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B E R E T K A  F E R E N C  1955-ben született 
Péterrévén. A z  óbecsei gimnáziumban 
érettségizett, majd a Bölcsészettudományi Kar 
magyar nyelvi és irodalmi tanszékén szerzett 
oklevelet.
Irodalommal középiskolás korában kezdett 
foglalkozni. Elbeszéléseivel töb bször  díjat nyert 
a középiskolások  becsei vetélkedőjén, majd 
1975-ben a M agyar Szó jubileumi 
novellapályázatán első, 1977-ben a Majtényi 
Mihály novellapályázaton harmadik díjjal 
tüntették ki.
A z  Ú j Sym posion szerkesztőségének tagja, 
Óbecsén középiskolai tanárként dolgozik.
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HAJNALBAN KÉK VONATOKKAL 
ÁLMODOM

Hajnalban kék vonatokkal álmodom, melyek öt órakor indul
nak zötyögve. Hatalmas gyomrukban hideg és visszatetsző, bun
dába bújt emberek merednek a jellegtelen űrbe. Újságpapírba 
csavart kapadohány sűrű füstje nehezedik a fapadok lécei közé, a 
kerekek küllőire, a »Köpködni tilos!« táblára, a bundás emberek 
kék arcára, a kemény vonású kalauz sapkájára.

A kék vonatok hajnalban elindulnak. Egyenként, sorban. A 
fülkék emberszagú levegőjében súlytalanul lebegnek a korán félbe
szakított álmok fel-felbukkanó foszlányai. A folytonos egymás
utánban gyújtott cigaretták füstje nyugati nagyvárosok ködeként 
morcolja a pihent szemek üdeségét. A megnyugvást áhító izmok 
időnként elernyednek, bóbiskol a korlátok közé szorult gondolat, 
a havonta mosott fejek korpája homokórák egyhangúságával hul
lik egy esküvői kabát molyette gallérjára. Kék útitáskából fok
hagymás kolbász szaga kandikál, fél oldal szalonna rezignáltsága, 
két fej vöröshagyma. Az asszony sóletot főzött tegnap, egy be- 
főttes üveg falait álmosan és rekedten taszítják a tetovói bab duz
zadt szemei. A W. C . melletti pádon megelevenednek a magyar 
kártya ismerős lapjai, s hozzájuk sok füst meg pálinka.

A kék vonatok hétfőnként szürkékké válnak a füsttől, bátrakká 
és erősekké a vasárnapok nyugalmától, a megnyert és elveszített 
futballmeccsek izgalmától, az asszony kezének simogatásától, a 
százszor hallott »vigyázz magadrá!«-tól, az újra vallott vallomá
soktól, az elválás unott és visszajáró fájdalmától.

S a kék vonatok mennek, mennek, mennek.
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Boldogok a filmrendezők és az álmodok. Ók újra tudják te
remteni a kék vonatok hidegségét. Mert a kék vonatok a filme
ken és az álmokban léteznek csak igazából. Pedig kékre kellene 
festeni minden mozdonyt, vagont vagy sikoltozó sínbuszt. Olyan
ra, mint a filmekben, meg az álmokban meg a hajnalok kékes 
vörösében. Hogy fázzon tőlük, aki rájuk néz, fázzon tőlük a 
Belgrád-Trieszt vonalon utazó viszonteladó, a fekete Mercedesben 
ülő diplomata és az i$, aki még sohasem utazott másodosztályú 
vagonban, s nem tudja, milyen fogvacogtató látvány a füstbe 
burkolózó köpet a padlón, s a sohasem tisztított W. C.-k rozs
dája. Mert a kék vonatok párája maga a dermedtség.

Hajnalban kék vonatokkal álmodom, minduntalan. S fázom tő
lük, mint annak idején az idénymunkásokat szállító buszoktól, 
a munkáslányokat fogdosó bandagazdák vigyórától, a magukat 
kiszolgálók megalázkodásától, s a forróságtól, mely délben nya
kunkra nehezedett, hogy ízekre szedje bennünk a vágyakat és az 
érzelmeket.

Fürtökben szakadt rólunk a verejték, ahogy lemaradoztunk 
a sorban. Mellünkből olykor kiszakadt valami. Talán egy nyaláb 
elszántság és életkedv.

A kék vonatok pedig újra és újra felzakatoltak melletünk.

Messzi utakra indultak ilyenkor, mint mindig, s mi úgy véltük, 
lemaradunk róluk: magatehetetlenül, elkeseredetten, de megpró
báltunk felkapaszkodni lépcsőikre. Ujjainkkal görcsösen szorí
tottuk a levegőt, tenyerünkön végeláthatatlan napok iszapjaként 
érdes-fájó keménységek képződtek, de kapaszkodtunk a kék vo
natokra, a hajnalban induló kék vonatokra, melyektől fáztunk, 
mint az idénymunkásokat szállító autóbuszok benzinfüstjétől, 
meg a munkáslányokat fogdosó bandagazdák vigy órától.

A kék vonatok pedig robogtak, robogtak. . .
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Ne ébresszetek fel, ,hadd álmodjam újra őket! Fontos nekem. 
A kék vonatok fülkéiben találom magamat és mindent, ami közel 
áll hozzám: a fiatalságom, a vágyaimat, terveimet, titkon óhaj
tott óhajaimat, s talán téged is, ki együvé mosódsz a kék vona
tokkal. Lehet, hogy nem is ismersz, az nem fontos. A kék vona
tok közel hoznak minket egymáshoz, de el is választanak ben
nünket fázós ködükkel egy átláthatatlan utca két oldalára, kényes 
viaduktok feneketlen szakadékába. (Ugye, olyan itt, mint a mesék 
poklában: kékkő maró oldatában mállik le rólunk a levedleni 
való por.)

A kék vonatok egyre csak mennek, mennek. Kocsijaik gyom
rában emésztődünk: a pálinkás dohányfüst enzimként erjeszt min
ket. Magunk sem érezzük tisztán a kártyalapok simaságát, meg- 
részegülünk a kék vonatok levegőjétől, a bundás emberektől, meg 
ettől a mindent belepő füst-emulziótól. Megragadnánk a kolbász 
imbolygó szagát, a vöröshagyma kiállhatatlanságát, megundoro
dunk a köpettől a padlón, de a kék vonatok tovább robognak.

Azután megszokottá válik minden. Kívánatossá válik a füst, 
mert úgy érezzük, a kék vonatok meg ez a szag egymáshoz tar
toznak, mint ahogy egymáshoz tartozunk mi is, akik fáradtan 
ülünk ezeken a kemény fapadokon.

Egyre távolodunk, távolodunk, de magunk sem tudjuk, hon
nan és meddig. Megyünk, és ez a lényeg. Talán hegyek közt 
visz az út vagy síkság sarán? Nem figyel fel rá senki. A kék vona
tok kirekesztik a tájat. Az álmosságtól, a vasárnapok részegségei
től vemhes fejek önmagukat próbálják felfedezni itt, e kék vona
tokon, melyek tovább mennek, egyre csak tovább. S velük mi is. 
Utunknak nincs eleje és nincs vége. Csak út van, meg a vacog- 
tató kék vonatok, melyektől fázunk, mint az idénymunkásokat 
szállító autóbuszoktól, a munkáslányokat fogdosó bandagazdák 
vigyorától, s a forróságtól mely régen a nyakunkba szakadt, hogy 
darabokra tépje bennünk a vágyakat.
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A kék vonatok egyre csak mennek, mennek, a vöröses hajnal 
hidegségében valamerre, egy nevenincs vidékre, mely itt van mel
lettünk, s messze, mint a végtelenség.
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KÖRÖK ÉS FALAK

Zárt körökből áll világunk: önmagukba visszatérő kemény és 
merev pontocskákból. Szorosan egymáshoz lapuló pontocskák
ból, közéjük befurakodni nehéz, ahogy nehéz szöget ütni a 
konyhasó kócmadzagra rakódott kristályai közé. Abszurdum.

A vasárnap délre szagló főutcán végigrohanva, nagyokat szip
pantva a tűzhelyen gőzölgő húsleves megtáltosodott illatából, 
a búzasárgán sütő nyári napfényből s a hozzá tartozó vasárnap 
déletőtti magyarnóta-mennyiségből (Muzsikaszó-jókívánság), 
a kört alkotó pontocskák közé való befurakodás ki tudja há
nyadszor kudarcot valló próbálkozása szülte enyhe keserűséggel, 
az egyik sarkon meghökkenve nézek magam elé: balgaság.

Egyszer megpróbáltam megmászni egy falat: a szögesdrótok, 
széttört szódásüvegek rárakott darabjai felsebeztek. Bevágták ka
romat, combomat, vérem kört rajzolt a földre. Vörös, tüzes 
kört maga elé, olyant, mely erővonalait olykor kifelé irányítja, 
olykor nekem fordulnak, hogy bőrömbe süssék pecsétjüket.

Fölmásztam a rázós pótkocsira. Ültek ott már négyen-öten. Fél
körben. Két-három asszony, lányok, fiúk, vegyes társaság. Dol
gozni akartunk egy birtokon estig, együtt. Idénymunkások. Sza
kadozott ruhában, sárosán, mert reggel eső esett. Fölmásztunk 
és nem szóltunk semmit egymáshoz. Mit beszéljünk, nem ismer
jük egymást. Lábunk közé szorítottuk az ennivalós szatyrot meg 
a vízzel telt műanyag ecetes üveget -  vagyonúnkat, a létezéshez 
pillanatnyilag legszervesebben kötődő tárgyakat. Repro-anyagot, 
ha úgy tetszik. Deszkából voltak a pótkocsi padjai -  adaptálva 
és regisztrálva személyszállítás (!) céljaira -  kétcolos plánkából, 
gyalulatlan, s az időjárástól egy ponyva volt hivatott megvédeni
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az utasokat. Ültünk bent, elmélyedve önmagunkban, talán a lé
tünk felett meditáltunk? Nevetséges. De meglehet. Ültünk úgy 
valameddig, nem sokáig, amikor egy asszony üvöltözni kezdett, 
hogy ő nem dolgozik együtt mindenféle csőcselékkel, ő meg
mondja a bandagazdának, őt okvetlen tegye a rendes munkások 
közé. Villámlottak belőle a szavak, egy pillanatra belénkszántot- 
tak, kimarkoltak belőlünk egy nyalábbal a létezés iránt érzett 
nosztalgiánkból. Úgy éreztük, mint amikor előttünk egy tál rakott 
karfiol, s a végtelenségig utált krumplis tésztát kezdik gyömö
szölni belénk. Megfogta a lánya kezét (mint vasárnap este a bál
ban, amikor ki akart menni egy fiúval levegőzni), s maga után 
ráncigái ta.

Alakuló körünk megszakadt. Két vége földigilisztaként teker
gőzött, vonaglott a levegőben, rángatódzott és olykor körülcsa- 
vargódzott a kocsiban ülők nyakán. Elszorult a torkunk, levegő
ért kapkodtunk valameddig, aztán a széttépett földigiliszta kime
rültén leolvadt a földre, valahová a pótkocsi alján leülepedett 
porba.

Az oly nehezen épülő, düledező falak összeomlottak, a konyha
só apró, fehér kristályai leperegtek az oldatba mártott zsinegről. 
A száz lábbal bennünk bizsergő nevenincs hangulat yperitpáraként 
rakódott arcunkra.

A nyílás, melyen elmentek, ott tátongott továbbra is a kocsit 
takaró ponyva mellett, várta áldozatait. És akkor lassan bezárult 
a kör. Szaggatott vonalakból tevődött össze, nem kellett senki
nek émelygős cherry brandyvel utat nyitni. Falain ferde szemek 
lézersugarai éktelenkedő nyílásokat égettek, egyik felén olykor, 
mint osztódó véglények sejtfala, behorpadt, hogy egy darabkája 
leváljon.

Nem sokáig tartott, szétomlott magától. Kiittuk kulacsunkból 
testmeleg vizünket, föltápászkodtunk egy este a pótkocsi naptól 
túlhevült kemencéjébe. Izzadságunkkal porba csöpögtettük em-
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béri voltunkat, kiaszott arccal és üres szemekkel néztünk ma
gunk elé. Hazáig nótaszóval utaztunk. Erőtlenül és tompán repül
tek ki torkunk útvesztőjéből a hangok. Sokáig együtt lebegtek 
a huzat besodorta porszemekkel, meg a késő délutáni nap karcoló 
sugárkopjáival. Aztán mint ázott röpcédula, fecske szárnyából 
kihullt evezőtoll, szeptemberi szőlőszagú nyárfalevél, ejtőernyő
vel földre dobott polyvászsák, lehuppantak a lábunk elé.

Körünkbe hideg villám csapott, falából cafatokban dobálta szét 
a téglát: megbontott egységét senki sem próbálta újra összehozni.

A soha önmagába vissza nem térő körvonal egyszerűen felszí
vódott, s felszívódtunk vele együtt mi is a kavargó, záruló körök, 
megnyíló és becsukódó kapuk, leomló és újra felépülő falak meg
állíthatatlan forgatagában.
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ABBAN AZ UTCÁBAN

Abban az utcában nem voltak házak. Abban az utcában kis fekete 
pontok voltak csupán, kis fekete pontok, melyek éjszakánként 
önnön burkukba fulladva egy sereg szentjánosbogár fényéről ál
modtak.

A szentjánosbogarak fénye nekik messiás volt: glória és vakító 
tünemény. A szentjánosbogarak nyomot hagytak rajtuk: az arcu
kon, a kezükön, a göröngyös barázdáktól kérges homlokukon. 
Zümmögésük impulzusai árnyszerű kéjjel vibráltak dobhártyáju
kon, éjfél előtti egymástkeresésük csöndes rítusai szentjánosbo
garak fényében lüktettek, nekiütődtek az öntudat korlátainak, 
olykor meredeken átvetették rajtuk magukat.

Abban az utcában nem voltak házak, mert a szentjánosbogarak 
csak álmukban keresték fel a kis fekete pontokat, melyek este el
tűntek a magukhoz hasonló sötét semmiségben. De a szentjános
bogarak jöttek, újra és újra és mindig.

A fekete pontocskák álmában.

Este, mihelyt a létezés tünet nélküli lappangássá vált.

Fényük zöldessárga volt, mint a villanykapcsoló fluoreszkáló 
gombja. Néha meg kékes és vakító magnéziumláng. A fekete pon
tocskák ilyenkor szintén színesekké váltak. Néha vörössé, mint 
az izzó vas, néha fehérré. Egészen fehérré, leírhatatlanul fehérré, 
olyanná, melyre nézni is csak a pillanat töredékéig lehet. És ilyen
kor megnyíltak előttük a kapuk, ledőltek a normák meredek falai, 
nyitva állt előttük az út a magasba.
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A fekete pontocskák ünnepelték a szentjánosbogarakat, mert 
önálló életet adtak nekik, saját, elidegeníthetetlen életet, olyant, 
amilyenre még a fekete pontocskáknak is szükségük van.

Abban az utcában nem voltak házak, nem voltak emberek, csak 
fekete pontok voltak, melyek olykor beleolvadtak a semmiségbe.

De akkor jöttek a villogó szentjánosbogarak, a mindent hozó 
szentjánosbogarak.

A néha zöld, néha vakító magnéziumfényű szentjánosbogarak.

A valóságot hangulatvilágításban tükröző szentjánosbogarak.

A fekete pontocskák kiemelkedtek a semmiségből: övék lett 
a minden.

Abban az utcában önmagukra leltek a pontocskák -  saját fényű 
parányi planétává váltak, melyen minden volt, ami kell.

Minden volt, s minden az övék: a nappalok is.

Aztán a szentjánosbogarak egyszerre eltűntek, s minden kezdő
dött elölről.

Abban az utcában továbbra sem voltak házak, sem emberek. 
Csak fekete pontok voltak, egyszerű fekete pontok, parányiak, 
hétköznapiak. Olyan örömtelen, fakó, a világból annyira kisza
kadt pontocskák, hogy hangosan még lélegezni se mertek, nehogy 
mások tudomást vegyenek róluk. Nehogy titkos »én «-jük, mely
nek tüze időnként elöntötte meleggel a bensőjüket, pellengérre 
kerüljön.

De jött az este és a szentjánosbogarak: szép álom, mely meg
nyitja a kapukat, szabad utat enged a léleknek. A bogárkák zöld 
fénye villanyrendőr villogását sejtette: szabad az út, csak előre!
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Élni egy igazi, önmegtagadó életet, szabadot, melyre bogárkák 
nélkül gondolni sem lehetett volna.

A szentjánosbogarak pedig visszajártak. Állandóan.

Jelenésekre hasonlítottak, melyektől színt kap a fekete, s értel
met a létezés.

A fekete pontocskák azonban nem tudták igazán, mennyit jelen
tenek nekik a szentjánosbogarak. Becsülték őket, nélkülük tán élni 
sem tudtak volna. Ösztönösen igényelték őket, s a szentjánosbo- 
gárkák hűek maradtak hozzájuk: visszajártak folyton, hogy újat 
hozzanak a pontocskák életébe.

Abban az utcában nem voltak házak, sem emberek, csak pon
tocskák voltak, melyek éjszakánként önnön burkukba fulladva 
egy sereg szentjánosbogár fényéről álmodtak. S nem tudták: e 
fény, mely néha halványzöld, mint a fluoreszkáló villanykapcsoló, 
néha vakító magnéziumláng, emberekké tette őket.

Megtanította őket álmodni, hogy élvezzék emberi voltukat.

Abban az utcában nem voltak házak, sem emberek, csak fekete 
pontocskák. De a pontocskák emberré váltak, mert az álmodás 
szentjánosbogarai megvilágították előttük az utat. Azt az utat, 
mely a végtelenből indul, s a végtelenségig halad tovább, egyre 
csak tovább.
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KERESEL VALAMIT

Elvegyülsz a forgatagban. Zsebedből kisiklik a hazai táj összes 
oromfala. Eddig azt hitted, kezedben tartod, szorítod, mint a kor
bácsolt arcú üveges a gittet: egy szikkadó sarú este kellett, hogy 
rádöbbenjél: zsebkendőd az a bal zsebedben, meg az aprópénz
ből maradt szánalmas ötparás, melyért nem adtak semmit, még egy 
olykor boldogítónak tűnő állj odébbot sem.

Számolod a lábad alá tévedő járdaköveket, a neonlámpa fázós 
fényétől reszkető vízcseppeket, az embereket, akik elsietnek mel
letted. Úgy tűnik, mindenki szalad melletted, rohhannak a vég
telen villanyoszlopokkal tűzdelt ösvényen, ahogy rohantál valaha 
te is az artézi kút lefolyójához az erdőbe, hogy a riválisod tele
tömje a fejed hazugsággal: erotikus mesékkel a szomszédlány 
fehér testéről. Akkor fürkésző tekinteteddel megmotoztad a bokro
kat, a szúrós szedercserjéket, a csalánokat, semmit sem találtál. 
A finom fantáziával szőtt mese ott lebegett előtted, mint egy fá
tyol, vártad, hogy egyszer lehulljon, s eléd terüljön a meztelen 
valóság. Valahogy így vagy most is: vársz arra, hogy lehulljon 
egy fátyol, pedig a valóság ott tátong előtted, bele kell zuhannod, 
keresned kell benne a rejtélyt. Azt, amely bizsergetően izgalmassá 
teszi körülötted a világot. A rejtélyt és a bizonytalanságot, mert 
sohasem tudod, mi rejtőzik a betonlapok repedéseiben, a szenny
vízlevezető csatorna átható bűzében, s a vinyakos üveg feneketlen 
fenekén.

A rejtélyt, mely olykor rátapad csápjaival bőrödre, s szipo- 
lyozni kezdi belőled azt a vizenyős valamit, amit emberi vérnek 
neveznek felétek. Belenyúlsz kabátod földig érő zsebébe, kulcso
kat keresel, hogy megnyisd magadnak az utat egy egészen kevés
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melegség felé, ami csak azért kell, hogy változást hozzon a köd- 
szitálásos hétköznapok sztereotípiájába. Nincsenek kulcsok.

A hétköznapok nyirka olykor eláztat, ragadós-nyálkás puha
testűvé változtat és a rossz vaskályhák szénmonoxidja sápadttá 
teszi arcodat. Ha fáj a fejed, s aszpirint akarsz bevenni, a klóros 
víztől felundorodik a gyomrod, ha friss levegőt akarsz szívni, 
minduntalan füstbe és szmogba burkolózol. Már magad sem tu
dod, mit csinálj, hogy végre egyszer megtaláld, amit keresel.

Azt a valamit, amit nem leltél a múlt nyáron a szederindák 
tüskéi között sem, ahol a szilvaszemű savanykás szedrek mellé 
szamóca is került. Édes, de parányi szamóca, mely barázdát kar
colt egy lány rövidnadrágos combján.

Belenyúltál a pirospöttyes tejeskandliba: markodban szétfaka- 
doztak a szeder duzzadt szemei, s a lilás lé végigcsorgott a keze
den. Olyan volt a kezed, mint egy bölléré, aki lila vérű disznót 
öl, s összegubancolja a kolbász végtelennek látszó kötélfonalát.

Kolbász. Mennyi minden eszedbe juthat a kolbászról. Korom
mal bekent kántálók, akiktől egy vacsorán halálosan megijedtél, 
s miközben a rizses savanyúlevest kanalaztad, évek múltán is ele
venen élt benned a rettegés: a csíkos rongypokrócba bújt cigány
vajda, a kártyavető cigány asszony, az egyik purdé szakadozott 
zöld ruhájának aranyszínű gombja. Meg az arcukra kent zsíros 
korom. Mondták az öregek, a zsíros kormot a legnehezebb le
mosni a bőrről. Az emlékezés pókhálójáról meg talán még nehe
zebb. Itt még a forró szappanos víz sem segít.

Rohansz az idegennek tűnő forgatagban, olykor magad is arra 
döbbensz, hogy ugyanolyan eszeveszetten rohansz, mint a töb
biek, gyors mozdulattal kerülöd ki az elébed ugró járókelőket. 
A szűk és kanyargós utcákban minduntalan a megszokott párhu
zamot keresed, s megdöbbensz azon, hogy itt a sarkok máshova 
vezetnek, s minden utcában újabb benzinfüst vár rád.
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Most talán már nem félnél a cigány vajda rongypokrócától, 
talán alábújnál magad is, talán most szívesebben turkálnál a sze
derrel telt tejeskancsóban, s keresnéd azt a nevenincs valamit, ami 
hiányzik.

Nincsen cigányvajda, nincsen kandli. Nincsenek kigondolt 
különvilágok, s megálmodott történetek. Az emlékezés pókhálója 
is lassan szétszakad néhol, csak kis darabkái lebegnek idétlenül 
és összefüggéstelenül a semmiségben. Ebbe bele kell nyugodnod, 
ha tetszik, ha nem. Mert tátong előtted a valóság: ezerfajta mézes
madzagával csalogat, várja, hogy egyszer rálépj futószalagjára, 
hogy elvegyülj benne, s kergesd a rejtélyt. A valóság bizsergető 
rejtélyeit.

Málló vakolatokat, kettéfűrészelt, nyirkos házakat, derékma
gasságban húzódó parányi ablakokat, s a tizennyolcadik emelet 
erkélyén pokrócait rázó fiatalasszonyt.

Szeretnél egyszer felkapaszkodni a tizennyolcadik emeletig, s 
az erkély korlátjába kapaszkodva lógni a mélybe, s nézni az asz
faltos út bélcsatornáiban emésztődő hétköznapokat. Ugye, mi
lyen izgalmas lenne? Olyan, mint a kántor háza elől bámulni a 
templomtornyot festő piktorra, ahogy karvastagságú köteleken 
lógva ecsetével hadonászik a magasban, s átadni magad egy irtó 
jó szédülésnek. Utána nekitámaszkodni a falnak, mert az egyen
súlyozó szervek colstok-lábai meginognak, s falhoz lapulva átélni 
egy édes zuhanást, érezni a melletted elsuhanó levegő simogatá- 
sát, lúdbőrös tested hullámzását, meg a befejező nagy huppanást, 
amikor elfordítod tekinteted a toronyról. Földre értél. Még egy 
kicsit túrod magad alatt a nádtörmeléket, mint régen a Tiszán, 
amikor velem együtt a meredek partról ugráltál a puha, de szú
rós nádsöprűkbe. Megnézed, nem tört-e el a lábad, helyén van-e 
a fejed, s mindennek tudatában őszinte örömmel és sikerélmény
nyel szaladsz egy újabb bódító zuhanáshoz. Közben a piktor 
eltűnik a torony másik oldalán, csak a kötelei lógnak, meg a nap
fény csillog a friss festékrétegen. Csak az tudja igazán, milyen
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megható látvány a friss, még csöpögő szürke lakkfestékről vissza
verődő napfény, aki látta. Arról beszélni sohasem lehet eleget, 
mert a test izgatott borzongásai elmaradnak, enélkül pedig nincs 
hatás, a festék megmarad évszázados prózaiságában, s még érezni 
sem lehet különös, magasból jött, vélt illatát.

Meg a piacra igyekvő kartonruhás nénikék nélkül sem, akik 
félőn pillantanak a magasban imbolygó emberre, majd hirtelen 
keresztet vetnek, s imádkozni kezdenek érte. Még a kosarukból 
kikandikáló hónaposretek is összeráncolja homlokát, s bámul kí
váncsian fölfelé, amíg a néni el nem igazítja rajta a takarót. Aztán 
ismét kezdődik a zuhanás, a levegő simogatása és a végén az irtó 
jó huppanás.

Nád helyett betonkockákat találsz a talpad alatt, eltűnt a tizen
nyolcadik emeletről a pokrócot rázó fiatalasszony. Egy aktatáskás 
férfi siet be a kettes számú bejárati ajtón, liftkulcsot keres, belép 
a kis szekrénybe, utánakiáltasz, s már emelkedni is kezdetek. 
Megmozdul alattatok a talaj, s másztok fölfelé újabb és újabb 
rejtélyek erdejébe, kutatni egy tátongó valóság szféráiban, s sokáig 
várni egy újabb, irtó jó zuhanásra, szederindákra, kántálókra, 
templomtornyot festő piktorok köteleire.

Meg arra, hogy időnként kiszakadva a füstös rohanásból, újra 
kezedbe vedd a hazai tájat, napmintás oromfalaival, órákig elmél
kedj egy motívum szépségein, megcsodáld a naptól szikrázó, 
enyhén émelygős szagú szürke olajfestéket.

Addig azonban itt a köd, a szmog, a rossz házak büdös pöce- 
gödrei meg a régi öntöttvas- kályhák szénmonoxidja, meg a lemez
telenített valóság összes rejtélyei. Kutass benne, keresd azt a vala
mit, ami tulajdonképpen te vagy magad.
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ÓLMOSBAN, EZÜSTSZÜRKÉBEN

Jobbára szürkék nekem a májusok. Ólmosak és ezüstszürkék, 
mint a villanyszerelő haja, akitől talán még ma is megrettenek 
hirtelen, ha meglátom. Az ezüstszínű hajjal keretezett arcától, 
attól a nagy fekete arcától. Olyan ez az arc nekem, mint egy régi 
május elseje, nem tudom, talán tizenöt-húsz évvel ezelőtti, lehet, 
hogy még annál is korábbi, amikor apám és anyám kézen fogtak, 
s elvittek a Tiszára. Megmutatjuk -  mondták -  a majálist, s én 
mentem velük (azt hiszem, akkor egyszer életemben), mert még 
sohasem láttam majálist, azt sem tudtam, mi a csoda lehet az. 
Mentünk, mentünk. Tele volt a falu zászlóval, addig sohasem lát
tam annyi zászlót, azóta sem, pedig láttam zászlóerdőt, láttam 
búzatáblát zászlókból, láttam nádasokat zászlóból. De annyi zász
lót sohasem láttam, mint ahány akkor lengett, azon a május else
jén, mely olyan derűsen kezdődött, s mely után mindig szürke 
nekem egy kicsit a május, s mindig megrettenek a villanyszere
lőtől, ha meglátom ezüstszürke haját, fekete arcát.

A majálisból már csak néhány sátorra emlékszem, melyekből 
ételszagot éreztem áradni, meg harmonikaszóra, italozásra (május 
elsején habzik a sör is, melyet akkortájt kóstoltam meg először 
valami csípős halászlé mellett a bánáti oldalon) meg egy futball
mérkőzésre. Délután játszották, akkorra már beborult, ólom
szürkévé vált az ég. Anyám is elment haza, apám meg én pedig 
néztük, hogy rúgják a bőrt, meg szaladnak valami fényes pohár
szerűség után, amit mindenki kupának nevezett mellette.

Meg arra a vízbeholtra -  arra nagyon - , akit aznap fogtak ki 
a komposok a Tiszából, s akinek olyan ezüstös haja volt, mint 
a villanyszerelőé, s a bőre is olyan sötét színt kapott a levegőtől. 
Apám azt mondta, nem lett volna szabad beemelniük a kompo- 
soknak a csónakba, mert megkékül, mint a posztó. A vízbeholt 
tényleg olyan volt, mint a posztó, kék és feldagadt. Az ég is el
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sötétült akkorra, mintha azt is beemelték volna egy csónakba 
a tudatlan komposok. Sokan voltak a töltésen, ott volt egy ren
dőr is. Apám beszélgetett valamiről vele, én meg kapaszkodtam 
a nadrágjába, s valami szorongatta a torkomat. Alig vártam, hogy 
hazamenjünk, de nemigen találtam otthon sem a helyemet. Fél
tem az estétől, pedig az este jött, s jött vele együtt a feldagadt 
arcú, szürke hajú vízbeholt, akinek az arca sötét volt, mint a 
posztó.

Sokáig, évekig megjelent előttem, minden borongós, ólmos ta
vaszi délután, összenőtt a májussal, összenőtt a villanyszerelővel, 
aki mint élő mása naponta járt-kelt az utcákon, s találkoznom 
kellett vele. Szeretem a májust, hazudnék, ha tagadnám. De igazi 
színeit nem látom tán még ma sem. Olyan nekem, mintha szür
ke függönyön keresztül nézném a május elsejék színpompáját, 
a virágok közül is csak az orgonák villannak elém csöndes lila- 
ságukkal, szerény magukban. Nincs egy izzó piros tulipán, nincs 
sárgán csorgó napsütés. Tompán elmosódnak a színek, s hiába 
leng ezerannyi zászló, kevésnek tűnik ahhoz képest, amit aznap 
láttam, amikor elindultunk majálist nézni.

Talán hároméves lehettem akkortájt, s addig a napig, addig a 
derűsből ólomszürkébe menő délutánig mindent nagyon szépnek 
láttam magam körül.

Felnőtt fővel most megpróbálom újra színezni magamnak a 
májust, s ha egyszer ismét elindulnék valakivel kézenfogva -  mint 
régen apámmal és anyámmal -  majálist látni, s a nap éppolyan 
szépen sütne, s estére sem válna ólomszürkévé az ég, akkor, ak
kor bizonyára. . .
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1977
Lapok egy meg nem írt naplóból

I .

Májusban kezdődtem, talán egy esős-borongós, talán egy verő
fényes, talán egy széltől borzolt májusi éjszakán, s ha akkor, azon 
az éjjelen naplót tudtam volna írni, papírra vetettem volna életem 
fanyar-édeskés képét, bizonyára másképp festene számomra a je
len, mert a világ megszerzésének öröme hatotta volna át azokat 
a bizonyára sok érzelgősséggel megírt, egymás mellé helyezett 
szavakat. így azonban valószínűleg sohasem fogok naplót írni. 
A napokat a jelennek őrzöm, a jövő úgyis megkapja a neki járó 
részt múltamból: az emlékezés szalagjain megmarad mindaz, ami 
éltetően érdekes. S ha most, huszonkettedik májusomban valami 
megmagyarázhatatlan féltékenységgel kapaszkodók mindenbe -  
abba a néhány dologba és emberbe, ami és aki a mindent jelenti 
számomra -  valamelyest az elmúlt évek májusainak ürességét is 
pótolni akarom.

Ezért, ha nyakamba veszem alig látott unokaöcsémet, akkor 
magamat képzelem valaki nyakába, s száguldók vele végig az 
úton, szédítő embermagasságban, a világ tetején, a felsőbbség- 
érzet ijesztő biztonságtudatával, azzal a nagy ellentmondásosság
gal, amely azonnal nyilvánvalóvá válik, mihelyt kinyitom a sze
memet és lenézek a mélybe.

Szédülés, újra csak szédülés, a kamenicai parkban is -  tele biz
tonságérzettel - , amikor elindulok letépni a Fruska gora első 
vadrózsáját, amely látszatra olyan valószínűtlen vállalkozásnak 
tűnik. Aztán amikor jelentéktelen erőfeszítés után a kezemben 
érzem, nevetek magamban: honnan a vállalkozás bizonytalansá
gának visszarettentő érzete?

Kicsinyhitűnek érzem magam, s a Biblia elcsépelt példázata jut 
eszembe a kicsinyhitűségről. Az Emberfiát meglelhetem magam
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bán, én vagyok az Emberfia, miért féltek hát, kicsinyhitűek? 
Aztán meglátok még egy vadrózsát, s akkor újra oda a mersz, 
míg össze nem kaparom magam, hogy újra elinduljak érte, s meg
szerezzem magamnak, s továbbadjam, mert minden olyan keve
set ér, ha csak az enyém: a birtokbavétel és a birtoklás örömét 
nem érzem, nem is akarom érezni. Talán csak születésem pilla
natában örültem a mindenség birtokbavételének: a mindenség 
birtokbavételének lehetősége volt öröm számomra. S távlat is. 
Vadrózsáknak, tárgyaknak az örömet szerzés örömével tudok 
csak örülni. Mással s önzetlenül.

II.

Megcsillan a víz, látom a só szemcséit az újkenyérszínű napsü
tésben, ahogy halad a vonat valahol, Dalmácia szürkésfehér 
karsztján, s néha, mint valami hatalmas bújócskázó, egy-egy pil
lanatra kikukkant a hegyek mögül a tenger. Végtelenné tágul 
bennem a szeretet, a mindenséget akarom magamba zárni, az 
égbolttal összenövő földet, a tovaszáguldó vonatszerelvényt. Az 
álmosságtól csipás szemeim minden erőlködés nélkül nyitva tan
hatom, a sárga, undorító ragacs egyszerre kedvessé válik a szá
momra, s már vissza is szaladtunk a hajnalhoz, amikor a ködös 
derengésben jól láttuk az Una fenékig átlátszó vizét. Én a széna
boglyákat néztem, te a vízimalmokat. A magunk örömével. Ku
tattunk a látványban, mely lemosta az emlékezésre rakódott üle
déket: ott futottál egy boszniai réten, a gyerekek virágot szedtek 
neked, te is szedtél velük egy csokorra valót, azt hiszem, éppen 
vadrózsát, mint én a Fruska gorán. Magam valami szénaszagú 
töltésoldalon hemperegtem, pitypangot, mályvalevelet fűztünk 
végtelen láncba, s papsajtot kóstoltunk, ami végtelenül ízetlen 
dolog, sokkal jobb a zsenge szederszár, melyről letépjük, lehá
mozzuk az apró tüskés háncsot, s marad az enyhén savanykás, 
ehető szár, mely vérszaporító hírében áll mifelénk.

Onnan ugrunk mindketten a vonatra, el is felejtjük a várako
zást az első megállóig, ott vagyunk egyszerre, meg a tizenkét
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kocsit, melyeknek mind irtó keskeny a folyosója, alig lehet rajta 
két csomaggal végigmenni. S a völgy katlanokban megülepedett 
ködön is átvilágít egyfajta biztonságérzet: a meglelés tudata. Ebben 
a pillanatban úgy érzem, magamra leltem. Teljesen mellékes, 
hogy a vonatok csak álmainkban kékek, a valóságban piszkos- 
színűek: festünk magunknak valóságot mint a szappanbuborék
-  benne lesz minden kicsiben és színesben.

