
Jódal Rózsa



00 259



Jódal Rózsa 

STIGMA



NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

MINISZTÉRIUMA

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Művelődési 

Titkárság támogatta



Jódal Rózsa

STIGMA
Novellák

FORUM KÖNYVKIADÓ



© Jódal Rózsa, 2005



NEM TÖRTÉNT SEMMI KÜLÖNÖS

Ma megint felsöpörtem a házunk elejét. Ki, egészen a kocsiútig. 
Megnézheted, most is éppoly szabályosak a söprünyomok a por
ban, mint évek óta mindennap. Egyik sor balra gömbölyödik, a 
másik sor jobbra. Szabályosan, egyöntetűen. Minek csinálom? Mit 
tudom én! Megszoktam, hogy mindennap meghúzom ezeket a sza
bályos söprűnyomokat a porban.

Holnap vagy holnapután, ha elmégy tőlem, akkor is ilyen szé
pen fogom felsöpömi az utcát. Marad minden a régiben. Nem hi
szed? Hát ne higgyed! Annyira mindegy már, hogy te mit hiszel. 
Eldolgozgatok majd újra a házban Irén és anyó mellett. Látod, ez 
az egy azért nehéz lesz. Elviselni anyó szemrehányó, sajnálkozó 
tekintetét. Te ezt nem értheted, mert nem vagy asszony, és főleg 
nem voltál vénlány soha. Nem tudhatod, milyen szörnyű az, maga
don érezni az anyád kutató tekintetét, éveken át, minden áldott nap, 
ahogy végigkúszik fonnyadó testeden, és tudni, hogy sajnál, tudni, 
hogy ő is szenved. Ütni volna olyankor kedved, belevágni egyene
sen az anyád arcába. (O, én bűnös!) Mert borzasztó ám ez az örö
kös emlékeztetés! Nem, anyó arcát nehéz lesz elviselni. Különösen 
ezek után. Hm. Érdekes. Anyó sohasem akart rólad beszélni. Csak 
egyszer fogott meg a konyhában. Láttam, a szeme ki van sírva. 
„Kislányom, jó lesz ez így? Mondd, de igazán, boldog vagy?” Mit 
is válaszolhattam volna neki?

Boldogság! Ugyan! Hazudnom kellett volna, hogy eltakarjam a 
szégyenemet és az undoromat, és te tudod, anyó, hogy én nem tu
dok hazudni. Boldog vagyok-e? Nem tudom; talán egy kicsit. Nem 
gondolkoztam rajta. Nem mertem gondolkozni rajta soha, csak le
hunytam a szemem, mert féltem, ha kinyitom, nem tudnám végig
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csinálni mindezt. Én pedig boldog akartam lenni. Mindenáron. De 
ha ilyen a boldogság, anyó, akkor nagyon keserves ám! Anyó, ha 
én most megkérdeznélek, mi a boldogság, mit tudnál rá válaszol
ni? Sírva fakadnál, ugye, és megint nem mondanál semmit. Te, 
anyó, sohasem tudsz semmit mondani. Olyan szörnyű, anyó, hogy 
te sem tudsz rajtam segíteni. És még szörnyűbb téged ilyen tehe
tetlennek látni! Ilyen szipogó, fejkendős kis öregasszonynak. Az 
én anyám. Ne nézz rám. Nem bírom elviselni a tekintetedet. Ne 
nézz, ne nézz, könyörgöm! Mindenki csak néz, engem néz, mit 
néztek rajtam? Utálom a tekinteteteket. Mi közük az embereknek 
hozzám? A testemhez, a lelkemhez. Az enyém az, és senki másé. 
A tiéd sem, anyó!

