett, ezért éreztem úgy, hogy 
igenis ott kellett volna maradnom nála, talán még az 
akarata ellenére is, vigyázni rá, ahogyan Jutkára nem vi
gyáztam, és ahogy vigyáznom kellett volna, mivel az a 
bizonyos dolgozat, bár akkor az mindössze gyerekes érzel- 
gésnek tűn t.. .  Mindig is érdeklődéssel forgattam a tanít
ványaim irományait, egy részük ilyenkor nyílt meg legin
kább, apró kis drámák, családi titkok, tapogatózó szerel
mek, árulkodó vágyálmok bukkantak elő esetlen mondataik 
mögül, csakhogy Jutka nem tartozott a megnyílók közé, 
többnyire lekörmölte csak a maga másfél oldalát, ezért 
lepett meg, „apukám”, írta, mert azért így nevezte a mosto
haapját, „apukám nemrég hazalátogatott”, hozott is min
denfélét, ruhákat, meg egy szép táskát, úgyhogy ő, Jutka, 
egész nap örült, este szomorodott csak el, ágyban volt már, 
azt hitték, alszik, ekkor hallotta először, hagy az anyja is 
kimegy, őt meg a húgával együtt egyelőre a nagyanyjukra 
hagyja, aki „nagyon egyszerű asszony és sok dologban 
ómódi”, „nem mindig ért meg”, de azért „nagyon jó asz- 
szony”, mégis „anyukám észre se vette, hogy sírok. . .”, és 
„néha nagyon elkeseredek, arra is gondoltam már, hogy 
öngyilkos leszek”; ártatlan lélek, gondoltam a füzet fölé 
hajolva, nem ismeri a szemérmet, nem tudja, hogy öngyil
kosságot emlegetni (különösen így, csupaszon kimondva!) 
egy kicsit mindig giccsesnek számít, sokszor még elkövetni 
is, persze, egy időben divat is volt siránkozni a külföldön 
dolgozó szülők után, többször megdicsértem egyik-másik 
ilyen „meghatónak” érzett dolgozatot, ezért néhányan már 
igyekeztek is ilyet írni, másoknak meg csak volt miről 
írniuk, úgyhogy a Jutka suta mondatának talán csakugyan 
semmi köze sem volt a későbbi tetthez, vagyis akkor még



nem, ezćrt is nem vettem túl komolyan, vagy mert. . . Hát 
igen, rendben van, mi sem természetesebb, mint hogy egy 
gyermek ragaszkodik az anyjához, csakhogy én Jutka anyját 
mindig ellenszenvesnek éreztem, torkig lettem vele, vala
hányszor egy szülői értekezleten megjelent, egyszer vala
melyik fiúról volt szó, ó bizony nem sokat teketóriázna, úgy 
elnadrágolná, hogy három napig nem tudna ülni, hol min
ket hibáztatott Jutka gyenge osztályzataiért meg a rend
szeres javítóiért, hol meg: „Lusta a kisasszony, máson jár az 
esze, de majd én előveszem”, egyszer: „Jaj, tudja, úgy 
féltem a kis bogaramat, ha sötétedik és még nincs otthon, 
mindjárt így röszketök”, máskor meg tönkre teszi az „ideg- 
jeit” ez a lány, nem bírom az ilyen kerge anyatípust, 
egyszóval, nem tudtam „ráérezni” Jutka ragaszkodására, 
ezért szóltam az anyjának csak úgy kötelességtudásból, 
mindössze annyit, hogy Jutkát kissé túl érzékeny, kiegyen
súlyozatlan gyereknek tartom, ezért lenne jobb, ha legalább 
a tanév végéig vele maradna. Amennyire tehát lehetett, 
komolyan vettem a komolytalant, talán mert a „kilépés” 
mindig is izgatta a képzeletemet, alighanem már akkor is, 
amikor az öreg Csordást meglestük; nagy sarki kocsmája 
volt az öreg Csordásnak, hosszú, nyolcablakos, sárga ház, 
de aztán lemondta az ipart, hogy a földjéből ne csak öt 
holdat tarthasson meg, titokban folytatta csak az italmé
rést, a házába meg betettek egy rendőrt, akkoriban mesél
ték a lakáshivatal főnökéről, hogy még a kutyák is félnek 
tőle, mert „minden lukat kiad”, behúzzák a farkukat, hogy
ha látják, hiába kapálódzott hát az öreg Csordás, tehe
tetlenül, ökölbe szorított kézzel állt csak a sarkon, amikor 
a kézikocsi befordult, némán nézte az alacsony, őszülő, vál
las rendőrt, ahogy a feleségével meg a két süldőlányával 
leszedegeti a holmiját, s viszi be a házba, az ő házába, a 
várába, a szentélyébe, ősz harcsabajusza szinte kivilágított a 
lilásvörös arcából; két Fazekas gyerekkel néztem a jele
netet, a nálam valamivel idősebb Pistával, meg Ádámmal, 
„Csordás bácsi most elmén és fölakaszti magát”, jegyezte 
meg Pista, amikor az öreg nagy léptekkel elindult kifelé, a 
város széle felé, nem emlékszem már, mennyire hittem ezt 
komolyan, de rögtön benne voltam, hogy utána menjünk, 
„tisztes távolból” követtük, hátra se nézett; látva, hogy az



epresben megáll, a temető melletti mély árokba húzódtunk, 
onnan lestük a kórók és szamártövisek mögül, „Mingyár 
leveszi a nadrágszíjál”, súgta Ádám izgatottan, de az öreg 
Csordás csak állt egy ideig, nagyokat fújt, öklét az ég felé 
rázta, fogalmam sincs, mit teszünk, ha valóban a szíjáért 
nyúl, de amikor visszaindult, egy kicsit mintha még csa
lódottak is lettünk volna. Vagy akár Pintér Kató. Alig 
ismertem, mégis megszállta a képzeletemet. Csupán az 
esete miatt vált emlékezetessé, nevét is csak ezért jegyez
tem meg, három évvel lehetett idősebb nálam, akkor lettem 
felsős, Pintér Kató meg már érettségire készült volna, 
csakhogy ismételnie kellett az évet, mindezt persze csak 
utólag hallottam róla, azt is, hogy többeknek panaszkodott, 
amiért valahányszor hazalátogat, folyton a taníttatása költ
ségeit emlegetik, amióta pedig rosszul állt, hogy „mért 
akartál tanulni, ba nem bírsz?”, azok közé a rendes és 
szorgalmas lányok közé tartozhatott, akik kitartó mago
lással igyekeznek pótolni a hiányzókat, de aztán kiké
szülnek, alighanem éppen a magolástól, állítólag még egy 
„haza ne gyere nekem, ha megbuksz” megjegyzés is el
hangzott volna, úgy mesélték, hogy a szíve állt meg, ugrás 
közben még, vagy a vízbecsapódás pillanatában, ezt ál
lapította volna meg a boncolási jegyzőkönyv, miután a 
testét pár kilométerrel a városunk alatt kifogták, valószínű, 
hogy ez a megálló szív, az irgalmas rémületnek ez a pil
lanata kavart föl és lendítette mozgásba a fantáziámat, 
ezért is szerettem volna megírni az esetet, tizenhat éves, 
gyámoltalan elbizakodottságomban neki is fogtam, de 
negyedóra múlva már kétségbeejtően sutának éreztem min
den soromat, vagyis hát Török Jutkához hasonló eset is 
akad a tárházamban. . . Valóságos kis gyűjteményét raktá
roztam el magamban a kilépőknek, Wolf bácsi például. . . 
Wolfékkal azután kerültem egy házba, hogy elvettem Klá
rit, de már régebbről is ismertem őket, és Wolf bácsi 
mindig nyugodtnak látszott, egyedül a hanyagság miatt 
mérgelődött, mert a bútorgyárban, ahol egy ideig még 
nyugdíjasként is az áru minőségét ellenőrizte, éppúgy meg
követelte, hogy „fütyüljenek” a becsapott szekrényajtók, 
mint mikor még az övé volt a gyár, kicsit talán önámítással 
beszélt arról, hogy annak idején szerették a munkásai, meg



hogy nála nem volt sztrájk, mert ő fizette a legjobb béreket 
a városban, mármint a szülővárosomban, úgyhogy más üze
mek munkásai sztrájktörőknek mondták az embereit, már- 
már a nyelvemen volt, hogy „hát igen, Gyula bátyám, éppen 
itt van a kutya elásva.. de aztán hagytam, már akkor túl 
volt a hetvenen, azt viszont másoktól is hallottam, hogy 
amikor a feleségével együtt elvitték, volt munkásai közül 
többen is kiálltak érte, olyanok is, akik már akkor külön
böző posztokra kerültek, pár hónap múlva ki is engedték 
őket, kiderült róluk, hogy sohasem voltak Volksbund-ta- 
gok, de a házukat meg a holmijukat nem kapták vissza, 
nyilván Vukié miatt, aki egy ideig mindenható volt nálunk, 
szintén az öreg munkásai közé tartozott, és egyesek szerint 
az első napokban három megrakott társzekeret is haza- 
irányított a Wolfék házából, mindenki örült, mikor le
bukott, Bogyó Jóska, a madárfejű újságárusunk (azért 
nevezték így, mért egyszer részegen állítólag kecskebogyót 
evett), diadalmasan lobogtatta a helyi lapocskát: „Vukiéot 
bezárták!”, üvöltözte végig az utcán, de Wolfék továbbra is 
hiába mozgattak meg minden követ, egyszer az apám is 
szerkesztett nekik valami beadványt a ház ügyében, míg 
aztán abbahagyták a kísérletezést, „Én nyugalmat akarok”, 
legyintett Wolf bácsi és a vérnyomására vigyázott inkább, 
da akkor vasárnap délelőtt három pohár sört is megivott, 
aztán hazajött és fát hasogatott, erre még emlékezett... 
Utána hetekig fehér sálat viselt. „Egyszerűen fogalmam 
sincs, hogy történt”, tárta szét a két karját zavartan, ál
lítólag sohase foglalkozott ilyen gondolatokkal, a felesége 
már levágta, mire felértem a padlásra, kerékpáron nyargal
tam a mentőknek telefonálni -  pedig Wolf bácsi valóban 
derűs, kiegyensúlyozott embernek látszott. . .  Vagy alakos- 
kodott volna? Csakugyan, miért ne?. . . Elvégre ki sejti 
rólam, hogy vannak pillanataim, amikor szinte előítéletnek 
érzem, hogy élni kell, hogy néha „betetőző apróságok” 
miatt jön úgy, hogy ah, minek?, odavágni mindent, károm
kodva becsapni magam mögött az ajtót, vagy inkább ele
gánsan távozni, könnyed meghajlással, finom mosollyal 
közölni csak, hogy le vagytok szarva, „komolyan” ugyan 
csak egyszer foglalkoztatott a gondolat, azután, hogy Klári



összekavarta a dolgokat, illetve nem is miatta, inkább a 
regényem miatt, mert mikor a teleírt lapokat újra olvastam, 
akkor láttam csak, micsoda emeletes marhaságot is írtam 
össze, és érdekes, ezekben a napokban Klárit is féltettem, 
tudtam, hogy nagyon megütöttem, amikor nem ütöttem 
meg...  Egyszóval, a kezemet szinte szakadatlanul az oldal
ajtó kilincsén érzem, ezért is vonultathatnám föl hosszú 
kavalkádban a gyűjteményem alakjait, akárcsak a G.A. 
úrban Déry a maga X-ének lelkes halálba masírozóit, és 
persze ezért hiszem másokról is, akkor is, ha egyébről sincs 
szó, mint hogy „egészségesen” kibógjék magukat, csak hogy 
ugyanott folytathassák, ahol abbahagyták. Ugyanott, ugyan
úgy, miért n e .. .

Ma délután is . . .  Nyilván ezért nem tudtam ellenállni a 
kísértésnek.

Dobos Feri, a titkár jelentkezett:
-  Á, te vagy az? -  ismerte föl a hangomat. Annak idején 

Póregyházán elég jóban voltunk.
-  Zsuzsa bent van? -  kérdeztem.
-  Zsuzsa? Melyik a kettő közül?
-  Hát a Kocsis Zsuzsa. Mit akarnék az öregasszonytól? 

-  Eszembe se jutott hirtelen, hogy a póregyházi „Petőfi 
Sándor” általánosnak tulajdonképpen két Zsuzsája van. 
Pedig a savanyú, örökké az epéjére és a részeges férjére 
panaszkodó Lászlóné már akkor is ott volt. -  Bent van?

-  Bent. Adjam?
-  Kéznél van?
-  ó rán  van éppen. De ha akarod.. .  Fontos?
-  Ahogy vesszük. . .  Életbevágónak azért mégsem mon

danám. . .
Egy pillanatig a hangját szerettem volna hallani, de 

aztán a szombat délutáni „Ja, te vagy az?” jutott eszembe. 
Arra gondoltam, hogy az első pillanatban bizonyára azt 
hinné, Pisti hívta föl.

Amikor a kagylót letettem, megkönnyebbülést éreztem, 
de ugyanakkor bizonyos megszégyenültséget is, mintha csak 
valami tiltott és szégyenletes szokáson értek volna; Wolf 
bácsi érezhette magát így, azután, hogy a kórházban egy 
nővér közölte vele: „Hát, bácsikám, maga egy kicsit föl
akasztotta magát”, még talán egy leheletnyi csalódottság is



volt bennem, egészen a kijáratnál voltam már, amikor 
eszembe jutott, amiért tulajdonképpen jöttem, ezután lép
tem csak a tolóablakhoz, ahol a légipostaküldeményeket 
veszik át, pár pillanatig tűnődve néztem a levélre, mintha 
mérlegelném, okvetlenül föl kell-e adnom, de aztán arra 
gondoltam, hogy én mindig csak mérlegelek, alighanem a 
regényeimet is agyonmérlegeltem, ezért párologtak sem
mivé, örökké a cselekvésen innen maradok, és hát miért ne, 
végeredményben nem történik más, mint hogy „átteszem a 
sátramat egy jobb legelőre”, mert természetesen Breitner 
káplán is eszembe jutott egy pillanatra, látásból ismertem 
csak, s főleg Stolznétól hallottam magasztalni, amikor ide 
került, állítólag elég hibásan beszélt magyarul, Zágrábban 
végzett, de aztán belejött, valósággal lázba hozta a templo
mos asszonyokat és nemcsak őket, amolyan igazi modern 
pap volt, értett a gyerekek nyelvén, pingpongasztalt állítta
tott föl a plébánián, meg mindenfélét, nem izgattam ma
gam túlságosan miatta, sőt titokban még szurkoltam is neki 
egy kicsit, elvégre a gyerekek, akiket összefogott, mégis 
csak tartoztak valahová, nélküle talán az utcán csavarogtak 
volna, úgy tűnt, sokat tanultak tőle a Katekizmuson kívül 
is, képzett embernek látszott, külsőre is valahogy intel
lektuálisan hatott, még az is megfordult a fejemben, hogy 
talán megismerkedhetnék vele, mindig is vonzódtam azok
hoz, akik csinálnak valamit, akármilyen ideológiai előjellel 
is, de csinálják, nem én voltam az egyedüli a kollégák 
közül, aki kitűnő pedagógusnak tartotta, olyan vélemények 
is elhangzottak, hogy „Le a kalappal, tanulhatunk tőle”, 
mindössze az öreg Botos kelt ki néhányszor ellene, alig egy 
évig volt csak az igazgatóm, aztán nyugdíjba ment, nem 
tudom, igaz-e, amit róla meséltek, miszerint egyszer régen 
lehordott egy énektanárnőt, mert a gyerekekkel azt énekel
tette, hogy „Égnek a gyertyák az oltár előtt, mégse te leszel 
a párom”, persze, hogy igaz, szinte hallom a harsogó 
hangját: „Mért nem hozott ide mindjárt egy egész temp
lomot, papot, oltárt meg mindent”, vagyis az öreg Botos 
fújtatott csak, kissé még meg is sértődött, amikor a fortyo- 
gására mindössze annyit mondtam, hogy „Mit csinálha
tunk? Minden csapat annyira játszik jól, amennyire az 
ellenfél játszani hagyja. Nekünk kellene jobban játsza



nunk. . Állítólag ugyan a bclügy is cscszegette volna a 
káplánt, amiért túl sokat foglalkozik az ifjúsággal, bár 
lehet, hogy ezt csak azok találták ki, akik mindenáron 
mentséget kerestek a távozására, mindenki úgy tudta, hogy 
csak a frankfurti rokonait ment meglátogatni, általános 
volt hát a megrökönyödés, Stolzné is nyomban leszédült a 
talapzatáról, az öreg plébános ugyanis, aki mindig féltékeny 
volt a káplánja népszerűségére, titokban megmutatta neki a 
Breitner levelét, abban volt az a bizonyos mondat: „Elvégre 
nem tettünk mást, csupán áttettük a sátrunkat egy jobb 
legelőre”? állítólag így, királyi többesben, Stolzné alig tu
dott hová lenni a felháborodástól, máskor behízelgőn du
ruzsoló altja egészen megércesedett, „Meg kellene fojtani 
az ilyen embert” emlegette többször is a kedvenc halálnemét, 
„Higgye el, aranyos Béluskám, én percekig nem tudtam 
szóhoz jutni”, nehezen tért napirendre a történtek fölött, 
egyre tovább folytatta, arról, hogy talán csodálkozom is, 
amiért ezt a dolgot ennyire a szívére veszi, „Csakhát ismer 
engem, tudja, hogy milyen egyenes jellem vagyok”, na 
tessék, a kiváló pedagógus, az idealista, le a kalappal. . . 
Egyszóval, átteszem a sátramat, gondoltam, átteszem és 
egymagám legelek majd a jobb legelőmön, végleg ittha
gyom a nyájamat, itthagyom, mert tisztában vagyok vele, 
hogy se terelőpuliként, se vezérürüként nem tudnám egy
ben tartani, hiába lenne minden csaholás vagy kolompszó, 
cseppenkint elszivárgunk, önként széledünk szét.. .

Kilépve a postáról a főtéri kis parkon mentem át, 
elhaladtam a szobor mellett is, alig álltam meg, hogy ne 
tisztelegjek neki, a fű zöld volt, nagyon zöld, valószínűt- 
lenül zöld, amilyen zöld csak ilyenkor májusban lehet, de a 
gyepágyak sarkát máris letaposták, mint mindig, nehogy két 
lépéssel többet kelljen megtenni, csonkák a fiatal fenyőcs- 
kék is, télen vághatták még le a hegyüket karácsonyfának, 
az aszfalton meg lépten-nyomon papírdarabok, nyalókák 
fadarabkái, üres cigarettásdobozok, itt-ott a fűben is ... 
Úristen, hogy útálom, valahányszor a hazalátogatók arról 
beszélnek, hogy „náluk” micsoda tisztaság van, „Mint a 
patikában”, ők már nem is bírnák ezt, ó az anyátok istenit, 
ó az anyátok.. .



Falak.. .
Szürkék, dísztelenek, durván vakoltak, vigasztalanul cel

laszerű helyiséget zárnak köréin. Ismerős helyzet, nem is 
veszem egészen komolyan, mégis átveszem a titkártól a - 
dossziét, elégedett pillantást vetek a homlokára tetovált 
kasztjelzésre, helyes, rendben van, két kaszttal következik 
csak mögöttem, alacsonyabb kasztbelieket meg se tűrnék 
magam körül, minisztereim valamennyien „II. kategóri
ások”, „I. kategóriás” csak én vagyok, egyetlen tagja a 
magam kasztjának, ennyi csak kijár nekem, végül is a 
világtörténelem legnagyobb forradalmát vezettem győ
zelemre, a ráció, a szellem diktatúráját teremtettem meg, 
olyan társadalmat, ahol az egyetemi rektor, fenét, az elnök 
csemetéjéből is könyörtelenül segédmunkás lesz, ha többre 
nem alkalmas, olyan világot, ahol nincs isten Allahon kívül, 
pardon, nincs érték az értelmen kívül, ez a jelszó ragyog 
mindenütt, ezzel kezdődik és végződik alkotmányunk is, 
pár pillanatnyi révedezés után veszem csak észre, hogy a 
titkárom még mindig szolgálatkészen várakozik, köszönöm, 
elmehet, kinyitom a dossziét, előre tudom, hogy senkinek 
sem kegyelmezek, mégis belelapozok 4 kegyelmi kérvé
nyekbe, elvégre a rend, az rend, a mellékelt fényképeken 
Ćavle arcát látom, aztán Blanarikét, Farkasét, Kozomaráét, 
Gubacskó Bálintét, egymás után tolom félre a kérvényei
ket, főbenjáró ügyek, hamis kasztjelzést tetováltattak a 
homlokukra, kegyelemről szó sem lehet, persze Pisti eseté
ben sem, nála értékesebb, mindenben fölötte álló terem
tésből csiholt szerelmet, vágyakat ébresztett benne, és a 
maga színvonalára süllyesztette le, Zsuzsa képénél pár 
percig elidőzöm, elnézem a kedves félmosolyát, nagyon jó 
felvétel, japános szeme valószínűtlenül élőn csillog, ott 
kaptam le Póregyházán, a Horváthék udvarán, háttérben az



öreg eperfával (azóta kivágták), ez még a régi Zsuzsa volt, 
érdeklődő és lelkesedni tudó, mielőtt még belesüllyedt 
volna a Pisti melletti félboldogságba (külön vétke ez Pis
tinek), őszintén sajnálom, de kétszeresen is bűnös, hülyét 
boldogított és hülyével érezte boldognak magát, ugyancsak 
főbenjáró, hogy miért, azt számtalan beszédemben is 
megindokoltam legalaposabban Összegyűjtött Műveim (bordó 
bőrkötés aranybetűkkel) tizenkettedik kötetében fejtettem 
ki, körülbelül negyven oldalnyi terjedelemben, aforizmává 
sűrített zárómondattal: „Nem az elviselhetetlen, hogy má
sok boldogabbak nálunk, hanem, hogy nálunk ostobábbak 
is azok lehetnek”, áll kiemelve a 736. oldalon, de bele
került az alsóbb kasztok számára készült breviáriumomba 
is, nincs kivétel hát, ugyanezért lapozom tovább Klári és a 
Lófejű kérvényét is, a többibe bele se nézek már, egymás 
után firkantom a nevemet „Az ítéletet jóváhagyta” nyom
tatott sor alá, kihúzom, hogy „kegyelemben részesítette”, 
sietnem kell, kifutottam az időből, pedig az Antiprimitív 
Ügyosztály jelentését sem néztem át még, naponta érkez
nek a jelentések különböző korlátolt elemek kilengéseiről, 
hogy azokról, akik titokban ellenséges indulatokat táp
lálnak a náluk értelmesebbek iránt (a szúrópróbaszerű 
agyvizsgálatok sajnos ezt igazolják) ne is beszéljünk, mel
lettem hangtalanul működő futószalag, egyetlen mozdulat 
és a dossziék eltűnnek egy nyílásban, a kérvények szét
válogatása már a computer dolga, ha ugyan akad dolga 
egyáltalán, mivel az elfogadott kegyelmi kérvény kivételes 
esetnek számít, „Az ítélet végrehajtandó”, fut az utasítás 
integrált áramkörökön, telex kopogja le a központi fegy- 
házban, sima és olajozott az ítéletvégrehajtás is, automata 
berendezés továbbítja az elkábított elítéltet, fájdalom és 
szemtanúk nélkül történik minden.

Felállók, vigyázzba vágom magam, némán a falat bámu
lom. Egyperces hallgatás mindenkinek kijár, és egynapos 
böjt is -  ma kedd van, kedden írok alá, kedden csak vizet 
iszom. Török Jutka percek múlva jut csak eszembe. Több 
nevet el se olvastam, Török Jutka nevére mégis emlékszem, 
épp csak megfeledkeztem róla, hogy idegen állampolgár, 
nem játékszer, komolyan kell vennem, diplomáciai immu
nitást élvez, nem ítélhetem el, legfeljebb kiutasíthatom,



sebesen tárcsázok, de csak szaggatott búgás, mi ez, ki 
merészeli használni az én személyes, elnöki vonalamat, 
hallatlan, merénylet, összeesküvés, búgás, búgás, búgás to
vábbra is, búgás, bőgés, bőgő részeg ének, állati üvöltés, 
botorkáló léptek, káromkodások, scrcegő vízsugár az asz
falton, na tessék, már megint, istenem, elvtársak, miért 
hagyjátok őket a szarban, csináljatok velük valamit, hogy 
embernek tudjam érezni őket, azaz hogy hálás lehetek, 
amiért felébresztettek ebből a hülye álomból, egyre kísért, 
amióta a fantasztikus regényemet abbahagytam, mintha 
csak helyette öklendeném föl, újabban Török Jutkával 
kombinálódik, papucsomat elrúghattam valahová, sarkamra 
lépek, hideg a folyosó köve, a torkomon lefolyó víz hidege 
viszont kissé megnyugtat, fél három, gondoskodnom kellett 
volna altatóról, nem remélhetem többé a regényem meg
születését álmatlan éjszakáimtól, régebben gyakran föl
keltem és megírtam egy-egy részletet, de csak részletet, 
mindig csak részletet, többnyire úgy, hogy nem tudtam, 
mire is lesz jó, ennek most vége, reggel viszont.. .  reggelre 
össze kell szednem magam, nem bliccelhetek el még egy 
napot, be kell mennem a hivatalba, ha másért nem, beteget 
jelenteni, alighanem csakugyan az is vagyok, egy kis ideg
csillapító mindenképpen rám férne, kikészültem, kétség
telenül kikészültem, kórházba megyek, szanatóriumba, dili
házba, néha szinte kísértést érzek a totális bedilizésre, 
dili-izzadmánnyal venni körül magam, dili-szálakból szőni 
gubót magam köré, de talán a szabadságomat veszem csak 
ki, vagy be se megyek, a felmondásomat otthonról is el- 
küldhetem, haza menekülök, még ma, rögtön, azonnal, 
mindjárt.

Haza?.. .  Rendben van, így is mondhatjuk.
Mondjuk, hogy sötétedik már, amikor becsengetek a 

zárt kapun, ami számomra mindig nyitva áll ugyan, de az 
öregek többnyire nappal is zárva tartják. Fél percig vára
kozom, esetleg egyig, csoszogó léptek, klaffogó papucstal
pak, vagy puha házicipő, alig hallható nesze; ha papucs, az 
apám, ha házicipó, az anyám.

-  Nahát! Tényleg! Te vagy az?
-  Nahát, én. Tényleg én.



-  Valahogy gondoltam is, hogy jössz... Persze, szom
baton mindig számítunk rád. Csak.. .

-  Csak sokszor hiába. Többször is jöhetnék, tudom ...
Néhány mentegetőző szó, kifogás; nem mindig a leg

szerencsésebbek, gyakran átlátszók.. .
Csakugyan, többször is hazamehetnék, rövidke ugrás 

csak, lóugrás, két kocka előre, egy oldalt, légvonalban 
kurta-ferde egyenes át a folyón, gyakoribbak is lehetnének 
ezek a szombatok, mindegy, majd mondok valamit, nem is 
a szombatról, mert nem várok addig, kissé tehát a szoká
sosnál jobban meglepődnek majd, elegem lett, torkig va
gyok már a várossal, nem bírtam tovább, kivagyok, segít
setek rajtam ... Persze, dehogyis panaszkodom, semmi baj, 
épp csak a szabimat vettem ki előbb, egy kollégám miatt, 
mert ő később szeretné, egyszerre nem mehetünk, nekem 
meg mindegy, „nekik” is, egy hónapig igazán kibírják ma
gyar fordító nélkül, nagyon is vígan, itthon talán egy hétig 
maradok, el se döntöttem még, hová is megyek, időközben 
beérünk, elhaladtunk a szürkületben feketének látszó, 
buxussövénnyel övezett virágágyások mellett, elhajolunk az 
öreg szomorúfűz útracsüngő lombja elől, nem tudom, meg- 
van-e még, szó volt róla, hogy ki kellene vágni már, egyes 
ágai évek óta csupaszon lógnak, a tágas előszobában meg 
mindenütt cserepek, bár ilyenkor már csak az aprócska 
kaktuszok maradnak bent, de ezek mindenütt ott vannak, 
„medvetalpak”, karószerűek, sugarasan szétnyílók, tölcsér- 
szerűen rendezett levelekkel, vagy éppen kehelyre, tuli
pánra, tengeri liliomra emlékeztetők, gömbalakúak, tengeri 
sünök, de a hosszúkásak között akad tengeri uborka is, 
aztán a kandeláberek ezerféle változatai, tüskések, pely
hesek, szőrösek, gyapjasak, egy részük mindig virágban, a 
sarkokban mindenütt virágállványok, elágazók, többeme
letesek, apám leleményes konstrukciói, hosszú polcok a 
falon apró cserepek végtelen sorával, vagy „egyszemélyes” 
kis erkélyek, minden lehetőség kihasználva, alig jut hely a 
fogasnak, télen a kabátomat vigyázva vetem le, nehogy 
valamit véletlenül leverjek; aztán beljebb kerülünk, aki 
bent maradt, mondjuk az apám, talán éppen a tévé elől áll 
föl (a képernyőn esetleg két államférfi csókolódzik), illetve 
fölállt már előbb, fölismerte a hangomat, újra idősebbnek



látom egy kicsit, hiába, kései házasság kései gyümölcse 
vagyok, jobboldali ősz hajcsíkjának ezüstje mintha már 
fehérbe menne át, kissé előrcnyúló, hajlott orra az erős 
állával és a rövid felsőajkával valahogy öregasszonyossá 
teszi, bajusszal szerintem jobban nézett ki, többször aján
lani akartam már, növessze újra, valahányszor megjövök, 
mindig meglepődöm egy kicsit az öregedésén, nem mintha 
pár hónap alatt sokat változott volna, hanem mert gon
dolatban mindig fiatalabb kiadásban idézem föl, félig-med- 
dig a gyerek-, vagy legalábbis a kamaszkori apámat, mintha 
nagyon rég elszakadtam volna már tőle, egyszóval csók, 
üdvözlés, nagyjából ugyanaz a szöveg, mint a kapuban, 
aztán csend, illetve csendet megtörő kérdések, kölcsönös 
hogyvagyok, sokat dolgozom-e, á dehogy, nagy semmittevés 
az egész, érdekel-e a munkám, nem túlságosan, lehet, hogy 
kár volt otthagyni a tanügyet, sajnos a légkör tűrhetetlen 
volt, néhány emberrel lehetetlen volt együtt dolgozni. „És 
akikkel most dolgozol?”, „Most csak a magam dolgával 
törődöm, s nem érzem olyan fontosnak az egészet, hogy 
izgassam magam”, válaszolom, majd hozzáteszem, hogy épp 
elég okom lenne rá; írok-e még?, néha, és csak magamnak 
inkább, vagy valami viccet mesélek felelet helyett, mindig 
szállítok néhányat az időközben hallottakból, egyeseket 
csak az apámnak mondok el (a legkülönfélébb vicceket 
tárolom, aztán kinek-kinek ízlése, előítéletei és színvonala 
szerint), többnyire sikerül feldobni a hangulatot, gátat vetni 
a kérdéseiknek, sokszor még azokat a kérdéseket is a 
levegőben érzem, amelyekről jól tudom, újabban bennük 
maradnak, azelőtt inkább faggattak, miért élek úgy, ahogy 
élek, miért nem próbálom „rendezni az életemet”, külö
nösen az anyám, négyszemközt még mindig tartok tőle egy 
kicsit, higgyem el, nagyon megnyugodna, ha találnék ma
gamnak valakit, azért, mert Klárival nem sikerült, hát 
istenem, még ma sem érti, hogyan történhetett ez, amikor 
Klári igazán helyes volt, ma is barátságosan köszön, én is 
hibás voltam talán, azt becsülöm benne legjobban, hogy 
nem elfogult, nem tartja Klárit egyszerűen kurvának, úgy, 
ahogy azt a fiús anyák óriási többsége a történtek után 
tenné, egyszer kifakadtam, ugyan, hová gondolsz, hol van 
már Klári, ne tarts hülyének és ne nevettesd ki magad,



nahát akkor, annál jobb, dchát miféle élet ez, éveken át 
albérleti szobában... Tekintetem átnyúl fölötte, fogódzót 
keres, istenem, mit tegyek, mondjam, hogy egészen jó kis 
szobám van, összkomfort, koszt, minden, Stolz mama úgy 
gondoskodik rólunk, hogy az édes szülőanyánk se jobban, 
talán még az ágyába is magához venne, ha szépen kérném 
rá, lehet, hogy nem is kellene túl szépen kérnem; vagy azt, 
hogy értsd meg, anyám, nekem nem az kell, hogy család, 
vityilló, kocsi, én magányos farkas akarok lenni, árvából 
lett jó katona, gerilla, igazságtevő szegénylegény, szellemi 
útonálló, nagyvadra induló, lesipuskás vadorzó, akármi, 
csak futószalagon készült termék nem, síneken futó aprócs
ka jármű. Persze, értem is az anyámat, értem mind
kettőjüket, végeredményben nem is vagyok már egészen 
fiatal (erről azonban rendszerint megfeledkezem), hallga
tom hát őket, az óvatos szemrehányásaikat, vagy inkább 
rejtett célzásaikat, például az apám elkésett önbecsmér
lését, hülye mindenki, aki nem csak azzal törődik, hogy 
minél többet kaparjon össze magának és mielőbb, mert ő 
aztán sokra ment vele, hogy csak olyan ügyeket vállalt, 
amelyekben az igazság az ügyfele oldalán állt, mást sem ért 
el vele, mint azt, hogy kartársai a város legélhetetlenebb 
ügyvédjeként tartják számon, semmit se szerzett, csak azt a 
kis szőlőskertet, sokáig ragaszkodott hozzá, akkor is még, 
amikor a vele szemben külön is rosszindulatú adóprés 
miatt már rég okosabb lett volna tőle megszabadulni, ez a 
ház meg, ez is örökség, „az anyádé tulajdonképpen”, bez
zeg, akik a paragrafusok közötti bujócska élvezetéről be
szélnek, és azzal dicsekszenek, hogy olyanokat húztak ki a 
csávából, akikért maguk se adtak volna egy lyukas garast 
sem ... Látszólagos helyesléssel hallgatom, bólogatok, per
sze, igazad van, esetleg megjegyzem, hogy ezt azért jobb 
később megtanulni, jobb később megöregedni, azt már 
csak gondolom hozzá, sohasem volt ügyvédnek való, hiány
zott belőle a mesterségéhez szükséges csavaroseszűség, 
nyilván maga is érezte ezt, ezért is ment később vállalati 
jogásznak, kétségtelenül valami merevség keveredik benne 
bizonyos álmodozó széplelkűséggel és áll össze valami ste
ril és idejétmúlt tisztességgé, alighanem bennem is megvan 
ez, némileg átitatva az anyám vitálisabb, kicsit kacér (vala



ha, azt hiszem, vonzó) simulékonyságával, voltaképpen két 
külön réteg ez, anyám a külszín, mindig éppen az alkalom
hoz és környezethet illő, „mikor milyen”, szándékosan 
„szimpatikus” viselkedésem, még a látszólagos nyeglesé
gem, és az alkalmi bohóckodásaim is, apám a mag, a felszín 
alatti indulataim, a leplezett, kváziforradalmisággá, ironi
kus szkepszissé alakult morális felháborodásaim, mindaz, 
aminek irodalmi vctülctét szerettem volna kicsiholni ma
gamból, vagyis az anyám mintegy bebugyolálja bennem az 
apámat, puha és süppedékeny, de nehezen áthatolható 
védőréteggel veszi körül. . . Mindez átáramlik az agyamon, 
illetve állandó jelenlétként érzem inkább, miközben rá- 
hagyósan az apámat hallgatom, nem szívesen vitatkozom 
vele, már csak a várható rövidzárlatok miatt sem, úgy 
tűnik, olyankor is ellentmondásra gyanakszik, ha szó sincs 
erről, alig kezdek mesélni, máris kiveszi számból a szót, 
„Nem, ez nem így van”, cáfolatként érvel a ki nem mondott 
érveimmel, nem szívesen hozakodok elő a „munkaélmé- 
nyeimmcl”, a „közéleti panaszaimmal” se, igyekszem el
kerülni a „na látod, ezt én rég megmondtam neked”-féle 
megjegyzéseit, azt, hogy előre tudhattam volna, megkímél
hettem volna magam a fölösleges csalódásoktól, „Tudtam 
is, sose voltak túlzott illúzióim”, válaszolom, ha a beszél
getés máris ilyen irányt vesz, és közben érzem, hogy még 
sincs így, több illúzióm van, mint amennyit bevallók, mene
külök az igaza elől, inkább a kaktuszairól kérdezem, szer- 
zett-e új fajtákat mostanában, Német-, Olasz- és Franciaországból 
szokott magvakat hozatni, ettől mindig fel is élénkül, „Ja persze, 
gyere csak”, egyébként lehet, hogy ő is csak kap a témán, 
mindenesetre fölállunk, egymás után vesszük szemügyre a bizarr 
kis növényszörnyeket, neveket említ, Zygocactus truncatus, 
Opuntia rhodanta, Rhypsalis pachiptera, némelyikről büszkén 
jegyzi meg, nálunk csak a legritkábban virágzik, műérdeklő
désem leginkább még ekkor sikerül, dicsérő jelzőket lökök ki 
magamból, felfigyeléseket színlelek, ez itt, nahát ez, ez igazán 
fantasztikus, vagy az ott, hogy is hívják, Echinocactus Williamsii, 
ja persze, közben „pszichoanalitikus” feltevéseim támadnak -  
miért épp ez lett a hobbija, köze van-e a kaktuszok tüskéinek az 
ő tüskéihez...



