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Naplót voltaképpen a ZKSZ (Zentai Kísérleti Színpad) ügye 
kapcsán kezdtem vezetni, s később kezdtem el jegyezgetni 
csak egyebeket is: hallott dolgokat, téma reményében 
többnyire, rendszerint mások feljegyzésre, felhasználásra 
érdemesnek tartott dolgát. Személyes vagy éppen érzelmi 
jellegű ügyeket azonban szinte sohasem.

Ezért maradt ki szegény Márta is a naplómból a maga 
idejében, illetve került bele jobbára csak annyira, amennyire 
a ZKSZ-üggyel, az én beavatásom nyomán, kapcsolatba 
került -  ugyanúgy, mint mindenki más. De nemcsak ezért 
nem foglalkoztam vele bővebben, részletesebben. Hanem 
bizonyos értelemben „szeméremből”, ha úgy tetszik, egyfajta 
„belső gyávaságból”, és legfőképpen pedig nem sejtve, hogy 
alakja -  tragikus vége folytán különleges, mindenki másnál 
nagyobb fontosságot kap. Ezért, éppen megfellebbezhetetlen 
feledhetetlensége következtében kell most utólag lejegyezni, 
életre kelteni, mintegy újraélni (s újraértékelni is) a vele 
történteket, érzetteket, kiírni magamból őket, elidegeníteni 
-  abban a reményben, hogy nem fognak annyira fájni, de 
azzal a kockázattal, hogy célommal (micsoda önző cél, de 
most már nyugodtan önző lehetek) ellentétben, a szűnőben 
lévőnek alig mondható fájdalom még csak tovább növekszik. 
Mindenképpen vállalható kockázat ez, mivel más értelem
ben is a „nem kímélni magamat” most a célkitűzésem.

Feleleveníteni a dolgokat különben csak Márta elmúlt 
nyáron való újbóli megjelenésétől kezdve kívánom. Te
kintve, hogy korábbi, 77-beli megjelenései, még csupán 
sejtésszerűen előlegezték a későbbieket, amellett pedig, 
mivel túlnyomórészt éppen a ZKSZ jelentette akkor beszél



getéseink legfőbb témáját, e látogatásai jórészt be is kerültek 
akkori, különböző hírekkel, eseményekkel párhuzamos 
jegyzeteimbe. Erről a periódusról talán csak annyit, hogy 
annak idején előre megfontolt szándékkal avattam be Már
tát az Ügybe, mindjárt gondolva erre a lehetőségre, azután, 
hogy Cecil nénitől (vagy, ha jól emlékszem, Gitta nénitől?) 
megtudtam, hogy rokonuk, egy joghallgatónő, aki előre örül, 
hogy megismerkedhet velem, készül meglátogatni. „Előre be 
lettél konferálva” -  mondom erről Mártának később. Márta 
pedig egyszer olyasmit jegyez meg, hogy talán ez hozott össze 
bennünket. Lehetséges is, hiszen akkor feltűnő volt, milyen 
szenvedéllyel harapott rá az ügyre.

De az előjelek akkor nagyon halványak, még csak apró 
szimpátiamegnyilvánulásairól állapítom meg, hogy talán le
hetne belőle valami; a maradásából, az ismételt megjelenése
iből, a „lelkizésre” való hajlamáról. De hát effélét, Budimkán 
kívül, akivel valamennyire egybevágó típusnak, „hisztéri- 
kának” érzem (bár a különbségek, ha ma vetem egybe őket, 
az összecsendüléseknél sokkal szembetűnőbbek), másokkal 
kapcsolatban is éreztem már, olyanokkal kapcsolatban, akik 
a felbukkanásuk után nyomban eltűntek -  lehetséges tehát, 
hogy a megérzés részemről megalapozatlan.

Mindenesetre az akkori látogatásai bizonyos nyomokat 
azért hagytak bennem, bár olyan érzést semmi esetre sem, 
ami bármilyen formában is szerelemhez lett volna hasonla
tos. Néhány apró mozzanat. Például egyik újabb felbukka
násakor azt mondom, „nem igaz!” -  valahogy olyképpen, 
mintha valami sorsszerűt látnék ebben. Aztán ahogy, miután 
kissé hamarabb hozza vissza a hozzájárulásommal és útmu
tatásom segítségével „ellopott” színpados ítéletet, azt mondja, 
„féltettelek”. Meg, hogy én is mondom ugyanezt, vagyis 
kölcsönösen féltettük egymást. Erről is szó esik később köz



tünk. Meg, hogy egyszer a karjához értem, de erre valahogy 
nem egyformán emlékszünk, és az állandó kapcsolattartás 
igénye fel sem merül még. Újévre küldök neki üdvözletét, s 
ő is nekem. Aztán az apja halálakor az én címemre is érkezik 
gyászjelentés, keresztezve az én részvétnyilvánító szavaimat, 
mivel a halálesetről már előbb értesülök Cecil nénitől. De, 
mint később mondja, ennek ellenére „gondoltam rád”. Hát én 
is, igaz, valahogy nem különösebb intenzitással, kb. annyival 
csak, amennyi abból a bizonytalan benyomásaimból fakad, 
hogy talán számításba jöhetne. Hogy ez honnan származik? 
A már említett megülésein, nálam való hosszas elidőzésén 
túl, egyszer láttam csak az arcán azt a „bizonyos mosolyt”, 
amit egyébként, már puszta óvatosságból is, nem akartam tel
jes egyértelműséggel értékelni. Ennek a mosolynak a pontos 
körülményeire egyébként nem tudok teljes határozottsággal 
emlékezni, úgy rémlik, mintha a könyveim (a Cecil nénitől 
kapottak) lettek volna a kezében közben. Talán akkor lehe
tett, amikor észrevettem, mennyire telefirkálta, aláhuzigálta 
őket, mire kikapta őket a kezemből. Aztán emlékszem még 
egyik elválásunkkori (mintha az első alkalommal lett vol
na) türelmetlen, lemondó, legyintésszerű mozdulatára, ami 
mintha azt a sajnálkozást fejezte volna ki, hogy velem nincs 
mit kezdeni -  annyira emlékszem csak erre, hogy amikor a 
mozdulat az elmúlt nyáron megismétlődik, ismerősnek hat. 
Ezúttal is „bekonferálják” közben. Cecil néni említi egyszer, 
nem sokkal az újbóli megjelenése előtt, hogy: „Jön a Márta 
majd.” S ugyanakkor elmenőben kezd valamit mondani 
Gitta néninek, hogy „komoly bajok vannak vele”, hogy az 
anyja aggódik miatta.

Nagyjából ennyi tehát, ami megelőzi a tavalyi „szép 
nyaramat”. (Elkezdem 1979. május 3-án, csütörtökön.)





Előre tudom, hogy ma érkezik, s délelőtt 11 körül meg is 
jelenik -  előbb, semhogy jelentkezne Cecil néniéknél. Éppen 
Vera van nálam, kivételesen hét közben, úgy emlékszem, 
valami könyvvásárlás miatt jött Zentára ezúttal.

Verával üldögélünk tehát kint a kertben, a „kulipintyó- 
ban”, amikor gyászruhában, vállán sporttáskával megjele
nik, s úgy emlékszem, egyéb csomaggal is, valami cipzáras 
táska, meglehetősen nagy, rémlik fel még az emlékeze
temben. „Itt a zombori M árti”, mondom Verának, akinek 
még korábban meséltem róla. Vera aztán Zomborinak 
hiszi egy ideig a családnevét... Márti az érkezésekor most 
is elég hangos, de aztán valamivel csendesebb lesz a han
gulat, Vera jelenléte miatt, amolyan „megismerkedésinek” 
mondható.

Délután, ha jól emlékszem, úgy öt körül jelenik meg újra, 
azt hiszem, ekkor hozza az ajándékát is, egy üveg Losion bo
rotvaszeszt -  mint mondja, azért, mert emlékszik egy tavalyi 
megjegyzésemre, „Ha tudom, hogy jössz, borotválkozom a 
tiszteletedre” -  mondom ugyanis egy alkalommal, amikor 
váratlanul toppan be. (Alighanem akkor hozza vissza az 
ítéletet.) Én most valahogy tünetszerűnek érzem, hogy ezt 
a jelentéktelen, apró mozzanatot észben tartotta... Hosszú 
beszélgetés következik ezután, sok cigarettával, kellemes este 
van, a többiek a tévét nézik, fél tizenegy körül járhat, amikor 
elmegy. Emlékezetem szerint akkor, elváláskor figyelem 
meg azt a legyintő kézmozdulatát, amely akkor is déjá vu



élményt kelt bennem, de különben nem tulajdonítok neki 
különösebb jelentőséget.

Beszélgetésünk témája csak nehezen rekonstruálható. De 
amennyire emlékszem, most is a Kísérleti Színpad körüli dol
gokról mesélek neki, az újabb fejleményekről, mindenekelőtt 
azt tudatom vele, hogy Kareszék időközben kiszabadultak, s 
egyet-mást mondok a börtönbeli élményeikről is. Sor kerül 
azonban „irodalmi csevegésre” is, „filozofálásra”, „lelkizésre” 
-  de személyes vonatkozások nélkül inkább. És Márta meg
nyilatkozásaira ezúttal is jellemző a konvenciók elleni lázadás, 
az öregek magatartásán való rágódás, ami vissza-visszatérő 
mozzanata a magatartásának. Mostani értékelésem szerint 
ebben tükröződött a gyerekkori idomítottsága s időnkénti 
kiskorúsítása is. Valószínűleg az is egy összehozó tényező 
volt, hogy én igazoltam mindenben lázadó (szélmalomharcos) 
magatartását. De az elkövetkezők előszelét egyáltalán nem 
éreztem még.



Este csavargás Karesz társaságában. Mártától függetlenül 
tervezzük a sétát, de mivel ő közben befut, előre ráveszem 
a csatlakozásra. Ez az este még a maga idején részletesen 
lejegyezve, úgyhogy újra, hosszasabban kitérni rá, fölösleges 
ismétlés lenne csupán. így olyan, M ártára vonatkozó 
mozzanatokat említek csak, amelyeket akkor érdektelennek 
tartva, fölöslegesnek tartottam megemlíteni. Ilyen pl. a 
K. társaságában lévő pápua hajú fiatalember (K.-nál is 
illumináltabb állapotban), akire Márta komédiázva azt 
mondja, hogy „nagyon tetszik” neki, s nem bocsátja meg 
nekünk, amiért elmulasztjuk a bemutatását. Ez kissé valahogy 
erőltetett jópofáskodásnak hat, főleg, mert túl sokáig ismétli. 
Karesz egyébként, miután Béci bácsitól távozunk, Mártát 
hazakísérve „tudós nőtípusnak” jellemzi, s megjegyzi még, 
hogy Márta nem ajánlotta föl neki a tegezést, ebből olyan 
következtetést von le, hogy „konzervatív”. (De ez a mulasztás 
a következő alkalommal pótlódik.) Mint nőt látszólag nem 
találja érdekesnek, őszintén szólva ekkor még én sem 
nagyon. Valójában nem veszem észre a benne végbementeket, 
azt, aminek a felszín alatt ekkor már készen kellett állnia. 
Valószínűleg már a tudatosodás egy bizonyos fokán, de 
feltehetőleg még a magába fojtás szándékával párosulva.



Délelőtt. N. bácsi van nálam éppen a kulipintyóban, amikor 
befut azzal, hogy nem marad soká, éppen csak benézett, 
fürödni készül. N. bácsi miatt ezúttal is ismerkedés -  udvarias 
beszélgetés. Egy megmaradt apró epizód: a bácsi elindul, 
kifelé botorkál, Márta csak késve kap észbe, hogy illik a 
kapuig elkalauzolni a vak öregurat. De utána marad, úgy 
találja, fürödni menni már nem érdemes. A beszélgetés nem 
túl érdekes, ha jól emlékszem, ezúttal is a Béci bácsiéknál 
uralkodó légkörről m ond egyet-mást, olyasmit, hogy 
pontban ott kell lenni ebédre, mert az öreg megszokta, hogy 
hajszálra 12-kor kezdi kanalazni a levest. De azt hiszem, 
mégis elkésik.

Arról is szó esik még, hogy délután nem jöhet, mert a 
buszhoz kell mennie, az anyja elé, aki szintén látogatóba 
érkezik Béci bácsiékhoz.



Délután öt körül érkezik az anyjával és Cecil nénivel (hogy 
Béci bácsi is eljön-e, arra nem emlékszem), s mintha még 
más vendégek is lennének. K. Vera néni a sógornőjével? 
Ezekben a napokban készülnek S. Edit fényképei is a kertről 
és az öreg hölgyek koszorújáról, de ez mégsem éppen ezen 
a napon lehetett... Mindenesetre Márta az anyját éppen 
csak bemutatja -  hervatag szépasszony, éppen csak üd
vözöl, kezet nyújt, de nem mutat irántam mint író iránt 
udvarias érdeklődést sem, akár hűvösnek is mondhatnám 
a viselkedését, olyan, hogy az utólag róla hallottakat az 
ürességről és a domináns hajlamairól e benyomás alapján 
is igaznak érzem. Ezt követőleg a társaság bevonul Gitta 
nénihez, Márta is egyelőre, csak később, kb. egy óra múlva jön 
ki hozzám. Magát a beszélgetés indulását és tartalmát teljes 
egészében, vagy akár lényeges vonásait tekintve is nehezen 
lennék képes felidézni. Részben talán „elmosódó körvonalú” 
fogalmazásai, szeszélyes ugrálásai, örökös kitérői miatt is -  de 
legfőképp mégis az ezután történtek miatt.

Arra viszont határozottan emlékszem, hogy a kezdés előtt 
az apjáról mesél, hogy ő sokkal jobban megértette az anyjánál, 
mindenképpen közelebb álltak egymáshoz, valamit a beteg
ségéről is mond, hogy dagadtak voltak a lábai, stb., és amire 
leginkább emlékszem, hogy mennyire bántja, amiért az apja 
haláláig úgy hitte, mindössze 2-3 le nem tett vizsgája van még 
hátra, holott sokkal több van még. Vigasztalásképpen erre én 
arról próbálom meggyőzni, hogy lelkifurdalásának tulajdon-



képpen semmi értelme, éppen mert a történteken nem lehet 
változtatni már. Sőt ebből kiindulva azt fejtegetem, hogy az 
akkor tetszik igazán nyilvánvalónak, ha következetesen ma
terialista módon gondolkodunk, mivel ebben az esetben nem 
hihetjük, hogy az apja most „valahol a túlvilágon” neheztel rá, 
amiért félrevezette. Vagyis ez a fajta lelkifurdalás (lényegében 
minden, amit halottakkal szemben érez az ember) immanen
sen mindenképpen magában hordozza a túlvilág, a halál utáni 
élet képzetét. „Az ember önmagáért él, de mások számára hal 
meg” -  ilyesvalamit mondok, közben, félig-meddig a véleden 
látszatát igyekezve kelteni, megsimogatom a kezét.

Ezekben a pillanatokban kezdek először bizonyos ígé
retet érezni a helyzetben, olyasmit, hogy „készül valami”. 
Aztán már határozottan fogom, szorongatom a kezét, de ké
sőbb elengedem, szándékos „szondázással”, visszavonulási 
lehetőséget is biztosítani szeretnék a számára -  úgy, ahogy 
azt Budimkával tettem valamikor, s egyetlen alkalommal 
E.-vel is... Az történik, amire számítok (a hangulatot most 
már félreérthetetlennek érzem), ő nyúl most a kezem után, 
két tenyere közé veszi, simogatja, aztán olyasmi történik, 
ami mégis határozottan meglep, ráhajol a kezemre, arcával 
hozzásimul, majd csókolgatni kezdi. A beszélgetés most 
róla folyik, valami olyasmit kérdez, hogy milyennek látom. 
Alapjában véve racionális alkat -  mondom, eközben kezd 
csillogni a szeme különös fényben, mire arról mond valamit, 
hogy a felszínen igen, de... „De ugyanakkor impulzív is 
vagy.” Valahol itt, ennél a pontnál próbálok meg közelebb 
hajolni hozzá, elindítva az ő mozdulatát is. Ami történik, 
nem lep meg, inkább csak az, hogy a csókja nem annyira 
gyengéd, inkább határozottan szenvedélyes, nyelve a számba 
hatol, mintha hirtelen gát szakadna át. Most visszapillant



va olyannak tetszik az egész, mintha rég készült volna rá. 
„Hiába, úgy látszik, az írók a legrosszabbak” -  mondom, 
amikor szóhoz jutok, arra célozva, hogy én még ebben a 
helyzetben sem tudok békén maradni, amelyben vagyok. 
Illetve, hogy lám, nekem még így is sikerül. Élvezem a játé
kot, de amit érzek, nem annyira szerelem, egyelőre még csak 
nem is igazán szexmániás izgalom, mindenekelőtt egyfajta 
diadalérzet inkább. Megjegyzésemen nevet, a hangulat in
kább cinkos, semmint érzelmes, könnyű játéknak tűnik az 
egész, Márta indítékait úgy értékelem, hogy „kedves akar 
lenni egy kicsit”, hogy ebbe a szánalom, s az „intellektuális 
rajongás” játszik bele döntő mozzanatként, azzal tisztában 
vagyok -  éppen csak arról feledkezem meg, átmenetileg, 
amit Budimka kapcsán már rég leszűrtem: hogy ezek az 
indítékok nem a „könnyű játék” felé vezetnek, illetve, ha 
könnyű játékra van szüksége valakinek, azt nem velem kezdi 
el. Viszont itt most minden, ami történik, valahogy egészen 
természetesnek, mondhatni magától értetődőnek tűnik. Az 
is, hogy megjegyzi, szúr az arcom, (ha jól emlékszem, az 
előtte való nap, szombaton borotválkoztam), „másnap tele 
leszek plezúrokkal” (akkor hallottam először ezt a szót), 
„sünikének” nevez... Mégis megjegyzem: „Te majd szépen 
kijózanodsz ebből, elgondolkozol azon, mi is történt, és 
nem jössz többet.” „Akarod, hogy jöjjek?” -  kérdezi erre, 
gyengéden és melegen, odaadóan, talán ezekben a pillana
tokban kezd az egész csodaként hatni, hogy még a folytatást 
is ugyanilyen természetesnek tartja. Persze én a folytatást 
azokra a napokra értem, amíg itt, Zentán vendégeskedik. 
„Kalandra” gondolok, eleve annak igyekszem tekinteni... 
Ennek jegyében „rohanom le”, és most érzem, azt tehetek 
vele, amit akarok -  ill., amit tudok. Egy-két pillanatig az is



felmerül bennem, hogy „azért mégsem gondoltam volna”, 
hogy „talán mindenkivel ilyen” De ezt semmiképp se gon
dolom komolyan, hiszen korábban még csak a kacérságnak 
se tapasztaltam nála semmiféle nyomát. Ideges megnyilvá
nulásaiból persze jóval korábban is következtettem bizonyos 
elfojtott szexualitásra.