Elkalandoztam. Látod, ez volt az egyik csalódásom. Az anyám. 
Szegény. Ha most elhagysz, azt fogja hinni, hogy ez valami óriási 
csapás a számomra. Nem tudja, honnan is tudhatná, hogy ez a csa
pás sokkal, de sokkal előbb, és nem egyszerre ért, hanem lassan, 
sorsszerűén készülődött, ért, duzzadt, hogy aztán úgy csapjon le 
rám, mint a villám. Ó, amíg egy lány eljut odáig, hogy vénlánnyá 
lesz; amíg beletörődik a vénlányságába, addig rögös az út. Addig 
sokat kell szenvedni és harcolni, újra és újra próbálkozni, és szégyen
kezni, sírni a kudarcokon, és megtanulni nagyon gyűlölni . . . Vén
lány. ízlelgetem ezt a szót. Vénlány. Elgondolkoztál-e már azon, ki 
is, mi is hát, miféle szerzet az a vénlány? Én igen. Volt időm gon
dolkozni rajta. Hogy miért vénlány éppen az, aki vénlány, és miért 
nem más? A puszta véletlenen múlna, vagy van bennünk valami 
rossz, vagy hiányzik belőlünk vénlányokból valami, ami másban 
megvan? Vajon a vénlány vénlánynak születik-e? Én néha azt hi
szem, igen. Annyi szép fiatal lány szaladgál körülöttem, akinek a 
pirospozsgás arcán látom, hogy vénlány, hogy az lesz belőle, hogy 
az már most is.

-  Ugyan, hiszen . . .
Kérlek, ne szakíts félbe. Tudom, tudom. Társadalompolitikai 

körülmények, nevelés, a Sors stb. stb. De kell ott belül is valami 
hiánynak lennie. Tudod-e, kiket nevezek én vénlányoknak? Azo
kat, akik nem tudnak élni. Volt régen egy bolondos ötletem. Hogy
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teszem azt, össze kellene gyűjteni valamennyi vénlányjelöltet, nyit
ni nekik egy iskolát, egy tagozatot -  és megtanítani őket élni! . . . 
Hogy mit kellene ott tanulniuk? Nem tudom. Fogalmam sincs ró
la. Éppen azért vagyok, maradtam én is vénlány, mert nem tudom. 
Nem mintha másvalaki meg tudná mondani! Lefogadom, hogy 
senki! . . . Ugye, bolondos ötlet? Ilyenek a vénlányok gondolatai, 
akik már ott tartanak, hogy másokon akarnak segíteni. Mert a vén
lány, ezt jól jegyezd meg, vagy nagyon jó, vagy nagyon gonosz. 
Csak éppen közepes nem tud lenni, mert hisz akkor normálisan él
ni, másokhoz normálisan viszonyulni is tudna már!

Azt hiszed, én nem voltam szép? Éppen olyan voltam, mint a 
többi nagylány. És víg voltam, nagyon is víg. Hancúrozó kedvű j á 
tékos. És mégis, már akkor is vénlány voltam. Elhiszed-e, hogy a 
társaim közül soha senki sem csókolt meg? Szamárságnak tűnik 
ilyesmit, ilyen apróságot említeni? Hidd el, nem is olyan apróság. 
Ne akard tréfával elütni a dolgot, valami olyasmivel, hogy „Hátha 
nem is tetszettél senkinek!” De igenis tetszettem. Nem is egynek. 
Látod, ez a szörnyű, hogy tetszettem, és mégis. Elmaradtak, mert 
az én mosolyom üres volt, nem volt „mögöttes tartalma”. Elmarad
tak, bizony. Nem tudod te azt, milyen szívfájdító elnézni, ahogy 
azok a kedves fiúk, akik mind a tieid lehettek volna, egymás után 
kötnek ki más lányok mellett, és tudni, érezni, hogy te vagy az oka, 
senki más. Egyedül maradni lassan a társaságban, egészen egyedül 
a sok egymással elfoglalt pár között, egy örökké mosolygó magá
nyosnak, elveszettnek, idegennek . . . Idegennek maradni mindig, 
mindenki között, soha föl nem tudni oldódni, melegedni. Kihez ju 
tottam én életemben közel? A sógoromhoz, mert néhányszor . . . 
na . . .  de mit is beszélek . . .  különben is oly rég volt.