Este fáradtan indulunk ismerkedni az ismeretlen várossal, ön
magunkra ismerésnek vélt ismereteink birtokában, bizonyosságá
ban. S akkor hangtalan pukkanás: a szappanbuborék eloszlott. 
Megdöbbenés, pedig csak látszat az egész, újabb lehetőség az 
építésre, a születésünkkor ígért végtelenség birtokbavételére.

Késő este egy korsó sör mellett már nyoma sincs a bizony
talanságnak.

Újraformált magunk-világa szilárdan áll a szájharmonika nye- 
kergése közepette, áll égiháborúban, amikor hatalmas robajjal 
lecsap mellettünk a villám, érzem a félelem vibrációit, kapasz
kodók a semmibe.

Kezemre barna szemcsék rakódnak, aztán egyszerre fenyő
gyanta szaga csap meg, fönt vagyok egy fán, tobozt akarok sze
rezni, de nem sikerül. A fenyőmag jobb mint a mandula, sőt a 
barackmagnál is jobb. Aztán egy reggel -  erős éjjeli sirokkó után
-  rájöttünk, nem kell fára mászni tobozért, hisz a magvak lehull
nak a földre, kényelmesen összeszedhetünk magunknak belőle 
jócskán.

A kezünk barna poros még akkor is, amikor az egyik kétezer 
éves templomban egy minden bizonnyal kimustrált, csira pap 
szövegét hallgatjuk. Engem mindenütt és kitartóan németnek 
néznek, ő is németül kezd szövegelni, mire szólunk neki, s fa
pofával ismerősebb nyelven folytatja beszédét. így sem értünk 
többet, csak a monoton zümmögését halljuk. Helyzetkomikum. 
Vele együtt hárman vagyunk a templomban. Nem tudok merre 
nézni, illetlenség a szemébe röhögni.
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III.

Nem fogok naplót írni. Fecniken őrzöm az életem, egy-egy mon
datban napok, hetek, hónapok bújnak meg, olykor hihetetlen 
üresség. Mint egy múzeum kiállított tárgyait, gőgös felsőbbren
dűséggel őrzi egy-egy felirat életem szakaszait: közönyös szem
lélőként elsuhanok előttük, látom a sorokat, megpróbálom végig
olvasni a mondatot, az értelem azonban csődöt mond. A szavak 
mögött megbúvó tartalom nem jut el hozzám. Látom a tárgyat, 
olvasom alatta a szöveget, érzem, hogy összetartozik a kettő. 
Csak érzem.

Kezemben lyukat éget a frissen sült gesztenye, amikor bele
nyúlok az újságpapirosból sodort zacskóba, érzem, hogy vasta
gon ül a korom ujjaimon. A számban érzem kesernyés ízét, de 
az édes, meleg gesztenyehús elolvad a nyelvem alatt, felszedi 
a kormot, rögtön elfelejtjük a pillanatnyi kellemetlenséget, nevet
ve szemeteljük tele az utcát. A késő ősz nyirka felszárad a geszte
nye melegében. A hetek és hónapok hihetetlen üressége egyszerre 
feltöltődik. Valami vonzalom. Szűk óvárosi utcák neonjai alatt 
ácsorgunk. Az utca közepén. A zöldes fény végigmázolja arcun
kat. Szétmaszatolja a kormot a szánk szélén, a kellemetlen szél 
csípése elől pillanatokra zsebre dugjuk a kezünket, vagy a geszte
nyés zacskó melegében keresünk menedéket. Az elfüggönyözet- 
len szobák barlangjában egykedvű életek ismétlődő jelenetei ját
szódnak le előttünk: sohasem változó megtörténések. Előttünk 
a lehetőség: valóságot formálni a valóságból. Zenész utca, zenész 
életek bonyolódnak előttünk. Magunk azt hisszük, s a zene mö
gött hajlamosak vagyunk boldogságot sejteni. A gesztenye még 
tart egy ideig. Latolgatjuk a sors kegyének logikáját: mikor 
melyikünknek jut egészséges szem, s melyikünk fog öt percig 
köpködni. Tetszik a játék, bár gyakran alulmaradok. Olykor 
dühösen köpködök, míg te nevetve falod a kitűnő csemegét. 
Aztán megszánsz, s adsz belőle valamennyit.

Nem fogok naplót írni. Fecniken őrzöm az életem. A fecnikre 
ilyen s hasonló dolgokat írok, mert nekem ezekben van az életem.
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Ilyenkor úgy érzem, betöltődik bennem az űr, érzem, hogy 
a teljesség közelébe jutottam. Azonban a teljességet kifejezni 
nem tudom.

IV.

Újév éjszakáján keményre fagyott a talaj. Hajnaltájt ott botla
dozunk a töltés hepehupás hátán, meg-megcsúszunk valamin, 
már nem emlékszem, min, hó nem volt azon az éjjelen. A komp
hoz mentünk. Boldog új évet kívántunk a Tiszának, a kompnak 
meg a töltésnek, és felébredt bennünk a mindenség szeretete.

A fáradtság lomhán terpeszkedett volna rajtunk: akkor min
dennél erősebbek voltunk. Nem tudott legyőzni bennünket. Az 
újévi pezsgő mellett leginkább ásványvizet ittunk, de a pillanat 
öröme mámorosabbá tett minket bármely vidék borainál. Tanul
tunk örülni, mint ahogy mindig azt csináljuk, tanultunk szeretni 
mindent: a hideget, az éjszakát, a kompot, a Tiszát s az égen 
a csillagokat, még akkor is, ha esetleg felhő takarja őket.

Mormogó hangon köszöntöttük a felénk jövőket, s bár hosszú 
ideig nem láttunk magunk körül senkit sem, úgy éreztük, birtok
ba vettük a világot, magunkévá tettük az oly sokat nélkülözött 
mindenséget.

Nem éreztük a hideget. Színes szalagokként tekertük nyakunk 
köré sáljainkat, elrejtőztünk kabátunk gallérja mögött, aztán nem 
bújócskáztunk tovább, inkább futni kezdtünk.

Újabb cédula. Évek fordulnak mondataiban. Fáradt magányok 
vánszorognak elő egy-egy pillanatra, hogy feloldódjanak a bol
dogság enyhében, s hetekre, hónapokra eltűnjenek nyomasztó 
levegőjükkel. S hogy egyszer talán végleg magukkal csalja őket 
a feledés.

Ötödszörre egyedül maradunk.
Hajnalra azonban éppúgy keményre fagy a talaj, ismét ott bot

ladozhatunk a töltés hepehupás hátán, meg-megcsúszhatunk va
lamin, s felébredhet bennünk a mindenség szeretete. S bár idő
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közben magunkra hagyott bennünket, ekkor újra a miénk lesz, 
s boldogok leszünk mindaddig, amíg tart az állandó távolodások 
és visszatérések, az oldódások és megszilárdulások, az állandóan 
önmagával meghasonló valóságunk végtelen hömpölygése.

Annak a régi, májusi éjszakának az örök lehetősége.
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FAGYLALT

A cukrászdának még ma is olyan furcsa, mézes illata van. Olyan 
jó, amikor kinyitod az ajtót. A fejed felett nagyot csikordul va
lami, sejted, hogy ez valami riasztóberendezés-féle lehet. Kezdet
ben azt hiszed, azzal riasztja a fehér kötényes, fehér sapkás cuk
rászt, hogy olyan fülsértőén csikordul, később rájössz, hogy sok
kal, de sokkal komplikáltabb a dolog, s tulajdonképpen az elekt
romosság is bele van keverve. Erre akkor jössz rá, amikor bem
ről csengőszót hallasz. Vársz néhány végtelennek tűnő pillanatig, 
s akkor nyílik a műhelyajtó. Furcsállod, hogy nem csikordul, 
úgy látszik, valami különbség, bizonyára nagy különbség lehet 
a két ajtó között, nem hallatszik a csengőszó sem, s akkor meg
jelenik a cukrász fehér kötényben, vagy a felesége fehér kötény
ben, vagy éppen a kislánya, esetleg az inaslány, s rádmosolyog 
vagy nem mosolyog rád, szenvedélyes vagy éppen szenvtelen arc
cal megkérdezi, mit parancsolsz, te akkor már messze jársz, 
bámulsz a fagylaltosjpultra, bámulod a füles fedőket, várod, hogy 
melyik nyílik meg elsőnek, vajon rózsaszínű lesz-e belül vagy 
barna, vagy olyan krémszínű, de te tulajdonképpen nem is a 
fagylaltra vagy kíváncsi, hanem a jégre, ami mellette van. Amit 
kemény teleken szekereken vittek a Tiszáról, nagy, nyögdécselő 
szekereken.

-  Apuka, mért füstöl a lovak orra, tűz van bennük, vagy rá
gyújtottak? Nem, nem hiszem, hogy pára, füst az biztosan. Ég 
a tűz a lovak hasában, azért olyan meleg a testük is. Én lárom 
innen, messziről érzem, milyen meleg a testük. S mitől lehet 
meleg? Attól, hogy ég bennük a tűz, apuka. S még azt mondod, 
nem táltosok, hanem egyszerű igavonók? Jó , megismerem a Döme 
bácsit a kocsin, de mért nem lehet az ő Szedrája táltos? Hogy 
a cukrászdába viszik a jeget? Az igaz, hogy a legmelegebb nyár
ban is hideg a fagylalt. De talán mégsem.
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-  N o, kisfiú, fagylaltot vagy süteményt? Esetleg jó hideg limo
nádét?

Megrázod a fejed, nagyot nézel, aztán ismét megcsap az a 
kellemes, mézes illat, hallod valahonnan messziről az ajtó csikor- 
dulását is, látod a márványlapú asztalt, látod magad előtt a fehér 
sapkás, kötényes cukrászt.

-  Fagylaltot, igen, fagylaltot tessék adni! -  A cukrász megszá
molja a pénzt, aztán zsebre vágja s te várod a csodát. Akkor a 
cukrász odanyúl, leemeli a fedőt a rózsaszínű meg a barna meg 
a krémszínű fagylaltról, kezébe veszi a még mindig rejtélyes olló
szerű kanalát, te bámulsz lefelé a pult mélyébe, de a jeget nem 
látod sehogysem, belenézel a másik lyukba, jószagú hideg, mást 
nem látsz, füstölgő lovak, bundás emberek. A szekerek nagy 
darab, fehér rakománya.

-  Léket vágnak a Tiszán -  mondta apád.
Havas táj, szekerek helyett szánkók, nagy darab, fehér jégtáblák.
-Jégverem be teszik, hogy megmaradjon nyárig.
Az összefüggő jégtakarón minden pillanatban azt várod, a ha

talmas reccsenést. Látod az aranykacsa színeit, aztán a víz el
kezd a jégtábla fölé szivárogni, vége, mindjárt lemerültök, aztán 
be a lék alá. A fekete zsidó vicc jut az eszedbe, amit nagyapád 
mesélt mindig. Amelyikben az egyik gyerek beesik a lék alá, 
a másik meg kiabál neki a partól:

-  Hébele, gyere ki a lék alól, Isten uccse, megmondom a ta
tának. Látod a gyereket, amint kapálódzik, belekapaszkodik a 
jégbe, aztán mire sikerülne kimásznia, letörik alatta.

Bátorító szorítást érzel a kezeden.
-  Tán csak nem félsz?
A cukrász kezében hármat kattan a kanál-olló, s már fogod is 

a nagy adag csillogó fagylaltot. Minden pontján hó- és jégkristá
lyok csillogását fedezed fel, szánkóvonó igáslovak csengőjének 
csilingelését a téli verőfényben. Nem is köszönsz, elindulsz az 
ajtó felé. Kinyitod, ismét hallod a csikordulást, hallod bentről 
a csengő hangját, kint örömmel nyalsz bele a jóízű hidegbe, 
örülsz, hogy kijutottál onnan bentről. Csalódottnak érzed ugyan 
magad kicsit, sehogyan sem sikerült megfejtened a jégszállítás,
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jégvermelés titkát. Azaz a titok titok marad. A magadé. Meg azt 
sem, hogyan lesz fagylalt az egészből, aztán ahogy nyalod a 
rózsaszínű dombocskát, hirtelen valami keményebb dolog kerül a 
nyelved alá. Meglepődsz a vélt megoldáson: összezúzzák apróra a 
jeget, tesznek bele cukrot meg mindenféle jobbnál-jobb dolgokat, 
néha még mazsolát is, s megvan a fagylalt. A tüzes lovakból, a 
füstölgő orrú lovakból, a bundás emberekből, a Döme bácsiból, 
a Szedrájából, a lék alá került szegény kis zsidó fiúból, a vicc 
alakú fagyos valóságból. A Tiszából, mely dermedten ott feszült 
a talpad alatt, készen arra, hogy bármelyik pillanatban hatalmas 
reccsen és kíséretében megnyíljon s elnyeljen sötét és hideg mé
lyébe gyomrának.

De a fagyi nagyon jó, s ha kint van vele az ember, kint a 
napon, akkor öröm az egész. Holnap is eljössz egy adagért, 
holnap tovább fürkészed a jégtáblák titkát, be kell bizonyítanod, 
s ha lesz hozzá bátorságod, talán megkéred a cukrászt, mutassa 
meg neked a jégvermet, ami talán nem is olyan rideg, amilyennek 
a neve sejteti.

A jégverem bejárata előtt majd eldől minden. Az igazság teljes 
fényében nyilatkozik meg. A tüzes lovak, a szikrázó lehelet, mert 
egészen biztos parazsat faltak abrak helyett azok a lovak, talán 
még Döme bácsi is, mert akkor minden bizonnyal megláthatod 
majd a Jégherceget, akinek hókezű kőművesek raktak hatalmas 
jégtáblákból palotát, s aki ebédre izzó parazsat terített a füstöt 
fújtató paripáknak, a jeges szánkókon bundába burkolózó Döme 
bácsiknak, s aki ott lakik a cukrász háza közelében, hogy nya
ranta meghűtse a fagylaltot s megtöltse izgalommal a pillanatokat, 
míg a két ajtócsikorgás között az ollószerű kanál csattogására 
várakozol.
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TALÁLKOZÁS

Kovács Balázzsal már régen találkoztam. Együtt nőttünk fel a 
Tisza-parton, jól emlékszem, Kovács Balázs egy évvel volt idő
sebb nálam és nem szerette a zsíros kenyeret. De azért sokszor 
zsíros kenyeret evett, mert az anyja ritkán volt otthon, az apja 
meg részeges volt. Mályvát, fekete nadárt jártak szedni az erdőbe, 
állítólag a patikában vették meg tőlük jó pénzért. Ha pénzt kap
tak, az egész család a bolt előtt sörözött, még a Kovács Balázs is, 
pedig alig nőtte ki a pelenkát. Pontosabban, a pelenkát kinőtte 
ugyan, de még mindig gatya nélkül járt, térdig érő ingben, mely
nek a fenekén hatalmas folt éktelenkedett. Olyan volt ez a folt a 
Kovács Balázs fenekén, mint egy rendszámtábla, én sokszor még 
a számot is látni véltem rajta. Igen. És ha fütyülnie kellett, csak 
szétrakta a lábait. Elképesztően hasonlított ilyenkor az öreg
asszonyokra, akik a kútnál hasonlóképpen könnyítettek magu
kon. Mi csak a csobogást hallottuk. Egyszer a Kovács Balázs is 
jelen volt egy ilyen csobogásnál. Irtó jót röhögött az egészen.

Nagy karéj zsíros kenyér volt nála, vastagon meghintve papri
kával, azt majszolta nagy mohón, egész a füléig húzódott a zsíros 
maszat az arcán. Nagy fintorokat vágott, miközben falatozott, 
mert nem szerette a zsíros kenyeret, de megéhezett és mit tehetett 
mást. Zsíros kenyeret tudott kenni. Épp egy hatalmasat hara
pott, amikor felhangzott a csobogás. Kovács Balázs ezen akkorát 
nevetett, hogy a torkába szaladt egy morzsa, majd megfulladt 
tőle. Aztán egy jó darabig nem kent magának zsíros kenyeret. Ha 
megéhezett, paradicsomlevest főzött. Azt hazudta, hogy meg
evett egy négyliteres fazékkal. Mi persze elhittük neki, mert 
erősebb volt mindannyiunknál, s okosabb volt nem ellenkezni 
vele. Az azonban tény, hogy többször is főzött paradicsomlevest, 
mert az anyja, amikor hazajött, átszaladt mihozzánk, hogy adjunk 
neki egy üveggel, mert húst hozott, töltött paprikát akar főzni,
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már készen az egész, most vette észre, hogy mind az öt üveg 
paradicsom eltűnt a spájzból.

Egyszóval, régen láttam már a Kovács Balázst, sokan azt beszé
lik, hogy megnősült, tudom, hogy leszerelt, azt is, hogy szeren
cséje volt, ide rukkoltatták be nem messzire, talán hatvan kilo
méternyire. Minden második héten hazautazhatott volna. Igen, 
hazautazhatott volna, de nem utazott, mert az anyja kiment 
Németországba, az apja pedig kitagadta. Három évvel korábban, 
azt is tudja mindenki, miért tagadta ki az apja. Azért, mert 
néhányszor elverte, egy alkalommal pedig bele akarta fojtani egy 
vájdlingba.

Az öreg Kovács sokat járt részegen haza, ilyenkor rendszerint 
elverte a feleségét és szétzavarta a családot nagykéssel. Egyszer 
a Kovács Balázs megsokallta a dolgot, lekevert néhányat az öreg
nek. Egy másik alkalommal, amikor az öreg földhöz verte az 
edényeket, kidobta az ebédet, Balázs nyakon csípte, kivitte az 
eresz alá s egy vájdling vízbe nyomta a fejét. Valameddig benne 
tartotta, akkor adott neki levegőt, majd ismét belenyomta, s így 
egy néhányszor. Az öreg Kovács nem bírt vele semmit, mert 
erős gyerek volt. Emlékszem, engem is sokszor elvert kiskorom
ban, egyszer egy darab lánccal abajgatott. Én sírni kezdtem, erre 
apám is vert rajtam egy sort, amiért hagytam magam.

A Kovács Balázs meg én, bár sokszor összevesztünk (egyszer 
egy egész nyáron át csak kisbaltával mertem kimenni az utcára, 
mert megfenyegetett), tulajdonképpen elég jól megértettük egy
mást. Együtt csaltuk le az utcabeli lányokat az erdőbe.

Egyszer egy vénasszonynak követ dobtunk az ablakába. Zavar
ni kezdett bennünket, az erdőbe szaladtunk, az öregasszony meg 
utánunk egy fazék zsírszódaoldattal. Zsírszódás oldata mindig 
volt neki készenlétben, hogy ha valaki ellenkezik vele, egyszerűen 
a szeme közé loccsantsa. Jódarabig jött utánunk, meg kellett 
kerülni az erdőt, hogy utol ne érjen bennünket. Amikor haza
mentünk, Kovács Balázs barátom kent magának egy karéj zsíros 
kenyeret, szétnézett az utcán, hogy eltűnt-e az öregasszony, aztán 
már füttyögött is nekem, hogy mehetek, tiszta a levegő. Estére 
összeszedtük az arravalósi gyerekeket, s bosszút esküdtünk az
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öregasszony ellen. Alaposan rá akartunk ijeszteni, hogy máskor 
eszébe ne jusson zsírszódával zavarni bennünket, még ha rágyújt
juk a házat, akkor se. Ágakat szedtünk, körültüzgéltük vele ma
gunkat, mint az indiánok, s hatalmas ricsajjal megrohantuk az 
öregasszony házát. Igyekeztünk minél vérfagyasztóbban ordítani, 
s kinézésünk pedig már eleve rémisztő volt, pláne egy gyenge
elméjű vénasszony számára. N o de rá is ijesztettünk rendesen. 
Legalábbis mi azt hittük. Köveket is dobáltunk a kapujához meg 
göröngyöket. A göröngyök visszatetszően koppantak, olyan volt 
a hangjuk, mint a temetőben a koporsóra hulló rögöké.

A kaland után Kovács Balázs szintén zsíros kenyeret evett, de 
másnap azt hazudta, hogy lement picőzni és sok halat fogott. 
Vacsorára megsütötte őket, meg főzött paradicsomlevest is. Per
sze, nem hittem el, mert tudtam, hogy nincs paradicsomjuk otthon.

Az azonban valószínűbben hangzott, hogy sok halat fogott, 
mert Kovács Balázsnak a picőhöz irtó nagy szerencséje volt. Én 
egész eddigi életem folyamán, beleértve azt a jó néhány esztendőt 
is, amit Kovács Balázzsal együtt a Tisza-parton éltem le, mind
össze egyetlen hatcentis sügért fogtam, barátom azonban általá
ban tele zsákkal tért haza. Sokszor láttam, hogy ha otthon volt 
is az anyja, az ebédrevalót Kovács Balázs hozta haza a Tiszáról 
vagy a Bogéról. De akkor este semmiképpen sem picőzhetett, 
mert sötét volt már, amikor bementünk, nem látta volna a bukta
tót. Zsíros kenyeret kellett vacsoráznia okvetlenül. Még reggel is 
látszott az arcán a paprikás maszat, méghozzá az esti, mert K o
vács Balázs ritkán reggelizett.

Pedig nem szerette a zsíros kenyeret.
Már nagyon régen találkoztam vele. Most, ahogy elgondolkod

tam rajta, rádöbbentem, hogy tulajdonképpen előttem nagy tisz
teletben állt. Elsősorban azért, mert bátor volt. Én például na
gyon féltem a békától. A Kovács Balázs egyáltalán nem félt. Sok
szor eljárt az apjával kecskebékát fogni. Fedeles vesszőkosárba 
rakták a békákat, egy helybeli ipse vásárolta fel tőlük nagyban, 
s állítólag egy zágrábi külkereskedelmi képviseletnél értékesítette. 
Olaszországba vitték. Egyszóval Kovács Balázs gyakran eljárt az 
apjával éjszaka békázni. Mert a kecskebékákat éjszaka szokták
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fogdosni, akkor kint szundikálnak a parton. Karbidlámpát kell 
vinni, azzal világítanak a béka szeme közé, akkor mozdulatlanul 
tűri, hogy nyakoncsípjék. Kovács Balázs egy-egy ilyen vadászat 
után részletes elméleti előadást tartott a békafogás technikájáról, 
amit én igen nagy érdeklődéssel és nem kis rémülettel hallgattam. 
Kovács Balázs egyszer a karbidlámpáját is megmutatta. Kérdez
tem tőle, evett-e már békacombot, arra köpött egyet, de azt 
mondta, az bizonyára jó, mert az olaszok nagyon szeretik, s 
drága pénzt fizetnek érte. Azért ő is szívesebben rágta az egyéb
ként utált zsíros kenyeret.

Kovács Balázs rengeteg cowboy-filmet látott a moziban, mert 
az anyjáék márpólyás korában magukkal vitték Balázst is. Ö  per
sze másnap félnapokig azt mesélte, hogy hogyan mókolta meg 
a főszereplő a banditát. Ha ijesztgetni akart, akkor elkapta a gra- 
bancomat, hogy majd rajtam bemutatja. Mondanom sem kell, 
hogy be voltam szarva ilyenkor.

Egyszóval eredeti ötletei voltak Kovács Balázsnak. Egyszer 
például, amikor már dohányos ember volt (lehetett vagy tízéves), 
meggyújtott egy szál gyufát a hüvelyk- és a mutatóujja között. 
Addig dörzsölte, amíg lángra nem kapott. Persze, jól megsütötte 
a kezét. Nagyot káromkodott, de egykettőre elfelejtette minden 
fájdalmát.

Közben felnőttünk, jött az árvíz, s elvitte Balázsék házát. A 
mienknek nagyobb baja nem esett, mert a kocsiút innenső oldalán 
laktunk. Akkor a Balázsék elköltöztek erről a részről. Azt beszé
lik, hogy nagyon szép házat építettek, fürdőszoba is van benne, 
mert az állam megtérítette a kárukat. Nem tudom, mert azóta 
egyszer sem láttam a Balázst. Azt beszélik, kiment az anyja után 
egy időre Németországba, de egykettőre haza kellett jönnie, várta 
a behívó.

Elmúlt egypár év azóta.
A minap az utcán egy magas, szikár fiatalember jött velem 

szembe. Ahogy közelebb értünk egymáshoz, megismertem. A 
Kovács Balázs volt. Határozott arcvonásai mintha még kemé
nyebbé váltak volna. Szemében parányi komorság lapult. Metsző
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tekintete retrovizorként meredt rám: pillantásaiban gyermek
korom képei vilióztak. Sokáig fürkésztem az arcát, kerestem a 
paprikás maszat nyomait. Helyét erős szakáll nőtte be, olyan, 
mint a pókháló a gyengeelméjű vénasszony betört ablakán meg 
a szederinda az erdőben taposott csapáson.
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REGGEL

A baggeros reggel öt órakor ébredt. Felcihelődött, aztán össze
szűkült szemmel szétnézett a szobában. Váltótársa az este haza
utazott, talán délutánra visszaérkezik. Itt lakik nem messze, mo
torral másfél óra alatt megjárja. Mondta is neki, amikor elment, 
hogy használja ki az alkalmat, egyedül lesz egész éjjel, egy kis 
szórakozás neki sem fog ártani. A baggeros gondolkodott az öt
leten: merő képtelenségnek tartotta, hogy húszévi házasságuk 
ideje alatt mindössze egyszer csalta meg a feleségét, pedig állan
dóan terepen dolgozik, sokszor még kéthetenként sem utazik 
haza. Volt már sok alkalma, de tudja az ördög, hogy miért, vala
hogy viszolygott az egésztől. Fiatal nők is kínálkoztak neki, mén 
úgy van az, ha befutnak egy faluba ők, az ismeretlenek, hosszú 
nyakú, drótkötelektől feszülő gépeikkel, rögtön akcióba lépnek a 
falu cédái. Előbb csak azt puhatolják ki, hova valósiak, meddig 
szándékoznak maradni, aztán már ott is vannak lefekvés előtt, 
zörgetnek a kerekekre szerelt bódé kis ablakán. Nem kell sok 
szót pazarolni, csak ki kell nyitni az ajtót. Igen, mindössze 
ennyi. Kinyitni az ajtót, amit egyébként is ritkán szoktak bezár
ni. Ugyan ki törne rájuk éjjel, hogy észre ne vegyék abban a 
kis lyukban. Még belépni sem tud senki anélkül, hogy neki ne 
menjen valaminek. Meg aztán mit lophatna el tőlük? Semmit. 
Felöltözve szoktak aludni, a pénztárca a zsebben van, az óra a 
karjukon, más értékeset meg nem szoktak magukkal hordani.

A baggeros vizet öntött a zöld műanyag lavórba, s mosdani 
kezdett. A víz egy kicsit hűtötte az arcát. Jólesett neki a hideg. 
Úgy érezte, kétszeresére tágul tőle a pupillája, megindul a vér
keringés az agyában s a friss vér elűzi az éjszaka mámoros zagy- 
vaságait. Újabban furcsa dolgokat álmodik éjjelente. Zuhan. Sza
kadékokba, háztetőkről, templomtoronyból, felhőkarcolók erké
lyéről. Arra nem emlékszik, hogyan jut el a szakadék szélére,
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hogy mászik fel a templomtoronyba, hogy kerül felhőkarcolók 
erkélyeire (még sohasem volt hatodik emeletnél magasabban), 
csak arra, hogy zuhan. Ilyenkor rendszerint rosszul érzi magát, 
nem kap elég levegőt, s mielőtt földet érne, felébred. De a reggeli 
hideg víz mindent helyrehoz. Mert a zuhanásos lázálmok mintha 
félnének tőle, elillannak. A baggeros ilyenkor titkon örül, mert 
úgy érzi, legyőzte a rossz álmokat. Este persze fordul a helyzet. 
A zuhanás kezdődik elölről.

Meggyújtotta a cigarettáját, s kiült a bódé elé egy hokkedlira. 
Virradt. Nézte a Tisza-partot. A vízből szürkés gőz tört fölfelé, 
olyan, mint a cigarettafüst. Egy-két ember a töltéssel szemben 
lévő utcából ennivalóval a hóna alatt kocogott a buszállomás felé. 
Vidékre járnak dolgozni. Minden reggel látja őket. Meg délután 
is, három óra előtt, amikor hazaérkeznek. Kicsit irigyli őket, 
mert mindennap hazajárnak. Az asszony főtt koszttal várja őket. 
Jó  meleg levessel. Szereti a levest. Melegen, hogy minden kanállal 
fújni kelljen. Van a bódéban egy gázresó, de nem szokott levest 
főzni. Ahhoz nincs türelme. Ha főz, akkor csak valami sűrűt, 
amivel jól lehet lakni. Tarhonyás krumplit füstölt kolbásszal vagy 
nokedlis paprikást. Általában paprikást. Az gyorsan kész meg jó 
is. Tegnap rászánta magát arra, hogy bablevest főzzön csülökkel. 
Nem sikerült. A leves rossz ízű, de meg lehet enni. Ha válogat az 
ember, az ba j . . .

Az egyik utcabeli munkába menet beugrott a bódé mögötti 
házhoz. A baggeros tudta, hogy pálinkát árulnak ott. Néhanap
ján ő is beönt egy kisüveggel. Az ember elment mellette, köszönt 
neki, s megjegyezte, hogy ilyen korán kelt. A baggeros általában 
ilyenkor szokott kelni. Ezt az utcabeli is tudhatta, hiszen naponta 
látja. Fölkelt a székről, s utána ment a pálinkás házhoz. Az öreg 
házigazda mézes-mázos szavakkal fogadta. A baggeros nem lepő
dött meg ezen túlságosan. Tudta, hogy az öreg másokkal is így 
beszél. Leült a gangban, s hidegen kért egy kisüveggel. Az öreg 
térült-fordult, már hozta is.

-  Tiszta eper ez, aranyos gyermekem, én meg az anyjuk szed
tük a nekivalót, olyan ez, mint az orvosság.
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A baggeros húzott egyet az üvegből. Rögtön érezte, hogy cu
korból főzték, epret nem is látott. Azt is tudta, hogy Horgosról 
hordja egy ürge az öregnek. Minden héten nyolc-tíz litert. Ennyi 
elmegy. Néha egymásnak adják a kilincset a kuncsaftok.

Az előbb érkezett utcabeli közben lenyelte a pálinkát, köpött 
egyet az udvar felé, aztán mentében odaszólt a baggerosnak:

-  Jó  maguknak. Hetekig oda vannak, azt csinálnak, amit akar
nak, úgyse tudja meg az asszony, hehehe.

A baggeros maga elé bámult, aztán a foga közt szólt:
-  A meleg levesnél nincs jobb a világon.
Az öreg ránézett. A baggeros kiitta a pálinkát az üvegből.
-  Higgye el, tatám, a meleg levesnél nincs jobb a világon. Jó 

annak, aki mindennap ehet jó meleg levest.
Az öreg elgondolkodott.
-  Hát a cimborád hol van, gyermekem?
-  Hazament az este.
-  Hazament? Az jó, mert akkor egy magadé volt a bódé egész 

éjszaka. N o, de nem kell téged az ilyesmire tanítani. Tutom, én 
is voltam fiatal. Kubikoltunk. Az nehéz munka, kikészíti az 
embert. Kiszívja az összes erejét. De azért, amikor eljött az este, 
bizony megálltuk a helyünket. Ti meg ezekkel a gépekkel. . .  
Csak a gombokat nyomogatjátok. Marad ott erő, amennyi csak 
kell.

A baggeros kért még egy üveg pálinkát. Kívánta a büdös ital 
bizsergető marását, ahogy hozzáért a nyelvéhez meg a szesz 
tüzes csípését végig a torkán. Arra gondolt, hogy lassan indulnia 
kellene, nemsokára fél hat, be kell melegíteni a motort. De nem 
állt fel a háromlábú suszterszékről. Nem állt fel, mert ismét 
elfogta a bizonytalanság, amit éjjelente érez a szakadék szélén, 
a torony ház erkélyén. Félt a zuhanástól, s attól, hogy túl kell 
élnie.

Eszébe jutott, hogy az éjjel kopogott nála az a csámpás nőcske, 
akit a cimborája nemrég szedett fel. Rózsaszínű, földig érő vé
kony ruha volt rajta, hatalmas műszempillákat ragasztott meg 
mindenféle rikító festéket kent magára. A rosszul záró ablak 
résein émelyítő kölniillat áradt róla. A baggerosnak facsarta az
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orrát. A nő tudta, hogy a másik hazautazott. Mégis kopogott 
az ablakon. A baggeros be akarta engedni. Mert szinte hihetet
lennek tartotta, hogy egyetlenegyszer csalta meg a feleségét. 
Akkor is egy negyvenévessel. A csámpás nő jóval fiatalabb volt.

Az öreg hozta a pálinkát. A baggeros egy nyelésre kiitta az 
üvegből.

-  A meleg levesnél nincs jobb a világon -  mondta.
Az öreg bizalmaskodón közel hajolt hozzá.
-  Ismerek egy jóvágású nőt. Két sörért összehozlak vele.
A baggeros szeme megállt egy ponton a levegőben. Lélegzete 

elszorult, úgy érezte, satuba fogják a mellét, s ki akarják sajtolni 
belőle a lelket. Rágyújtott. A cigaretta füstje beborított mindent 
körülötte, a reggelt, az éjjeli zuhanásokat, az öreget. A maga 
készítette ^bablevesre gondolt, s megundorodott a gyomra. Az 
öreg némán állt mellette. A baggeros egyszerre ordítani kezdett.

-  Húsz éve rágom a tarhonyát, undorodok a tegnapi rossz bab
levestől, húsz éve hallgatom a kurvák kopogását az ablakon, öreg! 
Húsz éve csak ünnepnap eszek friss meleg levest. Mit gondol, 
meddig lehet ezt kibírni?

Az öreg szótlanul figyelte. A baggeros pálinkát kért, egyszerre 
kiitta az üvegből, fizetett és elment.

Bizonytalan léptekkel támolygott a pálinkás háztól a bódéig. 
Alig várta, hogy leülhessen a hokkedlira. Kiöntötte a zöld lavór
ból a mosdóvizet, tisztát töltött bele, s fölé hajolt. Markába vett 
valamennyit a friss vízből, aztán hirtelen belenyomta az arcát. 
Sokáig tartotta a vízben, egészen addig, amíg a jó hidegség utolsó 
cseppje is kifolyt a markából. Akkor újra megmerítette, s ismét 
beletemette az arcát. Várta a hatást. Várta, hogy a hideg víztől 
kitáguljon a pupillája, hogy ismét meginduljon a vérkeringés az 
agyában, s a friss víz elűzze a sok mámoros zagyvaságot, mely 
ott kavargott újra a fejében. Nehezen ment. Behunyt szeme előtt 
furcsa képek peregtek. A baggeros asztalokat látott sok-sok tál 
meleg levessel, jobbnál jobb levesekkel, pálinkásüvegeket, italtól 
csipás férfiszemeket, látta az undorító tegnapi bablevest, s érezte 
azt az émelyítő illatot, amely az este beszűrődött a bódé ablakán. 
Látta a csámpás nő hosszú rózsaszín ruháját, szúrós műszempil-
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Iáit, az arcára kent festéket. Markából kicsorgott a víz, újból tele
merítette, beletemette az arcát, érezte, hogy a hideg víz minden
ható ereje felmondta a szolgálatot. Utolsó kísérletként felemelte 
a lavórt, s belehajolt. Teleszaladt az orra, tüsszögni kezdett, 
fuldokolt, nem kapott levegőt. Letette a lavórt, s úgy, ahogy volt, 
vizesen, elindult a kotrógép felé. Felkapaszkodott a fülkébe, s be
indította a motort. A hatalmas Diesel lustán dohogni kezdett, 
a baggeros hátradőlt az ülésen. Nézte a kabin mennyezetét. Jó l
esett neki a motor okozta enyhe vibráció. Nyugtatta. Úgy érezte 
ilyenkor, hogy ez a kis rázás összesűríti laza, szétmálló sejtjeit, 
mint a friss betont a vibrátor dorongja. Ült így egy félórányit. 
Addigra bemelegedett a motor.