Ami most mintha csak elszabadulna. Tiltakozása inkább 
játékos csak: „Olyan mohó vagy!” Tréfás, kérdező: „Mi az, 
most mindjárt egymásnak esünk?” (Pedig tudnia kellett, 
hogy egészen mégsem eshetünk egymásnak.) Halasztó: „Várj, 
legalább, amíg besötétedik” De nem tudjuk abbahagyni, arra 
az időre mérsékeljük magunkat csak valamennyire, amíg 
a távozó vendégek, köztük az anyja, elvonulnak. Leveszi a 
szemüvegemet, nem egészen értem, miért, amikor az ajka 
a szememet keresi, anélkül, hogy szándékomban volna, 
akaratlanul elsiklok előle. „Sose hagyod, hogy a szemed 
csókoljam”, szól rám ... „Most én a tiedet” -  mondom aztán. 
És akadálytalanul csókolgathatom a nyakát (emlékszem, 
ahogy fejét hátra hajtva a kezét elölről nekem feszíti, közben 
lehunyja a szemét), a gyászruhája kivágását, sétáló kezem a 
mellét keresi... „Ideadod őket egy kicsit?” -  kérdezem, ami
kor egy gombot szolgálatkészen kinyit már, de a melltartó 
akadályoz még, erre hivatkozik is, „különben se nagyok...”. 
„De aranyosak” -  mondom. Később: „Mindig csak ezt” -  
mondja, mert a kezem, a szám, mindig a jobb mellére téved. 
„A másikat hanyagolod?” -  ez a játék a későbbiekben több
ször megismétlődik... Aztán észreveszem, hogy a szoknyája 
felcsúszott, valószínűleg akaratlanul, a fészkelődéstől, s 
valahogy a kezem is félig véletlenül téved a térdére, előbb 
még kicsit korainak gondolom ezt, de mivel nincs akadály, 
csak a fekete harisnyanadrág, azon keresztül érezhetem



csak sovány combjait, ahogy készségesen utat engednek, a 
szeméremajkait, az átszivárgó nedvességgel, a feneke kicsit 
kévéséit, kettős gömbölyűségét, s a testén átviharzó ritmus
ról is érzem, hogy eléri a csúcspontot... Közben benn a tévét 
nézik, többször megkérdezik, nem fázunk-e, nem, dehogy, 
mondom, nagyon jól érzem magam...

Fél-háromnegyed tizenegy körül megy el. Amikor már 
figyelmeztetem, hogy sajnos be kell mennem. Ő tol be a 
lakásba, úgy emlékszem.

Tulajdonképpen váratlanul ér az egész, de valahogy 
felhőtlennek érzem, aggódni, hogy talán rosszul is végződ
het, még nem kezdek el. Inkább csak a Budimka körüli, 
lényegében alaptalan aggodalom sugárzik át a múltból 
valamennyire, nyilvánvalóan ezért is említem pár szóval, 
meg persze valami torz hiúságtól vezérelve is: nehogy azt 
higgye, ő most életemben az első, hogy soha semmiféle 
hasonló esetem nem volt még. Legalábbis úgy emlékszem, 
már ezen az estén szóba hoztam. Azt viszont már kevésbé 
biztosan tudom, hogy ezen az estén mondtam-e valamit 
az élmények és az írás közötti összefüggésről. „Te mindent 
meg akarsz írni?” -  kérdezte erre tréfásan. „Én mindent” 
-  mondom, aztán magyarázom, hogy ha közvetlenül nem 
is, de közvetve igen, illetve egyelőre nem tudhatom, hogyan 
lesz ebből irodalom... Ez a játékos légkör téveszt meg most 
is és később is, egy jó ideig. Ezért nem veszem komolyan, 
hogy ami köztünk történik, mégsem „normális”. És mert 
Budimkánál végső fokon, ha hosszas szünetekkel is, de 
tizenhárom éven át űztünk effélét, vele tehát „megúsztam”. 
(Ez egyébként akkor is érvényes, ha nem én voltam a „fő 
ok”, mint ahogy valóban nem is voltam az!) És akárhogy 
nézem is, a lényeges különbség mindenképpen az volt,



hogy Budimka fokozatosan szokott hozzám, s engedett meg 
mindig többet nekem, az első „lerohanásig”. Kapcsolatunk 
sokáig visszavonulásokkal, menekülésekkel is tele volt. 
Márta egyszerre „lett az enyém”, minden előzetes „eroti
kus áramkör” nélkül, hosszabb, de lényegében mindvégig 
komoly beszélgetések után.

Aludni persze sokáig képtelen vagyok, de -  az élmények 
váratlansága és újszerűsége miatt -  ugyanígy az önkielégí
tésre sem. Boldogságom, amit ennek ellenére érzek, legin
kább a sikerélmény boldogságának mondható. Olyasminek 
örülök, hogy nemcsak Budimkához fűznek majd ilyesféle 
emlékek, hogy Márta magyar, tizenöt évvel fiatalabb stb. 
Egy szóval, hogy olyan élményt kaptam, amire, az akaratlan 
fantáziálások komolytalanságától eltekintve, úgy igazán, 
„komolyan” nem számítottam. Ilyenféle érvelésekkel várom 
a másnapot, a folytatást.

Űjra valami még, amiről nem tudom biztosan, ezen az 
estén történt-e már vagy a következőn csak. Márta veti fel, 
hogy mit szólnak a történtekhez a házbeliek, az „öregek”, 
ha netán észrevesznek valamit. Azzal nyugtatom meg, hogy 
vannak annyira kultúremberek, hogy úgy tegyenek, mintha 
semmit se vennének észre. S ezt komolyan is gondolom. 
A történtek pedig mintha fényesen igazolnák ezt. Ezen az 
estén, de inkább a következőn, apám kijön, és lecsavarja a 
műhelyben a villanyt, amely addig ég, némi világítást ad, 
de nem zavarja különösebben a történteket. Márta nevetve 
meg is jegyzi, „Nohát, ennél nagyobb tapintatot igazán nem 
kívánhatunk.” Sajnos a továbbiakban kiderül, mennyire 
rosszul ítéltük meg a helyzetet.



Kéjelegve élem újra a dolgokat? -  kérdezhetné valaki a 
fenti részletezés kapcsán, ha netán elolvassa ezeket az egy
általán nem elolvasásra szánt sorokat. S ez a kérdés talán 
érthető is lehet, mivel nehezen tudnám csak elhitetni vele, 
mennyire távol áll tőlem az efféle, hogy szinte a tárgyilagos
ságig hideg vagyok, mennyire csak az „önterápia” elidegenítő 
szándéka vezet. Akkor is, ha végeredményben felvethetem 
a kérdést: És ha igen? Hát aztán! Márta emlékét ezzel sem 
gyalázhatom meg. Mert hát „következetes materialistaként” 
ugyan mit jelent valaki emlékének a meggyalázása? Vagy 
mit számít, ha egyszer meg nem történtté tenni semmit 
sem lehet? Azzal összhangban, hogy ő nem illethet sem
miért szemrehányással, hogy mindenki más számára lehet 
csak halott.



Délelőtt, amennyire emlékszem, fél tizenegy körül érkezik. 
Szép idő van, de még nem mentem ki, csinálhattam valami 
mást, ami benn tartott. De örülök is neki, hogy még itt ér, 
bent zavartalanabbal lehetünk. Tata a műhelyben, Mama a 
nyári konyhában.

Megkérdezem, hogy aludt, elmondja, hogy soká nem 
tudott elaludni (akárcsak én), de magától értetődő, hogy 
folytatjuk...

Végigcsókolózzuk a délelőttöt, egyszerre szenvedélyesen 
és játékos fantáziával. Észreveszi a szemölcseimet a nyaka
mon és a vállamon, azokat csókolgatja (úgy hiszem, most 
először), „olyan aranyosak”, mondja. Ezen nevetek. „Kine
vetsz?” -  kérdezi, de nem megsértődve, ez is a játék részét 
képezi. Nekem is megvan a magam perverzitása. Korábban 
is észrevettem már sűrű aranybarna hónaljszőrzetét, dúsabb, 
valamivel kiterjedtebb, mint a nők többségéé, élesen körül
határolt, buján göndörödő kis őserdő, és ahogy most a fekete, 
ujjatlan ruhája látni engedi, különösen kívánatosnak érzem. 
„Engedd, hogy megpusziljam”, kérem, „szőrös”, pöntyögi, 
„de aranyos”, mondom ... S nagyon élvezem, belemerülök, 
teleszívom magam az illatával... Újra a mellét akarom, 
látni szeretném, nehezen szabadítja ki, hol az egyiket, hol 
a másikat, a melltartó levétele mégis kockázatos, gondolni 
kell arra is, hogy valaki meglep bennünket... Később ösz- 
szeborulunk, megcsendesedve dajkálom, de továbbra sem 
tudok békén maradni, kezem lefelé kúszik a derekán, hátul



hatolok be a szoknyájába, felülről, csak az övénél, amely nem 
enged mindjárt utat a kezemnek, kicsit tiltakozik is, aztán 
kinyit egy gombot, a rugalmas gumiszalag már nem akadály, 
meztelen fenekét simogatom, most is soványnak érzem egy 
kicsit, ahogy kissé megemeli magát, még a másik bozótjából, 
az „igaziból” is érzek valamit... De történik közben egy, 
akkor mellékesnek, sőt félig-meddig mulatságosnak érzett 
epizód is, aminek akkor nem tulajdonítunk jelentőséget, 
sőt mulatunk rajta. Még az igazi vihar előtt történik (csak 
csókolózunk még), hogy Gitta néni benyit, halljuk ugyan, 
hogy nyílik a konyhaajtó, de nem húzódunk szét eléggé, 
lehet, hogy van ebben egy csöppnyi provokatív szándék is 
-  mindenesetre megjelenik a kerekre nyílt szemű, ártatlan 
arcával, tőlem kérdez valamit, sajnos nem tudok visszaem
lékezni rá, hogy mi is lehetett, pedig ezt a teljesség kedvéért 
mégiscsak érdemes lenne tudni. Mindenesetre észrevesz 
valamit, kelletlenül is válaszolok, alighanem mindkettőn
kön látszik, hogy szeretnénk mielőbb megszabadulni tőle. 
Csak hát én, a prűdsége ellenére, róla is feltételezem, illetve 
elvárom tőle, hogy ne vegyen észre semmit. És valóban, 
nekem természetesen nem szól, ám mint később Mamától 
megtudom, neki mond olyasmit, hogy Márta „úgy látszik, 
egy kis csókolózástól se riad vissza”. Ennek kapcsán pedig 
kétségtelenül éppen a prűdsége munkál rejtett utakon. S 
ez mondatja vele az „öreg Vargának” is, hogy nem kellett 
volna lecsavarni a villanyt, mert, ami történik, az engem



talán nagyon felkavar. Amin jóatyám azért kap, persze 
öntudatlanul, mert Márta idegesíti, ill. mert kezdettől fog
va nem találja rokonszenvesnek. így alakulnak ki az apró 
láncszemecskéi ennek a tragédiának.

Azzal távozik, hogy délután vagy estefelé újra találko
zunk. „Beszélgetünk majd” -  mondja. „De szeretni is fogsz” 
-  mondom. „Igen, beszélgetünk és csókolózunk...” (Azaz
hogy itt az időpont körül megint némi zavar támad az emlé
kezetemben, ugyanis elhangzottak ilyen mondatok, mégsem 
bizonyos, hogy ez alkalommal.)

Közben azonban elfelejtem, hogy Karesz is hívott, azzal, 
hogy nála lesz M. Kati, akivel, azóta a bizonyos, négyesben 
eltöltött, programfogalmazós este, ill. a „színpadosok” le
fogása óta nem találkoztam. így azzal megyek át, hogy túl 
soká nem maradhatok. És miközben áttol, el is mondom 
neki, mi a helyzet, amolyan „normális” szemmel nézve talán 
nem a helyzetemhez illő, kamaszosan dicsekvő hangulat 
uralkodik el rajtam. Elmondom, hogy a tegnap estét s a ma 
délelőttöt „smárolással” töltöttem, hogy magam is megle
pődtem, de „egyből nyelves csókot adott...” Karesz valahogy 
egészen természetesnek találja a dolgot, azért is mondom el 
neki, mert tudom, hogy nem tartozik a „normálisak” közé. 
Annyit mond csak a lányok előtt (Katinak egy barátnője 
is ott van), mikor már távozni készülök, hogy „a Zolinak 
is randesza van”. De ez is valahogy természetesnek tűnik, 
sőt tulajdonképpen még meg is felel a dicsekvős hangula
tomnak. (Közbevetőleg itt még annyit, hogy nem sokkal 
Márta Zentára érkezése előtt, amikor már számítottam az 
érkezésére, Karesznak úgy jellemeztem: „Nem az a típus, aki 
erotikus légkört áraszt maga körül.” Mint ahogy valóban 
nem is volt az.)



Hazatérve először a kulipintyóban várom, de -  mivel rám 
sötétedik, és még mindig nem érkezik meg -  arra gondolok, 
ma nem is jön már. (Budimka valamikor igencsak hoz
zászoktatott az efféle be nem váltott ígéretekhez.) De alig 
vagyok benn tán 10 percig, mégis megérkezik -  és mivel az 
idő szép, kellemes meleg este van, egészen természetes, hogy 
kimegyünk. „így se jöttem még randevúra” -  mondja, amikor 
-  elég hamar, a bevezető csókolózás után -  a melléhez nyúlok. 
Fekete blúza alatt semmit sem visel, és a sötétben biztonság
ban vagyunk, egészen le is veti, felsőtestének meztelensége 
úgy dereng felém sejtelmesen, csókolgatom és gyötröm a fiús 
kis melleit. Budimka teltségével szemben most ez a fiússág 
jelent számomra élményt. Ahogy magához szorít, lejjebb 
a hasát is csókolgatom, kezem is felcsúszik újra a combja 
közé, most is harisnyanadrág van rajta, „borzalmas egy 
ruhadarab”, ilyesvalamit mondok. Aztán: „told le egy kicsit, 
szeretném lejjebb, a hasadat is csókolni.” „Várj” -  mondja, a 
ruházatával bíbelődve, a blúzát közben felvette, de továbbra 
is kigombolva, látom, hogy kilép valamiből. „Mi az, kettő van 
rajtad?” -  kérdezem, mert a harisnyanadrág még továbbra is 
akadályt képez. „Ez a szoknyám, te” -  apró, játékos kis nevetés. 
„Bugyi és harisnyabugyi” -  magyarázza a helyzetet, combköze 
is ott sötétlik már, a hasa és a combja alig sejlő fehérségétől 
övezetten, nyelvem először a köldök mélyedését birizgálja, 
aztán belecsókolok az erdőcskéjébe is, magától fordul meg, 
vsdahogy az is a legtermészetesebb dolgok közé tartozik, hogy 
a fenekét is végigcsókolom -  de ugyanakkor ott van bennem 
az előre megfontolt szándék is; mindent akarok, azt is, ami 
Budimkával elmaradt... Szavaink többnyire játékosak-kedves- 
kedők, humorral is átszőttek. Felmerül, hogy idelátnak-e, de 
hát benn a tévét nézik, s különben bentről kinézve felmértem



már a helyzetet. „Ha most kijött volna valaki... A fenekem...” 
„Képzeld, ha ezt a Mancika néni látta volna” -  játszok tovább 
a helyzettel. Mégsem spontán minden, a kedvességemet néha 
kényszeredettségnek, szerepjátszásnak érzem, Budimkáról is 
ekkor kezdek el részletesebben beszélni, hogy volt már „vala
kim”, elég hosszú időn át, nagyon fiatalon kezdődött, arról is 
vallók, mennyire kiszámított voltam. Elmesélem azt az esetet, 
amikor a „német” miatt összevesztünk, s a kibékülést, hogy 
amikor azt mondtam, megszakítok vele minden kapcsolatot, 
a váratlan támadásom miatt, a gyanútlan arcára gondolva, 
kissé úgy éreztem magam utána, mintha megöltem volna. 
Hogy a vallomásom a kibékülés után spontán volt ugyan, de 
az azt követő szavaim kiszámítottak. Valahogy sokat ront a 
helyzeten, hogy most is „taktikázni” érzem magamat, holott 
taktikára nincs is szükség -  sőt nem is volt rá, szinte kezdettől 
fogva. Valamit mondok is erről, célzok arra, hogy ami történt, 
annak tulajdonképpen nem lett volna szabad megtörténnie. 
„Ugyan már ! Hát most mi van? Elcsábítottál?"

Végig, a játék közben az erekciónak inkább csak a ha
tárán vagyok. Később, lefekvés után se sikerül, de nem is 
erőltetem, az élmény kétségtelenül felkavar, de boldoggá is 
tesz, ugyanakkor érzek már bizonyos lelkifurdalást és ag
godalmat is. Rövid alváshullámokkal megszakítva nagyon 
sokáig ébren vagyok, reggel felé alszom el csupán.

Hogy ő mit érez?... Kétségtelenül szenvedélyes, mámoros, 
de hogy mennyire érez orgazmust is, azt nem tudom. Nem 
találom annyira fel magamat még, mint Budimkával. „Hol 
jó?” -  kérdezem. „Ott jó” -  mondja, amikor a csiklójával 
játszom, „de nem fontos” -  ez mintha azt jelezné, hogy anél
kül is képes a csúcsra jutni. „Akarod még alul?” -  kérdezem, 
amikor később újra a nyulacskáknak becézett méhecskéivel



foglalkozom. „Nem” -  mondja határozottan, ami szintén az 
előbbi feltevést erősíti meg, de lehet, a kérdés bután durva 
tapintatlanságának is tulajdonítható, ez viszont alighanem 
azzal is magyarázható, hogy Budimkával hozzászoktam a 
kendőzetlen szókimondáshoz, sőt az anatómiailag precíz 
útmutatásokhoz, kívánságnyilvánításokhoz is. Nála kü
lönben az egész folyamat sokkal inkább nyomon követhető 
és pontosan körülhatárolható volt. Bár Márta az ismétlést 
nem akarja, az ismételt csókolózásban és „mellezésben” 
továbbra is gyönyörűséget talál. És nyelve ritmusa mintha 
kifejezetten az aktust mímelné, szimbolizálná.

„Előtted nem szégyellem magam” -  mondja, de megint 
csak nem tudom, ezen az estén-e. „Miért? Mások előtt 
szégyelled magad?” -  kérdezem erre. Valahogy szinte bűn
bánónak tűnőén vallja be, hogy: „Mások előtt igen. Néha 
olyan előtt is, aki tetszik.” De a korábbi élményeiről ezenkívül 
nem is tudok meg semmit. Nem akarom faggatni, és nem 
is érzem fontosnak. Annyit mondok csak egy alkalommal, 
hogy: „Látod, én máris mennyi mindent mesélek, te meg...” 
„Majd mesélek” -  mondja. Hangja nem elutasító, arról 
nem esik szó, hogy erre nem kerül már sor. Legfeljebb egy 
aprócska, komikusnak tetszhető epizód merül fel itt még. 
Amikor a „szúrósságomra” panaszkodik, megjegyzem: „És 
ha bajuszom lenne? Persze nem tudom, csókolóztál-e már 
bajuszossal?” „Az más -  mondja mosolyogva -, nem zavar.” 
Végső fokon azonban ennyiből is szinte bizonyosnak tetszik, 
hogy korábbi kapcsolatai nem lehettek szerencsések, illetve 
semmiképpen se hosszan tartóak és harmonikusak. Azt pedig 
egyenesen kizártnak érzem, hogy velem párhuzamosan is 
létezett volna ilyesmi. Legfeljebb előfordulhatott, hogy va
lakivel kísérletezett, esetleg menekülésképpen. Ezt azonban



semmi, a legkisebb jel sem erősíti meg. Soha semmiféle 
jelét se tapasztaltam bármiféle visszavonulási kísérletének. 
Kezdettől fogva semmiféle ellenállást sem tapasztaltam nála, 
mintha nem lenne akarata velem szemben. Egyik ilyen esti 
szeánszunk alkalmával vetem fel a „mi lesz velünk” kérdé
sét, annyiban, hogy megjegyzem, ha elutazik, legokosabb, 
ha nem is írunk egymásnak. Ezzel is egyetért, de az az ér
zésem, az ellenkezőjével ugyanúgy egyetértett volna. És ez 
olyasvalami, amit (mint ahogy Hercegnek írott levelemben 
is megjegyzem) sem „intellektuális rajongással”, sem pedig 
„irgalomeffektussal” nem lehet kellőképpen megmagyarázni. 
Egyébként az indítékait nem is akarom feszegetni túlságosan 
-  attól tartok, ettől torznak érezné, ami valójában tényleg az 
(mert ezt semmiképp se tagadhatom!), de amit ő nem érez 
annak. Mindössze az elején vetem fel a „szánalom kérdését”, 
de ez ellen ugyanolyan határozottan tiltakozik, mint ahogy 
Budimka is tiltakozott. „Ne gondold, hogy udvariasságból 
teszem” -  mondja ennek kapcsán egy alkalommal. Máskor 
pedig én jegyzem meg: „Úgy látszik, a torzságom engem 
sokkal inkább zavar, mint téged.” „Hát persze” -  válaszolja 
erre szinte vidáman, olyan hangon, mintha csak azt kívánná 
ezzel mondani, hogy fölöslegesen „problémázok”, csinálok 
gondot magamnak. Arról is beszél egyszer, hogy mennyit 
gazdagodtunk máris, s hogy olyasmit élünk át (én is? sze
génykém), amit kevesek csupán.