-  A sógorod?! Nem is mondtad!
Hát nézd . . .  Jó, elmondom. Miért ne mondanám? Most szinte 

jól is esik a szemedbe v ágn i. . .  Igen, a sógorom egy rövid ideig a 
szeretőm volt! Hogy letörjem a szarvaidat, nehogy beképzeld, 
hogy te voltál az első. Olyan jólesne most nagyon megbántani, 
megalázni téged. De hát mi ez neked? Semmi. Tudom. Egy aprócs
ka folt a hiúságodon, és semmi több. Hisz téged csak a pénz, a ha-
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szón érdekel. . .  Azt mondtam, hogy a szeretőm volt? Nem, sajnos 
nem éppen így esett meg. Mit csináljak, ha nem ez az ábra. Nem 
tetszeleghetek magamnak valami nagyszabású szerelmi kalanddal, 
mert ilyesmiben sosem volt részem. Csak a véletlen játszott közre, 
a puszta, szürke véletlen, aztán elszállt, elmúlt minden. Talán ő 
csodálkozott a legjobban az egészen. Nem volt asszonybolond. És 
nem is szeretett engem.

így utólag azt hiszem, túlságosan nem is igen kívánt. Ne, ne 
hidd: én sem szerettem. Egyszerűen csak ott voltam, a közelében 
voltam. Túl közel voltunk egymáshoz . . .  A szeretője voltam? Ta
lán nem is voltam a szeretője. Az a pár hideg próbálkozás, lélekte
len összefekvés azt hiszem, egyikünknek sem hozott sok örömet. 
Aztán lassan elült, elposványosodott az egész. Látszólag nem is 
történt semmi. Csak lélekben szaporodtak meg a vívódásaim, az 
önmagámnak tett szemrehányásaim. Először azért, mert eldobtam 
a becsületemet (akkor még annak hittem, engem anyó még „régi- 
módian” nevelt), aztán, mert, ha nem is szándékosan, de becsap
tam, „megloptam” a nővéremet, s végül, de nem utolsósorban -  
mert nem kaptam érte cserébe szinte semmit. A várt nagy érzések, 
a gyönyörűség helyett, amelyre évekig hiába vártam, és amit any- 
nyira irigyeltem másoktól, én csak undort kaptam, szégyenletes, 
idegeskedő kapkodást és lelkifurdalást. Óriási csalódás volt, de ki
hevertem. Mindent kihever az ember. S persze minden marad a ré
giben, csak az ember szájíze lesz egyre keserűbb, de aztán azt is 
megszokja, meg bizony, és nem is fájdalmas, csak szürke és unal
mas már minden. Persze céltalanul azért megy, gördül minden to
vább, akár a mókuskerék. Vagy van cél, csak túlságosan szomorú 
és lehangoló, úgyhogy az ember egyszerűen nem akarja észreven
ni? . .  .

Igaz, az ember lánya azért folyton-folyvást reménykedik, maga 
sem tudja, miben . . .  És ha úgy hozza az alkalom, még ilyen osto
ba dolgokra, „kalandokra” is képes, mint én, hogy fölhoztalak ide 
hozzám, egy hónapja.

Na mindegy, hagyjuk. Te majd úgyis elmégy. Igazat adok ne
ked. Nem kaptad meg a hozományt, amiben olyan konokul re
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ménykedtél (most már legalább tudod, miért nem akarja a sógorom 
mégsem kiadni a részemet), nem kaptad meg a boldogságot, amit 
talán szintén vártál (?), minek is maradnál.

Nem haragszom rád. Te se haragudj. Még egyszer megkísérel
tem térdre kényszeríteni a sorsot, nem sikerült. Nem sikerülhetett. 
Nem történt semmi különös. Te nehogy beképzeld, hogy bármit is 
változtattál az életemen! Ha elmégy, változatlanul folyik az élet to
vább, úgy, ahogy eddig, meglepetések nélkül.

És én mégis mindennap várni fogom a meglepetéseket, a cso
dákat, amelyekben nem hiszek, és amelyek nyilván rendre el is ke
rülnek majd.

(1959)
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AZ ALFA HANGOT KERESTE

Ment és kétoldalt hosszan, fáradtan lógtak le a karjai. Szomorú
an tapasztalta, hogy egyre hosszabbak lesznek. Már térden alul ér
nek. Nem sok hiányzik a földig. Az pedig a vég. És ő még nem hal
lotta az alfa hangot.