A baggeros meghúzott néhány kart, a kotrógép drótkötélizmai 
megfeszültek, a másfél mázsás kosár emelkedni kezdett. Egy mé
ternyire lehetett a daru csúcsától, amikor a baggeros meghúzott 
egy másik kart. A kosár zuhanni kezdett lefelé. Félméteres fogai 
beleharaptak az iszapos talajba, majd harsogtatni kezdték a földet. 
Amikor megtelt a kosár, a baggeros meghúzott még néhány kart, 
s a kosár emelkedni kezdett fölfelé. Amikor fölért, az egész 
alkotmány megmozdult, s fülkéstül elmozdult hatvan foknyit 
balra. Az ember meghúzott egy kart, s a nagy harapásnyi föld 
kiömlött a kosárból. Aztán a fülke meg a daru visszafordult, s a 
harapás kezdődött elölről. A baggeros bambán nézte az ezerszer 
látott folyamatot. Úgy tűnt neki, hogy a kotrógép kosara egy 
hatalmas merőkanál, mely kifogyhatatlan tálból kanalazza a le
vest, s rakja egy óriási tányérba, a tányér mellé meg mindenhova. 
Egy hatalmas rakást csinál finom meleg levesből. Fel sem tűnt 
neki, hogy képtelenségeket gondol, egyszerűen jólesett neki.

A kabin ablakából szemébe sütött a nap, átvilágította a lefolyó 
levest, olykor megcsillant egy zsírcseppen, a jóízű lé parányi 
prizmáin megtörve színesre festette a kabint. A baggeros az órájá
ra nézett. Hét óra múlt tíz perccel. Eszébe jutott, hogy hűvösre 
kellene tenni a tegnapi bablevest. Lemászott a fülkéből, s elindult 
a bódé felé.
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SZAKÍTÁS

Átfújta csontjait a szél. Szitának érezte a testét, a kabátját meg 
mindent, ami meghitt és puha csomagolóanyagként magába szívta 
testének izzadt szagát. A töltés ott nyújtózkodott előtte, hason- 
fekve, mint egy hosszú éjszaka mámoraitól letaglózott részeg. 
Mezítelen hátáról mesék boszorkányai szíjat hasítottak. Lépdelt 
a csupasz, vértől gyöngyöző húson, cipője időnként kíméletlenül 
belemocskolt, a töltés ilyenkor fájdalmasan vonaglott alatta, de 
ő csak falta a métereket. Sietett.

Hosszan és meredeken bámult előre: a töltés két oldala valahol 
messze összeért: reménytelennek tűnt lépkednie, az útnak talán 
sohasem lesz vége.

Sietett. Nem látott maga mellett semmit. A folyó mélyen a me
derben hömpölygött. Nagyon lassan. Elképzelhetetlenül lassan. 
A pantha rei örökérvényűnek hitt igazságára kis híján rácáfolt 
a valóság, egy üres malationos palack himbálódzott valahol a víz 
közepén, kavics kellett volna, megdobni vele, hogy széttörjön, 
éles-szúrós darabkái felhasogassák a négyezerötszáz köbméternyi 
mozdulatlanságot körülötte. Sietett.

Zavarta ez az idegtépő nyugalmi állapot, ez a beidőzített fe
szültség, pokolgép-állapot, melyben minden arra vár, hogy az 
időzítő óra mutatója elérje a kritikus időpontot, s négy óra har
mincnyolc perckor az ütőszög hirtelen előreugorva szétzúzza 
a köréje szövődött acél tojáshéjat.

Hogy meginduljon felé az éltető friss levegő, hogy szabaduljon 
a köréje rakott cellából, mely vele volt mindig, vele tágult és 
szűkült, és amelyből eddig soha sem tudott kitörni.

Pedig már terhessé vált számára. Elképesztően nehézzé és foj- 
togatóvá, nem bírta már a bűzét. Köhögnie és okádnia kellett, 
ha rágondolt, s benne kellett élnie. A vontató négy óra harminc- 
nyolc perckor várta a rámpánál.
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Tizenkilenc évig élt a faluban. Kétéves volt talán, amikor ide
költöztek, valami elemi csapás kényszerítette őket kénytelen-kel
letlen helyváltoztatásra. Aztán megtelepedtek, az apja munkát ka
pott, az anyja elvolt a ház körül, neki meg vállalnia kellett az 
itteni gyerekek közös sorsát. Elejében nem is volt az olyan rossz, 
igaz egyszer kukukkozáskor szemébe repült a sár, sokáig rosszul 
látott az egyik szemére (állítólag valaki belepisált a sárba, melyből 
a kis pukkantyúkat csinálták). A csípős vizelet meg az apró ho
mokszemcsék gyulladást okoztak, a doktor különféle kenőcsöket 
nyomott a szemébe, nagyon rosszul esett, de aztán meggyógyult 
tőlük. Tulajdonképpen nem is történt vele figyelemre méltó dolog 
egész gyermekkorában. Meglepően egyformák voltak a hétköz
napjai: a tárgyak ragadták meg olykor, az emberek soha. A z a z . . .

Nevetségesen valótlannak tűnt, hogy a kerékpárt emberek ta
lálták ki, egyenesen kiállhatatlan valaminek tartotta. Talán azért, 
mert gyorsabban haladt, mint ő. Pedig szerette a sebességet. Vagy 
csak szerette volna?

Mindenesetre nem mindennapi gyorsasággal vilióztak a gon
dolatok a fejében. Sokszor pillanatok alatt bonyolultabbnál bo
nyolultabb kapcsolatokat végigpásztázott: rendkívül izgatta a dol
gok és nevük közti kapcsolat. Egyfajta naiv etimológiával próbál
kozott, amikor választ akart találni arra, miért épp HAZ-nak 
nevezik azt a négyoldalú, hegyes tetejű valamit, amiben meghú
zódnak az emberek. Nem tudott felelni. A legösszetettebb prob
lémát azonban talán a színek fogalma és neve képezte számára: 
határozottan meg volt győződve róla, hogy amit más zöldnek 
lát, azt ő pirosnak, de a piros szó az ő tudatában egészen mást 
jelent, mint másokéban.

Gyakran belegabalyodott az ilyenfajta összefüggésekbe, bele
fáradt, és kiábrándultán próbált valami egyszerűbb szórakozásba 
fogni. Sajnos, nehezen ment. Lépésről lépésre konvenciókba üt
között, nagyon félt, hogy egyszer nyakát töri bennük.

Nem szerette az embereket. Ezt olykor-olykor be kellett valla
nia önmagának. A viselkedésüket, az egymáshoz való viszonyu
kat, melyben örökké egyfajta létért folyó harcot feltételezett. 
S talán nem is véletlenül. Úgy tűnt neki, az emberek féltéke
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nyék egymásra, sajnálják a levegőt, melyet mások elszívnak elő
lük, s minduntalan meglopottnak érzik magukat.

Ez a meglopottság-érzet azonban olykor benne is kialakult, 
bármennyire igyekezett is bizonygatni az ellenkezőjét önmaga 
előtt. Boldogtalannak érezte magát, s ezért mindig másokat tett 
felelőssé. Mások boldogsága szerinte az ő boldogtalanságából táp
lálkozott, s talán azért is tűrték meg az emberek maguk között, 
mert szükségük volt erre az éltető erőre.

Milliószor végigment az eperszemektől ragadós falusi utcán, 
vasárnap délutánonként megbotlott a házaik előtt nyújtózkodó 
emberek lábában, a pletykára áhító vénasszonyok tekintetében, 
a nyálas pipafüstben. X-be forduló lábaival belerúgott a járdakö
vekbe, s rótta szó nélkül a métereket. Lábujján vérhólyagot ütött 
egy-egy kiálló tégla, divatjamúlt cipője hirtelen összeszorult a 
lábfején, és sántikálva kellett továbbmennie.

Most azonban nem fájt a lába. A makacs mozdulatlanságban 
egyre csak falta az utat, haját meglebbentette a szél, játékosan 
hátratapasztotta: ellenkezett vele, lassította volna izgatott sietését. 
Nem engedett neki.

Hallatlan ellenállóképességet érzett most magában: olyant, mint 
amikor a kispolgári konvenciók nyálkás pocsolyájában pisztrángot 
akart fogni, s minduntalan elébe villant a kiábrándító igazság: 
tökmaghoz hasonló laposférgeken kívül nem él a pocsolyában 
semmi. A pisztráng a gyors folyású hegyi patakokat kedveli, a hi
deg, kristálytiszta vizet. Ohrid jutott eszébe, egy kutatóintézet, 
ahol az anyaállatok testéből kifejt ikrákat tepsihez hasonló vala
mikben különböző eljárások útján fokozatosan pisztránggá vál
toztatják, megtagadva a természet sajátos törekvését, hogy puri
tán szemérmetességgel titokban tartsa, kiismerhetetlen tabuvá vál
toztassa a születés folyamatát. Olyan volt számára ez a felismerés, 
mint egy csatavesztés vészjele. Elemi erővel igyekezett védekezni 
ellene.
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Félt, hogy most is csatát veszít. A mozdulatlansággal vívott 
elkeseredett harcában.

Nagybőgő brummogott a fülében, bárgyún. Monoton hangja 
kárlátósok éjszakai vonulását idézte. Olykor földhöz ütött boros
üveg szilánkjainak csapódása keveredett hozzá. Meg kapatos em
berek rekedt, mágikus ordítása: egy verejtékes nászéjszaka elő- 
hangjai. Kábultnak érezte magát. Eszébe jutott, hogy egyszer 
kiskorában megleste, amikor a menyasszonyt vérpiros menyecske
ruhába öltöztették, vasárnap éjfélkor. A fehér selyemvirág-koszo
rú első csatját a vőlegénynek kellett kiszednie a nő hajából. Nem 
sikerült, erre az öregasszonyok egyértelműen szomorú sorsot 
jövendöltek nekik, ehhez még az egész nap szakadó eső félre- 
magyarázhatatlan ténye is társult. Ott állt az ajtófélfa mellett, 
s figyelte a lassan fehérből vörösbe átvedlő menyasszonyi testet, 
amíg a vőlegény észre nem vette, s a grabancánál fogva ki. nem 
penderítette az esőre. Fel kellett nőnie, hogy ezt a gesztust tel
jesen megérthesse -  meg kellett ismernie a férfi állatias féltékeny
ségét, azt a mindenre kész elszántságot, mely a hímben dúl, ha 
szemet vetnek nőstényére.

A valakihez tartozás ösztöne szüli e féltékenységet és a kisa
játítás igénye. A kiéhezett farkas érzése ez, amikor el akarják 
venni tőle zsákmányát.

Mióta felnőtt, gyakran érezte ezt a féltékenységet. Féltékeny 
volt a helybeli kocsma pincérnőinek fenekét verdeső agglegények
re, a kocsma falára akasztott tükörre, melynek enyhén görbe 
felületén időnként megvillant a pincérnők telt és csábító combja, 
s a szoknya alól időnként kilátszó sárga csipkés alsónemű. Félté
keny volt a tulajdonossal tárgyaló, jól öltözött vidéki pasasokra, 
akik előtt zárás után nyitva volt a személyzet udvari szobájának 
ajtaja. S féltékeny volt a felszolgálókat áruba bocsátó vén tulaj
donosnőre is.

Egykedvűen bámult a sok csikktől terhes hamutartóba, belefúji, 
a szürke hamu pelyhecskéi pajzánul kavarogtak a levegőben, 
s kendermagossá színezték a másik helyiségből kiszűrődő repedt- 
hangú muzsikaszót. Pohárcsilingelés, zeneszó, fuldokló kurjon—
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gatás, villámló női combok -  önkéntelenül is gyermekkorának 
képeit idézték meg újra, ki tudja hányadszor. Pirosba átvedlő 
hófehér menyasszonyt, féltékenyen szikrázó vőlegényt. . .  Lako
dalmi májgombócos levest, faggyús birkapaprikást, citromhéjjal 
ízesített almakompótot (akkor evett először), gyomorrontást és 
hányingert. Meg a vécéajtó előtt türelmetlenül topogó koszorús- 
lányt.

Rengeteg ecetes bort.

Szerettek lakodalmasdit játszani a gyerekekkel. Kétszer volt 
vőlegény. Egyszer egy öt évvel idősebb nagyon kövér menyasz- 
szonyt vezetett körül az utcán, s nem tudta, mért röhög minden
ki olyan tiszta szívből rajta, amikor vőlegénynek lenni négyéves 
fejjel egészen természetes dolognak tűnt. A másik vőlegényes él
ménye kockaleves ízét idézi, a kabeszóét, melyből nem akartak 
adni neki. Meg egy ötvendináros nehéz réztömegét -  egy kint 
ülő ember nyomta a markába tetszése jeléül.

Fenékig ürítette a szilvapálinkás poharat, s a lakodalmakkal 
oly szövevényesen összefonódó kabeszó íze kegyetlenül átérzett 
a büdös italon.

Sietett. A töltés mindkét oldalát sűrű fű nőtte be, elfelejtették 
lekaszálni. A füvek között itt-ott hatalmas szamártövisek ágas
kodtak, jószagú virágukkal csábították a méheket s az embert. 
Szerette volna megmarkolni az egyiket. Tudta, hogy véresre se
bezné a tenyerét, mégis. A velőket simogató szélben a szúrós illat 
csiklandozta az orrát, szilajul hadakozott a posványos vízszaggal, 
s az iszap bűze már-már átengedte az utat emennek. Úgy tűnt, 
mintha a feszült és kényszerű mozdulatlanság kezdene meghaso
nulni, egyre gyorsuló, már-már a kifulladásig fokozódó sietsége 
immár nem bizonyult meddő kísérletnek az önmaga mozdulatlan
ságába fulladó környezettel szemben. Négy óra múlt három 
perccel.

Anyja jutott eszébe, meg az, hogy el kellene köszönni tőle. 
A búcsú gondolatára siralomanyák képe villant fel előtte: meny- 
asszonysiratóké. Ricsajos éjféli kontyolások, otthagyott felesé
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gek, külföldi szépasszonyokkal mulató férjek. Veszekedő nász
nép. Mert a vőlegény kulák családból származik, a menyasz- 
szony meg szegény.

S kabeszó. . .  Sokan nem is tudják, mi az a sárga és piros 
lötty, a szódások kiváló találmánya, mely még arra is képes, 
hogy megríkassa az embert. A lakodalmak eme csodálatos nektár
ja szent tiszteletnek örvend, csak kivételes egyéneknek adnak be
lőle: gyerekeknek egy keveset, meg a bort nem bíró városi nő
személyeknek, akik valamilyen kiismerhetetlen rokoni kapcsolat 
révén mégiscsak részei a lakodalmas menet tarka sokaságának.

Meg a sátort díszítő krepp-papír párhuzamos hullámvonalának. 
Ezeknek a rikító, megsodort kígyóknak, melyek a lakodalom 
másnapján szorosan körülcsavarodnak a vendégek nyakán, nyo
mot hagynak a fehér ingen, a mulató férfiak nyakán, a nyálasko- 
dó gyerek száján, körmein. Az asszony káromkodik, szidja a kül
földről jött szépasszonyt, aki rúzsos pofájával csókot nyomott 
a férj nyakára, s összekente az inggallért, szidja a gyerekeket, 
mert egy hétig mosdatni kell őket.

Szidja a részegedő zenészeket, akik csörömpölő muzsikájukkal 
kicsalják a férfi zsebéből az utolsó ezreseket, s tehetetlenségében 
nagyot húz a pálinkával kevert borból. Elfátyolosodnak előtte 
a történések, s beáll a kavargó-mulató sokaságba.

A gyerek kabeszót keres. Mindenfelé üres üvegek. Szemei be
ragadnak az álmosságtól, haza kéne menni.

A töltés enyhén kanyarodott balra. A sivár egyhangúság válto
zott. A folyó felőli oldalon öreg fűzfás kezdődött, összegubanco
lódott szederindákkal, cserjékkel. A mozdulatlanságnak nyoma 
veszett. A szél erősödött, a fűzfák üstöké ritmikusan hajlongva 
meszelte a levegőt. Hősünk lihegett, szaporán szedte a lábait. 
Négy óra múlt huszonnégy perccel. Még alig negyedóra, s fel
hasad a vele táguló, szorongató buborék. Még negyed óra, s vége 
a lakodalmas kényszerképzeteknek. Még negyedóra, s megindul 
felé a levegő. A lúdbőröztető emlékek kavargó sokasága semmivé 
foszlik, s felfrissülve, megújultan mehet tovább.

Szüksége van erre a tisztulásra. Káoszt érez a tudatában, za
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varos villózásokat, mint az utazó cirkuszok kocsijai, a bejárat 
fölött kacsingató színes lámpák. Tarkaságot és karistoló zajt.

Érzékszerveire kullancsként telepedtek kényszer-világának sa- 
vanykás ingerei, csápjaikat beledöfték testébe, hogy lopják, szi
poly ózzák tőle az életnedveket. Sehogyan sem tud szabadulni tő
lük. Úgy érzi magát, mint a töltésoldalra kötött bika, melyre 
vérszomjas szúnyogok százai telepedtek, belecsimpaszkodtak bő
rébe, és sehogyan sem tudja elűzni őket. Farkának gyors csóvál- 
gatása megrezzenti ugyan szárnyaikat, de fúrótoronyhoz hason
lítható szipókájuk olyan mélyre szántott, hogy egyenesen nem 
lehet kitépni. Egyre elviselhetetlenebb bizsergésük ellen nincs or
vosság. Nem tudja őket lesöpörni testéről.

Közeledett a rámpához. Rengeteg muslinca kavargóit körülötte 
a levegőben, mint a pernye. A szamártövis karmai simogatni 
kezdték a testét. Sekély piros barázdáikban lassan hömpölygött 
egy-egy parányi nedves vérfolyócska. Sietett.

Négy óra harminc perc.
A töltés mezítelen hátán élesen kiütközött egy kopott gumis 

kerékpár nyoma. Eszébe jutott, hogy egyszer eső után, bokáig 
érő sárban a töltés tetején biciklizett végig egy lánnyal. A bicikli 
rossz volt, szalajtós, a kormány majd harmincfokos üresjárata 
néhányszor majdnem földre terítette őket. A lány hajáról unalmas 
egyhangúsággal csöpögött a víz a combjára, s felhígította a sűrű 
sós verejtéket. Hazáig nagyon kifulladtak, utána feketekávét ittak, 
zaccából pénzt és egy szőke lány szúrós pillantásait jövendölte 
neki a szomszédasszony.

A feketekávé szaga elkeveredett a büdös cukorpálinka szagával, 
a lányukat férjhez adni áhító vénasszonyok sóhajtozásával, egy 
idült alkoholista morgásával. Görögdinnye csöpögős levével és 
rengeteg léggyel.

A szél tovább erősödött. Hősünk szita-testén tücskök keser
nyés cirpelése szűrődött át. Sietése lassú kocogássá nőtt, mely 
állhatatosan fokozódott, míg végül tüdőtkínzó rohanássá vált. 
Szaladt a rámpa felé. Botladozott a lába elé ugró gyomokban,
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az előtte futkosó hörcsögök lábaiban, e láthatatlan, kifeszített 
kötelekben. Kis híján minden alkalommal hasra bukott, de nem 
hagyta magát. Erősen előrehajolva futott tovább.

Négy óra harmincöt perc.
A rámpához párszáz méterre lehetett, egy pumpaháznál. Az 

épületből kihallatszott a szivattyúk bariton dongása.
Négy óra harminchat perc.
Erősen kifulladva haladt előre. A méterek csökönyösen ellen

álltak lábainak.
Négy óra harminchét perc.
Nem bírta tovább a futást. Leállt. A rámpa száz méternyiről 

csábítón integetett felé, hívta, szinte húzta magához. Nehezen 
vonszolta testét. Az emlékek ragadós sárként tapadtak a talpára, 
úgy érezte, tizenkilenc év súlya ragadt a lábára.

Négy óra harmincnyolc perckor odaért a rámpához. Megka
paszkodott a sorompó fájában, s a fehérre meszelt karóhoz töröl
te a talpát. Az évek ragadós sara tompa puffanásokkal hullott le 
a földre. Egyszerre könnyűnek érezte magát, nagyon könnyűnek. 
Lenézett a Tiszára. A vontató nem volt sehol.

Az időzítő óra mutatója elérte a kritikus időpontot, a robbanás 
elmaradt. Az ütőszög fenyegető kiszámíthatatlansággal meredt 
a gyutacsra.

Lassan elindult lefelé. Újra feltámadt a szél, erősen, velőkig 
hatóan. Átfújta ismét a csontjait. Szitának érezte a testét, a kabát
ját, meg mindent, ami meghitt és puha csomagolóanyagként ma
gába szívta testének izzadt szagát.

Most már nem sietett. Túlvilági közönnyel, de megrögzött 
fatalistaként lépegetett előre a folyó felé. A zavaros víz felszínén 
egy-egy penészes szilvamag, korhadó ágacska, szúrós ördögfej 
hintázott. Lába beleragadt az iszapba, úgy érezte, mintha valami 
húzná lefelé. Hirtelen megcsúszott, kezeivel megtámaszkodott 
a sárba, s négykézlábra ereszkedve kúszott tovább a víz felé.

A parttól harminc méternyire parafadugókat, üres üvegeket, 
mindenféle dobozkákat vitt a sodrás. Köztük ritmusosan himbáló
zott egy kiégett villanykörte és egy záptojás.
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Beletenyereit a kellemesen hideg, zöldesbarna vízbe. Lábai 
csúsztak a sárban, vizes lett a térde, hasán átnedvesedett a kabát. 
Rúgott egyet a lábaival, egész testével alámerült, majd hirtelen 
fölkapta a fejét, s kemény karcsapásokkal úszni kezdett befelé. 
Ruhája megtelt vízzel, nehéz volt, de ő úgy érezte, könnyebb, 
sokkal könnyebb. Az acél tojásburok fölhasadt körülötte, s a friss 
levegő éltetőn áramlott be orrlyukain. Erős csapásokkal szántotta 
a vizet, boldognak és szabadnak érezte magát.

A víz közepén hosszú, korhadt nyárfarönk hintázott.
Gyorsan elérte.
Belekapaszkodott, átvetette rajta egyik lábát, s lovaglóülésben, 

ázottan, mint egy kuvasz, de határozott elégedettséggel hagyta, 
hogy a víz sodorja lefelé.

Vízbe lógó lábai kis örvényeket kavartak, melyek sokáig pör
gették, szédítgették és végül feneketlen gyomrukba küldték az 
emlékek átható posványszagát. Helyükön olykor buborékok kép
ződtek, melyek alig hallható pukkanásba oldódtak, míg végül 
nyomtalanul elnyelték önmagukat.

Az ütőszög ekkor hirtelen előreugrott, s a hatalmas robbanás 
parányi darabkákká tépte az acél tojáshéjat. Hősünk megszaba
dult fojtó szorongatásaitól s lassan elolvadt a lusta hömpöly- 
gésben.

53



NÉGY CIGARETTA

Eljött hozzám a héten a Festő. Sötétben jött, halkan, félszegen. 
Az utcán álltam, s néztem a kísértetiesen mozgó alakot, valószí- 
nűtlenül megnyúlt végtagjait, ahogy kapálózott velük a levegő
ben. Meg agyonkócosodott haját, mely összefüggéstelen gomo- 
lyagnak tűnt a sűrűsödő sötétségben. Nehezen ismertem fel, tip- 
pelgettem, ki lehet, de tulajdonképpen gondoltam, hogy ő az. 
Bejött hozzám, leült, rágyújtott, sokáig hallgatott. Aztán nagyon 
halkan fejtegetni kezdett valamit. Közben újabb cigarettára gyúj
tott. Aztán hallgatott egy darabig, majd tovább beszélt. Ezalatt 
én komoly pofát vágtam, majd válogatott bölcsességeket szedtem 
kévébe, s  jóakaratúan etetni kezdtem vele a festőt. Néztem az ar
cát: karikásak voltak a szemei, sápadt volt, kialvatlan.

-  Egy hétig ott voltam -  mondta ő.
Kisváros, ismerem én is. Evekig eltéphetetlennek vélt szálak 

fűztek hozzá. Szerettem a szagát is, az átható olaj- és szennyvíz
szagát, mely beleivódott a ruhámba, rátapadt a bőrömre, a haj
szálaimra. Hónapokig nyugtatgattam magam azzal, hogy szekré
nyem ajtaját kinyitva nagyot szippanthattam ebből a mások szá
mára talán visszatetsző bűzből, amelyet felöltőm sokáig megőr
zött. Sóvár elégedetlenség -  csak így nevezhetném -  kínzott 
utána. Számban éreztem a bódék előtt, piszkos kiskocsmák sarká
ban löttyölt sörök ízét, a jég okozta rekedtséget, torokgyulladást.

- El kellene már menni.
-  Zsuzsát kerestem -  mondta a Festő. -  Keresem még most 

is, mert meg kell találnom. Látnia kell az akvarelljeimet meg 
Az ittlét szomorúságát. Olaj. Meg nekem is látnom kell a haját. 
A szalmasárga haját, mert képtelen vagyok színt keverni nélküle. 
A spektrum nekem káosz, én abban elveszek. Szükségem van 
a haja szalmasárga színére. Nélküle piszkossá válik minden keve
rés, nem tudok uralkodni palettámon.
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Vigasztalni próbáltam a Festőt. Butaságokat mondtam neki. 
Olyasmiket, hogy a szalmarózsa sárgája i s . . .  A Festő meg kari
kás szemével csak bámult maga elé. Harmadszor is cigarettára 
gyújtott és hallgatott. Ahogy néztem így a füstben, kezdtem érte
ni. Az akvarelljeit, Az ittlét szomorúságát, a kistemplom két meg
festett változatát. A karikás szemét.

-  Lehet, hogy elmegyek én is a héten -  mondtam a Festőnek, 
aki csendben cigarettázott.

Zsuzsát én is ismertem. Sárga haja mégsem hatott rám. Emlé
keimben részegen támolyog valami zöld ruhában, sárga haja kó
cos, mint a Festőé meg az enyém, mégis jó, ahogy elnézem. 
Az érzés hasonlít kabátom szagához: a valamikori tartalmatlan 
mindennapok lecsapódásához.

A Festő letette félig elszívott cigarettáját, aztán a vastagodó 
füstben egyszerre másról kezdett beszélni. Húsvéti sonkáról, kol
bászról, tojásról. (Csendéletein üres üvegek meg tálak.) Én azt 
próbálgattam bizonygatni neki, hogy ki kell töltenünk életünket. 
Egyszerűen, simán, kisemberhez méltóan. Úgy, mint a legtöb
ben. A Festő -  láttam -  nem vett komolyan. Talán szerencse is. 
Aztán megint csak tojásról, sonkáról, kolbászról beszélt. De én 
tudtam, hogy a potom pénzért elvesztegetett akvarelljeit sajnálja.

-  Zsuzsa nem látta őket -  mondta.
Láttam, hogy tapogatja a zsebeit, keres valamit. Aztán kirakta 

az asztalra a gyufát, cigarettát, kivett egyet a dobozból, és rá
gyújtott. Ismétlődő kép: bámult a levegőbe, szívta a cigarettát, 
hallgatott. Sokáig néztük így egymást, aztán. . .

-  A jövő héten biztosan elmegyek -  mondtam a Festőnek.
-  Feleségül kellene venni Zsuzsát -  mondta ő, miközben el

nyomta a csikket a hamutartóban. -  Sonkát, kolbászt, tojást fő
zetni vele: haja szalmasárga színéhez igazodva színeket keverni, 
nézetni vele az akvarelleket.

-  Régen láttam Zsuzsát -  mondtam neki - ,  azóta tán csak 
egyszer.

-  Én is -  mondta a Festő - , de nekem szükségem van rá. 
Nem, ne érts félre, nem azért, hogy sonkát, kolbászt, tojást
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főzzön. Hanem az akvarelljeim miatt. Meg a haja szalmasárga 
színéért.

-  A jövő héten okvetlenül elmegyek én is -  mondtam a Festő
nek, aki felállt a székről, zsebre tette a gyufát, cigarettát, és el
köszönt. Az ajtóban még egyszer utánaszóltam, hogy biztosan 
megyek a jövő héten. A Festő nem válaszolt, elindult a sötét
ben, valószínűtlenül megnyúlt végtagjai kapálóztak a levegőben, 
agyonkócolódott haja összefüggéstelen gomolyagnak tűnt a sűrű
södő sötétségben.

Bementem a szobába. A hamutartóban ott feküdt a négy csikk, 
a füst kavargott a levegőben. Eszembe jutott a Festő sápadt arca, 
karikás szeme, a héten el kellene mennem. Hirtelen azonban ma
gamat láttam a Festő képében. Sápadtan, karikás szemmel.
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MAGÁNY





ÜNNEP ÖRÖKRE

-  Mondják, ünnep van márna? -  kérdezte az öregasszony, aki 
mindig macskát vitt magával.

-  Nem, ma hétköznap van.
-  Hétköznap? -  tűnődött. -  Hát köszönöm is, hogy meg

mondták.
Elindult az erdő felé. ölében a rühös macska. Mert tényleg 

rühös volt az a macska. Ő meg olyan öreg és megkopott, nem 
is nagyon szerettek vele találkozni az emberek. Azt mondták, 
kihagy egy kicsit. Meg azt mondták, rühös a macskája. Meg azt 
mondták, lehet, hogy ő is rühös. Pedig mindennap vitt vizet a 
kútról. Hol többet, hol kevesebbet. Hol fazékban, hol lábasban. 
Kannában, vödörben ritkán.

-  Keresem a testvérét -  mondta valakinek, s a macskára muta
tott. -  Mert mindig elbitangol. Ez is néha menne utána. Ezt nem 
engedem, mert szeretem. Amazt nem szeretem, mert elbitangol. 
Ez meg nem szeret egyedül. A testvére nélkül. Pedig itt vagyok 
mellette.

Azt is mondták róla, hogy morcos, lusta megmosdani, lusta 
magával törődni. Meg azt is alighanem mondták róla, hogy tán 
még arra is lusta, hogy leüljön pisálni. Pedig ezt nem tudhatta 
biztosan senki. Csak azt tudta biztosan mindenki, hogy örökké 
azt a koszos macskát keresi, meg örökké azt kérdezgeti, ünnep 
van-e, vasárnap van-e.

-  Nem, nincs vasárnap.
-  Nem, ma semmilyen ünnep sincs.
-  Csütörtök van.
-  Péntek van.
Az öregasszony bambán hallgatta a válaszokat.
-  Pedig azt gondoltam, ünnep van. Határozottan azt gondol

tam, ünnep van.
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-  Hogy mondták? Péntek? Akkor holnapután vasárnap. Még 
kettőt kell aludni.

-  Ha már hétköznap van, lemegyek egy kevés tüzelőért.
összemaréknyi pudvás fával jött vissza. Meg a rühös macská

jával. Meg a rühös macska testvérével, azzal, amelyik mindig el- 
bitangol.

-  Előkerült -  mondta. -  Mindig elbitangol. Pedig emez nem 
szeret nélküle. Még akkor sem, ha itt vagyok mellette. Többet 
érne már, ha egyszer örökre elmenne. . .  De azért nem bírom, 
hogy ne keressem, amikor ez a másik sír utána. Bár már egy
szer örökre elmenne. Akkor ez a másik megmaradna nekem. 
Én meg neki. Mert ezt szeretem. Csak azt az elbitangolósat nem.

-  Holnap akkor szedhetek még egy kis tüzelőt. Ha már holnap 
is hétköznap lesz.

-  Vasárnap hozzák az ebédet?
-  Szokták. Vasárnap meg ünnepen. Beadják, aztán elmennek. 

Nem szeretik a macskákat. Azt mondják. De én szeretem. Pláne 
az egyiket. Az a másik akár el is mehetne világgá.

Elég slamposnak tűnt az öregasszony. Lehet, hogy tényleg 
morcos volt az arca. Lehet, hogy piszkos volt a ruhája. Lehet, 
hogy nem tisztálkodott már régen. Lehet, hogy pisálni sem szo
kott leülni. Az is lehet, hogy tényleg rühös volt. De ma még 
csak péntek. Ma hétköznap van. Holnap szombat lesz, szombat 
és hétköznap. Lehet fát szedni, meg kell keresni a rühös macs
ka rühös testvérét. Vizet kell hozni. Talán a bordó fazékban. 
Vagy lábasban.

De holnapután vasárnap. Holnapután ünnep. Akkor délben 
jönnek. Hozzák az ebédet.

-  A fiam az nem olyan, mint az apja, az nem szokott berúgni.
Mérgelődnek a macskáért, porolnék a sarokba dobált pudvás

gallyakért. De vasárnap ünnep van. Akkor nem kell vízért menni, 
nem kell az erdőbe menni. A rühös macska testvére biztos el
bitangol majd. Vasárnap azt sem kell keresni. Vasárnap ünnepelni 
kell. Az ebédet, amit hoznak. A mérgelődést a macskákért, mert 
nem szeretik őket.
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-  De én szeretem, különösen azt, amelyik nem csavarog. Az 
olyan, mintha a testvérem lenne.

A rühös macska rühös testvére, az, amelyik mindig elbitangol, 
szombat reggelre eltűnt ismét. Az öregasszony elindult keresni 
mindjárt reggel. A macska nem volt sehol. Délben hazavitt egy 
nyaláb gallyat. A macska nem volt otthon sem. Kereste estig. 
A macska nem került elő. így várta a vasárnapot. Vasárnap dél
ben hozták az ebédet. A rühös macska nagyon sírt a testvére 
után. Az öregasszonyra pöröltek a macska miatt. így múlt el 
a vasárnap.

-  Holnap ünnep, tudják maguk is, ugye? -  kérdezte az öreg
asszony másnap az utcán.

-  Nem, holnap kedd lesz, hétköznap.
-  Én tudom, hogy holnap ünnep -  mondta az öregasszony.
A rühös macska még sírt a testvére után.
-  Nem baj -  mondta az öregasszony - , holnaptól nem leszel 

egyedül. A macska abbahagyta a sírást.
-  Holnaptól örökre ünnep lesz -  mondta az öregasszony.

Másnap reggel az öregasszony később ébredt a szokottnál. 
Felült, megnyalta szürke mancsait, szaporán mosdani kezdett ve
lük. A rühös macska szeme felcsillant az örömtől, s odaugrott 
hozzá az ágyra. Örömükben összebújtak és dorombolni kezdtek. 
Köszöntötték az ünnepet, melynek most már sosem lesz vége.

61



SÉTA KÉSŐ ŐSZI REGGELEKEN

M ost is kormos lett a keze, szemcsés feketeség rakódott kéz
fején a szőrszálakra, belepte őket, mint elszáradt füvet a dér, 
a jó szagú, hideg dér, borzongató frisseség, késő őszi reggelek 
csípős egyhangúsága. Kormos kezét mélyen a zsebébe süllyesz
tette, kicsit bántotta, hogy be kell zárnia a kaput, s nem hagy
hatja idétlenül levegőbe lógó végtagjait, a testközel biztonságos 
melegében: deres reggeleken gyakorta úgy érezte, végtagjai mint
ha nem is tartoznának a testéhez, kezei hetvencentis kölöncök
ként lógnak alá vállairól, lábai -  kényszerű-kelletlen tartóoszlo
pok, melyek nyagdán feszülnek alá törzsének, s reggelenként ön
magukról kezdenek mozgásba, tőle távol álló mozgásba, mely
hez csak annyi köze van, hogy teste akaratlanul is részesévé vá
lik, a beavatkozás lehetősége kizárt, a testet elragadják a lábak, 
elragadják őt is, engedelmeskednie kell nekik. Kiszolgáltatottnak 
érzi magát, s ez ellen nem tud semmit tenni.