Anyám halálhíreit is valahogy olyanformán hallgatom, 
mint az apám kaktusz-eseményeit; inkább ezeket, mint 
életem eligazítására irányuló, félénk kísérleteit. Leveleiben 
is sokszor ezekről esik szó, talán mert újságokat szeretne 
közölni velem, X néni évek óta feküdt már szélütötten és 
tehetetlenül, most végre a lánya is fellélegezhet (a lánya 
persze anyám korabeli, dehogy, jóval idősebb nála, te jó 
isten, szörnyedek el, néha csakugyan csodálatos, hogy kik
nek nincsen még anyjuk), Y bácsinak viszont igazán szép 
halála volt, este még senki se gondolta volna, szegény Z 
bácsi, őt meg váratlanul itt hagyta a felesége, pedig hát 
mindenki az 6 halálára számított, mindig rosszul nézett ki, 
sohase volt egészséges, vagy nem emlékszem Z  bácsira, 
ugyan már, dehogynem, hogyne emlékeznék r á . . .  Gyakran 
csakugyan nem bukkan föl ismerős figura az ismerősen 
csengő név mögül, vagy legfeljebb alig látható árnyék, 
máskor viszont... Szcberics bácsi például, pontosabban 
Szeberics Győző, aktív, majd nyugalmazott telckkönyweze- 
tő, iskolatársa volt az apámnak meg évfolyamtársa is, két 
szemeszteren át, ha jól tudom, aztán kimaradt, poroszos 
kefefrizurát viselt, hosszú évekig a helyi dalárdának volt 
oszlopos tagja, emellett pedig bigott katolikus, apám ezért 
gyakran ugratta, hogy vehet komolyan olyasmit, hogy „csak 
katolikus üdvözülhet”, ám ha egyszer ő valamiről kijelen
tette, hogy „ez így van”, hadállásából lehetetlen volt kimoz
dítani, órákon át tudott mesélni egykori nagy evésekről, 
tíz-tizenöt évvel korábban elfogyasztott tojásosvelőket és 
nyúlpaprikásokat emlegetett, illatos gőzeikkel árasztva el a 
szobát körülöttünk, ötéves lehettem talán, amikor anyám 
Petőfi Pusztán születtem című versére tanított, több gye
rekrendezvényen is fölléptem vele, karikás ostorral, len
gemagyarban, „édes”, „aranyos”, „ennivaló” voltam, és otthon 
is mindig szavalnom kellett, ha vendégek jöttek, halálosan 
untam már, egyre nehezebben álltam kötélnek, de Sze
berics bácsi egyre biztatott: „Na, húzd ki magad, és kezd el 
szépen: Le a lanttal, írta Petőfi Antal”, akkor persze nem 
Antalt mondtam, de egy más alkalommal tényleg kivágtam, 
hogy „Pusztán születtem, írta Petőfi Antal”. . . Vagy „Kisa 
néni” (neve a „kisasszony” rövidítéséből keletkezett) arra 
kért, szólítsam így, mert őt mindig így szólították, ő viszont



engem „bélaságom” ellenére makacsul Lacinak hívott: „Te 
nekem Laci vagy, és kész”, nem tudom miféle Lacit 
idézhettem az emlékezetébe, öt vagy hat nyelvet beszélt, 
legjobban olaszul, gyakran fűszerezte a beszédét olasz 
szavakkal, „accidenti”, „vai mallore”, „va bene”, sőt „porca 
Madonna”, kedvelte a szófacsarást is, az olyanféle játé
kokat, mint felcserélt kezdőbetűkkel mondani, hogy „kar
ból szappan” vagy „ingó firma”, ki tudja, talán még a 
gyerekkorából származtak, az ablakot meg szinte mindig 
„ebluk”-nak mondta; hatvanas éveinek vége felé járt, ami
kor megismertem, masszív, férfias jelenség, képzőt végzett, 
de talán egy évig se bírta ki az egyik szülővárosom melletti 
faluban, „Mindig is világot akartam látni, ma che, hogy 
ottmaradjak”, aztán egy gazdag dunántúli földbirtokosnál 
lett nevelőnő, onnan került ugyanilyen minőségben egy 
fiumei csempegyáros családjához, később a gyárba ment át 
hivatalnoknak, tehetsége lehetett az üzlethez, mert sokfelé 
utazott hivatalos megbízásból, cégét egy ideig még Párizs
ban is képviselte, a tulaj halála után meg valósággal ő 
irányította az egész vállalatot, állítólag igen szép összeg 
megtakarított pénze Mussolini Olaszországának összeomlá
sakor úszott el, illetve, amikor a város Jugoszláviához 
került, de ő még ezután, az államosított cégnél is dol
gozott, mindaddig, amíg nem figyelmeztették, hogy már 
nyugdíjba is mehetne, ekkor tért vissza az öreg paraszt
házba, amelyben valaha született, nyelvórákat adott és na
gyokat sétált, nem a városban, inkább a dűlóutakon vagy a 
töltésen, a folyó partján, volt egy hatalmas bernáthegyije, 
vele rótta az utakat; szerettem hozzá angolórákra járni, 
mert mindig valami mesével tarkította őket, csempészésről 
vagy csempézésről, hol arról, hogy valamelyik üzleti útján 
nagy mennyiségű játékkártyát csempészett át a svájci-olasz 
határon, hol pedig arról, hogy a cége egyszer egy elókelő 
bordélyház fürdőszobáit csempézte ki, „Akkor láttam 
belülről ilyen intézményt, meg persze a hölgyeket is, át
tetsző lebernyegben voltak, alatta semmi, de azt fölszala
gozták”; néha még azután is meglátogattam, amikor már 
nem jártam órákra, főiskolás koromban, főleg nyáron, ha 
odahaza voltam, meg még azután is, „Ó, a Laci”, üdvözölt 
örömmel mindig, utoljára akkor mentem el hozzá, amikor



már Póregyházán állomásoztam, csontsovány volt, teste 
valahol az üresen lógó ruhájában veszett el, arca valami 
pergamenttel bevont halálfejre emlékeztetett, és nem is
mert meg, hiába mondtam többször is, hogy én vagyok a 
„Laci”, nem emlékezett rám ... „Istenem, de ha a végén 
láttad volna”, mondta anyám, amikor a haláláról beszá
molt. .. „De akikre a házért rábízta magát, igazán szépen 
gondozták.” Máskor meg: „Ja, igaz, meghalt Czinege, a 
suszter is”, mindig arról mesélt, hogy a fél lábát a hábo
rúban vesztette cl, még az elsőben persze, mások szerint 
azonban ez egy havas árokban részegen átaludt éjszaka 
emléke volt csak; lómészárszék volt a házban, ahol a már 
gyerekkoromban is öreg édesanyjával lakott, „Hány lóerő 
van benned?”, kérdezte, valahányszor a cipőkkel megjelen
tem, rendszeres vásárlói voltunk a lómészárosnak, akárcsak 
ők, csakhogy nekünk mindig a vesepecsenyét tették félre, 
még a jegyrendszer idején volt ez, eleinte nevettem a 
„lóerős” viccén, de később már félve nyitottam be hozzá 
miatta, „Kevesebb pohárköszöntő és több kenyér”, mondta 
egyszer a kocsmában hangosan, a fővárosban éppen magas 
vendég járt, nálunk meg zavarok voltak a kenyérellátás 
körül, egy hónapra ítélték feltételesen, ettől kezdve az 
anyja inkább hazahozta a lapos, negyedliteres üvegeket, 
egyre gyakrabban, talán fél évvel élte túl a fiát, szívós, 
szúrós szemű és nagyszájú öregasszony volt, amíg csak 
fölöslegessé válva össze nem om lott... Sorakoznak, egyre 
sorakoznak a halottak, anyám száján keresztül, vagy tolla 
nyomán búcsúznak tőlem, erőszakkal köszönnek el, a fü
lembe kiáltanak, méltóztassak róluk még egyszer tudomást 
venni, tolakodva még a halálnemüket is tudatják, gutaütés, 
infarktus, szívasztma, agytrombózis, tödőembólia, és per
sze, rák, rák, rák. . . Többnyire a nagyszüleim lehetnének, 
bár ott vannak már köztük a szüleim kortársai is, ők 
azonban inkább csak kisebb-nagyobb betegségekkel szere
pelnek, vagy a családi problémáikkal, de még ha az én 
nemzedékemről, vagy a nálam fiatalabbakról beszél is, 
rendszerint ez is az ő korabeliekkel függ össze, többnyire 
szülői szemléletet tükröz, tudom-e például, hogy Németh 
Pubi Kanadában van, talán fél éve költöztek ki, nagyon jól 
megy nekik, hanem azért az anyjával csúnyán elbánt, egy



szer ugyanis már korábban kinn volt „terepszemlét tar
tani”, de erről az anyja mit sem tudott, azt hitte, csak 
Németországba ment, egészen az utolsó percig nem szólt 
neki. Ha nem halottak, hát eltávozottak.. .

Mindig kiderül, hogy elment valaki, gyerekkori játszó
vagy osztálytárs. Nem kell egyébként otthon maradnom, 
hogy erről halljak.

„Hát te nem tudtad, öregem?, több, mint egy éve már, 
persze, bolond is lett volna az ő szaktudásával. . .”, vagy: 
„Most már megmondhatom.. „Elment”, „Készül elmen
ni”, „Úgy látszik, kifelé gravitál”, legjobb esetben/?/: „Saj
nos, én nem mehetek”. . .  Akadnak persze kivételek, Faze
kas Ádámmal is találkoztam egyszer, sok év óta nem 
láttam, annyit tudtam róla csak, hogy sofőr lett, azt hiszem, 
a kis Klárit kísértem haza Garics Laciékhoz, visszajövet 
köszönt rám, pillanatok múlva ismertem csak rá, nagyon 
megörült nekem, véletlenül éppen a háza közelében futot
tunk össze, be kellett mennem, bemutatott a feleségének 
meg a két kislányának, konyak, fekete, mindkét parkettás 
szobáját meg kellett néznem, de még a konyhában is par
kett volt és szőnyeg, „És, hogy főztök itt?”, mutattam a 
szőnyegre, „Hát szépen, vigyázunk”, nagyon büszke volt a 
házára, igaz, hogy régi anyagból építette, náluk az olaj- 
gyárban ugyanis lebontottak valami öreg csarnokot, ala
posan megszenvedtek, amíg a téglákat megtisztították és 
hazahordlák, dehát a család, a rokonság, majdnem mindent 
maguk csinállak; aztán arról beszélt, hogy amióta az igaz
gató sofőrje lett, sokfelé járt vele, külföldön meg itthon is, 
vasárnaponként is elviszi ide-oda-amoda, egy időben fel
írogatták ugyan a vörös számtáblás kocsikat, de aztán 
abbahagyták, úgy mondják, azóta, hogy egy olyan igazi 
„glavonja” kocsiszáma is a noteszba került, az illető persze 
mindjárt fölhívott valakit, a rendőrre meg „ráhúzták a vizes 
lepedőt”, azóta csend van, „behúzták a farkukat, ej de 
szépen behúzták”, volt valami cinkosan csallósi öntudat a 
hangjában, ahogy erről beszélt, nem megy ő külföldre, 
dehogy megy, két öccse ugyan ott van, hát csak menjenek... 
Na és Gubacskó Bálint, nyilván ő se forgat a fejében ilyen 
terveket, Bödör Anti itthagyott házát tavaly vette meg, azaz a 
felét, mert egy likai mérnökkel osztozik rajta, „Szevasz, öreg



fiú”, vágtam hátba a múltkor, „meg se látod a szegény 
embert”, később meg, miután beültünk egy pofa sörre: 
„Látom, remek színben vagy, hízol a nép zsírján”, egy 
pillanatig mintha azon gondolkozott volna, megsértődjön- 
e, „Hülyéskedek csak, ha nem tudnád”, kurta, kappan
hangé nevetés volt a válasz, „Nálad sose tudja az ember, 
tréfálsz-e vagy komolyan beszélsz”, „De hát ez így is van 
rendjén”, feleltem, „még csak az kéne, hogy ezt is tudd”, 
mondtam neki már olyant is, hogy szerintem a vezetőknek 
nem szabadna élvezni az életet, minél magasabb poszton 
vannak, annál kevésbé, vagyis a kádereket az élet örömeire 
alkalmatlan emberekből kellene összeválogatni, gyakran 
ugrattam így, őt is, másokat is, megfelelő kísérő fintorok 
sáncai mögé húzódva, odahaza mintha „bátrabban” adnám 
át magam a „funkciugratás” örömeinek, jónéhányan az 
iskolatársaim voltak meg nem is függök tőlük, pár napig 
mintha felszabadultabban érezném magam a szegleteikben 
gyerekkoromat őrizgető öreg házak között, némileg talán 
az anyanyelvibb légkör miatt is, persze egyfene, itt is, ott is 
ugyanazok a nyavalyák, öncsalás az egész, legszívesebben 
még a kis Klárival hülyéskedem, okvetlenül nyaralni viszem 
az idén, még ha miatta talán egy Henriette-et mulasztok is 
el, furcsa, hogy csak olyankor érzem fontosnak, ha már 
velem van, az első percekben csak kötelességből hango
lódom rá, aztán belemelegszem a játékba, elfelejtem, hogy 
nem is akartam igazán, érdekes, mintha nyoma se lenne 
bennem a fajfenntartás össztönének, kamaszfejjel is több
ször gondoltam már, hogy az én kedvemért senkinek se 
kellene szülnie, sohase értettem, hogyan kesereghet valaki 
az utódai elmaradásán, hogy az ő nemes fajtája ki ne 
vesszen, micsoda önhittség, férfiakra gondolok persze, nőknél 
ez más, senkitől sem követelném, hogy a kedvemért ne 
szüljön, azt hinni, hogy csak a magunk imádtatásával tölt
hetjük ki a másik életét alighanem még az előbbinél is 
nagyobb önhittség, ezért tettem úgy, mintha örülnék a kis 
Klári jövetelének, pedig csak annyit éreztem, hogy éreznem 
kellene valamit, talán egy kis félelmet éreztem csak, na és 
emlékszem, még a szülészeti osztály folyosóján is az jutott az 
eszembe, hogy fölösleges terhet vállaltam, írói szóki
mondásomat veszélyeztetőt, hát persze, a vértanúálmaim,



ábrándoztam én már arról is, hogy eltömik a szobám 
kéményét, Zolához hasonlóan halok meg , füstmérgezés
ben. . . Egyszóval, a kis Klári főleg olyankor jut eszembe, 
ha hasonló korú kislányokat látok. Például a motelban is ...

Két fürge, örökmozgó kislány. Valószínűllcnül tarká
nak, színesnek tűntek a lámpafénybcn.

Egyikük talán nyolcéves lehetett, szőke kis lófarokkal, 
paprikavörös blúzban és kénsárga szoknyában, a másik 
ötéves-forma, búzavirágkék pulóvere sehogyse illett fehér 
alapon piros pöttyös szoknyácskájához, vastag fekete haj
fonatai nyugtalanul röpdöstek a feje körül; szüntelenül ott 
mászkáltak az asztalok között, felbukkantak, eltűntek, újra 
előkerültek, egy ideig szórakozottan őket figyeltem, vala
mennyire azután is még, hogy Stanojcvié, a „Velepromet” 
üzletvezetője az asztalunkhoz ült, szintén valami társa
sággal volt itt, épp csak átugrott hozzánk, elnézést, de Dér 
Sanyival lenne valami megbeszélni valója, hallotta ugyanis, 
hogy Sanyi gyakran fordul meg Szegeden, ahol olcsóbban 
lehet kéttarifás villanyórához jutni, ő viszont ismer egy 
belgrádi pasast, aki húszezer régiért ellátja a szükséges 
hivatalos jelzéssel, amennyiben tehát Sanyi hajlandó lenne 
egyszer együtt menni vele, nagyon hálás lenne, nem ismeri 
a járást meg persze a nyelvet se, később egy szovjctunióbeli 
társasutazásról mesélt, érdekes volt, de azért Leninből sok 
volt egy kicsit, „Na kraju mi je véé bilo dosta od njega”, 
nem maradt túl soká, fél óráig talán, de amikor Benedek 
Csibit észrevettem, úgy emlékszem, még az asztalunknál 
ült.

Akkor érkeztek, távolabb telepedtek le, csak mikor az 
apja alacsony, köpcös alakját megláttam, bizonyosodtam 
meg, hogy csakugyan Csibi az, ott volt az anyja is meg a 
vékony, szőke, kamaszfiús férjecskéje, afféle családi kiruc
canás lehetett, bizonyára a hajszíne miatt nem ismertem rá 
azonnl, ezúttal fekete volt, a sötét szeme és a barnás bőre 
alapján ítélve alighanem most az eredeti színére festi a 
haját, volt már platina-, arany- és búzakalászszőke is, szal
ma- és citromsárga, sőt kékesfehér, két éve, „az én időm
ben” viszont sötét bronzvörös, röpke eset volt csak, fel
tehetőleg közvetlenül Dér Sanyi után következtem, 6 is
mertetett meg vele, maga is csak futóvendég volt nála, attól



tartok nem merte tovább folytatni, Csibi ugyanis szívesen 
viselkedett kihívóan a feleségekkel, fenyegették már vitriol
lal is, Sanyi meg igyekszik épségben megőrizni a családi 
békét, nyilván ezért is szakított vele, illetve hagyta abba 
inkább, mert Csibit csak abbahagyni volt szokás, vagy ő 
hagyott abba másokat, egyszóval a különbejáratú szobá
jában Sanyi is csak egyszer-kétszer járt, ez a szoba, ez is a 
nevezetességei közé tartozott, épp csak először nem volt 
szerencsém vele, Csibi szinte azzal kezdte, hogy szobafestők 
dolgoznak náluk, pillanatnyilag valamennyien együtt al
szanak, jött volna hozzám is, csakhogy nekem semmi ked
vem se volt rá, Stolzné jclciílétc idegesít, gyakran mások is 
jönnek hozzá tévét nézni, azt hazudtam hát, hogy nem tűri 
az ilyesmit, azt hittük, szép este lesz, Csibi a folyópart felé 
kanyarodott, bezötyögött a füzesbe, leoltotta a reflektoro
kat, ekkor vettük észre csak az első esőcseppeket, nem 
sokára dobolni is kezdtek a kocsi tetején, egész éjszaka 
zuhogott, kényelmetlenül szorongtunk, lehetetlen helyzet
ben, odabent szinte elviselhetetlenül meleg lett a levegő, a 
kocsi belseje a kigőzölgésünkkel telt meg, az cső miatt még 
az ablakot is csak pillanatokra ereszthettük le; ennek el
lenére ritka ünnepi formába lendített, végig kezében tartot
ta a vezérszólamot, erősen közepes kannak tartom magam, 
de ez a Csibi talán még egy kőszoborba is képes lett volna 
mindig újra és újra életet verni, makacs daccal duzzasztott 
daliává, dagasztott diadalmas Dugó Danivá...  Hajnali ket
tő után gyújtotta be csak a motort, alig tudtunk kikec
meregni a sárból, kiszáradt a szánk, Csibi kijelentette, hogy 
„meghal” szomjan, tettünk egy kis kitérőt a motelig, de 
már zárva volt, így hát a restibe mentünk, konyakot ittunk 
szódával, rajtunk kívül alig néhányan voltak, a szomszédos 
asztalnál három húsz év körüli srác ült, észrevették Csibit, 
összevigyorogtak: „Gle, gle, Čibika, bogati”, állt volna föl 
kissé ingatagon egyikük, egy farmernadrágos, na még csak 
ez hiányzik, gondoltam, szerencsére a másik kettő vissza
tartotta, Csibi előzékenyen hazafuvarozott, dögfáradt vol
tam, de a zuhanyozástól kissé magamhoz térve láttam, hogy 
lefeküdni sem érdemes már, erőszakkal tartottam nyitva a 
szemem, alig vártam Stolzné kávéját. Még egyszer össze
jöttem vele később, ezúttal már a szobája frissen festett



falai között, nem egészen úgy alakult az éjszaka, ahogyan 
vártam, nyilván, mert vártam rá, azért, és hát az agyam, az én 
bármit is nem megbolygatni képtelen agyam. . . Nem 
emlékszem már, hogyan is kezdtem el, csak a válasza maradt 
meg: „Azt hiszed, nem tudom, hogy nem vagyok normá
lis?”, „Hülyeség”, mondtam erre, „egyáltalán nem érzem 
fontosnak, hogy valaki normális legyen, nem is szeretem a 
normálisokat”, sajnáltam már, hogy nem tudtam ellenállni 
a vesékbe fúró szenvedélyemnek, ha már itt vagyok, vegyem 
olyannak, amilyen, kissé kényszeredetten kezdtem el simo
gatni újra, és utána is igyekeztem gyengéd lenni, többnyire 
már merő tisztességtudásból is végigcsinálok egy kis utó
játékot, még ha ez részemről üres rituálé csak, agyamról 
legtöbbször pillanatok alatt oszlik el a köd, áramkörei 
nyomban a maguk autonóm pályáin indulnak el, egyszerre 
idegennek érzem a másikat, azaz ráébredek az idegen- 
ségére, szó sincs undorról, csupán az egyensúlyérzékem 
indul ellentámadásba ilyenkor, futólag komikusnak tűnök a 
magam szemében, nevetségesnek érzem percekkel előbbi 
hevülésemet, meg a másikét is, belső bosszú lenne ez?, 
talán amiért az imént még tündérlánnyá, istennővé, meg
szentelt edénnyé válhatott a szememben, főleg olyankor, ha 
minden, csak nem az, bizonyára ezt akarom leplezni, ezért 
suttogtam jól kiszámított, cirógató szavakat Csibi fülébe is, 
de még később is a „nem normálisságán” lovagolt tovább, 
halk duruzsolással úgy beszélt róla, mintha csak valami 
jelen nem lévő harmadikról lenne szó, mert hát ő minden 
nadrágtól megbolondul, a férfiak meg mintha rögtön meg- 
éreznék, mi rejlik benne, voltak, akik megkergültek tőle, 
jócskán kapott tőlük verést is, megöléssel is fenyegették 
már, „És hát én is, néha szörnyen undok tudok lenni”, a 
szülei például, főleg az anyja, mindent megtennének érte, 
mások már úgy kivágták volna, hogy a lába se éri a földet... 
Volt egy korszaka, amikor pár hétig egyáltalán nem aludt 
otthon, egy ideig egy kocsmai harmonikással élt együtt, aki 
tíz nap múlva kirúgta, de azután se ment haza, hol itt aludt, 
hol ott, amíg csak a szülei könyörögni nem kezdtek, hogy 
térjen vissza, ekkor zsarolta ki belőlük a különbejáratot 
meg a kocsit is, azóta végleg megtörtek, és tulajdonképpen 
nem jó, hogy ilyen, egyáltalán nem emiatt nem ment a



tanulás se, a kereskedelmiből is kimaradt egy év után, 
egyesekkel volt tele már a félévi bizonyítványa is, állással is 
hasztalan próbálkozott, pedig az apja többször is meg
próbálta elhelyezni, hiába, ott i s . . .  (na persze, gondoltam 
közben, irodai tündérként is csak bizonyos körültekintéssel 
lehet érvényesülni), és hiába próbált meg kitartani valaki 
mellett, pedig megpróbálta, higgyem el, többször is, „Te 
biztosan tudod, mikor volt az, amikor a boszorkányokat 
égették?”, ja persze, a középkorban, hát akkor őt biztosan 
meg is égetik. „Más korban viszont szentnek kijáró tiszte
letben lett volna részed”, mondtam erre, valóságos kiselőadást 
tartottam neki az ősi kultúrák szakrális prostitúciójáról, 
Mezopotámiáról, Indiáról, a görög hetérákról, aztán a pri
mitív népek szokásairól, különféle összeolvasott dolgokat 
szedtem elő, olyanokat, hogy míg a pápuák lányai teljesen 
szabadon élnek, addig egyes beduin törzseknél az anya 
kötelessége elvágni a teherbe esett lánya nyakát, hogy 
bizonyos Etiópiában élő törzsek férfiai bevarrják az 
asszonyaikat, ha hosszabb útra mennek, az eszkimók vi
szont a feleségükkel is megkínálják a vendégeiket, „Nahát, 
akkor majd egy eszkimóhoz megyek, olyanhoz, akihez so
kan járnak”, nevetett, volt humorérzéke, egészen jól el 
tudtam szórakoztatni, később attól melegedett be újra, 
hogy én milyen okos vagyok, azt hiszem, mindenkiben talált 
valamit, ami ajzószerré vált benne...  Bizonyos együtt
érzéssel hallgattam a vallomásait, azaz a fecsegését inkább, 
bár a szenvelgése, a szerepjátszási szükséglete valahogy 
még őszintének is hatott, úgyhogy a kicsit hadaró szavát 
hallgatva meg még utána is, többször azon tűnődtem, vajon 
hol rejlenek Csibi „csibiségének” gyökerei, csalódásban, 
rossz kezdetben, vagy egyszerűen „biológiai kurva” csak, 
alighanem mégis az utóbbi, úgy hallottam, már az 
általánosban is afféle kis Lolita volt, egy tornatanárt 
állítólag miatta ítéltek el, arra is gondoltam, hogy rend
szeresítem ezeket az ágybéli szeánszokat, következetesen 
„megértem”, nem kezelem ringyóként, de féltékeny szerel
mesként, sem, szükségletté fejlesztem benne ezeket a val- 
lomásos együttléteket, idővel akár egyfajta gyóntatóként 
láncolhatnám magamhoz, talán még azt is megtudhatnám



tőle, milyen volt Pisti az ágyban (mert persze Pisti se 
hiányzik közülünk, szépszámú és ütőképes kis szabad- 
csapattá szerveződhetnénk), mi az, ami Zsuzsát hozzá köti, 
intim életének ismeretében Pistit akár nevetségessé is 
tehetném, legérzékenyebb pontján találhatnám el, mert 
ezek a Pisti-félék elsősorban ott sebezhetők, precízen be
irányított ágyúval venném célba, mint Napóleon a Szfinx 
orrát, de persze ez is csak afféle „belső irodalom” volt, 
sokkal jobban szeretem a független lebegésemet, semhogy 
ilyen rögeszmék megszállottja lehetnék, és hát Csibi a bőre 
szegfűszegillatával, a derekam köré kulcsolódó combjaival 
és a fáradhatatlan fenekével talán még erősebb is lehetett 
volna nálam, méltatlanul leigázó hatalom, eltéphctetlen 
ágyék-béklyó, másokkal való osztozkodás miatti gyötrelem
forrás. . .  Semmi kedvem se volt hát bármit is érezni iránta, 
ami szerelemre hasonlít, csak mert időnként lefekszem 
vele, ismerem magam, tudom, hogy nem vagyok képes 
olyan ésszerűen rendezni a dolgaimat, mint ahogyan szeret
ném, alighanem a gazdátlanul keringő és kötődni kész szabad 
vegyértékeim tolnak ki velem, csakhogy én nem kívánok olcsó 
vagy hisztérikus kis ágybamarcsákat a képzeletemmel 
felcicomázni, mert aki nekem kell, egy személyben legyen 
ember és nő, szellem, lélek és test, kristályragyogás, de 
bódító ámbraillat is, szövetséges, fegyver- és munkatárs, de 
játszópajtás és szerető is egyúttal, vagy ha ilyen nincs, hát 
jöjjön akárki időnkénti csillapítónak, bárkivel helyettesít- 
hetően és anélkül, hogy a fejem hidegségét veszélyeztetné, 
nem tűröm el túlsó végem, lenti ellenfelem, hülye pólusom 
uralkodását, koncot neki, aztán pofa be, alighanem ezért 
tépek szét már az elején minden kapcsolatot, nem is min
dig tudatosan, „mindannyiunk Milicájával” is például. . . 
Másnap délelőtt, vagyis a Frankfurtban időző Stolzné 
szobájában töltött éjszakát követően, amikor pár percre 
magunkra m aradtunk a tanáriban, odajött, hozzám 
törleszkedett, láthatóan kész lett volna egy kis improvizált 
nyalakodásra, én azonban kedvetlenül valami olyasmit 
mondtam, hogy mindennek megvan a maga ideje és helye, 
szegény Milica, mintha csak arcul ütötték volna, pillanatok 
alatt sértett királynővé lett, sajnáltam egy kicsit, de aztán 
arra gondoltam, na lám, legalább vége, nem kell törnöm a



fejem a befejezésen. . . Ami viszont Csibil illeti, örültem, 
hogy itt a szünidő, rövidesen elutazhatom. A másik kettő 
közül különben Dór Sanyi vette először észre.

Jóval később, azután már, hogy Stanojevié otthagyott 
minket.

-  Na, nézd csak, a Csibi -  hallottam Sanyi hangját.
Erre aztán Pisti is felfigyelt és róla kezdtek beszélni.

Lényegében arról folyt a szó, amit már tudtunk Csibiről, 
hogy amióta férjhez ment, alig látni valahol, úgy látszik, 
kitombolta magát, van ilyen, meg hogy alighanem az apja 
vette kezébe a dolgokat, ő beszélte volna rá ezt a zöldfülűt, 
ideje volt már, hogy csináljon a lányával valamit, a srác 
meg, úgy látszik, teljesen beléesett, vagy lehet, hogy csak 
rájött, jó vásárt csinál, nem rossz ilyen házba beülni, az 
öreg Benedek órás- és ékszerészüzlete állítólag nagyon is 
jól jövedelmez (egyesek szerint Mehmeddel is mindenféle 
üzletei vannak, tőle szerzi be az aranyat), a fiú meg akkor 
munka nélkül is volt, nyilván az állást is Benedek papa 
szerezte neki.. .  És hát Csibi egy időben bukott rá, lehet
séges, hogy általában bukik a szűz fiúkra, könnyen meg
lehet, hogy ezt a kölyköt is ő avatta be. De azért kérdés, 
meddig tart ki mellette, ha ugyan eddig kitartott. Nagyjából 
magam is hasonlókat gondoltam róla korábban meg ott a 
motelban is, miután Csibit észrevettem, de inkább hallgat
tam, később kapcsolódtam csak a beszélgetésbe.

Nem tudom pontosan, mikor, arra se emlékszem tisz
tán, melyikünk beszélt éppen.

-  Csak tudnám, hol találta ezt a szerencsétlent. Szinte 
sajnálom is ezt a kis hülyét.

-  Ismered?
-  Autószerelő a „Motoremont”-nál.
-  Beszéltél vele valaha is?
-  Nem én.
-  Nahát akkor.. .  Honnan tudod, hogy hülye?
-  Aki ilyet elvesz, ugyan m ár.. .
-  Az előbb azt mondtad, egészen jó vásárt csinált.
-  Más értelemben. Tényleg nem csinált rossz üzletet. 

Csakhogy az én gyomrom az ilyet sose venné be.
-  Na persze, a gyomrod.. .
-  így van .. .  És nézd meg a képét.



- É s  te?
-  Én? Mit én? Hogyhogy én?
-  Hát úgy. Szépen. Tulajdonképpen rég meg akartalak 

már kérdezni, hogy viseli el a gyomrod a saját barom- 
képedet.