Délelőtt. Ezen a napon nem jön, bejegyzés nyomára legalábbis 
nem bukkanok, ám ha lett volna, enélkül is emlékeznem 
kellene rá. Lehetséges, hogy az anyját kíséri ki aznap a buszhoz, 
aki hazautazik Zomborba. Délután viszont, úgy emlékszem, 
elég korán megérkezik. És ahogy most felidézni igyekszem 
az eseményeket, úgy tetszik, ekkor mesélte azt az esetet az 
autóbusznál, egy cigányasszonnyal, aki valami csomag miatt 
került szóváltásba a kalauzzal, aki, bár az asszonynak volt igaza, 
durván lecigányozta. Márta azonban a védelmére kelt, később 
emiatt tanúskodni is jött Zentára, a bíróság elé. Ha valóban 
ezen a napon utazott haza anyja, akkor az eset -  amelynek a 
részleteit egyébként nem tudom felidézni pontosan -  délelőtt 
történt. Lehetséges azonban, hogy mégis akkor történt még, 
amikor ideutazott, ül. az anyja elé ment a buszhoz, amennyiben 
így történt, akkor délelőtt ennél a különben igen rendesnek és 
tisztának, „polgárosodás” felé haladónak leírt cigányasszonynál 
volt, kioktatta, mit tegyen, hogy a csomagját visszakapja, illetve 
kártérítést kapjon érte a buszvállalattól. Igen, kezdek már 
határozottan emlékezni: ez is volt az ügy lényege, az asszony 
csomagja eltűnt, a kalauz elmulasztott papírt adni, amikor a 
poggyászt felvette, aztán azt állította, nem is volt semmiféle 
csomag -  így valahogy. Pontosabban az eset már semmiképp 
se felidézhető, olyan mozzanatokra emlékszem inkább, hogy 
említette, az asszonynak mennyire jólesett, hogy emberszámba 
vette, hogy törődik vele, szinte csodálkozott is ezen -  és milyen 
szörnyű, torokszorongató most erre gondolni. Az emberi 
oldalára, az értékeire...



Ezúttal nem vagyok türelmetlen, úgy emlékszem, lassan, 
gyengéden kezdünk a csókolózáshoz, gyönyörűségesnek 
találom, kimondottan a csókolózást most élvezem igazán, 
negyvenen túl lévő kamaszként. Mert Budimkával is csóko- 
lóztunk ugyan, de ennyire hosszan nem, főleg azután, hogy 
„komolyra” fordult a játék közöttünk. Legtöbbször a mellé
vel kezdtük mindjárt, nemegyszer kiolvastam a szeméből a 
hangulatot, észrevéve a feszelgését, a „düllesztését”, kezemet 
mindjárt a mellére tettem, de volt úgy, hogy a kezét érintet
tem meg csupán, s máris a blúzát gombolta vagy húzta fel a 
nyakába, ha gomb nélküli trikót viselt, s így szabadította ki 
a telt, omlatag és mégis ruganyos melleit, a nagy kerületű 
halványrózsaszín bimbódudoraival és feszesen előremeredő 
barnásvörös, néha brutálisan izgalmasnak érzett bimbóival, 
de ez a hosszan tartó csókolózás most új, elkésett kamaszél
mény a számomra, más ízű is, később, a lángra kapásának 
fokozatait „éber” figyelemmel kísérve (de mégis hozzámá- 
morosodva) nyúlok csak a kis melleihez. „Inkább a kis mel
lemet, azon nem látszik” -  mondja később, amikor a száját 
nagyon meggyötörtem már (megint nem bizonyos, hogy ezen 
az estén volt ez). Ezúttal melltartót visel, de leveszi, elrejti a 
táskájába (én ajánlom ezt), kicsit meg is harapom a bimbóit. 
Budimka ezt, valahányszor megpróbálkoztam vele, mindig 
fájdalmasnak találta, holott mondott olyat is nemegyszer, 
hogy csodálatosan tudok a mellével bánni, Márta ez ellen sem 
tiltakozik, hintázva, egyre sebesebben dörgöli az arcomhoz 
őket. Derékon alul ezúttal hozzá sem nyúlok, részben talán 
a tegnapi félsiker miatt is, vagy talán azért is, mert Budimka 
e téren is hozzászoktatott, hogy ő legyen a kezdeményező, 
többször is előfordult, hogy az izgalom egy bizonyos fokán 
túl maga emelte fel a szoknyáját, tolta le a bugyiját, vagy csak



húzta félre a telt combjai között, így tárva fel a sűrűségét, a 
fekete koszorúval övezett, rózsaszínen szétnyíló ajkakat is 
megmutatva, ezerszer felidézett, kiirthatatlan képek ezek, de 
most enélkül is repülünk, valami hihetetlen szárnyalással... 
„Repülés Mártával”, így nevezem el később ezt az estét. Blúz 
nélkül van most is, így, félmeztelenül ölelem magamhoz, egy 
darabig, miután megcsöndesedünk. „Ha nem lenne annyira 
elcsépelt -  kezdi el-elakadó szóval -  azt mondanám, hogy 
szeretlek. De hát ez olyan...” Becézgetem, mókuskámnak, 
csillagomnak, aranycicámnak stb. nevezem, s köszönök min
dent („Ne köszönd!”), de most ijedek meg először igazán, első 
ízben érzem komolyan úgy; bűvészinas lehetek... És annyira 
boldog vagyok, olyan nevetségesen, hülyén boldog, amilyen, 
sohasem hittem, hogy valaha is lehetek.



Soká alszom el este, s reggel korán ébredek. És ahogy a las
san eloszló, hajnali szürkületben felidézem az előző estét, 
minden eddiginél intenzívebben élem át újra a történteket, 
a csodát, amiben, mintegy az élet ajándékaként, részem 
lehetett. Alighanem akkor születik meg a „repülés Mártával” 
meghatározás... Lebegek, mintha elszakadnék a földtől, 
lélekben azonosulok vele, de ezek csak szavak (mint ahogy 
ez a megfogalmazás is megint csak „szavakat” jelent), s amit 
érzek, szavakban kifejezhetetlen...

Délelőtt várom, mert biztos vagyok benne, hogy még 
délelőtt újra nálam lesz. Negyed tizenegykor hallom is, hogy 
nyílik a belépő ajtaja, aztán a halié (a nagy meleg ürügyén 
maradok bent, azt remélve, hogy viszonylag nyugodtan tovább 
„szerelmeskedhetünk” -  mondjuk így, mert ami történik, 
szeretkezésnek mégsem nevezhető), annyira biztos vagyok 
benne, hogy ő az, hogy Vera belépése kicsit sokkolóan hat 
rám, meg talán leírhatom azt is, hogy csalódott vagyok. 
Pedig Verának mindig örülök, mély barátság ez köztünk, 
éppen platonikussága a megnyugtató, a „szerelemmentes
sége”, a harmóniája, ennek ellenére -  Márta megjelenése, ill. 
a „viszonyunk” kezdete óta -  felmerül bennem, hogy netán 
veszélybe kerülhet, ezt azonban nem gondolom komolyan. 
Környezetemet mintha komolyabb formában foglalkoztatná 
ez a kérdés, anyám futólag meg is pendít valamit. „Nem, 
dehogy is áldoznám fel a Verával való barátságomat ilyen kis 
etyepetyéért” -  mondom, bagatellizálva Márta jelentőségét, 
de azért ezt komolyan így is gondolom...



Vera különben azért érkezik így, hét közben, mert nya
ralni készül (és felkészül, antibébi-tablettákat mutat, itt, 
Zentán recept nélkül is adják), s úgy három hétig nem látogat 
meg. És mert tele vagyok Mártával, beszélni kezdek róla, 
földtől elrugaszkodott és hülyén eufórikus hangnemben 
olyanokat mondok, hogy soha, álmomban se gondoltam 
volna, hogy túl a negyvenen, mindenekelőtt pedig a nyo- 
morékságomnak ezen a fokán, ilyen csodát élhetek át egy 
nálam 15 évvel fiatalabb lánnyal. Bizalmasságom különben 
nem új keletű; Budimkával való kapcsolatomba is beavattam 
Verát 70-ben, a „felmelegítés nyarán”, s mindent megértett. 
Budimka kevésbé; lehetségesnek tartom, hogy még ma sem 
hiszi egészen, hogy közöttem és Vera között nem volt (illetve 
most sincs) semmi. Valójában egy pillanatnyi kételyem sincs 
tehát, hogy nyugodtan beszélhetek -  és egyszerűen „nem 
fér el bennem”.

Akkor is róla beszélek, amikor Márta megérkezik, fél 
órával talán Vera után... Arcán nem látok különösebb meg
döbbenést vagy csalódottságot (Márta arca társaságban, 
beszélgetés közben különben sem árul el sokat, túl az ideges 
alkat mimikái tünetein, Budimka minden hangulatát érzé
kenyen tükröző arcához képest már-már lárvaszerűnek is 
mondható), a maga viharos módján üdvözli Verát, és egysze
riben hangos lesz, s a könnyed, csevegős, ismerősökről szóló, 
pletykajellegű beszélgetésben pedig érezhetően mindenáron 
szóvivő igyekszik lenni. Szinte a kezdettől fogva rossz érzés



fog el, amely egyre jobban fokozódik még. K. Jánosról kezd 
el valamit mesélni, de sehogy se jut a végére, minduntalan 
újabb kitérőket tesz. Vera közben pár percre a fürdőszobába 
megy, ekkor szájon csókol. „Tegnap azt mondtam, hogy ha 
nem lenne annyira elcsépelt, azt mondanám, hogy szeretlek 
-  mondja -, most mégis azt mondom, hogy szeretlek.” „Én 
is szeretlek” -  felelem szürkén, erőtlenül, hangsúlytalanul. 
Lelkesedésem lelohadt már, ez a Márta egészen más, mint 
a tegnapi volt, ez most egy hangos, agresszív, fontoskodón 
viháncoló lány, lehetetlenül hat. Észre is veszi a válaszom 
kelletlenségét. „Nem valami meggyőzően mondtad” -  jegyzi 
meg, de a szava inkább tárgyilagos megállapítás csak, nem 
árul el különösebb megbántottságot vagy csalódottságot. 
És amikor Vera visszajön, tovább folytatja a K.-ból kiindult 
szöveget, amely sehogyan sem akar K.-hoz visszakerülni. 
Egyre újabb kitérők, már-már a skizofréniával határos „sza
badasszociációs” alapon („még egy kitérő”, mondja többször 
is, egyre újabb ismerősöket, ill. számunkra ismeretleneket, 
belekeverve), közben már az öregek is itt vannak, s Gitta 
néni is. Elég sokat is iszik, két-három konyak benne van 
már, mikor jóatyám tölt magának. „És engem meg se kér
dez, kérek-e még?” -  nyújtja feléje a poharát. Vera egy ideig 
mosolyog rajta, először derűsen, azután mind kínosabban, 
végül már, mintha valami elképedt rémület ülne a tekin
tetében. Menne is már, várja a busz, de Márta visszatartja. 
„Csak még ezt mondom el...”

Nagy sokára lankad csak. Végre kiböki, hogy mit mon
dott K., valamit a nőkről, mert nagy szoknyavadász -  de az 
egész valami teljesen jelentéktelen dolog, csattanónak se na
gyon mondható. Egyre kétségbeesettebben figyelem, néhány 
erőltetett kísérletet teszek, hogy megállítsam, „lelőjem”, de



hasztalan, rettenetesen restellem magam, legfőképp Vera 
előtt, de általában is -  olyanféle gondolataim támadnak, 
hogy hát nekem csak ilyen lehetetlen, kelekótya „nőim” 
lehetnek, mintha az másképp nem lehetne... Dühös vagyok, 
alig tudom türtőztetni magamat, fél nappal életem eddigi 
legboldogabb percei után, mintha ezek lennének a legkí
nosabbak. Verával végül is együtt mennek el, valósággal 
ráakaszkodik, de Mama mondja később, hogy Vera, már 
kinn, az udvaron, halkan megjegyezte: „Dilis egy nő.” Az 
illúziók káprázatos álomtornya ugyanazzal a hirtelenség
gel omlik össze bennem, amivel épült. Utána, és sokáig ez 
fortyog még bennem, nagyon elkeseredett vagyok, az is 
eszembe jut, hogy Budimka sokszor lehetetlen viselkedése 
miatt is mennyit bosszankodtam, de ő még rajta is túltesz. 
Már-már elhitetem magammal, hogy nem bánnám, ha nem 
is jönne többet...

De jön. Előtte, kora délután nagy zivatar, felhőszakadás 
és szélvihar, amely letöri a nyírfánk koronáját. Most, utólag 
arra gondolok, hogy a frontátvonulás is hathatott rá délelőtt 
-  hiszen a pszicholabilis személyiségekre ez rendszerint 
kihat. (Sőt belejátszhatott ez a végső tettbe is. Előző este 
szintén frontátvonulás volt. Emlékszem, mialatt Karesszal és 
Jenővel a Hallgatás című regényemmel kapcsolatos műsort 
nézzük a tévén, az eső zuhogni kezd.)

Mindenesetre az eső után erős a lehűlés, úgyhogy ami
kor estefelé megérkezik, bevonulunk a másik szobába. (Most 
kezd apámnak nem tetszeni a dolog, nem tudom, ezután 
tett-e -  feltűnő ingerültséggel -  szemrehányást, hogy be
füstöljük a szobát.) A hangulat nem valami jó, a beszélgetés 
rosszul indul, nem tudom megállni, hogy szemrehányással 
ne illessem a délelőtti viselkedéséért. Megkérdezem : „Mi



volt veled?” Ügy próbálja megmagyarázni, hogy a tegnapi 
szép este után „repült” hozzám, tele volt velem, annyi m in
dent szeretett volna elmondani, s Vera jelenléte meglepte, 
elismeri, hogy valami féltékenységet is érzett („Nem leszek 
többet féltékeny” -  ígéri), s mindez ebben a furcsa viselke
désben jutott felszínre. Mondok olyasmit, hogy „jó, rendben 
van, felejtsük el”, de továbbra sem tudok békén maradni, 
ezúttal gonoszul sziporkázók, szúrok -  közben pedig bánt a 
védtelensége. Olyanokat mondok, hogy a tegnap estének azt 
a nevet adtam, hogy „repülés Mártával”, ez a délelőtt viszont 
„zuhanás Mártával” volt. És a téma, „szerelmeskedés” köz
ben is, mert azért „szerelmeskedünk”, mindig újra előkerül, 
úgyhogy egyik szúrásom után megremeg a szája, könnyezni 
kezd. „Hát, tegnap azért szebb volt” -  mondja. De a babus- 
gatás megvigasztalja, döbbenetes, dac, ellenállás mennyire 
nincs benne. Budimka hasonló előzmények után dehogyis 
engedte volna, hogy hozzányúljak, sőt valószínűleg sértő
dötten faképnél is hagy. És a vigasztaló gyengédségem 
újra támadásba megy át, megint az övénél, felül próbálom 
a szoknyájába csúsztatni a kezem, „Ne matass” -  mondja, 
de ebben sincs igazi visszautasítás, inkább szerényen kérlel 
csak. „Jó, matass” -  mondja később mégis, kinyitva a szok
nyaöv gombját. Üjra a hátsóját simogatom, de most dac és 
indulat hajt, tökéletes megadása szinte agresszívvá tesz, 
kicsit a bosszú is hajt még mindig a délelőtt történtek miatt... 
„Látni szeretnélek” -  mondom, ki akarom használni, hogy 
világosban vagyunk. Bozótja gazdag, tömör, aranybarna 
és hosszú szálú, középen felfutó egy kicsit, inkább deltoid, 
mint háromszög, aztán megkérem, forduljon meg, fehér 
kis fenekét is most látom először teljes fényben, megkérem, 
hajoljon le egy kicsit, mint Budimkát is egyszer, mindenét



végigpuszilom, élmény az egész tagadhatatlanul, s nemcsak 
nekem, de közben valahogy rossznak, gonosznak, alantas
nak érzem magamat, hiába keresem a korábbi, magától 
értetődő természetességet, mint ahogy valójában hiába 
is keressük egymást... Azzal a rossz érzéssel gondolok rá 
lefekvés után is, hogy megaláztam. De ugyanakkor (úgy 
rémlik), ezen az estén megjön a „képességem”.

Egy bizonyos: a továbbiakban lehettek, s voltak is aka
ratlan balfogásaim, de ettől kezdve mindig vigyáztam, hogy 
meg ne alázzam.



Ügy emlékszem, délelőtt is jön, örülök, amikor megjelenik. 
„Féltem, hogy a tegnapiak után nem jössz többet” -  mondom, 
mire bevallja, hogy gondolt is erre. De lényegében már szent 
a béke. Az idő újra szép, kint ülök a kulipintyónak becézett 
szaletliban, s bár apám a műhelyben matat, csókolózunk 
is egy kicsit. Ügy emlékszem, mentegetőzöm még kissé 
a tegnapi szúrósságom miatt, magamról is beszélek, a 
gyerekkoromról, szerelemtelen kamaszkoromról. Erről 
persze máskor is szó esik, több ízben az alatt a rendhagyó, 
varázslatos kilenc nap alatt. Ekkor vagy máskor mondja-e, 
nem tudom biztosan: „Értelek, hogy mennyire tele voltál 
keserűséggel...” Egyszer meg egyszerűen ráérez, milyen is 
voltam: „Olyan kis koravén, ugye?” Ügy tűnik, délután is 
beszélünk ilyesmiről. Arra viszont határozottan emlékezni 
vélek, hogy ekkor említ egy bizonyos incidenst Béci 
bácsiéknál, az elveszett kapukulcs miatt az öreg őt vádolja: 
„Mert te olyan szeles vagy, biztosan mellézártad..” Nem 
tudom pontosan, mi is történt, azt tudom csak, hogy a kulcs 
(vagy lakat?) végül is ott van a fűben. Ám a lényeg az, hogy 
őt -  itt, Béci bácsiéknál is -  folyton „szelességgel” vádolják, 
olyasmit mondanak szegénykének, hogy „te nem vagy 
normális”. Valószínűleg úgy, mint otthon, legalábbis az anyja. 
Idegen környezetben az idegessége kétségtelenül idegesítően 
hat, viszont azt az idegességet alighanem éppen az ideges 
környezetből szerezte, nagyon könnyen kialakulhatott tehát 
az idegességek egymást erősítő kölcsönhatásának bűvös



köre. És szegényke a végén hinni is kezdte azt a sokáig 
elfojtott s később excentrikusságban, szertelenségekben is 
kifejezésre jutó „nem normálisságot” -  úgy látszik, ebben 
rejlik a lényege, az „ősoka” ennek a tragédiának.