-  Rettenetes ez a feldaraboltság -  gondolja magában elkesere
detten, amikor a késő őszi reggelek ködös, hideg levegője kaparni 
kezdi a torkát, s néhány csípős könnycseppet kényszerít a sze
mébe. -  Rettenetes.

Ujjai fáztak a zsebében, nem érezte, az apró szemcsés korom 
utálatos férgek petéjeként szétkenődött zsebe bélésén meg a kéz
fején, nem tudta, csak annyit tudott, hogy a zsebbe ültetett ke
zek súlya húzza a vállát. Egyébként nyugodt volt. Nyugodt volt 
és elkerülte az embereket, el az ismerősöket, nehogy a baráti 
kéznyújtás zavarba hozza, nehogy viszonoznia kelljen egy-egy 
túloldalról jövő integetést.

Reggel, kályhatisztítás után sohasem mosott kezet. Nem tudta, 
miért. Mindig kormosán indult el reggeli sétájára a harmadik sa
rokig meg vissza, esetleg a kis parkig, s onnan kerülővel megint 
csak haza. Nem szerette ezeket a sétákat, de nem múlt el nap
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nélkülük. Lábai napról napra kényszerítőbb ösztönszerűséggel 
vonszolták őt ezekbe a nyomasztó kikapcsolódásokba, ezekbe 
az önrejtegető kalandokba. Szerette, ha kormos volt a keze. Biz
tonságérzettel töltötte el ez a tudat. Nem húzott kesztyűt, csak 
kormosán hagyta a kezét. S ennyi elég volt a biztonsághoz.

Számtalanszor látta, hogy egy kacska alak bal kezén télen-nyá- 
ron undok bőrszütyi van, valakitől hallotta, hogy gránátszilánk 
vitte el a kézfejét. Utálta ezt a bőrtasakot, s megfogadta, hogy 
kesztyűt sem húz soha a kezére. Ezért minden reggel a kályha
tisztítástól kormosán indult sétájára, mely fogháza áporodottsá- 
gával nehezedett rá, s az utcán még inkább.

-  Rettenetes ez a feldaraboltság -  gondolta szinte csömörlötten 
a tehetetlenségtől. Lábai vonszolták magukkal testét, kezei egyre 
jobban nehezedtek, húzták a vállát. Szembe jött vele egy járókelő, 
látásból ismerte, biccentett neki a fejével. Valamivel messzebb egy 
régi ismerősét vélte felfedezni a reggeli párából kitörőben. Hirte
len elfordult egy sarkon, s elindult hazafelé. Az út nem tartott 
soká. Néptelen volt még a házsor, egy-egy udvarból, házból han
gok szűrődtek ki, az emberek ezután akartak még kibújni odúik
ból. Amikor odaért a háza elé, hirtelen kirántotta kormos ke
zét a zsebéből. A kulcsot nem engedte el egész úton, úgy állt 
akkor is a hüvelyk- és kisujja között, ahogy induláskor a zsebébe 
süllyesztette. Kizárta a kaput, s bement az épületbe. Egyszerre 
úgy érezte, feldaraboltsága megszűnt, elpártolt végtagjai vissza
tértek hozzá, ismét úrrá lett lábai fölött, s kezeinek tehetetlen 
lógása nem húzta többé lefelé a vállát. Letette a kabátját, oda
ment a kellemes meleget árasztó tűzhelyhez, levette sarkáról a 
vizesedényt, töltött belőle a lavórba, belemerítette szétmajzolt 
koromtól maszatos kezét, áztatta egy ideig, érezte, ahogy a meleg 
áramlik fölfelé ujjain, kézfején, egész a karjaiba, s fel a vállá
hoz. Kellemes érzés volt. Nézte a szőrszálakat, melyekről lepe
regtek a parányi koromszemcsék, nézte valamikor tömpe ujjainak 
csonka, kissé visszatetszően rövid maradványait, melyek a se
bészkés nyomán kétértelműen kopaszon, ijesztően alaktalanul 
meredtek a levegőbe. Ép hüvelyk- és kisujjaival megfogta a szap
pant, esetlen mozdulatokkal beszappanozta kormos kézfejét,
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sokáig dörgölte a langyos vízben, mire lassan eltűnt a feketeség. 
Ismét tömpe ujjait látta maga előtt, anyjának arisztokratikusan 
vékony kézfejét, eszébe jutott a bőrszütyis kacska, aztán rápillan
tott kezeire. Forogtak, peregtek előtte a képek, sok vér a tenye
rén, kórház, fehérség, meleg, piros vér, valamikor tömpe ujjai, 
anyjának arisztokratikusan vékony kézfeje. Megszédült egy pilla
natra, aztán rákönyökölt az asztal sarkára, nehézkesen megtöröl
között, leült egy székre, ölébe ejtette kezét, s nézte, nézte sokáig.
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AZ ÖREGASSZONY

-  Égő gyertya eleven halottat jelent -  dörmögte megszállottként 
az öregasszony, amint karszékére támaszkodva végigment az 
utcán, minden lépés után elismételve a mágikusnak hitt szavakat: 
Égő gyertya eleven halottat jelent.

Az emberek nem tudták, mit akar jelenteni ez a zavaros mon
dat, nem tudtak napirendre térni az öregasszony felett. Egyesek 
egyértelműen félkegyelműnek tartották, mások, talán azok, akik 
valaha beszéltek vele néhány szót, csak annyit mondtak, tudja 
az ördög, mi leli; valami tényleg nincs rendjén nála, de félke
gyelműnek éppen nem mondható.

Féltek tőle. Ezt sokan nem merték még önmaguknak sem 
beismerni, de tény, hogy sokan boszorkánynak hitték. Nagy, 
kövér, széles farú öregasszony volt, s a gyerekek sokat röhögtek 
rajta, mert tragaccsal járt a piacra, s zsákszámra vette nyáron 
a görögdinnyét. Ha megkérdezték tőle, minek ez a sok, azt fe
lelte, ennél jobb táplálék nincs, nem emelkedik tőle a vérnyomás. 
Mert állítólag ügyelt a vérnyomására.

A férje sovány, töpörödött kis ember volt -  csak arra emlék
szem, két pléhkannával járt a kútra vízért - , egy reggelre várat
lanul felakasztotta magát. Senki sem kíváncsiskodott, miért, 
hogyan, belenyugodtak. Mint ahogy belenyugodott az öregasz- 
szony is, csak a gyerekek fantáziáját izgatta a dolog. Sohasem 
láttak még akasztott embert, volt olyan is, aki azt hitte, a fekete 
gyászlobogón, melyet a halottas ház fölé tűztek, rajta lesz az 
akasztott ember képe, ahogy lóg a kötélen.

De aztán elmúlt az egész, elfelejtette mindenki a töpörtyű 
öregembert, csak az öregasszonyról beszéltek néha.

Egy vasárnap reggel lázba hozta ismét a környéket. Az egyik 
szomszéd házból ellopták a férjhezmenendő lány báli ruháit. 
Nagy volt a pánik, tűvé tették az egész környéket, nyomokat
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kerestek, kint voltak a rendőrök is, szaglászó kutyákat emleget
tek, aztán egyszer csak egy utcabéli -  épp vízért ment a Tiszára -  
arra lett figyelmes, hogy az egyik csónak alól ruhadarabot leb- 
bent a hullám. Előbb azt hitte, valami vízbeholt ruhája lehet, 
s bosszankodott is, hogy egy napra hogy összejöttek a rendőrt 
igénylő dolgok: az a lopás, most meg ez a hulla. S ahogy ki 
akarja szabadítani a ladik alól, hogy kikösse egy karóhoz, meg
fogja a ruhadarab kiálló csücskét, s meghúzza, hirtelen egy fél 
szekrényre való szebbnél szebb ruha merül fel a víz alól. Rög
tön összeszaladnak az emberek, nézik, hát a férjhezmenendő 
lány báli ruhái ezek egytől-egyig.

Rögtön a félkegyelmű öregasszonyra esett a gyanú. Ki is talál
ták, hogy létrát támasztott a kerítéshez, átmászott, míg amazok 
a templomban voltak, ellopta a ruhákat, s a Tiszába dobta őket. 
De a ruhák nem akartak elmerülni a vízben, ezért egy csónak alá 
dugta őket.

Az öregasszony tagadta a dolgot, fogadkozott és átkozódott.
Bár kevesen hittek neki, mert valaki látta aznap reggel a Tiszán 

meg mert rengeteg hasonló dolgot csinált. Egyszer például, nyár 
elején, mikor javában érik az eper -  az öregasszony hangyaszor
galommal szedegette, pálinkát főzött belőle, melyből senki sem 
kapott, maga itta meg az egészet, volt aki azt mondta, külön
leges eljárással készíti, tyúkszart meg egyebeket rak a cefrébe, 
hogy erősebb legyen - ,  egy csapat cigány rohanta meg az eper
fáit, mire az öregasszony zsírszódás oldattal, vízben oldott em
beri ürülékkel kezdte locsolni őket meg a földre rázott epret. 
A cigányok persze egykettőre kereket oldottak, az öregasszony 
pedig hozott egy vödröt, s maga szedte össze a lespriccelt pálin
kának valót. Egyszóval rengeteg bogara volt, de a ruhalopást 
a végsőkig tagadta.

Azt mondta, száradjon le a lába annak, aki tette.
Mindenki, ő is tudta, hogy az átok nem fog, azért mégis hittek 

neki és békén hagyták.
Az öregasszony pedig teljesen elmerült sötétszürke magányába. 

Csak nagyon ritkán mutatkozott az emberek előtt, rendszerint
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olyankor, ha a gyerekek megdobálták a nagykapuját vagy rá
zörgették az ablakot. Olyankor sokáig összefüggéstelen szavakat 
mormolt, talán szitkozódott.

Sötét függöny volt az ablakán, még nappal sem emelte föl. 
Emögött a függöny mögött zajlott le az élete. Igen, csupán az 
élete. Semmilyen leíró jelzőt nem rakhatunk a szó elé. Senki sem 
tudta, mit csinál. Azt sem tudták, él-e, hal-e. A járókelők, ha 
elmentek az ablaka előtt, nem mertek benézni rajta. Ha egy-egy 
bátrabb, rendszerint gyerek, mégis belebámult a sötét ablaktáblá
ba, imbolygó, enyhe fényeket vélt kiszűrődni. Sejtelmes, üdére - 
szerű fényeket, melyek indőnként hatalmas árnyakat vetettek a 
sűrű függönyre.

Aztán egyszer váratlanul megjelent az utcán az öregasszony. 
Sápadt és ijesztő volt az arca, s karszékre támaszkodva lépkedett. 
Az embereknek rögtön a ruhalopás jutott az eszükbe meg az át- 
kozódás. Mondták is, hogy elszáradt a lába, de a dolog nem így 
állt. Annyi azonban tény, hogy elnehezedett a járása, de nem 
hagyta magát, karszéket hozott, s arra támaszkodva lépkedett, ha 
elfáradt, leült megpihenni, majd továbbment. Naphosszat baran
golt így a faluban, s mormolt valamit. Előbb azt hitték, imádko
zik, de aztán megértették a mondatot.

-  Égő gyertya eleven halottat jelent.
Minden lépésnél ezt ismételte, mintha ennek a zavaros kijelen

tésnek a taktusára vonszolná elnehezedett testét.
Égő gyertya eleven halottat jelent.
Napokig, talán hetekig tartó barangolásai alatt ezerszer és ezer

szer elismételte. Egyszer aztán ismét bezárkózott a házába.
Hosszú ideig nem mutatkozott, csak esténként látták a függö

nyön kiszűrődő sejtelmes fényt.
Egyszer csak elterjedt a környéken az öregasszony halálhíre.
Az emberek elmentek a ravatalához, benéztek a szobájába. 

Mindenfelé rengeteg gyertyacsonkot, viaszt találtak.
Akkor egyszerre megértették, mit jelentett a zavaros mondat 

meg az ablakon esténként kiszűrődő sejtelmes fény.
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REND EGY IDŐRE

Meglehetősen fura volt ez az udvar. Nem is annyira az udvar, 
inkább a lakók. Egyetlen szóval nem is lehetne jellemezni őket, 
de úgy éreztem, lényükkel ráültek a hangulatra. Őket láttam a 
málló vakolatok mögött, az áporodott szagot árasztó pinceajtók
ban, a horpadt tetőzetben. Őket, de különösen P. Ivánt, az öre
get, aki mindig megjelent előttem, ha késő éjjel végigbotorkáltam 
a vaksötét bejárati folyosón. Igaz, ugyanígy láthattam volna a 
Boszorkányt is, aki reggelente rendre bepálinkázott, s félórájába 
került, mire odatámolygott a vécéajtóhoz, s szintén félórába, 
mire sikerült kinyitnia a szutykos cérnagurigárí kötött kulccsal, 
s eszembe juthatott volna a Pipás is, akit mindenki gazembernek 
tartott. De előttem mindig és kizárólag P. Iván jelent meg. Rán
cos vonásai füstbe burkolóztak, füstfelhőbe, füstszagba.

P. Iván, az öreg, gyanús hirtelenséggel halt meg. Igaz, nem 
váratlanul, mert a Boszorkány szerint közel járt a száz évhez. 
S a Boszorkány is az országúttal lehetett egyidős. P. Iván halálá
val egy időre helyreállt a rend az udvarban.

Az udvarban csak három vécé volt. Ebből a háromból kettőt 
kulcsra zártak, a harmadik amolyan nyilvános illemhelyként 
örökké nyitva állt. A kulcsos vécék egyike a mienk volt, a másik 
a Boszorkányé. Ez utóbbit használták ezenkívül az Úriemberék 
is, akik szintén ebbe az udvarba szorultak. A többi lakó -  voltak 
tán húszán is -  a harmadik, örökkön nyitva álló vécét használta. 
Ide járt P. Iván is a feleségével. P. Iván mindig háromnegyed 
nyolckor ment a vécére. Mint ahogy a Boszorkány mindig nyolc 
órakor. Mint ahogy az Úriember a kora reggeli órákban, még 
télvíz idején is félmeztelenül. Ezek íratlan törvények voltak, az 
együttélés szentesítette szabályok.

Háromnegyed nyolckor, amikor P. Iván krákogva beült a klo- 
zettba, a Pipás rendszerint a fityójával enyelgett. Mert azt csak
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enyelgésnek lehet nevezni, amit csinált vele: törölgette, cirógatta, 
lehet, hogy meg is csókolta. A Boszorkány ilyenkor jött meg 
a szemközti boltból, szöszmötölt valameddig, aztán elindult a 
vécére. Amikor a Boszorkány kizárta a vécéajtót, s beült -  tán 
még meg sem kezdte az ürítkezés hangos szertartását - , P. Iván 
rendszerint feltápászkodott, fölhúzta a nadrágját és elhagyta a 
szentélyt. Közben hangosan krákogott, s a gombolkozás hossza
dalmas műveletét a vécétől a konyhájuk ajtajáig terjedő úton'vé
gezte. Ez így volt rendjén, így szokta meg mindenki. Utána fél 
tízig váltogatták egymást az emberek a harmadik fülkében.

Mindenki elvégezte a magáét, mindenki kielégült, a frusztrációs 
idegességnek, harciasságnak nyoma sem volt.

Mindaddig, amíg be nem következett az, amire senki sem gon
dolt.

Egy reggel ugyanis P. Iván nem jiött ki a vécéből.
A Boszorkány már rég elvégezte kenetteljes ceremóniáját, ki

mászott a fülkéből, gondosan bezárta maga után az ajtót, azon
ban P. Iván még akkor is ott krákogott a szomszédban. Sőt nem 
csak krákogott, hanem kiabált is. Az ajtó előtt pedig egyre türel
metlenebbül topogtak a várakozók.

-  Gané! Méghogy én . . . !  G ané. . .  -  ilyesmiket üvöltözött az 
öreg. A soron következő kezdetben élvezettel hallgatta, aztán 
egyre komolyabbá-vált. Mint ahogy kezdetben mosolyogtak a 
többi sorbanállók is, de aztán mindinkább elkomolyodtak. Előbb 
csak topogtak, utána .türelmetlenül sugdolózni kezdtek, s minél 
sürgetőbbé vált a belső kényszer, annál feszültebb lett a közhan
gulat. Akinek történetesen vécé után mennie kellett valahová, 
mondjuk a munkahelyére, az elégedetlenkedve, bosszankodva ott
hagyta a sort, s egy útbaeső nyilvános illemhely által nyújtandó 
megkönnyebbülésre hagyatkozva elindult. Mások birkatürelem
mel tovább várakoztak. A béketűrésben legkitartóbbak a nyugdí
jasok voltak. Nekik volt rá elegendő idejük. A Pipás is közéjük 
tartozott, mármint nyugdíj szempontjából, türelem tekintetében 
már kevésbé. Elejében csak köpködött, önmaga elé morgott, az
tán egyre hangosabb lett,

-  Ez az öreg nem normális -  jelentette ki.
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-  Ez az öreg nem normális -  jelentette ki.
A többiek elengedték a fülük melleit, mert arra gondoltak, 

hogy majd csak megunja az öreg a dolgot, s átengedi a helyét. 
De ahogy múlt az idő, úgy fogyott a nyugdíjasok türelme is.

-  Szabotázs, egyszerű szabotázs -  jelentette ki a Pipás, és java
solta, hogy törjenek be a fülkébe, s erőszakkal távolítsák el P. 
Ivánt. P. Iván hallotta ezt, s nemsokára föltápászkodott, hogy 
elhagyja a fülkét. Hangos krákogással és ismétlődő üvöltésekkel 
vonult a konyhaajtó felé. Útközben elfelejtette begombolni a 
sliccét.

A várakozók fellélegeztek, a soron következő bement, s rövid 
idő elteltével mindenki sorra került. Délutánra el is felejtették 
az egészet, csak a Pipás tett még csípős megjegyzésekét az öregre.

Másnap reggel azonban P. Iván szintén nem jött ki a vécéből. 
A Boszorkánynak ürítkezés közben újra végig kellett hallgatnia 
az öreg egyre hangosabbá váló krákogását, mind kivehetőbb 
üvöltözését.

-  Gané! Gané! Méghogy én . . .
Megismétlődött a sorbaállás. A kulcsra zárt vécék használói, 

különösen az Úriember és a felesége, megmosolyogták a türel
metlen toporgókat. Továbbra is a Pipás vitte a szót, s bár nem 
figyelt rá az ördög sem, kígyót-békát kiáltott az öregre, hangoz
tatván, hogy ha P. Iván öt percen belül nem hagyja el a fülkét, 
rátör és belefojtja.

Az öreg azonban csak krákogott meg üvöltözött, nem sokat 
törődött a dologgal. Lehet, hogy tényleg nem volt normális.

Letelt az öt perc, s a Pipás be akarta törni az ajtót. A többiek 
azonban megbotránkozva útját állták, mondván, hogy a vécé 
azért mégis diszkrét rendeltetésű valami, s a világon léteznek bi
zonyos erkölcsi normák is. Ily módon sikerült megfékezniük a 
Pipást, de az nem nyugodott bele a dologba. Kissé letörve ugyan, 
de folytatta a toporzékolást, s kijelentette, nem tűri tovább az 
öreg P. Iván minősíthetetlen viselkedését. A békésen türelmetlen
kedő többiek szintén egyetértettek az utóbbival, csak éppen a 
Pipás által javasolt módszert kifogásolták néhányan.
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Nemsokára P. Iván megkönnyebbülve kitotyogott a klozett- 
ból, s krákogva-üvöltözve bevánszorgott a konyhába.

A következő napon szintén bent feledkezett a vécében.
A korábbi napok izgatottsága és türelmetlenkedése némelyek

nél elkeseredésbe csapott át, s egyre erősödő frusztráció komoly 
következményeket sejtetett. Növekedett az agresszív hangulat, 
de P. Iván látszólag nem reagált a dologra. A Pipás rettentően 
be volt gerjedve, s kijelentette:

-  Ez az öreg nem normális, meg kellene mérgezni.
A hallgatóság nem reagált a javaslatra, P. Iván azonban elhagy

ta a fülkét.
Délután belestem P. Ivánhoz a konyhaajtó üvegén. Nagyon 

meglepett, amit láttam. P. Iván egy széken ült, ölében a felesége, 
s csókolóztak. Tiszta őszinteséggel, mint a tizenévesek, szenvedé
lyesen, mint a húszévesek. Sokáig. P. Iván arcán a távozni ké
szülő mohóságát láttam. Reszkető kezének mozdulatai olykor 
görcsösekké váltak. Kapaszkodott a kezével, kapaszkodott vér- 
telen ajkaival.

Másnap a Pipás rátörte a vécéajtót, s egyetlen mozdulattal 
kipenderítette az udvarra. Úgy, ahogy volt, letolt nadrággal. Azt 
vártam, hogy az egyébként béketűrő nyugdíjasok megbotrán- 
kozva nekirontanak a Pipásnak, de senki sem mozdult. P. Iván 
megszégyenülve gombolkozott.

Harmadnap nem jött ki a vécére. A felesége egy éjjeliedényben 
takarított utána. Negyednapra meghalt.

Ekkor egy időre helyreállt a rend az udvarban. Háromnegyed 
nyolckor a Pipás abbahagyta az enyelgést a fityóval, s beült a 
vécébe. Utána pedig mindenki a megszokott sorrendben. A Bo
szorkány továbbra is nyolckor ült be a középső fülkébe, ahol 
még érezte a szomszédból átszűrődő füstszagot. Mert a Pipás 
a vécén is pöfékelt.

Lassan mindenki elfelejtette P. Ivánt, az öreget, előttem azon
ban rendre megjelent, ha késő este mentem haza, s tapogatóz
tam a vaksötét bejárati folyosón. Olykor csókolózni láttam a 
feleségével, olykor a krákogását hallottam, olykor azt láttam,
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hogy kipenderítik a vécéből, letolt nadrággal. Ráncos vonásait 
füst borította. Éreztem ennek a füstnek a szagát. Pipafüst-szaga 
volt, olyan, amilyent érezni lehet, ha a Pipás végigmegy az 
udvaron.

-  Valami furcsa megszállottság -  magyaráztam magamnak a 
dolgot, és senkinek sem szóltam róla. Hadd felejtsék el az em
berek P. Ivánt, hadd éljenek nyugodtan, békességben. Hadd le
gyen rend és béke az udvarban. Hadd végezze mindenki a ma
gáét, hadd elégüljön ki mindenki, amikor szüksége van rá, ne 
legyen senki ideges, szűnjön meg végre a frusztráció!

S valóban így is volt. A kívülálló, sőt a beavatott is azt hi
hette, itt minden a legnagyobb rendben van.

Egy reggel azonban a Pipás nem jött ki a vécéből.
Aznap este szintén későn értem haza. Tapogatózva lépkedtem 

a vaksötét bejárati folyosón, vártam, hogy megjelenjen előttem P. 
Iván. Az öreg azonban nem jött. Sem aznap este, sem később. 
Soha többé.
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MAGÁNY

Az ö reg  tíz perccel tizenkettő előtt naponta megjelenik a kis
városi menza konyháján, halkan, szinte észrevehetetlenül köszön, 
monoton mozdulatokkal leemeli az ételhordó fedelét: halk csör- 
renés hallatszik. A szakácsnő nem szól neki semmit, gépiesen 
a kezébe veszi a kék lábast, belemeríti a kanalat a kondérba, 
találomra kiméri a porciót: levesből két szedőkanál, két szedőka
nál főzelék, húsz deka hús (néha párolt, paprikás, ritkán rántott 
vagy pácolt, sok szafttal). Az öreg évtizedek óta beidegzett moz
dulataival visszahelyezi a láboskára a fedőt, megköszörüli a tor
kát, halott hangon köszön, s óvatosan becsukja maga mögött 
az ajtót.

Az ö re g  három saroknyira lakik a menzától. Nem nagy távol
ság, tíz perc alatt megteszi. Közben elhalad az unottá vált szürke 
épületek előtt, érdektelenül végignéz az ismerős és ismeretlen ar
cok eltűnő és felbukkanó sokaságán, bal kezével görcsösen szo
rítja az ételhordó fogóját. Elhalad mellette egy autó, a sarokhoz 
érve erősen lefékez. A kerekek megcsikordulnak: az öreg  arra 
fordítja a fejét, higgadtan végigpillant az úton, látja, hogy a kocsi 
elfordult a sarkon, az úttest közepén kirajzolódik a kerekek 
hagyta nyom. Az öreg már ütemes léptekkel halad tovább. Fia
talok jönnek: három fiú, hangos vita folyik köztük, az ö reg  
hallja a vita széthulló foszlányait, megpróbálja értelmes egységbe 
szedni a szavakat, elsuhannak mellette.

Lányokkal találkozik. Arra gondol, hogy meg kellene igazí
tani a nyakkendője csomóját, aztán maga sem tudja, miért, át
teszi az ételhordót a jobb kezébe, bal kezét belesüllyeszti a posztó
kabát feneketlennek tűnő zsebébe, kicsit igazít a vállán, s ön
kéntelenül meggyorsítja lépteit. Az utca pora leheletszerű réteg
ben rakódik a cipőjére, arcán lemoshatatlan nyomokat hagy az 
egyedüllét, feltűnően csontos és vékony nyakán súlytalanul húzó
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dik a világoszöld, gyűrött nyakkendő ismeretlennek tűnő mellére. 
Határozatlan vonalakban elfekszik száraz mellkasán, mozdulatla
nul, szinte tehetetlenül nyújtózik, szívverése ütemére nagyritkán 
megmozdul, megremeg, aztán szélesen elterül, hogy eltakarja 
a világ elől az ö reg  üveges lelkét.

Szombaton lakodalmas menettel találkozott. Diszkréten az út 
szélére húzódott. Valaki borral kínálta. Kortyolt egyet az üveg
ből, visszanézett a fehérruhás menyasszonyra, majd továbbment. 
A sor végén jött a zenekar. A nagybőgős, amint elhaladt mellette, 
abbahagyta a muzsikát, utána megszaporázta a lépteit, hogy utol
érje a többieket. Az öreg torkát csípte a lenyelt bor, nagyokat 
nyelt, nyelve összeráncolódott, ínye ki akarta szorítani helyükből 
fogait, az ö re g  köpni akart, de nem jött nyál a szájába.

Közeledett a házhoz, ahol lakott. Nem messze innen, a liget
ben, két hónapja megerőszakoltak egy kiskorú lányt. Az öreg  
hallotta a lány könyörgését, sírását: nem tudta, mi az oka. Más
nap a szomszédasszony néhány szóban elmondta neki a történte
ket. Az ö reg  bosszús-szomorkás hangon káromkodott egyet. A 
kislány apja körüljárta a környéket, szitkozódott, kereste a tanú
kat. Az öreg, maga sem tudja, miért, bezárkózott. Bentről érdek
telenül hallgatta a káromkodások leszakadozó szótagjait. Tudatá
ban nem bírt szerves egésszé összeállni, minden hangfoszlány 
külön ködkarikaként lebegett előtte, határozatlanul, távlattalanul.

Az öreg már déli tizenkettőkor kinyitotta lakása ajtaját, be
lépett a szobába, levetette a posztókabátot, kezébe vette a kék, 
zoraáncos ételhordót, leemelte a leveses lábast, a fiókból előkere
sett egy kanalat, a levest nem öntötte ki tányérba, a lábasból 
kezdte kanalazni. Lenyelte az első kanállal. A leves elűzte a korty - 
nyi bor savanyúságát, nyálmirigyei ontani kezdték nedvüket. Az 
ö re g  némán és túlvilági tekintettel körülnézett a kriptaszagú szo
bában, szemével keresett valamit, talán egy képet, egy tárgyat, 
egy pókot a falon, egy szétmálló emlékképet, mely ízesíteni tudná 
levesét. Aztán határozatlan, választ-nem-adó arccal tovább kana
lazta a kávéházi levest.

Az öregnek tizennyolc éve meghalt a felesége, azóta szüntelenül 
vívja léte forradalmát.
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KÉRÉSZEK ÉS PARTIFECSKÉK





TÖREDÉKEK 1.

R.-hez

Sokszor és sok mindent akartam neked mondani, de az emberi 
agy a leghálátlanabb mechanizmus a világon: két hasogató fejfájás 
intermezzójaként egy halomra való gondolat egyszerűen felszívó
dik, eltűnik, töredékké válik. Talán ennél rosszabb állapot nincs 
is. Tudod, hogy valamit akartál, de az a valami egyszerűén nincs, 
hiába is keresed, nyomában feltépett nyugtalanság, bizsergető 
kábulat. Hangyaboly, hemzsegő parányi feketeség, egy-két ke
nyérmorzsa maradványa.

Előtted egy képen gótikus katedrális madártávlatból, hátulján 
három rövidke szó, egy keltezés a fekete bélyegzőn: Milano, 2. 7. 
75. Elképesztő összefüggések -  akadozó vonalú filctoll, alaktala
nul növő/sorvadó betűk, a háttérben egy mélységig kiismerhetet
len valóság, rengeteg meghasonló rejtély, melyek szimptómái ott 
lappangnak a betűk ákombákomában. Meg a gótikus katedrális 
szúrós tornyai: megannyi tüske, bőr alá szántó hegyes csoda. 
Biztonság és bizonyosság, valami nyughatatlan megnyugvás.

Micsoda kiengesztelő egyensúly: a három botladozó szavacska 
s a rengeteg hegyes, cikornyás keresztben végződő torony.

-  Látod a százlírás bélyeg, fanyar mosolyú bronzkirálynőjét, 
mily csúfosan megjárta -  mondom most neked, mire te ironizáló 
kíváncsisággal fordulsz felém. Meg kell magyaráznom, hogy 
a bélyegző éle kettéhasította a koponyáját, azért olyan barna és 
nem zöld, mint a hetvenlíráson. Bár a hetvenlírás zöld bélyeg 
bronzkirálynőjének fejét is kettéhasíthatja a bélyegző, ez a lehe
tőség azonban nem jut eszembe. Különben is, magyarázatot sok
kal egyszerűbb úgy adni, hogy a széles összefüggéseket egyszerű
en figyelmen kívül hagyjuk. Nem csalás, csak egyszerű önámítás 
vagy talán még az sem? (Tele kellene írni ezt a sort kérdőjelekkel,
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hogy legalább önmagunk előtt csillapítsuk lelkiismeretünket, 
ha ugyan olyasmi létezik egyáltalán.)

önám ítás, lelkiismeret. Demagóg kategóriák, melyek mögött 
egy tudomásul nem vett lázadás lappang. Nevetségesek és mégis 
oly szuggesztívek, hogy az ember önkéntelenül is megretten tő
lük. De azért a leszámolás nem maradhat el.

Lelkiismeretünket gyakorta sutba vágjuk, s érdekes, milyen 
nyugodtak vagyunk ilyenkor. Megfigyelhetted magadon is, nem 
bánt, nem piszkál semmi, tudatod mögött nem érzed csiklandozó 
motoszkálását, s akkor azt mondod, boldog vagyok. Nem tudom 
ezt fenntartások nélkül elhinni még neked sem. így van, hiába 
próbálod bizonygatni az ellenkezőjét, s ha magad biztos is vagy 
benne, önkéntelenül is ama másik kategória kátyújába kerültél, 
önám ítás. Vagy nevezzem úgy, hogy önámítás mellett a csalás 
kísérlete?

Azért ezt mégsem tehetem. Túlontúl is szigorú lennék veled 
szemben. Mert ha igazadat nem is tudod rám tukmálni, meggyő
ződésedben kételkedni nincs jogom. Azonban m égis. . .  Vannak 
dolgok, amik emberek és emberek között nagyon is megegyez
nek, a megtévesztésig megegyeznek, olyanok, mint két to já s .. . ,  
de ez már a végletekig közhely.

Boldogság. . .  Élj úgy, hogy neked jól essen, engedd át magad 
valami elringató lelkiállapotnak, tégy úgy, mintha nem tennél 
semmit, csak neked jó legyen. ÉLJ LELKI ÉLETET!

Emlékszel, mennyit beszélgettünk erről. Ki az, aki tud lelki 
életet élni, ki az, aki nem. Az egészben a legfájóbb az, hogy 
szerinted egy olyan materialista, mint én, távol áll attól, hogy 
valaha is lelki életet éljen. Pedig tévedsz. Egyébként a materialista
idealista reláció -  ezzel jelölted az alapvető különbséget köztem és 
közted - ,  bár jelentésben távol áll a filozófiai értelmezésnek egy 
kontár félremagyarázásától is, esetünkben meglepően egybevágó 
fogalmak viszonya: összes ellentmondásosságuk és ellentettségük 
már alaki szinten kimerül. Ha mélyebbre hatolunk, paradox
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módon különös, egymást kiegészítő egybevágóságot fordít ki la
pátunk.

Tisztában vagyok vele, hogy a filozófia szemedben nem túl 
magasztos dolog, de megfigyelted-e már, hogy magad is filozófus 
vagy. Nem mondok újat azzal sem, hogy a maga módján minden 
ember filozófus. Még a legelcsépeltebb közhelyek mögött is a 
bölcselkedő eltűnődés nyomait fedezhetjük fel. S jóllehet, Thomas 
Mannt éppen filozofálgatása miatt veted meg, magad olykor leg
alább annyira eltűnődsz egy-egy problémán, mint Naphta és 
Settembrini fönt a Varázshegyen.

Emlékszel arra az öreg párocskára a Duna-parkban? Az asz- 
szony elmélyedve olvasott fel egy könyvből a férfinak, míg az 
álmosan bámult a levegőbe, követte a furcsán cikázó rovarkákat, 
leveleket, hangfoszlányokat. Néha diszkréten ásított. Találgattuk, 
mire gondol, s elmélkedtünk. Arról, hogy unatkozik-e a férfi, 
s ha igen, miért. Vajon a nő jelenléte okozza-e, vagy a felolvasott 
szöveg, illetve hogy az unalom és a nő között semmilyen okozati 
összefüggés sincs, s az unalom adott esetben magán-való dolog. 
Bizonyára azt mondod, hogy most hazudok, mert ezekről nem is 
beszélgettünk, pedig így volt. Talán azzal az árnyalati különbség
gel, hogy a dolgokat nem neveztük ennyire a nevükön, azaz nem 
fordítottuk le a filozófia nyelvére. Most is csupán azért tettem 
meg, hogy bebizonyítsam állításomat meg azért, hogy kiengesz
telést nyerjek tőled, ha esetleg elkalandoztam volna olyan me
zőkre, ahol magam is idegen vagyok, ahol legalább annyira rette
gek az eltévelyedéstől, mint te, sokkal jobban, mint amikor el
tévedtünk a torony házak tövében, s csak mentünk egy meghatá
rozatlan irányba, magunk sem tudtuk, hová, amíg meg nem láttuk 
a sportpálya reflektortornyának csúcsán azt a két parányi vörös 
fénypontot.

Megkapó volt azt a gyors feleszmélés, amikor megláttad őket, 
hirtelen ismertté vált előtted minden, mindaz, ami eddig ismeret
lennek, soha nem látott valaminek tűnt. S örültél. A felfedezés 
öröme volt ez? Nem hinném. Sokkal inkább a magadra találásé.
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Figyeltem, mennyire biztossá váltak a lépteid, az ismeretlen 
bizonytalanság mintha felszáradt volna, mint a harmat.

Akkor egyszerre abbahagytad Thomas Mann szapulását. Vagy 
csak nekem tűnik úgy pár hónap távlatából?