-  Tessék? Nem értelek.. .
Halkan, nyugodtan beszéltem, hangom sehogysem volt 

összhangban a szavaimmal, valószínűleg ezért nézett rám 
oly értetlenül. Rég szerettem volna már ilyennek látni az 
arcát, vagy úgy általában is egy ilyen arcot, ahogy meg
mered, elsápad, éppen a legmagabiztosabban és legtermé
szetesebben önelégült véleménynyilvánítás után, nem, nem 
hiszem, hogy ennek bármi köze is lett volna a Csibi új
donsült férjéhez, vagy akár magához Csibihez is, egyszerű
en csak úgy „quod licet” alapon bőszültem föl, milyen 
jogon nevez Pisti bárkit hülyének; volt a félbehagyott utó
pisztikus regényemnek egy részlete, egy becsületsértési per, 
ahol a felperes azért perli az alperest, mert az lehülyézte, 
mire a bíróság mindkettőjüknél intelligenciavizsgálatot, az
az „általános személyiségvizsgálatot” rendel el, és mert az 
alperes bizonyult értelmesebbnek, a felperes panaszát el
utasítja, sőt megbünteti, amiért az őt megillető sértés ellen 
tiltakozni mert, elég mulatságos kis részlet volt, lehet, hogy 
ez is közrejátszott, elképzelhető, hogy a viselkedésemet ez 
is befolyásolta, ám a lényeg csakis az, hogy a Pisti pofája 
ebben a pillanatban vált végképp elviselhetetlenné a szá
momra, ha revolverem van, talán úgy lövöm le, unottan, 
vagy legalábbis unottságot szimulálva, ahogyan legyet csap 
agyon az ember, hamar észbekaptam különben, nyomban 
azután, hogy Pisti arcán fölpiroslott az öt ujjam nyoma, 
talán már a csattanás is kijózanított, vagy a Dér Sanyi 
bárgyúságig elképedt, húsos arca, legszívesebben hangosan 
kacagtam volna, úgy nézett rám ijedten, miközben az össze
csapásunk közé feszülő két karja szétnyúlt az asztalunk 
fölött. „Na, mi az, megbolondultál?”, kérdezte, „Valószínű
leg”, eresztettem le a másodszor is ütésre emelt karomat, 
szótlanul mentem végig az asztalok között a felém forduló 
arcok kereszttüzében, sietve menekültem, mégis valahogy 
diadalmasan könnyűnek éreztem magam, mint aki várat
lanul hazatalált, vagy kiürült, nyomás alól szabadult, túlju



tott a zeniten, az orgazmuson, világos, persze, az történt, 
aminek kellett, előbb vagy utóbb, de mindenképpen, és ha 
nem Pistit ütöm meg, hát valaki más, Čavlet vagy Kozo- 
marát, ugyanilyen stílusban, megkérdezve tőlük, miért hi
szik, hogy jogukban áll tönkretenni mindazt, amiért valaha 
meghalni is készek voltak.. .  Fütyörészve mentem az úton, 
majdnem szökdécselve, mint valami hosszú szobafogságból 
szabadult boldog kisgyerek, Hajdú Pisti bordó Fiat-1100- 
asa talán tíz perc után robogott el mellettem, külön él
veztem, hogy mindketten vetnek rám egy pillantást, ar
cukon továbbra is elképedés, de még később is az egész 
négy kilométernyi gyalogút alatt is ilyen könnyed, lebegő 
állapotban voltam, még a regényemet se sajnáltam, bár
mennyire tudtam is, hogy befellegzett az ipari kémke
désemnek, befurakodási kísérletem véget ért, mielőtt még 
igazán bennfentes lehettem volna, és alaposan megismer
hettem volna a klikkek kis játékait, birtokába juthattam 
volna az egész brancs természetrajzának, hogy olyan re
gényt írjak róla, amilyet még senki sohasem, kívül reked
tem, na, nem azért, mert uram isten, mi történt, elvégre azt 
megmagyarázhatnám részegséggel, idegkimerültséggel, más 
vonalon kísérelhetném meg újra a kapaszokodást, más 
városban, ahol nyilván ugyanez a kép, hanem mert cserben
hagyott a híres önuralmam és ami egyszer megtörtént, 
megeshet máskor is, bármikor kiborulhatok. Mindegy, nem 
számít.. .  És még ha megírom is, mi más lett volna ártatlan, 
nevetséges pofonocskánál. Még az ujjaim nyomát se viselte 
volna utána senki.

Amikor Weigl Berci először eszembe jutott, azt hiszem, 
a kaput nyitottam éppen.

Weigl Berci, persze, Kosztolányi Motorcsónak című 
novellájának hőse, érdekes, hogy még a nevét is megjegyez
tem. Szegény, sokgyerekes tisztviselő, aki éveken át kupor- 
gatott pénzén motorcsónakot vesz és aztán semmi se bántja 
már többé, barmi baj érje is, csak arra gondol, hogy neki 
motorcsónakja van. Csakhogy nekem nincs, nem is volt, 
mindössze előlegeztem magamnak a rágondolást. Mindent 
a leendő íróságomra tettem föl, mindent ennek rendeltem 
alá. A munkámat, a barátságaimat, a szerelmeimet. Szándé
kosan téptem el minden kapcsolatszálat, tenyésztettem



magamban a kívülállást, lebegni akartam, egyfajta swifti, 
voltairc-i, shaw-i, dürrenmatti rálátás magaslatáról letekin
teni, ítélni elevenek és holtak fölött. Beleszerettem egy 
magatartásba anélkül, hogy tisztáztam volna, elég erős 
vagyok-e hozzá.

Úgy látszik, hiányzik belőlem valami. Talán a bátorság: 
csodás lehetőségeimet silány megvalósulásra cserélni föl. 
Képtelen vagyok a jövőt jelenre váltani, rettegek, hogy 
semmim se marad, titokban mindig is éreztem önmagam 
csődjét. Ezért bújtam álruhába is, ezért halmoztam a jegy
zeteimet. A haladék kedvéért csupán.

Hiszen eleget tudok, nem? Ismerem a világomat. Ha 
lenne regényem, rég meg kellett volna már írnom.

De hát nincs regényem. Nem is volt. Nem is lesz soha.
Na és? Hát aztán?
Csakhogy képes leszek-e lemondani korunk egyetlen 

nagykorú létformájáról?
Képzelt íróságom belém fészkelte magát. Meg se le

hetek nélküle többé.
Legalábbis nem itt. Távolabb talán inkább.
Ott állok be a sorba, ahol könnyebben lehetek, aki 

sohase akartam lenni, de aki valóban vagyok. Ott leszek 
otthon, ahol idegennek kellene lennem.

Mert ezt a világot csak megírni szerettem volna.
Ezt a világot csak megírni lehet.
Megírni tettek helyett.
Megírni tétlenség helyett.
Arculköpés helyett, pofon helyett.
Seggbe rúgás helyett.
Hülye pofák szétverése helyett.
Gyilkosság helyett, legyintés helyett.
Hallgatás helyett, üresség helyett.
Vegetálás helyett, tényészés helyett.
Megírni anyanyelvűket törők helyett, anyanyelvűket el- 

felej tőknek.
Anyanyelvet elfelcdtetőknek.
Kocsi-, családi ház-, és villatulajdonosoknak.
Kocsiról, házról, villáról álmodóknak.
Még csak nem is álmodóknak.
Betévő falatért küzdőknek, tengödőknek.



Külföldre távozóknak.
Visszatérőknek és vissza nem tőröknek. 
Visszavágóknak és vissza nem vágyóknak.
A halottaknak.
Élve vagy halva születendőknek.
Abortáltaknak és egyéb meg nem születőknek.
A meg sem fogamzottaknak.
Megírni szélirányban vizelőknek.
A „ne szólj szám, nem fáj fejem” egyedül üdvözülő 

híveinek és fejfájós kárhozottaknak.
Megírni írástudatlanoknak.
Vak szemeknek, süket füleknek.
Világtalanoknak, süketnémáknak.
Idiótáknak, vízfejűeknek.
Tökfejcknck, scggfcjcknek.
Fafejeknek, bctonfejcknek.
Fcjrecj tetteknek és fejvesztetteknek.
Fejetlen fejeseknek.
Vállalati igazgatóknak.
Különböző rangú és rendú elnököknek, alelnököknek 

és titkároknak.
Titkárnőiknek.
Menyasszonyaiknak, feleségeiknek, leányaiknak, szere

tőiknek.
A jó édesanyjuknak.
Az úristennek.
Atya-fiú-szentlőleknek, ámen.
Szent Ferencként a madaraknak.
Orpheuszként a köveknek.
A sóhivatalnak.
Megírni vagy megszökni tőle.



Hangom az izgalomtól sipítóssá vált, amikor anyámat 
hívtam.

-  Nézd csak, nézd, púpos tevék.
-  Ugyan m ár.. .
-  De igen. Gyere gyorsan.
-  Nahát, tényleg.. .
Csakugyan tevék voltak, két pár kétpúpú teve egy-egy 

nagy, sátoros kocsi előtt, képről ismertem rájuk. Akkor 
láttam először tevéket, és azóta se kocsit húzni. Bivalyokat 
is láttam, palaszürke bőrükön fényesen csillogott az esővíz.

Szünet nélkül zuhogott az eső ezekben az ólomszürke, 
szeptember végi és október eleji napokban, sűrű, egyen
letes esőfüggöny ereszkedett a földre, kitartóan, megátalko- 
dottan esett, bekényszerítve a négy fal közé, tanítás se volt 
már, menekülteket szállásoltak el az iskolában is, mi mást 
tehettem volna, mint hogy kibámultam az ablakon, és a 
szekerek véget nem érő vagy meg-megújuló sorát néztem, 
szekerek vonultak át a városon, tengelyig latyakos kerekek
kel zötyögtek a sárral telehordott, víztől fekete macska
köveken, hasig sáros, kimerült lovak, ázott emberek, ládák, 
bőröndök, utazókosarak, batyuk, üstök, konyhakredencek, 
tűzhelyek, gyerekek fejére borított takarók, lópokrócok, 
saroglyához kötött, értetlenül bámuló tehenek, boronák 
alatt röfögő disznók, bégető birkák; szüntelenül növekvő, 
pániktól űzött hógörgetegként mentek, egyre mentek nyu
gat felé az ukrajnai, moldvai, romániai, bánáti németek, 
magukkal ragadva a bácskaiak egy részét is, Wiesenmeyer, 
az R-i birtok teljhatalmú komisszárja is ezekben a napok
ban indult el, épp csak átkelt a folyón, de csak a leg
közelebbi faluig jutott el, miután a szülővárosomon át
haladt, állítólag túlságosan megrakta a szekereit, bognár
hoz, kovácshoz rohangált, de mire az eltört kereket meg-



javították, utolérték és R.-be vitték vissza, hogy aztán az 
életet a hasán ugrálva tapossák ki belőle, de nemcsak a 
németek mentek, sokan talán maguk sem tudták, miért, 
alighanem Józsi bácsi se, érdekes, hogy a feleségére, a 
kövér Irén nénire inkább emlékszem, párnás, fehér, vastag, 
ékköves gyűrűkkel megrakott keze valahogy sokkal jobban 
kirajzolódik a szemem előtt, „Van sütemény?”, gyakran 
állítottam be így hozzájuk, hamar megszoktam, hogy vala
hányszor megjelenek, mindig sárgán rengő krémespiték, 
többemeletes tortaszeletek, fehér belsejüket nyálcsordítón 
kibuggyantó „saumrollnik” kínálják magukat, tejszínhabbal 
tetézett földieper- vagy málnahalmok, de a legrosszabb 
esetben is akadt mézescsók vagy aprósütemény, nem tu
dom, vajon Irén néni súlyos, túldúsított konyhája volt-e az 
oka a kövérségének, vagy csupán jellegével, stílusával alkal
mazkodott hozzá, „Jaj de nagy púpja van az Irén néninek”, 
mondtam neki egyszer, aligha voltam több négy vagy öt 
évesnél, egy pillanatig nézett rám, ezután értette csak, hogy 
ez a mellére vonatkozik és kezdett visítani a nevetéstől, 
hájas teste sokáig hullámzott még, nyilván a gyermek- 
telensége miatt volt úgy oda értem; mai fényképein még 
kövérebbnek látszik, szinte elképzelem, ahogy minden lé
pésnél szusszan egyet. Józsi bácsi alakja mintha jóval el- 
mosódottabb lenne, talán mert csak ritkán volt otthon, úgy 
emlékszem, jóképű, barna ember volt és gyakran nagyokat 
nevetett, voltak azonban olyanféle bölcselkedő sóhajai is, 
hogy „hja, a baj az nem vaj”, vagy „a parancs az nem 
narancs”, egyszer meg -  valószínűleg be volt csípve egy 
kicsit -  a „Tejfel toronyról” mesélt nekem, arról, hogy van 
Párizsban egy háromszáz méter magas torony, amit „azok a 
buta franciák” Eiffel-toronynak hívnak, pedig az igenis 
Tejfel torony, mivel a tetején tejfelt árulnak; legjobban 
mégis a lovaira emlékszem, leginkább miattuk szerettem 
hozzájuk járni, talán még az Irén néni süteményeinél is 
jobban, mindig kimentem az istállóba, nehéz, kövér, baráz
dált farú lovai voltak, súlyos patáik hangosan csattogtak a 
kövezeten, felül csúcsban végződő, párnázott nyakhámmal 
és láncistránggal húzták a papírzsákokkal megrakott társze
kereket, apróra metélt, szárított káposzta, sárgarépa, petre
zselyemgyökér volt ezekben a zsákokban, mert a háború



alatt egy időben a hadsereg számára fuvarozott, emlékszem, 
egyszer egy ilyen társzekér elakadt valamelyik mellékutca 
mély sarában, a kocsis meg, ahogy káromkodva verte a 
lovakat, ostorával véletlenül egy papírzsákot is eltalált, s a 
fehér petrezsclyemszelctkék hópehelyként szerterepültek, 
Józsi bácsi meg mindig nagyon dühös volt, ha az emberek a 
lovait verték, „Előttem nem merik őket bántani”, mondta 
egyszer, máskor meg a nagyapámmal néztük egy megint 
csak elakadt társzekerét, „Megmondom a Józsi bácsinak, 
hogy Péter bácsi veri a lovakat”, jegyeztem meg, ám a 
nagyapám azzal intett le, hogy „Nem kell árulkodni, van a 
Péter bácsinak így is elég baja”, szegény nagyapám, kis 
verseket írt nekem annak idején, verses meséket a sétabot 
és az esernyő házasságáról (természetesen a sétabot volt a 
férj és a „szoknyás” esernyő a feleség), egy kiskutyáról, 
amelyik egymás után magyar, német és szerb házba kerül, 
úgyhogy „három nyelven is megtanul”, „Repülünk” című 
versére emlékszem a legjobban, több sora is a fejemben 
maradt, „Úgy csillognak, mint sirályhad”, gyakran bőgött fel a 
sziréna akkoriban, naponként húztak el fölöttünk a gépek 
tompa morajjal, apró, ezüstös pontocskákként, többnyire a 
kertünkből néztem őket, sose mentünk le a pincébe, és 
valóban, a mi kis városunkat nem is bombázták, ezekről a 
gépekről szólt a vers, arról, hogy az ember mindig is repülni 
szeretett volna, ám most.. . , Átokká vált a tudomány legszebb 
találmánya”, hangzott a zárósora, aztán „A Sztréla élete 
folyása”, ez meg egy kozák lóról szólt, ahogy a háború 
sodrával idekerül, „Itt egy buta golyóbis szívét fúrta által, s 
hazájától messzire kinyúlt, merev lábbal”, ilyen verseket írt 
nekem a nagyapám, ő mesélte először az Iliász és az Odüsz- 
szeia tartalmát is, és nekem meg nem is a hős Akhilleusz 
tetszett igazán, hanem a furfangos Odüsszeusz és a „trükk” a 
falóval, pedig ahogy mesélte: „Es akkor kijöttek, a trójaiakat 
leöldösték”, mintha ezzel is a háború ellen beszélt volna, 
többször mondott olyat, hogy az emberi butaság okozza a 
háborút, ő szoktatott rá, hogy minden rosszat a butasággal 
hozzak kapcsolatba, miatta vált szememben a butaság szubsz
tanciává, örök’győztessé, amivel szemben minden megen
gedett valahogy az az érzésem, nem szerethette különöseb
ben Józsi bácsit, túlságosan is különbözött tőle, (anyámban, azt



hiszem, sokkal több van belőle), nem emlékszem, hogyan is 
reagált a távozására, csak az apámra emlékszem, „Ha jön
nek, hát itt lesznek”, ez az oroszokra vonatkozott, Józsi 
bácsi meg: „És te ezt csak így mondod?”, azok közé 
tartozhatott, akik valami „csajkarendszerlől” féltek, de ta
lán Irén néninek is része volt abban, hogy az egyik tár- 
szekerét megrakta, úgy tudom, a szállítóvállalatát is az ő 
hozományából alapította, Németországból jelentkezett ta
lán egy év után, de aztán hosszú időre megint elhallgatott 
és az újabb levele már kintről érkezett -  ekkor már újra 
szállítóvállalata volt, tíz-lizcnkét teherautóval. Később 
megszoktuk, hogy időnként kihív bennünket. Aztán már 
inkább csak engem hívott.

A hosszú, keskeny, fehér boríték hetek óta állt már 
nckitámasztva a repedt márványórának; nem hiszem, hogy 
útban hazafelé akár egy pillanatra is eszembe jutott. Men
tőövnek is azután tűnt csak, hogy a kezembe vettem.

Háromnegyed tizenkettő volt, fáradt voltam, mégis 
éreztem, hogy a történtek után aligha lesz valami az alvás
ból, és egyszer mégiscsak válaszolni kell, miért ne, csakhogy 
csináljak valamit, szokásos mentegetőzéseimmel kezdtem, 
az az előnye az efféle késleltetett válaszolásnak, hogy a fél 
levelet a magyarázkodás töltheti ki, elnézést, Józsi bátyám, 
rengeteg dolgom volt, azaz, hogy túlozni sem akarok, mivel 
az igazat megvallva, előbb is időt szakíthattam volna, vi
szont „tetszik tudni, hogy van ez”, a levélíráshoz hangulat 
is kell, meg hát őszintén szólva (ó áldott töltelékszavak!), 
ami az ismételt szíves meghívását illeti, sokat töprengtem 
rajta, sajnos, az a fajta ember vagyok, aki ilyen nagy 
dologra nem könnyen határozza cl magát, ezért lepődik 
meg talán, amiért köszönettel elfogadom, egyszerre vala
hogy nagyon elegem lett ebből az egész...  Itt egy kis időre 
megállt a golyóstollam, több jelző is eszembe jutott, ám 
végül a „vircsaft”-nál kötöttem ki, na lám, ez az, nem 
hiszem, hogy valaha is használtam, de olyan jó, öreg, 
polgári szó, idős emberektől hallottam csak, nyilván a 
szájuk íze szerint való, „Egyszerre nagyon elegem lett ebből 
az egyész vircsaftból”, írtam, a többi szinte magától ment; 
„Amennyiben tehát Józsi bácsi ajánlata még mindig fenn
áll, örömmel lépnék munkába a cégnél, azt se bánom, ha



egy teherautó vezetését bízza rám”, írás közben elkép
zeltem magam a volán mellett, végtelen, kiégett pusz
taságon át robogok, ingemet időnként vízbe áztatom, fe
jemre is vizes zsebkendőt kötök, nem tudom már, hol is 
olvastam, hogy ez a legjobb védekezés a hőség ellen, két
oldalt kaktuszcsoportok maradnak el, eukaliptuszok és más 
furcsa fák, még a nevüket se ismerem, kengurut is látok 
talán és persze juhnyájakat, marhacsordákat, „Kérem tehát, 
Józsi bátyám, tegye meg a szükséges lépéseket, termé
szetesen, én is ezt teszem.. „Ne haragudjon, hogy ezúttal 
nem részletezem, mi késztetett erre az elhatározásra, túl 
bonyolult lenne elmondani, máskor talán inkább képes 
leszek rá .. . ”, aztán „Irén néninek szeretetteljes kézcsókom, 
bizony, még nem felejtettem el a habostortáit”, üdvözlet, 
csók, ölelés, „Mr. Joseph Matthew” (eredeti családnevét, a 
„Máté”-t, nyilván azért változtatta meg, mert azt ott min
denki „Mét”-nek ejtette volna), 3537, Cummingham Street, 
Adelaide, South Australia”, írtam a borítékra, aztán még 
egyszer,Australia”, nyilván a leghülyébb postahivatalnok is 
tudja, hogy Dél-Ausztrália Ausztráliában van, dehát a rend 
kedvéért csak...  Néztem a borítékra, egyre néztem rá, tíz 
percig is bámultam talán, odakint Geiger-számlálóval kere
sem majd magamban a honvágyat, a leghülyébb érzést, ami 
csak létezik a világon, azt mondják, egyszer kell visszajönni 
csak, hogy ne kívánkozzunk többé vissza, kicsire zsugo
rodott a földgolyónk, bárhonnan visszajöhetek.. .

Csakugyan. Miért ne?
Mondjuk, három év múlva. Öt vagy tíz év után talán 

csak.
Megnézem, hol tartunk, hol tartanak az elvtársak á, 

szerbusztok, elvtársak, hogy vagytok?, csináljátok még?, 
igen?, nahát, ez derék, nem hagyhatjuk abba, ha már 
elkezdtük, nem is szabad talán, de mintha most rendeseb
ben is csinálnátok, helyes, nagyon helyes, kitelne tőlem ez a 
pimasz vállveregetés, sőt, képes lennék örülni is, úgy lát
szik, gyógyíthatatlan vagyok, lehet, hogy csak a kellemes 
csalódás reményében látom sötéten a dolgokat, és ha
marosan történnie kell valaminek, okvetlenül csinálnunk 
kell valamit, ha nem akarjuk, hogy a tutajunk deszkái 
széthullva szerteússzanak, elmerülésre ítélve minket, mind



egy, alászolgája, volt szerencsém, nem hiszem nélkülöz
hetetlennek magam, akármilyen szerepben nem is akarok 
az lenni, lerázok magamról minden lcrázhatót, múlni nem 
akaró bajainkat éppúgy, mint a személyes nyavalyáimat, 
Zsuzsát, Pistit, a regényemet, mindent, Török Jutkát is 
persze, csakhogy Jutka lerázhatatlan, bármikor eszembe 
juthat, bármikor közbeszólhat, mint ahogy akkor is, mikor 
Orbán Tibit hazavezettem, mikor is, februárban, azt hi
szem, amolyan igazi latyakos nap volt, mocskos, sárgás
szürke hókupacok sorakoztak a járda mentén, és mindenütt 
az esőcsatornák gitároztak mellettem, igazán nem tudom 
már, honnan is igyekeztem hazafelé, de sötét volt és Orbán 
Tibi egy házfalnak támaszkodott, félig már elhaladtam 
mellette, amikor észrevettem, meg se ismert mindjárt, hul
larészeg volt, nem is köszönt rám, mint rendszerint, némi 
szemrehányással a köszönéseiben, de mégis úgy, mintha 
elismerné, hogy annak idején nekem volt igazam, végül is 
nem tehettem mást.. .  Szegény Tibi, sokszor mesélt arról, 
hogy azért esik mindig vissza, mert nem láthatja a fiát, nem 
engedi hozzá a volt felesége, de nem akar tudni róla a 
gyerek sem, persze, ez afféle önigazolás volt, nyilván már a 
házassága is ezért bomlott föl, de ha részeg volt, mindig a 
fiát emlegette, és az asszonyt átkozta, nem is tagadta, hogy 
elvonókúráról szabadult, óraadóként alkalmaztuk csak, egy 
ideig úgy látszott, beválik, buzgósága szinte gyanúsnak is 
tűnt, ahogyan megszervezte a biológiai szakkört, lelkesen 
és nem is ötlettelenül, a gyerekek meg mintha kedvelték 
volna az elején, próbaképpen bíztuk rá egy kisebb iskolai 
kirándulás megyszervezését és vezetését, simán ment min
den, ezért teltük meg útvezetőnek ükkor is, amikor K.-ba 
mentünk, azután tűnt csak el, hogy az emlékműhöz érkez
tünk, vagy még később, mindenesetre, a gimnázium épüle
tében már nem volt velünk, itt vettem észre a hiányát, 
amikor a kivégzett tanulók vitrinekben kiállított könyveit, 
füzeteit, rajzait néztük, meg a fényképeket a falon, diákok 
és tanárok képeit, tablókat, csoportképeket, de itt, a ránk 
nehezedő csendben, még nem érdeklődtem utána (szinte 
csodálkoztam a gyerekek megrendülésén, sőt a magamén 
ugyanúgy), azután kérdezősködtem csak, hogy kijöttünk, és 
a hangulatunk fölengedett egy kicsit. „Azt mondta, hogy



elmegy egy helyre, mindjárt visszajön”, jelentették többen 
is, rosszat sejtettem, nekem is szólhatott volna, Így aztán 
Bárány Ágival (végzett németszakosként nemrég lépett be 
hozzánk) ebédeltettük meg a csoportot és vittük tovább 
városnézőbe, de nem került elő még este sem, amikor már 
az egyik iskolában voltunk, ahol elszállásoltak minket, már 
a villanyt is leoltottuk, amikor a lányok szobája felől 
Bárány Ági hangját hallottam, Tibi röhögését meg egy 
idegen férfihangot, amikor beléptem, Tipi ingatagon állt 
Ági előtt és egyre magyarázta neki, hogy az ismerőse, aki a 
városban látta meg és „egy életre” beleszeretett, arra kérte, 
hogy mutassa be neki, és hát ő hogyan is tagadhatna meg 
ilyen csekélységet a legjobb barátjától, az egyetlen igaz 
havertől, akivel ebben a büdös életben találkozott, „Ugyan 
Ágika, csak nem gondolod, hogy valami rosszat akar, mit 
képzelsz rólam, miféle haverjaim vannak nekem?”, Ági 
szerint viszont az ismeretlen fekete fiatalember, mintha 
csak rögtön kész lett volna bebújni mellé az ágyba, szintén 
kapatos volt, vigyorogva mentegetőzött, de mintha sér
tődött is lett volna, mégis úgy kellett kituszkolnom az ajtón 
a félig ijedt, félig kíváncsi-rötyörésző kislányok szeme elől, 
Tibit meg hiába tartottam vissza, közölte velem, hogy egy 
nagy szar vagyok, és ment a „haverja” után. Nem tudom, 
hol töltötte az éjszakát, reggelre véreres szemekkel ugyan, 
de elég tűrhető állapotban jelent meg, elnézést kért a 
történtekért, annyit mondtam csak, hogy erről beszélgetünk 
még, útban hazafelé azonban, valahányszor a busszal meg
álltunk, mindig leszállt, és kivörösödött arccal tért vissza, 
egyre pénzt kért tőlem, majd a gyerekeknél próbálkozott, 
néhányat az anyjukba küldött, Mezei Jóska, az osztályom 
tréfamestere kezdte el az éneklést, a többiek meg mindjárt 
átvették, „Részeg vagyok rózsám, mint a csap”, szabályos 
kis tüntetés volt, mi mást tehettem hát, mint hogy jelentet
tem az esetet, Tibi ezután megpróbálkozott még az ipar
iskolával is, de pár hónap múlva onnan is elbocsátották.. .  
Mégis, a tantestületben többen úgy vélekedtek, hogy „nem 
kellett volna így elintézni”, sőt, magam is sajnáltam, van is 
valami reménytelenül megrendítő a menthetetlenségében, 
ezért is fizetek neki néha egy-egy italt, vagy adok neki 
visszakapni nem remélt, apró kölcsönöket, mintha csak



jóvá akarnék tenni valamit. Ezért is vezettem haza, amikor 
tehetetlenül a falnak támaszkodva megláttam, egyáltalán 
nem kötekedett, engedelmesen akasztotta karját a nyakam
ba, tudtam, ahol lakik, zörgetésemre vékony női árnyalak 
jelent meg a kapu világos négyszögének hátterében (hallot
tam már, hogy elvett egy fiatal, egygyerekes elvált asz- 
szonyt), elég tűrhetően berendezett kis szobába vezettük és 
fektettük végig az ágyon, csak úgy ruhástól, úgy is maradt 
rögtön mozdulatlanul, szépnek, férfiasnak mondható, de 
püffedt arcán a kábult, részeg álommal, a felesége moz
dulatában meg, ahogy csak egy takarót dobott rá, mintha 
valami kiszolgáltatott beletörődés lett volna, ismerem ezt 
az állapotot egyes nőknél, idegesít és támadásra ingerel, 
mint minden formája a nem-lázadásnak, ezért is kerültem a 
tekintetét. Mentem is volna mindjárt, de akkor megszólalt, 
„Képzelje, két napja nem volt itthon”, meg hogy föbbfelé is 
kereste már, úgy beszélt velem, mintha nem most látna 
először; ekkor néztem csak meg jobban, huszonöt-huszon
hét év körülinek látszott és kicsit megviseltnek, de a tágra 
nyílt szemében volt valami értetlen világra-csodálkozás, 
valahogy úgy nézte az alvó Tibit, mintha ezen a számára 
megszokott látványon csodálkozna, ki tudja, hányadszor, 
mindig újra és újra. -  Gyakran megesik ez? -  kérdeztem 
aztán.

-  Maga ismeri? -  kérdezett vissza, én meg, miközben 
azt válaszoltam, hogy kollégák voltunk, néhány pillanatig 
kísértést éreztem, hogy megkérdem, nem emlegetett-e Tibi 
időnként egy bizonyos Halász Bélát, nem mondott-e olyas
mit, hogy az a disznó egy életre elintézte, persze hallgat
tam, a felesége viszont megtudta, hogy egy ideig együtt 
dolgoztunk, egyre kávét akart főzni, bizonyára alig járt 
hozzájuk valaki, vagy csak nem akart egyedül maradni az 
alvó Tibivel, nem tudom, ezt méltányolta-e, amikor le
ültem, vagy csak nem volt különösebb kedvem hazamenni, 
lehet, hogy egészen hirtelen érdekelni kezdett ez a kicsit 
furcsa fiatalasszony, illetve a Tibihez fűződő kapcsolata, 
általában is érdekel minden emberi kapcsolat, arra is gon
doltam, hogy fél Tibitől, hátha az a program, hogy miután 
fölébred, kíméletlenül elveri. Meg is kérdeztem ezt, de 
nem, ha egyszer alaludt, többé nincs vele baj, reggel majd



bocsánatot kér, néhány napig inni se fog, de aztán elölről 
kezdődik minden; higgyem el, ha nem iszik, „a legjobb 
ember”, folytatta aztán, mindent megtesz neki, amióta állás 
nélkül van, még a házimunkát is elvégzi, a gyerekért meg 
egyenesen odavan, mintha csak az övé lenne. Egyszóval, a 
jól ismert kép bomlott ki a szavai nyomán, elég értelmesen 
és összefüggően beszélt.

-  Mondja, mit csináljak vele? -  nézett rám később.
-  Szereti?
-  Nem tudom .. .  Sajnálom. Olyan kár érte.
-  Mindenkiért kár, d e ... Sohase mondta még neki, hogy 

itthagyja, ha így folytatja tovább?
-  Dehogynem, ki tudja hányszor. Csakhogy a lakás az 

enyém é s .. .
-  Akkor meg kiteheti.
-  Volt már, hogy nem engedtem be. Azzal fenyeget, 

hogy megöli magát.
-  És hogy magát öli meg?
-  Részegen sok mindent m ond.. .  De ezt józanul is .. .
-  Sokan mondanak ilyet. És ez józanul is csak olyan 

fenyegetőzés.
-  Nem tudom .. .  És ha tényleg megteszi?
-  Ugyan már. Nem hiszem.
-  Mondtam már neki én is ezt. Olyankor, ha haragszom 

rá. De ha látná az arcát...
Furcsán nézett rám, tekintetében valami szemrehányás

sal. Bár lehet, hogy csak nekem tűnt így.
Valahogy úgy akartam folytatni, hogy senki se köteles 

bárkiért is feláldozni magát, de aztán értelmetlennek lát
tam minden magyarázgatást, sokszor egyik pillanatról a 
másikra döbbenek rá, mennyire reménytelen vállalkozás 
sokszor egészen egyszerű dolgokat is megmagyarázni, pél
dául valami meddő kísérlet reménytelenségét megértetni. 
Lehet, hogy ezért maradt bennem a megjegyzés, hogy 
„Most már mindegy, talán neki is jobb lesz”, de lehet, hogy 
Török Jutka miatt hasított belém a kérdés, hogy vajon 
jogom van-e akár ilyen hanyag „jótanáccsal” is előmoz
dítani azt, ami logikus és elkerülhetetlen befejezésnek lát
szik, igen, valószínűleg ezért álltam föl hirtelen és mond
tam búcsúzóul, hogy Tibi értelmes ember, észre térhet még,



bármennyire éreztem is, hogy akár azt is mondhatnám, 
hogy „bízzál, leányom és az Ur majd megsegít”, hiába, úgy 
látszik képtelen vagyok az emberéletet mindenek fölött 
állónak érezni, függetlenül attól, hogy kinek az életéről, és 
milyen életről van szó, képtelen vagyok szabadulni a külön
böző fontosságú emberéletek rögeszméjétől, azaz mindig is 
tudtam, hogy ez az egész... ez az egész megszállott ka
tegorizálás, ez a veszélyes-hülye felsőbbrendűsködés legfel
jebb fantasztikus regényhez használható, ezért is vigyáztam, 
mert vigyáztam, különösen ami a tanítványaimat illeti, so
hasem éreztettem velük, hogy egyiket fontosabbnak érzem, 
mint a másikat, és hát Jutka, de h á t.. .  Elvégre én Jutkának 
sohasem ígértem semmit.