Kellemes a délután és az este is, újra a régi helyünkön 
vagyunk, a régi zavartalan hangulatunkban. Ügy tetszik, 
mind a ketten igyekszünk is rátalálni, s rá is találunk. Las
san kezdjük, még szürkületkor, vigyázok, hogy valamit el 
ne siessek. Puha, érintő csókok, játékosan cuppogó puszik 
követik egymást szinte minden lehetséges változatban, 
lassan engedve utat a mind szorosabb tapadásnak, egészen 
a beszívó nyelvelésig; szinte művészi fokra emelkedünk... 
„Ilyen csodálatosan még nem csókolóztam” -  mondja az 
első hullám elcsitulása után. Újra felül szándékozom le
vetkőztetni csak, félmeztelen felsőtestének bőre újra felém 
fehérük, holdvilág van, de többet is szeretnék látni belőle. 
„Gyújts egy gyufát -  kérem -, újra látni szeretnélek.”

Ezt is Budimkától tanultam ... Még a legelső szeánszun
kon történt, hogy a keze az asztalon heverő gyufásdobozra 
tévedt a sötét szobában, hosszan tartó lihegős játék után már, 
azután, hogy hol egyik, hol másik mellét ugrasztottá ki a 
ruhája kivágásán („čekaj, polako, da ne pocepam”*), mielőtt 
a rőt gyufafényben, és anyásán titokzatos mosolygása sugár
zásában a szemem előtt is kibontakoztatná huszonegy éves 
csodájukat, többször is váltogatva, mert kétszer-háromszor 
is felsercen a gyufa ezen az estén, anélkül, hogy kérném rá.

* Várj, csak lassan, szét ne szakítsam.



Évekkel később én kérem erre a „gyufaáldozatra”, kinn a 
tornácon ülünk akkor a sötétben. „Látsz most?” -  kérdezi. 
„Kicsit csak.” „Gyújts egy gyufát” -  így bontakozik ki először 
a sötétszirmú kinyílt virág a szélesre tárt combjai között, 
ahogy félig fekvő helyzetben hátradőlve ül a széken, mel
lettem, furcsa-ünnepélyes áldozati szertartás..., ahogy most 
Mártát kérem. „Ilyet se csináltam még” -  mondja játékos kis 
nevetéssel. Többször is felvillan a gyufaláng, hegyes, esés 
nélküli kis melleinek szépsége valahogy éppen az ártatlan, 
félénk kislányosságukban rejlik, becézgető, „lírai” érzéseket 
váltanak ki belőlem... Szinte észrevétlenül kezdjük újra. 
„Ma harisnya van rajtam, bugyi és harisnyatartó” -  mondja, 
amikor a kezem mégis a combjai közt indul felfelé. „Mért 
nem mondod, ez nagyszerű, a harisnyanadrág lehetetlen 
ruhadarab!” -  legszívesebben felkiáltanék örömömben, újra 
kilép a szoknyájából, de a blúzát felvétetem vele, óvatosságból, 
bár odabenn békében vannak, nincs különösebb ok tartani a 
rajtaütéstől. „Mégis levetem” -  mondja, ugyanúgy élvezi a saját 
meztelenségét, mint én az övét, talán egy kicsit a kockázatot 
is, letolt bugyiján és harisnyatartóján, s harisnyáján kívül 
semmi sincs rajta most, varázsos jelenség így, a holdsugár 
fényénél, vékony Diána-alakjával (Budimka teltebb Vénusz- 
formáival szemben)... „Ülj föl az asztalra” -  mondom, mert 
most egészen akarom a kis őserdejét, s oldalt hajolva, kínos, 
lehetetlen helyzetben, nehezen tudom csak a sovány, fiús 
combjai közé fúrni magam. „Azt nézem már rég -  mondja 
-, nem fog-e letörni?”... „Kislány, drága kislány” -  suttogom 
most már szédülten, mámorosán (s ezek most megint csak 
szavak, valójában elcsépeltek is, képtelenek kifejezni, amit 
éreztem, s érzek), arcommal a bozótjába temetkezve, számmal 
a sűrűségére tapadva. „Aranyos puncikája van a kislánynak.”



Halk, játékos kis nevetéssel fogadja kifejezhetetlen elragadta
tásomnak ezt a kifejezését, „itt is” -  súgja, ugyanazt szeretné 
ő is, amit én. Két ujjával próbálja meg a rését megnyitni kicsit, 
de a helyzet képtelen, lehetetlen, tolószékem kis asztalkája 
és a combjain keresztbe feszülő bugyi és harisnyatartó lehe
tetlenné teszi számára a teljes megtárulkozást. „Nem tudok 
hozzád férni” -  karjával-lábával mindjobban rám fonódik, 
nyakamat zárja körül, fejem felhúzott térdei és előrehajló 
felsőteste között. Így ringatózunk, ez már magas lánggal 
égés, fehér-izzás, eufória... így csendesedünk meg kis időre. 
„Elvesztem a bugyimat” -  suttogja, mert még az is boldogság, 
hogy ez a kis ruhadarab, a keskeny, övszerű harisnyatartóval 
együtt majdnem a térde alá csúszik már... „Puszild meg a 
hátam közepét” -  kéri később, leszállva már, s hátrahajolva 
borul fölém, ismét egy lehetőség, s ürügy egyben, az újrakez
désre. „Szépen csókold le a hátamat” -  nevet föl, miközben 
újra lejjebb haladok, aztán „olyan jó”, előrehajol, kicsit meg 
is emeli magát, hogy a „zsemlécskéi” hajlataihoz is hozzá
férhessek... De előbb, miközben fenn az asztalkán ül még: 
„Nem haragszol, hogy nem tudlak lefektetni?” -  kérdezem. 
„Nem, így szebb, úgy állati lenne.” Vigasz, tapintat is lehet 
ez, természetesen, de ugyanakkor, úgy tetszik, balul sikerült 
kísérletek emléke is ott kísért ebben. „Azt is lehet szépen 
csinálni -  mondom -, és az embereknek nincsenek undorító 
testrészei, legfeljebb hozzáfűződő undorító képzetei.” „Igen, 
de...” És akárhogy legyen is, nem érzem magam megsem- 
misültnek, vereséget szenvedettnek -  talán nem csak azért, 
mert előre tudtam, (úgy, ahogy mindig is, Budimkával is, 
kezdettől fogva), a „természetes beteljesedésre” nem kerül
het sor. Hanem mert úgy érzem, tökéletesen átéltem, így is 
maradéktalanul birtokba vettem, testének minden titkával



megismerkedtem. Vagy ez az illúzióm csupán..., „normális” 
ember mindenesetre így látná. De utána is (mert mindenben 
hozzá igazodom, s ebben nincs is szükségem most semmiféle 
tudatos igyekezetre) képtelenül, kergén boldogok vagyunk, 
azután, hogy alul felöltözött már, de továbbra is meztelen 
felsőtesttel bújik hozzám.

Benn lemezeket pergetnek, egy ideje a Sebő együttes fut, 
„...hetedik te magad légy”, a megzenésített József Attila-vers 
bűvölő sámándobritmusára a hátán dobolok, mintha táncol
nánk a pogány ütemre. A filmek többnyire virágos mezőn 
való páros futással igyekeznek kifejezni ezt a hangulatot, 
jobbat nem találva, banálisán hát.

„Botfülű vagyok” -  mondja magáról. Arra gondolok 
most, szegényke ezt is beképzelte csupán. Gügyög, gőgicsél, 
félig érthető vagy értelmetlen szavakat pöntyög, úgy tetszik, 
olyan magasságokban röpdös, ahová már nem követhetem 
-  annak ellenére, hogy én is ott járok, ahol még sohasem jár
tam. „Látod, milyen bolondos vagyok?” -  mondja (így vagy 
hasonlóképpen), és arról beszél, hogy ő vidám természet, ha 
jókedve van, mindenféle bolondságra kész, egyszer valami 
bulin fején egy cserép kaktusszal táncolt...

Lehetséges, hogy itt kellett volna az egésznek véget érnie, 
mert magasabbra már nem juthattunk. Ami ezután történik, le
het még „több” vagy „más”, de nem röpíthet magasabbra már.

De akkor világos már előttünk, hogy nem hagyhatjuk 
csak úgy abba, kapcsolatunk nem érhet véget az elutazásával. 
„Igyekszem úgy intézni majd a dolgokat, hogy időnként 
Zentára kerülj” -  mondom neki, lehet, hogy nem is most, 
talán előbb is elhangzott ez már. Abban is megállapodunk, 
hogy nem szombaton utazik haza, ahogy eredetileg tervezte, 
hanem vasárnap, legalább még egy napot nyerjünk.



Hogy délelőtt jön-e, nem emlékszem. Délután viszont 
Karesznél vagyunk. Ő hív meg már előbb, mi pedig közösen 
arra a megállapodásra jutunk, hogy jobb is, ha néha társaságba 
megyünk, mert ha egyedül vagyunk, szüntelenül csak esszük 
egymást -  és hát a dolgokat mégse jó túlzásba vinni.

Karesznél -  a szobában, mert hűvös, borús idő van 
(úgy tetszik, mégis ezen a napon volt az a bizonyos nyír
fatörő vihar) -  Jenő barackpálinkáját iszogatjuk, Karesz 
fényképeket mutogat, meg persze az ügye dokumentumait. 
Elsősorban a sajtókivágásokat. Márta R. Ifiúság-beh cikkét 
(Velünk ne kísérletezzenek) olvassa, minduntalan megakad 
benne, megjegyzéseket fűz hozzá, sehogy se jut a végére, 
annyira, hogy ez lassan már kezd kínossá válni. Akkor is 
ezen kotlik még, amikor váratlanul befut Géza öcsém és 
lánykája, Ildi. Időközben érkeztek meg Újvidékről, s azzal 
jönnek át, hogy épp csak benéznek, aztán továbbmennek a 
városba, fagylaltozásra. De kinn komolyan, őszies elkese
redéssel végleg megered az eső, úgyhogy maradunk. Tár
salgás. Márta ezúttal is szóvivővé válik, kezd kínossá válni. 
Géza meg is jegyzi: „Hát nem szeretném, ha az anyósom 
lennél.” Ez most a „másik Márta” megint, a társaságbeli, 
az idegesítő. Különben egy történetére emlékszem csak: 
hogyan csalt egyszer E. (a Magyar Szó főszerkesztőjének) 
ajka köré egy halvány mosolyt, ami azért nagy dolog, mivel

* Gyorstalpaló politikai kurzuson képzett tisztviselő.



ez a „kumroveci káder”*, egybehangzó információk szerint, 
mindig Buster Keaton-i faarccal jár (fafejének megfelelően 
nyilván), nevetni senki se látta... Úgy emlékszem, elmúlt 
már tíz, amikor sűrű esőben hazavonulunk. Karesz felajánlja 
Mártának, hogy hazakíséri, de ő elutasítja, csak a kölcsön
kapott esernyőjét viszi magával.



Délelőtt 11 körül csomaggal érkezik, elutazásra készen. Csodál
kozva kérdezem, mi történt. Összeveszett Béci bácsival, aki a 
szó szoros értelmében kidobta. Elbeszélése szerint az eset úgy 
játszódott le, hogy miután felmerült, mikor is menne haza, 
olyasmit mondott, hogy maradna még (közöttünk egy napról 
volt szó csupán, de lehet, hogy szegényke többet is gondolt). 
„Megjött a Géza lánya -  magyarázza - , s megbeszéltük, hogy 
együtt megyünk fürödni.” Mire az öreg kifakad: „Engem 
nem érdekel se a Géza, se a lánya, csak az, hogy te egyedül 
hagyod az anyádat!” -  ordítja, s hát ez már mégiscsak sok egy 
kicsit, eddig is nemegyszer sértegették, veszekedtek vele, 
borzalmasan ideges a légkör..., nyilvánvaló, hogy eddig is 
az én kedvemért maradt csupán, illetve ezért szeretett volna 
tovább maradni. S tulajdonképpen itt is, akárcsak otthon, az 
egymást erősítő idegességek hatása érvényesül.

„Inkább most” -  bújik hozzám, mikor egyedül mara
dunk. „Jobb így, mint a végén.” Újra csókolózási rohamokat 
rendezünk, kétségbeesettek vagyunk, ahogy magához szorít, 
hallom, amint hangosan kalapál a szíve...

írni fog, ígéri, megállapodunk, hogy mégis írunk egymás
nak. Búcsúzáskor az arcát csókolom csak meg, nem akarjuk 
újra kezdeni.

De azért igyekszik majd időnként Zentára jönni, ígéri 
meg még, bármennyire is nem megy többet Béci bácsiék- 
hoz. Fürdősapkáját odaajándékozza Ildinek -  tekintve, 
hogy a népkerti medencében a fürdést másképp nem 
engedélyezik.



Délelőtt tíz körül érkezik, vagy inkább valamivel tíz után. 
Váratlanul, csodálkozom is, hogy ilyen hamar újra Zentán. 
Újvidéken járt, magyarázza, s visszatérőben tett egy kitérőt, 
délután -  öt vagy hat körül? -  utazik tovább. Béci bácsiékhoz 
nem szándékozik elmenni.

Mivel Ildi itt van, s különben is nagy a hőség, kezemre 
játszanak a körülmények, van jogcímem bevinni a másik 
szobába. Főleg, mert Ildi itt lemezhallgatással szeretné 
tölteni az időt. A többiek kint, az „öregem” a műhelyben, 
anyám a nyári konyhában... Ennek ellenére, bár a kislány 
hamarosan beletemetkezik a lemezhallgatásba, a kialakuló 
helyzet mégis „életveszélyes” -  végtére is a „kislány” már 15 
éves, bár ez bizonyos értelemben még a javunkra is szolgál. 
Sejtene valamit? Valószínűleg nincs határozott elképzelése 
-  de talán ennyi is elég ahhoz, hogy ne merjen csak úgy 
egyszerűen benyitni, sokkal kevésbé egy nála jóval kisebb 
gyereknél. Ám a helyzet, ennek ellenére, több mint egysze
rűen „kockázatos”.

Veszedelmesebb annál, amihez Budimka mellett is hozzá
szokhattam -  megtanultam, hogy bizonyos helyzetek milyen 
gyorsan korrigálhatok. Hiszen Budimkával is szeánszoztunk 
nemegyszer olyképpen, hogy csak csukott ajtó volt köztünk 
és a többiek (pl. a vacsorázó öregek) között. Máskor meg kinn 
a tornácon nappal is, egy alkalommal pl. nem sokkal az ér
kezése után, olvastam a szeme bágyadt-odaadó csillogásából, 
itt kezdtem el tapogatni a mellét, először a blúzon át csupán,



de azután (miközben arról kezd beszélni, mennyire felizgult, 
fantasztikus, majdnem el is élvezett már) ki is szabadítja, leha
jolva, a tornácon végighúzódó deszkapárkányon álló cserepes 
növények sora mögé húzódva engedi át a tenyeremnek, s 
ugyanez ugyanaznap délután még egyszer, most már nagyobb 
nyíltsággal, megismétlődik -  ezúttal az egyik oszlop véd meg 
bennünket a parkban sétálók szeme elől.

Csakhogy ami most történik benn a szobában, még „ve
szélyesebb”, egy-két mozdulattal semmiképp se helyrehozható. 
Mégse gondoljuk meg alaposan a dolgokat..., ruhája gyorsan 
lekerül, alatta parányi melltartó és bugyi csupán, az előbbi -  
tanácsomra -  hamarosan a táskájába kerül, az utóbbi viszont 
nem jut a térdénél lejjebb, fiús Diana-aktjában először gyö
nyörködhetek világosban, nappali fénynél, asztalomon ülve 
később egyik lábát átveti a nyakamon, „úgy szeretem a kis 
bozótodat”, de a keresztbe feszülő élénknarancssárga nadrá- 
gocska most is akadály, hiába próbálja meg leszorítani, hogy 
utat engedjen az aranybarna sziromkoszorú övezte, rózsaszín 
kehelyhez is, s a teljes levételét mégsem merjük megkockáz
tatni. A zárban ugyan ott a kulcs, de kívülről, és hát a rázárás 
zaja mégiscsak árulkodó, nyílt színvallás lenne. Hamarosan 
rá is ébredünk, hogy jobb ezt mielőbb abbahagyni.

Nálunk ebédel, de ez már nem megy minden zökkenő 
nélkül. Igaz, tavaly is sor került egyszer erre, de akkor ba
rátság volt még köztünk csupán. Miután az ebéd lent van 
a nyári konyhában, ahol az asztalnál túl sokan lennénk,



ezért -  de nem csak ezért -  azt javasolom, hogy mi majd 
idefenn eszünk. így is történik, ám ez se megy egészen 
simán. Mialatt, most már a hallban, az ebédre várakozunk 
-  paradicsomos csirke van és palacsinta -  hallom, hogy az 
öreg morog, s egy mondata is megüti a fülemet: „Ide ne 
hozd nekem, mert elmegyek.” Eddig is tudtam, hogy nem 
rokonszenvezik vele, idegesíti a hangos beszéde (bár mi 
ketten nem is vagyunk hangosak most, s általában ő sem 
az, ha csupán velem beszélget) stb., de azért most kissé már 
megdöbbenek: hogy lehet ennyire nem bírni valakit, aki 
végeredményben nem vétett neki semmit. Szerencsére Márta 
mindebből (most még) mit sem vesz észre...

Ebéd után elmegy, hogy a ház lepihenhessen. Délután, 
ahogy megbeszéltük, négy felé érkezik vissza. Üjra a belső 
szobába vonulunk, mindent elölről kezdünk. Sima bőrű, 
sovány kis combja újra a nyakamba kerül, újra a megfeszülő 
akadállyal küszködünk, „hiába, le kell vetni”, ugrik le aztán 
egy pillanatra, és kilép a bugyiból. Pár pillanat csak az egész, 
ritmusa lelankad. „Jó volt, vagy csak őrületesen felizgatta
lak?” -  kérdezem bizonyos bűntudattal, hisz ami történt, 
„nem természetes”, mint ahogy a többi, az „egész” sem az 
(helyesebben: ami történt, az; inkább az „nem természetes”, 
hogy a természetes befejezés elmaradt). „Jó, nagyon jó” -  
öltözködés közben szájon csókol, tovább csókolózunk még, 
felöltözött már, amikor újra kérem, szabadítsa ki a mellét 
még egyszer, „szeretnék tőlük elbúcsúzni”, m indkettőt 
puhán megcsókolom. „A két kis barátnőm” -  mondom. 
„Jönnek majd még” -  ígéri félreérthetetlenül, fel sem merül 
benne, hogy az egészet be kellene fejezni, s most már magam 
sem érzem magamat képesnek erre -  annak ellenére, hogy 
aggódom, mi is lesz végül ebből, én is akarom a további



találkozásokat a két kis barátnőmmel. Nem tudom, most 
nevezem-e először ikreknek őket („egyformák, ikrek” -  
mondom), de azt hiszem, igen, s ezt mulatságosnak, ked
vesnek érzi, ettől kezdve külön szótárunk részeként mindig 
így emlegetjük őket.

Kis ideig, mielőtt elindulna, még a hallban üldögélünk, 
úgy emlékszem, ekkor már Ildi is megjött a fürdésből, uj- 
jaink elektromos érintésekkel telítődve játszogatnak így is 
egymással, arca valami sugárzó, nem evilági fényben ragyog 
ezekben a pillanatokban.