Vigyorgó és blazírt képű álarcosok jöttek-mentek körülötte az 
utcán, egyik-másik intett is feléje, és az ő fáradt fején a szélesen vi
gyorgó álarc röhögve visszabólintott nekik. Minden ilyen bólintás- 
nál fájdalom hasított az arcába (az igaziba!), mert szorította a rosz- 
szul ráillesztett álarc. Ez is bosszantotta most. Már legalább száz
szor elhatározta, hogy sutba vágja ezt a hülye, rikítóra mázolt ke
ménypapírt, de mindig letett a szándékáról, mert eszébe jutott, 
hogy alatta csak egy sima, színtelen valami található, amit nem ér
demes megmutatni senkinek. Az ő arca itt, valahol belül van, igen, 
sokszor érzi is, itt, úgy a bordák alatt, s valami furcsa, különös 
hangja van. Sokszor elképzelte, milyen harsányan röhögnének raj
ta, ha elmondaná, az az érzése, hogy az ő arca hang formájában fog 
kitömi, feltömi belőle, és akkor -  ó, úgy várt, olyan régen várt már 
erre -  akkor mindenki megláthatja majd, milyen is ő. Óriási, lenyű
göző örömet várt ettől a pillanattól, mert sohasem állhatta a hazug
ságot, ez a vigyorgó álarc pedig, s minden egyéb külsőség rajta -  
hazugság.

Fáradtan, nehezen lépkedett, kezét időről időre gyomra alá szo
rította. Nehéz volt. Saját megszületendő önmagát hordta benne. 
Időnként megállt, hallgatózott. Úgy rémlett, mintha az alfa hang 
megmozdult, megrezzent volna benne. Igen, messziről, valahon
nan a mélyből hallotta a már annyiszor észlelt, mégis kiismerhetet
len hangot. . .  Az alfa hangot. Ő nevezte így el, mert úgy hitte, ha
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egyszer kiszakad a bensőjéből, az élete akkor kezdődik csak iga
zán. Nem tudta, miért hiszi, hogy az arcát csak hangokban hozhat
ja napvilágra. Nem gondolkozott rajta, mert érezte, hogy ez csak 
így lehetséges. Az alfa hang ott bizsergett a bensőjében.

Fújtatva állt meg, kezével hasán, mint az erősen állapotos asz- 
szonyok, akik minden pillanatban szülhetnek. De ez csak látszólag 
volt így. Évek óta hordta ő már a maga terhét anélkül, hogy meg 
tudott volna tőle szabadulni. Egy súlyos baja volt ugyanis: nem 
tudta, melyik az a hangszer, amelyen játszva rejtekéből elő tudná 
csalni, meg tudná szólaltatni az alfa hangot.

Rengeteg hangszerrel próbálkozott már. Élete állandó keresés
ben, zavart habozásban telt. Sajnos, egyik kipróbált hangszer sem 
volt az igazi, amelyen át végre meghallhatná, s meghallhatná min
denki más is az ő alfa hangját. -  Sokszor gondolta, abbahagyja a 
keresést, nem érdemes. De a hang ott belül, az nem hagyta nyugod
ni. Az élni akart, megszületni végre! És ő, kötelességére emlékez
tetve, mindig újra és újra nekiindult. Lám, most is nekifohászko
dik. Oda kell jutnia a zeneüzletbe. Már nincs messze. Ma megpró
bálkozik egy újabb hangszerrel. Mindegy, melyik lesz az, hisz nem 
a hangszer a fontos, hanem a hang, amely, mindig úgy érezte, 
olyan szép lesz, hogy elkápráztatja vele az egész világot, s minden
ki boldog lesz, aki csak hallgatja.

A zeneüzletben sokan voltak. Sokan kapkodtak az egyes hang
szerek között. Őt is elfogta az izgalom, mint mindig, ha idejött. Re
megő ujjakkal válogatott, amikor egyszerre -  felharsant az ő hang
ja !  (Legalábbis egy olyan hang, amilyennek a sajátját elképzelte.)

De nem az ő hangszerén!
Megfordult. Egy álarc leesett, s egy ember megdicsőült arccal, 

kezében egy kürttel, kilépett az üzletajtón.
A szívét furcsa érzés szorongatta, de tudta, hogy az nem az 

irigység, inkább valami meleg hála, hogy legalább valakinek sike
rült az, amire ő vágyott.