Úgy látszik, a hiú bölcselkedés leple alatt meddő kísérletnek, 
kilátástalan próbálkozásnak tűnik kapcsolatot keresni a dolgok és 
jelenségek között. A foghíjas emlékezet mindannyiszor alaposan 
megnyirbálja az ember lehetőségeit. Igaz, olykor szárnyakat ad 
az ábrándozóknak, gyakrabban azonban kegyetlenül elébe ter
peszkedik mindazoknak, akik valamilyen összefüggést próbálnak 
kihámozni a megtörtént dolgokból. Hogy lehetséges mégis az, 
hogy az ember ennek ellenére szinte megszállottként kapaszkodik 
az emlékekbe? Kábítja magát velük, mint egy narkomániás, s az 
emlékek olykor csúnyán elbánnak vele. Elszakítják a jelentől, de 
csökönyösen távol tartják a valós múlttól is. Egyfajta lebegő 
állapotba kényszerítik jó időre, mígnem egyszer kénytelen a je
lenbe zuhanni. Olykor elég kellemetlen érzés ez, napokig hasogat 
benned, s nem tudod, mi is van veled.

Ennek ellenére az emlékek táplálnak téged is. Gyorsvonatok 
orrán megvillanó, majd szemérmesen hunyorgó fényszórók, egy 
erkélyről nyakadba rázott pokróc, az ötödik emeletről magát 
a mélybe vető bácsika. Rendőrszínű pontházak.

Előttem szőke kutya képe villózik, egy kétéves kislányé meg 
egy öregasszonyé. Tisza-part, szeder, villany karókra szerelt méz
színű, csöpögős utcai fényforrás, de ezekről már annyit beszél
tem. Téglaház, az ablakból egy kislány játékosan ölti a nyelvét 
a járókelőkre.

Állandó önámítás. Mindig és mindenkor önámítás és semmi 
egyéb. Kút, melybe bele kell zuhannunk, oldaláról hideg mohát, 
fény után sóvárgó gazt szednünk. Lábunkat ijedten visszarántani 
a jeges vízből, aztán újra belenyomni, ki tudja, még hányszor, 
mindig csak egyre növekvő kéjérzettel.

Sok mindent el akartam neked mondani. Látod, nem megy.
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Töredékek jutnak csak eszembe, megannyi szilánk, csak arra 
képes, hogy fölsebezzen, s védekezésül magam köré rakjam őket.

Vártál te már valamit nagyon, valamit sokáig? Úgy, hogy min
den fél perc türelmetlenséggel szabdalt órácskának tűnjön, mely 
milliónyi lábával, lábainak milliónyi karmával irdálja a belsőd?

Furcsállod a kérdést, mert még nem érezted talajtvesztettnek 
magadat. Nem ugrottál fejest örvénybe, nem kóstoltad a kavargó, 
iszapos homok ízét, nem tudod, milyen az, ha nincs mibe kapasz
kodnod. Tudsz arról, hogy van kapaszkodó, de nem találod. 
Vársz, érzékeled, hogy halad az idő, de úgy tűnik, minden moz
dulatlan körülötted. Bebuksz a csónak alá. Tudod, hogy ki kelle
ne kecmeregned a tíz méter mély vízből, elernyednek az izmaid, 
meg kéne kapaszkodni a csónak oldalába, de nem találsz kiutat 
a vízből. Fejed irgalmatlanul beleütődik a ladik aljába, mennyeze
tet érzel magad fölött, melyet nem lehet áttörni, alatta sűrű és 
fojtogató, a levegő utolsó élvezhető molekulái is kiszorulnak 
tüdődből. Csak egy-két erőtlen buggyanás visszhangzik fönt, te 
ezeket sem hallod. Elszámolsz mindennel, mindeneddel, amikor 
a sodrás hirtelen elhajtja a fejed fölül a csónakot, s te egyszerre 
kijutsz a levegőre. Előbb kétségbeesett, de egyszerre reménykedő 
arcot vágsz, aztán felkiáltasz magadban, hogy létezel.

Ilyen az, ha sokáig és nagyon vársz valamire, aztán hirtelen 
megkapod. A felocsúdás utáni pillanatokba oldódik a türelmet
lenségben eltöltött napok üledéke, felélesztenek ezek a percek, 
mint az első szippantásnyi levegő, amikor feljössz a víz alól. 
Aztán természetessé válik minden, s a várakozás kezdődik elölről.

Szokatlan és furcsa az, ha valakit sokáig csak félhomályban 
látunk. Inkább csak sejtjük ittlétét, aztán egy váratlan alkalommal 
erős, déli napsütésben jelenik meg előttünk. Az egyetlen, világos
ba burkolt találkozás fátyolt húz a félhomályok elé, s két hónap 
meg kétezer kilométer, nagy késéssel érkező pár szó rövidzárlatot 
idéz elő az ember tudatában.

A félhomályt csak kissé felhasogató két ötszáz wattos villany
égő fényében egy szokatlan mozgalmasság tompítja az érzékelést.
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A meglepetés valószínűtlensége még inkább. Ezért nem is csoda, 
ha 15 méterről alig ismerjük fel ismerőseinket. Sokkal érdekesebb 
és izgalmasabb az a néhány perc, mely a nehezen jött felismerést 
követi. Hasonlít ahhoz, amikor megpillantottuk a reflektortorony 
piros égőit, de még inkább ahhoz a pillanathoz, melyet a csónak 
alól felmerülő fuldokló átél.

Könnyebb dolgokról fogok most beszélni, nem terhellek bo
nyolult érzelmi folyamatok leírásával, mesélek neked emberekről, 
kutyákról, költőkről egy keveset.

Meg sáros heréskerti utcákról, nárciszokról, melyeket le kellett 
volna tépni, ha parányi elszántság van bennünk. Csendes, de 
belül annál hevesebb és kellemetlenebb veszekedésekről, az idea
lista-materialista reláció kíméletlen összecsapásairól. Sportolók
ról, ismerősökről. Két ellentétes világról, melyek hasonlítanak 
a kártyalaphoz: az egyik olyan, mint a kártyalap ábrás oldala, 
bárhogy is fordítjuk, mindig új és mégsem új, ugyanaz, de más is, 
csupa dialektika (ez a te világod -  most biztosan nevetsz rajta, 
tévedés, mondod, fatális tévedés, ez nem létezik, tévedsz). Pedig 
ilyen dolgokban ritkán szoktam tévedni. Ismerem az embereket.
-  Én is ismerem az embereket -  mondod - , pláne magamat. 
Ismét kételkednem kell a szavaidban, de tudom, hogy nem rossz 
szándékból erőlteted vélt igazadat. Egyszerűen azért, mert nem 
látsz mögé. Illetve nem akarod beismerni azt, amit vélt igazad 
mögött látsz. Ezért kell azt mondanom rád, hogy demagóg vagy.

Azt ígértem, emberekről beszélek. S mindjárt három értelmisé
gi kinézésű pasas jut az eszembe, akiktől azt kérdezted, merre 
van a vasútállomás. (Évek óta arra laksz.) Azok egymás szavába 
vágva magyarázták, féltékenyek voltak, ha valamelyikük fél szó
val többet mondott. Nem tudom, gondolkodtál-e már rajta, miért 
volt ez? önzetlen segíteni akarás? Nem hinném. Sokkal inkább 
hiú önigazolási vágy: bizonyítani akarták egymás, de főképp 
önmaguk előtt, hogy mennyire készségesen rendelkezésére állnak 
a segítségre szorulóknak. Jó  próba volt. Rólad is gondolkodtam 
azután, főleg az érdekelt, miért rontottál nekik olyan váratlanul 
a kérdéssel, ráadásul olyan kérdéssel, melyre a választ sokkal
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jobban tudod náluk. Azonban most nem fejthetem ki, mik jutot
tak eszembe. Tetszett a játék, érjük be ennyivel.

Furcsa igénytelenség.
Utána sokáig nevettünk a három hirtelen begerjedt pasason. 

Több ilyen huncutságot jó ideig nem csináltunk. így utólag bele
gondolva sajnálom is. Az emberek annyira kiismerhetetlenek, 
s minden egyes próbálkozás és kísérlet csak újabb és újabb adato
kat szolgáltat. De vajon meg lehet-e fejteni az ember rejtélyeit? 
Sokkal indokoltabb a kérdés, meg akarjuk-e fejteni. Föltehetően 
nem. Mégis, micsoda megelégedettséggel tölt el, ha birtokába 
jutsz egy eddig számodra ismeretlen adatnak!

Még egy szerencsétlen fűzfapoéta förmedvényének betűzgetése 
közben is rájöttünk bizonyos dolgokra. Én sajnáltam a szeren
csétlen poétát. Nem amiatt, hogy csöpögős közhelyei rávilágítot
tak sajátos lényére, hanem azért, mert visszaéltünk e rávilágítás 
tényével.

Ezután önkéntelenül is egy külvárosi utca és egy kutya jut az 
eszembe, mely tudva, hogy ott lépdelünk el a nagykapuja előtt, 
s visszaélve előnyös helyzetével, ti. hogy ő lát minket, de mi nem 
látjuk őt, egy hirtelen csaholással halálra rémített bennünket.

Látszatra távol áll a két példa egymástól, de hangsúlyozom, 
csak látszatra. A lényeg majdnem megegyezik. Eggyel több adat 
birtokában sértő vagy ijesztő visszaélés.

Érteden arcot vágsz. Csodálkozol azon, mit lehet egy fűzfa
poétán sajnálni. Az az ember kitakarózott előttünk, s mi röhö
günk meztelenségén.

Mint ahogy mi is kitakaróztunk a külvárosi kutya előtt, s az 
drasztikus módon visszaélve helyzetével, megrémített bennünket.

Hosszan lehetne még a példákat sorolni, de felesleges. Előbb- 
utóbb rájönnénk, hogy aki valamivel többet tud, mindjárt van egy 
jó alkalma a visszaélésre. S akkor csalódnunk kellene az emberek
ben. Pedig mindenekelőtt magunkban kellene csalódnunk. S ha 
bírálni kezdünk másokat, számolnunk kell azzal is, hogy önma
gunk felett törünk pálcát.
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Figyelted valaha a gondolatokat? Ahogy félig szárny szegetten 
lebegnek, magadra hagynak, és mennek utánad, de te eltűnsz az 
egyik sarok mögött. A megkezdett mondat töredékként hull 
a földre, aztán a többivel együtt mágikus távolba kezd. Körbe 
állnak, ugrándoznak, fickándoznak, nekiszaladnak egymásnak, 
némelyik fájdalmasan vonaglik. Akár az embereket figyelnéd, 
ahogy egymás mellett élnek, ahogy megférnek egymással, s ahogy 
ellenségei egymásnak.

Minél többször és minél több mindent akarok neked mondani, 
annál inkább rá kell jönnöm erre. Egyik oldalon az emberi agy 
hálátlansága, másikon a gondolatok sajátos törvényszerűségei, 
melyek szinte egybevágnak az emberi élet megfoghatatlan irá
nyítóival, alaposan kifognak rajtunk. Rajtam is, rajtad is. Éppen 
ezért ne várj tőlem mást, csak töredékeket. Töredékeket, melyek 
az autó szélvédő üvegéhez hasonlíthatók leginkább: mihelyt vala
milyen erőhatás éri őket, azonnal darabokra törnek.

Különleges erőhatás. Vizsgáld csak meg alaposan, s rájössz, 
igaz, kételkedve benne és meglepetten: erőhatás, mely te vagy, 
magad és én vagyok magam s valamennyi ember, aki szinte aka
ratlanul is, kapcsolatokat próbál kihámozni a dolgokból.

Sokszor és sok mindent akartam neked mondani, de az emberi 
agy a leghálátlanabb mechanizmus a világon: két hasogató fejfájás 
intermezzójaként egy halomra való gondolat felszívódik, eltűnik, 
töredékké válik. Talán ennél rosszabb állapot nincs is. Tudod, 
hogy valamit akartál, de az a valami egyszerűen nincs, hiába is 
keresed, nyomában feltépett nyugtalanság, bizsergető kábulat. 
Hangyaboly, hemzsegő parányi feketeségek, megannyi kenyér- 
morzsa maradványa.
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TÖREDÉKEK 2.

Mások előtt rejtegetjük önmagunkat. Puritán zárkózottságunkkal 
megbénítjuk magunkat és másokat. Zárkózottságod burkában 
egyrészt magad érzed megkötözőttnek magadat, nem elég szá
modra a mozgástér, szabadulni szeretnél, ugyanakkor zárkózott
ságoddal gúzsba kötöd környezeted is -  azok sem tudják, akik 
melletted élnek évekig, mit is tegyenek egyes helyzetekben, ho
gyan is viszonyuljanak hozzád -  kifelé. Mert a kifelé való viszo
nyulás az emberi kapcsolatok legfonákabb és legösszetettebb 
része, ellentmondásossága folytán leginkább képes arra, hogy 
bumeránggá változzon, s irgalmatlanul a te fejeden koppanjon, 
ahelyett, hogy ellenséged koponyáját zúzná be. Nevetséges, szinte 
tragikomikus paradoxon. Számtalanszor tapasztalhattad magad is, 
hogy egy-egy hatást nehezebb másokon kifejteni, mint magadon, 
s ha másokat akarsz formálni, mások lelkivilágára próbálsz befo
lyást gyakorolni, magad leszel tetted szenvedő alanya. Kudarc ez 
a maga teljességében -  ok és okozat egyszerre -  önmagad formá
lásánál. Vagy nem egyértelműen megállapítható dolog ez? Előfor
dul az ellenkezője is? Bizonyára.

Mindezt azért mondom el neked, mert rendkívül foglalkoztat 
az a kérdés, hogyan tudnék környezetemen változtatni. S miköz
ben igyekszem különböző hatásokat gyakorolni, minduntalan rá 
kelljönnöm, hogy magamat alakítom leginkább, s azt, akit legjob
ban szeretnék, legkevésbé. Vagy azt jelentse ez, hogy nekem kell 
alakulnom ahhoz, hogy az áhított harmónia létrejöjjön? A logikai 
következtetés könnyen igent mondhat erre a kérdésre, de nem 
nagyon hiszem el neki. S a szkepszis azért sem túl alaptalan, 
mert a logika nem alkalmazható éppen mindenre. A szubjektív 
tények gyakran szemben állnak a köznapi ésszerűség szabályaival, 
mint ahogy a hétköznapi élet a maga egyszínűségével vagy sok
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színűségével (kinek hogy tetszik) rendszerint szemben áll az ér
zelmi élettel, legyen az ismét egyszínű vagy sokszínű, alanyától 
függően. És mint ahogy a múlt is szemben áll a jelennel. Mert 
a köznapi élet csak múlt lehet -  egyedül az érzelem a jelenvaló, 
csak az tud uralkodni az emberen, csak az tudja megszabni csele
kedeteit, csak az tud a pillanatok folytonosságában állandóan 
benne lenni.

Megint bölcselkedés. És milyen meddő!

Láttam reménytelenül szerelmes embereket, láttam embereket 
a levegőben lógni, láttam embereket a kilátástalanság mocsarába 
merülni. S láttam azt is, hogy minden múlt nekik, a köznapi 
élet száraz, tartalmatlan eseményei nyomot sem hagytak rajtuk, 
a lélek azonban csúnyául belekarmolta névjegyét arcukba. Mert 
mást akartak, mint a száraz, hétköznapi élet, nem törődtek bele 
a reménytelenségbe, nem akartak örökké lógni, megpróbáltak 
kikecmeregni a mocsárból. Ez, egyedül ez az egyetlen valami, 
az AKARAS látszott az arcukon.

Láttam aztán embereket, akik a reménytelenségtől kifakult arc
cal, a levegőben lógástól kifulladva, a merülés bénító tudatától 
aszottan egyszerűen semmit sem akartak. Beletörődtek mindenbe. 
(Nem akartam leírni a szót, mert tulajdonképpen nem nagyon hi
szek benne, de úgy látszik, muszáj.) Beletörődtek sorsukba. 
(A sors fogalma tulajdonképpen költött dolog, az emberek ijeszt
getik vele magukat és egymást, s mint ilyen, bizony elég sike
resen összetákolt valami, mert félünk tőle. S az egésznek egyetlen 
oka van, a végzet, ez tette lehetővé, hogy létrejöjjön, de ez teszi 
egyszersmind roppant tartalmatlanná is, hiszen a végzet szem
pontjából a sors nem is létezik, mert azonos a végzettel.)

Igen, beletörődtek sorsukba, s a hétköznapok úgy múltak el 
fölöttük, hogy kiszolgáltatottságuk tudata érzéketlenné tette őket 
irántuk -  észre sem vették őket. Fájt nekik az a tudat, a fájda
lom kiáltott arcukról, s bár ők, ha olykor tükörbe néztek, fölte
hetően nem is látták ezt; a külső szemlélő azonban mindany-
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nyiszor jól tudta, mi az a különös, ami ezeknek az embereknek 
szeméből sugárzik.

Soha nem jártam Párizsban. Nem láttam az Eiffel-tornyot, nem 
voltam a Piacé Pigale-on. Éppen ezért joggal mondhatják, te is azt 
mondhatod, nem láttam semmit. S talán igazad van. Viszont 
láttam embereket az utcán aludni, láttam gyerekeket szaladni a 
házból, láttam vérfoltos börtöntöltelékeket, nadrágjába vizelő ré
szeg nyomorékot. S láttam kiszolgáltatott embereket, akiket az 
önkény olykor emberi mivoltukból is ki vetkőz tetett. (Ne lepőd
jél meg ezen, az önkénynek, ha valahol felbukkan, egyedül ez 
a célja.)

Meg találkoztam olyan emberekkel is, akik agyon akarták ütni 
megmentőjüket. Kiábrándultam.

S ha elmentem volna a Piacé Pigale-ra, végignéztem volna a 
kurvák emlőin, megbámultam volna a köldöküket, lehet, hogy 
másképp nézném a világot. Bár nem hiszem. S azt sem, hogy 
valamivel később az egész több lenne az emlékezetemben egy sé
tánál valamelyik piacon: végigmustrálod a portékát, aztán ha 
veszel, hanem -odébbállsz.Talán az inger nagyobb: kb. akkora, 
mint amikor korgó gyomorral mész végig a tejpiacon, s minden 
asztalról túrók, sajtok, tejfölök kínálják magukat. Utána minden 
a régi. S bár elcsodálkozol, és joggal, azon, hogy az Eiffel-torony 
építésénél egyetlen ember sem halt meg, senki sem zuhant le az 
állványról, s csodálod a ,,teremtés koronájának” hatalmasságát, 
egyhamar rádöbbensz arra, milyen jelentéktelen. Eszedbe jut az 
a pacák, aki tökrészegen mászkált a központban, eszedbe jut az 
a szerencsétlen félkegyelmű, akivel vizet hordatnak, s hazug ígé
retekkel fizetnek munkájáért, s eszedbe jut, hogy meglett férfiak, 
hárman, véresre verték nyomorult testvérüket.

Igazad van, amikor azt mondod, ne azt nézzük, hol és miért 
ábrándultunk ki, ne azt nézzük, hol rontottuk el az életünket, 
mert akkor tényleg elrontjuk, hanem igyekezzünk a magunk 
szájaíze szerint formálni, amiben élünk, s igaza volt annak az
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írónak is (elfelejtettem a nevét), aki azt mondta, hogy az ember 
életének elrontója egy igealak, a volna, de a mindennapokon, 
a köznapi életen, mindazon, ami múltként fészkelődik bennünk, 
nehéz érzéktelenül, idegenként átnézni. Az érzelmek, bármeny
nyire is jelenvalók, bármennyire is irányító szerepűek, nem tud
nak teljesen uralkodni amazon. Hogy miért? Mert amannak is 
volt valaha egy érzelmi vetülete, egy jelene, mely még mindig 
nem akar múlttá válni.

Talán mégis utazni kellene, látni valamit, látni mást. S a kettő, 
még ha múltként is, valahogy majdcsak harcba kezdene egymás
sal, hogy egyikük felülkerekedjen. Félek azonban, hogy a kiáb
rándulás jóval erősebb. De ha jól belegondolok, van e kiábrándu
lás mögött is valami, ami méltó a figyelemre. Az, hogy az utcán 
alvó felébred, kissé szégyenkezve leporolja kabátját és csendben 
odébbáll, a menekülő gyerek idővel azért visszamegy a házba, 
a nadrágjába vizelő részegen megszárad a nadrág, a kiszolgáltatott 
egyszer megszokja kiszolgáltatottságát, s egyszerűen levedli em
beri voltát. De ez még nem ok és nem is ürügy arra, hogy 
a kiábrándulás tényét megkérdőjelezzük. Ellenkezőleg: csak újabb 
kiábrándulás előhangja. Mert az utcán alvó nemsokára újra csak 
megvackol valamelyik fa alatt, a gyerek nemsokára újra menekül
ni kényszerül, a részeges alak nadrágján hónapokig érzik a vizelet 
átható bűze, órákig fintorogsz, ha véletlenül melléd kerül a mozi
ban, s a kiszolgáltatott újra csak kiszolgáltatottá válik, emberi 
volta megújul, s újra csak útjában áll a kiszolgáltatónak.

Talán csak úgy lehetne menekülni a kiábrándulástól, ha az utcán 
felébredő többet sohasem feküdne le az utcán, ha a gyerek többé 
sohasem kényszerülne menekülni, ha a részeg nyomorék kicserél
né a nadrágját, s többé nem vizelne be, ha a kiszolgáltatott nem 
lenne kiszolgáltatott, s nem kellene vedlenie, vedlenie. . .  De ez 
már túlzott idealizmus . . .

Egyetlen nagy lehetősége azonban még mindig van az ember
nek: mindez múlt, igyekezzen magára lelni jelenében, érzelmei
ben. Ha itt is ki kell ábrándulnia, az már tragikus. Ezért engedd



szabadjára érzelmeidet, hagyd, hogy természetes törvényeik sze
rint alakuljanak, csak azt nézd, hogy jó legyen számodra. Mert ha 
kordába szorítod őket, előbb-utóbb nyakon vágnak. Az emberen 
úrrá lesz egyfajta hiányérzet, mely képes arra, hogy megpendítse 
a kiábrándulás húrjait.

Próbálj csak egyszer építeni magadban, mindegy, hogy mit, 
kártyavárat vagy erődítményt, ahogy akarod, azonnal rá fogsz 
jönni erre. Űrt érzel majd magadban, melyet igyekszel betölteni, 
de egyre csak növekszik, egyre csak mélyül, szakadékká válik, 
homokká válik -  összeomlik benned az építmény. Érzelmeid 
okozzák ezt, a hiányérzet, a harmónia igénye. Kötőanyagot kell 
keresned. (Építők évezredes problémája: kötőanyagot találni: 
habarcsot, sarat, hogy összeálljanak a kövek, hogy ne omoljon le 
a fal.) Kötőanyagot, melyre nehéz rátalálni. A belső építés törvé
nyei nem fizikai igazságokon alapulnak, a mechanika merev tör
vényei itt tartalmukat vesztik, helyükbe egy sajátosan érzékeny, 
borzasztóan titokzatos szabályszerűség lép, mely kikezdi benned 
az építés szándékát is. De te legyőzöd a támadást, s bizakodón 
hozzáfogsz a falazáshoz. Nem gondolsz semmi rosszra, s bizony 
meglepődsz, ha építményed helyén csak egy halom nyögő
fuldokló törmeléket találsz, meg valami feszültséget a magasban, 
valahol ott, ahol a megkezdett mű befejezése lett volna.

Azt kérded most, nem létezik kötőanyag? Nincs habarcs? Azt 
kell mondanom, hogy van, bár erre sajnálkozásod, tudom, na
gyobb, s úgy érzed, kínozlak kitalált hazug válaszommal. Nem 
hazudtam. Csak keresned kell a kötőanyagot, sokáig, de bizako
dón, s egyszer meglesz. Vizsgálnod kell az anyag természetét
-  magadat és másokat - ,  kapcsolatot kell keresned azokkal, akik 
a legközelebb állnak hozzád, belső kapcsot, olyant, mint ami
lyennel a montázsházak elemeit kötik egymáshoz. S ha megleled 
a betonelemekből kikapaszkodó vaskampókat, melyek összeille
nek a másik épületelem -  a te épületelemed -  kapcsaival, akkor 
már könnyű lesz kötőanyagot találnod. Egyébként az épület
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menthetetlenül összeomlik, úgy, mint a kisgyerekek dominóból, 
építőkockákból összerakott felhőkarcolói.

Nem tudom, figyelted-e már az építkező gyerekek arcát. Azt 
a sóvár kutatókedvet, mellyel ők is a kapcsok után kutatnak. 
Megindító látvány, pláne ha tudjuk, hogy sohasem találnak rájuk, 
mert ott kapcsok nem is léteznek.

De esetedben más a helyzet. Neked megvan a lehetőséged. 
Timsely emlékszel még rá, ugye? Órákig vitáztunk Steinbeckről, 
az Édenről, a timsel- ről.

Kiábrándulásról kezdtem neked beszélni, s ide jutottam az épí
téshez, az építés kilátástalanságához. Egy fiúról kell ezután be
szélnem, az építés kilátástalanságának bizonyító észlelőjéről, aki 
félve mászik fel egy lakóház felső emeleteire, már a harmadikon 
bizonytalanság fogja el, imbolyog alatta a talaj, többször érez 
olyasmit, hogy a talaj elkezd szaladni alatta, s ő egyszerre kint 
találja magát a szalag szélén, meg olyasmit, mintha hullámvasúton 
ülne, s a kis vonat elkezdene zuhanni vele, azután hirtelen emel
kedni, majd ismét zuhanni a körülötte levő ismeretlen mélységbe. 
Rajzfilmbe illő jelenet, rajzfilmben látható jelenet. De itt túl kell 
nézni a nevetséges izgalomkeltés üvegén. Itt a probléma annyival 
összetettebb, hogy a zuhanás utáni lapulást nem követi pukkanás
szerű újraéledés. Itt a probléma már-már egzisztenciálissá válik. 
S hozzá kell még tennem, hogy ugyanez a fiú sohasem volt még 
egy tizennyolc emeletes toronyház felső szintjén.

Előtte eltörpülnek a felső emeletek előnyei és hátrányai, sem
mibe veszi azt a tényt, hogy onnan pimaszul be lehet lesni mások 
életébe, élvezni lehet a hétköznapokat, legalább annyira, mint egy 
színházi előadást, be lehet lesni a mindennapi evés-ivások, szeret
kezések és öltözködések sztereotípiájába, élvezni lehet naiv speci
fikumait. Előtte eltörpül az a tény, hogy a felső emeleteken 
kevesebb a víz, kevesebb a meleg, az a tény is, hogy közelebb 
van az ember az annyira áhított magashoz, a naphoz, ahogy tet
szik. Szemében mindenek fölé emelkedik az a bizonytalanság
érzet, az az imbolyás, az a szédülés, mely erőt vesz rajta, ha 
elhagyja a talajszintet.
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Ez az ember nem akar emelkedni?
Furcsán nevetségesnek tűnik a kérdés -  az emelkedés és emel

kedni vágyás két sajátos alakját nem szabad összetéveszteni, rit
kán is járnak együtt, de talán érdemes erről is elgondolkodni. 
Hisz az emelkedni vágyó (s értsük most a szót abban a másik, 
nem fizikai értelmében) embernek szintén számolnia kell ezzel. 
S tapasztalnia kell már az első lépcsőkön a bizonytalanságot. 
Annak jó, aki túl tud rajta lépni. Vannak ilyenek, de kevesen. 
S nagy előnyük folytán egyre magasabbra és magasabbra juthat
nak.

Lehet, hogy ez az ember is emelkedni fog. S emelkedni is akar.
S bár tudatában van ennek, joggal érezheti megrövidítettnek 

magát, mint ahogy megrövidítettnek érezhetjük magunkat mind
annyian -  az ábránd és megvalósulás közti szakadék mélysége 
valamennyiünk számára kiismerhetetlen valóság, elegendő sötét 
űr ahhoz, hogy lámpások híján ne is próbálkozzunk felfedezésre 
indulni.

Elindulás előtt lámpát keresni -  szintoly reménytelen vállal
kozás.

Annál is inkább reménytelen, mert milliószor rájöhettünk már: 
szakadékok mindenütt léteznek, s ha olykor a teljesség határáig 
meg is vagyunk győződve róla, hogy vakító lámpák világítják be 
előttünk az utat, a kudarc, a csalódás lehetősége a legkisebb mér
tékig sem kizárt. A fénytörés fenomenjével is számolnunk kell
-  tisztában kell lennünk azzal, hogy vakító fényben is gyakran 
téves képét látjuk a dolgok voltaképpeni állapotának.

Saját magad lehetsz legbiztosabb észlelője ennek -  szobád hi
deg, zöldes neonfényében gyakran lilásnak látod a kéket, zöldnek 
a fehéret. S igazoló példája lehetek ennek magam is -  abban a 
homályos és csaló fényben (nevezzem inkább ködnek?), melyet 
szememre vont jelenléted, bizony gyakorta láttam fölül a dolgok 
fenekét. S bár magad tisztában voltál szobád neonjának hazug 
csillogásával, nem egyszer csalódtál, ha egy helyiséggel arrébb, 
immár enyhén sárgálló fehér fényben megláttad a dolgok valódi 
színét, képzeld akkor magad az én helyembe -  nekem a valóság
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csak a legvégén mutatta meg igazi arcát, amikor sok erőlködés 
után az értelem félrevonta szemem elől a fátyolt. Mit gondolsz, 
mekkora ez a csalódás? S mekkora volt a veszteség, a vereség 
érzete, ha a valóság hamis képe alapján bizalmat előlegeztél, mint 
ahogy én tettem. Egyszerűen letaglózott.

S hogy a dolog tragikuma még inkább sűrűsödjön, abban nem 
hiszek immár, hogy az értelem nyújtotta való kép nem torzult-e 
el valami újabb homályos köd révén.

Kegyetlenül feszítő tudat ez az emberben -  úgy érzed, mintha 
éket vertek volna beléd, s ketté akarnának hasítani vele. A kopo
nyád már szétment, egyik szemed előtt az a kissé mámorító köd -  
átellenben a tudat tudj’isten mennyire torz vagy nem torz képe. 
A kettő közös nevezőre akar jutni, de ellentettségük erősnek 
bizonyul, s te elkeseredetten próbálod összehozni magadat, ugyan
akkor igyekszel az egyik vagy másik részvalóságban összponto- 
sodni. Mihelyt ez utóbbi egy pillanatra is sikerül, rögtön mo
toszkálni kezd benned a másik véglet, s a hasítás újrakezdő
dik, újrakezdődik vele együtt az elkeseredett harc is az egyik 
vagy a másik részvalóság hatalomrajutásáért, vagy még inkább 
a kettő összehangolásáért. Kimerít ez a harc, mert tehetetlen
nek érzed magad, mint amikor a közösségi létezés bénítón ku
sza szövevényében mozdulni akartál, de láttad, hogy képtelen 
vagy megtenni. Viszkettél minden ízedben, fészkelődtél, s mind
annyiszor érezted, minden törekvésed hiábavaló, szabadulni nem 
tudsz, akaratod nem tudod érvényre juttatni.

Szétfúj ez a tudat, szétporlaszt, porhanyóvá tesz, mint a téli 
fagy, tavaszi olvadás a földet, vagy mint az égetett meszet a víz. 
Nehezen tudsz uralkodni magadon, érzed a részecskék kímélet
len vetélkedését, a gondolatok töredékessé válásának folyamatát 
önmagadon figyelheted meg újra, meglepetten ismersz mindegyik 
külön részecskében önmagad töredékére.

Újra megpróbálod mások elől rejtegetni magadat, puritán zár
kózottságoddal megbénítani önmagad és környezeted, de egy
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hamar rá kell jönnöd, nem is megy az olyan könnyen. Töredékes 
önmagad elrejtése nem is olyan egyszerű -  valamely részecskéd 
mindig felül marad, vagy még a leggyengébb szellő is napvilágra 
sodorhatja.

A kitakart részecske, mint önmagad töredéke, egyszersmind lé
nyed egyesítője, szintén sajátos viszonyulási sémát feltételez. S itt 
már az egész önrejtegetési folyamat, ez a patologikus nemmin- 
dennapiság kezdődik elölről.

Zárkózottságod burkában -  még ha bizonyos ételemben ki is 
bújsz ebből -  magad érzed megkötözöttnek magadat, nem elég 
számodra a mozgástér, szabadulni szeretnél, ugyanakkor zárkó
zottságoddal gúzsba kötöd környezetedet is, azok sem tudják, 
akik melletted élnek évekig, hogyan is viszonyuljanak hozzád -  
kifelé.

S itt a mese kezdődik elölről, a töredékké válás és újralényegü- 
lés ciklusa újraindul, illetve csak folytatja megkezdett mozgását. 
Körmozgását, melybe minduntalan bele akarunk szédülni, de 
részesévé kell válnunk.
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KÉRÉSZEK ÉS PARTIFECSKÉK

önboncolás imbolygó víztükörben

Partifecske-fészkek a Tisza-parton, megannyi mélyre fúrt lyuk, 
rostaszerűvé vált iszapos partoldal meredek, ahol nem marad meg 
a szederszár, ahonnan évente fél métereket elszaggat a víz, de a 
meredek megmarad, belevési magát az emlékezetbe, meg a lyukak 
is. Régen annyit jártam arra. A levegőben őszibarack-illat kevere
dett a kora ősz szőlőre emlékeztető illatával. Messze a meredek 
partok fölött a homokon egymást érő szőlőskertek, darazsak, 
egy-egy sikló. Anyám nagyot sikoltott, évekig nyugtatgatni kel
lett, hogy nem veszélyesek ezek a félméteres kígyók, erre mi
felénk nem is kígyónak nevezik őket, siklót mond mindenki, 
a kígyó nálunk valami tízméteres hüllő, amely képes arra, hogy 
rátekeredjen az emberre, összetörje a csontjait apróra, vagy hatal
mas sziszegések közepette nyomába eredjen a védtelennek. Nehe
zen sikerült megmagyarázni neki, mindig félve nézett le a kútba, 
amelynek vizével a szőlőt szokták permetezni, s amelyben a 
mohos, néhol sápadt növényekkel tarkított téglák között egyszer 
szintén látott egyet, valamivel talán rövidebbet fél méternél.

Vízisiklót csak egyszer láttam: olyan bámulatba ejtő volt, 
ahogy a vékony élőlény lovagolt a vízen.

A Tisza fölött, néha laposan a víz fölé ereszkedve, partifecs
kék röpködnek. Szárnyuk hegye, farkuk olykor súrolja a felszínt, 
olyankor fodrozódni kezd a víz, azt is gondoljuk, valami hal 
ugorhatott fel. Nagyapám kezében lassan mozdul az evező, hal
kan ereszkedik a vízbe, szinte nem is hallani a csobbanását. Min
den csapás egy-egy évtized emlékét fejti fel bennem, a csónakba 
vetődött kecskebékáét, mely lomha csapódással igyekezett mene
külni, s ha jól el nem kapnak, én lépek ki előbb a vízbe. Hato
dikos elemista voltam, amikor először hozzányúltam egy kecske
béka nyálkás hasához. Biológiaórán, muszájból. Előtte csak bá
multam a környékbeli gyerekeket, főképp Kovács Balázst, aki
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pénzt is keresett békafogással. Újra mozdul az evező, hatalmas 
ponty csapódik be a csónakba. Akkor nem voltam ott, nagy
mamám mesélte sokáig, hogy egyszer bizony beugrott egy poty- 
ka a csónakba. Először megrettentek tőle, aztán észbekaptak, 
már meg is volt. Rögtön visszafordultak, halászlé lett belőle.