Leginkább talán ez a „teljes odaadás” szédít meg, hogy 
mindent a legtermészetesebbnek talál, belenyugszik a tel
jesség hiányába, azt érzi teljesnek, ami elérhető számunkra. 
Ezzel feledteti a helyzetemet, ezáltal lesz számomra feled
hetetlen.

De a külvilág annál inkább siet kijózanítani. Jó atyám, 
úgy emlékszem, ezen az estén fakad ki a belső szobában 
való füstölés ellen. Túlságosan is hevesen ahhoz, hogy ez a 
cigarettafüstnek szólhatna csupán.



Kora délután érkezik, vagyis még négy előtt, borotválkozom 
éppen a fürdőszobában, amikor a csengetése felhangzik, 
ám -  úgy emlékszem -  az öreg felkelt már, szerencsére. Így 
is morog, azt akarná, üljünk ki a kulipintyóba inkább. (Védi 
az erényeimet!) De hát rettentő a hőség, Márta kívánsága is 
mielőbb leülni a hűvös szobában. De még Mama is megjegyzi, 
hogy „túl sokszor jön”. Pedig a július 22-i elutazása óta ez 
csak a második eset. Nem emlékszem egyébként, milyen 
apropóval is érkezett Zentára most. Így nem tudom, ez-e 
az az eset, amikor kibékült Béci bácsiékkal (mert Cecil néni 
közben írt már egy, Béci bácsi viselkedése miatt mentegetőző 
levelet), s el is ment hozzájuk, pénzt (!) vitt nekik, ami valami 
szövetkezet által bérelt maradék földekért járt nekik -  s ezt 
Márta járta ki, hogy meg is kapják. De talán mégsem ez volt 
az az eset -  akkor valószínűleg már délelőtt bejött volna. Nem, 
úgy emlékszem, közvetlenül Űjvidékről érkezik.

Legszívesebben ezúttal is a belső szobába vinném -  de 
hát ez nálunk „tilos”. Illetve Mama beszél le róla, a házi 
béke kedvéért. így a hallban m aradunk -  de egyedül, 
biztonságban. Nyugodtan „egymásnak eshetünk” tehát... 
„Visszacsúsznak” -  mondja, amikor a kis mellei sehogy sem 
akarnak a melltartón kívül maradni. Azt ajánlom, alulról 
szabadítsa ki őket, aztán a combjain is felfelé indulok, ha
risnyát most egyáltalán nem visel, azt remélem, bebújhatok 
sűrűségéhez egy kicsit. „Ne, menstruációm van!” Csalódás 
ér, de azért tovább folytatjuk. (Budimkával is jártam így



egyszer, méghozzá az utolsó alkalommal, ő azonban még 
a játék kezdete előtt figyelmeztet, aztán mégis fittyet hány 
a felvilágosító művek tanácsának; „kerüljük a szexuális 
izgalmakat”, sőt a végén ő ragaszkodik hozzá, hogy „ott, 
fenn” mégis hozzányúljak egy kicsit.)

„Majd máskor úgy is leszünk” -  vigasztal, de az extázis 
így is magas hőfokra hévül, újra repülünk. „Bekapom” a 
mellét, amennyire csak tudom, közben a számmal körözök, 
úgyhogy az egész emlő körbejár, szédületében a lány, mintegy 
a „végső odaadásként”, hátraveti magát, s ezzel a súlypon
tunk a tolószékem elejére kerül át -  s ez a szék, az új, még nem 
eléggé kiismert, elöl négykerekes terepjáróm könnyen billen 
előre, ezért következik be a zuhanás „mennyből a földre”, a 
tanulság kijózanító, képtelen helyzetemre döbbentő talajára. 
Billenés közben lerepül az asztalon álló kávéscsésze, Márta 
sodorja le a karjával, ahogy megpróbál az asztalban meg
kapaszkodni, én pedig az előre dőlt székben, mellemmel az 
asztalkára nehezedve, a levegőben függve maradok. „Hát ez 
botrány!” -  mondom, s ezekben a pillanatokban haragszom 
is rá. „Istenem, mit is akarok én ezzel a nővel?” -  vetődik fel 
bennem a kérdés. Márta, szegényke nem boldogul a székkel, 
én meg szeretném elkerülni a segítségkérést. Aztán mégis 
sikerül talpra állítani valahogy. De a lábtartóval, amely 
az előrebillenés következtében vízszintes helyzetbe kerül, 
sehogy sem boldogul, a helyzetet megint csak szülőanyám 
tudja helyrehozni, fakalapács segítségével. És miközben a



földre ülve bajlódik, látom rajta, hogy majd szétveti a düh. 
„Biztosan rátehénkedett” -  mondja, amikor másnap egymás 
közt beszélünk a dologról. Hát igen, „rátehénkedett”...

Később, úgy fél hat körül, érkezik Karesz -  mert sétát 
tervezünk, ezért is ültem a „terepjáróban”. Így, mivel Márta 
megjelenésével módosult a helyzet, Kareszhoz megyünk. Kinn 
ülünk az udvaron, Jenő pálinkáját iszogatjuk, Karesz akkor ké
szíti rólunk azt a néhány filmkockát, amit csak most, a minap 
néztem meg. Csókolózunk is még egy kicsit, amikor Karesz 
közben kávét főzni megy. „Te” -  súgja felém néha Karesz je
lenlétében is. Ekkor veti fel egy „buli” gondolatát is; hozna egy 
társaságot, olyanokat, akik szívesen megismerkednének velem 
(R. Gyöngyi, Bora V. stb.), és mivel nálunk, otthon ez nem 
menne, azt ajánlja, rendezzük Karesznál inkább. Karesz kapva 
kap a gondolaton, ilyesmiben mindig benne van, különösen 
R. Gyöngyi érdekli... Aztán eszébe jut, hogy nagyon éhes, úgy 
látszik, nem is ebédelt. Karesz tojásrántottát ajánl, s a félig 
kész ételt még ki is hozza, megkérdezi, hogy szereti, lágyan-e 
vagy jobban megsütve. Közben eltelik az idő, a fél nyolc körül 
induló buszt már nem érheti el. Karesz megjegyzi: „Nálam 
is alhatsz, nem mindig szoktam megkefélni a vendégeimet.” 
Ezután derül ki, hogy van egy vonat is 20.40-kor, Románia 
felől érkezik, néhány kocsiból álló nemzetközi szerelvény, 
ezzel juthat Zomborba... De azért szó esik arról is, Karesz 
vendégszeretetét más alkalommal esetleg igénybe veszi.

Karesz távollétében másról is szó esik köztünk. Meg
kérdezem, találkozna-e velem Karesznál, mivel ott zavarta
lanabbá lehetnénk, csakhogy ehhez elkerülhetetlen, hogy 
tudjon a kettőnk dolgáról, s természetesen azt gondolja erről, 
amit akar. Miért ne, mondja, nagyon szívesen, nem törődik



mások véleményével. Tapogatózásképp kérdezem ezt, Karesz 
különben valamit tud már a köztünk lévő dolgokról.

Aztán kikísérjük az állomásra. Kicsit még korán is érke
zünk, a vonat még be sem futott, van időnk a teraszon való 
elidőzésre. Karesz eloldalog mellőlünk, beszélgetünk a peron 
végében, mellettünk zsákokon idénymunkás-külsejű alakok 
ülnek. Márta többször is megcsókol, mintha ott se lennének. 
Tekintetükben mintha valami fáradt, értetlen csodálkozás 
tükröződne, s ezt én szórakoztatónak találom, kicsit talán 
boldogítónak is.

Amikor később a vonatra száll, s a lépcsőről felénk inte
get -  egyike lesz azoknak a képeknek, amelyek a legmélyeb
ben belém rögződtek.

Visszafelé jövet megkérdezem Kareszt, benne lenne-e, 
hogy néha nála találkozhassunk. „Lehet róla szó” -  mondja, 
s az a jó benne, hogy úgy viselkedik, mintha ez az egész a 
lehető legtermészetesebb dolog lenne. Mert most már foly
tatni akarom, hogy a „kalandból” „viszony” legyen. Hogy 
az egész hova vezet, nem érdekel már különösebben. Inkább 
csak kíváncsi vagyok, lássuk, mi lesz belőle. Sőt azon kapom 
magamat, hogy szinte akaratom ellenére képtelen tervek 
foglalkoztatnak.



Ezt a látogatását levelezés előzi meg. Eredetileg egy héttel 
korábbra terveztük azt a bizonyos „bulit”, de közben Márta 
Magyarországra is átruccant, nincs ideje már megszervezni 
a dolgokat, úgyhogy a dolog elhalasztódik. Azaz, végül is 
semmi sem lesz belőle. Mert ezután újabb levelében tudatja, 
hogy mégiscsak egyedül jönne. Valahogy vegyes érzelmekkel 
fogadom, alapjában véve örülök neki, úgy tervezem, hogy 
élek a Karesz lakása nyújtotta lehetőségekkel, áthívom, s majd 
ott szeánszozunk, de ugyanakkor aggaszt is, amiért ennyire 
„nem tud meglenni” nélkülem -  hogy a távoliét nem hűti le, 
nem ébreszti rá a kapcsolatunk képtelenségére. Levelében 
arról is ír, hogy valószínűleg Béci bácsiékhoz is elmegy, de 
azért nem biztos. Mert az ebéd, ha nem megy hozzájuk, külön 
gondot jelent -  azazhogy nem kellene azt jelentenie, de hát 
Mama újra egyre inkább belesüllyed az ideges korszakába, 
napirenden van a sírás (mint mindig, ha Ildi hosszabb ideig 
itt tartózkodik, bár erre a kislány igazán semmi okot se ad), 
apának meg újra duzzadnak a mirigyei -  problémák vannak 
a gyógyszer körül is, a németországi rokonokhoz fordulunk 
az orvos által ajánlott Adriblustinért, s fenyeget a pesti idős 
hölgyek látogatása is. Anyámon egyre inkább eluralkodik 
a pánik, a látogatást ezért apámmal a Mama háta mögött 
végül is lemondjuk -  egyszóval rettenetesen összejönnek a 
dolgok. Ennek ellenére -  tudom, hogy éppen Ildi búcsúebédje 
készült, egy kazal rántott hússal -  Mamának felvetem, hogy 
Márta mégiscsak itt ebédelhetne, hogy a torlódást s az



egyebeket elkerülhessük, csak velem, kinn a kulipintyóban. 
Mama ebben végül is benne van, közvetlen környezetemből 
végül is ő ért meg a legjobban, s ez a kapcsolat is inkább 
közvetve idegesíti csak, mivel az öreg morgolódásaitól, 
patáliáitól tart -  ugyanattól tehát, amitől én is. Nem első 
ízben, éppen csak elképzelhetetlennek tartom, hogy kész 
legyen „botrányt csinálni”

Mindenesetre idegesen várom, amikor pedig késik, bizo
nyos csalódást kezdek ugyan érezni, de azt is kezdem remélni, 
hogy mégsem jön. Tizenegy elmúlik, mikor -  a gyászát idő
közben levetve, világoskék vászonnadrágban és élénkpiros 
ponchóban -  mégis felbukkan. Faterom épp nincs idehaza, 
nem sokkal ezutáni hazaérkezése azonban már előrevetíti 
a későbbi vihart. Ügy emlékszem, én veszem előbb észre, 
amikor belép. Márta a kapunak hátat fordítva ül, úgyhogy 
előre figyelmeztetem az érkezésére, mire megfordul, rá is 
köszön, az öreg azonban valami hihetetlenül elképedt, le- 
írhatatlanul bárgyú arckifejezéssel (nem tehetek róla, egye
dül ezt a szót érzem itt helyénvalónak) csak néz -  és nem 
fogadja a köszönést. Csak a második, most már akaratlanul 
is kihívó köszönésre morog egy barátságtalan jónapotot -  
pedig ejtettünk szót előtte a várható látogatásról. Ezután 
a műhelyben dolgozgat valamit, ám eközben sehogy sem 
szabadulok meg attól az érzéstől, hogy az ablakon át figyel 
bennünket. Emellett, ahogy beszélgetünk -  bár Márta ezúttal 
igazán nem mondható különösen hangosnak -, úgy érzem,



hogy a hangja, minden megnyilvánulása idegesíti. Ennek 
ellenére, amikor Márta azt mondja, nincs szándékában Béci 
bácsiékhoz elmenni, megnyugtatom: „Légy nyugodt, nálunk 
ebédelsz” Lehetséges azonban, hogy előbb mondom ezt, még 
az öreg visszaérkezése előtt. Most, akárhogy legyen is, min
denképpen rettenetesen restellem, hogy még ennyi szívesség, 
„vendéglátó képesség” se teljen ki tőlem -  s külön azért is, 
mert Magyarországról hozott ajándékokkal felpakolva jön, 
édességeket hoz és könyveket, ezek az utóbbiak azonban már 
megvannak nekem, úgyhogy arra kérem, tartsa meg inkább 
magának őket.

Ülünk, beszélgetünk, kicsit „szeretjük is egymást” -  ré
szemről egyre növekvő szorongás kíséretében. Eközben mon
dom neki, hogy délután átmennénk Kareszhez (Karesznak 
ezt előzőleg be is harangoztam már), remélem, hogy ott 
nemcsak zavartalanabbul lehetünk meg, de felhőtlenebbül is 
egyben. Közben az öreg bemegy anyámhoz a nyári konyhába, 
s a sutyorogva sülő rántott hús ellenére is hallom a morgoló- 
dását. Aztán Mama kijön, s elmenőben megkérdezi Mártától: 
„Te a Béci bácsiéknál ebédelsz?” Amikor pedig Márta azt 
válaszolja, hogy nem megy a Béci bácsiékhoz, Mama a fejéhez 
kap: „Hát én nem tudom, mit csináljak!” Mondom, hogy ide, 
ki kérnénk az ebédet, azt akár Ildi is kihozhatja, vagy maga 
Márta is bemehet érte. A helyzet már több mint kínos, de 
még mindig remélem, valahogy ezen is túl leszek, közben 
azonban tovább hallom a benti, fojtott csatározást, majd 
hangos kifakadást is, hajszálra ugyanazokkal a szavakkal, 
mint a múltkor: „Ide nekem ne hozd, mert elmegyek!” De 
hát valójában nem is ezt akarom, ám még ha ezt is akarnám, 
hát istenem, kit akarok én az asztalhoz ültetni?... És nem 
hiszek a szememnek, amikor azt látom, hogy az öreg sortját



újra levetve, útra készen jön ki a lakásból, fogja a motorját, és 
elindul a kapu felé. Ekkor már szegény Márta is érteni kezdi 
a helyzetet: „Látom, apukád elmegy valahova, úgy látszik, itt 
nem lesz ebéd.” Alig tudok szólni, elképedve mondom, hogy 
egyszerűen nem értem a helyzetet, képtelen vagyok szavakat 
találni. Gyámoltalanul kezdem magyarázni, hogy újabban 
nálunk ugyanolyan a helyzet, mint Béci bácsiéknál (valóban 
olyan is!), kérem, értsen meg, ne haragudjon -  hiszen ismeri 
az öregek problémázásait, saját tapasztalatból. De anélkül 
próbálom megértetni magam, hogy én is igazán érteném 
a helyzetet. Mert valójában még most sem értem egészen. 
Hiába tudom a betegségét, hogy S. néni is bogarat ültetett a 
fejébe (ezt akkor nem tudtam még), hogy Mártával eleve nem 
szimpatizál, idegesíti a hangossága is, sőt, hogy magatartásá
ban alighanem része van az öregek „szerelemellenességének” 
is -  vagyis, hogy a tudata a köztünk lévő kapcsolatot képtelen 
feldolgozni, hogy számára azért érthetetlen az egész, mert 
csupán eleve beskatulyázható dolgokat képes megemészteni 
és a helyükre tenni.

Mindezek komponensek, csak úgy-ahogy magyaráz
zák a dolgokat, anélkül, hogy bele tudnám élni magam a 
helyzetébe. Végső soron pedig azt nem értem, hogy képes 
elrontani azt a „kis örömöt”, amit számomra Márta jelent, 
ill. jelentett akkor... Egyszeriben érezni kezdem a magam 
végtelen nyomorúságát, hogy „nem vagyok szabad”, hogy 
a szabadságom csak addig terjed, ameddig a környezetem 
megértése. Emellett rettenetesen megszégyenítve is érzem 
magam, hiszen az ebéd felől már biztosítottam... Méltatlan
kodom, olyasmit is mondok, hogy ezt azért nem hagyom 
annyiban, arra kér, ne szóljak semmit, hiszen beteg... „De 
hát megalázott” -  mondom. „Engem már nem lehet meg



alázni” -  mondja, s ebben mintha valami szomorú tapasz
talatokra valló fáradt beletörődés lenne... Arról is szót ejtek, 
milyennek látja őt szerintem az öreg -  hogy a viselkedését 
magyarázzam valahogy. „Úgy látszik, te egy démon vagy a 
szemében -  mondom aki azzal szórakozik, hogy elcsa
varja egy nyomorék fejét.” „Értem, vagyis az a baj, hogy nem 
vagyok komoly és negyvenéves.” Említem még azt is, hogy 
az öreg, úgy veszem észre, semmilyen formában nem bírja 
a szerelem közelségét. „Akkor itt nem sokat lehet remélni, 
mert ez mindig csak rosszabb és rosszabb lehet” -  állapítja 
meg tárgyilagosan. „Ne legyél ideges” -  kérlel. Mindvégig 
nyugodt, kedves, valahogy egyidejűleg hat a helyzet ma
gaslatán állónak s olyannak, mintha egyáltalán nem lenne 
önérzete. Vagy úgy érzi, ez is olyan áldozat, amit a „nagy 
szerelme” érdekében meg kell hoznia. Végsőkig elkeseredett 
vagyok, de ugyanakkor csodásnak, talán nem is valóságos
nak érzem... Azzal megy el, hogy négy után visszajön még, 
aztán együtt Kareszhoz megyünk.

Tulajdonképpen maradhatna ebédre, elfogadható ma
gyarázat lenne, hogy az öreg Vargának hirtelen el kellett 
mennie valahová, de én menesztem. Jobb így, mert ugyan 
milyen hangulat uralkodna az asztalnál. Szótlanul ebédel
nénk, az ijedt szemű Ildi, a csodálkozó tekintetű Gitta néni 
és a kisírt anyai szemek társaságában. Amikor feljövünk, mi
előtt lefeküdnék, pár percre egyedül maradok Ildivel, kérem, 
hogy vegye ki a füzetet, amelyben a pénzemet tartom, két 
„pirosat” gyömöszölök a pénztárcának is használt cigarettás 
dobozomba. Arra gondolok, helyrehozandó a helyzetet, 
esetleg vacsorázni viszem Mártát, Karesz kíséretében.

A délutáni pihenőt kétségbeesve töltöm, olyan fokán az 
elkeseredésnek, amire korábbról talán nem is emlékszem.



Emellett még az öreget is féltem, azt se tudjuk, hol van, mer- 
refelé csavarog a motorjával, ebben a képtelenül felindult álla
potában akár még valami baleset is történhet vele. Felkeltem 
már, amikor megérkezik, valami leírhatatlan kifejezéssel a 
tekintetében halad el a kertre néző ablakok előtt. Anyámmal 
sietve kitolatom magam, semmi kedvem találkozni vele, akár 
még köszönni is neki. Ilyenkor jönnek olyasféle gondolatok, 
hogy miért is nem vagyok képes itthagyni ezt a házat.