Letette a hangszert, amelyet éppen a kezében tartott (egy hege
dű volt), és elindult az ember után. Az egyre fújta a kürtöt, ő meg 
ujjongott mögötte, és egyre csak kiabált: „Emberek, ő megtalálta



az alfa hangot! Az én -  a mi hangunkat! Nézzétek meg, jól nézzé
tek meg, milyen, rajta most nincs álarc, ez most Ő. Ő maga. Ez egy 
igazi ember.”

A járókelők rápillantottak a muzsikálóra, de aztán vállat von
tak, és közömbösen továbbmentek.

Erre elébe szaladt, mert nem értette a dolgot, és akkor látta, 
hogy tényleg, az arcon nem látszik, hogy más, valami egészen más, 
hogy nem álarc! Szomorú álarcnak hatott, de ő tudta, hogy ez az 
igazi arca, és megkérdezte:

-  Nem vagy boldog?
-  Nem így képzeltem -  mondta az elgondolkozva. -  Ebben vél

tem az életem értelmét, tartalmát megtalálni, ha ezt a hangot meg
szólaltatom. Bármit csináltam eddig, úgy éreztem, hiábavaló, 
szükségtelen, senkinek sem vagyok hasznára vele. („Az én gondo
lataim!”) De mindig úgy hittem, hogy ez a hang -  ha megtalálom 
az igazi hangomat, a hangszert, amelyen játszani tudok majd, kife
jezni önm agam at. . .  Sími kezdett.

Az ő torkát is összeszorította a fájdalom. Vigasztalni akarta, de 
egyszerre neki is értelmetlennek tűnt minden. (Úgy látszik, az alfa 
hanggal éppolyan szükségtelenek vagyunk.) Nagy közösséget ér
zett most ezzel az emberrel.

Az illető szájához emelte a kürtöt, és ismét játszani kezdett. 
(„Nagyon szép pedig!” -  gondolta, és érezte, hogyan oldódik fel 
lassan valami a lelkében, s hogyan telítődik meg körülötte értelem
mel, szépséggel, fénnyel minden.)

Mások azonban mindebből semmit sem láttak. S akkor minek 
az egész?!

A férfi már a hatodik utcában járt, utcaközökön, sikátorokon, te
reken vágott át, s játszott fáradhatatlanul. Ő mindenütt utána. Kíván
csian (hiszen ez a saját életútja is lenne, lehetne), és sajnálkozva.

-  Mondd, minek játszol hát?
Annak patakzott a könnye, de fújta rendületlenül.
-  Mert mást nem tudok.
Mentek tovább. Ő később, szándékosan, kissé lemaradt, mert 

úgy érezte, amazt bántja az ő -  és mindenkinek -  a közelléte, de
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mint az árnyék, mindenüvé féltőn követte. Közben fürkészte az 
emberek arcát, s ha valamilyen -  a kürthangok kiváltotta -  mosoly
félét vélt rajtuk észrevenni (elfelejtve, hogy álarcok azok), bolon
dos boldogság fogta el, körbetáncolt, forgott, dalolt, örült az o, a 
„közös sikerüknek”. Azután elfásult, s csak ment, ment utána gon- 
dolattalanul. A hangokat egyre messzebbről hallotta. Egyszer csak 
megszűntek. Tudta, hogy O most halott. Sem visszafordulni, sem 
továbbmenni nem volt kedve. Minek? O -  más által -  már elérte a 
célját. Megtalálta az alfa hangot. Legalábbis látta, megtapasztalta, 
mi lenne a vége, ha maga is megtalálná. És akkor megölte magát.

Mialatt a teste lassan elnehezült, egy hangot hallott a bensőjé
ben egyre erősebben, egyre erőszakosabban sípolni, s kétség- 
beesetten úgy érezte, hogy ez -  nem az a hang! Még föl akart kel
ni, kezével erőszakosan a földbe markolt, inteni akart az arra me
nőknek, mindent újrakezdeni. .  .

De lehet, hogy tévedett. Talán -  tudat alatt -  csak élni akart 
még. Mindenáron.