Május elsejék, sör, csípős halászlé, rendőrök, komposok, három
lábú suszterszék. Azokat is a kompházból hozták a halászok, 
hogy legyen mire leültetni a milicistákat, akik le sem vették szür
ke tányérsapkájukat, csak kanalazták az isteni szálkás lét, mely
től én többször is csuklani kezdtem, annyi volt benne az erős 
paprika. Nekem úgy mondták az öregek, hogy evéskor mindig 
le kell venni a sapkát, megérdemli azt az étel. Rengeteget meg- 
süvegeltük ily módon a tejbegancát meg a kapros tökfőzeléket, 
öreganyám kedvenc ételeit, aki a maga naiv fantáziájával ünnepi 
ételként tisztelte mindkét szegényes egytálételt, örömmel futott 
összehívni az unokákat, nekik is jusson a finom falatokból. Meg
vallom, szerettem a tökfőzeléket, különösen ha rántott kisgalamb 
is volt hozzá. S máris az iskolapadláson vagyok, ahol annyi 
galambfészek volt, talán ezer is, esetleg valamival kevesebb. Meg 
rengeteg galambpiszok meg sok egyéb érdekes dolog. Régi tér
kép, régi dolgozatfüzet, régi napló. Minden régi, de azért érde
kes. Egész délelőtt mászkáltam ott egy barátommal, igaz, mere
dek volt a lépcső, amin felmentünk, mindig attól tartottunk, 
lezuhanunk a mélybe, pláne, amikor még fönt megálltunk a régi 
csigalépcső lejárata előtt. Azt a csigalépcsőt nem használták már 
pár évtizede. De azért megérte, mert mindent láttunk, pókhálót 
is, denevéreket is, mindent, ami régi és rejtélyes. Kisgalambot 
nem találtunk, pláne rántani valót nem, amiatt nagyon bánkód
tunk, de azért egykettőre megvigasztalódtunk, amikor felmász
ván egy magasan álló gerendára, kinéztünk a galamblyukon, s 
olyan közel láttuk magunkhoz a templomtornyot. Mert az iskola 
nagyon magas épület volt, annak a padlása még magasabb, s mi 
még a padláson is felmásztunk, talán két embermagasságnyira is, 
onnan néztünk kifelé.

(Nemrég jártam egy középkori templomban, fölmásztam a kar
zatra, onnan néztem kifelé az ablakon, akkor átéreztem újra a
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pár évvel korábbi szédülést, tulajdonképpen még csak az Eiffel- 
torony legtetejére szeretnék feljutni, még ha le is szédülnék 
onnan.) Az az igazság, hogy tériszonyom van.

(Apám mesélte, hogy némelyik gabonatároló olyan magas, 
hogy ha a tetejéről levizel az ember a földre, öt percbe telik, 
mire viszonthallja a csobbanást.)

A partifecskék állítólag nagyon magasra felszállnak. S mégis 
mennyire szeretnek a víz színe felett röpdösni. Különösen akkor, 
ha virágzik a Tisza, s a lepkék félméteres rétegben röpködnek 
a víz felett. Akkor olyan jó szaga van a Tiszának, s az egész 
alkonyatot betölti a zsongás. A partifecskék persze fölfalják a lep
kéket, de ez most annyira mellékes. Hiszen a partifecskék annyi
ra rokonok a tiszavirággal, hogy ennyit éppen megengedhetnek 
maguknák.

A halászok bágernak nevezik azt a hosszú rúdra szerelt bádog
hengert, amelynek a segítségével tiszavirág-lárvákat hoznak fel a 
fenékről a felszínre. Hatalmas henger alakú sártömeg, s amikor 
kirázzák a csőből a csónakon keresztülfektetett sárdeszkára, 
meglátjuk a lárvák furatait, akkor a rokonság meg az ebből eredő 
erkölcsi-biológiai engedmény azonnal nyilvánvalóvá válik.

Csak a távlatokat kell jól szemügyre venni, s kellő arány ér
zékkel viszonyulni hozzájuk. Mert a végtelen az olyan szédítő, 
benne a világmindenség apró furcsaságait, furcsa apróságait, az 
okoskodó halandzsa szerint részigazságait csak itt tudom igazán 
érzékelni, meg az összes ellentmondásokat is. A végtelenben ki
tárulkozik a partifecske és a tiszavirág, mint rokonság és mint 
kölcsönös végzet, a végtelenben találkozik a csend és a kiáltásom, 
a végtelenben minden egy hatalmas sóhajtásban teljesedik ki, ben
ne látok meg mindent, de mindent. A Szent Donát templomban, 
a karzaton, vagy az iskola padlásán, amikor egy barátommal 
kitekintettünk a galamblyukon.

öregapám  evezője lassan csapódik a vízbe, öreges a csapódás, 
öreges a mozdulat, minden öreges, minden annyira a végtelen 
sodrásába kívánkozik: ő is, én is, ez a rengeteg furat is, mely
ből állítólag drótból csavart kampókkal szedték ki a fészkeket 
a vásott kölykök, s vitték magukkal az apró tojásokat (most
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jut eszembe, hogy még sohasem láttam fecsketojást, nem tudnám 
megmondani, milyen is a színe, előttem a madártojás azonos 
a verébtojással, azzal az apró, pöttyös szürkeséggel, mely azért 
sok mindent magában hord, ha mást nem, rengeteg igazságot 
(melynek bizony eléggé szűkében vagyunk). Ha nagyon odafi
gyelünk, s látni is akarunk valamit, meglelhetjük bennük min
den igazság ellentétét is, azt a tiszta természetességet, amelyet 
mi elvesztettünk abban a pillanatban, amikor létezésünk tudatára 
ébredtünk.

-  Nem szabad kiszedni a tojásokat! -  milliószor hallott inte
lem, bámulom Kovács Balázsékat, akik minden lelkifurdalás nél
kül át tudták hágni ezeket a nyilván számukra is felállított aka
dályokat. Kovács Balázsnál az ökörszemtojás volt a sláger, egy
úttal minden tojások legértékesebbike, pedig jóval kisebb volt 
mondjuk a verébtojásnál is, nem beszélve a fácán- vagy vadga- 
lambtojásokról.

(Fácántojásból egyszer csináltak nekem rántottát, de nem íz
lett, mert állandóan magam előtt láttam a fürge fácáncsibéket, 
amint szaladnak előlem, szinte sejtve, hogy kárt teszek bennük.)

Éppen azért bámulom még ma is annyira Kovács Balázst. Meg 
vagyok győződve róla, hogy sohasem vitte a nagyapja csónakáz
ni. Igaz, engem sem kedvtelésből vittek magukkal, nem luxusból 
csónakáztattak, olyasmi akkor, ha nem is számított luxusnak, 
mindenesetre arra engedett következtetni, hogy vidéki vendége
ket kapott a család. De a csónakázásnak akkor is adtak valami 
célt, ha mást nem, megnézték a szőlőt, szedtek néhány fürt sza
gosat a vendégeknek, aztán hazamentek. Partifecske-fészkekre, 
azt hiszem, nem figyelt fel senki sem. Azaz éppen ezt cáfolta 
meg a jelen. Addig azt hittem, hogy csak én, de más is.

Akkor, őszintén szólva, nagyon megörültem. Megörültem, 
hogy másnak is kedves volt, ami nekem kedves, s ha nem is lá
tok mögé a mások emlékeinek, nem tudom felfedezni mindazokat 
a dolgokat, amire a partifecske-fészkek másokat emlékeztetnek, 
s csak a saját magam ura vagyok ebben a kérdésben is, nagyon 
örültem. Mert úgy láttam, örömfoszlány suhan át az arcokon, 
amikor az ismerős parthoz érünk, mely olyan mint tizenöt évvel

97



ezelőtt vagy még korábban, csak éppen a partifecskék hiányoz
nak, azok a madarak, melyek a leginkább jellemzői voltak a part
nak, a Tiszának akkortájt, s ha a víz színéig ereszkedő fűzfahaj
tások még meg is vannak, ha ott merednek a parton a vadakác 
nyílegyenes szálai, ha ott is virít minden tavaszon a csutkavirág, 
ott sárgállik az ökörfarkkóró, a fecskék hiányoznak, s hiányoz
nak a tiszavirágok is, mert bár még kivirágzik a Tisza nyaranta, 
s a virágzás emlékezetes illata időről időre felelevenedik, egyre 
kevesebb lepke repüli első és utolsó diadalmas röptét a víz felett, 
s szinte nincs is partifecske, amivel meg kellene vívniuk a fenn
maradásért folyó harcot. S ha még egy kérésznek tökmindegy is, 
hogy a habokba veszik-e peterakás után vagy a partifecske falja 
fel, a természet harcos törvénye mindenképpen kedvesebb mind
annyiunk számára.

A csónak lassan tovasiklik, evezőm csapásai újra meg újra 
nagyapám lassú csapásait idézik, a közös emlékek motoszkálása 
egyetlen mondatban tör csupán a felszínre, megőrizve önmaga 
számára a végtelen intimitását:

-  Mennyi partifecske-fészek volt itt régen!
S érezzük a szagos szőlő ízét, érezzük a kékköves bordói lé 

furcsa illatát, újra kiszárad a kezünk, amikor belenyúlunk a per- 
metlés medencébe, s tisztán látom nyolcvanéves nagyapámat, 
amint permetezőputtonnyal a hátán, meggörnyedve bújik át a 
gyümölcsfák földig érő ágai alatt, ahogy örök kitartással vívja ő 
is a maga harcát a természettel, az istennel, önmagával.

Meg ősszel a darazsakkal, amelyek meglepték az öreg fürtöket, 
belefulladtak a mustba és kis híján lenyeltük őket.

-  Pifta ifol-e muftot? -  hallom a kissé vulgáris rigmus első 
sorát, a válasz ott visszhangzott mindannyiunk fülében, s elve
szett lassan az egyszerre feltörő kacagásban és a Pista nevezetűek 
dühkitöréseiben.

Meg a másik, szintén vulgáris vicc, mely ugyancsak a szürettel, 
a mustkóstolással van kapcsolatban: Szűrje meg kend, édesapám, 
a foga közt, mert beleszartam.

Évről évre ugyanezt hallottuk, s évről évre érdekes volt, mert 
olykor fölmelegítette a darálócsörgéses, présnyögéses őszi délutá
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nokat, a harapós napsütéstől csillogó délelőttök monotóniáját, 
mert bármennyire örültünk is a szüretnek, előbb-utóbb egyhan
gúvá vált a munka még nekünk, gyerekeknek is, pedig leginkább 
csak azt csináltuk, hogy megnyitottuk és elzártuk a csapot, 
melyen a ragadós-édes lé kifolyt a törőkádból. Meg egykettőre 
elteltünk a gyorsan hasmenést okozó lével is, s legrosszabb eset
ben a gyakori el-eltűnés törte meg az egyhangúságot. Meg a for
rásban lévő must szédítő gáza, a zavaros, kicsit csípős, de azért 
még édes rámpás íze, melytől nem egyszer mi, legkisebbek is 
beszedtünk kicsit.

Eltűntek a partifecskék, eltűnt ez is. Mi azonban megmarad
tunk, hogy megőrizzük magunkban az időt, s regisztráljunk.

Hogy evezőnkkel belecsapjunk abba a vízbe, amelyben már ki 
tudja, hanyadíziglen visszavezethető elődeink eveztek, azaz még
sem abba, hisz ismerjük a görög dialektikusokat. Fölösleges do
log, hiú ábránd lenne megkísérelni, hogy kiszámítsuk, mennyi 
víz folyt le azóta, hisz láttuk tengernek is az egyébként csendes 
folyót (Petőfi is látta), rettegtünk tőle eleget, hogy elviszi a föl
deket, elviszi a szőlőt, elviszi a fedelet a fejünk fölül.

S áradások alkalmával hoz rengeteg újdonságot, rengeteg is
meretlen üvegcsét, dobozt, rothadt szilvamagot, ördögfejet (ezt 
egyre ritkábban), gubacsot. Egyszer, vagy tizenöt évvel ezelőtt, 
egy könyvet hozott, zöld volt a teteje, és benne csupa számok. 
Köböző, mondta a nagyapám. Én megjegyeztem, s valami tíz 
évvel később, középiskolás koromban elmentem hozzá megkér
dezni, megvan-e még. Megvolt. Akkor már tudtam, hogy logarit
mustábla. Ma is őrzöm azt a könyvecskét, azt használtam érett
ségikor is. Máig sem vettem magamnak újat, bizonyára sohasem 
veszek.

Áradáskor rossz szaga van a víznek. Olyankor aggódik az 
ember. A múlt aggódásait érzi a jelenben is, nem kell hogy 
nyaldossák a kertek alját a hullámok, nem kell hogy vesszőt 
szúrjunk le az udvarban, s várjuk, lesz-e buzgár a helyén, az 
aggódást akkor is érezzük, s hiába eszünk árvíz idején hetekig 
vadnyulat (szegények úszva próbálnak menekülni a vízből, leg
többnek nem sikerül, s ott marad örökre a víz alatt, hogy apa

99



dás után foszló tetemekre akadjon itt-ott az ember a homok
ban), az aggódás marad.

(Mesélték, hogy egyszer a kutyák egy foszló emberi hullát 
kapartak ki a földből, nem látszott ki csak a kabátja csücske, 
azt hitték az emberek, valami rongydarab, csak a kutyák szima
toltak gyanúsan, és kaparászták a földet, mígnem előkerült a pár 
hónapos holttest, kilétét sohasem sikerült megállapítani.)

Beleborzongok a történetekbe. Miközben halad a csónak, las
san csapom az evezőt, öregapám már kiabálna rám, hogy kormány
zód azt a csónakot, összevissza mész minden irányban, nem 
cikcakkban kell hajtani, hanem egyenesen.

El vagyok rá készülve, hogy egyszer szembejön velem egy 
hulla a vízen. El vagyok készülve, nehogy megijedjek. Ki kell 
fogni, de én nem fogom ki, inkább elmegyek szólni a kompo- 
soknak, nekik kötelességük kifogni meg a halászoknak, hajósok
nak is.

Elég sok hullát kifognak a Tiszából. Volt már olyan is, aki 
átjött a határon meg olyan, hogy darabokban emelték ki a víz
ből, de olyan is, hogy felpukkadt a hasa meg olyan is, hogy 
mozgott.

Vagy mégsem mozgott, csak nekem tűnt úgy, amikor a túl
oldalról átnéztem, s láttam, hogy ott fekszik egy emberi test 
a parton. Tudtam, hogy kicsoda, aznap fogták ki. Nézem úgy 
száz méterről, hogy fekszik, egyszer csak, csodák csodájára, fész- 
kelődni kezd, elkiáltom magam, hogy mozog a halott, az öregek 
elnevetik magukat. Nem értem, mit kell ezen nevetni, aztán 
mondják, hogy ez bizony nem a halott, hanem egy Gazsi nevű 
atyafi, akit hírből jól ismertem, s akinek kutya baja sincs, azon
kívül, hogy bepálinkázott, s elszenderedett a hulla mellett, akit 
mellesleg aznap hajnalban ő halászott ki a vízből. Akkor jobban 
átnéztem a túlsó partra, s láttam, hogy tényleg van ott egy másik 
rakás is papírokkal meg ágakkal letakarva.

A partifecskéket keresem minduntalan, meg öregapám evező
csapásait próbálom felfedezni a saját lapátom kavarta örvények
ben, s helyettük ilyen visszatetsző képek jutnak eszembe, pedig 
ezek tulajdonképpen csak rövid ideig tartó borzongásokként ha
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tottak rám, legalábbis szerettem volna, ha így hatottak volna (ma 
is eljönnek sorban). Tiszavirágokat keresek. Meg az ősz eleji tisz
ta napsütést, amikor messzire, nagyon messzire, a végtelenbe 
lehet látni, s mint egy elsőrendű fényképen, minden tiszta és 
minden éles.

Egy hatalmas harcsa, talán kilencvenhat kilós. Fénykép is van 
róla, rajta vagyok én is, akkorka mint a harcsa feje, ha nem ki
sebb. Emlékszem a harcsa testén lévő diónyi kinövésre is, amiről 
a halászok sem tudták, micsoda. Teherautó vitte el, sört meg 
vörösbort ittunk utána. Nagyon jó volt a vörösbor, pedig dugó
húzó híján a halászok egy ceruzával benyomták a dugót az üveg
be, s az folyton ott lábatlankodott az üveg szájában.

Azon a képen sok gyerek van, meg rajta vannak a halászok 
is, az öreg Giric, aki nagybőgős családból származott, s apámat 
Coccunak hívta, ami eredetileg Hosszú akart lenni, de az öreg 
selypes volt kicsit, azonkívül fogatlan.

Talán nagyhálóval fogták a halászok, de szerettem elképzelni, 
hogy egy hatalmas horogra húzott hatalmas tiszavirág-lárvára 
vagy még inkább lótetűre harapott rá a termetes állat, s azt is 
szerettem hozzáképzelni, hogy kuttyogattak hozzá a halászok 
alkonyaikor, aminek olyan fülbemászó hangja van, hogy harcsa 
legyen a talpán, amelyik ellent tud állni a csábításnak. Mindmáig 
nem értem igazán, mi is hat a kuttyogatásban a harcsára, a hang-e, 
vagy éppen a piros rongyba kötött ólom a zsineg végén.

Szerettem elképzelni, hogy valahogy úgy harapott a harcsa is 
a csalira, ahogy a partifecskék kapnak nyáron a kérészek után, 
ahogy gyorsan a víz színe fölé ereszkednek, ahogy szárnyuk 
hegyével megkaristolják a vizet, és már viszik is a szép, sárga, 
puhaszárnyú kérészeket.

Azokat a kérészeket, melyektől például egy kacsa vagy tyúk 
megijed.

Lapátolom a vizet, nagyapám keze reszket, de szorítja az eve
zőt. Az örvénylésben esztendők kavarognak, évtizedek üledéke 
fordul fel egy pillanatra, évszázadok nyugalma borul fel egy idő
re. A mázsás harcsa talán százéves is lehetett, talán sokkal fiata
labb, nem tudom, de a partifecskék már régen nem járnak vissza,
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az áradások elmosták a fészküket, vagy talán eltévedtek, a Tisza 
olykor még kivirágzik, s az árvíz után újratelepített szőlők is 
teremnek most már. Egyre többen jönnek szőlővel megrakott ko
sarakkal, igaz, nagyon régen láttam már szőlőprést, máskor tra
gacson tolták az emberek, mert nem volt mindenkinek, s régen 
hallottam már a daráló kedves csörgését is.

Keresem a régi valóságot, keresem magamat futkározó, szabad 
gyerekként, keresem a világomat. Lapátolom lassan a vizet, vá
rom, mikor vetődik be egy béka a csónakba, várom, hogy meg
lássam a partifecskék vízkarcoló röptét. Keresem, ami egyszer 
s mindekorra él bennem, ami egy velem, s ami mégsem ugyanaz.

Időnként fel-felbukkan egy s más bennem, amikor egy-egy ára
dás alkalmával vészesen habzik a víz, s hozza magával a végzetes
ség legkülönfélébb tárgyi tüneteit, egy-egy emberi vagy állati te
tem mellett megannyi apróságot, melyekhez emberi életek szaka
szai nőttek hozzá. Meg a fájdalom hasogató érzése, amely az 
emlékektől terhes tárgyak elvesztésével függ össze. Egy-egy ilyen 
örvénylés alkalmával mindannyiszor újra érzem a küzdelmet, 
amelyet környezetem, vagy akár magam is vívtam, azt az egyszerű 
és szükségszerű emberi küzdelmet, amelyre a természetbe vetett 
védtelen ember kényszerül azért, hogy létezhessen. Nevezhet
nénk úgy is, hogy harc az elemekkel, de a dolog annyira elcsé
peltnek tűnik. Valójában azonban közel jár az igazsághoz. Eszem
be jutnak a mesék az egyik öreg halászról (ezúttal az írói minden
tudás megnyugtató hatalma mellett is aggodalmasan kérek bocsá
natot, hogy szegény megboldogultnak elfelejtettem a nevét), akit 
állítólag nyakon csapott a hidegménkű, hármat fordult a saját 
tengelye körül, de azonkívül, hogy a kocafrász megkörnyékezte, 
semmi komoly baja nem történt, annál nagyobb volt a többi 
halász ijedelme, amikor pár perccel később tanúi voltak, hogy a 
villám hatalmasat fröccsentve belevágott a vízfelület kellős köze
pébe, s legalább tíz méter magas vízoszlopot csinált egy pillanatra, 
s a halak sokasága merült fel hirtelen a felszínre, hogy immár 
a hasukat süttessék az isten nemsokára újra kikandikáló napjával.

A messziről hozott hulladék rejtélyessége újra meg újra átjár. 
Ismeretlen feliratú dobozok és flakonok inognak a habokon,
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jobbára félünk tőlük, s még véletlenül sem merjük kinyitni, mert 
minden bizonnyal méreg volt bennük azelőtt. Aggodalmas tekin
tetek találkoznak a piacon, várják az emberek, hogy éjszaka 
zörgessen a kisbíró, hozza az idézést, mely szerint reggel meg 
kell jelenni a kompnál ásóval-lapáttal. Ám az emberek minden 
igyekezete ellenére a töltés teteje annyira alacsony a vízszinthez 
képest, hogy a fejelésnek semmi értelme. Azonban a dolog ab
szurd volta akkor válik nyilvánvalóvá, ha figyelembe vesszük azt 
is, hogy a magas vízállás ellenére szinte mindig az az oka az oly 
kedves és fontos szántóföldek, szőlőskertek elárasztásának, hogy 
valaki vagy valakik felső utasításra vagy netán szabotázsból átvág
ják a töltést. Nagyapám küszködik a sodrással. Közel akar kerül
ni ahhoz a helyhez, ahol átszakadt a töltés, s a mintegy húsz 
méter széles nyíláson őrült robajjal ömlik a víz a pár száz vagy 
ezer hektáros árterületre. Minden kínlódás és erőlködés ellenére 
ki kell kötni száz méterrel lejjebb, ezzel elkerüljük azt a kockáza
tot is, hogy elkapjon bennünket a víz sodra, aminek esetleg 
tragikus következményei is lehetnek. Gyalog megyünk el a tölté
sen a betörés színhelyéig, ahol kitűnően látható, hogy a gátszaka
dáshoz az emberi kéz munkája is hozzájárult, a szakadás két 
szélén jól kivehető az ásó hagyta nyom. Persze, az sosem derül 
ki, hogy ki és miért tette. Rendszerint a szomszéd falu lakóira 
terelődik a gyanú, bár van, aki ilyenkor a politikát szidja, legvaló
színűbb azonban, hogy a lakóterületek megvédése az alapvető 
indíték. S ezt még meg is tudnánk érteni, de rejtély ezenfelül is 
marad jócskán.

Amikor tele a Tisza, akkor olyan mint a színig töltött pohár: 
a legkisebb mozdulat is katasztrófával járhat. Imádkozik ilyenkor 
mindenki, hogy ne legyen kossava, ha pedig hajó jön, tízen is 
integetnek a töltés tetején, hogy lassítson, mert a hullámok. . .

öreganyám  meggyötört képe villan elém az áradásból. N agy
apámat elvitte a nagyvíz, elvitte a földjét, kis híján a ház is össze
dőlt felette. Mindez egy hónap leforgása alatt. S ő a nyolcvanhoz 
járt közel.

Beletörődés a sorsszerűségbe. Hiábavaló rimánkodás egy nem 
létező gondviselés jóakaratáért. Vagy talán mégis. Az önbizalom
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vagy inkább a reménykedés. Vagy pedig egyszerűen a sors 
büntetése? Mely tulajdonképpen másmilyen, mint gondolnánk? 
öreganyám  meglepő kitartással viselte el a hirtelen rázúduló csa
pásokat. Egyszerűen megdöbbentő volt a kitartás, amely nyolc 
évtizede ellenére uralkodott rajta. Ezért érzem úgy, hogy ez 
a fásult kitartás is egyfajta sorscsapás. S minden sorscsapás ellené
re is a fennmaradás olykor visszatetszőnek tűnő ösztöne épen 
megőrizte benne a reális helyzetfelmérés készségét. Pár nappal 
a mindenképp legnagyobb csapás, nagyapám elveszítése után -  
megsejtve az árvédelem miatt ideiglenesen megnövekedett forgal
mat a környéken -  kitűnő üzleti érzékkel találta el, mikor kell 
felbontania a még meglévő hordó bort, hogy viszonylag könnyen 
és jól túladhasson rajta.

Azt veszem észre, hogy nehezemre esik az evezés. Huszonhá
rom éves vagyok. Nevetséges. Túl vagyok már életem egyik nagy 
válságán. Kitartó és erős embernek látszom, öregapám nyolcvan- 
évesen, két szélütés után befogta a gyalupadba a kétcolos tölgyfa 
deszkát, s egy gyaluval, egy fareszelővei, egy fűrésszel evezőt 
csinált belőle. Szög, csavar nélkül. Egyetlen darabból. Szitkozó
dom néha, hogy puhánnyá tett bennünket az élet általunk megélt 
formája. Őseim kitartását keresem magamban. Azt a vegytiszta 
emberi erőt, mely a természettel való állandó megütközés szüksé
ges velejárójaként jelentkezik az emberben. Talán nyers emberi 
erőnek lehetne nevezni. A fennmaradás kényszere ez, ami tán 
bennem a megsemmisülés igényével pótolható. Alapvető ellent
mondását vélem felfedezni egész emberi lényemnek. Vagy tán 
nem is csak az enyémnek. Általános ítéletet nemigen mondhatok, 
mindenesetre valami erre utal. Az evező tíz perc után hólyagot 
tör a tenyeremen, a tizenötödik percben ugyanez a hólyag már 
szétfakadt, vérrel kevert nyirok undorító színe festi meg az év
századok zivatarában keményre edződött tölgyfát, amelyben 
öregapám nyers testi erejéből is megőrződött valami, talán csak 
a múlt emlékeként vagy tanulságaként. Egy darabból faragta az 
evezőt, kézzel, kézi szerszámmal. Számolgatom a szükséges 
munkaidőt, megpróbálom meghatározni a befektetett munka ér
tékét, megpróbálok közgazdászként okoskodni, mennyi ennek
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a fadarabnak a valódi értéke, hatalmas összegre rúg. Őseink 
milliomosok voltak, vetődik fel bennem a paradox gondolat, mert 
rögtön hozzákapcsolódik a nincstelenség annyit felpanaszolt em
léke. Vagy az a nyers erő, ami őket életben tartotta, annyira 
értéktelen valami lenne? A lét beérte volna pusztán önmagával? 
Minden tudatosság nélkül? S akkor volt neki igazán nagy értéke? 
Mi, akik szinte ajándékba kapjuk létünket, nem is érezzük annyira 
értékesnek? Azért is merül fel bennünk oly könnyen és olyan 
gyorsan elvetésének gondolata? Ahelyett, hogy vállalnánk minden 
idők legnagyobb harcát? Vagy az egész csak látszat? Kérdések so
kasága merül fel bennem. Belenézek a vízbe, megpróbálom meg
nézni magam ebben a százados tükörben. Hogy szembenézzek 
önmagammal, megkeressem önmagam helyét, ugyanakkor ön
magam képét az évszázadok folytonosságában, a magamhoz ha
sonlók sokaságában, abban a nyomorúságtól megkeményedett 
csoportban, amelyből felnőttem én is. Ott látom az öreg Varga 
Mihályt, talán száz esztendőt élt meg ebben a földi világban, 
sohasem ivott artézi vizet életében, mindig a Tisza vizét itta. 
Télen merített a kalapjába a lék alól, úgy itta, félig jegesen, 
esküszöm, életében nem volt torokgyulladása, sohasem volt 
orvosnál, ezt maga mondta, mert pár évvel ezelőtt halt meg. "S 
ha ébrenlétének egynegyedét átkáromkodta is, a déli harangszóra 
mindenütt térdre ereszkedett, s elmondta az Őrangyalát. Tehát 
alapjában véve bennük is ott sokasodtak az ellentmondások, csak 
arra nemigen jutott idejük, hogy gondolkodjanak rajta. De azt 
sohasem hallottam, hogy a Tiszát bárki is szidta volna. A Tisza 
az szent volt. Még akkor is, ha elragadta az embertől a legked
vesebbet, a legfontosabbat. A nosztalgia okát próbálom kutatni, 
amely engem is húz, amely itt tart, s amely állandóan visszakény- 
szerít. Esetenként elfogadom a közismert népdal által nyújtott 
magyarázatot, amelyet napjaink embere már átköltve emleget, 
nem kis iróniával persze, nagyon is érezve, mennyire tönkretesz- 
szük önmagunk környezetét, s amelynek első sora úgy hangzik: 
Ki a Tisza vizét issza. Talán a második sorát eredetiben, de 
átköltésben sem kell ideírnom.

Mielőtt továbbeveznék, még egyszer belenézek a víztükörbe.
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Látom magam, megrezzen a víz, eltorzul a kép: valahogy így 
élem át az egészet, torznak, alaktalannak, körvonalazatlannak.

Mint ahogy sorsomat is, mely állandóan önmaga meghatározá
sával van elfoglalva, ez jelenti számomra is a fő problémát, de ha 
elrévedek a víz felett, s szembeötlik a partifecske-fészkek sokasá
ga, vagy éppen az, amit elszaggatott belőle a víz (régente sokkal 
több volt), evezőcsapásaimaban öregapám lassú mozdulatait fede
zem fel, vagy a víztükörben önmagam mellett látom az öreg 
Varga Mihályt, amint Tisza-vizet iszik a kalapjából, s ott van mel
lette az iszákosságáról híres Ferenc bátyám is, öregapámnak lehe
tett testvére vagy unokatestvére (sohasem láttam életemben, jóval 
születésem előtt meghalt, de az életéről s különösen a haláláról 
kerengő legendák túlléptek az időnek ezen az annyira viszonyla1 
gos, de néha annyira áttörhetetlen határain, magam is sokszor 
hallottam, érdekelt is mindig, de ma már képtelenség és értelmet
lenség is utánajárni, van-e valamilyen alapja az orvos gyanakvásá
nak, aki a hirtelen halállal elhunyt halászember holttestét meg
vizsgálva kijelentette, erőszakos halál áldozata lett), akaratlanul is 
úgy érzem, jelenem és jövőm meghatároztatott elődeim sorsa 
által. Talán ezzel lehetne magyarázni a nosztalgiát? Hogy itt is
merős minden? Hogy itt a rejtély kötelező feszültségteremtő ere
jét hordozza csak magában? Azon túl minden kézenfekvő, egyér
telmű, és semmilyen veszélyt sem rejteget a számomra? Még 
akkor sem, ha egy-egy lemerülés után apám jut eszembe, aki 
szintén élete jelentős hányadát a vízen élte le, egyszer mégis 
a hajó alá keveredett, s csak a vakvéletlen jóindulata mentette 
meg attól, hogy ott maradjon örökre, ahol százak és ezrek re
kedtek előtte és utána is. S a lemerülés pillanatában ott kísért 
a gondolaton kívül ennek lehetősége is.

Az érvek sorakoznak. Az elhunytak is. Nyolcvanéves halász
ember, rokon, életét a vízen élte le, tán ott is jött a világra, 
apja is a vízből élt, tán még annak az apja is, s nyolcvanadik 
évében a vízben lelte halálát. Lemerülés egy hajó alá. Éjszaka. 
Még a vízből felmerülő kalapját sem látta senki, az sem, aki 
vele együtt ült a csónakban, amikor nekihajtottak annak a sötét
ben nem látszó valaminek, hajókötél vagy ilyesmi lehetett, ami
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kiborította őket, s mindketten bekeveredtek az egyébként hor
gonyzó hajó feneke alá. A hirtelen megrázkódtatásból felocsúdva 
azonban az ember elkezd gondolkodni a dolgon, s rádöbben arra, 
hogy ez tulajdonképpen egy teljes élet, mely szinte meghatározást 
nyert a természet által. Amely a folyóból született, s végül abba is 
fulladt bele; lezárt íve egy átmeneti állapotnak.

Belefütyül a fülembe a kossava, a napokig tartó kínlódás. Egy
szer három méternyivel, feljebb akartam hajtani a csónakot, de 
a szél egyszerűen a parthoz tapasztott, képtelen voltam mozdulni. 
A csónak megkötődött, én erőlködtem, hiába. Megpróbáltam ma
gam jelképnek elképzelni: elődeim sorsának emlékműve, élő szo
bor, nagybetűs címekkel, nem, én legyőzettem. A jelkép felbom
lott, értelmetlenné vált. Apám segítsége kellett hozzá, hogy egy 
vereséges diadal mégis arattassék. A kezem lefagy, ha rácsap a víz. 
A halászok húzzák a hálót, szűrik a végtelenséget, hogy felül
maradjon valami értelemszerű a fagyos végtagok felmelegítésére, 
egy liter bor fent a tanyán, annál az embernél, aki ebben az 
önboncolgatásban már egyszer megjelent, mozgó halottként, egé
szen pontosan nem is mozgó halottként, hanem valódi halottként, 
aki mellett a Gazsi nevű atyafi pálinkás állapotban durmolt egyet, 
amíg a hivatalos emberek gépkocsija meg nem érkezik, hogy 
jegyzőkönyvet készítsenek az eseményről.

Ó  is.
S megint ezek a partifecske-fészkek, mint központi probléma 

ebben az egészben, valaha ott a szálláshoz közeli parton is. 
Belövéseknek is lehetne talán nézni őket. Bár a ballisztikához 
keveset értek.

De azt tudom, hogy a kezem lefagy, ha rácsapódik a víz, 
s ráfúj a kossava, meg azt is, hogy sem Varga Mihály, sem az 
iszákosságáról nevezetes Ferenc bátyám, sem a hajó alatt elveszett 
rokonom nem húzott kesztyűt életében, a lék alól is puszta kéz
zel szedték ki a halakat, de talán akkor abból is több volt, 
minthogy belőlük is több volt akkortájt. Most csak én. Talán 
ez is önteltség, hisz a partifecske-fészkek látványa másokat is 
emlékezésre ösztönöz. Jómagam átsírnám az egészet. Mert a ke
zem fázik, mert a lábam fázik, mert mindenem fázik, máskor

107



meg melegem van, s nem tudnám kilométereken át emelgetni 
a nyolckilós vagy talán könnyebb evezőt, hogy legyőzzem a kos
sava kényszerítését, és révbe érhessek három kiló jó hallal és 
elég sok értéktelen fehérrel.

Mi egy kicsit áldozatai vagyunk minden idők nagy áradásainak. 
Miként a partifecske-fészkek, belemosódtunk a vízbe, elolvad
tunk ebben a nagy hullámzásban, s míg a Varga Mihályok, Fe
renc bátyámék konokul kemény sokasága esetleg csak a zsírszó- 
dás pálinkával vívott, esztendőkig tartó harcban maradt alul, ad
dig mi egy jelentéktelennek tűnő kossavától egyszerűen megrok
kanunk. Talán mint a kérészek vagy a fecskefészkek. De azokból 
maradt még egy-egy emlékbe, hogy a szőlőszagú nyári délutánok 
emésztésében felmerüljön bennünk emlékül a múltra, emlékül 
régi sorsunkra, arra, amely, ha mást nem, egyfajta kötődést azért 
eredményezett, talán ennek a tünete az is, hogy most újra csak 
belebámulok a víztükörbe, az evezőről szétcsapódó vízcseppek 
apró hullámokat kavarnak a vízen. Látom önmagam elmosódni, 
elolvadni, a Varga Mihályok lelke keményen tűri az iszapos le
rakódásokat, arcuk cserzettsége a kossava korbácsolását, amikor 
felkap a felszínről egy marék vizet, cseppekké porlasztva a sze
münk közé vágja, hogy az esetleges téli hidegben odafagyjon, 
vagy az a fényesség ott az orrunk alatt, ott csillog a bajuszon, 
igaz, bennünk egy-egy percre undorodást kelt, mégis az ő ke
ménységüket kell csodálnom, azt, hogy én elvesznék egy ilyen 
küzdelemben.