Kint várom a kulipintyóban, valamikor négy után meg is 
érkezik. Említi, hogy az expressz étteremben ebédelt, utána 
a főtéri parkban üldögélt egy kicsit, s közben ott ült le az 
öreg is egy másik padra, anélkül, hogy őt, Mártát észrevette 
volna, sőt egy bokor lombja mögé húzódva igyekezett is 
észrevétlen maradni. így figyelte meg, hogy közben maga 
elé mered, kezével gesztikulál, magában beszél.

Erre a részletre gondolva az is felmerül bennem, hogy 
mivel apám Zentára költözésünk óta minden eseményt egy 
szerencsétlenségsorozat részének tekint, szegény Mártát is 
ilyenként értékeli, aminek az a hivatása, hogy engem (is) 
tönkretegyen.

Arról is beszél még, hogy arra is gondolt, odamegy hoz
zá, s megkísérli a helyzetet megmagyarázni. Mit vajon? A 
„szerelmünket”? Erre gondolhatott, hiszen egyebeket illetőleg 
igazán nem neki kellett volna bármit is megmagyarázni. De 
erre persze mégsem merte rászánni magát. Jó is, hogy így 
történt, mondom, mivel az öreg legjobb esetben is egyszerű
en faképnél hagyta volna. Mást egyszerűen elképzelni sem 
tudok -  egész magatartását tekintve egy dolog bizonyos 
csak: az öreg egyszerűen nincs beszámítható állapotban... 
Mialatt itt ülünk és beszélgetünk, egyszer-kétszer dúlt arccal 
végigmegy az udvaron, egy ízben akkor lép ki a házból és



indul hátrafelé, amikor Márta az alsó WC-ből lép ki, egy
más mellett kellene elhaladniuk, de kölcsönösen kitérnek. 
Kareszra várunk csak, miután volt szó arról, hogy értünk 
jön. Aztán mégsem várjuk meg, alig várom, hogy kint le
hessek a házból.

Karesz kint az udvaron a motorjával vacakol. Megjegy
zi, hogy éppen készült átjönni. Várom, hogy elkészüljön 
a motorral, és elinduljon ki Jenőhöz a tanyára, illetve M. 
Endréhez s Ibolya névre hallgató magyarországi (kecske
méti, szolnoki?) nőjéhez, akik a Tisza-parton táboroznak 
ezekben a napokban.

„Nálunk zűr van -  mondom mindjárt érkezésünk után 
-, ezért jöttünk előbb.” Sörözünk, kávézunk -  de Karesz mo
torja sehogy se akar elkészülni. „Ebben sincs szerencsém” -  
gondolom keserűen, pedig szeretnék a napból valamit mégis 
megmenteni magamnak. Hat óra felé járhat már, amikor a 
motor végre mégis kegyeskedik elindulni, Karesz kirobog 
a nyitott kapun -  meg se mer állni, hátha a masina újra 
bemondja az unalmast. Érthető hát, hogy elfelejt besegíteni, 
megfeledkezik róla, hogy mi a szobába szeretnénk menni. 
Márta egyedül nem mer vállalkozni rá, biztatásomra meg
próbálja ugyan, de pánikba esik, fél a borulástól, úgyhogy 
nem erőltetem.

Ott borulunk hát össze az udvaron, ott kerül le a blúza, itt 
csúsztatja le a nadrágját is a csípőjéről. „Puszild meg” -  mond
ja, mielőtt még számmal a bozótjához érhetnék. „Most a pop
sidat” -  kérem aztán, már nemcsak csókolom, bele is harapok 
kicsit, elöl megjátszom is vele, teste ívben megfeszül...

Később arra kér, engedjem meg, hogy kigombolja az 
ingemet, végigcsókolja a mellemet és a hasamat, csodálatos, 
hogyan képes túltenni magát a torzságomon. „Te szép vagy,



én torz” -  mondom neki. Ügy látszik, létezik a szerelemnek, 
az odaadásnak egy olyan foka, melyen túl ez sem számít, 
aztán kérésemre rám borul, újabb, nem remélt, megkésett 
élmény, az összesimulás, végre magamhoz is szoríthatom 
egy kicsit... S mindez az udvaron. A szomszéd házon, fenn 
kis átnéző ablak, ha valaki székre állva átleskelődne, láthat
na is bennünket. „Nem érdekel” -  mondja Márta, mikor 
megemlítem neki ezt a lehetőséget. S ez a hangsúlyozott 
közöny mások véleményével szemben alighanem kulcsa a 
személyiségének, úgy is mondhatjuk, a devianciájának is 
egyúttal. Annyiszor gyötörhették gyerekkorában s később 
is illemmel, erkölccsel stb., hogy éppen az ellenkezőjét érték 
el vele, létrehozva azonban egy falat is, amely elválasztotta a 
„normálisok” világától -  az ő esetében végletes és végzetes 
formában. (Éppen, mert a kötelékek rejtetten mégis tovább 
léteztek.) Eközben: „Ha csak egy kicsit is jobb állapotban 
lennék, nem adnálak senkinek.” „így is veled maradok” -  
válaszolja. „Én nem akarok férjhez menni.” És ekkor már 
nekem is pontosan meg nem határozható, bizonytalan remé
nyeim vannak. Valamiképpen tartóssá tenni a kapcsolatot, 
magamhoz kötni...

Karesz úgy fél nyolc körül érkezik vissza -  hogy engem 
hazaszállítson, s utána visszamenjen M. Endréék „piknikjé
re”. Kedvetlen vagyok, végtelenül lehangolt. „Csakhogy ne
kem semmi kedvem most hazamenni” -  jegyzem meg akkor. 
Úgyhogy Márta felveti, hogy talán ott is alhatna Karesznál, 
miután a múltkor felajánlotta. Reggel utazna tovább.

így kerülünk be a szobába. Karesz azzal megy el, hogy 
tíz körül jön vissza értem.

Egyedül maradva, félig fekvő helyzetben helyezkedik el 
a mellettem álló fotelban, szandálját leveti, meztelen lábát



felteszi az asztalomra. „Olyan jó így feltenni...” „Várj, majd 
megmosom” -  figyelmeztet, amikor csókolgatni kezdem. 
Ekkor arra kérem, tegyen egy szívességet nekem: vetkőzzön 
le odakinn, s úgy jöjjön vissza. Nem most született elképzelés 
ez, azóta dédelgettem, amióta lehetőség kínálkozik rá, hogy 
Karcsinál találkozhassunk, maximálisan ki szeretném ak
názni a lehetőséget, zavartalanul gyönyörködni a meztelen
ségében... Kissé soká jön vissza, később arról is szó esik, hogy 
pár pillanatig habozott belépés előtt, de ő végül is mindenre 
kész énértem... Én viszont nem is gondoltam arra, hogy ez 
talán a megalázottság, a kiszolgáltatottság érzését ébresztette 
fel benne pár pillanatra, hogy talán meghittebb lett volna, ha 
ott vetkőzik előttem. Ámbár csak azért ajánlottam ezt, hogy 
ha netán mégis jönne valaki közben (Karesz anyja esetleg), 
gyorsan kiszaladhasson és felöltözhessen. De valahogy még 
az is a szépség külön pillanata, ahogy kilép az ajtón, nyú- 
lánkan és fehéren, a fügefalevéltelenség sötét fügefalevelével 
közeledve. Ahogy újra hátra dőlve helyezkedik el a fotelban, 
kis mellei szinte eltűnnek, semmivé lesznek, mintha csak 
egy fiú mellét látnám női bimbókkal. Később, mert fázik 
egy kicsit, blúzával fent letakarja magát. Lábait csókolgatom, 
lábszárát simogatom ebben a helyzetben, körülbelül a térdéig 
érhetem el a kezemmel. „Borotválom” -  vallja be, amikor a 
lába szárán szúrós kis sörtéket érzek. Kis hátsója, ebből a 
helyzetből nézve, teljes meztelenségében sem kihívó, vala
hogy inkább gyengédségre hangoló, szinte szelíd és kedves. 
Zárt combjainak találkozásánál, combközének sötétjéből 
egy kis foltot látok csupán, pillanatokra tárul csak fel több 
is belőle, valahányszor két combja, inkább szórakozottan, 
semmint kihívóan, egymástól távolabb kerül -  de valahogy 
még ez is egyfajta meghittség részét képezi, magától értető



dően természetesnek tűnik. Közben mesél valamit, újra a 
maga, kitérőkkel teli, kissé bonyolult, elkalandozó módján... 
Úgy-ahogy követem is. Annak ellenére megjegyzi: „Figyelsz 
te egyáltalán?” De visszaemlékezni nem tudok rá, mi is ját
szódott le ott, a Fórum klubjában, miért is sírt R. Gyöngyi 
miatta... „Istenkém!” -  mondom neki, mikor vállán még az 
előbbi összecsapásunk gyöngysor harapásával újra kezdjük. 
„Csillagom, napom” -  borul rám. „Szeretlek” -  most őszin
tébben mondom ezt, valahol a könnyek határán, de mégis 
túl tudatosan. Megindultságomba egyébként belejátszik a 
déli incidens miatti elkeseredésem is, amiről mindvégig 
nem tudok egészen megfeledkezni, annak megfelelően, amit 
még nálunk mondok neki délután, még mielőtt Kareszhoz 
indultunk volna: „Veled sikerült elfelejtenem egy kicsit a 
helyzetemet, de »ők« siettek eszembe juttatni.” Testének 
minden-minden porcikáját bejárja a szám és a simogató 
tenyerem, ilyenféle tőmondatok között: „Hosszú a körmöd. 
A drága kis csöcseid. Olyan aranyos a segged!” Aztán arra 
kérem, gyújtsa fel a mennyezeti csillárt, úgy gyönyörködöm 
benne, teljes fénynél. Ügy nézem, mintha mindenestől ma
gamba akarnám inni a látványt, erről mondok is valamit 
neki. „Olyan szép a tested!” „Á, az enyém nem olyan szép...” 
„De nekem igen.”

„Ügy örülök, hogy maradtam” -  mondja később. Aztán 
az az ötlete támad, főz még egy kávét, csak magának, mert 
úgy véli, én már így is túl sokat ittam. „így?” -  kérdezem, 
„így” -  feleli, s nézem, ahogy a nyitott ajtó mellett tovább
ra is ruhátlanul ott áll Karesz konyhájában, a gáztűzhely 
mellett, s várja, hogy a kávé felforrjon, ahogy a csészét be
hozza, megissza az alacsony asztalka mellett -  ez az, amit 
akartam, amit terveztem, s ami, bármilyen gyönyörűséges



volt is, mégiscsak el lett rontva. Annak jegyében, hogy nem 
normális helyzetben nem várhatunk normális reagálást a 
környezetünktől.

Közeledik már a tíz óra, mikor behozza a ruháját s felöl
tözik. Közben megkérdezi, nem kell-e esetleg mégis tartania 
Karesztől. Erre azt válaszolom, Karesznak ugyan minden nő 
kell, de semmiképp sem erőszakos. „Meg persze az ilyesmi 
kettőn is áll” -  jegyzi meg, nehogy olyasmit gondoljak, hogy 
esetleg... De ez olyan képtelenség, ami mindeddig eszembe 
sem jut.

Karesz talán tíz perccel tíz után érkezik meg, és a „kur
va motorja” megint csak nem akart begyulladni. Kinn az 
udvaron, mialatt a kaput nyitja, Márta még néhányszor 
megcsókol, valahányszor Karesz elfordul, mindig újra. Én 
meg azzal az érzéssel hagyom ott, mint amit akkor éreztem, 
miután Budimka az „első eset után” elment tőlem. Hogy mit 
érez most, mit gondol arról, ami történt, kijózanodva talán 
azt is, hogy szörnyeteg vagyok.

Otthon, kisírt szemekkel, anyám egyedül gubbaszt. 
Megtudom tőle, hogy az „öreg” jókora adag altatót vett be, 
s már nyolckor lefeküdt. Miért borult ki, végeredményben 
megfoghatatlan. Másnap az egészről szó sem esik közöt
tünk, kérdések egész tömege gyötör, mégse látom értelmét 
feltenni őket. Napok múlva teszek csak valami célzást arra, 
hogy azt vártam volna, ezt a dolgot „nem veszik észre”. „Hát 
passzívan viselkedtem, mit akarsz?” -  válaszolja. Szép kis 
„passzivitás”, mondhatom.

Karesz csak három nap után jelentkezik. Holott tü 
relmetlenül vártam már. Hogyan utazott el Márta, ezt 
szeretném megtudni tőle. Meg is tudom, hogy újra lekéste 
a buszt, és az egész délelőttöt nála töltötte. Szüntelenül



beszélt* szörnyen az idegeire ment. Szerette volna, hogy 
Karesz újra értem jöjjön, csak hát ez valóban nehezen lett 
volna megoldható, mivel ilyenkor nem ülök a „terepjáróban”. 
Ezzel is szerelte le Mártát, aki talán még továbbra is ott ült 
volna nála, ha nem figyelmezteti az utolsó vonat indulására. 
„Nehogy visszamondd neki” -  figyelmeztet különben. Ám 
később Márta leveléből is értesülök erről. Vagyis a „másik 
Márta” mindig másokon keresztül hatol hozzám.



Este fél nyolc tájban érkezik. Előzőleg, úgy négy körül, 
sürgönnyel jelzi az érkezését. Mama elment valahova, 
úgyhogy a táviratot apám veszi át. „Mi a fenének?” -  kérdezi 
nyersen, látva, hogy miről is van szó. Megint azért kezd 
morogni, hogy „telefüstölitek a szobát”. De ha jól emlékszem, 
ekkor mondja azt is, hogy „ez egy természetellenes viszony, 
ezt fel kell számolni”. Valami olyasmit felelek, hogy „ez nem 
olyan egyszerű”, meg hogy valójában én is fel szeretném 
számolni, éppen csak azt nem, amit elsősorban gondolok: 
akármilyen természetellenes, ugyanolyan természetellenes 
az is, ahogy ő reagál rá.

De azért idegesen készülök a találkozásra, 18-án ugyanis 
levelet kaptam tőle, amelyben újra szó esik arról a bizonyos, 
tervezett „buliról”, de arról is, hogy majd igyekszik úgy ren
dezni a dolgokat, hogy egy-két órára kettesben maradhas
sunk -  és a levél hangneme olyan, hogy ha elolvasná valaki, 
képtelenségnek érezné, hogy azt hozzám hasonló emberhez 
írták. Válaszomban írtam arról, hogy az „együttléteink” 
csodálatos élményt jelentettek a számomra, de azért mégis 
képtelenségnek érzem, hogy hosszú időn át tovább folytas
suk, hogy ez a szerelem az ő esetében más, több távlatot ígérő 
kapcsolatok kialakulását veszélyezteti stb. Mindjobban meg
erősödik hát az a meggyőződésem, hogy vele kapcsolatban 
„bűvészinasnak” bizonyultam. Szellemet szabadítottam ki 
a palackból... Különben a sürgöny alapján korábbra várom 
az érkezését, amikor pedig nem jön, kezdem remélni, hogy



a látogatás elmarad -  vagy talán erről igyekezem meggyőzni 
magam inkább. Mindenesetre ilyen vegyes érzelmekkel 
fogadom a végül mégiscsak felhangzó csengetését is. Újra 
„lekésés” okozta a késést, különben útban van Újvidékről 
hazafelé, s közben csinált egy kitérőt felém. Az éjszakát 
Béci bácsiéknál szándékozik tölteni, akiknek azonban nem 
jelezte előre a látogatást, tart is attól, mi lesz, ha későn állít 
be hozzájuk, de majdcsak megoldódik ez is valahogy.

Nagyon ideges egyébként, anyjára panaszkodik, és az 
otthoni légkörre. „Nálunk kész bolondokháza van” -  mond
ja, lehetetlen tanulni, anyja állandóan rajta lóg, jeleneteket 
rendez, bömbölteti a tévét, egyetlen nyugodt perce sincs. 
Most pl. azért aggódik, hogy holnap (holnapután?) születés
napja van, a barátai jönnek majd, de nincs még sütve semmi. 
Mintha neki (vagyis Mártának) nehezére esne akár éjfélkor 
is nekiállni a sütésnek. Egyszóval ezek a felőrlő apróságok 
jelzik nekem a válságot, ami talán ennek az egész szere
lemnek is a kiváltója, valami kábítószerszerű menekülési 
lehetőséget nyújtva a számára -  de azért nem is sejtem az 
egész drámaiságát. Különben is leint: „Á, nem is érdemes 
beszélni róla.” „Odabújhatok hozzád egy kicsit?” -  kérdezi 
azután, miután szándékosan nem akarok mohó lenni.

De az előre beharangozás, valamint az öreg múltkori 
viselkedése miatti bizonyos fokú megbánás (vagy inkább 
„hibabelátás”) valahogy mégis mérséklőleg hat, s ezért 
aránylag tűrhető légkörben szeánszozunk. De hát az ajtó



most sincs kulcsra zárva, a többiek a hallban a tévét nézik. 
Mindent megtenni, mindenütt hozzányúlni így mégsem 
merek, főleg tudva, hogy nekem kell mérsékeltebbnek len
nem... „Az ikreket nem is akarod?” -  kérdezi egy idő után, 
játékos duzzogással. Aztán: „Mindjárt kiszedem őket.” Majd: 
„Ők is örülnek neked...” És az este alapjában véve mégis 
szép. Arra gondolok, miért is nem mehetne ez így tovább, 
úgy mint Budimkával valamikor. Semmi más, csak egy kis 
megértés kellene hozzá, tulajdonképpen annak megértése 
csak, amit Budimka fogalmazott meg egyszer: „Hát neked is 
jogod van...” Olyan érzéssel fekszem le, hogy e téren a helyzet 
idővel rendeződhet is.



Délelőtt fél tizenkettő körül újra megérkezik -  ahogy erre 
számítok is. Mint megtudom tőle, délelőtt a bíróságon járt 
tanúként, most tárgyalták a cigányasszony eltűnt táskájának 
ügyét, amelyben angazsálta magát. (Mama később ezzel 
kapcsolatban egy ijedt megjegyzést tesz: mit keresett a 
bíróságon, talán itt szeretne állásba lépni, mert szerinte 
„ez mégse lenne jó” ..) Elmondja, hogy Béci bácsiéknál 
való megjelenése mégse ment valami simán -  tíz elmúlt 
már, amikor bekopogott hozzájuk, bármennyire is arra 
szám ítottunk m indketten, hogy a tévét nézik, ezúttal 
lefeküdtek már. És rémülten fogadják: „Mi történt? Csak 
nincs valami baj?” Erről meséli később, már a tragédia után, 
Cecil néni, hogy erre a fogadtatásra Márta kiborult: „Hát 
Gyuszi (D. Gyuszi, a néni itteni unokaöccse) is jött már 
ilyenkor!”

Délelőtt lévén a hallban maradunk -  pedig de szívesen 
indítványoznám, hogy vonuljunk beljebb. Kettesben va
gyunk, de mégsem egészen zavartalanul -  egy ideig az öreg 
kint, a közelünkben tevékenykedik, létrát hoz, az ablak körüli 
vadszőlőt nyesegeti. És fentről letekintve jól ránk láthat, úgy
hogy Márta most már nem hiszi, hogy ez a matatás ne lenne 
szándékos a részéről. Nekem is van egy ilyen benyomásom -  
bár lehet, hogy „öntudatlanul szándékos” csupán. Annyit se 
engedhetünk meg hát magunknak, mint előző este, de azért 
látókörön kívül kerülve egészen eszeveszett csókolózásba 
kezdünk, hosszan, talán negyed órán át szét sem válunk,



valósággal fuldoklunk, érzem, ahogy egész testén végigfut 
a zenit rándulása, pár pillanatra szinte elalél, aztán meg is 
kérdezem erről: „Jó volt?” -  így valahogy. „Miért kérdezed? 
-  feleli. -  Ezt érezni lehet.” Egy óra is van már tán, mire el
búcsúzunk azzal, hogy hazautazik. Persze az enyémek már 
várnak rám az ebéddel, egyre idegesebben.