(1960)
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UNALMAS ESTE

-  Már vagy négyszer csengettem. A füleden ülsz? -  A férfi 
hangja bosszús volt, de azért, szokásból, mégis odatartotta -  csók
ra -  nagy meleg-rózsaszín, kissé tokás arcát a feleségének.

-  Tévézek, biztosan azért nem hallottalak -  válaszolta az asz- 
szony könnyedén és kelletlenül, alig érintve a bőrt, megcsókolta a 
férje arcát. -  Kaptál tejet?

-  Kaptam, de csak egy litert. Ilyenkor este már nemigen van. 
Tedd be gyorsan a hűtőbe, különben ez is megalszik, mint a tegnapi.

-  Tedd csak be te, éppen a kvízműsor folyik, nagyon izgalmas. 
-  Az asszony már el is tűnt a nappali ajtaja mögött.

A férfi nem szólt semmit, nagy körülményesen vetkőzni kezdett, 
aztán megengedte a vízcsapot, s karját, mellét boldog önfeledtség- 
gel tartotta a jéghideg vízsugár alá. A fürdőszobában füllesztő, ápo- 
rodott meleg volt. „Persze, már megint becsukta az ablakot. Csak mi 
a csodától fél? Hogy bemászik valaki? Ide, a negyedik emeletre?”

-  Adnál egy tiszta törülközőt? -  nyitott be kisvártatva a nappa
liba, miközben vizes talpa mulatságos nyomokat hagyott az elő
szoba frissen felkent műanyag lemezein. -  Ez a sárga -  hogy is 
mondjam csak -  mintha már egy kissé szagos volna.

Az asszony -  egy csomó hímzett díszpámával körülbarikádoz- 
va -  a díványon kuporgott, s feszülten figyelte a tévéműsort. Nej
lonharisnyája, szokás szerint, már megint lógott, a jobb lábszárán 
valósággal harmonikázott, s annyira megfordult, hogy a harisnya 
stoppolt sarka egész a bokájánál fityegett. Körülötte könyvek, ké
peslapok, egy megkezdett kézimunka, gombóccá gyúrt csokipa
pírok s egy félig rágott alma színes összevisszaságában. Úgy vála
szolt, hogy a fejét sem fordította meg.

14



-  Törülköző az előszobaszekrény alján, a második polcon bal
ról . .  . Gyere, nézd te is, nagyon izgalmas: az előbb Miéa Orlovié 
éppen azt kérdezte Rapaiénétól, hogy mi a férje kedvenc színe . . .  
Te tudod, hogy melyik az én kedvenc színem? -  fordult hirtelen kí
váncsian a férje felé.

-  Talán a lilászöld . . .  vagy a bamáskék? . .  . Mindenesetre va
lami lehetetlen finc-fanc szín -  válaszolta a férfi rosszkedvűen, de 
az asszony felpattant, s csillogó szemmel a nyakába fonta a karját.

-  Nem, hanem a nefelejcskék. Nem tudtad? A nefelejcskék a 
színem.

„Milyen szép így, amikor kigyúl az arca, és ragyog a szeme!” -  
gondolta a férfi, s hirtelen kedve támadt visszaölelni, de az asszony 
már visszaült a tévé elé.

-  Gyere, mosd le a hátam! -  kiabált át nagy sokára a fürdőszo
bából.

Az asszony nagy sebbel-lobbal érkezett. Az ajtót is nyitva 
hagyta, hogy legalább hallja a műsort.

-  Csak gyorsan -  ragadta meg a szappant. -  Éppen most vannak 
a Mondd tovább!-nál, és Rapaiéné már kiesett. Még az hiányzik, 
hogy ilyen semmiség miatt elveszítsék a játszmát. Mit gondolsz, si
kerül egyenlíteniük?. . .  Honnan ez a sok, szeplőszerű folt a hátadon?

-  Még egyetemista koromban szereztem őket a munkaakción. 
Forró cement hullott rá. Ott-ott. Dörzsöld egy kicsit a szivaccsal. 
Jaj, de jó!