Evezek tovább, megpróbálok nagyon kitartó lenni, keresem a 
partifecskéket, messze lent, jóval a sziget alatt a meredek part
oldalban még ott vannak nyaranta, a tavaszi áradás elmossa, 
elszaggatja furataikat, ők mégis visszajönnek, kezdik elölről, s az 
a paradoxális az egészben, hogy arrafelé tiszavirág-lárvát is találni 
még, arra még vastagabb rajokban szállnak a kérészek virágzás
kor, ott még elkaphatjuk egy-egy percre a biológiai küzdelem 
foszlányait, a harc folyik, s diadalmaskodik az élet.

Mint az én harcom az öregapám puszta testi erejétől simává 
vált kemény tölgyfa evezővel, a hólyagokkal a markomban, a kos
sava és a merülés gondolatával, az áradások hozta rengeteg rejtély
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izgalmával, mely édesíti az ittlétet, de megkeseríti a víztükörben 
látott arckép, az elmosódás, az alaktalanság, ahogyan eltorzulok 
pillanatonként, elviszi a víz a hajam színét, elviszi a vonásaimat, 
hogy visszahozzon valami amorf, valami megfoghatatlan árnyat, 
amiről mégis kénytelen vagyok feltételezni, hogy én vagyok ott 
a többiek között, akik konokul néznek rám vissza, mintegy 
visszakacsintanak erre a világra, rám, mint vélt és megbízhatatlan 
folytatójukra, egyszersmind megkezdett harcuk vereségére vagy 
olcsó diadalára.

Mennyi partifecske-fészek volt itt azelőtt!
A siklók még néha meghúzódnak a mohos kútkövek között, 

talán nagyot ugorna anyám, ha a lába alá kerülne egy, olyan fél
méteres. A bordói lé szaga már nem annyira igazi, talán még 
kiszáradna a kezünk, ha belenyúlnánk, azonban magunk is tud
juk, hogy meg sem próbálnánk tán belenyúlni, pedig akkor még 
néha meg is nyaltuk a rézgálic kék kristályát, rettentően össze
rántotta a nyelvünk nyálkahártyáját, de a kísérlet mégis sikerült: 
önpróbálgatás, mint ez a mai az evezővel, a véresre tört tenyérrel, 
a vízből visszatekintő önmagammal.

Miként az oltott mész, mely a bordói léből szintén nem marad
hat ki, ami szintén alkalmas tárgya a kísérletnek, s az eredmény 
hasonló: köpködés és megint csak az.

Az áradások állandósága. A nyugtalanság, mely bennem árad. 
Megélése egy-egy rettegett pillanatnak. Válasz kérdéseimre s az ő 
kérdéseikre, meghatározása a meghatározhatatlannak, megállítása 
a megállíthatatlannak, eltemetése az eltemethetetlennek s feltá
masztása minden feltámaszthatatlannak. A pillanat feltöltése tar
talommal, a tartalmatlanság feltöltése pillanattal.

Harc a partifecskék és a tiszavirágok között: örök jelképe 
egy megállíthatatlan folyamatnak, benne én, tükörképem mosda
tó ja a hullámzásban. A tekintetem elmerül a sokszínűségben, 
mely egyelőre körülvesz, mely egyelőre elhatárol, mely megmu
tatja nekem Varga Mihályt és a többieket, de egyúttal el is szakít 
tőlük, csupán egy pillanatra mutat meg köztük, beleillesztve a 
sorba mint egy műfog a sorvadásos állkapocsba.

Mennyi partifecske-fészek volt itt azelőtt!
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Felmorajlik bennem az áradások esős éjszakáinak kiábrándulása. 
Tizenöt esztendőm viszolygása, amikor nem mertem kimenni az 
árvízbiztosok közé, de ha elmentek a házunk előtt, rohantam rö
högni az okoskodó öregurat, aki a közlekedő edények törvényét 
a hajszálcsövesség törvényével keverte, pedig a kettő tulajdonkép
pen egymás tagadása.

Partifecske-fészkek a Tisza-parton. Mélyre fúrt lyukak, rosta
szerűvé vált iszapos partoldal, meredek, ahol nem marad meg 
a szederszár, ahonnan évente fémétereket is elszaggat a víz, de 
a meredek megmarad. Ezen a meredeken próbálok kapaszkodni 
felfelé a partra. Kapaszkodókat keresek. A szederszár nem marad 
meg, egy-egy korhadásnak indult gyökér után nyúlok, megtart 
valameddig, a partifecskék furataiba tenném a lábam, megcsúszok 
a könnyű, majdnem homokos talajon. Alattam a víz. Elszakad 
a korhadó gyökér. Meglepően alaktalan tükörképem közepébe 
pottyanok, összemosódom vele. Találkozik a forma a tartalom
mal.

Egy percig köztük vagyok.
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KUDARC





FURCSA KIS TÖRTÉNETEK 
A DOKTORNŐRŐL

Az olaj

Senki sem mondta még a Doktornőről, hogy elragadó jelenség. 
Fanyar mosollyal nézték az emberek, ahogy végigment a falun, 
az érzelgősebb vénasszonyok olykor sóhajtottak egyet: szegény.

A Doktornő olyan volt mint egy kísértet. Agyongyűrött, szá- 
zadeleji ruhákban járt (senki sem tudta, honnan szerezte őket), 
mindig abszolút szalonképesen. Sohasem hiányzott a retikül, so
hasem hiányzott a kesztyű, sohasem hiányzott bárgyún csücsörí
tett ajkairól a rúzs, sem a bross száraz melléről.

Mindenki tisztában volt vele, hogy a Doktornőnél bajok van
nak. Amikor aztán váratlanul gyereke született, az emberek gon
dolkodni kezdtek. Az asszonyok csak legyintettek, s megütközve 
mondogatták, hogy lám, van, akinek még ez is kellett.

A Doktornő pedig, mintha mi sem történt volna, tovább járta 
az utcákat. Esőben rózsaszínű esernyőt nyitott a feje fölé, száraz 
időben piros, fehér, sárga sapkák alá rejtette furcsa lényét. A gye
rek nevelkedett, az emberek nem sokat törődtek az egésszel, a 
Doktornővel sem mindaddig, amíg valami szenzációs dolog nem 
történt: a Doktornő izgatottan rohant a községházára, a helyi kö
zösségbe, a rendőrségre, lelkesen magyarázott az utcasarkon. Az 
emberek nevettek rajta. A Doktornő váltig bizonygatta, hogy 
most már gazdag lett, nem kell tovább nyomorognia, mert az olaj 
mindent helyrehozott. Neki most már annyi pénze van, hogy az 
egész környéknek összevetve sincs annyi. Az emberek meg csak 
legyintettek.

-  Annyi az olaj, hogy folyik mindenfelé -  mondta a Doktornő 
itt is, ott is. -  Meg a pénz is folyik mindenfelé.

Kérdezték a gyereke felől, azt mondta, most már rendeződött 
a sorsa, biztosítva van a jövője, ő lesz a leggazdagabb a faluban. 
Azt még akkor sem mondták róla, hogy elragadó jelenség, leg
inkább csak legyintettek, de azért volt, aki reggelente, amikor
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először ment az udvarba, húzott egy vödör vizet a kútból, nézte, 
szagolta, volt olyan is, aki meg akarta gyújtani. Pláne azután, 
hogy jártak a Doktornőnél hárman a községből.

Mindaddig tartott az egész ügy, amíg valamelyik rendőr vagy 
községházi tisztviselő el nem ejtette az igazságot. Aztán az embe
rek tovább nevettek. Többé már senki sem merített vizet próba
képpen a kútjából. Az asszonyok meg továbbra is azt hajtogatták, 
hogy szegény. A Doktornő pedig egyre csak magyarázott az olaj- 
kútról, ami az udvarában van. Arról, hogy az ásott kútban víz 
helyett olaj fakad a földből.

Később gyászruhába öltözött, egy ócska vasdarabból sétapálcát 
csinált magának, s fürkész tekintettel járta az utcákat. Az embe
rek meglepődtek azon, hogy nem a járdán megy, mint korábban, 
hanem a villany póznák között. Meg azon, hogy némelyik pózna 
tövében lehajol, fölvesz valamit a földről, nézegeti, aztán retikül- 
jébe teszi. S nap nap után csak ezt csinálja.

Egyszer aztán egy ember megkérdezte tőle, mit szed. Mire 
a Doktornő hosszú és bizalmas magyarázatba fogott, gyakran 
közbeszúrva, hogy magát becsületes embernek látom, ezért meg
mondok mindent, maga az első és egyetlen, aki megláthatja az 
igazságot. S magyarázott az olajkútról, ami az udvarában van, 
a gazdagságról, arról, hogy micsoda finomítót épített ő otthon. 
M ost már nem nyersolajat szállít, hanem a legfinomabb benzint, 
kenőolajat meg egyebeket. Most egy újabb részleget akar üzembe 
helyezni, ahhoz gyűjti a szükséges berendezést. S megmutatta 
a táskáját, mely tele volt kiégett biztosíték-betétekkel. Ezekből 
csinálom -  mondta a Doktornő - , ilyenekből csináltam amazt is, 
nagyon jól működik. Ha eljön, megmutatom, de csak magának.

-  Kíváncsi vagyok rá -  mondta az ember.
-  Jöjjön el -  mondta a Doktornő - , akár indulhatunk is. Mára 

van elég alkatrész. Majd délután beszereljük.
-  Nem egyedül csinálja? -  kérdezte az ember.
-  Nem -  mondta a Doktornő - , van itt egy mérnök, az segít.
Nemsokára a házhoz értek.
-  Már érezni az olajszagot -  mondta a Doktornő. -  Ugye, 

érzi maga is?
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-  Érzem -  mondta az ember meglepetten.
-  Meg ez a füst is onnan van -  mondta a Doktornő. -  Ha majd 

megcsináljuk emezt a részleget, akkor még jobban érzik majd az 
olajszag, meg több lesz a füst is. Ha kész lesz az új részleg, nem 
győzik majd a tartálykocsik a szállítást. Muszáj lesz valami veze
téket fektetni le Újvidékig. De abból lehet, hogy nem lesz semmi.

Az ember akkor vette észre, hogy gyászruha van a Doktornőn. 
Előbb kizárólag a szemét nézte.

-  Tán gyászol valakit? -  kérdezte.
-  Hát ez az -  mondta a Doktornő - , Újvidéken sokan meghal

nak mostanában. Őket gyászolom meg a vezetéket. Mert a sorsa 
rajtuk múlott. De ők meghaltak. Kérdés, hogy más akarja-e.

-  Biztosan akarja -  mondta az ember jétován.
Odaértek a házhoz.
-  Ugye, mennyivel melegebb van itt? -  kérdezte a Doktornő. -  

Ez bentről jön.
-  Tényleg meleg van itt -  mondta az ember, s levetette a 

zakóját.
A Doktornő kinyitotta a kaput. Az udvaron, a kút mellett nagy 

rakás kiégett biztosíték-betét között ült a Doktornő nagyocska 
gyereke, s játszott.

-  Jó  napot, mérnök úr -  köszönt neki a Doktornő. -  Meghoz
tam a szükséges felszerelést, holnapig talán összeszereljük, aztán 
beindul az új részleg.

-  Holnapig? -  kérdezte a gyerek. -  Kész lesz holnapig?
-  Ha szükség van segítségre, szívesen maradok én is -  mondta 

az ember, aki már ott ült a nagy rakás patron között, ide-oda 
rakosgatta őket.

-  Vegyünk fel új munkaerőt, mérnök úr? -  kérdezte a Doktornő.
-  Ha megfelel, itt tarthatjuk -  mondta a gyerek.
Az ember meglepő ügyességgel rakosgatta ide-oda a betéteket. 

Néhányat vékony dróttal egymáshoz erősített.
-  Úgy látom, megfelel -  mondta a gyerek.
-  Munkába léphet, uram -  mondta a Doktornő.
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-  Akár rögtön -  mondta az ember csak előbb valami mun
karuhát kérnék, mert máris olajos lett az ünneplőm.

S kezével porolni kezdte a nadrágját. A Doktornő bement 
a házba, s egy agyongyűrött, régi ruhával a karján jött vissza.

-  Ezt vegye fel -  mondta az embernek - , ez jó lesz.
Az ember belebújt a dohos köntösbe, begombolta, majd na

gyot kurjantott:
-  Munkára fel!
A Doktornő elégedetten nézte, majd nemsokára megjegyezte:
-  Maga igazán jól dolgozik, hasznát vesszük a mérnök úrral.
Amikor letelt a nap, a Doktornő örömmel konstatálta, hogy

jóval a határidő előtt elkészült az új részleg, indulhat a termelés. 
Az új ember húzott egy vödör vizet a kútból.

-  Éjjelre próbaüzem -  mondta.
A Doktornő az ajtóban állt, karján egy századeleji komplett 

férfiöltöny, sétapálca.
-  Vegye fel, bizonyára jól áll magán -  mondta.
-  Ezt nekem hozta? -  kérdezte örömmel az ember. -  Doktor

nő, maga igazán olyan elragadó jelenség!
-  Holnap elmegyünk mi ketten -  mondta a Doktornő - , hátha 

be tudunk indítani még egy részleget. Most már vagyunk elegen. 
S nincs kizárva az sem, hogy megnyerjük magunknak az újvidé
kieket is. Holnap levetem a gyászruhát, szinte biztosra veszem, 
hogy meglesz az a fránya vezeték.

Másnap már kettesben járták az utcákat, s keresték a kiégett 
biztosíték-betéteket, mialatt a gyerek otthon, a finomítóban dol
gozott. Vizet húzott a kútból, s komoly képpel az összedróto
zott, összeszerelt patronokra öntötte.

Az emberek tágra nyílt szemmel nézték a Doktornőt meg az 
embert. Az asszonyok csóválták a fejüket, volt, aki rögtön egy 
másik gyereket is kilátásba helyezett. Sokan furcsállották az em
ber viselkedését, az azonban igaz, hogy néhányan titkon ismét 
húztak egy-két vödör vizet a kútból, nézték, szagolták, s talán 
olyan is volt, aki meg akarta gyújtani.
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Másodvirágzás

A finomító kibővítése megtörtént, de a rosszmájúak által kilá
tásba helyezett gyerek csak nem akart megszületni. Azonban a 
Doktornő továbbra is kínos pedantériával ügyelt a toalettjére, 
s az emberrel együtt tovább rótta az utcákat. A kedélyek lassan 
lecsillapodtak, a Doktornő izgató, csodálatba ejtő fenoménje 
azonban újra és újra felrázta a lassan ismét kicsinyes problémáiba 
temetkező falut.

Arra lettek ugyanis figyelmesek az emberek, hogy a Doktornő 
egyszer csak ismét egyedül járt-kelt az utcákon, egyre melegebb 
színű ruhákat öltött, nőiességét egy-egy kacéran nyakára kötött 
muszlinkendő is hangsúlyozta, s csak azok vették észre, hogy 
morcos, akik nagyon közelről szemlélték.

A táskáira azonban felfigyelt mindenki. Mert kezdetben csak 
két retikült vitt magával, később hármat, négyet, sőt ötöt is. 
Akkor ismét felfigyeltek az emberek, szerettek volna belelátni a 
divatjamúlt retikülök rekeszeibe, a Doktornő gyűröttes szövet
burka mögé.

Az asszonyok azt mondták, betegebb szegény, mint volt, biz
tosan otthagyta az az ember is, de furcsa volt ez a dolog már 
kezdettől fogva, hisz az az ember valaha normális volt, vajon mi 
történhetett vele.

A Doktornő a következő napokban az öt táskán kívül még 
két nagy dobozt is vitt magával, melyek szorosan egymáshoz 
voltak erősítve kócos madzaggal.

Az emberek valahogy féltek közeledni hozzá: lénye fellobban- 
totta az emberi kíváncsiságot, de az emberi bátortalanság távol 
tartott mindenkit attól, hogy megpróbálja félrelebbenteni a fá- 
tyolt, felnyitni a táskát, leemelni a dobozokról a fedelet.

A Doktornő azonban nem mászkált többé a villanykarók tö
vében, rá sem hederített a kiégett biztosíték-betétekre, a gyerekek 
(ők mindig bátrabbak mindenkinél, mert nem ismerik a kockáza- 
tot) egyszer össze is gyűjtöttek a számára egy rakást, s gúnyolód
va kínálgatni kezdték neki, mire a Doktornő azt mondta:

-  Üljetek az akácok tövébe, s várjatok. Májusban kivirágzik
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a fa, szívjátok be mézes illatát, s tépjetek belőle, hogy szobátok 
is beteljék szagával. Akácvirágzás után üljetek tovább a fa alatt, 
s várjatok türelmesen. Nyár közepén olykor kivirágzik újra az 
akác. Akkor másszatok fel újra a fára, ne féltsétek gyenge bőrö
tök a tüskéktől, s tépjetek magatoknak egy szálat. Szippantsatok 
nagyot gyenge illatából (mén másodszorra gyengébb már az 
akácnak illata), s magatok is akácfává váltok, illatos virágú akác
fává, kétszer virágzó akácfává, tüskéitek távol tartják tőletek a 
rosszat, májusban mindig virágba borultok, s ha boldogok lesz
tek, egyszer kivirágozhattok újra.

A gyerekek nevettek a buta beszéden, volt, aki elmondta ott
hon is. Az anyák óva intették őket: ne menjetek közel a Doktor
nőhöz, beteg, de lehet, hogy boszorkány is, megronthat benne
teket.

A gyerekek meg is fogadták a tanácsot, májusig elfelejtették, 
amit a Doktornő mondott, csak éppen Varró Mari, a vénlány 
emlékezett még arra, amit a gyerekek meséltek.

A Doktornő táskáival egyre rótta az utcákat. Május elmúltával 
egy csokor száraz virágot szorongatott a kezében.

Varró Mari egy este odamerészkedett hozzá, s megkérdezte 
tőle, mi van a táskájában.

-  Férjhez megyek a nyáron -  mondta a Doktornő. -  Érzem, 
kivirágzik újra az akác, s kivirágzóm vele együtt én is. Gyűjtöm 
menyasszonyi kelengyémet. Gyere el holnap estére velem, meg
mutatom a titkot.

Varró Mari akkor bevallotta neki, hogy szeretne akácfává válni.
-  Nyáron kivirágzik újra az akác. Mássz fel a fára, ne féltsd 

a tüskéktől gyenge bőröd.
Varró Mari este elment a Doktornővel. A Doktornő megvárta, 

amíg teljesen besötétedik, akkor kinyitotta a táskáit, dobozait, 
s megmutatta Varró Marinak, mi van bennük. Varró Mari enyhe 
fuvallatot érzett, amint meglegyinti arcát. Olyan jó volt egy pilla
natig, mint a legédesebb simogatás.

Nyárig együtt mászkáltak mindennap. Az emberek Varró Ma
ritól is félni kezdtek. Mert Varró Mari együtt gyűjtögetett a 
Doktornővel.
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Egy sárgás nyári napon kivirágzott újra az akác. Arra a napra 
sokáig emlékezni fog a falu népe. A korán kelők már reggel úgy 
vélték, ez a nap furcsább lesz, mint a többi. Van, aki azzal ma
gyarázta a dolgot, hogy köd volt, azért tűnt olyan furcsának a 
napkelte, volt, aki a furcsa déli verőfényt próbálta magyarázni 
valahogy, de a lényeg délután következett.

Három gyerek hozta a hírt, hogy-Varró Mari felmászott egy 
akácfára, a tüskék felhasogatták a bőrét, de lehozott magának egy 
kinyílt virágfürtöt, megszagolta és a hajába tűzte. Aztán eltűnt 
valamerre.

Egyszer csak megjelent a lakodalmas menet.
A Doktornő menyasszonyi ruhában, kezében elszáradt meny

asszonyi csokor, mellette az embere sötét, századeleji ruhában, 
mögöttük Varró Mari mint koszorúslány, hajában akácvirág, 
melynek nemlétező illata beburkolta enyhén fonnyadásnak indult 
arcát.

Az emberek nézték a Doktornőt, nézték Varró Marit. Csóvál
ták a fejüket. Varró Mari mellett lépdelt a Doktornő nagyocska 
fia, cipelte anyja táskáit, dobozait. Az egész olyan misztikus volt. 
Az emberek csak bámultak.

A négy emberből álló lakodalmas menet középpontjában a 
Doktornő fehérruhás alakja, mint nyárvégi, kivirágzott akácfa. 
Rejtélyes és megtévesztő. Mögötte Varró Mari. Lassan szövődő 
titokzatosság. Hajában egy jelkép: lassan hervadó örökkévalóság.

A lakodalom után Varró Mari hazament. Az emberek megpró
báltak közeledni hozzá, de valami furcsa erő . . .  úgy érezték, 
ha közel mennek hozzá. . .  mintha Varró Mariból ezer meg ezer 
tüske meredne feléjük. . .  Varró Mari nem az, aki volt.

-  Megtudtam a titkot -  mondogatta olykor.
Az emberek bambán néztek rá.
-  Megtudtam -  mondta - , hogy mi van a Doktornő táskájában.
Az emberek kíváncsian meresztették a szemüket. Akkor Varró

Mari bement a házba, s kihozott onnan egy retikült. Sokan azon
nal megismerték, tudták, hogy a Doktornőtől származik.

-  Jövőre, de legkésőbb két év múlva én is férjhez megyek, csak 
addig össze kell gyűjtenem kelengyémet -  mondta. -  Sok táska,
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sok doboz holmira van szükségem. De most már könnyű lesz. 
Egészen biztosan. Tudom a titkot.

S Varró Mari elindult gyűjteni, gyűjteni. Egyszer a gyerekek 
utánamentek, s meglesték: Varró Mari virágokat gyűjtött, száraz 
gallyakat gyűjtött, cigarettavégeket gyűjtött. Észrevették azt is, 
hogy olykor estefelé eltűnik, a Doktornőhöz megy. Benéztek 
a kerítésen, s látták, hogy egy füstölgő rakás körül ülnek négyen: 
a Doktornő, a Doktornő férje, a Doktornő nagy ócska gyereke 
és Varró Mari. A füstölgő rakás különös szagot árasztott: égő 
széna illata keveredett a májusi akác s a nyári akác nemlétező 
illatával. Nagy munkában voltak mind a négyen: valamit hosszú 
cérnára fűzögettek.

Varró Mari egyre furcsábban viselkedett. Az anyja aggódni 
kezdett miatta, számtalanszor megtiltotta, hogy elmenjen a 
Doktornőhöz, de Varró Mari minduntalan megszökött.

A faluban kezdték már megszokni a dolgot, s Varró Marit 
együtt emlegették a Doktornővel.

-  Szegény Mari -  mondták.

Két év múlva kivirágzott kétszer az akác. Az a nap szintén 
furcsán indult, a reggeli ködöt verőfényes déli napsütés váltotta 
fel. Délután megjelent a lakodalmas menet az utcán. Varró Mari 
menyasszonyi ruhája bámulatba ejtette az asszonyokat. Lassan 
fonnyadó testét tetőtől talpig áttetsző füzérruha borította. Varró 
Mari olyan volt, mint egy jelenség. Elszáradt virágok, gallyak, 
cigarettavégek. Cérnára fűzve. Varró Mari menyasszonyi ruhája. 
Mellete a gyermek vőlegény, a Doktornő nagy ócska fia.

Akkor az emberek egyszerre megtudták a titkot.
Csak azt furcsállotta mindenki, hogy a Doktornő nem volt a 

menetben. Az embere egyedül baktatott a fiatal pár után. Nem
sokára azonban ez is kiderült.

A Doktornő aznap megszülte második gyerekét.
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Banka Pista még az olaj előtt került a Doktornő közelébe. Sze
rencsét próbált nála, pedig az nagyon furcsa dolog, mert Banka 
Pista közismerten bátortalan ember szegény, a mai napig is az, 
csak egyetlen egyszer volt bátor életében.

Banka Pistát mindenki ismeri a faluban, lakodalomkor ő kap 
legtöbb bort, és ha halott van, neki adnak legtöbb borsos kalá
csot. Mert Banka Pista tulajdonképpen egész életében azt csinálja, 
hogy lakodalmas meg halottas háznál segítkezik. Meg futball
meccsekre jár. A fociklub valahogy tagjának is tekinti szegény 
Banka Pistát, pedig katona sem volt. Igaz, neki van a legszebb 
göndör barna haja a faluban. Meg arról lehet felismerni, hogy 
már fél ötkor fölkel, s megy a faluba, útközben köszön minden
kinek. Csak a Doktornőnek nem szokott köszönni, őt valahogy 
nagyobb tiszteletben tartja a többieknél, az is lehet, hogy szerel
mes a Doktornőbe.

Éltes helybeli szépasszonyok kéjes kíváncsisággal nézik Banka 
Pistát, olykor suttognak valamit egymás közt, s szenvedélyesen 
kuncognak közben. Valamelyikük azt olvasta, hogy az idióták 
rendkívüli szenvedély ességgel szeretnek.

Aztán valaki ki is próbálta a dolgot. Legalábbis ezt beszélték. 
S Banka Pista attól kezdve csodálatos fogalom volt, az egyszerű 
ember legfeljebb csak annyira mert közeledni hozzá, hogy meg
kínálja cigarettával, vagy adjon neki egy korty bort.

A Doktornőnek minden bizonnyal nem jutott a fülébe Banka 
Pista híre. Banka Pista azonban egyre félénkebb volt, amikor 
meglátta a Doktornő szőke haját, fehér kesztyűjét.

Az emberek kíváncsian figyelték: Banka Pista hosszasan nézett 
a sovány nőalak után. Tekintetében volt valami életes vágyakozás 
a megfoghatatlan iránt. Mint mikor gyermekkorunkban a magas
ba bámulunk. Fölöttünk szélesen feszül az égboltozat, valami 
hűvös kékség, puha gomolyfelhőket látunk: Dávidot és Góliátot, 
nagy párnákat és dunnákat, kövér elefántot, szivacspáncélba bújt 
harcost, nagyszakállú Jóistent, mind-mind halványszürkében, egy 
különleges, puha, csábító nyugalmat fenn a magasban, mikor

Banka Pista bátorsága
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szeretnénk hirtelen madárrá változni, hogy fölrepüljünk oda, 
közéjük, a felhők közé, vagy szeretnénk, ha hirtelen a feje tete
jére állna a világ, s mi elkezdenénk zuhanni, zuhanni, zuhanni 
sokáig, míg végül nagyot huppannánk egy hatalmas felhőpárnán. 
Olyan isteni lenne a huppanás, sokkal jobb, mint amikor a rúd
ugró lepottyan hat méter magasból az egymásra rakott szőnye
gekre, szivacspamlagokra, majdnem olyan, mint amikor elkép
zeltük, hogy nagyanyáink magasra tornyozott ágyaiba vetjük 
magunkat, amit azért nem mertünk soha kipróbálni. De elgon
dolni olyan jó volt mindkettőt.

Banka Pista még mindig nézett a Doktornő után. A nagydob 
rézcsavarjai kifényesedtek a kezében, mert a fúvósok minden 
temetés után vele vitetik haza a nagydobot, valami leírhatatlan 
fény ragyogott a szemében, szerette volna kölcsönkérni a nagy
dobos fehér tányérsapkáját meg a sötétkék uniformist, pedig ha 
tudta volna. . .

Egy lakodalmas vasárnap délután bejelentette, hogy márna ő is 
vőlegény. Az emberek nevettek rajta.

-  Aztán ki a menyasszony, Pistám?
-  Hát a Heves Erzsi -  mondta.
-  De az nem a te menyasszonyod, Pistám!
-  Nem bizony.
Sok embernek elmondta Pista a lelke legmélyebb titkát. El

mondta, hogy kedveli a cukrászkislányt, el is veszi, ha hozzá
megy. Az emberek dicsérték neki, hogy az bizony szép kislány, 
udvarolj neki, Pista, hátha sikerül.

S Pista udvarolt is kitartóan, miközben a cukrászkislány jóízű
ket nevetett a tréfán. Csak akkor állt el Banka Pista szava, ami
kor a Doktornőt meglátta.

Akkor csak ő tudta, mire gondol, mit érez. Valami melegséget. 
Valami biztonságot. Akkor a földbe gyökerezett a lába, csomó 
kötődött a nyelvén.

A Doktornő szúrós szemekkel végigmérte, s a szemébe fújta 
a cigarettafüstöt. Banka Pista ekkor megrázkódott, s utánalépett. 
Megfogta a Doktornő kezét, de az haragosan ránézett, s azt 
mondta:
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-  Gyáva kukac!
Banka Pista kérdőn meredt rá, de akkor már citerált az ina, 

reszketett az állkapcsa. Nem bírt mozdulni.
Egy félóráig állt egyhelyben, aztán elment a cukrászdába, s 

megmondta a cukrászlánynak, hogy nem nősül meg soha életé
ben, rá ne várjon. A cukrászkislány édesen kacagott a jó tréfán.

Vasárnap lakodalom volt a faluban. Banka Pista ott lődörgött 
a menet végén. Láthatóan jó kedve volt, mindenkihez szólt pár 
szót, majd a templom előtt megállt, s ünnepélyesen kijelentette, 
hogy mától kezdve tényleg vőlegény, de sohasem fog megesküdni 
senkivel.

Ettől a naptól fogva törődni kezdtek Banka Pistával. A szép
asszonyok magukkal vitték kiruccanásaikra, mindenki kipróbálta, 
aki csak akarta, az egzotikum füstfelhője szűnni kezdett körü
lötte, s ha valaha netán találkozott a Doktornővel, hosszan a 
szemébe röhögött. Szólni azonban egy szót sem szólt hozzá.
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MESE A KÖLTŐRŐL ÉS A SZŰZ MÁRIÁRÓL

Eső előtti vöröses délután volt, amikor a költő megjelent a mó
lón. Mintha az égiek küldték volna, hogy jelezze a földön: égi- 
háború közeleg. Nyomában gyenge szél fújt, ritmikusan lengette 
a költő hosszú, barna haját, gyönge bőrét, törékeny alakját. A 
költő lassan lépdelt. Egy szál fekete úszónadrág volt rajta, s olyan 
hófehér volt a bőre, mint a hosszú hajú Szűz Máriáé, talán 
még fehérebb. A költő leült a móló deszkáira, s maga elé bámult. 
Fátyolszerű felhőfoszlány úszott ekkor a napra, hogy megkímélje 
a költőt az izzó sugaraktól, hogy megkímélje csodálatosan fehér 
bőrét, melyet még tán soha nem ért napfény.

A költő csendben ült, s olyan méltóságteljes volt így, mint 
egy fehér cérnaszál. Feltűnően sovány alakja, hosszú lábai, tekin
télyt kölcsönző hajkoronája -  szinte láttuk sötét garabonciás
köpönyegét, láttuk benne a régi idők diákjait.

A hosszú hajú Szűz Mária kecses léptekkel ellibegett a költő 
előtt. A költő sóvár tekintettel követte minden mozdulatát. Szűz 
Mária meglendítette a fejét, hosszú haja lágyan lebbent az eső 
előtti vöröses délutánban. A költő felállt, kinyújtotta hosszú, tö
rékeny alakját.

A hosszú hajú Szűz Mária odalibegett a móló széléhez, s neki
rugaszkodott egy fejesnek. A költő állt egyhelyben, s nézte.

Elosztottuk újra a kártyát, s elmerültünk a negyedik partiban. 
Abban a partiban mindenki feltűnően sok Jokert kapott. Abban 
a partiban mindenkinek jól ment a játék. Abban a partiban tény
leg a szerencse döntött. Abban a partiban nem is volt vesztes. 
Abban a partiban mindenki nyert.

Szűz Mária felmerült a vízből, odaúszott a feljárójoz, s megin
dult felfelé a vaslétrán. A sós víz apró, csillogó csöppekben gu
rult végig a testén. A költő szemében mindegyik csepp egy-egy 
vakító igazgyöngyként tükröződött vissza. Nagyot nyelt. Ádám
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csutkája hatalmasat mozdult. Szinte hallottuk nyekkenését. Fel
néztünk lapjainból, s abban a pillanatban azt hittük mindany- 
nyian, megfullad a költő a saját nyálától. A pillanatnyi döbbe
netből azonban hirtelen felocsúdtunk. A költő szögletes mozdu
latokkal elindult a móló széle felé. A napfény most teljesen körül
vette őt, s mi, akik az árnyékát néztük, röntgenképet láttunk 
magunk előtt, a nap szúrós sugarai átvilágították a költő vékony 
testét. A móló szélén nagy lendületet vett, s hosszan belevetette 
magát a vízbe, néhány karcsapásnyit úszott, aztán visszafordult, 
s ugyanazon az úton, mint az imént a hosszú hajú Szűz Mária, 
visszajött a mólóra. Heves ütemben lélegzett, szinte kapkodta a 
levegőt, láttuk, hogy lúdbőrzik a teste, haja átázott, csöpögött 
róla a sós víz. A hosszú hajú Szűz Mária szánakozó tekintettel 
figyelte. A költő ekkor odalépett hozzá. Mindannyian láttuk, 
hogy ver a szíve, minden dobbanása nagyot ütött mellkasán, szinte 
ki akart ugrani vékony testéből. A költő bánatos szemekkel 
végignézett a hosszú hajú Szűz Márián, s mondott neki valamit.

-  Nem is olyan hideg a víz -  mondta a hosszú hajú Szűz Mária 
enyhe mosollyal.

A költő erre is mondott valamit, mire a hosszú hajú Szűz 
Mária meglebbentette a haját, felemelte a kezét, s a költő tarkó
jára tette. Akkor egyszerre eltűntek a költő testéről a ludbőrzés 
apró dombocskái, szeméből valami hálafélét lehetett kiolvasni.

Kiosztottuk újra a lapokat. Senki sem kapott egyetlen Jokert 
sem. Most mindenki valahogy rosszul játszott.

A hosszú hajú Szűz Mária gyors szökelléssel magára hagyta a 
költőt.

Nagyon rossz parti volt. Mind a négyen vesztettünk.
A költő pár pillanatig állt ugyanazon a helyen. Néztük a szív

verését.
-  Biztosan szonettet ír -  jegyezte meg valaki közülünk.
Újra elosztottuk a lapokat. Mire végigjátszottunk egy szokvá

nyos partit, akkorra a költő eltűnt a mólóról. Utánanéztünk, 
fönt repült a levegőben, hosszú fekete köpenye lebegett utána. 
Nemsokára sötét felhő borította el a napot, s rettenetes szélvihar 
kerekedett. Alig tudtunk biztos helyre húzódni, zörgött, csatto
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gott. Fél nap s fél éjszaka tartott az égiháború. Másnap ismét 
szép idő lett. Lementünk a mólóra, de a költő nem jött többé. 
Csak a Szűz Máriát láttuk, de hosszú haja nem volt meg. Pár 
centis hajcsuták borították a tegnap még hosszú, csábító haj
korona helyét, kacér lebbenése helyett a szél a tenger hullámait 
fodrozta apró ráncokba.
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IDA: BEOMLOTT VÉSZKIJÁRAT

Kora reggel csöngette fel a telefon, Lórin harangokat hallott 
a fülébe búgni. Az idegtépő csörgés belekaristolt hallószervébe, 
majd újra mélyebben szólt, mintha hatalmas dobozból jönne. 
A bágyadt fészkelődésben egyre csak hallotta a mind süketítőbbé 
való hangot. Kora reggel lehetett, Lórin erőtlennek érezte magát, 
igyekezett feltápászkodni, valami rettentő súllyal nehezedett rá, 
előbb csak a lábát érezte erőtlennek ahhoz, hogy elbírja testét, 
később, ahogy mégis sikerült talpra állnia, egyszerre minden tag
jába fájdalom nyilallt, a fülében nyomást érzett, hasonlót ahhoz 
a magaslati szédüléshez, amikor kétezer-néhányszáz méterre ment 
fel egy vaskalitkában, s mindig nyelnie kellett, hogy valamiképp 
helyrehozza magát, vagy amikor ugyanonnan ereszkedett lefelé, 
s befogott orral igyekezett levegőt szorítani dobhártyája belső 
falára, hogy valamiképp ellensúlyozni tudja a hirtelen megnöve
kedett légnyomás súlyát.