De este, úgy fél nyolc körül, ismét csengetnek -  s ő az. 
És most már nehéz neki örülnöm, még az újabb „együttlét” 
ígérete ellenére is. Legfőképpen persze újra csak a környezet 
idegeskedése miatt. De egy kicsit a szertelensége miatt is... 
Jó atyám különben be is nyit a belső szobába, és megkérdezi: 
„Hát hogy kerül maga ide?” Aztán Márta válaszát félbe
szakítva: „Á, nem érdekel ez engem.” „Megpróbálhatom 
megmagyarázni...” -  mondja Márta miután kimegy. Én meg 
azt igyekszem megértetni vele, hogy ezek a váratlan megje
lenések nem mozdítják elő a helyzet rendeződését. „Pedig 
én azt szeretném, ha megszeretnének” -  mondom. „Hát az 
egyelőre nem megy” -  válaszolja. Idegesít a szertelensége, de 
most itt van mellettem, újra szerelmeskedünk -  kedvetlen 
és ideges vagyok, de „mohó” is, lehet, hogy éppen ezért... 
Kilenc után távozik, 21.40-kor megy a vonata.

E két este egyes mozzanatai egyébként némileg ösz- 
szefonódnak az emlékezetemben... így pl. azt se tudhatom 
már biztosan, melyiken is hallottam át a másik szobából az 
öregemnek azt a megjegyzését, hogy: „Nem tetszik nekem 
ez a sumákolás...”

Emlékszem még, váratlan újbóli megjelenésének mentsé
gére azt is felhozza még: „Te is mit csináltál velem?” Tudniillik, 
a délelőtti maratoni csókolózás során kissé felrepesztettem 
a száját, azt is ápolgatni kellett, így otthon nem mert meg
jelenni...



Egészen váratlanul csengetnek valamivel fél nyolc után. Em
lékszem, a képernyőn éppen a híradó első kockái mennek. 
Rögtön a csengetésnél felmerül bennem, hogy ő az, aztán 
hallom is még kintről a hangját. És a várható zűr miatt 
máris szorongás fog el. Ezért inkább riadtan üdvözlöm, mint 
örömmel, pedig ha a zavaró körülmények nem lennének, 
tudnék örülni neki. Tata épp a konyhában vacsorázik, de azért 
nyilvánvaló a morgása, inkább érzem, semmint hallom. Más 
megoldás egyébként nincs is, mint bemenni a nagyszobába. 
Mama roppant ideges, először ellenkezne, de aztán ő is belát
ja, hogy ez jobb, mintha még az esti kávézást is megzavarja. 
Bemegyünk hát, még mielőtt az öreg végezne a vacsorával. 
Mama egyébként kávét is hoz. Márta tiltakozik : „Ugyan, 
miattam ne tessék...” De azért így sincs nyugtunk. Szeánszo
zás közben egyre behallatszanak az öreg megjegyzései: „Ha 
én megyek ki, most nem engedtem volna be.” „Bánom is 
én, felőlem itt is aludhat!” Sőt mintha még biztatná Mamát, 
nyisson be, ne hagyjon bennünket hosszabb ideig egyedül -  
egyszerűen nevetséges, mennyire félt a szexuális izgalmaktól. 
Márta szó szerint talán nem érti a kint elhangzókat, de 
észreveszi a magatartásomon -  hogy akarva, nem akarva 
a kinti szövegekre figyelek. „Ne légy ideges” -  kérlel. „Ne 
jöjjek?” -  kérdezi szemében valami szomorú ijedtséggel. 
„De, gyere -  válaszolom -, csak ne ilyenkor, este.” Aztán egy 
idő múlva úgy veszem ki Mama és Gitta néni párbeszédéből, 
hogy az öreg kiment közben. Pedig az égvilágon semminek



nem kellene zavarnia, nyugodtan nézhetné a tévét, még 
csak hangosak sem vagyunk. De őt, ha csendben vagyunk, 
az is zavarja -  egészen más okból persze. Az az érzésem, ha 
valami kis gügyögés, intim kuncogás vagy sóhaj megüti a 
fülét, az valójában a szexuális irigységét kelti fel, ill. anélkül, 
hogy valójában meg tudná magyarázni magának az érzéseit, 
dühre gerjeszti. Mama, amint később elmondja, ki is megy 
hozzá: ott gubbaszt egyedül a műhelyben, és a fejét fogja. 
Mama hívására kijelenti, hogy: „Nagyon jól érzem én itt 
magam.” Különben, amíg benn, a hallban morog, Gitta néni 
ki is neveti az előtte is érthetetlen viselkedését. „Mindez egy 
lány miatt.” Mire apám válasza: „Könnyen beszélsz t£.” Hogy 
miért olyan rémületes ez az egész az ő számára, nem tudom 
-  mert egészen más, hogy én aggódom Márta miatt, őt én 
nem az erotikus izgalmaktól féltem, hanem az érzelmeitől, 
attól hogy ebbe az abszurd szerelembe ennyire belelovalja 
magát. Hogy a megaláztatást is vállalja miatta, ezekben a 
pillanatokban is tulajdonképpen.

Idegességgel vegyesen, zavaró körülmények közt szeán- 
szozunk tehát -  újra az a helyzet, hogy csak azért is igyekszem 
jól érezni magam, s ez részben sikerül is. Amikor a szája után 
a mellét is kérem, először a kombinéján át puszilom csak, de 
azután, bár tartanunk kell a kintiektől, mégis nekem adja 
egészen, számban érzem az udvarát övező kis koszorúját. 
Később: „Akarod mind a kettőt?” Majd: „Olyan jó nekik.” 
„Most gyötrőd őket...” Mintha most kicsit teltebbek is lenné
nek. Csillogó, megtört fényű szemén, légiessé magasztosult 
mosolyán látom, mennyire boldog, miközben gyönyörködöm 
bennük. Lenn újra csak a harisnyabugyin keresztül érezhe- 
tem -  de a nedvességét, szétnyílóságát, a rejtekéből előbújt 
klitoriszát is... De az elélvezés igazi (újabb) pillanata mintha



csak ezután következne be, mikor újra a száját csókolom, 
egész testében megrándul, pár pillanatra szinte elalél. S ezek
ben a pillanatokban most nálam is teljes erekció következik 
be, olyan, amilyet csak ritkán éreztem, úgy kívánom, mint 
még eddig sohasem, mohósággal szédült vagyok. Akkor is 
még, amikor Gitta néni bekopogtat (miközben Mama hangja: 
„Ne menj be!”), mert Tata továbbra is kinn a műhelyben, s 
nem hajlandó bejönni -  de nincs túl késő még, fél tíz sincs... 
Vagyis hát nincs más választása, mennie kell. Utána az öreg 
bejön, bevesz egy nagy adag altatót és lefekszik. Márta azzal 
távozik, hogy van hol aludnia -  de lehet, hogy ekkor töltötte 
az éjszakát a Vojislav Ilié utcai panzióban.



Elmúlt dél, a kaput már bezártuk, amikor a csengetése 
felhangzik. Éppen ebédelni készülünk. Mama Tatát azzal 
nyugtatja meg, hogy pár pillanat csak, „elbúcsúzni jött”. Kb. 
negyed órát van itt. „Nem baj, kisszívem, akárhogy volt is, 
megérte” -  mondja a tegnap történtekre utalva. S itt hagyja R. 
Gyöngyi lakásadójának címét, ahol újvidéki tartózkodásakor 
megszállni szokott, hogy oda írjak inkább, az anyja miatt.



Utolsó együttlétünk -  aminek előzményei is vannak. 
December 16-án felhív, először, amióta megvan a telefonom. 
Szeretne meglátogatni. „Ma vagy holnap. Délelőtt” -  mondja, 
mert tisztában van vele, hogy a délután nem megfelelő, 
s az este még kevésbé. Ennek ellenére nem merek igent 
mondani. Túlságosan is idegesít a várható duzzogás. így 
arra hivatkozom, hogy ilyenkor egy szobát fűtünk, úgysem 
lehetnénk nyugton. De azért mélységesen elkeseredem, hogy 
annyi már nem jár nekem, hogy befűtsenek a találkozásunk 
kedvéért. Ezért is teszem szóvá Mama előtt, hogy Márta jött 
volna, de Tata miatt egyszerűen nem mertem javasolni a 
látogatását, Mama meg neki teszi szóvá, hogy „a Zoli ter
rorizálva érzi magát” stb. Erre Mamának olyasmit mond, 
hogy azért jöhet, csak jelezze előre. Később nekem is odaszól: 
„Ha a Márta jönni akar, csak jöjjön...” Vagyis, amint az nála 
rendszerint lenni szokott, az indulatból fakadó hibázást, 
ezúttal is késve követi a belátás reakciója. És persze most 
engem is bánt, hogy „gyáva” voltam, nem éltem a lehetőséggel. 
Ám arra szintén gondoltam, hogy délelőtti látogatás esetén, 
ebédet is illene adni (Cecil néniékhez nyilván nem akart 
volna elmenni), s ez már mindenképp túl nagy kívánság. 
Mindenesetre elhatározom, írok neki, hogy a jövőben mégis 
szó lehet télen is a jöveteléről.

Közben azonban meghív Karesz szilveszterre. Vera vi
szont az idén bejelenti, hogy nem jön (Šabacra utazik a 
DuSkójához), úgyhogy mindjárt az a gondolat merül fel



bennem, hogy talán Mártát is meghívhatnám. Fel is hívom 
Kareszt, megkérdezem, mit szólna hozzá -  tekintettel arra, 
hogy neki is az idegeire megy néha szegényke. Rendben 
van, hívjam csak. Ezután írok neki levelet: sajnálom, hogy 
a múltkor úgy fogadhattam, de azóta az apám körül is vál
tozott a helyzet, tehát a jövőben jöhet majd. Most azonban 
mást ajánlok, s ha eljöhetne szilveszterre, nagyon-nagyon 
örülnék neki, hogy ne azt írjam, boldoggá tenne. Kérem, 
hogy amint lehet, hívjon fel, amit meg is tesz. Elképzelésemet 
nagyszerű ötletnek tartja. Különben ettől függetlenül Mama 
is biztat: hívjad Mártát.

így készülök hát életem első házon kívül töltendő szil
veszterére. Rajtunk kívül Karesz Jenőt hívja még, Évivel vagy 
Katival, ugyanis egészen az utolsó pillanatig bizonytalan, 
ki is lesz a partnernője: a felesége-e vagy a szeretője. Aztán 
mégis az utóbbi. Ezenkívül meghívja még P. Mikit és fele
ségét, meg is ígérik a jövetelt, aztán mégsem jönnek el. Na, 
és magának is kiszemel egy partnernőt, úgy emlékszem, 
újsághirdetés útján ismerkedik meg egy „bomba nőnek” 
nevezett, fiatal, elvált asszonnyal, nagyban készül rá, ám a 
hölgy az utolsó pillanatban lemondja a látogatást, nyilván 
másvalaki mellett dönt. így történik meg, hogy Karesz végül 
partner nélkül marad.

Persze amolyan batyubál alapon hozzuk össze az estét. 
Én egy üveg vörösbort s egy üveg Cezar vinjakot viszek. 
Mártának ajándékba csokoládét és egy üveg kölnit. Meg házi 
sütésű sós stanglival is hozzájárulok még a készlethez.

Karesz úgy hét körül jön el értem. Kérdésemre, hogy 
a többiek ott vannak-e már, azt a választ kapom, hogy: 
„Mindenki...” P. Mikiék kivételével. Lehet, hogy még jönnek, 
mondja útközben. Ha nem, „le vannak szarva”... Bátyja



kertjében, miközben elhaladunk a háza mellett, felhívja 
a figyelmemet a kis, színes villanyégőkkel díszített kará
csonyfára -  valójában a kertjének egy felékesített fenyőjére. 
Ugyanilyen fogad az ő udvarában is. Bentről bömbölő zene 
hallatszik, Jenő a sztereó berendezését próbálgatja.

„Segítsek?” -  kérdezi Márta, az ajtókeret világos hátte
rében megjelenve, amikor a küszöbnél megtorpanunk. De 
aztán hívásunkra Jenő is felbukkan, ő segíti át a tolókocsit. Kis 
ideig a konyhában tartózkodunk, itt rakodunk le, adom át a 
hozzájárulást Karesznak. „Ezt neked hoztam” -  adom át Már
tának a csomagocskáját. „Nagyon örülök, hogy eljöttél, ki se 
tudom mondani, mennyire” -  mondom neki, amikor kis időre 
egyedül maradunk az előre megterített asztal mellett. Ahogy 
hozzám simul, forrónak érzem az arcát, mintha máris lázban 
lenne. Aztán a belső, félhomályban lévő szobába megyünk. 
Aperitifet, töményét iszunk, Jenő bosszankodik, amiért ott
hon felejtette a barackpálinkáját, kész lenne motorra ülni, és 
kimenni a tanyára érte, de lebeszéljük. Kati tánclépéseket tesz, 
aztán felkap egy ruhát, és eltűnik a fürdőszobában, ahonnan 
nadrágról szoknyára váltva kerül elő. Márta is kimegy egy 
kicsit: „Megnézem, mit kaptam.” Aztán Karesz anyja jelenik 
meg: „Nem jöttél a libáért” -  mondja a fiának. „Juj, sanya (ez 
az édesanya rövidítése), elfelejtettem!” Valóban, pedig útköz
ben is mondta már, hogy utána mindjárt vissza kell mennie 
érte. A liba különben Jenőtől származik, a Lili, mint a gazdája 
mondja. A pecsenye így kissé kihűlt már, de ez senkit se zavar. 
A libán kívül van néhány malacdarab is, ezek nyilván Marcitól, 
Karesz bátyjától valók. A vacsoránál Márta asszisztál nekem, 
vágja össze a húst, érezhetően odaadó szeretettel.

Vacsora után két részre szakad a társaság, mi, Mártával 
a belső szobába megyünk, a többiek az elülsőben maradnak,



tévét néznek, beszélgetnek -  közben a zene szól, a sztereó 
berendezés a magnóval a mi szobánkban van, ahol csak 
gyertya ég. Az egész egy kicsit mintha a mi számunkra lenne 
megrendezve így. Asztalbontáskor Karesz meg is kérdezi, 
hová akarunk menni. Mondom, hogy egy időre be, beszél
getni. Az ajtó közelében helyezkedünk el, de úgy, hogy a 
többiek nem láthatnak bennünket, annak ellenére, hogy az 
ajtó nyitva marad. „Csak ezt tedd közelebb, és megleszek” 
-  mondja Márta Karesznak, az egyik fotelra mutatva.

Hosszú időn át szeánszozunk, többször is abba akarjuk 
hagyni már, de mindig újra kezdjük, több mint három órán 
át gyötörjük egymást. Sehogy se tudok megválni a mellétől, 
hátulról többször is lehúzom a harisnyabugyiját, sima pár
nái most valahogy tettebbnek tűnnek. „Két szalagot fogsz 
találni -  figyelmeztet -, tettem be egy tampont, már véget 
ért, csak a biztonság kedvéért...” Aztán megkérem, forduljon 
meg, hosszan végigpuszilom. „Jaj te, mindig levetkőztetsz. 
Mindig ott hagyod a nyomodat a testemen.” Óvatosságból 
figyelmeztetem, hogy a terepjáró felbillenhet: „Most vi
gyázok, akkor felültem. (Valójában a billenés nem akkor 
történt.) Jaj, hogy mit csináltunk, jobb, ha nem is beszélünk 
róla...” Amikor kis ideig hátul, a nyakamat csókolja, olyasmit 
kezdek érezni, ami egészen csodálatos, az extázishoz vezető 
lehetne, ha tovább folytatná... Én iszok többet, de részegnek 
egy pillanatig sem érzem magam. „Jaj, te, mindjárt levetkőz
tetlek” -  mondja, mikor már ki tudja, hányadszor kezdjük 
újra. A vége felé a melltartójának pántja is elszakad. „Éppen 
azon gondolkoztam, hogy levetem. Látod, mit csináltál, hogy 
menjek most ki?” -  végül is a melltartót a blúza alá rejtve megy 
ki a fürdőszobába.



Senki se zavar bennünket, mintha csak a legtermésze
tesebbnek vennék a történteket. Jenő egyszer bocsánatot 
dörmögve bejön, a magnót igazítani. („Anyád kínja” -  dör- 
mögöm vissza.) A szünetekben beszélgetünk: még az elején 
kérdezem meg, hogy sikerült otthonról elszabadulnia. Elég 
könnyen, az anyjának van egy meglehetősen rámenős, szóki
mondó barátnője, ez ripakodott rá az anyjára, amikor előtte 
szóba került, hogy Márta máshol szeretne szilveszterezni: 
„Fiatal, hadd menjen! Mit akarsz, hogy mindig a szoknyá
don üljön?!” De hogy velem akar szilveszterezni, azt persze 
nem mondta, valamelyik barátnőjét említette.

„Vegyem fel a szép ruhámat?” -  kérdezi, mikor a fürdő
szobába indul. „Vedd!” -  mondom, úgyhogy egy rozsdabar
nás kisestélyifélében tér vissza, mielőtt az éjféli koccintás 
Kati pezsgőjével kezdetét veszi. „Ó!” -  kiált fel Jenő tréfásan, 
mikor meglátja. Valamennyien összecsókolózunk éjfélkor, 
a Himnuszt hallgatjuk Pestről, de az elnök Losoncit lecsa
varjuk. „A Himnusz” -  mondja Karesz áhítattal. Amióta a 
balsorsa elérte, szívesen viselkedik úgy, mintha csak igazolni 
akarná az ellene felhozott vádakat.

Jenő szalagjáról egymás után hangzanak fel a jobbnál 
jobb számok. Néhány ismert világsláger mellett a Volga, 
Volga férfikarra, az Alekszandrov együttessel stb. „Erősít
sétek fel!” -  mondom, amikor a szabadságkórus hangzik fel, 
a Nabuccóból. „Nem értem, miért nem ezt tették meg olasz 
himnusznak” -  jegyzem meg. Mire Karesz: „A világ legszebb 
himnusza lenne.” Márta most is mellettem ül, a többiek tá
volabb, a heverőn, úgyhogy, amint előre hajolva hozzám dől, 
becsúsztathatom ruhakivágásán a kezemet, nem vesznek ész
re semmit, nem figyelnek ránk. „Jaj, hogy milyenek vagyunk, 
a többiek milyen rendesen viselkednek...” Valóban, Jenő és



Kati békében vannak, de hát, mint megjegyzem: „Ők akkor 
vannak együtt, amikor akarnak.” „Hiába, nem lehet” -  súgja 
később Márta. Mármint abbahagyni, „rendesen viselkedni”. 
Később négyesben csárdást táncolnak, de aztán, kissé ked
vetlenül, abbahagyják. Aztán Jenő ráz is egy kicsit Katival. 
De azért megjegyzi, hogy nem tudott igazán jó hangulatba 
lendülni, hiába igyekezett feldobni magát. Valószínűleg a 
két asszony közötti fonák helyzete is árnyat vet rá, Katival 
van, de azért úgy tetszik, Évi is állandóan ott kísért a gon
dolataiban. Még az elején megjegyzi: „Lehet, hogy tíz után 
az Évi is megjelenik...” Kareszhoz egymás után érkeznek a 
jókívánságokkal teli telefonhívások. Főleg csajoktól, Pestről 
is, de innen, helyből is, a Juliskájától.