-  Érdekes, eddig észre sem vettem őket. Nem lehettek ezek 
ilyen nagyok, hiába is mondod nekem. Az utóbbi időben nőhettek 
meg. „Az öregedés jele lehet. Anyunak is, mióta megöregedett, 
ilyen pigmentfoltos a kézfeje.”

Hirtelen fokozott buzgalommal kezdte dörzsölni férje széles 
hátát, dömöckölte, szappanozta, a végén meg is csókolta a bal la
pockája fölött. Aztán rohant vissza tévézni.

-  Vágd le a körmöm -  jelentkezett kisvártatva megint a férj.
Kelletlenül, nyújtózva ment a körömkészletért.
-  De csak a jobbról, a balról magam is le tudom vágni -  figyel

meztette.
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-  Jó, csak a jobbról.
Vad buzgalommal, szeretettel alakítgatta a körömfejet, nyom

kodta a körömágyat, metélt és ráspolyozott. Azután, messzire el
tartva magától, gyönyörködött remekművében. „Mintha kissé 
megszélesedtek, eldurvultak volna az ujjai. Azelőtt olyan szép ke
ze volt. Erőteljes, hosszúkás, finom férfikéz . . . ”

A férje váratlanul, játékosan ölébe rakta meztelen lábfejét, s 
nyújtotta a körömollót.

-  Még mit nem! -  tiltakozott az asszony, s lerázva magáról a lá
bat, felállt.

-  Miért? Az első években le tudtad vágni a lábamról is?
-  Az akkor volt -  jegyezte meg az asszony fölényesen, fog

hegyről, s a cukorkásdobozból kivett egy mokkás csokoládét. Fél 
szemmel, fintorogva figyelte, mint metéli a férje nagy szuszogva, 
körülményesen, aprólékosan lábáról a körmöt. „Tele lesz a sző
nyeg körömmorzsalékkal. Éppen kimehetett volna a konyhába is” 
-  gondolta viszolyogva, de lenyelte a mérgét. Rapaiéék éppen 
rosszul álltak, a férfi már két kérdésre nem tudott válaszolni.

-  Mikor varród fel a szvetteremre a gombot? A kézelője is fosz
lik . . .

-  Most semmi esetre sem! -  Az asszony teljes odaadással néz
te a műsort, s közben, oda sem pillantva, újabb csokit keresett a do
bozban.

A férfi közben kiment, az előszobában, majd a hálóban szösz- 
mötölt, az asszonynak később úgy rémlett, gramofonzenét hall át
szűrődni a másik szobából. „Biztosan megint kedvenc operettmü- 
vésznőit hallgatja” -  gondolta ajkbiggyesztve. Váratlanul lelkifur
dalás fogta el. „Vacsorázni kellene, holnap korán kelünk.” Felkap
ta a papucsát, s kiszáguldott a konyhába. Villámgyorsan kezdte az 
ételt a hűtőből kirakosgatni. Vaj, sajt, parizer. Bontson szardíniát 
is? Felesleges, a múltkor is a fele megmaradt, s másnap már egyi
küknek sem kellett a maradék. A paradicsomot cikkelyekre vágta, 
rá karikára szeletelt hagymát, s közéjük néhány hosszú, haragos
zöld erős paprikát tett. Gyakorlott ujjakkal, élvezettel rendezgette 
el. Hirtelen támadt ötlettel előkapta a vajdiszítő kanalat, s a cson
ka (kissé már avas?) vajtömbre étvágygerjesztő rovátkákat húzott.
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Mindent az asztalra hordott, melléjük csapta a kistányérokat, az 
evőeszközt, a szalvétát . . .  Mi is kell még? Ja, a tej! Egyetlen 
nyisszantással vágta le a műanyag fólia csücskét, becsorgatta a te
jet a láboskába, fel a platnira . . .  No még a kakaó . . . Csak leg
alább a tudáspróbára odaérne! Hisz az az egésznek a koronája. Ha 
megint olyan kérdések lesznek, mint a múltkor . . .? Őrült sebes
séggel keverte fel a kakaót a cukorral, aztán beszólt a férjéhez:

-  Minden ott van az asztalon. A kakaót is kikevertem, csak fel 
kell öntened meleg tejjel. Ha gyümölcsöt is ennél, a kamrában ta
lálsz néhány őszibarackot.