A csengő tovább karistolt a fülében. Lórin szeme bedagadt, 
fátyol úszott elé, nem látott tisztán, határozottan érezte a kinti 
ködöt, érezte torokszaggató erejét is a vastag párarétegnek, érez
te, hogy odaragasztja pillanatokra az ágyhoz, s bár már talpon 
volt, még jó ideig nem tudott elmozdulni.

Dagadt szemével körülnézett a lakásban: a reggeli köd szürkére 
festett mindent körülötte, hideg volt bent, Lórin fázott, lúdbőr- 
zött a teste. Valahogy ilyennek képzelte régen a szorongást. Fá
zott, fájt minden tagja, s a fülében továbbra is karistolt a telefon 
konok csengetése. Lórin tétovázott. Érezte, hogy fel fogja venni 
a kagylót, bármekkora is benne az elszántság, hisz napok óta 
latolgatja, hogyan tudna erőt gyűjteni egyetlen bátor és elszánt 
lépéshez, hogyan tudna szembeszállni ezzel a kísértetszerűséggel, 
amelytől reggelente fázik, amelytől képtelen élvezni a napsütéses 
déli órák fényeit, ami fent olyan jól esett neki: végtelen messze
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elláthatott, magáénak mondhátta a mélységet, a magast, mindent, 
ami körülölelte, s bearanyozta napsugárral. Lórin fuldokolni kez
dett. Cigarettára gyújtott, de a füst csak fokozta a rossz érzést: 
a szürkeséget éppúgy mint a fuldoklást, s a csengő sikoltozása 
továbbra sem szűnt.

Maga sem tudja már, hányadik napja ébred szüntelenül erre 
a vészes hangra, talán már végtelen hosszú ideje elveszettnek tud
hatja magát, a kagylót előbb-utóbb úgyis felveszi, amikor már 
nem tudja elviselni tovább ezt a vijjogást, ezt a jajszót, mely 
mintha olykor az ő melléből szakadna fel, pedig nem így van 
a dolog, de ez az egész annyira összefonódik benne. Lórin csak 
újra beleszív a cigarettájába, köhögni kezd, amikor a telefon már 
huszonharmadszor cseng fel fájdalmasan a szobában, lüktet már 
tőle a feje, odarohanna, hogy kitépje a csatlakozóból, de ahelyett, 
hogy kitépné, felemeli a kagylót, halló, mondja a készülékbe, 
s megszólal a nyálkás hang, csak a hang ismerős és kísérteties, 
Lórin tulajdonképpen nem is tudja pontosan, kihez is tartozik 
ez a hang, csak azt tudja, hogy olykor veszekszik vele ez a hang, 
csak azt tudja, merre jár, rejtélyes, mondják a szomszédok, s Ló
rin csak megy a hang után. Újra szippant egyet a cigarettájából, 
korábban eszébe sem jutott, hogy rágyújtson, félt a nikotintól, 
most is fél tőle, de talán ettől a csengetéstől még jobban fél. 
Mert az már tényleg képtelenség, mondja Lórin, hogy mindennap 
elmenjek arra a bizonyos helyre, s ne tudjam, kivel is kell talál
koznom, minek is jöttem, mondja Lórin, s retteg továbbra is 
mindentől, a reggeli telefoncsörgésektől, s attól, hogy a kagyló
ban újra megszólal az a nyálkás hang, s megmond neki egy-egy 
dolgot, s Lórin tudomásul veszi ezeket a dolgokat, akkor már 
vége az egésznek, akkor már nem kell veszekednie önmagával, 
mert a veszekedés tulajdonképpen csak addig tart, amíg Lórin 
eldönti, hogy mit is fog tenni, hogy azonnal odarohan a tele
fonhoz, s kirántja a csatlakozóból, mert már elege van minden
ből, csak azt a pillanatot meg tudná érni egyszer, hogy a kagyló 
helyett a vezeték után nyúljon.

Ekkor már legalább huszonötödször ismétlődött meg a kegyet
len csengetés. Lórin érzi, hogy növekszik benne a kitartás, szinte
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biztos benne, hogy előbb-utóbb eredményes lesz ez a kínos küz
delem, most már több benne a kitartás, amikor a többinél jóval 
hosszabb és jóval kegyetlenebbül és kísértetiesebben zakatoló 
berregés közben Lórin elindul az előszobába.

Talán a pillanat töredéke kell hozzá, hogy odaérjen, Lórin 
számára végtelen hosszúnak tűnik az út, de az elszántság benne 
még, rohanna, nem megy, kapna a vezeték után, hogy vége le
gyen már egyszer ennek az egésznek, amikor ismét csak, ki tudja, 
immár hányadszor, felemeli a kagylót, s a füléhez teszi. Újra 
hallja az ismerős hangot, újra csak bólogat, igen, megértettem, 
persze, hogyne, igen, tudom, értettem, természetesen, igen, igen, 
azonnal indulok. Beleborzong a gondolatba, hogy fel kell öltöz
nie, s a hideg lakásból ki kell mennie ebbe a még hidegebb, még 
nyirkosabb ködbe az utcán, de most már vége, a mai nap készen 
van, s ez így megy már, ki tudja, mióta, Lórin pontosan tudja, 
hogy holnap ugyanilyen zúgó fejjel fog ébredni, szeme bedagad
va, a szobában hideg lesz és kint köd, mely nem engedi közel 
hozzá még a déli napsugarakat sem, ma sem lesz verőfényben 
csillogó táj a számára, mert annak vége, csak a fülében érzi egyre 
inkább azt a nyomást, mely akkor nehezedett rá, amikor a ma
gasból lejött a mélybe, amikor lebukott a víz alá.

Csak meglátná már egyszer ennek a nyálkás hangnak a tulajdo
nosát, egy pillanatra ez a gondolat fordul meg a fejében, aztán 
hirtelen borzongás fut végig rajta, s kénytelen beismerni, hogy 
valójában fél ettől a találkozástól. Fél a valóságtól.

Öltöznie kellett, ha időben oda akart érni. Már pedig oda kel
lett érnie. Kapkodva szedte magára ruháit, felöltőjét csak úgy 
magára vetette, mintha fentről dobták volna a nyakába, tükörbe 
sem nézett, legalább négy napja nem borotválkozott már, s fésül- 
ködésre is csak a lépcsőházban jutott ideje. A fájdalmat továbbra 
is érezte a tagjaiban, talán a sok gyaloglás, a szüntelen hajszák 
immár pár napos, talán pár hetes fáradtságát érezte a tagjaiban, 
de elindult abba az irányba, amelyet megadtak neki.

Lórin tudta, hogy ma találkozni fog vele. Azzal, aki napról 
napra felcsöngeti kényszerű és nyomasztó álmaiból, aki hatalmá
ban tartja, ma látni fogja azt a nyálkás hangot, megpróbálja el
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képzelni, hogy az egész ember szétfolyik, egy lapos valami az 
egész, talán ruha és felöltő helyett valami tepsiben fog megjelenni 
előtte, s onnan lentről is azon a hideg, nyálkás, kellemetlen tapin
tású hangon szól majd, melyet napról napra hall a telefonban, 
s amelynek hívására minden reggel elindul a ködbe, a hidegbe, 
a bizonytalanságba.

Azon gondolkodott, mit is fog mondani neki, nem volt semmi 
elfogadható ötlete, attól tartott, ott áll majd előtte mint a hal, 
tátog, de szó nem jön ki majd a száján, a nyálkás hang pedig 
beszél neki, kiabál vele, letiporja, megsemmisíti. Eszébe jutott, 
hogy fel kellene hívni Idát, el kellene neki mondani mindent, 
igaz, hogy Ida már csak puszta lehetőségként létezik számára. Ida 
barátságára már csak névlegesen számíthat, nemigen nyújthat vé
delmet ezek ellen a nyavalygások ellen, azonkívül furcsa is lenne, 
ha felhívná Idát, hiszen felvetődhetne Idában a kérdés, honnan ez 
a furcsa ötlete. Legjobb lenne talán mégis elmondani Idának, el
mondani ezt a mindennapi szörnyű ébredést, közölni a dolgot 
valakivel, igaz, Ida mit sem tudna segíteni a dolgon, azonkívül 
valószínűleg nem is igen akarna segíteni, de azért talán érne vala
mit. Esetleg meglepődne Ida, vagy légy intene egyet és lecsapná 
a kagylót. Lórin gondolkodott. Nem is annyira kapcsolatán Idá
val, hanem azon, számíthatna-e Idára, segíthetne-e rajta Ida. Meg 
hogy mit is kellene mondani neki. Elmondaná a nyálkás hangút? 
Ida esetleg kinevetné. Vagy csak bamba megértéssel bólogatna. 
És kitérne minden konkrétum elől. Esetleg nekiszegezhetné Idá
nak a kérdést, hogy mit tegyen. Akkor meg esetleg dühbe gurul
na Ida, és szemébe mondaná, hogy hagyja békén a hülyeségeivel.

Lórin tudta, hogy az egész nap kockázatok áradata.
Ida is kockázat, de talán megéri a kockázatot még a teljes ku

darc is. Azonkívül tenni kell valamit, mielőtt odamenne, ahova 
a nyálkás hangú rendelte, s ez az egyetlen lehetősége. Az, hogy 
felhívja Idát. Persze megeshet, hogy Ida nincs otthon, azonkívül 
még számtalan lehetőség van, például az, hogy kikapcsolta a tele
font, vagy hogy vendége van, nem hajlandó felvenni. Mert Idá
nak egyszerűen semmi kötelessége sincs iránta, ennélfogva nem 
várhatja el tőle, hogy azonmód felvegye a kagylót, mihelyt fel
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hívja a számát, még akkor sem, ha Ida azonmód tudná, hogy 
ebben a pillanatban ő hívja. De nem tudja, sőt nem is sejtheti, 
hisz nemigen hívta fel azelőtt sem.

Ahogy ezeket az ügyeket latolgatta, támad egy újabb ötlete, az, 
hogy talán fel kellene menni Idához, irtó vagány dolognak tű
nik, Ida leülne a meglepetéstől, ő pedig nem győzné élvezni a 
feszült légkört, a kellemetlen helyzetet. De aztán újra eszébe 
jutott a nyálkás hangú, s tudta jól, hogy ebből az egészből semmi 
sem lesz. Bár Ida mint vészkijárat nem rossz ötlet, de ezzel még 
nem szűnne meg semmi, reggelente újra megismétlődnének a tele
fonhívások, s egyszer ennek az egész dolognak végére kellene 
már járni, mert í gy ..  . így csak halmozódik minden, így csak 
folytatódik a reggeli ébredések kénytelen szorongása, a telefon- 
hívások, az a nyálkás hang, körülfonja a köd, behálózza és magá
val ragadja ez az egész megnevezhetetlen nyavalya, amiről csak 
egyet tud egészen biztosan: ha végére nem jár egyszer, s minél 
előbb, akkor elemészti a dolog. Mert egyszerűen már kibírhatat
lan és kínos és kellemetlen és fájó. A szorongás, a reggeli köd 
és nedvesség, a hideg a lakásban és kint, az, hogy nem lát a nap
sütésben sem rendesen, hogy minden szürke, hogy zúg a feje, s 
minden tagja sajog, talán az értelmetlen mindennapi járás-kelés
től. A reggeli telefonhívások nyomasztó zenéje, a csöngő, mely 
egyszerre felbúg a fülében mint egy hatalmas orgona basszussípja, 
másszor vijjog mint a sirály vagy huhog mint a bagoly éjjel, egy
szer fültépőn sikoltozik, egyszer vacogtatón berreg, egyszer ideg
tépőn cincog, egyszer, egyszer átlyukasztja a fejét. Meg a nyál
kás hang, mely utasításokat ad neki, mely rendelkezik felette, 
mely a birtokában tartja, s amely ellen az utolsó, a kritikus pilla
natban sohasem tud mit tenni. Hogy ez az egész egyszer, ha 
véget nem tud vetni neki, megsemmisíti. Lórin vészesen tisztá
ban volt helyzetével.

Ida, semmi más. Egyetlen lehetőség. Ez sem szabad választás 
hanem kizárólag lehetőség, a választás esélye nélkül. S bizonyta
lan választás, talán csak a halasztás lehetősége. Eredménytelen 
próbálkozás, haszon nélküli kockázat, a fuldokló utolsó szalma
szála. Lórin döntött: belekapaszkodik. Elmond Idának mindent,
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elmondja a nyálkás hangút, elmondja, történjék bármi, mondjon 
Ida, amit akar, gondoljon, amit akar. Aztán az elszalasztott lehe
tőség aggodalmától mentesen nézhet szembe a valósággal.

Bement a telefonfülkébe, tárcsázott. Hallotta, hogy csöng Idá
nál a készülék, még fel sem vette senki, izgatottan belekiabált 
a kagylóba. A fülke faláról visszaverődő hangját hallva Lórin 
megdöbbent. Ugyanaz a nyálkás hang, mely reggelente vacogta- 
tón csörgött a fülébe. A saját hangja volt. A vonal túlsó végén 
valaki felvette a kagylót. Lórin csak ennyit mondott: Ida?
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KUDARC

Az író arról akart novellát írni, hogy az ember darabokra törik, 
mihelyt rádöbben arra, hogy mennyire egyedül van a világban. 
Egy embert keresett hozzá, aki hetek óta csak maga elé bámul, 
nézi a levegő ürességét, nézi a semmit maga körül, s valamire 
vár. Időváltozás, apró-cseprő események egy-egy pillanatig oly
kor magukra vonják a figyelmét, idővel egyre ritkábban eszmél 
olyasmire, hogy valami érdekelné. Ha van kedve, regisztrál ma
gában bizonyos megtörténéseket, gyakrabban még azt sem. Néha 
gondolkodik olyasmin, hogy érdekli-e őt egyáltalán valami. 
Akkor örül, mert érzi, hogy egyfajta szellemi mozgás még van 
benne, hogy fölötte áll még a pusztán fizikailag létezőnek. De a 
gondolat mind ritkábban válik szárnyalóvá, egyre nagyobb erő
vel kötődik valami meghatározhatatlan fix ponthoz. Sokszor az 
a kényszerképzete támad, hogy szétfolyik, érzi, amint olvadó 
jégkockához hasonlóan egyre kisebbé válik, egyre inkább elterül 
minden irányban, egyre kevésbé tudja magát még szellemi erejé
vel is összetartani. Magában latens állapotnak szereti nevezni az 
ilyesmit, aminek gyakran egyetlen eredménye van: az, hogy néha 
mégis felfedezi önmagát, részleteire ráismer, olyankor végtelen 
kitartással bámulja a lábát például, vagy ha tükör van a keze 
ügyében, az orrát, fülét, esetleg bajuszának ritkás tüskéit. Jól 
érzi ilyenkor, hogy az, amit bámul, végső soron nem más mint 
ő maga. A lába is, az orra is, bajuszának ritkás tüskéi is, 
gondolatainak kuszasága, mind az a rengeteg álomfonal, mely 
hajnali ébredései után még órákig nehezedik rá, hogy súlyá
val kiszorítsa belőle a levegőt, hogy ne tudjon felállni, hogy úgy 
érezze magát, mintha a mélyben volna, valahol a tengerfenéken, 
s több mázsányi súly ülne rajta. Hogy zúgjon a füle, hogy új
ra érezze, hogy szétfolyik, miként a nyári vakmelegben földre 
ejtett fagylalt, arra kényszerítve a járókelőket, hogy elővigyázato
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san átlépjék, elkerüljék vagy kegyetlenül beletapossanak. Tán 
még attól sem félne. Egy ilyen mozzanat befejezné az olvadás 
és szétmállás kínos folyamatát, mely magától tán sosem érne vé
get, mely magától állandóan újrakezdődik.

S a keze is.
Hetek óta bámul így maga elé. Kutat az emlékei között. Meg

annyi dolog jut az eszébe, keresi azokat a szálakat, melyek pont 
oda vezetnek, ahol ő van. Ott látja magát a kavargásban, beszél
nek talán hozzá vagy ő beszél másokhoz, öntenek neki a pohará
ba vagy ő önt másoknak. Esetleg magának. Erez egy összefüg
gést az őt övező megtörténések között. De a legkedvesebb szá
mára mindig az, ha egy-egy sarokban, egy-egy oszlop mellett 
ott áll ő is. Nehezen lehet meghatározni az időpontot. Talán 
nagyon fiatal még akkor, vagy éppen élete delelőjén jár már, s 
fürtjei ezüstösen csillannak, ha fordul. A múlt, a jövő határai 
annyira belevesznek a jelenbe, hogy csak a jelen képtelen valósá
gából szemlélődik -  egy átélt vagy megóhajtott pillanat igézeté
ben nem képes különbséget tenni az emlékei és a vágyai között.

De az emlékek szövete felszakad olykor, s kezdődik ismét 
a mindennapok bámulása, a mechanikus önfelfedezés, egy-egy 
mozzanat feltöltése érzelemmel és értelemmel. Esetleg a mozza
nat megtörténtének egyszerű észlelése. S tart ez végtelenül sokáig.

Tart ez mindaddig, amíg egyszer végre felfedezi a kezét, s meg
világosodik előtte minden. Világossá válik az átélt múlt vagy a 
megóhajtott jövő és a jelen sivárságának különbözősége, világossá 
válik álmai szövevényessége, önnön létezésének értelme, egyszer
smind esetlensége, önm aga válsága, ahogy ma mondanák.

Nézni kezdi a kezét, tekintetével átvilágít rajta mint a rönt
gengép, megpróbál behatolni a pórusok mögé, a bőr titokzatos
ságába, megpróbálja felfedezni az érintés szédületének mechaniz
musát.

Megpróbál átlátni rajta, mint egy színes üvegen, kíváncsi rá, 
milyenre festi mindazt, ami mögötte van. Ilyenkor eltakarja 
a szemét, s mozdul valamerre. Végtelen tájakat lát így, belevész 
egy-egy vidék szépségébe: üres tájak, semmi sem mozdul, de 
bennük a mindenség nyugalma, bennük a mindenség átérezhető-
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sége. Tisztásokat lát és hegyet, folyót, tavat, tengert, végtelen 
csendet és kékes nyugalmat. Az álmok utáni ébredés nyomasztó 
egyöntetűsége megtörik egy-egy ködfoszlányon, a hajnalok pi
rosba váló sötétkékje azúrossá válik a szeme előtt, kutatni próbál 
valaki után, önmagát keresi a tájban s másokat, rengeteg embert 
maga körül: üres a végtelenség. Csend van, minden kékes, foko
zatosan köd úszik a szeme elé, s akkor kitakarja az arcát.

Két keze mint egy-egy ötágú valami mered felé, ujjai fenye
getőn néznek a szemébe, mintha ugrani akarnának -  megretten 
tőlük. Aztán megpróbálja összeszedni magát: a józan észre pró
bál támaszkodni, bár kétséget érez iránta, megpróbálja értelmezni 
a dolgot, alaposan szemügyre veszi a kezét, látja, hogy ujjai 
valójában a tenyerében is folytatódnak, csupán a sors iróniája 
okozhatja, hogy valami összetartó anyag megszüntette a további 
elágazásukat, s hogy valójában minden egész így épül fel: a részek 
egyszer egymásba érnek, s akkor megszűnnek önállóak lenni. 
Újra beleképzelte magát abba a bizonyos tájba, megpróbálta ma
gát részként figyelni, egyedül volt.

Azonban hirtelen mintha megmozdult volna körülötte minden: 
végtelen emberáradat öntötte el a tájat: sikkasztok, csalók, bér
gyilkosok, háborús bűnösök és elaggott hadigazdagok, kormány
fők és selyemfiúk emelték fenyegetőn felé kezüket.

Az ember megrettent tőlük, görcsbe rándult az arca, védekezni 
próbált, de érezte, hogy egyre többen kapkodnak felé. Néhányan 
elérik a kezét. Puha és nyálkás a tapintásuk, összerándul az érin
tésüktől.

N ők jönnek később, hervadó asszonyságok és bimbózó lány
kák, érintetlenek és kokottok, rikácsolásuk, fenyegető táncuk elől 
futni kényszerül. Érzi, hogy kapkodnak utána, némelyik mint a 
szellő, körülfonja illatával, puha, bársonyos kezükkel megérintik 
az arcát, cirógatják.

Kifullad a futásban. Úgy érzi, vége, nem tud menekülni. A 
megadás szusszanása tör fel belőle éppen, amikor feleszmél. Maga 
elé néz. Az ujjai továbbra is fenyegetőn merednek feléje. Akkor 
jobban megnézi a kezét. Tudja jól, nem tapad hozzá vér, nem 
tapad hozzá szenny, becstelenség, semmi tisztességtelen. Csak
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piszkos, fekete és érdes tapintású. Kezdte sejteni, honnan a bor
zongás, ha hozzáérnek. Honnan az idegen test nyirkos tapintásá
nak bizsergetése, az a gyenge zsibogás, amely hasonló ahhoz, 
amit nyelvünk érez, ha zseblámpaelem rézpólusait érintjük hozzá.

Kezdett világossá válni előtte minden: az üresnek tűnő táj, az 
idegen emberek zsongása körülötte. Világossá vált az a visszatet
sző bizsergés, melyet a puhakezűek érintése keltett benne.

A jégkocka tovább olvadt, majd mint csípős északi szélben a 
tetőről lefelé folyó hóié, jégcsappá fagyva várta sorsát, hogy egy 
széllökés kettétörje, s lezuhanva a köves járdára, darabokra törjön.

Az író gondolataiba mélyed ve felemelte a két kezét. Meghök
kent. Ujjai fenyegetőn meredtek feléje. Ekkor már tudta, hogy a 
mese kezdődhetne élőről, de azt is, hogy véget sosem érne. 
összegyűrte papírjait, lefeküdt az ágyára, s várta a folytatást.
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VAKTÜKÖRBEN

Most már mindegy, most már történhet bárhogyan és bármi, a 
dolgok folytonossága egyszerűen kényszerít, nem maradhatok 
tovább, téged sem kényszeríthetlek arra, hogy így maradj, már 
ki tudja, mennyi ideje tart ez az egész, nem, nem vállalhatom 
a felelősséget, egyszerűen el sem tudod képzelni, milyen nehe
zemre esik elviselni az állapotot, melybe ezzel a hosszú ideje 
tártó rejtélyességgel -  talán nem is ez a megfelelő kifejezés, ha 
nevén akarom nevezni a dolgot -  sokkal inkább e kételyekkel, 
tégedet, de elsősorban jómagamat sodortam. Egyszer végre le kell 
ülni, nem moralizálni akarok, de tisztáznunk kell a dolgokat, 
tisztázni mindazt, amit tudja a magas ég, mióta már, tisztáznunk 
kellene. Mert egyszerűen fuldoklom reggelente, fuldoklom éjjel 
és fuldoklom a nap bármely szakában, függetlenül helytől és idő
től, függetlenül jelentől és múlttól, függetlenül tőled és önma
gámtól, kékre-zöldre-sárgára-pirosra mázolt kerti törpékkel ál
modom, álmomban rohamra indulnak, megcsúszom rikító színű 
sapkájukon, hasravágódom előttük, nyálkásak egytől-egyig, mint 
a meztelen csiga, de a színük egyszerűen rámragad, hetek, talán 
hónapok óta nem néztem tükörbe, félek, az orrom vészesen meg
nőtt és krumplivá vált, félek, a szakállam itt-ott galambszínű 
meg méregzöld meg villogó, félek, az arcom ragadna, ha megta
pintanám, félek, félek, odakapnék a tükörhöz, bele akarnék ka
paszkodni abba, aki szembe néz velem, vagy éppen át akarnám 
lépni a szinte nem is látható határt köztem és közte, feltűnnek 
a háttérben olyan dolgok, amelyekre nem emlékszem, sohasem 
láttam őket, pedig érdekelnek. Nem, semmi rendkívüli sincs 
ezekben a dolgokban, játékok, kis műanyag lovak, kerekeken gu
rulók (citromsárga-piros kombinációk fehér kerekekkel), a lovak 
fején nem látok piros sapkát, a lovasén igen, krumpliorrán drót
keretes szemüveg. Megcsillan a sapkáján valami fényesség, legyin
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tek. A fürdőszoba csapján sápadtan csorgó víz alatt próbálom 
magam tisztára mosni tőlük, igen, a látványuktól, melytől ma
gam is már nyálkásodni érzem magam.

Jó l mondtad egyszer, a tükröket mindenkorra össze kellene 
törni, nem szabadna megtűrni ilyesmit a lakásban, ezenkívül 
megannyi mást is szemétre kellene dobnunk, úgy hiszem, első
sorban bútort kellene cserélni, tudom, mindenki azt csinálja, tart
suk meg hát őket, ragasszuk tele a szekrények ajtait valamivel, 
papírmadarakkal, nem bírom már ezt a ragadós fényt rajtuk, sze
retném, ha minden matt lenne körülöttem, mintha vékony réteg
ben krétaport vittünk volna rá az egészre. Mint a kerti törpék 
arcán szüzeskedő rózsaszín pír.

Tükrök helyett esetleg valami sápadt szövetdarabokat akaszt
hatnánk a falra, hogy megőrizzük régi egyensúlyát a széles felü
leteknek (milyen visszatetsző volna, ha hirtelen csak a csupasz 
falakat látnánk magunk körül), a fényességet nem bírom, olvasz- 
szuk föl az ablaküvegeket is, tegyünk a helyébe valamit, ami 
nem fénylik annyira, talán valami zsírpapírszerű dolog lenne a 
legelőnyösebb.

Aztán már nem is maradna más hátra, mint az, hogy lehalkít
suk azt a monoton zenét, ami évek óta szüntelenül hallatszik 
körülöttünk, olykor elgyengülőn, olykor fel-felerősödőn, de ál
landóan, időnként lúdbőrössé tesz rosszul hangolt gitárjainak 
disszonanciája, kiszorítjuk még a bent rekedt legyet, szúnyogot, 
darazsat és egyéb zümmögőt, s valahogy az abszolút csend köze
lébe kerülünk, a makulátlanság illúziójába, igen, igen, a lehető
ségeket is igyekeznünk kell kiküszöbölni, még ma le fogom sze
relni az ajtócsengőt, a telefon zsinórját pedig egyszerűen kihúz
zuk a falból.

Lórin egy szusszanásnyi időre abbahagyta. Ezalatt elgondol
kozott azon, mit kellene még tennie. Igen, a számtalan óramű, 
melyek kínzó ketyegéssel nyekergik tova a mulandót, amerre 
csak néz, mindenütt lát belőlük kettőt-hármat, maga sem tudja 
egészen pontosan, hány órát tartanak a lakásban, Idának talán 
nyolc darab órája is volt, kezdve az ébresztőóráktól egy nyakba 
akasztható parányi remekig, no meg nagyok is, most valahogy
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mind előkerült, nem tudni pontosan, honnan és hogyan. Igen, 
ezekkel mindenképp kellene valamit csinálni, ezek nem marad
hatnak itt. Lórin egyrészt igyekszik tagadni annak valószínűsé
gét, hogy e kényszerítő tények közül egyik épp az, hogy nem 
akarja a maga közelében látni Ida egyetlen holmiját sem, megpró
bál mindenféle magyarázatot kiötölni, de legőszintébben szeretné 
elfelejteni, hogy itt zakatolnak mellette. Nem valószínű, hogy ha
marabb talál egy elfogadható magyarázatot, mintsem eltüntetné 
őket egy időre a láthatárról. Ennek az időszaknak a tartamáról 
még gondolkodik valamennyit, annak eshetőségeit latolgatja, 
hogy a dolgokat örökre feledés tárgyává tegye-e vagy pedig csak 
ideiglenes megoldást keressen eltüntetésükre. Most talán szükség 
lenne mégis egy tükörre, ha belenézne, egész biztosan döntene, 
ha nem is vállalná a két lehetőség valamelyikét, átmeneti megol
dásra bizonyára futná erejéből. Azonban ezek után kénytelen 
nélkülözni az előbb teljes joggal idegesítő tényezőnek kikiáltott, 
s ebből eredően következetesen eltávolított eszközök segítségét, 
az órák kérdése ennélfogva egy ideig még nyitott marad.

Ha a szemétbe tenném őket, tűnődött Lórin, akkor is egyszer 
oda kellene mennem, a nagy süllyesztő követeli, hogy -  ahogyan 
valaha divatos szóval mondták -  odadobjak valamit az enyészet
nek, s aztán mindig, valahányszor csak felnyitnám a bűzös kukát, 
nem, megoldásnak ez mégsem jó. Esetleg beágyazhatnám, a pár
nák tolla megtelne ketyegéssel, nem (kerti törpék menetelését 
látta hirtelenében, amint meglódulnak az óramű ütemes zakatolá
sára, mindegyik egy-egy mutató idétlenkedő ugrabugrálását jut
tatta eszébe). Lórin megragadott egy órát, még egyet, ha tíz ke
zem lenne -  mondta - ,  akkor se.

Talán háromórás kénytelen küzdelem után végre megszűnt a 
lakásban az idegtépő ketyegés. A zsírpapírral fedett ablakokon 
tompa fény szűrődött be, a falakon lógott a sok szövetdarab, 
egy-egy tetszetős falikárpit -  gondolta Lórin -  Idát egy időre 
eltakarta minden. Vájkált egy ideig a csendben, kereső tekinteté
vel még egyszer körüljárta a lakást, a szekrények fényes tábláin 
csendességbe fojtott madarak díszelegtek, tapadó címkék egy le- 
sarasodó légifényképen, Lórin a vadászpuska sörét-tekintetével
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lőtt közéjük, nem rebbentek szét egy pillanatra sem, Lórin elé
gedetten simított végig a homlokán.

N o, most már ez is megvan, elnyújtózhat az ágyon, hogy ha
lomba gyűjtse a szavakat, mert a dolgot tisztázni kellene, egy
szerűen nem tud már megmaradni ezek közt a ronda kételyek 
között, kerti törpék és undorító gnómok társaságában, megfojtja 
dohos szaguk, a puszta jelenlétük, a nyálkájuk, a rengeteg átélt 
szorongás, a nappalok zagyvasága, az éjszakák tűnődései, hogy 
Idát kiebrudalta magából, az órái ketyegésétől most már megsza
badult, az, hogy itt-ott átkúszik egy-egy árnyék a falon, semmi 
jellentőséggel nem bír, hisz az ablaktáblák helyét kellemesen tom
pa fényű zsírpapír foglalta el. Jó , hogy most már fent van, frászt 
kapna, ha újra kellene kezdeni a csörömpölést, eszébe jutott, 
hogy egyszer stúdiótechnikusnak hívták a televízióhoz, de a ren
geteg celofáncsörgetést nem élné túl.

Nyújtózott egyet az ágyon, s úgy döntött, okvetlenül össze 
kell gyűjtenie a mondandóját, szavakat a dolog tisztázásához, 
ez a körvonalazhatatlan állapot nem maradhat fenn sokáig, le kell 
jántani a leplet a rejtélyekről, s rá kell dobni másokra. Gomba
ként tenyészni a kételyek erdejében egyszer szintén terhessé vál
hat: Lórin pinceágy ásókba kívánkozott, ahol a vastagra felhor
dott televénybe fúródni oly jólesne. Tisztázni kell végre min
dent, s dönteni, ha lehet, a megszólalás bátorságát kell még össze
szedni, de talán sok mást is, szavakat, mondatokat, kiáltja Lórin, 
kimondani kéne valahogyan.

Beletúr a hajába, egyet-kettőt rándul is tán közben az ágyon, 
áramütéstől rángó érzéktelen test, vigyázzt kiáltana a szavaknak, 
jobbra igazodj!, menetoszlop, in-dulj!, egy-kettő, egy-kettő, ka
vargó összevisszaság, kerti törpék és divatszabók serege, tiltakoz
nak a meddő zsákvarrás mindennapos művelete ellen, Lórin erő
nek erejével rendet próbál teremteni, még egyszer vigyázzt vezé
nyel, hangja elvész a nagy morajban, valahonnan föntről puha 
púder vagy inkább krétapor hullik a fejére, egyszer Ida kiáltását 
hallja, megpróbál a hang után nézni, sehol semmi, csak rengeteg 
krumpliorr, drótkeretes szemüveg.

Fellélegzik, ezt megúszta.
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Meddig kell még magamban tartanom -  kérdezte Lórin úgy 
érzem, szétfeszít, bedugott fecskendő vagyok, duzzadó tömlő, 
ha még és még, hát én sem feszülhetek a végtelenségig. Meg kell 
beszélnünk a dolgot, nem elég önmagammal erőszakoskodnom, 
szigorúan kettőnkre van szükség, ezért a zsírpapírszűrő az abla
kon, csak ez az átkozott menetelés, e gnómok és kísértetek 
rusnyasága, seperhetném bár ki őket innen, nekik megyek még 
egyszer, de tudom, hiába, Ida hangja erősebb, vezényszavai át
törik a morajt, hangjára olykor felketyegnek az elrejtett óramű
vek is, valahogy talán mégis kiebrudalom majd, párnákat dobok 
az ajtóra, itt egy dunna is, ezt odapréselem, ha kell, ahonnan 
jönnek, de úgyis k i . . .

A gnómok kara zsolozsmázik.
Lórin feltápászkodik a heverőjéről, megroggyanva, négykézláb 

indul a szőnyegen körül a szobában. Benéz a bútorok alá, mélyen 
a földre ereszkedik, hogy a szekrények alá is belásson, kutat, 
keres, az előszobáig is eljut, akkor veszi észre a telefont, egyetlen 
mozdulat kell csak, kihúzza a dugót, egyszerre rázuhan a csend 
a szobára. Lórin most már érzi, hogy végképp itt az ideje a meg
szólalásnak, el kell kezdeni, gyere, mondja, ülj ide mellém, ide 
közel, gyere.

Néhányszor elismétli még önnyugtatásul, mert tudja, most már 
végképp itt az ideje, hogy elmondják őszintén, egymás szemébe, 
kertelés és köntörfalazás nélkül, logikai zsákutcák és kerülők, 
kitérők és vakvágányok nélkül, konkrétan, nevén nevezve, meg
nevezve, leleplezve, azonosítva, ujjal rámutatva, kipellengérezve; 
pallérozatlan, nyersen, borotválatlan, csak semmi kozmetika, 
semmi álcázás, végső ideje, hogy a valóság megmutassa igazi ar
cát, s ha úgy tetszik, megmutassa a hátulját is.

Szenvedéllyel mondja végig magában ezeket a szavakat, az 
elszántság hevével. Mint aki most az egyszer, csak egyetlenegy
szer, megteszi végre.

A félhomályos szoba csendje visszahőkölt. Lórin meglepődött, 
erre nem várt. Felkelt, odavonszolta magát a falhoz. Oda a tükör 
helye elé. Megállt a zöldesdrapp lepel előtt, belebámult. Kelle
mesen hatott rá a bizonyára puha tapintású kelme látványa.
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Még egyszer körülnézett, ellenőrzött szemével mindent, aztán 
amikor már jól meggyőződött arról, amire kíváncsi volt, ismét 
a kelmére szegezte a tekintetét. Ajkai megmozdultak. Egy kísér
let. Kutatás a szavak raktárában. Még egy kísérlet, egy harmadik 
alig hallható megszólalás:

-  Te I da . . .
Tompa, száraz torokköszörülés a félhomályos szobában. Üres 

reszelés. Szemrehányó-számonkérő tekintet a vaktükörben.
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