Márta mindvégig jó hangulatban van. Eltekintve attól, 
ami nem „normális”, a rám fonódó érzéseitől, a velem való 
játéktól, minden tekintetben kiegyensúlyozottnak látszik, 
ezúttal különösen hangosnak sem mondható. Arról is be
szél, hogy most már komolyan nekifog a tanulásnak, ezért 
egyhamar nem is jön újra. „Csak most még ide eljöttem.” 
És ez a „még” is annyira gyanús mindössze, amennyire 
mindent a későbbi tragédiával hozok kapcsolatba. Amikor 
háromnegyed három körül hazamegyek, indítványomra a 
társaság testületileg hazakísér. Mártát akkor látom utoljára, 
amikor a kapuban elválok tőle. Tata nyit kaput, de mint 
később mondja, fel sem ismerte Mártát a sötétben.

Pedig tudott róla, hogy együtt leszünk. Mama mondta 
neki este, mikor elmenni készültem (ezt borotválkozás 
közben hallottam meg a fürdőszobában): „Ügy vedd, hogy 
a Márta is itt lesz!” „Mikor?” -  hökken meg. „Hát most, a 
Karcsinál.” „Az más, már azt hittem, elrontja az estémet.” 
Pedig hát látja, hogy Kareszhoz készülődök.



Karesztől tudom meg, hogy a társaság még fél nyolcig 
együtt marad. Utána Jenő és Kati a tanyára mentek, ők pe
dig aludni tértek. Márta délben indult Topolyára, s onnan 
haza. Amint később, a leveléből megtudtam, lefekvés után 
sokáig ébren volt még. „Gondolatban veled voltam még, 
velem voltál.” Én soká vele voltam még -  nem sejtve, hogy 
ez volt az utolsó találkozásunk, hogy még ha nem is akarom, 
végérvényesen „velem marad”.

Néhány nap után hív fel telefonon, sajnos nem tudom, 
azt megelőzően-e, hogy a levele megérkezik, vagy az után, 
de élőszóban is ugyanarról esik szó, amiről a levélben. Főleg, 
hogy miképpen jutott el Topolyára, Anikó barátnőjéhez, a 
hirtelen támadt, heves északi szélben, hóviharban. S olyasmi 
dereng, hogy megkérdeztem: „Tanulsz?” S hogy a válasz: 
„Még nem.” Ezután írom neki azt a levelet, amelyben arra 
kérem, írjon részletesen a problémáiról. Erre nem válaszol, 
ha jól emlékszem. Magyarországon jár közben, s hazaérve 
küldi Zomborból a csomagját, ajánlva, egy kis olvasnivaló
val -  különböző lapok. Ekkor vizsgáltatta volna meg magát, 
ha igaz a betegségre vonatkozó feltevés. Úgy emlékszem, 
onnan is jön tőle egy üdvözlőlap, kör alakú borítékban. 
Újabb, utolsó előtti hívására már mindenképpen február 1-je 
után kerül sor, miután elküldtem neki a Hallgatás dedikált 
példányát. Tekintve, hogy Á. Karcsi és B. Pista csak január 
27-én hozzák el a tiszteletpéldányokat, azaz hármat csak a 
nekem járó 15 darabból, s nem is valószínű, hogy mindjárt 
ebből küldtem az övét. Valószínűbb, hogy ez csak azután 
történt, hogy Pista elhozta néhány nap múlva a többit is. 
Mindenesetre február első fele lehetett.



Miután megköszöni a könyveket, s mondja, hogy jó 
ideje várt már a vonalra a postán, szava elakad, érzem, hogy 
nehezen lélegzik, levegő után kapkod, érezhetően könnyek
kel küzd. „Különben hogy vagy? -  kérdezem. „Jaj, nagyon 
rosszul, nem megy a tanulás, krízisben vagyok.”

Kérdésemre, hogy mi a baj: „Nem is tudom megmon
dani.” Kérem, hogy írjon arról, mit is jelent ez a „krízis”. 
(Megkérdezem azt is, megkapta-e a levelemet, amelyben 
szintén erre kérem.) Pár pillanatig mintha habozna, aztán 
nagyon határozottan: „Nem, erről nem írok semmit” „Hát 
akkor próbáld meg összeszedni magadat” -  mondom erre, 
s közben érzem, mennyire közhelyszerűen hangzik ez. „Ezt 
kellene valahogy” -  mondja erre. „Olyan jó a hangodat halla
ni” -  mondja még. Aztán: „Csillagom...” -  s félreérthetetlenül 
elcsuklik a hangja. „Hát akkor, szia!” „Szia.” Illetve nem 
tudom biztosan, nem a „csillagom”-mai végződött-e.

Mindenesetre nagyon aggódom, arra gondolok, annak el
lenére, hogy a válság okairól nem hajlandó írni, mégis írnom 
kellene -  mert érzem, hogy itt valami komoly dráma húzódik 
a háttérben. Épp csak nem tudom, mennyire én vagyok ennek 
az oka. Igaz, ez hihetetlennek tetszik, de hát az is hihetetlen, 
ami történt. Épp ezért, ha így van, jobb, ha békében hagyom, 
nem tartom melegen, engedem lehűlni stb. Többször mégis 
arra gondolok, papírt kérek, talán Gyöngyi barátnőjének is 
írhatnék, figyelmeztethetném, hogy komoly baj van, vagy 
az anyjának. Esetleg Cecil néninek szólhatnék... Ám múlik 
az idő, és semmit sem teszek, beletemetkezem egy kisre
gény írásába, régi elképzelésemet szeretném megvalósítani, 
regényt írni Dec Brown könyve alapján Jack kapitányról, a 
modokok főnökéről. Úgy érzem, megindult, s közben azzal 
nyugtatom meg magam, hogy túlságosan dramatizálom a 
helyzetet. Aztán megkapom a Híd-díjat.



Számítok a hívására a gratulálók közt. Hétfőn jelentkezik: 
„A Híd-díjhoz szeretnék gratulálni” -  mondja. S megjegyzi. 
„Ezt mostanában fiatal íróknak is odaítélik?” Nem tartom 
túl fiatalnak magam, ezért lep meg a kérdése kissé. „Miért?” 
-  kérdésemre azt feleli, hogy: „Mert rendszerint öregek kap
ják.” De mindjárt az elején azt is megjegyzi, röviden szeretne 
beszélni, mert ezúttal magánlakásból hív, s nem szeretné, 
ha a számlájuk felmenne. (Utólag tudom csak meg, hogy 
Gyöngyiéktől hívott.) Hangja most valahogy elevenebbnek 
hat, mint a múltkor, úgyhogy megnyugszom egy kissé, iga
zolva látom, hogy az előző alkalommal rémeket láttam.

Egyedül vagyok éppen, amikor hív, úgyhogy szeretném 
megkérdezni, mikor láthatom, sőt mivel az öreg kórházba 
készül, hívni is szeretném, arra gondolok, hogy egyedül 
leszek Mamával (Gitta néni szintén kórházban), nyugodtan 
jöhet, még csak Karcsihoz se kell átmenni, hogy nyugton 
lehessünk. De Tata sajnos bejön, Géza öcsém hívására 
számít, leül, úgyhogy a beszélgetést nem folytathatom úgy, 
ahogy elkezdtem -  illetve folytathatnám, csak hát a „sze
mérmességem”, a gyávaságom, megakadályoz benne, hogy 
akár egy kis gyengédséget is mondjak. „Különben hogy 
vagy?” -  kérdezem felületesebb hangnemre váltva. „Hát nem 
a legjobban -  válaszolja -, még mindig krízisben.” „Ugyan, 
hagyd már a fenébe azt a krízist!” -  felelem erre, mire kurtán 
felnevet. Aztán még: „Olyan jó a hangodat hallani!” Mire 
én: „Nekem is.” Aztán: „Hát akkor, szia.” „Szia!” -  hallom 
a kagylóban, hogy kicsit szomorkásnak tetszik ugyan, de a 
legkevésbé se gondolok arra, hogy utoljára hallom. Bosszant, 
hogy nem beszélhettem úgy, ahogy szerettem volna, s nem 
mondhattam el, amit akartam, de azt tervezem, hogy amint 
Tata elutazik, írok neki (Gyöngyi címére), és hívom. „Ki volt 
az?” -  kérdezi az öreg. „A Márta” -  mondom. Halkan egy



„basszameget” dünnyög, és tudomásul veszi. Főleg azért 
bosszankodik, mert Géza mindeddig nem jelentkezett, s 
valami mondanivalója is lenne neki.

Pár nap múlva apám elutazik Kamenicára. írhatnék, 
de a Híd-díj körüli hercehurca leköt. Sőt amikor B. Győző 
igazgató aziránt érdeklődik, kiket szeretnék meghívni az 
átadásra, Márta nevét kihagyom. Főleg, mert úgy tervez
zük, Tata is lejön Kamenicáról, s félek, hogy Márta jelenléte 
elrontaná a hangulatát. Amilyen beteges ellenszenvvel vi
seltet iránta, nagyon is elképzelhető. Annál is inkább, mivel 
egy kicsit magam is attól tartok, Márta ott is túlságosan 
előtérbe szeretne kerülni, talán még feltűnést is keltene. 
Ilyenféle meggondolások akadályozzák meg, hogy az ő 
neve is rákerüljön a Győzőnek írt listára. Mulasztás, szintén 
amolyan gyáva, kényelmi meggondolás -  pedig talán még ez 
a meghívó is életkedvet adhatott volna neki. Ha megkapja. 
Amennyire azonban másoktól tudom, hogy mikor kapták 
meg a meghívókat, minden jel szerint késve érkezett volna 
meg. Szegény anyja szomorkására csupán.

Március 28-án érkezik az öngyilkosságát hírül adó tele
fonhívás.

(Befejeztem július 5-én, csütörtökön.)



ÁLNAPLÓ A NAPLÓBAN

Mire jó az utószó? Eligazít, megmagyaráz, beavat... ? Vagy a 
sok közül csupán egy olvasói élmény, vélemény leírása?

Az olvasó megszokta, s magától értetődő egykedvűség
gel el is várja, hogy az író mindentudó legyen; meggyőzően 
érezzen bele bármilyen korú és nemű figura leikébe, ismerje, 
játssza és játszassa el az összes szerepféleséget... A könyv 
kíméletlen lapozgatója Hector és Achilles párbaja olvastán 
közömbös aziránt, hogy egy vak énekes szórakoztatja őt, 
még az sem érdekli, hogy az író pár ezer éve vagy tegnap 
örökítette meg a sztorit.

A megboldogult és „életrajz nélküli” szerzőnek már nincs 
módja védőbeszédet tartani műve fölött; annak önmagában 
kell megállnia. Ám ha a sors kegyéből egy-egy vallomásos 
kedvű író életének csaknem minden percét ismerjük, vétek 
nem kikutatni és felmutatni az életmű és az életrajz össze
függéseit.

Varga Zoltán tizenhét éven át vezetett krónikája nem 
nyújt bepillantást az író érzelemvilágába és magánéletének 
titkaiba.

Szinte agyonhallgatja saját szerencsétlen testi állapotát, 
hároméves korától bénaságban leélt életét. Rokkantságát még 
azokkal is feledtetni tudta, akik szemtől szemben ültek vele. 
Helyzetével nem kívánt azonosulni, s a megírtak modellje
ként is ritkán szerepel. Kivétel az Emlékek lendkerékkel című 
gyermekkort idéző, pár oldalnyi memoár, amely szerkesztői 
felkérésre készült az Új Symposion 1987/9-10., otthon témájú



számába, továbbá az 1999-ben, az író életében utolsóként 
megjelent önéletrajzi regénye, a Bábel árnyékában. Ennek 
töredékben maradt folytatását a Híd folyóirat közölte.

Az itt tárgyalt mű esetében a szerző testi-lelki portréjá
nak ismerete különös jelentőséggel bír, éppen ezért álljon 
itt az író-magánemberről készült elnagyolt rajz egy elfogult 
kortárs és barát tollából, aki ezt a kis dolgozatot az Utónapló 
Kareszáként is aláírhatná.

A kerekes székében ülő írót a gyerekek többnyire tör
pének vélték, pedig csupán lábszára volt fejletlen és föltűnően 
rövid, vékony, boka tájt kissé megvastagodott. Törzsét tudta 
mozdítani, így némi imbolygó fészkelődéssel kényelembe 
helyezkedhetett ülőpárnáján. Jobb keze használhatatlanul 
csüngött, s azt képes volt elevenebb balja mindössze három 
ép ujjával megragadni, s a kiterjedt has fölötti asztalkán 
elfektetni. Azzal a három mozgatható ujjal írta meg közel 
húsz kötetnyi életművét, azt nyújtotta kézfogásra, azzal 
érintette meg kedvesét.

Nyakmozgása, arca, mimikája nem tért el a normálistól. 
Kerek, telt arca jóképűnek, feje testének együttesében jó 
formájúnak volt mondható, amihez hozzájárult zöldesbarna 
szemének megnyerőén barátságos, bizalomkeltő tekintete.

Együttérzésre kész természete, finom modora, műveltsége 
és elméssége minden rendű-rangú barátot szerzett neki.

Ám tudott látványos indulatra is gerjedni, felcsattanni 
-  az indulat az ihlettel rokon -, mégse volt haragtartó; csak 
panaszos, már-már síró hangon méltatlankodott, s hamar 
megengesztelődött.

Művészi lelke és köznapi énje között gyakran érthetetlen 
és áthatolhatatlan határ feszült (amitől a legnagyobbak -  
Goethe, Victor Hugó és sokan mások -  sem voltak mentesek);



alkotói felszabadultsága, liberalizmusa távol állt magánem
beri, svábosan kispolgári, konzervatív életszemléletétől. (Ez 
tetten is érhető teljes, egyidejű naplójának részleteiben.)

Bevallott élvezetközpontúságával elégtételt vett a vele ki
babráló természeten; gurman volt, örült a szesszel koccintó 
látogatónak és dohányzott. Életében a nők és a nemiséggel 
járó kellemességek is fontos szerepet játszottak.

Lelki mannáért jártak hozzá a lányok, amit mindig meg 
is kaptak, olykor érzéki ingerek kíséretében. Igaz, körülte
kintő óvatosságának köszönve tolakodó mohóságról nem 
vált hírhedtté. Valaki azt állította, hogy épen nem író, hanem 
menő szoknyapecér lett volna. (Csakugyan: Kierkegaard A 
csábító naplójában szintén arról beszél, hogy amikor a csak 
szellemi táplálékon élt férfi egy napon levetette szellemi 
ábrázatát és földi testbe bújva érzékeinek rabja lett, életútja 
jeltelenül, nyom nélkül folytatódott.)

A mi hősünk -  szerencsére -  nem részesült csömörbe 
fúló örömökben; a sajgó hiány, a megkoplalt érintés és a 
nemi ínség ihlető hajtóerőként sarkallta művek kihordására. 
Sóvárgásának alanyai között több hölgylátogatója szerepelt. 
Egyiküknek köszönhető a strindbergi csúcsokat megköze
lítő Búcsú című dráma.

Igaz ugyan, hogy ismereteit jobbára olvasmányaiból me
rítette, ugyanakkor mindig óhajtotta a személyes, gyakorlati, 
„bőrközelin tapasztalatok gyűjtését, és kapható volt kalandos
nak ígérkező utazásokra, nyüzsgésre a társasági életben.

Az Utónapló... cselekmény váza a következő: egy moz
gásképtelen, szüleitől függő író viharos gyorsasággal intim 
közelségbe kerül a hozzá hasonlóan önállótlan, a maga 
gátlásaitól is szenvedő, egyetemi tanulmányaiban megre



kedt, labilis lelkületű lánnyal. Bulváros hazugság lenne azt 
állítani, hogy a tolószékből szárnyaló szerelem szökkent az 
égbe. A férfi szigorú önelemzéssel már közvetlenül a hódítási 
diadalérzeten túl kapcsolatuk zsákutcáját is fölismeri.

A Márta-regény kísérteties rokonságban áll két író- 
fejedelem, Krúdy és Márquez egy-egy kisregényével, Az  
útitárssal és a Bánatos kurváim emlékezetével. Mindhárom 
mű férfihőse első személyben mondja el hódítási történetét, 
és a -  nemi erkölcseikben -  link alakok egytől egyig méltat
lanok kiszemelt áldozatuk kegyeire. A klasszikusok figurái 
túl korosak, kalandor nőfalók... Egészen utolsó csínyükig: 
Krúdynál éppúgy, mint Márqueznél egy örömházi légyotton 
tizennégy éves szűz „betörésére” spekulál a pasas, ám egyik 
is, másik is önként lemond a birtokba vételről, és jellemében 
megtisztulva, megnemesedve beleszeret a lánykába. (Eszténa 
végül anyjától összezavarva a téli folyóba ölte magát, míg a la
tin kisasszony talán csak az agg tárcaíró képzeletében élt.)

Az Utónapló... Mártája meglehet, se nem szűz, se nem 
szűzies, de gyermekien elesett, sérülékeny, és az ő intelligens, 
nyomorék lovagja kezdetben tán meg is veti -  amiként még 
rokoni, baráti körének csetlő-botló, önsorsrontó alakjait is 
gúnnyal kifigurázta -, mindenesetre szexuálisan kihasznál
ja, ám végül ez a Don Juan is szerelembe esik.

Irodalmunk ritka szerencsés pillanata volt az, amikor az 
író Varga Zoltán együttérzőn hajolt különös sorsú, sajátos 
állapotú és hihetetlenül egyedi történetű, magánember 
önmaga fölé, és feldolgozásra méltó témát merészelt látni 
tulajdon élményeiben.

A kötetünkben közreadott mű szerzője kísértetiesen 
hasonlít a történet első személyű elbeszélőjéhez, csaknem 
azonos vele, de mégsem egészen... Az események is szinte



pontról pontra úgy zajlottak le a valóságban, ahogyan a 
könyv lapjain előttünk leperegtek.

Azonban még a történéssel egyidejű naplózás sem jelenti 
csupán a hiteles tények összegereblyézését, hiszen a közel
múltra, a tegnapra vagy a búcsúzó mára visszaemlékező 
elme szigorúan válogat a feljegyzésre érdemes dolgok között. 
Ez a szűrés, rostálás, megtartás, elvetés... -  az alkotófolyamat 
jellemző ismérve. Még inkább vonatkozik ez a tudatosan 
megkomponált írásra. Eszerint a jelent megörökítő napló 
sem tekinthető csupán művészi érték nélküli, szimpla do
kumentumnak, ahhoz pedig nem fér kétség, hogy a régebbi 
időszakot felidéző utónapló valójában álnapló, azaz igazi, 
szabályszerű műalkotás.

Az Utónapló... intimitásban, gyónásban, vallomásban 
mindent bepótol, ami addig kimaradt Varga Zoltán életmű
véből. A bőséggel sorjázó párjelenetek merészen részletező 
ecsetelése már-már a pornográfia határát súrolja, de az író 
mindvégig megengedhető módon él a művészi megjelenítés 
eszközeivel, anélkül hogy jóízlést sértő túlzásokba billenne.

Márta fölbukkanásáig az író a higgadt értelem talaján 
állott, és lelke mélyén később is lenézi az egyensúlyát nem 
lelő lányt; a szellemi teremtés elhivatottjaként talán még ön
maga ellen is háborgott, amiért ő is annyira kiszolgáltatottá 
vált tulajdon érzékeinek.

. Ebből a csapdából csak Márta öngyilkossága szabadí
totta ki.

Mire jó az utószó? Eligazít, megmagyaráz,
Vagy a sok közül csupán egy olvasói élmén 
leírása?

Vicéi Rirolylü
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