Igazán nem tudom, miért is mentem el a színházba 
aznap, nem rajongok a táncdalokért, de arra emlékszem, 
hogy az előttem lévő sorban éppen az én tizenéveseim 
ültek, félsornyi fruskafüzér, pelyhes libuskanyakak, már a 
kezdés előtt szüntelenül fészkelődtek, mocorogtak, amikor 
meg észrevették, minduntalan hátrafordultak, „Hallgass, 
Erzsi, meghallja a Halász”, ütötte meg a fülemet, de amit 
meghallhattam volna, nem hallottam meg, „A Halász ma 
nem hall semmit és azt is rosszul hallja”, jegyeztem meg 
előrehajolva, általános rötyögéshullámot indítva el, amikor 
meg végre megjelent a várva várt, nagy pesti slágerénekes, 
a képernyőről ismert szépfiú a kicsit dülledt pontyszemével 
és ontani kezdte a legnépszerűbb számait; valósággal extá
zisba jöttek, ötször-hatszor is vissza kellett jönnie a fog
pasztareklám mosolyával, amíg csak bele nem fáradt és egy 
csupakecs mozdulattal be nem penderítette egy cigányruhás 
kartársnőjét, fruskáimat azonban nem érdekelte az „ala
csony ház, füstös kémény”, egyikük hirtelen fölállt, aztán 
négyen-öten is megindultak az oldalajtó felé, azzal akartam 
elállni az útjukat, hogy autogrammot kérni ráérnek a szü
netben is, csakhogy ellenállhatatlanul viharzottak ki mellet
tem és robogtak az udvaron át, nem is az öltözőbe, hanem 
a vécé felé, egyébként nem tudom, hogy Török Jutka is 
köztük volt-e, vagy egyáltalán ott ült-e az előttem lévő 
sorban, aligha, különben emlékeznék rá. Hátrább ülhetett, 
úgy emlékszem azután vettem észre csak, hogy kijöttünk és 
Fábián Évivel meg az Évi szüleivel ment hazafelé, vélet



lenül sodródtam melléjük, utunk egy darabig egy irányban 
vezetett, beszélgettünk is, kellemes este volt, meg ilyeneket, 
majd mikor a sarokra értünk, ahol Fábiánéknak be kellett 
fordulniuk, a csipogó hangú Fábiánné váratlanul meg
kérdezte, mehet-e Jutka velem tovább, mert ők ugyan 
megígérték a nagyanyjának, hogy hazakísérik, ám én úgyis 
arra megyek, rendben van, miért ne, szótlanul mentünk egy 
ideig, érdekes, hogy egyes tanítványaimmal egészen jól 
elfccsegtcm, másokkal meg egyszerűen nem tudtam mit 
kezdeni, ha véletlenül négyszemközt maradtam velük, za
vart az ilyesmi, főleg mert lenézésnek hihették a szót
lanságomat, Jutka esetében pedig még arról is szó lehetett, 
hogy úgy érezheti, rám akasztották, kelletlenül kísérem 
csak, ezért is szólaltam meg, „Na, kiszórakoztad magad?”, 
mire lelkendezni kezdett, jaj, nagyon szép volt, de aztán 
elrontottam a kedvét, mert a tanulásra tereltem a szót, 
„Most kell megnyomni a gombot egy kicsit”, bosszantottak 
a tanáros megjegyzéseim, idegesít, ha bármilyen formában 
is tipikusan viselkedem, Jutka meg szinte pánikba esett, 
csak most, csak most ne bukjon meg, mert „ha véget ér az 
iskola”, a szülei megígérték, hogy érte jönnek és Német
országba viszik, és borzasztóan fél, hogy mégse mehet, mire 
én olyanokat mondtam csak, hogy „Ugyan, Jutka, szedd 
össze az eszedet”, és „Ha nem képzelnéd, hogy nem tudod, 
kiderülne, hogy tudod”, persze nem győztem meg, ő az 
algebrát nem érti, egyszerűen nem érti és kész, minek is 
kell olyasmit tanulnia, amire úgyse lesz szüksége többé; 
magamban még igazat is adtam neki, miért is lenne szük
sége két ismeretlenes egyenletekre, de csak olyan általános 
butaságokat feleltem, hogy nem tudni, mikor mire van 
szüksége, közben megfordult a fejemben, hogy akár be
szélhetnék is Fekete Lacival, alighanem a dolgozata is 
eszembe jutott, a suta kis dolgozata, amelyben öngyil
kosságot emlegetett, meg hogy előfordult már ilyesmi rossz 
jegyek m iatt... Lehet, hogy csak most tűnik így, de a 
hangjában mintha valami burkolt és öntudatlan fenyegetés 
is lett volna, „Ha a Fekete tanár néptárs megint megbuk
tat. . . ”, igen, ha megbuktatja, hát ő nem tudja, mit is 
csinál, lehetett ez kérés is, félénk célzás, és nem tudom, 
mondtam-e, hogy „Rendben van Jutka, megpróbálok csi



nálni valamit”, néha szinte hallom a hangomat, bár nyilván 
csak akartam mondani, vagy éreztettem valamit, amit ígé
retnek is vehetett, mielőtt a házuk kapuját becsukta volna 
maga mögött, és még csak el se felejtettem, amit meg se 
ígértem, csakhogy valahányszor Lacival a tanáriban vagy a 
folyosón összeakadtam, vagy ő sietett, vagy én, vagy nem 
voltunk egyedül, viszont Laci nem az a kukacos számtan
tanár, „Ugyan öregem, add meg neki azt a nyavalyás ket
test, nekünk is kényelmesebb, és ez a kelekótya gyerek még 
képes és kinyírja magát . . na nem, Laci a lapos, „pozi
tivista” fejével ezt aligha értette volna, hiányzik belőle az 
én hisztérikus fantáziám, és ezenkívül ki nem állhattam, 
amikor egyes kollégák, vagy inkább kolléganők, jobb osz
tályzatot igyekeztek kicsikarni belőlem valamelyik tanu
lójuknak, csak hogy a maguk osztályfőnöki eredményeit 
hizlalhassák, szokatlan is lett volna hát egy ilyen kérés. . . 
Egyszóval valami megfelelő indokolásra lett volna szükség, 
de talán kitalálok valamit, ha nem akkor tárgyalják a 
textilgyáriak perét, ez volt akkor a mániám, minden szabad 
percemet a tárgylóteremben töltöttem, még az óraközi 
tízpercekben is átugrottam, vagy ha lukasórám volt, szem
benéz egymással a két épület, visszafelé az utat sokszor 
futva tettem meg, el is késtem egyszer, volt, hogy fogcsikor
gatva hagytam ott egy-egy izgalmas vagy inkább nevetséges 
szembesítést, maximálisan ki akartam aknázni a vörös képű 
és milliókat sikkasztó M.G. igazgató vergődését a regényem 
számára, minden szavát lejegyezni, minden gesztusát az 
agyamba vésni, esténként külön „kiértékelő jegyzeteket” is 
készítettem, főleg azt vizsgálva, lapul-e benne legalább egy 
szikrányi „szocialista bűntudat”, vagy akár a szemétre is 
dobhatjuk, mint valami értéktelen kacatot, eltaposhatjuk, 
akár egy pondrót, mert ő a féreg, a szú, járatai egész 
épületünk gerendázatát behálózták már, ő az igazi ellenség, 
ellenséget támasztó és tápláló, bűntudat nélküli, boldog 
hülye.. .  Igen, ilyen gondolataim voltak akkor is, Jutka meg 
csak pillanatokra jutott eszembe, persze, lehetséges, ha 
valamelyik értékesebb tanulómat érzem veszélyben. . .  De
ltát egy javító miatt, istenem, egy javító m iatt... És az 
évzáró banketten is, emlékszem, kék ruhában volt, búza
virág- vagy szilvakékben, ugyanúgy mosolygott, táncolt,



mint a többiek, pedig sejtenie kellett az eredményt és 
hozzá is szokhatott már, az istenit a zagyva kis fejének, 
négy év alatt csak hozzászokhatott volna, néha az a leg
megdöbbentőbb, hogy az következik be, amit lehetségesnek 
tartunk, persze, senki se gyanakodott rám, senki még csak 
nem is sejtette, hogy külön okom is van a megdöbbenésre, 
amiért Jutka regényem áldozata lett, és a gyilkosa is talán, 
mert le-hetek-e kíméletlenül leleplező, ha egyszer 
elveszítettem a fölényérzetemet az ítélőszékhez.

Jutkát csak megszokhatom, valamennyire meg is szok
tam már.

Vagy agyrém csak?. . . Józan, egészséges fejek számára 
mindenesetre, Bödör Anti is bizonyára annak találná, ha
marosan írok neki, igazad volt öregem, persze hogy igazad 
vo lt.. .

Igaza?...  Mindegy, most már mennem kell, szöknöm, ez 
elől a szökés elől nem szökhetek meg.

(1972. január-november)



Félreértés

Mivel is kezdjem? Hol is? Mármint, ha a történteket 
tényleg megírnám? Mert, persze, nem írom meg, miért is 
írnám .. .

Azzal talán, hogy H. Eszterrel (miért ne lehetne ez a 
neve?) jó tizenkét éve ismerkedtem meg, júniusban, ha jól 
emlékszem. Júniusban, igen, feleségem közeledő születés
napjának fenyegető árnyékában, ideje volt döntenem a 
kötelező meglepetés ügyében, azt hiszem, döntöttem is 
már. Egyszerű, sima karperec, ez illik Ella komolyságához, 
bár írhatnék hűvösséget is, ső t.. .  Csak hát Ella aligha 
főszereplője történetemnek, nincs szerepe a karperecnek 
sem, bármennyire is előbb akartam aznap eljönni az iro
dámból, s bármennyire is másnap vettem meg. Vagy két 
nap múlva. Eszter közbejötté miatt természetesen... Mind
egy, júniusnak kellett lennie, nagyon is nyakunkon volt már 
az igazságszolgáltatás nyári vakációja, Eszter pedig -  s erre 
feltétlenül emlékszem -  abban a reményben keresett föl, 
hogy még ha a nyári szünet előtt nem is kerülhet sor férje 
ügyének tárgyalására, annyit talán elérhetek, hogy ősszel, 
remélhetőleg már szeptemberben, szabadlábról védekez
hessen. H. Endre ügye azonban meglehetősen bonyolult 
volt, sőt „kényes” is, főleg mert a vádlottat, indulatosan 
elfogult igazságszeretetének, mi több egyfajta arroganci
ájának köszönhetően, bizonyos helyi hatalmasságokkal való 
összetűzése tette vádlottá. Sőt, némi szerepjátszó hajlama 
is, ami, részben tájékozatlanságával is párosulva (pár hó
napja tért csak haza Bázelből, ahol vegyészként egy nagy 
gyógyszergyárban dolgozott, s így itthon nem akklimati- 
zálódott még kellőképpen), szinte törvényszerűen hozta 
működésbe érzékenységének védekező reflexrendszerét. 
Másodikként esett rám Eszter választása különben, fifikus- 
nak ismert öregember elődöm óvatos taktikázása ugyanis



sehogyan sem felelt meg H. Endre természetének, ismerő
sei ajánlatára fordult hozzám, állítólag, mert rámenős va
gyok. Hogy csakugyan az vagyok-e, s hogy H. Endre érde
kében, esetleg éppen Eszter miatt, valóban mindent meg- 
tettem -e...  Na de nem, kapcsolatom Eszterrel legkevésbé 
épp az elején volt mondható szenvedélyesnek.

Magányoldónak inkább. Sőt meghittnek is.
Eszter ugyanis, attól a pillanattól fogva, hogy gyereklány 

alakjával és az akkor még hosszú és sima indiánhajával 
először lépett be hozzám, nem annyira izgatónak tűnt, 
hanem valahogy kedvesnek inkább: riadtság nélkül is segít
séget kérő pillantásával és másodpercekre mutatkozó, ki
csit Mona Lisa-i alig-mosolyával is inkább gyengédséget 
ébresztve, mint vágyakat keltve. Szívós kitartásával, makacs 
elszántságával pedig -  bármi kevés hajlamom legyen is az 
ilyesmire -  egyenesen tiszteletet ébresztve. Mert amint az 
hamarosan kiderült, ragaszkodása férjéhez mélységes volt 
és eltéphetetlen. És valahogy, jobb szó híján, ellentmon
dásos: akarata ellenére létező, csalódások és válságok egész 
sorát túlélő, de mégis olyan, amilyennek már az elején is 
sejtettem. Főleg azt követően, hogy elsó, börtönbeli láto
gatásom alkalmával, H. Endre hatalmas szál alakját, hosszú 
krisztushaját, sűrű, fekete szakállát és átható Raszputyin- 
tekintetét is megpillantottam. Kétségtelenül férfias jelen
ség, lehet akár férfiszépség is, állapítottam meg róla mind
járt, hogy hamarosan olyan tulajdonságaira is ráérezzek, 
mint az a lépten-nyomon kiütköző belső bizonytalanság, 
amit felszíni lendületessége alig leplezhetett csak, ugyanak
kor pedig hirtelen hangulatváltozásai alapjában véve ag
resszív természetre vallottak, széles körű olvasottsága, sőt 
bizonyos pszichológiai ismeretei ellenére is nehezen fé- 
kezhetőre. Olyanféle ismeretekről visszafogottakra, ame
lyek H. Endre belső nyugtalanságot okozó s mindeddig ki 
nem élt művészi ambícióit, mert kísérletezett filmezéssel, 
képzőművészettel és írással is, még csak tovább szították. 
Normálisnak mondott emberek szemében képtelennek szá
mító ötletekben éppúgy kicsapódva, mint féktelen nőét
vágyban, többnyire hamar megunt partnerek hajszolásában 
megnyilvánulva. Nem kevésbé pedig rokonlelkek keresé
sében. Ezért is ütöttem meg vele szemben, tetszés szerint



lévén képes bárki iránt rokon lélckként megmutatkozni, 
mindjárt kezdetben baráti hangot. Vagy talán „haverit” 
inkább, H. Endre kissé vagányos lényéhez és stílusához 
igazodva, de őszinte rokonszenvből is.

Mert H. Endre lehetett ilyen, olyan, amolyan, de egyé
niség volt, illetve egyéniség ma is, odakint Svájcban, most 
már újra Bázelban.

Egyéniség, akitől elválni és elszakadni lehet ugyan, le
válni, leszakadni róla viszont aligha, legkevésbé Eszter 
számára. „Hiába, úgy látom, nálad még mindig Endre áll a 
központban”, mondtam erről Eszternek évekkel később, 
jóval a válása után, Eszter meg úgy fordította ki tenyerét, 
mintha csak valami jelentéktelen testi hiba miatt men
tegetőzne. Vagy talán nem is: mint aki vállalja inkább. 
„Lehet, hogy majd elválok”, mondta egyszer különben, 
Endre vizsgálati fogságának ideje alatt még, az egyik kör
nyékbeli motelban. Rég értetődőnek tetsző s mégis tétova 
kijelentését egyébként nem éreztem célzásnak vagy netán 
fenyegetésnek. Mert ami a magam házasságát illeti, bár 
Ellától való fokozatos és drámamentes eltávolodásom ek
kor már folyamatban volt, nem foglalkoztam a válás gon
dolatával. Eszterrel összefüggésben éppúgy nem, mint 
egyéb, jobbára más színezetű és könnyebb fajsúlyú ügyeim 
kapcsán, mindenekelőtt kényelemből természetesen. Alap
jában véve Ellának köszönhetően: amiért hűvösen céltuda
tos, közgazdászi kiegyensúlyozottságában a hallgatólagos- 
ság megoldását választva, megajándékozott szabadságom
mal. Szokásos (júniusi) születésnapi ajándékaim ellenében, 
ha úgy tetszik, nem beszélve arról, hogy kisebb súrló
dásoktól eltekintve sokáig tartó békés egymásmellettisé- 
günket, nem is értéktelen foglalatként, impozáns kertes ház 
zárta, illetve zárja még ma is magába. Bontakozó szer
telenségével egyre inkább rám hasonlító és hozzám kötődő, 
akkor még csak tízéves Nóra lányomról nem is szólva, nem 
beszélve továbbá...  Ámbár nem tudom, ha csakugyan meg
írnám ezt a történetet, szólnék-e erről. Még ha szólnom is 
kellene róla. Arról, hogy Ellához más is fűzött még: fel
tehetőleg csendes csalódottságból fakadó munkába temet
kezése, az a kitartóan fenéken ülő és biflázó szorgalom, 
amivel magának a magiszteri fokozatot is megszerezte és



aminek köszönhetően városkánk hatalmi hierarchiájában 
mind jelentősebb helyet küzdött ki a maga számára. Nem is 
egészen negyvenévesen jutva kulcspozícióhoz a város gaz
dasági ügyeinek intézésében, s kapcsolódva ekképpen társa
sági értelemben is a város krémjéhez, szakállas és jobbára 
farmeres-pulóvcrcs mivoltom számára is többé-kevésbé biz
tos hátteret nyújtva. Kapcsolataimhoz kevésbé konszolidált 
körökkel, egészen, de inkább félig művészekkel éppúgy, 
mint félig-meddig bűnözőkkel is -  részben ügyvédi szere
pemből fakadóan, részben hajlamaimnak megfelelően.

Azon hajlamaimnak megfelelően, amelyek most anélkül 
késztetnek játszadozni a történtek megírásának gondola
tával, hogy csakugyan megírnám őket. Azon hajlamaimnak 
megfelelően, amelyek H. Endréhez is kötöttek.

Illetve Eszterhez is.
Számtalan fontos és nem fontos szállal. Mindkettőnk 

vagy csak egyikünk által olvasott könyvekről folytatott be
szélgetésekben éppúgy megbújva, mint egy-egy közös szín
házi estében is, más városban vagy olykor a határon túl, 
mert ha városkánk művelődési otthonában időnként sor is 
került egy-egy megtekinteni érdemes rendezvényre, hát 
ilyenkor legfeljebb ugyanabban a teremben ültünk -  Eszter 
Endre börtönideje alatt, majd válása után újra, jobbára 
egyedül vagy barátnőivel, éri viszont hitvesem oldalán, úgy, 
ahogy illik. Csak hát Ella reprezentatív jelenléte és pety
hüdten közgazdászi érdeklődése... Vagyis, mennyire más 
volt a látottakat akár még leszólni is Eszter társaságában. 
Eszterrel, aki lényegében ugyanezekkel a szálakkal kö
tődött hozzám, ugyanazokkal a szálakkal, amelyek -  mel
lesleg -  férjéhez is fűzték még, valójában erősebben is, 
mint énhozzám. Vagy Endrét őhozzá. Azon túl, hogy End
rét mindenekelőtt egymásba érő kalandjai, kisebb-nagyobb 
vagy éppen nagynak érzett, de gyors lefutású szerelmei és 
ezeket követő vissza- és megtérései kapcsolták feleségéhez. 
Sőt, utóbb a volt feleségéhez. Akárcsak Esztert őhozzá az a 
bizonyos lelkigondozói szerep, amit férje megfeneklése- 
inek, lelki és alkotói válságainak pátyolgatójaként betöl
tött. Kétszeresen is anyaszerepben. Ismeretségünk kezdetén 
hároméves kisfiának köszönhetően kétszeres anyaként sok 
minden előre sejtve. „Meg sem született, de máris úgy



ćreztcm, hogy egyedül nevelem majd, most is úgy érzem”, 
jegyezte meg egyszer a gyerekről szólva. Alighanem ugyan
azon az estén, amikor esetleges válásáról is szót ejtett. 
Endre kényszerű távollétc alatt egyetlen elkalommal em
legetve csak ezt a lehetőséget.

Endre börtönideje alatt nem is vált el. Nemcsak azért, 
mert nagyon is ragaszkodott Endréhez, hanem mert a 
válókeresetet beadni cscrbenhagyásnak érezte volna.

Súlyosabb árulásnak kettőnk kapcsolatánál. Amit Endre 
két év utáni szabadulása után nyomban be is vallott fér
jének. Amennyire tudom, nem Endre gyanakvása vagy fag
gatása következtében, hanem egyszerűen, m ert... mert 
Eszter ilyen. Vagy ha az „ilyensége” mögé akarunk nyúlni, 
lehetett ebben, akárcsak a velem való „csalásában”, némi 
törlesztés is, valami a bosszúból Endrével szemben. „Csak 
azt nem tudom megbocsátani neki, hogy azalatt csalt meg, 
amíg én börtönben voltam”, jegyezte meg Endre, már-már 
a „Miért? így logikusabb, nem?” kérdést is kiugratva be
lőlem, hogy utána energikusságából eredő egyszerűsítő haj
lamának megfelelően, ingerülten legyintsen: „De hát min
den a biológián múlik.. . ” Rám azonban alig neheztelve 
tért napirendre a történtek felett, akárcsak magam is, 
tudomásul véve házassága folytatódását éppúgy, mint 
Eszterrel való kapcsolatom barátsággá lefokozódását -  vagy 
talán elmélyülését. Legalábbis nem mutatta jelét semmiféle 
benne maradt tüskének, illetve sokkal kevésbé, mint ké
sőbb, a válásakor, amikor is Eszter ügyvédje lettem. Még 
ha haragot ekkor sem tartott, ám szerepemet érezhetően 
úgy értelmezte, hogy felesége pártjára álltam: egyszerűen 
szar alaknak nevezett, s ezzel minden el volt intézve. 
Részemről is, mivel kevés dolgot érzek nevetségesebbnek a 
haragtartásnál, úgyhogy Endrével továbbra is barátságosan 
köszöntöttük egymást, sőt, olykor egymás társaságában is 
előfordultunk. Azután is, hogy Eszter újból a szeretőm lett, 
vagyis a válásuk után.

Mert a válásra mégiscsak sor került később. Meg nem 
írandó történetem itt T. Marinak keresztelt epizódszerep
lője jóvoltából, aki eleinte miben sem látszott különbözni 
Endre szokványos és átmeneti szerelmeitől. Börtönkor
szaka előtt kezdődve még, de utána ismét felmelegedve, de



talán felforrósodva is, Endre nem sokkal Svájcból való 
hazatérte után vásárolt tanyáján újrakezdődve. Szőlővel és 
gyümölcsössel övezett tanyáján, ahol Endre, nem kapva 
állást a börtön után, de mivel szakmáját mindig nagyon 
utálta, nem is nagyon keresve, kecsketenyésztés és pálinka- 
főzés mellett hol vers-, hol novellaírással próbálkozott, 
legfőképpen pedig terveket szólt, regényterveket, forgató
könyvterveket, drámák és szociográfiai munkák megírá
sáról ábrándozott, izgalmasabbnál izgalmasabb elképzelé
seket ötölve ki, de máris elejtve őket, zátonyra futásaiért 
nemegyszer a helyi konzervgyárban minőségi ellenőrként 
dolgozó, szintén vegyész Esztert okolva. „Miért nem inspi
rálsz alkotásra?”, mondta ez idő tájt több ízben is Eszter
nek. Hogy T. Mari inspirálta-e, nem tudom, mindenesetre 
ott bukkant fel a tanya környékén, Endre szabadulása után 
mindjárt az első nyáron, második vagy harmadik egyetemi 
évéről hazacseppenve, szőkén és odaadó-kékszeműen, 
masszívan és blúzrepesztően, Eszter kislányosságának nem 
csupán ellentéteként, hanem puszta megjelenésével feles
legessé téve minden további oknyomozást is. Hogy ezután 
ő legyen a „nőtől ennyit nem kaptam még” Endre számára, 
még ha Eszter továbbra is megmaradt „az okos E sz te r
nek. Mert Endre jó ideig dilemmázott közöttük. „Leg
szívesebben mind a kettőt megtartanám”, mondta nekem 
erről, úgy emlékszem, többször is, mielőtt megpróbálkozott 
volna egyfajta gyakorlati bigámiával, ősi és patriarchális 
képzeteket felidézőn hozva maga mellé holmi „második 
asszonyaként Marit is a tanyára. Mielőtt egy hamutartó 
repült volna el a füle mellett, súlyosan a falhoz vágódva -  
Eszter kezéből. „Úgy éreztem, ha nem jövök el, baj lesz”, 
mondta erről Eszter később, azt hiszem, a válást követően 
már. Mari viszont... de hát ez már nem tartozik a tárgy
hoz, kérem a vádlottat, szíveskedjen a tárgynál maradni.

Csakugyan, miért nem a vádlottat? Ámbár mi is itt a 
„tárgy” tulajdonképpen?

Mármint történetemé, amit meg kellene írnom, de ami
ről tudom, hogy úgysem fogom megírni. Abból a rossz 
tulajdonságomból fakadóan, hogy valahányszor belekezdek 
(belekezdenék) egy történetbe, nemcsak képtelen vagyok a 
„tárgynál maradni”, hanem zavarónak is érzem a tárgyat.



Jobban mondva a követelményt, hogy szigorúan vett tárgya 
legyen történetemnek, hogy a valóság egy darabjának be
határolására kényszerüljek, a „tárggyal” nagyon is össze
függő szálak elmetszésére. Ahogyan az most az Endre-Mari 
szállal is történik (történne), hiszen Endréről is azért kel
lett (kellene) legalább ennyit elmondani, hogy meg nem 
írandó történetem nem létező olvasója úgy-ahogy meg
érthesse, kinek is lett Bálint karikatúrája, hogy ne mond
jam paródiája. Mert amennyiben Endre mű vagy műfaj, úgy 
Bálint paródia, sőt műfajparódia a maga nemében.

Végsó fokon mégiscsak tárgyaként történetemnek.
Bálint, akiről talán sohasem leszek képes eldönteni, 

nevetséges figura volt-e mindössze, vagy tragikus hős is. 
Eltekintve a végétől természetesen.

Mert most már Bálintnak kellene következnie.
Feltéve, hogy ragaszkodom ehhez a névhez. Lévén a 

neveknek, ha más nevek helyett használjuk őket, a viselőik 
személyiségjegyeit magukra vevő eredetiekkel ellentétben 
nagyon is sajátos hangulatuk, és hát a Bálint név valahogy 
túlságosan „trabális” figurát sejtet, eredetijének belső ko- 
csonyásságáról, sőt nyálkásságáról semmit sem mondva. 
Lehetne persze Antal is, de az valahogy zömökebb, mo- 
kányabb, s ilyen még az András, még ha közös eredete 
folytán jól rímel is az előkelőbb és intellektuálisabb End
rével, ami különben szintén más név helyett szerepel(ne) 
történetemben. Legmegfelelőbb talán még a Péter lehetne 
-  csak hát eredetijét tényleg így hívták.

Mindegy, maradjon meg mégis Bálintnak.
Bálintnak, akit az időközben húszévessé és színinö

vendékké cseperedett Nóra lányom hozott össze Eszterrel. 
Tavaly nyáron, júniusban, ha jól emlékszem, és nem túl 
nagy örömömre. Mivel már az első pillanatokban feltűnt 
Endréhez való hasonlósága.

Nem mintha szó szerint lett volna hasonmása End
rének. Dehogyis, még nála is magasabb volt, túl a száz- 
kilencvenen, karcsúbb, de széles vállú, duzzadó karizmok
kal, haja meg kurtább, szakálla rövidre nyírott, de azért 
lehetetlen volt Endrével nem összevetni. Mert már a hang
ja is, a kellemes baritonja.. .  alapvető alkati hasonlósága... 
Ami nyilván hatással is lenne Eszterre.



Mivelhogy ez is eszembe jutott. Előbb is már, Nóra 
lányom végzetes katalizátori szerepét megelőzően. Bálinttal 
való ismeretségünk ugyanis már korábbról eredt. Korább
ról és hivatalból, mivel egyszer a védője voltam.

Kocsmai verekedés volt az ügy, nagyszámú szereplővel, 
tetemes kárral és teljességgel tisztázhatatlan tényállással: 
senki se tudta megmondani, ki ütött előbb és m iért.. .  De 
talán elég annyi, hogy Bálint végül megúszta nyolchavi 
feltételessel súlyos testi sértésért. Vagyis hát ismeretségem 
Bálinttal, mondhatnám, az erőszak jegyében született, úgy
szólván stílusosan, de minden baljós előjel nélkül. Talán 
mert első látásra nyitottabbnak tűnt Endrénél is, melegebb
nek, egyenesnek, hogy ne mondjam, ártatlannak is, minden 
nyoma nélkül tekintetében holmi „raszputyini” áthatóság- 
nak, sokkal inkább szeretetet és megértést kereső, már-már 
könyörgő -  még ha lehetséges is, hogy csak utólag látom 
ilyennek. Kétségtelen tévedésem tükrében, mivel annyi 
bizonyos: őelőtte senki emberfia így még nem tévesztett 
meg. Szemlátomást benne feszülő roppant indulatai elle
nére sem, amelyek megint csak Endrével rokonították. 
Különösnek tetsző közlékenysége is, aminek köszönhetően 
mindjárt az elején megtudhattam, hogyan bocsátották el a 
hadseregből, alig pár hónap után: „Nincs magának egyéb 
baja, egyszerűen nem viseli el a fegyelmet”, mondta volna 
sorsáról döntve a haderő lélekgyógyásza. „Menjen szépen 
haza, legyen civil, nősüljön meg, és minden rendben lesz.. . ” 
De ugyanígy mesélt verekedéseiről, gyorshajtásairól és más 
közlekedési vétségeiről, összeütközéseiről a rendőrséggel, 
meglehetősen büszkén arra, hogy kétes, sőt nem is egészen 
beszámítható elemként tartják számon. Úgyszólván 
gyerekkorától, amikor is vendégmunkásként Nyugat- 
Németországban élő szüleitől idehaza nagyanyára bízottan 
csavargott, iskolát került. „Néha magam se tudom, miért, 
de csináltam, csak mert jólesett”, mondta makacs lopá
sairól bizonyos dicsekvéssel, de emlegetésükkel mintegy 
mostani becsületességét bizonygatva. „Szeretek inni”, haj
totta fel poharát máskor, „de azért nem iszom sokat. Csak 
a rendőrség előtt játszom meg a piást, higgyenek csak totál 
dilisnek.. . ” Ugyanígy teregette ki parázs veszekedésekkel, 
sőt verekedésekkel tarkított házasságát is: „Mindent el



viselek, de ha ordítanak, azt nem, attól megvadulok”, 
jegyezte meg errő l valamivel előbb, m int hogy a 
válóperében is ügyvédje lettem. Nem sokkal utána viszont: 
„így már egész más. Mert most a feleségem, pardon, a volt 
feleségem csendben van, fél, hogy végleg elveszít, nem mer 
örökösen pénzért nyaggatni.” Mivel törvényesen felszámolt 
házassága gyakorlatilag vagy meg sem szűnt, vagy nagyon 
hamar újrakezdődött. Feltehetőleg két apró gyereke miatt, 
akikhez mélységesen ragaszkodott, ám alighanem azért is, 
m ert eltéphetetlen  és kölcsönös tettlegességben is 
kifejezésre jutó erotikus szálak fűzték feleségből élettárssá 
lefokozott asszonyához.

Ennyit tudtam róla előzetesként. Mielőtt egy időre szem 
elől vesztettem volna. Azonkívül, hogy mint autószerelő 
nemrég váltotta ki az iparengedélyt, önállósulásához egy
előre műhelyt bérelve. Meg hogy máshoz nem is ért, autók 
és motorok szerelmese, feszülő energiáival összhangban 
toldva meg lépten-nyomon kifejezésre jutó erőkultuszát 
lóerőkkel is. Tipikus példányaként a szakbarbárnak. De 
valahogy alkotói fantáziáról is árulkodva.

Már-már művészlélekként:
-  Szeretnék egyszer teljesen egyedül elkészíteni egy 

motorbiciklit -  mondta egy alkalommal.
-  Különböző alkatrészekből összeszerelni? -  kérdeztem, 

mintegy máris mutatkozni kezdő balsejtelmeimet ellen
őrizve.

Hogy azonnal kiderüljön, jó nyomon járok:
-  Nem, dehogy, Úgy, hogy az alkatrészeket is én ké

szíteném.
-  És az mire lenne jó? -  faggattam tovább.
-  Hát csak hogy legyen. Hogy elmondhassam, ezt én 

csináltam. Ahogy más ír vagy képet fest. Hogyhogy nem 
érted?.. .

Vagyis volt valami benne mégiscsak, lennie kellett. Túl 
az erőn is, na meg a minduntalan hangoztatott férfiasságán. 
Valami, ami érdekelt, akkor is meg később is újra. Valami 
nyugtalanító belső nyugtalanság, valami értéknek látszó.

Es ami egy időre valamennyiünket megtévesztett.
Engem is, nem csupán Esztert. Sokakat rajtunk kívül is.
Természetének megfelelően Nórát is persze.



Nem mintha különösebben örültem volna, mikor újra 
felbukkant.

Mármint Nóra lányom társaságában, aki nyilvánvalóan a 
pompás hímet szimatolta meg benne. Hosszabb időre a 
jobbra-balra kapkodás korszakába kerülten, hajlamosán rá, 
hogy hetente más jelöltet megnevezve adja hírül, kibe 
kíván beleszeretni. Többéves, és nem is rosszul induló 
szerelmének lejárta utáni válságában inkább baráti, mint 
atyai vigaszomra is rászorulva. Olyanféle mondataimra, 
mint: „Azt hiszed, képes leszel egy színésznői karriert 
egyetlen szerelemmel végigcsinálni?” De Bálinttal, amennyire 
tudom, inkább flörtölt csak. Hogy azután kicsit talán meg is 
ijedve tőle, váratlanul továbbadja Eszternek. Saját bevallása 
szerint a következő szavakkal harangozva be nagylelkűségét: 
„Ismerek egy szivart, aki pontosan olyan, mint Endre.”

Aminek megértéséhez meg nem írandó történetem nem 
létező olvasójának Nóra lányom Eszterrel való kapcso
latáról is tudnia kellene valamit. Legalább annyit, hogy 
Nóra Ella józanul közgazdászi hallgatólagosságát megelő
zőleg is tudott Eszterről. Számára külön izgalmat jelentő 
cinkossággal falazva olykor már kamaszlányként is, indu
láskor otthon mellém ülve be csak, de utunkat a később 
csatlakozó Eszterrel együtt továbbfolytatva -  mondjuk 
valamelyik barátnőjéig. Hogy idővel szertelenül szerteágazó 
érdeklődésétől hajtottan, a kortárs-barátnők fölé nőve, 
mind gyakrabban nélkülem is meglátogassa. Egyszerűen 
azért, mert imádta Esztert.

Attól tartok, merő imádatból hozta össze Bálinttal is. 
Nem sejtve előre a következményeket, honnan is sejthette 
volna.

„Féltékeny vagy?”, vonta föl gondosan kitépett sze
möldökét a pár nappal azelőtti bemutató szertartására 
reagáló „Hát azért okosabbat is tehettél volna” megjegy
zésemre, amit talán nem is a féltékenység ugratott ki 
belőlem. Még ha lehettem volna féltékeny is. Annyira csak, 
amennyire a féltékenységet mint nevetséges szerepet eluta
sító ember mégis féltékeny. Mert ha az ember követ
kezetesen elutasít magától egy szerepet, elutasítása magára 
az azt tápláló érzésre is mérséklőén hat. Annyira fel
tétlenül, amennyire így érzésünket kívülről vesszük szem-



ügyre, úgyhogy ha később Bálint is képes lett volna e rre ... 
Mármint arra a kicsit talán bizonytalan „nem túlságosad
ra, amit Nórám kihívóan nekem szegezett kérdésére felel
tem. Nemcsak lenézve a féltékenységet, hanem mert Eszter 
szabadságát ugyanannyira tiszteletben tartandónak tekin
tettem, amennyire fontosnak a magamét -  nem csupán 
Ellával, hanem yele is szemben. Kapcsolatunk alapját kü
lönben sem ez a fajta hűség képezte. Úgyhogy semmiképp 
se a „szimpla” féltékenység volt oka nemtetszésemnek. „De 
hát ti mégsem folytathatjátok ezt így, ki tudja, meddig”, 
nézett rám Nóra a húszévesek azon előítéletétől áthatva, 
miszerint a pohárba tiszta víz való. És mert újabban min
den hozzám való bizalmassága és változatlan Észter-ra
jongása ellenére mind gyakrabban áll anyja pártjára. Való
színűleg ugyanazért, amiért én, lassan az ötvenhez köze
ledve, egy ideje Eszterre is másképp gondoltam: észrevéve, 
hogy Ella korábban tárgyilagos közgazdászi tekintetét egyre 
bántóbb mártírfályol kezdi bevonni. „És Eszter annyira 
egyedül van, te nem is tudod. Én csak bemutattam őket 
egymásnak, a többi már az ő dolguk. Bálint meg szintén 
elvált”, folytatta Nóra már-már nyaklevesre ingerlő diadal
lal. Ámbár jóhiszeműségében nem kételkedtem; Bálintot 
tőlem függetlenül ismerte meg, házasságának restaurálá
sáról nyilván semmit se hallva. Meg hát a helyzet idő
közben változhatott is. Úgyhogy csak az Eszter és Bálint 
közti korkülönbségre emlékeztettem. „Igazán nem gondol
tam volna, hogy ilyen konzervatív vagy”, nyugtázta változat
lan fölénnyel, amit amúgy is tudott: hogy Bálint több mint 
tíz évvel fiatalabb Eszternél.

Pedig én Esztert ettől féltettem. Az Endrével való „al
kati hasonlóság” folytán kialakult kapcsolat várható ké
sőbbi lefutásától, a majdani megalázó, görcsös kapasz
kodástól. Mert a most negyvenéves Eszter arca üde még, 
alakja továbbra is kislányos, de hát elvégre. . . Vagy hogy 
kapcsolatuk és esetleg a házasságuk -  megint csak az alkati 
hasonlóságból is következve -  ugyanolyan hántásokkal és 
bocsánatkérésekkel, elhagyásokkal és vissszatérésekkel tar
kított lesz, amilyen a maga idején Eszteré Endrével is volt. 
Éppen csak Bálint motorimádó műveletlensége miatt min-



dcn kárpótlást jelentő szellemi tartalom nélkül haladva 
végig az Eszterben egyszer már kitaposott ösvényen.

Almomban sem gondolva, hogy Bálint is vesztes lehes
sen.

Ez is kölcsönöz groteszk jelleget meg nem írandó tör
ténetemnek. Hogy éppen Eszter, a maga körül semmiképp 
sem tömény erotikát sugárzó Eszter, a sokkal inkább okos
kedves és „helyes” Eszter, a mindig megbízható és segíteni 
kész Eszter vált a „végzet asszonyává” Bálint számára. Még 
ha Eszternek ez az alkatához sehogyan sem illő szerepe 
nagyon is ezekkel a tulajdonságokkal állt összefüggésben. 
Végső fokon anyásságával. Vagy éppen az emberségével.

Emberi-női „stílusával” ültetve el a később eloszlat- 
hatatlannak bizonyuló félreértést Bálintban. Aki talán már 
az első együtt töltött éjszakát követően mondott olyant, 
hogy őt eddig egyetlen nő se tekintette ennyire még ember
nek. Holott Eszter szavai szerint: „Ha én elfogadok valakit, 
embernek is tekintem... Csak meg ne sajnáljam”, mondta 
valamivel később, de viszonylag az elején még, kezdeti 
fellángolásának elcsitultával, és már ráébredőben balfo
gására. Mert hamarosan az jött, hogy „nem tudok felnézni 
rá”, „nekem ő nem szellemi társ”, „folyton autókról és 
motorokról mesél csak”. Hogy nem csupán könyvet olvasni 
nincsen türelme, de az újságolvasáshoz sincs, sőt a tévé
nézéshez -  kulturális korlátain túl Bálint kóros motorikus 
nyugtalanságát is észrevéve ekképpen. Minden félelmemet 
eloszlatva, hogy kedvét lelheti Bálint nevelésében, hogy 
valamiképpen „kikupálhatja”. Pedig ha Bálint kevésbé „fér
fias”, ha tanítványként hajlékonyabb és fogékonyabb, talán 
még kedvét is lelhette volna ebben. Nem mintha hinnék az 
ilyenféle „hozzámúvelődésben”: miért érdekelne bennünket 
egy könyv csak azért, hogy valakihez méltóvá váljunk? Ha 
egyszer szerelmesen azt várjuk a másiktól, hogy olyannak 
fogadjon el bennünket, amilyenek vagyunk. Vagyis ha tök
fejek vagyunk, fogadjon el minket tökfejnek. „Ne hamar- 
kodd el”, tanácsoltam ez idő tájt Eszternek, egyelőre fut
tasd így, és majd meglátod. . . ” -  Mégis megsajnálta 
Bálintot. Mindenekelőtt szánalomból engedve meg, hogy a 
kezdeti víkendkapcsolat több lépcsőfokon át jusson el a 
szabályszerű együttélésig, akkor is anyás segíteni akarástól



vezérelve, ha ez egyelőre még idegvégződései igazolására is 
szolgált egyúttal. Talán még velem szembeni neheztelésétől 
motiváltán is: amiért vele nekem úgy volt jó, ahogy volt, 
amiért „belőlünk nem lehet semmi”. Mert sok mindennek 
ez is oka lehetett, Bálint puszta szóhoz jutásának éppúgy, 
mint a további fejleményeknek. Hogy mintegy sodortatva 
magát menni hagyja a dolgokat a maguk útján. Befogadva 
Bálintot, utat engedve Bálint leigázóan férfias akaratának -  
valójában Eszter bevallottan gyenge pontját tudatosan 
megcélzó taktikájának. Mert Bálint számító vonásai, bár
mennyire fülig szerelmes is volt, máris kezdtek megmutat
kozni. Akkor is mind láthatóbb élősdi természetének meg
felelően, ha nincs is egészen igaza a visszapillantó Eszter
nek, aki szerint Bálintot mindig is a számítás vezérelte 
csak. Dehogyis, Bálint szerelmes volt, sajátos „ártatlan
ságának” megfelelően szerelmes, a legelejétől kezdve egé
szen az utolsó pillanatáig, mint ahogy ugyancsak „tisz
taságából” fakadóan valóban boldogítani akarta Esztert, 
képesnek is érezve magát erre a boldogításra. Éppen csak 
szerelme és boldogító szándéka nem csupán megfért benne 
a számítással, hanem lcgféktelenebb önzésével kimondot
tan azonos is volt. Részben, és ez talán mentségére szol
gálhat, szorult helyzetéből adódóan is, mindazzal össze
függésben, amiből számára Eszter kiutat kínált. „Te vagy a 
megoldás”, mondta ez idő tájt Eszternek. Bálint helyzete 
ugyanis otthon tarthatatlan lett. Úgynevezett házassága, 
minek létezéséről Eszter különben menet közben értesült 
csak, látszólag végleg zátonyra futott. Igencsak drámai for
dulat következtében, egy nappal korábban, semhogy Bálint 
személyesen mesélte volna el a történteket, némi nyomás 
alatt, azon a szép októberi délutánon, amikor mindketten 
odakint segédkeztünk a pálinkafőzésnél Eszter, illetve a 
közben új családjával ismét Svájcba települt Endre ta
nyáján. Elmondva, hogy (volt) felesége, aki újabban kö
tözni való bolondként viselkedik, miután ó egy parázs 
összeszólalkozást követően már elfordult tóle, több em
berének szeme láttára egy udvaron heverő vasdorongot 
felkapva tarkón vágta, mire ő egyensúlyát valamiképpen 
mégis megtartva, az asszonyt csupán lefogta, hogy utána a 
rendőrséget hívja ki, és a történteket annak rendje és



módja szerint emberei tanúskodása alapján jegyzőkönyvbe 
vétesse -  elvégre az életére tört, na és inkább ezt, mint 
hogy visszaüssön, mert ha egyszer 6 visszaüt, ha úgy igazán 
visszaüt, abból azért nagy baj lehetne. Csakhogy az asszony 
még eközben is, ott, a rendőrök füle hallatára családirtással 
egybekötött öngyilkossággal fenyegetőzött, sőt mondott 
olyat is, hogy bármely pillanatban kész konyhakéssel a 
nyakát elvágni; megfelelő alkalommal természetesen, ami
kor részeg álmát alussza. Csak hát lehet-e ilyen körül
mények közt egyáltalán ital nélkül kibírni? Vagyis hát nem, 
ilyen asszonnyal ő nem maradhat többé egy födél a la t t . . .  
Fene tudja, különben hogy is történt. Mert Bálint 
pálinkafőzős hangulatában rengeteget fecsegett ezen 
a délutánon, egyebek mellett a négerekről is kinyilvánítva 
ama nézetét, miszerint, ha az ember csakugyan a majomtól 
származik, úgy a négerek a kettejük közti átmenetet kép
viselik, neki ugyan mondhatják, hogy nem alsóbb rendűek, 
dolgozott ő Németországban egy útépítésnél zaire-iakkal, 
elég az előre álló fogsorukra pillantani, ismeri őket. Nem 
volt azonban jobb véleménye a homoszexuálisokról sem, 
elmesélve, hogyan akadt kezébe egy duisburgi nyilvános 
WC-ben papír helyett tekintélyes méretű hímtag, melynek 
tulajdonosa máris készen állt volna annak nem egészen 
rendeltetésszerű, de ősidők óta ismert módon való hasz
nálatára -  mármint ha ő cipőjével akkorát nem sóz a 
felkínált szervre, hogy az alak vérnyomokat hagyva maga 
után hanyatt-homlok menekül el a tett színhelyéről. Mert 
mi az, hogy nem tehetnek róla, egyszerűen hülyék, amikor 
annyi nagyszerű csaj van. Megjegyzésemre, miszerint ez 
mégsem ilyen egyszerű, pillanatnyi megtorpanás után eny- 
nyit mondott csak: „De hát nem értem.” Sok mindent én 
sem értettem; azt sem, hogyan került fegyveres merénylője 
észrevétlenül a WC-be, ám egyet annál inkább: Bálint 
szerint mindenkit, aki más, mindenkit, aki akár bőre szí
nében, akár hajlamaiban különbözik tőlünk, akár pedig 
csak, mert nem értjük, kíméletlenül el kell agyabugyálni. 
Hát igen, Eszter, gondoltam közben, ő aztán a te számodra 
csakugyan nem szellemi partner.. .

Eszter mégis ezután fogadta be, eleinte csak a tanyára. 
Bálint panaszát követően, hogy az ekkor már mind hide



gebb éjszakákat otthonától távol tölti, fűtetlen és olajszagú 
műhelyében, kemény és rideg fémtárgyak közt csinálva 
vackot magának. És mert a tanyára, ahol Endréék távozása 
óta hivatalosan legalábbis nem lakott senki, s így az adó
hivatal leleményes tisztviselői azt hétvégi házzá akarták 
nyilvánítani, különben is kellett valaki. Úgyhogy Bálint 
néhány héten át reggelente innen indult el: hol a műhelybe, 
hol ilyen-olyan útjaira, hétvégeken gyakran Eszter társa
ságában, rendszerint valamelyik ügyfelének úgy-ahogy hasz
nálható kocsiját önkényesen kikölcsönözve -  vagy elvé
gezve rajta a kívánt javításokat, vagy nem, de mindig 
többszörös sürgetésre adva csak vissza. „Nem vagyok bele 
szerelmes, legfeljebb jó, hogy van férfi a háznál. Éppen 
csak mi lesz, ha megszokjuk egymást?”, mondta erról Esz
ter nem sokkal azután, hogy Bálint a tél beálltával mégis 
beköltözött a városi házba. Családtagnak Eszter szívbeteg 
anyja és tizenhárom éves Csaba Ha mellé, tervszerűen és 
nem is eredménytelenül igyekezve megnyerni őket a maga 
ügyének. Körültekintően hízelegve körül az öregasszonyt 
akit, amint azt maga Bálint is dicsekedve említette előttem, 
láthatólag örömmel töltött el lánya sorsának ilyetén való 
rendeződése, a fúró-faragó korszakát élő fiút meg különféle 
tanácsokkal, sőt saját kezű segítséggel véve le a lábáról. 
Hátsó szándéktól vezérelve, de a gyereket kétségtelenül 
szeretve is, meglepőnek talált technikai intelligenciáját ne
kem is többször dicsérve. Végsó fokon, bárhogyan is te
kintsek most rá, mégiscsak annak a meleg családi lég
körnek a létrejöttét remélve, amit gyerekként éppúgy nél
külözött, mint később házasságában. Mert hogy ennek 
megteremtésére alkatánál fogva vagy inkább hányatottsága 
folytán alkalmatlan, valahogy nem is sejtette, vagy ha még
is, hát kétségbeesett elszánással most tette életének utolsó 
kísérletét, hogy eddigi tapasztalatait megcáfolva balsejtel
meinek ellenkezőjét magának és másoknak is bebizonyítsa. 
Ám mivel a hibákat mindig másokban, a különben nagyon 
is hibás külvilágban kereste, és sosem magában, kötve 
hiszem, hogy sejtette volna. Ezt csak én tudtam. Illetve hát 
Eszter is, a köztük lévő szintkülönbség folytán egyre inkább 
meglátva. Bálint meg-megújuló sürgetése ellenére valószí
nűleg ezért is vonakodott magát mellette végleg elkö



telezni. Tudtommal sosem ígérve meg, hogy a felesége lesz, 
ha csak nem az ágyban suttogva, de hát ott sok mindent 
suttog az ember, ámbár e megállapításomért az ösztö- 
nösség rajongói, az agykéreg alatti világ bajnokai, akik azt 
tartják, hogy szőröstül-bőröstül kell önmagunkat vállalni, 
attól tartok, megköveznének. Mintha csak arra lennénk 
kötelezve, hogy részeg locsogásainkat vállaljuk, és mintha 
Bálint ezt valaha is vállalta volna, fenét, azt se vállalta 
soha, amit józanul mondott. És hát hol az ördögben mond
jon az ember feszültségoldó hülyeségeket, ha nem ott, 
mármint az ágyban? Ám ha Eszter mégis ügy dönt, ha úgy 
akarja, hát istenem, legfeljebb a számat húzom el, hogy 
azért ezt Eszterről mégsem gondoltam volna...  Minden
esetre Bálint helyzetének megszilárdulását érezve, egyre 
inkább gazdaként kezdett viselkedni, egyre inkább a csa
ládfő szerepében kezdte magát érezni. Elvégre ő volt a férfi 
a háznál.

Féltékenysége ezért volt féltés is egyben. Mindannak 
féltése, amiről úgy érezte, már-már megszerezte magának. 
Azt követően, hogy érezni kezdte, elveszítheti.

Még ha később kozmikussá növekvő féltékenységének 
bizonyos tünetei előbb is megmutatkoztak. Olyanfélékben, 
hogy valahányszor Eszter az ő szemhatárát meghaladó té
máról beszélgetett valakivel, vagy csupán csendes hallga
tóként figyelt másokra, Bálint, egy idő után, amint azt némi 
kajánsággal megfigyelhettem, fejével ideges mozdulatokat 
kezdett végezni: olyankor is hátra-hátradobva félhosszú 
haját, ha az nem lógott a szemébe. Mert Eszter mégiscsak 
megpróbálta civilizálni, baráti körével elfogadtatni. Olykor 
még a színházba is elcsalta, egyszer meg az ifjúsági szer
vezet elsősorban diszkóként üzemelő, de más célokat is 
szolgáló pincehelyiségébe, egy ismert pszichológus előadá
sára az öngyilkosságról. Ennek hosszú vitába nyúló foly
tatásáról távoztában mondta Eszternek: „Azért mégiscsak 
nagy marhának nézhetek én ki ebben a társaságban.” Bár 
lehet, hogy ez is az után a bizonyos pálinkafőzős nap után 
hangzott el, amikor annyi más mellett az amerikai nőket is 
felemlegettük. Mármint azokat, akik férjeiket pénzszerző 
gépnek és szexmasinának tekintik. Váratlan dobogót kí
nálva nem megfelelő dolgok nem megfelelő helyen való



kimondásában különben is zseniális Nóra lányom számára. 
„Ugyan minek ehhez Amerikába menni?”, csapott le eman
cipált leánygyermekem a két férfiúi funkció közül az utób
bira. „Ezt én és Eszter is így csináljuk.” Nemcsak azt tudva, 
hogy távol a szabályszerű viselkedésben is befektetést érző 
közgazdászi fülektől, felőlem ilyet is megengedhet ma
gának, hanem Bálintot is újabb lépéssel hozva közelebb a 
heveny féltékenység állapotához. Amire végeredményben 
számítottam is. Hivatalból, válóokként is nemegyszer ta
pasztalva, hogy az intelligencia és tudás, illetve végzettség 
és pozíció dolgában feleség alatti férjek különösen haj
lamosak az ilyenféle zöldszeműségre, és hogy ez éppen a 
kemény és férfias „őstulok típusú” példányok esetében 
válhat veszedelmessé -  ellentétben a csendesen barkácsoló 
vagy kertészkedő jámbor házihímekkel. Övék is a jövő, úgy 
hiszem, és ez nem is baj végeredményben...  De a ve
szélytől valahogy mégse tartottam. Bálint ama megjegyzését 
követően sem igazán, miszerint: „Csajra féltékeny én még 
nem voltam, de az Eszterre féltékeny vagyok.” Pedig ezt 
Bálint Nórának másképpen mondta: Eszterért ő ölni is 
tudna. Mert inkább csak arra gondoltam, hogy Bálint a 
gyanúsítgatásaival Esztert idegesíteni és untatni fogja. Ez
zel is maga alatt vágva a fát tulajdonképpen.

Néha a lényegre rá is érezve. „A múltkor lelöktem egy 
könyvet Eszter polcáról”, mondta egy alkalommal. „Elias 
Canetti. . . De hát én nem tudom, ki az az Elias Canetti, 
ilyeneket én nem tudok, honnan is tudnék.”

-  Miért hiszed, hogy tudnod kellene? -  kérdeztem tőle.
-  Hát csak... -  nézett rám fürkészve, de egyben segély

kérőén.
De azért nem értett semmit. Miért emlegeti Eszter a 

szabadságát, mért félti tőle? Mit félt egy már majdnem 
negyvenéves, nyolc éve elvált asszony a szabadságán, ami
kor a nők általában férjhez akarnak menni? És nem az 
lenne-e természetes, hogy kapva kapjon azon a még nem is 
harmincéves fiatalemberen, akit a nők többsége (aki meg 
mégsem, az úgyse számít) nagyon is vonzónak talál? Tüzes 
szeretőnek is. Mert Eszter is annak találja. És ez a lényeg, 
nem? Mindeddig így tapasztalta, meg hát ezt mindenki 
tud ja .. .  Amiért is makacsul nem volt hajlandó tudomásul



venni a közben beálló változást sem, fel sem tételezve, hogy 
ez is addig lehet csak „olyan szép, hogy szebb már nem is 
lehet" -  mert Eszter ezt sem titkolta el előlem - , amíg 
Eszter zavartalanul vetítheti bele Endre emlékét, nem is a 
valóságos Endréét, hanem azét, akinek Endrének lennie 
kellett volna... Ám amint kiderült, hogy ő csak Bálint, 
nagyon is Bálint... Úgyhogy mi más lehetett volna ennek 
oka, mint egy másik férfi? Vagy több férfi is. Alkalmi 
beszélgetőtársakban éppúgy megbújva, mint a drót túlsó 
végén.

Legalábbis én úgy emlékszem, a telefonnal kezdődött. A 
minden telefontulajdonos előtt jól ismert süket becsen- 
gésekkel: mert kerestek már nálam Arankát, Ágit, Jelicát, 
Olgát, Viánját, Edét, Miloradot, Rudit, Zolit, sőt egyszer 
egy ismeretlen, de kellemes női hang a keresztnevemen 
szólítva „in médiás rés” kezdett bele mondókájába. Bár a 
telefonáló sokszor már a válaszoló hangból rájön téve
désére és anélkül teszi le, hogy egy kukkot is szólna. Csak 
hát Bálintnak ez is kapóra jött annak lehetőségeként, hogy 
múlt-, jelen-, és jövőbeli szeretőket sejtsen mögötte. Olya
nokat, akik, ha ő, Bálint veszi föl, nem hajlandók a kagy
lóba szólni. Mellesleg ez is megtörtént. Három ízben lega
lábbis, mivel kétszer csakugyan arra számítva tárcsáztam föl 
Eszter számát, hogy Bálint a műhelyében van, legalábbis, 
ha dolgzoni akar, ott kell lennie, Bálint azonban, amint 
erről Eszterrel később szó is esett, ebben az időben gyak
ran ugrott haza váratlanul, vagy tartózkodott otthon por
szívózás, fa és szénaprítás ürügyén, csak hogy Eszter kö
zelében lehessen. Amiért is két hívási kísérletem bosszús 
lecsapással végződött. Szemben a némi telefonbetyárko- 
dástól sem mentes harmadikkal, amikor is Bálint rögtön 
gyanakvóan csengő „igen”-jére nem tettem le mindjárt, sőt 
további, mind indulatosabb „igen”-eknek is utat engedtem, 
ezúttal Bálint dühös lecsapására várva. Ám ehelyett „Halló, 
ott ki beszél?” következett, majd pedig erélyes felszólítás is, 
nevezze meg magát az ismeretlen telefonáló, ne lapuljon 
gyáván és alattomosan. „Itt Takács Bálint beszéli”, harsog
ta képzeletem vetítővászna szerint kitárt mellel markolva a 
hallgatót, amíg csak meg nem hallottam Eszter hangját is: 
„Ugyan, ne nevettesd ki magad, ne csinálj komédiát.. . ”



Rosszabb a helyzet, semmint gondoltam, állapítottam 
meg, sőt az is megfordult a fejemben, hogy Bálintot ezzel a 
módszerrel könnyen kikészíthetném. Talán még a végleges 
leépülés folyamatát is felgyorsítva Eszterben, ha ugyan nem 
ellenkező hatást keltve mégis, ellenszenvet az ismeretlen 
telefonáló iránt, egyúttal pedig szolidaritást is Bálinttal, 
együttérzést gyötrelmeivel. Nem beszélve az Esztert fe
nyegető veszedelmekről. Úgyhogy ezután a munkahelyén 
hívtam föl inkább. Részben egy korábban kiváltott incidens 
miatt is, amikor Bálint elmaradhatatlan „Ki volt az?” kér
désére egyszerűen „A volt szeretőm”-ként nevezett meg, 
nem mondva semmi újat, ám mégis, „Mi az, hogy a volt 
szeretőd?”, vagyis ebből is jelenet lett, sőt, az a nem túl 
eredeti elmélet is megszületett belőle, miszerint mindazok, 
akik Eszterrel szívesen beszélgetnek, s Eszter is velük, 
valójában csak „azt” akarják, de mert nyiszlett, nyamvadt, 
nyámnyila alakok, azt, amit egy hozzá hasonló, igazi férfi 
(egy amolyan „fél litert köpő”, jutott eszembe Krinthy 
nyomán) nem sokat beszélve meg is tesz, ők beszélgetéssel 
helyettesítik. Bálint különben kétségtelenül beletalált itt 
valamibe -  akkor is, ha az egész emberi civilizációt mégis
csak ezek a „nyámnyilák” teremtették meg: azok, akik 
„ahelyett” valami mást is csináltak.

Vagyis egyre nyilvánvalóbb lett: Bálint mindent elkövet, 
hogy Esztert teljesen kisajátítsa és korábbi környezetétől 
amennyire csak lehetséges elszigetelje. A maga korlátoltan 
rafinált módján alighanem tudatosan is az „életörömök” 
felé hajlítva a szerinte eddig mindenki által csak kihasznált 
Esztert, aki ennek hatására eleinte mintha még ki is virult 
volna egy kicsit, vagyis abba az irányba igyekezett terelni 
(és természetesen a maga szintjére lesüllyeszteni), amerre 
Eszter tulajdonképpen a sokkal intellektuálisabban hedo
nista Endrét sem tudta követni. Lehet, hogy előítéletek 
rabjaként, neveltetése folytán, ha úgy tetszik „gátlásossága” 
miatt, ám egyensúlyát és értékeit féltőn követve Bálintot 
ezen az úton. Talán még azokra az egy időben gyakori 
vendéglői vacsorákra is, amelyek alkalmával Bálint szür
kével csíkozott fekete öltönyében még jól is festett volna, 
ha nem visel hozzá nevetségesen keskeny csokornyakken
dőt.



Ám amikor hozzám eljött, pulóverben volt és farmer
ban, és a hangja valahogy már a telefonban is ünnepélyesen 
csengett: örül, hogy még benn talál, bár amit mondani 
szeretne, mégsem megy telefonon, legjobb lenne, ha 
valahová beülnénk. „Gyere ide inkább”, ajánlottam, mert 
kimozdulni éppúgy nem volt kedvem, mint hazamenni; 
egyre gyakrabban maradtam időn túl is az irodában, sőt az 
újabban már könnyeket is hullató mártírszemek miatt el
kerülhetetlenül közeledni éreztem azt az időt is, amikor 
majd az éjszakákat is az irodai kanapén töltöm.

-  De hát békében hagyjuk egymást, és ezt te is jól tudod 
-  mondtam Bálintnak. Azt hallgatva végig, amire számí
tottam is: hogy el szeretné venni Esztert, én viszont, úgy 
tudja, nem, úgyhogy arra kér, „hagyjak békét” Eszternek. 
Ne haragudjak, de ő ilyen, ő az osztozkodást nem bírja, és 
ahol szerelem van, ott féltékenység is. Mert neki ilyen a 
természete, intézzük el ezt szépen, barátian, férfiakhoz 
illően, egymás között.. .

-  Értelek, hogyne értenélek, de. . . -  szakítottam félbe 
némi kizökkentő szándékkal. -  Éppen csak hogy is van ez? 
Mi legyen a volt szeretőkkel? Szerinted elfordított fejjel 
kell elmenniük egymás mellett, ha találkoznak? Jó falusi 
szokás szerint, erre gondoltál?

-  Igen, így! Én erre gondoltam! -  nézett rám teljes 
komolyságával.

Annyira minden humorérzék nélkül, sőt birkakomolyan, 
hogy a legszívesebben felnevetek: ugyan, ne gyerekeskedj. 
De mert a birkaság függönye mögött valahol az öklelésre 
kész bika fújtatását is ott éreztem, más válasz is összeállt 
bennem: na nem, édesapám, ez azért nem fog menni. 
Mielőtt a harmadikat kimondtam volna: „Rendben van, 
Bálintkám, én ezt is megérthetem, felőlem nyugodt lehetsz. 
De azért ez mindenekelőtt Esztertől függ.”

Amit a továbbiak során mintha értett is volna. Egyre 
kedélyesebben nyugtatgató szavaim hatására addig min
denképpen, amíg ki nem kísértem.

Lehetséges, hogy ekkor döntöttem Bálint sorsáról.
Nem a bikaviadal kedvelőjeként, de valahogy érezve 

annak esztétikáját. Mindenekelőtt a matador öklelést el
kerülő mozdulataiban és halálbiztos szúrásában, mivel



ezekben mégiscsak az értelem fölénye fejeződik ki. Attól a 
csekélyke szépséghibától eltekintve, hogy a nyers erőt kép
viselő, de szándékosan felbőszített bika nem igazán „agresz- 
szor”, bárcsak az lenne: töretlen erkölcsi dicsfényt biz
tosítva az ellene védekezőnek. Vagy éppen -  miért ne 
képzeljük a dolgokat még szebbeknek -  a másokat vé
delmezőnek. Na de apropó bika, tehát férfiasság, miért ne 
utalhatnék itt mindjárt arra, hogy mivel Bálint értékrend
jének központi kategóriája minden értelemben a férfiasság 
volt, feladatom lényege, helyzetemből fakadóan, önmagától 
adódott. Nem mintha ennek bevallásával rokonszenvet 
válthatnék ki meg nem írandó történetem nem létező 
olvasójából. Mert az emberek általában tisztelik az erót (és 
vele összefüggésben a hatalmat), bámulói a férfiasságnak, 
sőt az erőszaknak is. Úgyhogy ha komolyabb mondanivalót 
kívánnék művembe belesajtolni, úgy ezt alighanem csak 
alapvető beállítottságommal szemben tehetném. Azon há
borodva fel, hogy honnan veszi magának a jogot egy kicsit 
már vénülőben lévő, sőt talán eredendően fatökű férfi, 
hogy a romlott értelmiségi agyával -  mintha csak nyomorék 
lenne -  egyenesen ellenfele férfiasságát vegye célba: ahe
lyett, hogy férfiasán a gátra kiállna. Na meg a vele szövet
kező nő is, balga módon utasítva el a boldogságot, amit 
számára az Élet (igenis a nagybetűs Élet) nagylelkűen 
felkínál. Még ha az, aki az Élet nevében kopogtat, erő
szakos alak is, sőt ostoba fickó. És egyáltalán, miféle világ 
az ilyen, ahol ez a sorsa a férfiasságnak?. . . Vagyis hát ez 
az! így akár népszerű is lehetnék. Ám ha az emberi kultúra 
nem lesz képes valahogyan kilépni a Heroikusán Hülye 
Hím kultuszának bűvköréből, valamennyiünket hamarosan 
elvisz az ördög...  Nem mintha nem lenne veszedelmes 
olyat leírni, hogy aki képtelen büszke férfiasságának hajtó
erejét megfelelő áttétellel az értelem (juszt is az Értelem!) 
szolgálatába állítani, a z .. .  mit is mondjak. . .  szíveskedjen 
lelépni.. .  Na, de minek folytassam? Még ha ebben rejlik is 
Bálint tragédiája. Abban, hogy férfiassága nyers és romlat
lan férfiasságnak maradt meg. Ezért volt egyszerre ve
szedelmes és nevetséges is.



Aminek nevetséges voltát Eszter ugyanúgy megérezte, 
mint veszedelmét. Legfeljebb a nevetségest érezte benne, 
egy ideig mindenképpen, inkább szánnivalónak.

-  Te, ebbe én fejest ugrottam -  mondta egy decemberi 
délutánon, alig valamivel azután, hogy az irodámba be
lépett. Alighanem Bálint miatt, újabban ritkán látogatott 
meg, inkább munkahelyének telefonján értekeztünk csak.

-  Ki szeretnél mászni belőle?
-  Ez egy életképtelen kapcsolat, most már belátom.. .  .
Nem előzmények nélkül mondva ezt, de most már

határozottan. Mert Bálint eleinte duzzogó, majd fenyegető 
gyanúsításaira kezdettől fogva „Ha így folytatod, jobb, ha 
máris abbahagyjuk”-féle célzásokkal reagált, s azzal is, hogy 
„Legokosabb lenne, ha szépen visszamennél a fe
leségedhez”. Főleg, miután az asszony egy napon, nyilván a 
nagyobb hatás kedvéért, egyik gyermekét kézen fogva meg
jelent nála: „Adja vissza a férjemet”, kérlelte sírva. Mire 
Eszter elmondta, hogy nincs mit visszaadnia: nincs, mivel 
kezdetben mit sem tudva a törvényesen felbontott élet- 
közösség további fennállásáról, valójában „el sem vette” 
tőle Bálintot, ha tehát Bálint kész hozzá visszamenni, nem 
tartóztatja. Akadtak azonban más kellemetlenségek is: Bá
lint türelmetlen üzletfelei, részben, akik az elvégzendő 
munkákra hiába vártak, részben pedig, akiktől használt 
autókat, gyakran kocsironcsokat vagy alkatrészeket vásá
rolt, s pénzzel tartozott nekik, ugyanis mind többször jöt
tek a házhoz; közülük egy boszniai ember egy este ré
szegen, puskával hadonászva jelent meg, úgyhogy Bálintnak 
nagy nehezen sikerült csak leszerelnie -  Eszter pálinká
jával. Mert Bálint zavaros üzleti tranzakciói igencsak kiter
jedtek voltak, olykor még az országhatárokon is túlnyúltak. 
Vagyis Eszter egyre inkább láthatta: Bálint „partiként” sem 
kínál éppen biztos hátteret, sőt ilyen szempontból is inkább 
veszélyes. Csakhogy Eszternek ezek a puhatolódzó haza- 
terelési kísérletei sikertelennek bizonyultak. Még ha Bálint 
mondott is olyat, hogy ha Eszter kiadja az útját, ő szó 
nélkül elmegy, nem vissza a (volt) feleségéhez, hanem el, 
örökre, oda, ahonnan nincs visszatérés, sőt nyíltan is ön- 
gyilkossággal fenyegetőzött. Nem ismerve az irónia fékező 
hatását, gátlástalanul mert teátrális és giccses lenni. Emel-



lett mint nem olvasó ember, kizárólag tapasztalataira 
támaszkodva és rendületlenül bízva bennük, meg sem for
dult fejében, hogy a személyes élmények még a legsze
rencsésebb esetben is túl keveset markolnak a valóságból, 
még kevésbé, hogy a valóság időközben meg is változhat. 
Még ha rettegett is ettől titokban. Ezért mesélhetett Esz
ternek diadalmas férfiassága égre meredő világítótornyának 
fényétől változatlanul elvakítva, rendületlenül tovább arról 
a már ócskavasnak számító öreg Fordról, amibe végül 
mégiscsak életet vert, vagy arról, hogy miképpen védel
mezte meg egyszer nyápic és beteges társát a rendőri 
gumibotoktól, mert őt üthetik, tessék, fő, hogy amazt ne 
bántsák, nem hallgatva el azt sem, hogyan boldogított egy 
időben, állítólag megfelelő szakszolgálat tagjaként Német
országban, főleg háziasszonyokat, tisztes családanyákat. Mit 
sem érzékelve abból az ekkor már elkezdődött folyamatból, 
ami végül is oda torkollott, hogy Eszter szavaival: „Már rég 
nem a gyönyör, hanem az üresség sikolt belőlem.. . ”

-  Azt hiszem, ez is azért volt, mert azt szeretném, ha 
már vége lenne -  mondta Eszter azután, mert később 
(hosszú idő után és azóta sem) le is feküdtünk. -  Leg
szívesebben megmondanám neki, talán értene is belőle. . . 
-  Erről azonban lebeszéltem. Főleg, mert a diplomácia 
nyelvén szólva „beláthatatlan következményektől” tartot
tam, mindenekelőtt Eszterre nézve. Jobb talán, ha időt 
adunk Bálintnak, legyen ideje „kiszeretni” Eszterből, érez
ze meg ő is kapcsolatuk romlását. Emellett, ha műsoron 
kívüli esetünkről értesül, aligha lehetek többé kapcsolatuk 
leépülésének csendes egyengetője. Gyengéinek kitapoga- 
tásával mindenekelőtt Esztert segítve, de őt, Bálintot is 
csillapítva vagy éppen vigasztalva is -  önzésből és segíteni 
akarásból egyaránt, de nyilván ki nem élt irodalmi haj
lamaimtól, illetve kocapszichológusi szenvedélyemtől is 
vezérelve. Mert Bálinttal, számomra megbocsáthatatlanul 
fenyegető látogatása ellenére, tobvábbra is jóban marad
tunk. Részben a riválisokat összekapcsoló titokzatos szá
laknak is köszönhetően, részben pedig mert miért éppen 
ebben lett volna Bálint következetes, ha egyszer nem volt 
semmiben sem az -  nem számítva mindenütt rémeket látó, 
de semmit észre nem vevő elvakultságát. Na meg ugyan ki



mástól kaphatott volna mćg olyan paragrafuskicselező ö t
leteket, mint éppen tőlem? Úgyhogy Bálint, valahányszor 
találkoztunk, sohasem mulasztotta el hangoztatni, meny
nyire egyenesben vannak Eszterrel. Mennyire megváltozott 
maga is, újabban alig iszik, leszokott a nyugtalókról is, 
attól tartok, akkor is arról igyekezve meggyőzni nemcsak 
engem, hanem önmagát is, amikor már rég más volt a 
helyzet. Ezért sajnáltam mégis: amiért egy világot épített 
föl Eszterre. Enyhén szólva furcsa terveket is melengetve, 
egy ízben az iránt érdeklődve, hogyan is lehetne híradása 
szerint az őrület határán mozgó (volt) feleségét alkalmat
lannak nyilváníttatni gyermekei nevelésére: miért ne nevel
hetné azokat is Eszter a Ha mellett?

Amitől Eszter érthetően megrettent, észre is véve mind
járt a benne rejlő lehetőséget. Akárcsak én is: abban, hogy 
Bálint mélységesen ragaszkodik hozzájuk, s félti is őket. 
Nyilvánvaló aggodalmában, amivel Eszternek is, nekem is 
arról beszélt, hogy közülük a kisebbik, méghozzá a fiú, 
noha már folyékonyan beszélt, bizonyára a hazalátogatásai 
alkalmával rendre sorra kerülő házastársi (?) üvöltözések 
hatására, váratlanul, minden átmenet nélkül, dadogni kez
dett.

-  Ha Eszterrel jól állnak a dolgok, minden jó -  mondta 
különben egy alkalommal.

Valamivel később, a váratlan huszárvágást követően.
Amire egyikünk se számított.
Fél nyolc körül csengett be a telefon, megint csak az 

irodámban, mert ezúttal is ott rostokoltam. Csaba volt, 
Eszter fia: nem látta az anyját egész nap, nincs-e vagy nem 
volt-e nálam.

-  Hát Bálint? -  kérdeztem.
-  Ó sincsen -  hangzott a válasz. Hogy utána mindjárt 

megtudjam: Bálint délután kettő tájban ezúttal is a mun
kából hazatérő Eszterért ment, ahogyan azt látszólag fi
gyelmességből, ám inkább ellenőrzés céljából máskor is 
tenni szokta.

-  Nem volt róla szó, hogy valahová együtt elmennek? -  
kérdeztem erre. Nem, de nincsenek a tanyán sem, mert a 
tanya kulcsa a szokott helyén van. . . Vagyis ez az eltűnés 
sehogyan se vallott Eszterre, legalábbis nem arra az Esz



terre, akit eddig ismertem, ezért is hívtam föl a gyereket 
úgy kilenc körül, hogy utána feltárcsázzam a rendőrséget és 
a kórházat is, elvégre autóbaleset a legrövidebb úton is 
előfordulhat. Csak hát: „Ég nyelte el, föld nyelte el”, 
hallottam másnap délelőtt Eszter anyjának szívasztmás 
hangját, mivel ezúttal ő jelentkezett, azt követően, hogy 
Esztert a munkahelyén, Bálintot meg műhelyében hasz
talanul kerestem. Akárcsak délután, amikor a kagylót Esz
ter számán Eszter bátyja vette föl: jelentették már az esetet 
a rendőrségen is, de azok eltűntekkel három nap után 
foglalkoznak csak. Úgyhogy értetlenségemmel és aggodal
mammal meg nem írandó történetem nem létező olvasóját 
ugyan miért untatnám? Még ha önmagam nevetséges
ségének tudatára, rövid pár sző erejéig, alighanem mégis 
kénytelen lennék kitérni. Arról szólva, hogyan csendült föl 
néhány órával később a Csaba gyerek hívása: végre meg
vannak! Mert a nagybácsi végül mégis a tanyára ment, s ott 
találta őket -  nem tudom, mondjam-e így, mindenesetre 
akkor ezt hittem -  édes kettesben.

íme, a férfiasság diadala!, állapítottam meg fanyarul, ám 
változatlanul értetlenül is: mit csinált ez a vadbarom sze
gény Eszterből?

Meg nem írandó történetem ugyanis ezen a ponton 
kétségtelenül a komédiához látszott közelíteni.

Főleg aztán, hogy másnap Bálint megjelent nálam.
Ragyogóan, daliásán és hórihorgasan, mintegy a diadal 

roppant felkiáltójeleként meredezve. Akkor is a győzelem 
harci ménjének nyergében ülve és a dicsekvés belső kény
szerének kantárszára által vezéreltetve hozzám, ha némi 
szemrehányással vegyes mentegetőzéssel is fogott bele a 
magyarázatba. Igazán sajnálja, ha aggodalmat okozott, de 
azért nem kellett volna széles körű nyomozást indítanom, 
tudhatnám, ha Eszter vele van, biztonságban van. És hát 
ezt a helyzetet tűrni így tovább nem lehetett, dönteni 
kellett. Vagyis az történt, hogy miután Eszter beült melléje, 
ő szóba hozta ezt, vagy összeházasodnak vagy vége, mire 
vita kezdődött, és mert úgy érezte, itt a döntő pillanat, nem 
haza vitte Esztert, hanem előbb egy kis vendéglőbe, majd, 
mivel egyre inkább belemelegedtek, ki a tanyára. „Láttam 
már”, folytatta, „hogy ezt a tanyán lehet csak elintézni,



csakis a tanyán, ahol senki sem zavar bennünket. Sorra 
venni mindent, ami köztünk van, mindent tisztázni.. 
Volt is ott minden, veszekedés is, Eszter kétszer is menni 
akart, gyalog, föl, a városba, két napon át nem ettek, nem 
aludtak, csak beszélgettek, végül is január tizenhetedikére 
tűzték ki az esküvőt, újév után, előbb nem is lehetne. 
Úgyhogy ez is megvolt, s megérte. Még ha most holtfáradt 
is, mert hazatérés után, elvégre ezt meg kellett ünnepelni, 
vacsorázni is elmentek még a Sárgarigóba, itt lesz at  es
küvői vacsora is, szerény keretek között, csak a legszűkebb 
rokonság és néhány barát, ebben is megállapodtak. És a 
Csaba fiú is nagyon örül, meg persze az öregasszony is. . . 
A korkülönbség meg nem számít, Esztert ő, ha hetvenéves 
volna, úgy is szeretné. Különben is, ez már eldőlt rég, 
eldőlt az első pillanatban már, csak h á t.. .  helyettesítette a 
befejező szavakat végül sokatmondó legyintéssel, mint aki
nek megvan a véleménye mindenféle aggályoskodó, női 
tétovázásról, ószintén szólva, nem tudom, gratuláltam-e 
neki, mielőtt elment. „Hát most gratuláljak-e, vagy ne 
gratuláljak?”, tettem föl a kérdést telefonon Eszternek. Két 
nap múlva csak, mivel először úgy gondoltam, ha nem 
jelentkezik, h á t.. .  Senki sem szereti, ha átejtik, bár Eszter, 
legalábbis a jelenlétemben, most is azt az összepréselt ajkú 
elszántságot mutatta, mint annak idején Endre ügyében, 
na és minden személyes sám ponton túl a szellemi fö
lényben lévő fél vereségében vagy inkább a másik győ
zelmében, mindig van valami mélységesen elszomorító. És 
éreztem, hogy Eszter is így érzi ezt, valójában ezért hívtam 
föl mégis. „Mihez akarsz gratulálni? Nem értem”, vált a 
hangja kérdővé nyomban. „Hogyhogy mihez? Hát a Bálint 
híréhez?. . .” Csupa kérdésből álltunk ezekben a pillana
tokban, Eszter szinte legyintésnek ható „Ugyan már!”-ját 
megelőzően. „Úgy hogy kiverte belőlem”, mondta aztán 
megjegyzésemre, miszerint valahogy az a gyanúm, hogy 
ígéretét nem egészen önszántából tehette. „Dehogy is ön
szántamból, dehogy is”, döbbentett rá Eszter Bálint gyer
meki ártatlanságának egyik alapvető komponensére: arra a 
mindig nevetségesnek érzett felfogásra, hogy az erőszakkal 
kikényszerített ígéret bármire is kötelezhet. Csak hát Bálint 
azt hitte, hogy Eszter valójában akarja is, amit ő akar,



vagyis hogy nyers kényszerítő eszközeivel Eszter akaratát 
érvényesíti Eszterrel szemben -  mintegy a történelem min
denkori hatalmainak illúziójában osztozva tulajdonkép
pen. . .  „Voltak pillanatok, amikor azt hittem, itt a vég”, 
folytatta Eszter valahogy a helyzethez cseppet sem illő 
könnyedséggel mesélve el, hogy már a vendéglőbe se akart 
Bálinttal menni. Utána meg hiába könyörgött, ne men
jenek ki a tanyára, ahol aztán Bálint kulcs híján egyszerűen 
betörte az egyik ablakot, hogy ezután a szokásos faggatás és 
gyanúsítgatás következzen, veréssel és fojtogatással kom
binálva. „Ezután jött csak azzal, hogy nekünk össze kellene 
házasodni. Később meg valami fásultság is erőt vett rajtam, 
amiért odáig süllyedtem, hogy velem ezt lehet tenni, any- 
nyira, hogy utólag jutott csak eszembe: ezt az ígéretet én 
nem vagyok köteles teljesíteni. De kimászok én ebből, ne 
félj. Egyelőre múljon el a szilveszter, utána majd mindent 
el fogok szépen intézni.. . ”

Hozzá is kezdett, óvatos adagolásban igyekezve meg
értetni Bálinttal, hogy a vele nemrég még madarat fogató 
döntés sohasem volt érvényes. Nem mintha nem szeretné 
(ennek kerek perec kimondása túl veszélyes lett volna), 
hanem hát a korkülönbség, és mert képtelen elviselni, hogy 
családjától elszakította, vagyis csupa észok és erkölcsi ag
gály, csupa olyasmi, ami igazán elementáris erejű érzé
sekkel és ösztönökkel szemben többnyire csődöt szokott 
mondani. Mindenesetre, az esküvő meghiredetett napját 
Bálint jobbnak látta többé nem említeni. Talán mert Esz- 
teréknél egyelőre más volt a műsor: az iskolában elkez
dődött a téli szünidő, úgyhogy most Csabát kellett egy 
Svájcba induló gépre feltenni. Amint azt előzőleg fixálták is 
Endrével. Aki természetesen szintén Bálint féltékenysé
gének tárgyát képezte, és akivel Bálint telefonon, jóval 
korábban még, beszélt is egyszer. „Teljesen nyugodt vol
tam, mert a döntő pillanatban én mindig nyugodt tudok 
maradni”, dicsekedett később, pedig még akkor sem hatott 
nyugodtnak. Endre hangja sem. Mert Endre még ugyan
azon az estén, akkor értesülve csak Eszter élettársának 
létezéséről, engem is felhívott mindjárt: „Ki ez a szivar? 
Milyen? Tahó?”, kérdezgetett, de jobb a „tárgynál” marad
ni. Csaba utazásánál, ami Eszter számára fígyelemeltere-



lóként most ugyanolyan jól jött, mint feladatnak Bálint 
számára: Eszternek külön is, mert a Bálint gyűrűjéből való 
kitörés hadműveletének döntő ütközetét a fiú távollétének 
idejére programozta be, Bálintnak viszont, mert nem adta 
volna egy vak lóért, hogy az önhatalmúlag kikölcsönzött, 
éppen ügyeletes kocsin ő vigye le Esztert és a gyereket a 
suréini repülőtérre. „Mert egy férfi mégse hagyhatja az 
ilyesmit”, mármint Bálint oltalmazó póza szerint, ami ne
kem mindig az utcán vonuló cigányokat juttatja eszembe: 
elöl a férfi, zsebre dugott kézzel, peckesen, füstölgő ci
garettával a szája sarkában, mögötte az asszony, batyuval a 
hátán, gyerekkel a karján, sőt, ha minden együtt van, még 
teherben is, annak az ősi szerepmegosztásnak megfelelően, 
ami a védelmezettet elkerülhetetlenül kiszolgáltatja a vé
delmezőnek. .. Bálint különben oda is, vissza is végig „na
gyon rendes” volt, mint ahogy általában is az volt ezekben 
a napokban. Talán még bűntudatból is. Mielőtt Eszter 
önfeláldozónak hitt lemondásától úgy-ahogy meggyőzve 
visszament volna (volt) feleségéhez. Nem minden dráma 
nélkül, mivel, bár este mindent szépen megbeszéltek, harag 
nélkül válnak el, barátságban maradnak továbbra is, sőt a 
hazatérő Csabáért is együtt mennek majd, reggel, mintegy 
elhatározásának végrehajtásához erőt gyűjtve, Bálint mégis
csak bepálinkázott. Úgyhogy ismét csak fojtogatás követ
kezett, és csak miután, meglehet pillanatokkal az eszmélet- 
vesztés előtt, Bálint mégis elengedte Esztert, Eszter pedig 
most már kiabálva követelte távozását, csendesedett le, 
meglepetésében talán: hogy Eszter erre is képes. Hogy 
utána a zavarodottság és a pánik minden jelét mutassa. 
Főleg azután, hogy Eszternél, mivel Eszter jónak látta 
néhány napra eltűnni, mindössze Eszter anyját találta. Esz
ter anyja meg, mélységesen fájlalva, amiért lánya ilyen 
csúnyán kiadta útját, de nyilván félve is tőle, nemcsak 
barátságosan fogadta, hanem azt is megengedte neki, hogy 
a díványon végigdőlve néhány órát aludjon, amiért is Eszter 
utólag szedte csak ki anyjából, hogy később a szekrények
ben kutatott, fiókokat húzigált ki, valószínűleg, amint azt 
korábban is megtette, leveleket keresett. Meg talán valami 
támpont után nyomozott Eszter holléte felől. Mert a pénzt 
nem bántotta, Eszter útlevelét azonban azzal tette el, hogy



azt Eszter rábízta. De újvidéki albérleti szobájában Nórát is 
innen hívta föl, ám mivel elsőnek nem balul kiütött kap
csolatuk szerzője szólt a kagylóba, hanem a szobatársnője, 
az ismeretlen hangban Eszterére vélve ismerni, jó ideig 
makacsul ragaszkodott is hozzá, hogy Esztert hallotta: amíg 
csak Nóra vissza nem adva a telefont a szobatársnőnek, 
meg nem győzte tévedéséről. Mert Eszter anyjától azt 
hallotta, Eszter Újvidékre ment, meg kell tudnia, hol van 
Eszter, mert Eszter azért mégsem gondolhatta komolyan 
ezt a szakítást, és mert maga is rettenetesen szenved, ki 
tudja, mi is történik vele -  mert valahogy úgy képzelte, 
Eszter ugyanazért szenved és ugyanúgy, mint ő, elveszetten 
kóvályogva valahol, talán „züllve” is, isten tudja, mit for
gatva fejében. „Igenis ittam”, mondta Nórának, „és most 
újra inni indulok...  Ugye azért te is szerelmes voltál 
belém?”, kérdezte tőle. Azt követően vagy azelőtt, hogy 
borsos telefonszámlát okozva Eszternek, Endre bázeli szá
mát is feltárcsázta, Endre távollétében T. Marinak tálalva 
ki mindent, Endre második feleségének, akivel egyszer 
ugyancsak telefonon keresztül beszélgetve már korábban 
kiderítették, hogy valamikor, még az általánosban, osztály
társak is voltak. Természetesen én se hiányozhattam a 
listáról: nem sejtem-e, hol lehet Eszter? Nem „sejtettem”, 
tudtam: nem Újvidéken, egészen másutt, Réti Sanyi költő 
barátom feleségénél, legjobb barátnőjénél, távollétének há
rom napja alatt több ruhát is megvarrva Rétiék kislá
nyainak. . .  „Nem tudom, merre járhattam akkor éjszaka”, 
jelent meg nálam másnap, gyűrötten, de józanul, látszólag 
újra önkéntesnek vélt lemondása talapzatára lépve vissza, 
de érzékletesen ecsetelve a történteket, „annyit idők csak, 
hogy köd volt és hideg, de azért százhússzal mentem"... 
Mindegy, túljutott a válságon, most már a munka követ
kezik csak, máskor is beszélt már úgy magáról, mint akit 
egyedül a munka érdekel, na és tudja ő, mikor kell eljönni 
valahonnan, megérzi a pillanatot, amikor vége, „le a vasút
ról”, kedvenc szavajárása volt ez különben. De mondott 
olyat is, hogy dehogy van vége: „Ez a viszony ezután fog 
igazán virágozni csak!”, jelentette ki magabiztosan.

Dehogy volt vége. Mármint a válságának. Akadtak pil
lanatok, amikor nagyon sajnáltam.



Akad azonban más is, amit mintegy közbevetve kellene 
elmondanom meg nem írandó történetem nem létező ol
vasójának. Hogy semmit sem gyűlölök jobban az erőszak
nál, s hogy Bálint, rég jól ismervén hajlamait, jó ideje az 
erőszakot testesítette meg a szememben. Eszterrel szem
beni brutalitásai meg éppenséggel arra hajlamosítottak, 
hogy az erőszaknélküliséget, aligha a fennálló törvényekkel 
összhangban, de hibátlan jogi logikával élve, szerződéses 
viszonynak tételezzem föl, és szerződésszegőnek az erő
szakhoz folyamodót, amiért is, hogy vele szemben szabad-e 
mindent, nem is kérdés tulajdonképpen. Mind veszedel
mesebbé válásával párhuzamosan pedig férfiasságra épülő 
világának összeomlasztását nemcsak megengedhetőnek tar
tottam, hanem elkerülhetetlennek is egyúttal. Jogos vé
dekezésnek, védelmező kötelességnek is Eszterrel szemben. 
És vajon nem az-e a legideálisabb módja az erőszakkal 
szembeni védekezésnek, ha önmaga ellen fordítjuk? Úgy 
tüntetve el hordozóit, ahogyan feleslegessé vált régi épít
ményeket szokás, mondjuk gyárkéményeket, gondosan 
ügyelve rá, hogy leomlásukkor semmiben kárt ne tegyenek, 
kellő szakértelemmel elhelyezett robbanótöltetek segítsé
gével. Úgyhogy hiába sajnáltam én Bálintot, akkor is, ha 
tényleg sajnáltam.

Ennyit tehát mintegy intermezzóként.
Mielőtt arról esne szó, hogy látványos kísérletét Bálint 

mégsem Eszter távollétében követte el, sokkal inkább a 
szeme láttára. Bár közvetlenül Eszter vissszatértét köve
tően, amikor az őt hazahozó Réti Sanyi és felesége társa
ságában magam is Eszternél voltam, mondhatni tűrhetően 
is viselkedett. Mert épp csak benézett, de ha zavar... 
„Dehogy zavarsz”, torkoltuk le barátságosan, úgyhogy kicsit 
mintha fel is oldódott volna. Néha még nevetett is, egész 
idő alatt egy pohárka pálinkát dédelgetett csak, mindössze 
a tekintete meredt olykor a semmibe, mintha későbbi 
kísérlete ott lett volna már benne. Mégha azután követte is 
el, hogy hasztalanul próbálkozott meg panaszkodással: „ő 
azzal az asszonnyal képtelen élni”, könyörgéssel, sőt sírás
sal is. Vagy éppen korábbi meghitt pillanatok idézésével: 
hiába minden, nem sikerült ellágyuló mosolyt fakasztania, 
pedig a nőknél eddig többnyire ezt tapasztalta. Szívóssága



ezćrt fordult görcsös akarásba, tisztának már aligha mond
ható szemrehányásba: hogy ő mennyit dolgozott Eszternél, 
kinn a tanyán meg a ház körül, de hát ő ezt föl is 
számíthatja, méghozzá szakmunkáért járó órabért véve ala
pul, úgy ám, föl is számítja. Eszter tehát tartozik neki. 
Nyilvánvalóan szándékos bántani akarásból tüntetve fel 
korábbi gavalléros segítségét annak, ami az valójában a 
maga idején is volt: számító befektetésnek. Megfelelő nyo
más alá kerülve pedig nemegyszer a kapu tetején átvetve 
magát jelent meg Eszternél késő éjszaka, utoljára meg a 
fürdőszoba ablakán mászott be hozzá. Ezt követően ment 
el Eszter Bálint (volt) feleségéhez. És amint számított is rá, 
Bálintot is otthon találta: úgyhogy kiskorúsító hármasban 
került terítékre minden; az is, hogy ez az egész már kóros, 
ideggyógyászra volna itt szükség. Csak hát Bálint jól is
merte már az ezzel járókat: akár a hajtási jogosítványát is 
elvehetnék. „Szóval most asszonyok ülnek törvényt fölöt
tem”, vonta le a tanulságot. „Hát igen, mindenki olyan 
bírákat kap, amilyeneket megérdemel”, jegyeztem meg Esz
tert hallgatva. Mire Eszter nevetve:

-  Te is ilyen rossz véleménnyel vagy rólunk?
Mire én: „Nem az én véleményem fontos itt, hanem az 

övé.” És Bálintnak volt véleménye. „Már a hangja is olyan 
furcsa volt”, mesélte Eszter az esetet később, „már abból is 
gyanítani kezdtem, hogy bevett valamit. Meg abból, hogy 
valamelyik kocsmából hív, ám nem tudja, melyikből, nem 
tudja, hol van. Persze, lehetségesnek tartottam, hogy ko- 
médiázik, nála ezt sohasem tudja az ember. Később újra 
hívott, a háttérzajból ítélve másik kocsmából, a zene is 
egészen más volt, úgyhogy ezt meg is kérdeztem. Igen, de 
nem tudja, hogy került oda. A hangja meg még tompább 
volt, másmilyen is, nem olyan, mint mikor részeg. Kér
désemre aztán be is vallotta: valóban bevett valamit. Amit 
mindig is szed, de két dobozzal. Mert otthon a „sárkány” 
kizárta, vagyis megint csak vissza akarta magát könyörögni, 
úgyhogy először nem akartam, hogy eljöjjön, de aztán... 
Mert ha itt van valahol a közelben, kint meg hideg volt és 
zúzmarás köd, legalább mínusz tíz már, ha valahol elesik és 
elalszik, reggelre vége. Úgyhogy még a mentőket is fel
hívtam, leírtam a külsejét, meg hogy merre keressék, tud



tam, merről szokott érkezni. Csakhát nem is voltak haj
landók kiszállni ilyen bizonytalanra, akárcsak a rendőrség 
sem, ha megjelenne, hívjam őket újra, mást nem tehetnek. 
Hívtalak téged is, de az irodádban nem voltál, otthon meg 
nem akartalak, a bátyáméknak pedig, tudod, hogy nincs 
telefonjuk. így aztán elébe indultam, hátha összetalálko
zunk, de elkerültük egymást, mert mire visszaértem, ott 
találtam a kapunak dőlve, tényleg nem volt ereje, hogy 
átmásszon ra jta .. . ” És amint Eszter beszámolójából a 
továbbiakban megtudhattam még, már az utcán hányt, ké
sőbb is a fürdőszobában. Mégsem engedte meg Eszternek, 
hogy a mentőket hívja, karját megragadva szorosan maga 
mellett tartotta, amíg csak elernyedő testét Eszter a für
dőszoba kövére le nem engedte: de mire a mentők meg
jöttek, a heverőn volt már és eszméleténél -  ám a mentők 
mindössze egy papírt írathattak alá vele, hogy mindenért 
magára vállalja a felelősséget: velük menni semmi áron 
sem volt hajlandó . . .  Micsoda férfi, szép kis férfi, fogalma 
se róla, mi az férfinak lenni, gondoltam eközben, Esztert 
hallgatva. Hogy utána nyomban ráébredjek, Bálint helyzete 
tulajdonképpen kilátástalan: mert újból visszaállított házas
ságában sem hittem igazán -  miért lenne harmadszorra jó, 
ami kétszer már csődöt mondott? Úgyhogy . . .  kinek is van 
szüksége hát Bálintra? Valószínűleg még (volt) felesége is 
képzeli csak ezt, ám ha Bálint nem lenne, ha meghalna, egy 
idő után nyilván ráébredne, hogy...  mégis túlélte. Ami 
viszont a gyerekeit illeti, mi lesz belőlük, ha szüleik egy
mást tépő együttélése így folytatódik. Bálintnak önmagára 
talán? Annak ellenére, ami, éppen mert Bálint maga is 
látja mindezt, kiirthatatlanul ott lapul benne. . . Emiatt is 
láttam eleinte játékos ötletként felmerülő és sokáig 
komolytalannak vélt összeroppantását célzó kísérletemet a 
megvalósuláshoz egyszeriben ijesztő közelségűnek. Bár
mennyire a földön jártam is, Bálint ismétlődő zaklatásairól 
értesülve több ízben is biztatva Esztert a följelentésre. 
Eszter azonban, még ha mondta is, hogy ez lesz a vége, 
mintha még mindig sajnálta volna. Vagy...  Mindenesetre, 
attól félek, a nők nem elég erőszakosak ahhoz, hogy az 
erőszakot igazán gyűlölni tudják. Pedig hát Bálintot bör
tönbe juttatni vagy az idegosztályra, alighanem Bálint ér



dekében is, ez lett volna a legjobb megoldás. Csakhogy sem 
eléggé bűnöző, sem eléggé őrült nem volt még, avatatlanok 
szemében legalábbis nem látszott annak, rá kellett volna 
tennie még néhány lapáttal, ki tudja, talán tett is már, épp 
csak még nem tudok róla. Vagyis ha utánajárok...

Ezt is terveztem. Csakhogy Bálint elébem vágott.
Azzal, hogy...  bár ehhez meg nem írandó történetem 

nem létező olvasójának azt is tudnia kellene, hogy a Csaba 
gyerek ekkor esedékes hazahozatalában nekem is közre 
kellett volna működnöm. Legalábbis így beszéltük meg ezt 
Eszterrel. Azt is, hogy mivel egy nappal előbb a tartományi 
fővárosban lesz dolgom, ott fogom Esztert bevárni. Ám 
amikor a megbeszélt időpontban Eszter nem érkezett meg, 
otthon meg a telefonja süket volt, máris Bálint műhelyét 
hívtam: nincs bent, úgy tudják, Belgrádba indult. Nem 
mintha nem lettem volna máris tisztában a helyzettel, 
mindenekelőtt amaz a tanulmányozandó jelenségnek belső 
szerkezetével, aminek a neve Bálint volt. Bálint komplett 
őrültségének logikájával -  épp csak megúszhatja-e Eszter 
ezt a logikát, ha már ilyen könnyelműen megfeledkezett 
Bálintnak tett bizonytalan ígéretéről. Mivel a nyugalmában, 
okosságában, találékonyságában bízhatott csak, úgyhogy ha 
olyan igazi, „bálintosan” igazi férfi vagyok, padlóig nyo
mom a gázpedált, bőgetem a motort, hogy utolérjem őket 
vagy elébük vágjak.

Én azonban Bálintot másnap az irodából hívtam csak, 
megkönnyebbüléssel ismerve a hangjára.

-  Eszerint szerencsésen hazaértetek? -  kérdeztem tőle.
-  Haza -  válaszolta. -  És a cirkuszról is biztosan 

hallottál már? -  Úgy beszélt, mint egy megszeppent gyerek, 
de mint aki el is akar dicsekedni csínytevésével.

-  Hát, ami azt illeti, egy kicsit meglepődtem, dehát te 
bizonyára szolgálatot szerettél volna tenni Eszternek -  
mondtam mintegy készséggel elébe menve, mivel máris az 
amatőr lélekbúvár vagy a ki nem írt író kezdett el bennem 
működni.

-  Szolgálatot a fenét. Az történt, hogy megbolondultam.
És csak miután megígérte, dehogy is megígérte, fel

ajánlotta, hogy elmond mindent, tárcsáztam föl Eszter szá
mát is.



-  Hát igen, cirkusz az volt -  kezdte Eszter, elmondva, 
hogy Bálint, pedig előbb mintha tudomásul vette volna 
már, hogy mégsem ő megy vele Csabáért, először telefonon 
jelentkezett, szerencsés utat akar kívánni csak, de hát a 
hangján ott érzett az alkohol, és mondta volna a magáét 
tovább is, csak hát már sietni kellett. Aztán vagy tíz perc 
után megjelent, és mert a kapu zárva volt, megint csak 
átmászott rajta. „Hogy igenis vele megyek”, folytatta Esz
ter, „amikor meg ellenkezni próbáltam, gyomron vágott, 
hogy összecsuklottam, kihurcolt az utcára, ahol egy barátja 
kocsival várta.. . ” Vagyis Bálintnak éppen nem volt ön
kényesen kikölcsönzött kocsija, különben is szereti, ha más 
vezet, szabadabbnak érzi magát, nem kell a közlekedésiek 
szondájától tartania. „Az a bizonyos Pocok, te is ismered”, 
mondta tovább Eszter, „nem bántott, de nem is segített, 
csak a motorháznak dőlve állt és cigarettázott, pedig du
lakodtunk, segítségért kiáltottam, szemben az iskola ab
lakai sorra kinyíltak, de persze nem mozdult senki.. .  Ami
kor meg elindultam, egy ideig arra gondoltam, ki tudja, 
hová visznek ezek, ki tudja, mit tesznek velem. Mert Bálint 
olyanokat mondott, hogy ne féljek, megölni nem fog, ép
pen csak úgy elcsúfít, hogy többé nem mehetek emberek 
közé. Később meg, az út felén túl, jött a műsor második 
része: a bocsánatkérés, a fogadkozás, a sírás, mire meg
érkeztünk, lepergett az egész, a röptéri büfében már csak 
ültünk és beszélgettünk. És visszafelé is rendben ment 
minden. Csak mikor este elment, mondott még annyit, 
hogy az egész azért volt, mert ő még nem fejezte be, mikor 
én a kagylót letettem. Hát szóval ez volt, nem is szeretek 
beszélni ró la .. . ” „Mert nekem ne csapja le senki, ha én 
valakinek meg akarok mondani valamit, azt úgyis megmon
dom”, csikorgatta fogát Bálint, korábbi indulatait, fékez
hetetlenségére büszkén, mintegy illusztrálva csak. Gyűröt
ten és kialvallanul érkezve meg este hét körül, lehiggadva, 
de érezhető szereplésvágytól hajtottan mondva el, hogy 
akkor délelőtt Esztert egy vendéglőből hívta, ahol Pocok
kal együtt iszogattak, jobban mondva, ő ivott csak, Pocok 
nem, legalábbis nem annyit, hogy ne vezethessen. „Gye
rünk, Pocok”, mondtam, „máris indulunk. És nekem egy 
zárt kapu nem akadály, ha kell, minden zárat ki tudok



nyitni. . . Indulás, amíg szépen mondom, mondtam Eszter
nek, úgy is az lesz, amit én akarok, de hát ő . . Alapjában 
véve úgy mondott el mindent, ahogy Eszter is, nem titkolva 
a verést és az újabb fojtogatást sem, szerinte a nőknek 
időnként igenis oda kell vágni, érezni kell a pillanatot, 
mikor van erre szükség, mindössze az elcsúfítással való 
fenyegetést hallgatta el, valószínűleg nem szándékosan, 
egyszerűen csak kifelejtette. „De az a beszélgetés ott a 
röptéren minden pénzt megért”, mondta később. Meg 
hogy: „És a Csabát, azt becsülöm, látod. Mert délelőtt 
fölhívott és megkérdezte tőlem, miért bántom az anyját, 
azért szeretem a kis srácot, mert mindig bátran meg
mondja. De az Eszter fél tőlem ..

-  Jó vicc -  jegyeztem meg, a többit egyelőre csak 
hozzágondolva: milyen gyerekes, milyen nevetséges is az 
erőszak őszintcségigénye, eszébe sem jut arra gondolni, 
hogy minden hazugságért, alakoskodásért ő a felelős; min
den cselszövésért, csalásért -  a tőrbe csalásért is végered
ményben. Mert Bálint mélységes felháborodása számomra 
mindenekelőtt nevetséges volt. Még a szenvedése is, ami 
nem csupán a csalódott szerelmesé volt, hanem a hatalmát 
vesztett ember szenvedése is. Mert Bálint, minden szen
velgése ellenére, szenvedett -  mélységesen és embertelenül. 
Főleg, mikor arról beszélt, mennyire sajnálja, hogy Esztert 
bántotta. Esztert, aki mindenki közül a legjobb volt hozzá... 
„Ezért egy rendőrverést érdemelnék”, jelentette ki minden 
szenvedése ellenére színpadiasán. Mert valahogy újra átélte 
az előző nap történteket, most már az „epika síkjára” téve 
át az egészet. Irodalommá alakítva át a maga módján.

De beszélt arról is, hogy néha úgy érzi, meg kell ölnie 
valakit, mert: „Ez nem maradhat megtorlás nélkül. Nem 
tudom még, k it.. .  Esztert...?  Tegnap majdnem megöltem, 
nem is sok hiányzott hozzá.. . De lehet, hogy téged, néha 
úgy érzem .. .  Aztán egy idő után elmúlik.. . ”

-  Tudod mit, főzök egy kávét -  feleltem. Saját bevallása 
szerint néha nyolc-tíz kávét is megivott egy nap. Itallal 
kínálni mégsem akartam.

Vagyis alig szólva közbe, egyelőre hagytam beszélni. 
Csakhogy kiürüljön és leengedjen.



Hogy ezután én mit mondtam?... Meg nem írandó 
történetem nem létező olvasójának mindenesetre el kellene 
képzelnie, hogy először szalagra vesz egy beszélgetést, majd 
emlékezetből igyekszik lejegyezni azt, mielőtt a magnó- 
felvételt végighallgatná. Nem próbáltam ugyan, de a kettő 
közti különbség így is nyilvánvalónak látszik: a valóban 
elhangzott párbeszédek tehát leírva csonkák és megbíz
hatatlanok, akárcsak az őket magukban foglaló történetek 
is, úgyhogy az enyém is csak ilyen lehetne. Mindenesetre 
ezúttal is azon a mérsékelten letoló hangon kezdtem, amit 
máskor is használtam Bálinttal szemben. Olyanokat mond
va, hogy: „Ha így folytatod, aligha tudlak majd a szarból 
kihúzni.” Mert lépten-nyomon beperelték, úszott az adós
ságban.

Vagyis: „Nézd, Bálintkám, én sok mindenben megér
telek, de most legszívesebben azt mondanám, menj a fér
fiasságoddal a fészkes fenébe. Mert miért hiszed te fér
fiasnak magadat? Csak mert az ágyban az vagy?. . . Nem 
vagy te az még a bunyóidban sem, még ha nem csak ütöttél, 
hanem álltad is az ütéseket! Mert a mi korunkban, a 
tudomány és a technika korában, már ez is csak álfér
fiasság. Na, és erre itt van a sport azok számára, akiknek a 
férfiasság legfeljebb az izmaikat képes megmozgatni, de az 
agyukat már nem .. .  Rendben van, tudom, hogy az ember, 
pardon, a férfi, mindenekelőtt három dologra büszke: az 
eszére, az erejére és a f...ára (gyakran használom a szót, de 
ha leírnám, kipontoznám, így elegánsabb), bár a sorrend 
nem biztos, hogy a legjobb, mindenestre, ha az előbbiből 
kevés van, vagy rosszul működik, a két utóbbira annál 
inkább...  Na nem mintha rossz fejed volna, talán még 
átlagon felüli is, csak hát mire mész vele, ha mindig a 
döntő pillanatban mond csődöt -  nem a te bűnöd külön
ben, hogy hiányzik belőled a megfelelő hajtószíj hozzá. 
Talán mert nem volt, aki benned földédelgesse, de ez már 
helyrehozhatatlan, ezzel is szembe kell nézned. Azzal is, 
hogy semmit sem tudsz a férfiasságról. A „férfias ön
uralomról” például, ami napjainkban, akárcsak a kemény
kalap vagy a kamásli, kiment már a divatból. Vagy a 
„férfiúi szeméremről”, amiről még csak nem is hallottál. 
Hogy igenis érzünk, belebetegszünk, talán bele is döglünk,



de nem beszélünk róla, legalábbis nem fűnek-fának. Mert 
amit te csinálsz, az már nyavalygás. Nyavalygás brutalitással 
kombinálva. Hogy az a bizonyos beszélgetés ott a röptéren 
„minden pénzt megért”, tehát még a verést is, amit adtál 
Mert te ökölcsapásokkal és rúgásokkal kényszeríted ki, 
hogy gügyögjenek neked, babusgassanak: félelemből. Épp 
csak azt nem értem, miért hiszed ezt őszintének? Vagy 
neked ez nem is fontos?... Tudod, mire emlékeztet ez? 
Egyszer valami dzsigoló vallomását olvastam... Ám ha 
igaz, amit magadról meséltél, akadt talán a te praxisodban 
is olyan csaj, aki nem azért fizetett, hogy megkettyintsd, 
hanem hogy a fülébe duruzsolj, örökké szeretni fogod, meg 
ilyeneket.. . Na és mi az, hogy „asszonyok ülnek törvényt 
fölöttem”? Hát kik üljenek, ha nem azok, akiknek igazuk 
van és több a fejükben -  függetlenül attól, hogy mi van a 
lábuk között? Szóval megértelek, de nem értlek .. .

-  Nem szívesen vagyok hozzád goromba, csak hát sajnos 
rákényszerltesz -  vetettem be időnként leszerelő mon
datokat is, azon igyekezve, hogy beolvasásom a „megértő” 
hangon belül maradjon. Nem mintha Bálint ezekben a 
percekben az indulatok jelét mutatta volna. Alig szólt, 
olykor egy-egy „igen"-t, „értem”-et vetett közbe csak, nem 
is szórakozottan, hanem mint aki mindent ért és nagyon is 
egyetért velem. Még ha ilyen alkalmakkor mindig is volt 
benne valami a szabálytalanság miatt figyelmeztetett spor
toló kényszerű vigyázállásából, készen arra, hogy a bíró 
elfordultával ugyanúgy folytassa a játékot, mint az esetet 
megelőzően, vagy éppen a tiszteletlenség nemzetközi jelét 
mutassa. Erre is számítottam tulajdonképpen.

-  Na jó -  könyörültem meg rajta aztán - , egy po
hárkával adok, de többet nem kapsz, magad is tudod, hogy 
ezzel vigyáznod kell, épp az előbb beszéltél a gyilkos haj
lamaidról. . .  Ha meg beteg vagy, ha képtelen vagy belátni, 
hogy az olyan kapcsolatnak, amilyent az egyik fél akar csak, 
annak egyszerűen lőttek, fordulj ideggyógyászhoz.. .  Csak 
hát ti pszichopaták -  sóhajtottam aztán -, faramuci le
gények vagytok: nektek a betegség olyan, mint a „ház” a 
zavarócskázó gyerekeknek, beugortok a körbe és „nem ér a 
nevem”. Vagyis „ha beugróm a csárdába, bent vagyok, ha 
kiugróm a csárdából, kint vagyok”, és ezt ti nagyon ügyesen



csináljátok, magatokkal is elhitetve, hogy ez nem akarattal 
történik, de talán hagyjuk.. .

Lassan és körültekintően igyekeztem a lényeghez, így is 
mondhatnám, a „tárgyhoz” közelíteni. Most hangolva ma
gamat igazán tapintatosra, egyben pedig jól tudva, hogy 
amit mondtam és amit mondani akarok még, annak az 
ellenkezőjét is mondhatnám: Bálint védelmében, Bálint 
helyett és Bálintnál hatásosabban. „Nézd, Bálint”, kezdtem 
hozzá szándékosan köntörfalazva, „tudom, hogy ez a múlt
kori dolog nagyon is friss még, talán nem is szabadna 
beszélni róla, de ez a t e . . .  hogy is mondjam.. .  szóval ez a 
te kísérleted, ez se volt férfias éppen. Ilyesmit nyafka kis 
hisztérikák csinálnak a gyomormosás és az azt követő 
dédclgetés reményében, na meg különböző kívánságok tel
jesülésének reményében is. Úgyhogy, már megbocsáss, de 
valahogy az a benyomásom, hogy nem igazán akartál te 
meghalni. Mert, tudod, az ilyesmiben még a választott 
eszköz is sokat elárul. Revolver vagy kötél, az más, mel
lettük többnyire a férfias elszánás is megtalálható. Vesztett 
csaták után a rómaiak a kardjukba dőltek. Meg hát a 
vonatkerék: József Attiláról nyilván tanultad is, hogyan 
végezte, talán Latinovitsról is hallottál, de sorolhatnék én 
még néhányat, mert a példa ragadós lett, utánozásra kész
tetett másokat is. Főleg olyanokat, akiket te nyámnyi- 
láknak, nevezel. Lehet, hogy azok is, de a haláluk az 
férfias, férfiasán brutális, azt nem tagadhatod. . .” És itt 
majdnem hozzátettem még, hogy túl gyáva, túlságosan is 
gyáva, semhogy meg merje tenni. Ám ahelyett inkább arról 
beszéltem, hogy szedje össze magát, igyekezzen minél előbb 
túljutni az egészen, felejtse el, próbáljon meg nevetni rajta 
-  mert a nevetséges helyzetek kivédésének legjobb módja, 
ha önmagunkon tudunk nevetni. Csak hát tudtam, hogy 
Bálint erre nem képes, azt is, hogy egy bizonyos ponton túl 
ez a módszer már nem is lehet hatásos.

Nem mintha az ellenkezőjét akartam volna, egyszerűen 
csak eszembe jutott, hogy így is történhet. Annak ellenére, 
hogy nemrégi kísérlete az újabb elszánás húrját egyelőre 
elpattantotta. Ez is lett volna logikus, úgy számítottam, 
hogy ez fog történni.



Úgyhogy mikor másnap Bálint műhelyének számát tár
csázva azt a választ kaptam, hogy beteg, arra gondoltam, 
talán épp így a jó, majd kiheveri. De hát ugyanezt hallot
tam a következő napon is, és a rákövetkezőn szintén; 
mindannyiszor ugyanaz az embere, egy bizonyos Csúcsú 
jelentkezett, többszörösen börtönviselt alkoholista, de Bá
lint szerint zseniális autófényező -  többnyire ilyeneket 
alkalmazott, talán mert hozzá mások nem mentek, de 
lehet, hogy zsiványbecstlletből is: megesett, hogy már reggel 
berúgtak, ilyenkor a munka el sem kezdődött. De mert a 
lakásán nem volt telefonja, az is eszembe jutott, hogy el 
kellene mennem hozzá. Csak hát nem jobb-e az embereket 
ilyenkor békében hagyni?

Ezért nem tudom, egyelőre legalábbis nem, történt-e 
még valami közben Bálinttal. Azt sem, mit mondjak most 
Eszternek. Mindenesetre a vonalkereket, hogy utolsó be
szélgetésünkkor arról is szó esett köztünk, a z t.. .  azt talán 
jobb, ha nem is említem.

-  Te, Eszter -  kezdem talán -, ezt megcsináltuk.. .

(1987)



DÖGLÖTT HAL

Nem tudom, érted-e, mire gondolok. Hogy amikor ott 
voltam, egyedül a sötétben, kinn a stégen, keskeny, hosszú 
stég volt, mélyen benyúlt a tó vizébe, kétféléi a kikötött 
csónakokkal, körülöttem meg egyre erősödött a szél, s a 
hullámok mind magasabbra csaptak föl, majd át is rajtam, 
szóval hogy mikor ott kinn áltam, féltem, igen, nem ta
gadom, de valahogy élveztem is a tulajdon félelmemet, 
hogy is mondjam... gyönyörűséget találtam a veszélyhely
zetben. Hogy a hullámok és a szél bármely pillanatban 
lesodorhatnak. Alig múltam tizenöt éves, dehát ilyet csak 
egészen fiatalon képes az ember érezni. Vagy inkább egé
szen fiatalon kezdhet érezni csak, ha ez az érzés nem jön 
meg idejében, várhatsz rá, várhatsz rá ítéletnapig.. .  Buta
ságot mondok, igaz? Mert ha egyszer várod, valójában már 
érzed a hiányát legalábbis ennek a veszélyhelyzetnek, és aki 
erre vár, keresni kezdi, előbb-utóbb meg is találja. De hát 
fiatal vagy, szemtelenül és megbocsáthatatlanul fiatal, vagy
is már csak azért is értened kell, mit éreztem, mert te most 
érzed ezt, most kell érezned. Most kell ismerősnek találnod 
ezt az érzést, most kell fogékonynak lenned iránta. Vagy 
kellene csak?. . . Mindegy, képzelj el egy lányt, egyedül a 
„háborgó víztükör”, nem is, a „habok” fölött, a lobogó 
hosszú hajával (romantikus a kép, ugye?), mert akkoriban 
és még sokáig hosszú hajam volt, tizenöt évesen is derékig 
érő már, később meg a fenekemig is, nem úgy, hogy el is 
takarta volna, ellenkezőleg, szabadon hagyta, éppen a kez
deténél ért véget, valahol a keresztcsont táján, úgyhogy 
még kihangsúlyozta. Fantasztikus lehetsz hátulról mezte
lenül, mondta egyszer valaki, fantasztikus lehet, ahogy a 
kettő szépsége összeadódik, mármint a hajamé és a fene
kemé, mert persze erre gondolt. Na, mit szólsz hozzá?, 
kérdeztem tőle később, olyan, amilyennek elképzeltem,



válaszolta, hál’istennek meg vagyok áldva az ehhez szük
séges reális fantáziával, épp eléggel ahhoz, hogy disznónak 
érezhcsd magad, mondtam erre, pár pillanatig érdemtelen
nek érezve a látványra, amivel megajándékoztam, vagyis 
képzeld el azt a szélben lobogó hajú lányt a „reális fantá
ziád” segítségével, mégha az nem is sokat segít most, mivel 
a sötétség miatt ez a kép aligha jön be kívülről, legfeljebb, 
ha fényt is képzelsz hozzá, nemcsak a villámokét pil
lanatokra. Mert ha akkor ott állsz a parton valahol... Te jó 
isten, hány évesen is láthattál volna?, szaros kis kölyökként 
legfeljebb, dehogy is, atyaisten, még meg sem születtél, na 
de ha ott is vagy, észre sem veszel, el sem hiszed, hogy 
tényleg van ott valaki, azt hiszed, a szemed kápráftk. 
Látvány tehát nem is lehettem volna, legfeljebb látomás 
csak a lobogó hajammal, már ameddig lobogott, mert 
hamarosan nedvesen hozzám tapadt, egyes ostorsudárrá 
összeállt részei verdestek csak tovább a széltől cibálva, rám 
tapadt a ruhám is, nem fürdőruhában voltam, ne képzeld, 
lebernyegszerű strandköpeny tapadt hozzám, úgyhogy a 
rajtam átcsapó hullámverés aligha volt mondható élvezetes 
zuhanyozásnak, és hideg is volt, hirtelen lehűlést hozó szél 
egész napi fülledt forróság után, cseppet sem volt hát 
kellemes, ne hidd, ha csak a didergésem élvezését nem 
hiszed annak, a gyönyörűséget, hogy egyre kibírhatatlanabb 
lesz, mégsem menekülök, van erőm maradni még, bele
veszni a sötétségbe, fejem fölött a tépett rongyaik közül 
eleinte még csillagokat kipislogtató, de mind tömörebb 
felhőkkel, az inkább láthatatlanná, mint láthatóvá tevő 
villámfüggönyben -  hogy egyedül vagyok, egyedül és „ál
lom" a tenger ostromát. Jól hallottad, „tengert” mondtam. 
Tengert, igen, mert az a tó nekem akkor tenger volt, 
tengerpótlék, még a rám csapó vizet is sósnak éreztem, 
tengert játszottam. Ám hogy veszélyben vagyok, az nem 
játék volt, hanem valóság, vagy inkább az volt a legjobb 
játék, hogy ez valóság, hogy a szél és a hullámok bármely 
pillanatban lesodorhatnak, hiába tudok úszni, egyedül alig
ha lennék képes partra vergődni, segélykiáltásomat sem 
hallhatná meg bárki is, esés közben fejemet beüthetném 
valamelyik csónak szélébe, eszméletemet vesztve azonnal 
elmerülhetnék. Persze azért tudtam, pillanatokon belül el



kell indulnom, pár száz mćlcr csak a parton álló hotelig, 
szüleim bizonyára keresnek, talán már el is indultak. Tízig 
számolok, határoztam el, de aztán újabb tízet adtam 
magamnak, majd megint újabbat, még és még, végül már a 
tízeket kezdtem számolni, nem tudom összesen mennyi 
lehetett, ám a végén az eső is ömlött, de hogy lassú 
csöpörgéssel kezdte-e vagy mindjárt zuhogva...? , valójában 
azt se tudnám megmondani, mikor is fogott hozzá, mivel a 
hullámoktól rég csuromvizes voltam már, és a végén föl se 
állhattam, lelapulva „álltam” csak az ostromot, ha felállók, 
máris végem, négykézláb, hason csúszva indultam el, oda
bent a szállodában meg továbbra is vacogott a fogam, még 
a forró fürdő után is, nem akart abbamaradni, pedig még 
mindig úgy éreztem, s ma is így érzem, cnélkül az erőmhöz 
képest maximálisan kiélvezett veszélyhelyzet nélkül ment
hetetlenül szegényebb lennék. Gondolod, hogy ez valami 
halálvágy volt? Nem hiszem, azt sem, hogy ki lettem volna 
borulva valamiért, hogy éppen válságban lettem volna, 
válság persze nem is egy volt az életemben, volt belőle épp 
elég, előtte is már, meg utána is, de akkor nem, amennyire 
emlékszem, az egy vidám nyaram volt, úgyhogy amolyan 
önmagáért való játék lehetett ez csak a halállal, valami, 
amitől fokozottabban érzem, hogy élek, attól, hogy az 
életet bármely pillanatban elveszíthetem. Olyan jót buk
tam, mondta egyszer Csákos, elmesélve, hogyan bukott föl 
a motorjával, kutya baja se lett, meg a motorjának sem. Az 
a bizonyos Csikós Ákos, tudod, akiről meséltem már, én 
csináltam belőle Csákost, így, a becsületes nevét lerövi
dítve, mondtam néha Csákósnak is, csak hát ő ki nem 
állhatta, ha bármi is a katonaságra emlékeztette, négy 
hónapi szolgálat után sikerült is elérnie, hogy mint lelkileg 
alkalmatlant kiszuperálják, egyszóval ez a bukás a motor
jával, az lehetett számára olyan, mint nekem az az emléke
zetes este ott kinn a stégen, ezért is érthette mindjárt, már 
a mesém közben is, mert ne hidd, hogy te vagy az első, 
akinek elmeséltem, épp elég régen történt ahhoz, hogy jó 
néhány embernek elmesélhessem, de hát 'nem mindenki 
érthette. Lehet, hogy te sem .. .  Vagy mégis érted? Rendes 
tőled, ha úgy teszel, még ha tapintatból is, különben mind
egy. . .  Na de ne gondold, hogy a végén azért örültem csak,



amićrt újra ott vagyok a szállodai szoba biztonságos, meleg 
fészkében, persze, ez is számított, a biztonság, de azért az 
igazi örömömet mégsem ez jelentette, legalábbis az él
vezetet nem, mert talán mégis van némi különbség öröm és 
élvezet között, még ha holmi álszeméremből szokás is 
élvezet helyett örömöt emlegetni. Pedig az öröm „tiszta”, 
másoknak nem ártó és magunknak se (kivéve persze a 
kárörömöt, de az más), viszont az élvezet „piszkos”, mindig 
tapad hozzá bizonyos „szenny”, váladék, testnedv, talán 
még a „tisztán” lelkiekhez és szellemiekhez is, én legalább 
így érzem, bármilyen távol álljak is minden „mosakodás
tól”, tudom is én, talán mert a halál is „szennyes”, ezért 
hasonlít a halál kihívása a „meghemperegni a mocsokban” 
kihívásához, akár a magunk, akár mások életét is tesszük 
kockára. Vagy nem is az életet igazán, kisebb dolgokat 
csak, mondjuk az „egzisztenciáját” valakinek, mindenek
előtt a magunkét persze, és hát az emberek mindig is ezen 
háborodnak fel a legjobban -  azzal a különbséggel, hogy 
aki önmagát kockáztatja, aki a maga számára keresi a 
veszélyt, azt elsősorban hülyének tekintik, de azért „pisz
kosnak” is, főleg mert másoktól különbözni piszkosnak 
számít. De hát ez csak „irodalom”, nem gondolod?... 
Ámde akárhogy legyen is, én azért mindig hajlottam ilyen
féle piszkosnak mondható élvezetekre, sosem tudtam 
következetesen ellenállni a kísértésüknek, alighanem annak 
a hal alakú országnak a térképét is ezért akasztottam ki az 
osztályban. Még ha érthető okom volt is kitenni, egyszerű
en mert létezett valamikor, és hát ez a bizonyos térkép 
mindig is valami nagy kövér hal képzetét keltette bennem, 
egy farkát vízbe lógató, partra vetett halét, vagy akár egy 
döglött halét, mert így is mondhatjuk. És mivel létezett 
valamikor, miért ne tettem volna ki, ha egyszer beletartozik 
a történelembe, dehogy is tartottam én csodatévő szentnek 
magamat, na meg Szent Péter is csak egy apokrif bibliairat 
szerint támasztotta fel a besózott halat és hát ezt a részt az 
egyházatyák is bizonyára a humorérzéküknek köszönhető
en hagyták ki a kanonizált szövegből, alighanem éppen a 
hívők humorérzékétől tartva mindenekelőtt, magam is eb
ben bíztam egy kicsit, még ha féltem a hiányától is. Amint 
az hamarosan kiderült, nem ok nélkül, a szobában, ahová



beidéztek, kávéval kínáltak, cigarettával, ketten voltak, 
közülük a fiatalabb, névszerint Kis Miklós, illetve a tanári
ban inkább Miki, sőt gyakran Mikiké, pár évvel előbb a 
kollégám volt, később vált csak profivá, azután, hogy 
Bujdosó Lacit, róla is meséltem már, a bíróság előtt el
áztatta a vallomásával. Egy bizonyos könyv miatt, úgy 
tudom, ami talán annyira volt veszélyes, amennyire annak 
volt feltüntethető, alighanem a partravetett halról szólt 
éppen...  Ám hogy Bujdosó Lacinak miért kellett odaadnia 
egyik tanítványának, ha ugyan odaadta egyáltalán... talán 
éppen a veszély élvezete kedvéért, elképzelhető, hogy 
ugyanazért, amiért én a térképet kiakasztottam, többször is 
meg akartam kérdezni tőle, miféle könyv volt, meg hogy az 
egész eset is, hogy is történt azzal a könyvvel. . . Nem, 
Bujdosó Laci sosem volt a kollégám, legalábbis nem 
tanítottunk együtt, az az ügy jóval előbb volt, s nem volt a 
tanárom sem, de azért már gimnazista koromban is ismer
tem, akkoriban gyakran összeverődött nála egy kis társaság, 
főleg fiatalokból. Azt követően már, hogy kiszabadult, 
ekkor is hallottam először az esetről, meg hogy abban ez a 
bizonyos Kis Miklós is szerepet játszott, nemegyszer tíz- 
tizenöten is összejöttünk, irodalomról beszélgettünk meg 
történelemről, néha népdalokat énekeltünk, megesett, hogy 
órákon át, megállás nélkül, miközben ő gitáron kísért 
bennünket, jobbára diákokból állt a társaság, de akadt 
köztünk néhány idősebb is, Csákossal is nála ismerkedtem 
meg...  Na szóval ez a Kis Miklós, akit én különös elő
szeretettel neveztem Mikikének, nem mintha kicsi lett 
volna, inkább jól megtermett, akár még szép szál férfinak is 
mondhatnám, épp csak a szája volt kicsi, annyira kicsi, 
hogy még a gondosan ápolt fekete bajuszával is hiába 
igyekezett leplezni a kicsiségét, én meg valahogy éppen 
ezért nem bírtam, előbb is már, semhogy a Bujdosó körüli 
szerepéről hallottam volna, azaz hát mégsem, mert azért 
erről előbb hallottam, ám mégha nem is hallottam volna, 
nyilván akkor sem bírómképpen a kicsi szájáért. . . Eszem 
azt a csöpp szádat, Mikikém, mondtam neki egyszer, hogy 
mondhatsz ekkora butaságot, pár hónapig volt a kollégám 
csak, félévnél tovább semmiképpen se, mielőtt kiemelték 
volna közülünk, elképzelhető, hogy éppen a Bujdosó Laci-



éhoz hasonló ügyekben tanúsított buzgolkodásai jutalma
képpen, vagy mert ott az iskolában már nem használhatták. 
Vagy mert ő sem bírta tovább, hogy valahányszor benyit, az 
abbamaradt beszélgetés helyett, pillanatnyi csend után, 
nagy hanggal csap föl a látszatkönnyed másról beszélés, na 
meg pedagógusi fizetésből akkor se lehetett már nagyon 
ugrálni, bár én Béla mellett egészen jól megvoltam, és hát 
amíg a Mikiké nálunk volt, albérletben lakott a feleségével 
meg a két kislányával, ám miután oda átkerült, nem telt 
bele egy hónap és megvolt a lakás, mégsem hiszem, hogy 
egyedül ezért.. .  Nem, ez a Mikiké valahogy súlyosabb eset, 
talán mert egészen lentről tört fel, mondhatjuk a nyo
morból, s úgy érezte, ennek a rendszernek köszönheti, hog 
tanulhatott, hogy ő, a szegény tanyasi gyerek valaki lett, 
vagyis hát lehet, hogy a kötelezőnek érzett hálát keverte 
össze a meggyőződéssel, de azért ez lehet valahogy kóros is, 
a meggyőződéses emberek nem nyüzsögnek éppen manap
ság, soha nem is nyüzsögtek, Csákos szerint legalábbis 
gondolkodó embernek nincs szilárd meggyőződése, ha egy
szer negszilárdul, vége a gondolkodásnak, ez a Mikiké meg 
épp ilyen lehet, valamikor valamiről meggyőzték, hagyta 
magát sínre tenni, mert ő aztán sohasem érezhette, amit én 
ott kinn a stégen éreztem. Akárcsak Béla sem, mert mikor 
az esetet neki elmeséltem, csak a fejét csóválta és nézett 
rám a fantáziatlanul hűséges és biztonságos menedéket 
sugárzó tekintetével, félek, hogy van is némi hasonlóság 
közte és eközött a Mikiké között, akárhogy haragudna is 
Béla, ha ezt most hallaná, szóval ez a Mikiké, úgy tudom, 
tanyasi gyerek volt eredetileg, tanyasi szépfiú, aki az ele
gáns bajuszkája és a fizikatanári diplomája ellenére mindig 
is megőrzött magában valamilyen parlagias darabosságot -  
azzal együtt, hogy van nép és a népnek rendszere is amihez 
hűnek kell lenni, na meg ellenség is minden bokorban. 
Engem kezdettől fogva nem állhatott különben, nemcsak 
amiért gyakran lemikikéztem, hanem mert megérezte ben
nem a külön utakon járót, úgyhogy mikor kezemben az 
idézéssel beléptem, volt is valami elégedetten „ugye meg
mondtam!” a tekintetében, bármennyire igyekezett is szí
vélyes lenni. Pár kérdés csak, kezdte, melyik nyelven 
beszéljünk?, amelyiken kívánom?, ha mindegy, annál jobb,



elsősorban a főnöke miatt, a másikat, a kövéret nem ismer
tem, keveset szólt, majdnem^ semmit, inkább nézett csak, 
szúrós és átható „mese nincs!” tekintettel, amitől egyszerre 
mintha csak odakint lettem volna a stégen, kinn a hul
lámverésben. . .  Igaz-e, hogy irodalom helyett történelmet 
tanítok, kérdezték, nem, de irodalomtörténetet tanítani 
történelmi háttér nélkül mégsem megy, rendben van, ám 
azt a térképet, azt azért mégsem kellett volna kitennem, az 
ilyesmi visszatetszést kelt, érkezett is egy bejelentés, nekik 
azt kivizsgálni kötelességük, most elmehetek, de majd be
szélgetünk még, nem tudom már, mikor is hozták szóba 
először Bujdosó Lacit, lehet hogy csak a második alkalom
mal, mindenesetre hamar kiderült, hogy az én esetem a 
döglött hallal tulajdonképpen mellékes, akár ejthetik is, ám 
ez tőlem függ, mert rövidesen nyilvánvaló lett, hogy első
sorban Bujdosó Laci érdekli őket. Hiába mondtam, hogy 
mostanában ritkán találkozunk csak. Ami részben igaz is 
volt, mert miután Bélához hozzámentem, kiestem a nála 
összejövő társaságból, egy időre legalábbis, mivel később 
Csákossal többnyire nála törtük a házasságunkat, Bujdo
sótól ugyanis a börtönideje alatt elvált a felesége, nem volt 
hát különösebb akadálya az ilyenféle szívességeknek, ám 
ennek a korszakomnak végetértével legfeljebb véletlenül ha 
összefutottunk, egyszer-kétszer beültünk valahová, de a 
lakásán többé meg se fordultam. Úgyhogy még ha akartam 
volna se nagyon mondhattam volna semmi érdekeset Buj
dosóról, legalábbis nem olyat, amit ők annak találnak, 
azonkívül, amit Bujdosó senki elől sem titkolt: hogy az 
elítéltetését, amiben a Mikiké tanúvallomásának nem kis 
része volt, igazságtalannak tartja, hamis vádakon alapu
lónak. Na meg arról is mesélt egyszer, hogy útlevelet hiába 
kér, pedig már pert is indított ellenük, micsoda szentség- 
törés!, szegény Bujdosó Laci, mintha betegévé vált volna az 
egész ügynek, képtelen volt magát túltenni rajta, sőt ezt 
mintha túlságosan is hirdette volna, ezért is szaglásztak 
szüntelenül körülötte és hívogatták be a barátait és ismerő
seit, főleg a nőismerőseit, mert erről is mesélt nekem... 
Ám én még így is hajlamos voltam ezt túlzásnak hinni, 
hogy sok dologban talán képzelődik, sőt bizonyos élvezettel 
híreszteli el, hogy a városban őt tartják első számú közel-



lcnsćgnck, így keresve kárpótlást, amićrt írásait, hosszabb- 
rövidebb történelmi vagy inkább helytörténeti dolgozatait 
sehol sem közlik. Csak hát most kiderült, hogy szó sincs itt 
üldözési mániáról, vagy akár túlzásról, mert amikor ki
szaladt a számon, hogy ugyan mit akarnak már megint tőle, 
a Mikiké fölényesen kezdett nevetni: ohohó, nagyon is 
komoly dolgokról van itt szó Bujdosó körül, ne beszéljek 
olyasmiről, amihez nem értek, látod ezt?, emelt föl az 
asztalról egy vaskos dossziét, ezt mind a te Bujdosó ba
rátodról gyűjtöttük össze, közben meg a másik, akit egyszer 
Mikiké mintha Gojkónak szólított volna, jelentőségteljesen 
bólogatott, igen, így van, alapos a gyanú, hogy Bujdosó a 
Monarchia felújításán munkálkodik. . . Igen, igen, jól hal
lottad, a káundkáén, az Osztrák-Magyarén, mert azt emle
gették, az egészet, nemcsak a halat, de azért a legszívesebben 
azt kérdeztem volna meg tőlük, miért idegesíti őket annyira 
az a szerencsétlen döglött hal, vagy talán sült hal inkább, 
mert ha az egésznek, mármint ennek a jobblétre szenderült 
birodalomnak a térképét nézzük, hát az leginkább egy 
tálon heverő nagy kövér sült pontyra emlékeztet, körül
rakva süllkrumplival, pároltrizs-kupacokkal, hagymakari
kákkal, zöldpaprika- és paradicsomszeletekkel, tejfölösen, 
végeredményben még gusztusos is lehet, rég el is fo
gyasztották már, ki hinné, hogy némelyek még ma is szálkát 
éreznek a torkukban, ja kérem, a mohóság megárt, hal
ételek esetében meg különösen ajánlatos az óvatosság. . . 
Mert persze a legszívesebben azért elröhögtem volna maga
mat, vagy ugyanazt mondtam volna, amit egyszer mondtam 
már: eszem azt a csöpp szádat, Mikikém, hogy mondhatsz 
ekkora butaságot, de csak a szemem nyílt tágra. Persze ezt 
blöffnek szánták, bármennyire igaz volt is, hogy Bujdosót, 
mint történészi álmokat melengető történelemszakost, na
gyon is érdekelte ez a néhai, soknyelvű és -népű ország, 
történetének legutolsó szakasza mindenekelőtt, az oszlásáé, 
a felbomlásáé. Nem tudom különben, féltem-e nevetni, 
vagy inkább annyira meglepődtem, hogy nevetni is elfelej
tettem azon a halálos komolyságon, amellyel egyre az ügy 
komolyságát ismételgették, főleg, hogy nem akármilyen per 
is lehet belőle, legjobb, ha mindent elmondok, még jobb, 
ha szépen leírom. Ám hogy mit is írtam ?... arra em



lékszem csak, hogy először röviden és semmitmondóan 
próbáltam írni, majd mikor a Mikiké kijelentette, hogy 
ennél azért többet vártak volna tőlem, hosszabban és sem
mitmondóan, töltelékszavakkal nyújtva meg a szöveget, 
hogy legalább a terjedelemre ne legyen panasz, csak hát ők 
mindenáron azt szertték volna megtudni tőlem, hogyan 
akarta szegény Bujdosó azt a szerencsétlen döglött halat 
életre galvanizálni, ezért kezdték újra emlegetni a térképet 
is, nem feltétlenül apróság, ahogy vesszük, jól gondoljam 
meg, és hát tudnak ők Csákosról is, ami köztünk volt, mi 
lenne, ha elmondanák Bélának.. .  Á, dehogy, mért nem fi
gyelsz rám jobban? Csákossal a kettőnk dolga jóval később 
volt, nem akkor, amikor Bujdosónál időnként összefu
tottunk. Igaz, valamennyire talán már ekkor érdekesnek 
találtam, őt is meg a verseit is, amelyeket egyszer meg
mutatott és amelyeket a felesége állítólag nem értett meg, 
ezzel aztán (mert az efféle meséket azért jól ismertem) le is 
hervasztott, na meg az időnkénti tüskéssége is ... akkor 
legalábbis azt hittem, taszít.. .  Szép seggű, dünnyögte egy
szer, azt hiszem, mindjárt a legelején egy kérdésemre adott 
válasza félhangos toldalékaként, de a többieknek is szán
tán, mit mondtál?, kérdeztem erre, azt, hogy szép szemű, 
vigyorogta feleletként, egyszóval valami azért már ekkor 
vibrált köztünk, álmomban szeretkeztem is vele néhány
szor, de aztán inkább kerültem, lehet, hogy a Béla meg
bízható sportarca miatt, amiért senki mellett nem éreztem 
annyira biztonságban magamat, talán még önmagámmal 
szemben is, mint éppen mellette, és azért annyira „irodal
mi” mégsem voltam, hogy házasság és család nélkül kép
zeljem el az életemet, mert ahogy már mondtam is, a 
biztonság és a védettség azért nekem is fontos. Amíg csak 
unalmassá nem válik és egyhangúvá, mint akkor is, évek 
múlva, mert Évike is megvolt már, amikor a Béla szürke és 
biztonságot nyújtó közgazdászi konkrétsága már inkább a 
kockázat izgalmát tette számomra kívánatossá, ekkor 
kerültünk Csákossal véletlenül, de tényleg véletlenül 
egymás mellé a moziban, amikor meg ezek elkezdtek be
hívogatni, az egésznek rég vége volt már, Csákos a csa
ládjával ekkor már több mint két éve Frankfurtban volt, s 
nem velem levelezett, hanem Bujdosóval, küldött is neki



kintről különböző lapokat, ezekről is kérdezgettek persze, 
mutatta-e őket Bujdosó, meg természetesen az egész leve
lezésről, nem tudom, „miattam” ment-e ki végül is Csákos, 
mindenesetre nem sokkal azután, hogy mindkettőnknél a 
biztonság győzedelmeskedett az irodalom felett, sokat 
beszélgettünk erről, hogy ő vádolt engem amiért nem 
vállalom magam, hol én őt, amiért engem nem vállal, néha 
kifejezetten „irodalmian” vádoltuk egymást, kölcsönösen, 
de nem egyszerre -  amiért mégsem vagyunk eléggé „irodal
miak”. Bár én néha még ma is úgy érzem, ha igazán hív... 
De azt hiszem, inkább csak sajnált volna kihagyni, néha 
meg idegesítőnek is talált, alighanem éppen az „irodal- 
miságom” idegesítette, főleg ha költőket idéztem, Radnótit, 
Pilinszkyt, Nagy Lászlót, mindenekelőtt pedit József Atti
lát, pedig eleinte annyira örültem, hogy végre kedvemre 
idézhetek valakinek, menj már a fenébe az örökös idézete
iddel, förmedt rám egyszer, az irodalmat élni kell, és nem 
idézni. Mintha ő „élte” volna.. .  Nem hiszem, hogy jobban 
nálam, akár ott kinn a stégen a hullámverésben, akár ott 
benn azzal a kettővel szemben. Mert a vége felé már, de 
még mielőtt azzal rukkoltak volna ki, hogy az én dolgomat 
Csákossal elmondhatják akár Bélának is, egyre türelmet
lenebbek lettek, miért védem annyira Bujdosót, csak nem 
vagyok bele szerelmes, hiába feleltem, hogy nekem nem 
kell szerelmesnek lennem valakibe ahhoz, hogy ne legyek 
hajlandó olyasmivel vádolni, amit nem követett el, én nem 
értem, miért hiszik ennek az ellenkezőjét, láthatólag zavar
ba jöttek, még a fölényes mosolyukkal is ezt leplezték csak. 
Márpedig döntenem kell, jegyezte meg erre a Gojkónak 
nevezett főnök, aki eddig inkább hallgatott, el kell dönte
nem, kit szeretek, Bujdosót-e vagy a hazámat, persze, meg
lepve sincs, elvégre a tanteremben kiakasztottam azt a 
térképet... Mert a kövér, ahogy múlt az idő és semmire se 
jutottak velem, valahogy egyre idegesebb lett, időnként 
kiment, visszajött, csapkodta az ajtókat, valamiért nagyon 
fontos lehetett neki, hogy Bujdosót újra elítélhessék, Miki
ké meg egyszer, amikor épp négyszemközt maradtunk szelí
den arról próbált meggyőzni, hogy bármit mondok is, mind
egy, úgyis elítélik, ez már elintézett dolog, formaság csak, 
minden lelkifurdalás nélkül mondhatom, amit kell, de köz



ben az asztal lapját bámulta, amikor meg rám nézett, a 
tekintete egyszerre volt szomorú és mentegetőző: mint aki 
nagyon sajnálja az egészet, nem rajta múlik, nem rajta 
múlott akkor sem, mikor még együtt tanítottunk, észre
vehettem volna, hogy tetszem neki, sőt, ha nem mikikézem 
le folyton és nem emlegetem a csöpp száját.. .  ám így most 
ne csodálkozzam, meg mintha várt is volna valamire, talán 
egy kérő tekintetre, segítségért nyúló mosolyra, csakhogy 
én. . . semmit, amit ígéretnek vehetne, határoztam el, és 
valahogy még fölényben is éreztem magam. Alighanem 
éppen a mentegetőző zavarától, ez is bátorított föl, mi a 
szart akartok tőlem, nem mondanád meg?, robbantam ki a 
kollégiális tegcződésünktől is fölbátorodva, Mikiké vála
szától meg, hogy abban azért nagyon tévedek, ha azt hi
szem, hogy itt így beszélhetek, egy pillanatra már-már 
jókedvem is kerekedett, úgyhogy alighanem éppen ezek 
miatt az átmeneti tótágas-helyzetek miatt mondhattam ké
sőbb, hogy ami a Csákossal való ügyemet illeti, elkéstek, 
Bélával mi azt rég tisztáztuk már. Mentőötlelként ugrott 
be, mégsem minden előzmény nélkül, mert már előbb is 
gondoltam, hogy ez lenne a legjobb, mindent szépen tisz
tázni, amikor meg, aznap este vagy talán egy nappal ké
sőbb, nem tudom már, tényleg elmondtam, Béla hajszálra 
úgy viselkedett, ahogy számítottam rá, most legalább tudja, 
jobb mint a bizonytalanság, de hogy miért éppen most 
mondom el, az igazi okról, arról egy szót se szóltam, nem 
amiért megfenyegettek, hogy ami ott benn elhangzik, arról 
senkinek, még a férjemnek se, hanem m ert.. .  Tudod, ez az 
én térképkiakasztó vakmerőségem sehogyan sem felelt meg 
Béla biztonságot nyújtó biztonságra törekvésének, az en
gem óvónak, de magát is körülbástyázónak, ami miatt 
sejtett ugyan valamit, de mégsem szimatolt utánam, ezért is 
találtam örömöt a visszanyert biztonságomban, s éreztem a 
fészkemet mellette újra fontosnak. Es ha már van ez a 
fészek, miért ne legyen helye benne még valakinek?, mert 
korábban az első szülésemmel nagyon megkínlódtam, ezért 
nem tudtam soká rászánni magam a másodikra, meg amiért 
egy ideig mintha tehernek éreztem volna a Béla melletti 
biztonságomat, mintha vonakodtam volna végképp bele
ragadni, most meg mintha az újbóli megerősítése kedvéért



vállaltam volna, legyen biztosító póthorgony, egyben pedig 
szabályszerű pótléka az elveszített szabályszegőnek, Csák
ossal az első pillanatokban valahogy még örültünk is ne
ki, alig valamivel előbb, semhogy másképp döntöttünk, 
különben mindegy, fő hogy Bélával, ha kicsit utólag is, 
mégiscsak sikerült lerendeznem ezt a dolgot, úgyhogy mire 
újra behívtak -  mert egyszer még behívlak -  rögtönzött 
hazugságomból időközben már igazság lett. De ezt akkor 
már nem feszegették, ám a Mikiké elém tett egy papírt, 
olvassam el és írjam alá, ha akarom, de csak ha akarom, 
eszük ágában sincs bármire is kényszeríteni, viszont ez 
szigorúan bizalmas, ott is állt rajta, meg hogy én, alulírott, 
önként és felelősségem tudatában...  Szóval, hogy amolyan 
titkos munkatársként állok a szolgálatukba, pár pillanatig 
dermedten néztem rájuk vagy inkább farkasszemet velük, 
mert egyszerre csak éreztem, hogy felfényiek, átszikrázik 
valami a tekintetemen, nem kell mindjárt döntenem, figyel
meztetett Mikiké, lesz időm meggondolni, ekkor álltam föl 
és nyúltam az öngyújtómért, nem léptek közbe, hagyták a 
lángot belekapni a papír alsó sarkába, úgy nézték, s engem 
is, ahogy lángra kapok, némán lobogok, arcomon diadal
mas mosollyal, fölényesen, megdicsőüllen, Jeanne 
D’Arcként a máglyán, orlcansi szűzként, mert valahogy 
mintha csakugyan a szüzességemet őriztem volna meg, két 
gyerek ellenére is, mivel a második is ott volt már a 
hasamban, báf a helyzet pátoszához talán az illene inkább, 
hogy a szívem a la tt.. .  Azaz hát várj csak, meg kellett már 
lennie, épp csak még nem tudtam róla, mindegy, elég 
legyen annyi, hogy ezekben a pillanatokban szűznek érez
tem magam, még az angyalcsinált kakukkfiókám ellenére is 
szűznek megmaradónak -  miközben a lángoló papírt per- 
zselódő ujjaim közül üdvözült arccal kiengedve, végre bele
ejtettem a hamutartóba. így is lehet, mondta Mikiké saját 
öngyújtójának szapora ütögetésével siettetve a fekete sem
mivé zsugorodó papírlap halálát, nehogy egyetlen betű is 
megmaradjon belőle, meg se kérdezve, miért komédiázom, 
mert azért én tudtam magamról, hogy komédiázom, ó 
magáról nem, egyikük sem a kettő közül, ezért is hatottak 
komikusán, Mikiké is a szemrehányó tekintetével, de még 
inkább a valahogy kiérdemesült birkózónak látszó kövér



főnök, ahogy felugrik, s bevágva az ajtót végleg távozik a 
helyiségből, ezzel lett vége, nem hívtak többet. De azért a 
végleges megkönnyebbülés mégsem következett be olyan 
hirtelen, mint azután, hogy a hullámverte stégről lejöttem, 
nem tudhattam, nem tákolnak-e ellenem mégis össze vala
mit a térkép ürügyén, vagy hogy nem írtam-e Bujdosóról 
mégis valamit, valamit, amit ellene felhasználhatnak. Min
denesetre kiderült, hogy néha sodró hullámverésben is 
érdemes a stégen kinn maradni, mivel mégiscsak ennek a 
hirtelen sugallatból fakadó pózolásomnak köszönhettem, 
hogy ami Bujdosóval a továbbiakban történt, nélkülem 
történt, mert azért történt, elvégre kevés az olyan szerep, 
amit egyvalaki játszhat csak el, és hát Bujdosó meglehe
tősen vegyes és gyorsan változó ismeretségi körében szép 
számmal akadtak kevésbé hajlamosak a veszély élvezetére, 
kevésbé fogékonyak a hatalom komikuma iránt, na és 
amint később megtudtam, Bujdosó néhány nőismerőséről -  
mindig is szenvedélye volt a fotózás -  készített néhány 
aktfelvételt is különböző pozitúrákban, valamikor velem is 
megpróbálkozott, sajnálom már, hogy nem álltam kötélnek, 
most legalább láthatnád, milyen szép voltam, légy szíves, 
hagyd ezt most, rendben van, elhiszem, de azért nem 
képzeled tán, hogy akkor is ilyen löttyedt hasam volt... 
Szóval, ezeket a fotókat a házkutatás során később meg is 
találták nála, jónéhányban a modellekre is ráismertek, egyi- 
kük-másikuk igencsak tizenéves még, nem lehetett nehéz 
velük elbánni, sokszorosítják a képeket és szétszórják, vagy 
legalábbis az érintett szülőknek, udvarlóknak, szeretőknek, 
vőlegényeknek, időközben hivatalba lépett férjeknek küldik 
el őket, egyiküktől, akit Bujdosó, igaz csupán blúz nélkül, 
de az egykori zsidó temetőben kapott le, jól felismerhetően 
héber betűs sírkövek között, egyenesen azt kérdezték, mit 
szólna hozzá, ha éppen emiatt emelnének ellene vádat: 
kegyeletsértésért, sírgyalázásért. Magam is láttam a képet 
különben, nyilvánvalóan nem ilyen szándékkal készült, 
olyasmivel inkább, hogy élet és halál, enyészet után kikelet, 
megújhodás, újjászületés, ahogy akarod, vagy egyszerűen 
csak a kontraszt kedvéért, akárcsak az a filmrészlet is, amit 
egyszer ugyancsak Bujdosó készített itt, Csákost is sze
repeltetve, amikor még gimista lányként fordultam elő a



társaságukban többedmagammal, gyakran jártunk ki a zsidó 
temetőbe, volt valami izgalmas ezekben a gazfelverte, he
lyenként dzsungelbenőtte és gyakran félig kidőlt sírkö
vekben, miniatűr Angkor Vat, meg az olykor már nehezen 
kibetűzhető nevekben, Grünstein Sámuel, Leibowitz Mór, 
Rosenzwcig Sára, élt tizenkét évet, meg külön az eg
zotikusnak ható héber betűkben is, ezért jártunk oda szí
vesen, meg amiért oda mások nemigen jártak, sok zsidó 
élhetett valaha a városban, most m eg.. .  én legalábbis nem 
ismerek egyet sem ... de egyszer az egyik sírnál ott ta
láltunk egy öregembert, egyedül volt, a szája mintha moz
gott volna, bizonyára imádkozott, a síron meg gyertyák, hét 
szál égő gyertya, messziről jöhetett, ki tudja, talán Au- 
schwitz túlélőjeként, mi meg, távolabb még, megálltunk, 
megvártuk, hogy elmenjen, de a gyertyacsonkok égtek még, 
indítsd el gyorsan, mutatott Csákos a Bujdosónál lévő 
kamerára, mielőtt odasietett és földig hajolva rágyújtott 
volna az egyik utolsókat lobbanó gyertya lángjánál -  ez sem 
volt kegyclctsértés, inkább tiszteletadás, egyfajta égő ál
dozat, csak hát ehhez azért Bujdosó és Csákos lóugrásos 
gondolatmenetét is ismerni kell, azt, amivel az az össze- 
montázsolt kisfilm is készült, amibe később ez a részlet is 
belekerült: szemét a városi népkert gyepén, elhajított ciga
rettásdobozok, almacsutkák, fagylalttölcsér, nejlonzacskók, 
nyalókák fája, vízfelszínen hassal felfelé lebegő halak (na 
lám, megint csak döglött halak), szélben hajladozó nád
bugák és gyékénybuzogányok, virágzó cseresznyefák, égő 
tarló, viskók a vásártér melletti cigánytelepen, földön fet- 
rengő, hullarészeg öregember, csapatosan szálló varjak, 
hangtalanul károgók, kutyanász, menyasszonytánc roska- 
dásig rakott lakodalmi asztal mellett, amit akarsz, de be
levágtak néhány közelképet valami pornófilmből is -  nem 
mintha túl eredeti lett volna az egész, egyfajta divat inkább, 
de azért groteszk, éreztette az „élet abszurditását”, mi 
pedig szerettük az életet annak érezni. És valahogy ilyen 
volt az a fénykép is, az a bizonyos enyészet kontra kikelet, 
a héber betűs sírkövek közt a levetett blúzú lánnyal, a kép 
modellje egy időben a tanítványom volt és a zsidó temető 
gondnokának lánya, mert a távolra szakadt túlélők később 
felkarolták a temetőt, úpyhoev egy idó után gondnok is



került, néha meg látogatók is jöttek, nemegyszer ez a 
kislány vezette végig őket, többször meg azzal is megbízták, 
fesse ki az elhalványodott héber és latin betűket, két- 
háromszáz márka is leesett időnként ezért, ötven-száz dol
lár, Bujdosó meg lefényképezte a rendbe szedett sírokat a 
megújított feliratokkal, hadd menjen a kép a megadott 
távoli címre. Ilyen alkalom melléktermékeként készülhetett 
az az állítólag kegyeletsértő fotó is, de a vele kapcsolatos 
zsarolás, azt hiszem, mégsem sikerült, úgy tudom, a lány 
végül is visszavonta a rendőrségen tett vallomását, de lehet, 
hogy csak a főtárgyaláson, úgy hallottam, többen is vissza
vonták, köztük egy pitiáner besurranó tolvaj is, többszörö
sen büntetett előéletű, Bujdosó feltehetőleg a cukorgyárból 
ismerte, ahol az első börtöne után, mivel az ifjúság neve
lését többé nem bízhatták rá, bérelszámolóként dolgozni 
kezdett, bizonyára ő fizette ki ezt az átmenetileg szabad
lábon lévő notorikus visszaesőt is, akit egy újabb lebukása 
után a zárkából vittek a vizsgálóbíró elé, de mivel a fő- 
tárgyalás idején már újra szabad volt, megjött a bátorsága, 
mert előbb mit tehetett volna, ha egyszer a kezükben vo lt.. .  
Sajnos, mások is a kezükben voltak, mert a Bujdosó után 
éveken át szimatolók kétségtelenül alapos munkát végez
tek, na meg Bujdosó zűrös kis nőismerősei közt akadt 
olyan is, akit áruházi lopáson kaptak, állítólag egy bundát 
próbált mcglovasítani egy tengerparti nyaralóhelyen (strand
időben bundában kisétálni, jó mi?), egy munkahelyi kol
léganője meg hamis elszámolási papírokat adott volna ki a 
raktárból, egyszóval különböző vajak különböző fejeken, 
megannyi lehetőség a megszorításra, persze, ezekről én 
jóval később és több áttételen keresztül szereztem tudo
mást csak, többször gondoltam rá, hogy utána kellene 
járnom az egésznek, akivel csak lehet, elbeszélgetni.. .  Mert 
halahogy izgattak ezek a figurák, azok is, akik a 
vallomásukat visszavonták, de még inkább, akik nem vonták 
vissza, pedig hát ők a normálisok, ám én főleg őket nem 
értem, mert akármennyire tizenöt évesen vagy netán túl 
irodalmian hangzik is ez, nagyon sokáig nem értettem még, 
hogy lehet valaki olyan, mint a többi, hogy lehet kísértést 
sem érezni, hogy lángot tartsunk az elénk tett papír alá, 
vagy hogy kinn maradjunk a stégen hullámverésben. De



talán ćppcn ez kell, nem gondolod? A félelem és alázat 
természetes reflexeit nem megérteni -  nehogy meg is bo
csássuk. . . Ezért szereltem volna belebújni az ügy vala
melyik szereplőjének bőrébe is, azéba a kis besurranó 
tolvajéba például, aki végül mégis visszavonta (mert azért 
belebújni ilyenbe érdemes csak), és akinek a börtönkar
rierje a hadseregben kezdődött, valahol lenn délen szolgált 
és a kimenőjéről egyszer késve ért vissza, nem ismerte a 
nyelvet, eltévedt a városban, ám a laktanyában azzal fo
gadták, hogy szökni akart, hiába próbált a gyér szókincsével 
magyarázkodni, otthonról elanyátlanodott, szegény falusi 
gyerek, lehet, hogy csakugyan nem igyekezett túl hamar 
visszaérkezni oda, ahol bizonyára elsőszámú céltáblája volt 
mindenféle durva tréfáknak, és ahol az egyik kezét az 
ágyhoz kötözték, a másikkal meg írnia kellett, meg persze 
akadt is, aki szerint előzőleg beszélt is volna a szökési 
tervről. Nem tudom ugyan, mi igaz az egészből, ám a szava 
valahogy nagyon is őszintének tűnt, ezért is vonhatta vissza 
a vallomását, nem akarva, hogy Bujdosó úgy kerüljön miat
ta a rács mögé, ahogy valamikor ő került oda mások miatt, 
mármint az a kis csóró, akivel én beszélgettem később, 
amikor már a lapnál voltam, és ahol írtam néhány bírósági 
tudósítást is, vagyis ez a kettő, a Bujdosó ügyében fel
léptetett és akivel én beszéltem, nem egy és ugyanaz, de 
azért a regényemben ugyanaz is lehetett volna, mert vala
mikor arról is álmodoztam, hogy megírom Bujdosó Laci 
kétszeres meghurcoltatásának regényét, nem komolyan 
ugyan, nem is éreztem magam képesnek rá, na meg a 
fáradozásom jutalma is aligha lehetett volna több egy 
döglött halnál, nem éreztem már igazán ellenállhatatlannak 
a félelem élvezetének kísértését, rég elmúltam tizenöt 
éves...  Ám hogy mennyire elmúltam már, azt később, a 
lapnál kezdtem érezni csak, azután, hogy Béla, az én csen
des és körültekintő Bélám, hála a hátteret nyújtó bizton- 
ságkcrcsésének, tartományi polcra került, vagyis az állásomat 
én a lapnál meg később a fordítószolgálatnál is 
tulajdonképpen neki köszönhettem, és hát o tt a lapnál 
kezdtem érezni csak igazán, mennyire körül vagyunk véve 
szaglászókkal és mennyire tartunk is tőlük. Lehet-e ezt, 
szabad-e azt, ejtettek-e már szót más nyelven is amarról,



mert hát félreérthetik, célzatosságot fedezhetnek föl benne, 
rosszindulatot a puszta ügyetlenségben vagy butaságban, 
minden nyelvbotlásban vagy elírásban, és hát a tolinak és 
írógépnek megvannak a kisördögeik, rég várt diadalmas 
lecsapásra is alkalmat adók, például a „vadvezér” esete is, az 
volt csak valami, pillanatokon belül fclbolydult méhkas az 
egész fordítószolgálat, azaz hát várj csak, mégis a szerkesz
tőség, mert akkor a lapnál voltam még, nem én fordítottam 
ugyan a szöveget, de én lektoráltam, szóval a „hős had
vezérből” valahogy „hős vadvezér” lett, uramisten, de ször
nyű is, ha valaki szent és sérthetetlen, a főszerkesztő 
céklavöröscn tajtékzik, raportra hív, nem hiszi, hogy vétlen 
vagyok, ha egyszer mindenki vétkes, nosza elő a kézirattal, 
a „há” szerencsére heroikusán áll helyt a helyén, a vészt 
hozó „vé” tehát szertelen szedői melléfogás, bennmaradása 
ébcrtelcn korrektori kapkodás következménye, szándékos
ságnak nyoma sincs, legfeljebb a lelkekben marad nyoma a 
letolásnak, a letoltakéban éppúgy, mint a letolókéban, mert 
az utóbbiak hiszik is, nem is a vétkes szándék hiányát. És 
hát az ilyenféle esetek valahogy befészkelik magukat a 
zsigereinkbe, bármennyire nevetünk is rajtuk, menet köz
ben is már, utólag meg még inkább, de mégsem igazán 
felszabadultan, mert a kajánság kicsinyes pótlék csak, ilyen 
a félelem legyőzése is, aligha hasonlítható a hullámverés 
veszélyének vállalásához, vagy a lángoló papírlap lobogó- 
lcngetéséhez (ugyan miféle lobogóéhoz?), hiszen itt a hul
lámok jobbára pohár vizek viharai csak, ámde roppant 
fontos poharakéi, mivel a bennük dúló viharok a kere
setcsökkenés örvényébe sodorhatnak, fegyelmi vagy kizárás 
zátonyára vethetnek, esedékes kocsicserét, tervezett nya
ralást, épülő hétvégi házat fenyegethetnek elmosással, ka
maszodó lányaim rég áhított hifitornyát dönthetik romba, 
szélkergette fellegcik hitvestársi karrierre boríthatnak ár
nyékot, csupa olyan, a családi béke felborulásával fenyegető 
veszedelmet idézve föl, aminek már puszta kényelemsze
retetből is elejét venném, ezért is kerültem egyre inkább a 
hullámverést, észre sem véve igazán, mennyire igyekszem 
tőle távol maradni, biztonságos helyről gyönyörködni ben
ne csak tengerparti nyaralások alkalmával, lelkemben némi 
jóleső szomorúsággal, azt igen, és közben még mostani



magamat is igazolni, mivel ez is beletartozik a játékba: rég 
nem vagyok egyedül már, nem magamért vagyok csupán 
felelős... Valójában a fordítószolgálathoz is ezért léptem 
át, a teljesebb szélcsend kedvéért, de persze apróbb zűrök 
ott is akadtak. Például mikor tolmácsként szerepeltem, 
nem is akárki mellett... Nem mintha a tolmácskodás a 
rendes munkakörömhöz tartozott volna, csak hát az a 
kolléganőm, aki ilyen minőségben máskor közreműködött, 
akkor éppen túl volt már a hetedik hónapon is, én meg az 
ő ajánlatára ugrottam be, nem valami nagy gyakorlattal, 
amellé a bizonyos nagyfőnök mellé, ám hogy valóban nagy
főnök volt-e?.. .  mondjuk, a maga helyén az, közben ugyan 
elsüllyedt, mostanában nem hallok róla. De talán név 
szerint sem ismeretlen előtted, vagy inkább a figurája meg 
a fizimiskája, egy időben gyakran előfordult a képernyőn is, 
volt benne valami vaddisznószerű, úgy a zömökségében, 
mint a túrásra kész, húsos orrában, az elszántan mord 
tekintetében, mert mintha szakadatlanul dühösen fújtatott 
volna, ebben különbözött mindenekelőtt a többiektől, abba 
n, hogy szinte sohasem futtatta szét arcán a demokratikus 
szabványmosolyt, a mohón kajtató nyüzsgésében, ami talán 
nem is volt vegytiszta törtetés, nem egyedül önmagáért 
való, hanem bizonyos célok érdekében álló is, ámbár ez a 
belülről fűtött és aktivitást sugárzó lendület, nyilván ez is 
szerep volt, azé az energikus férfiúé, aki ha kell, képes az 
asztalra csapni, de hát ez, különösen mifelénk, sokak sze
mében még imponáló is, na de miért ne akarhatta volna 
csakugyan megédesíteni az életünket a cukorgyáraival, mi
velhogy ezek építését szorgalmazta mindenekelőtt, meg 
általában is az élelmiszeripar fejlesztését mindenfelé, tar- 
tományszerte, sokak szerint nem egy túlméretezett és min
dig veszteséges kombinát szárad a lelkén... ó  az, persze, 
hogy ő, akkoriban volt a pályája delelőjén, én meg ott a 
fordítószolgálatnál sok mindent hallottam róla, tele vol
tunk folyosói pletykákkal, időnként láthattam is, többnyire 
a székház ablakán kitekintve, kiszállni a fekete Mercedesé- 
ból, beszállni a fekete Mercedesébe, érkezni vagy távozni, 
de mindig sietni, és ebben a fontosságot árasztó sietésben 
volt valami fenyegető, bizonyára ezért is tartottam tőle. 
Ámde vállalnom kellett a helyettesítést, mert azt a bizo



nyos határmenti találkozót, valami hirtelen támadt rövid
zárlat miatt, azt is csak úgy, egyik napról a másikra ha
tározták cl, valami gazdasági természetű megbeszélés volt, 
nehéz milliók forogtak kockán, mindenesetre a fekete Mer- 
cedesbe beülve volt bennem egy kis szorongás, annál is 
inkább, mivel a túrásra hajlamos orrával megjelenve, mind
össze kurtán és mosoly nélkül kérdezte meg, én vagyok-e a 
tolmács, aztán végig az úton egyetlen szót se szólt, se 
hozzám se a hátsó ülésen mellettem ülő titkárához, ám ami 
a működésemet illeti, az azért oda-vissza, vagyis hivatalos 
nyelvről anyanyelvre és anyáról hivatalosra, egyformán jól 
ment, eltekintve a koplalástól. Mert azért azt tudnod kell, 
hogy az ilyen találkozókon a tolmács úgy van jelen, mintha 
jelen se volna, hogy miközben a magas tárgyalófelek, vil- 
lásreggclin, munkaebéden, banketten esznek, isznak, po
hárköszöntőt mondanak, neki mégcsak nem is terítenek, 
széke is kicsit hátrább áll a többiekénél, amazok beszél
hetnek akár tele szájjal is, neki viszont még vizet inni is 
módjával ajánlatos csak, vagyis se cigiszünet se pisiszünet, a 
hotelokban kifejezetten tilos a számukra bármit is fel
szolgálni, bár az említett kolláganőm szerint egyszer a 
felvonóban helyeztek el egy tálalóasztalkát szendvicsekkel, 
úgyhogy az éppen pihenőt tartó tolmács, mert ott kettő is 
volt, a le-föl járó liftben kapott be néhány falatot, de hát ez 
amolyan kiskapu volt csak, mert, újra a kolléganőm szerint, 
megtörtént az is, hogy a tolmács szabályosan elájult, elhi
szem, miért ne, még ha én nem is éreztem sem m it.. .  amíg 
a tárgyalás tartott legalábbis nem, később a kocsiban csak, 
ekkor kezdtem érezni, hogy a szemem kopog már az éh
ségtől. Mert amikor vége lett és a vendégdelcgáció elment, 
én egyszerűen fogtam magam és beültem az egykedvűen 
újságot böngésző sofőr mögé. Talán mert egyszeriben 
fölöslegesnek és nagyon idegennek kezdtem magam érez
ni. . .  vagy amiért arra gondoltam, hamarosan úgyis in
dulunk vissza. Csakhát odabenn az asztalon jócskán maradt 
még étel és ital, úgyhogy bámulhattam a pilóta hátát, 
szívhattam egyik cigarettát a másik után, nézhettem a 
határátkelőhely nyüzsgését, körülöttünk ide-oda futkosás, 
kocsik, buszok, kamionok mindkét irányból, a motel aj
taján is ki-be járkálás, határőrök, vámosok, rendőrök, ci



vilek és egyenruhások, épp csak a mieink közül senki, mert 
csak várok, egyre várok, vár az egész kocsisor, négy-öt 
fekete Mercedes is még a miénken kívül, meg más kocsik 
is, mivel reggel egész konvojjal jöttünk, az ablakon ko- 
cogtatás pillanatában, úgy látszik, nem nézhettem ki éppen, 
mert mintha álomból riadtam volna: a rendőr kreol bőrű, 
bajuszos, fekete, olyan amilyennek lennie kell, gyere, tegez 
le természetes rendőrreflexszel, hívat a . .. és a vaddisz
nóképű nevét mondja. Amikor meg kiszállok és elindulok, 
szorosan mögöttem lépked, úgy kísér, mintha bekísérne, 
eszében sincs előre menni vagy lemaradni, úgyhogy tetőtől 
talpig elvörösödöm, legalábbis így érzem, mert mintha 
mindenki bennünket nézne, atyaisten, valamit biztos el
szúrtam, és hát a véletlen, mint a „vadvezér” esetében, 
szándékosnak is hathat, netán szentségtörésnek, vagy talán 
hallott rólam valamit a vaddisznóképű, talán épp a hal 
alakú térképet vagy a lángralobbantolt papírlapot, mert 
valahogy még ez is eszembe jutott, meg szegény Bujdosó 
Laci esete is, az alatt a pár lépés alatt, bármilyen nevet
séges legyen is ez, sarkamban a szigorúan barna arcú 
rendőrrel, mielőtt az élénken zsibongó, fel-felcsapó neve
tésekkel tarkított társalgás hangjai közé léptem volna, ahol 
a társaság derülten és felszabadultan, ráérős ejtőzéssel 
pusztította a maradékot, minden látható jele nélkül az 
indulásra készülődésnek. Mert mintha még a nagyfőnök is 
oldottabb lenne, már-már mosolyt elnyelő, legalábbis mi
előtt vastag szemöldökét összevonná: micsoda dolog ez, 
elvtársnő, hogy csak úgy megszöksz, azt hitted, éhezni 
hagylak?... Én meg alig vagyok képes legyűrni néhány 
falatot, ahelyett, hogy végre kitörne belőlem a nevetés vagy... 
tudom is én, mondjuk, eszembe jutna dühösnek lenni, 
miért nem küldött inkább egy pincért utánam... Csak hát 
épp ez az, s ezért is locsogok ennyit erről, amiért csak 
utólag jutott eszembe csodálkozni magamon, miért nem 
kérdeztem meg a rendőrtől, mit is akar tőlem a főnök, 
amiért engedelmesen követtem, sőt gyanúsítottnak érezve 
magam, az automatikus meghunyászkodást tartottam ter
mészetesnek, azt, ami valahol mindig is bennem lapul
hatott, és ami miatt, szerencsésen kipottyanva az ügyből, 
Bujdosó Laci iránt se érdeklődtem többet, soha nem is



tudva meg közelebbről, miért is ítélték másodszor három 
évre. Mert az a pársoros bírósági hír, büntetett előéletű 
volt tanárként szólva róla, ellenséges propagandát em
legetett mindössze, én meg őt azóta egyszer láttam csak, 
évekkel a szabadulása után látogatva haza arra a 
diákvetélkedőre, ahová a laptól küldtek le, itt, a művelődési 
ház társalgójában futottunk össze a nyüzsgők közt, fel sem 
ismerem talán, ha szokott harsányságával rám nem 
köszön, mert mintha valami időközben rárakódott 
párnázatol kellett volna róla lefejtenem, korábbi 
megtermettsége nagydarabbá terebélyesedett, mozgása 
mackós, arca valahogy felfújt, tokás, harsánysága volt a régi 
csak, zengő baritonkíséreteként valami lázas és jelentős 
személyiséget sugalló aktivitásnak, kitárt karral üdvözölt, 
megropogtatva magához ölelt, mielőtt minden bevezető 
nélkül arról kezdett volna beszélni, hogy nemrég lett a 
művelődési ház igazgatója, nagy terveket emlegetett, kiket 
szándékozik felléptetni a közel- és távolabbi jövőben bél
és külföldről, miképp kívánja nemzetközi jelentőségű 
kulturális központtá fejleszteni a gondjaira bízott intéz
ményt, az anyagiak jórészt már biztosítva, ám ha még az a 
bizonyos kilátásba helyezett alapítvány is bejönne a ten
geren tú lró l.. .  De dolgozik a disszertációján is, átfogó 
történelmi munka a Monarchia nemzetiségi politikájáról, 
illetve a káundkább élő népek egymás közti viszonyáról, 
nem készült még el teljesen, de a kiadónál a szerződést már 
aláírta, folyamatban a tárgyalások az angol nyelvű kiadásról 
is, közben meg, mint akiben folyamatosan születnek az 
ötletek, minduntalan bejegyzett valamit a noteszébe, fel
ugorva elsietett, visszajött, bocsáss meg, jó, hogy látom azt 
a pofát ott, na ezt is elintéztem, hiába, ha én nem csinálom... 
A megszólított többnyire barátságosan üdvözölte, de valahogy 
túlzó szívélyességgel, sűrű és buzgón helyeslő bólogatások 
kíséretében/ Mit tehetünk, itt van közöttünk, hagyjuk, meg
szoktuk, kaptam meg később a felvilágosítást többektől is, 
úgyhogy végül nem volt erőm megkérdezni tőle, hogyan is 
sózták rá azt a három évet, sőt még ha a legszívesebben 
megsirattam volna is, valahogy menekültem volna előle, pedig 
valami önelégült kis öröm is bujkált bennem, amiért nekem 
ebben nincs részem, amiért az egészből szerencsésen sikerült



kihúznom magam, vagy talán, a váratlanul lángralobbantolt 
papírlap segítségével, kivágnom inkább. Legalábbis az első 
pillanatokban így éreztem. Épp csak miért vagyok ebben 
annyira biztos?, jutott eszembe utólag. Ha egyszer írtam 
nekik. Ahogy mondtam már, először röviden és semmit- 
mondóan, aztán hosszabban és semmitmondóan, majd még 
hosszabban, annyira semmit mondva, hogy nem is tud
hatom, nem hámoztak-e ki a semmitmondásomból mégis 
valamit, s nem mondatták-e el később valaki mással, és 
azért volt ebben a megváltozott Bujdosóban valami félel
metes és riasztó is, lapulásunkat és odúba húzódásunkat 
igazoló, kiábrándítóan óva intő, ha úgy tetszik, hogy azért 
bánjunk csínján azzal a döglött hallal, mert még ha nekünk 
eszünkbe se jutna már gondolni rá, mások a szagát ott 
érzik rajtunk, s így mi is magunkon, ezért is szaglásszuk 
körül egymást gyanakodva... Igyekezzünk hát idegen il
latokkal semlegesíteni nem létező szagunkat, főleg pedig 
ne maradjunk viharban kinn a stégen, ne élvezzük makacs- 
dacos-gyönyörűséges vacogással a félelmünket... Nem tu
dom, érted-e, mire gondolok. Hogy amikor ott voltam 
egyedül kinn a stégen, keskeny, hosszú stég volt, mélyen 
benyúlt a tó vizébe kétfelől a kikötött csónakokkal, körü
löttem egyre erősödött a szél, a hullámok mind magasabbra 
csaptak föl, majd át is rajtam, én, hogy is mondjam... 
valahogy gyönyörűséget találtam a veszélyhelyzetben. Alig 
múltam tizenöt éves.

(1989)
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