A férje csakugyan lemezeket hallgatott.
-  Megint nem vacsorázunk együtt?
-  Te csak kezdd el, majd én jövök . .  .

-  Magdi, hol a só? . . .  Ó, de hisz ez már nem a kvíz!
Bűntudatosan pillantott fel.
-  Igen . . . Annak már vége. De tudod, ez egy nagyon érdekes 

western . . . John Wayne is játszik benne!
-  Fütyülök a John Waynedre, tudod? Egyszer fogom, és isten 

bizony, kihajítom ezt az egész vacak készüléket! Az ember már két 
szót nem képes beszélni miatta a feleségével.

Az asszony ezúttal csakugyan jobbnak látta kikapcsolni a tévét 
(pedig Wayne-ről csak ezután derült volna ki, szeretője-e hát csak
ugyan Raquel Welch-nek, vagy csak azért állította, ott a kocsmában, 
hogy ártson a lánynak?), és nagy duzzogva kivonult a konyhába.

Vajat kent a kenyerére, és étvágytalanul rágcsálni kezdte.
-  Tessék, halljuk azt a két szót!
A férfi megsemmisítő pillantással nyugtázta incselkedését, s 

közben bosszantó, idegtépő lassúsággal retket szeletelt.
-  Salátát készítesz? -  kérdezte az asszony, csak hogy kérdezzen 

valamit. A férfi bólintott, s folytatta a műveletet: kínos aprómun
kával hajszálnyira egyforma karikára metélt vagy hat kikészített 
óriásretket. A felesége nem sokáig bírta cérnával, felugrott, hozta 
az uborkareszelőt.

-  Tessék, ezzel pillanatok alatt elkészülsz vele.
A férfi azonban eltolta a reszelőt.
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-  Nem, vidd csak innen. Reszelve túl vékony. Szeretem, ha har
sog a fogam alatt.

Ültek, hallgattak.
-  Mi újság az irodában? -  kérdezte az asszony nagy sokára.
-  Semmi. A főnök már megint hepciáskodik. Szokás szerint.
-  S a külföldi út?
-  Kovács megy helyettem. Mert ő tavaly nem volt.
-  Dehogy nem volt. Kétszer is. Csak ő persze jobban behizelgi 

magát. „Nem volna szabad ilyen élhetetlennek lenned!” -  akarta 
mondani, de aztán csak legyintett. Annyi éve ismétli már ezt a le
mezt hiába. Kár a gőzért.

-  Elsejétől kétezerrel megemelik a fizetésemet. Valamennyiün
két az osztályon -  jutott eszébe, de mindjárt meg is bánta, hogy el
mondta. Legszívesebben visszaszívta volna. Észrevette, hogy a 
férje újabban nem örül, ha vállalati sikereiről, fizetéstöbbleteiről 
áradozik.

-  Hja, amelyik vállalatnak jól megy . . . -  jegyezte meg a férfi 
kesernyésen.

Tűnődve nézte, milyen falánkan, élvezettel eszik.
-  Dzsemet nem kérsz? Vettem tegnap az önkiszolgálóban. Mál

nadzsem, egészen friss csomagolás.
-  Nem, köszönöm.
Már megint ez a beidegzett kézmozdulat! Ki nem állhatja, ami

kor kézfejével törli meg a száját.
-  Mit főzzek holnap?
-  Amit akarsz.
-  Lehetne töltött borjúszegy tartármártással.
-  Tudod mit? Rég volt már paprikás krumpli. Sok-sok hagymá

val. De jól megpirítva ám!
Az asszony fintorgott. Már megint! Ha tehetné, minden másnap 

azt enne. Meg szármát! Micsoda gusztus! Nincs benne semmi fan
tázia.

-  Hogy haladsz a dolgozatoddal? Már megint jó  későn jöttél ha
za -  kérdezte ásítva, majd feleletet sem várva, megint Rapaicékról 
kezdett áradozni. Nem érdekelte a „korszakalkotó” szakdolgozat,
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amely már négy teljes éve készül, de még mindig csak a kezdeti 
stádiumában van. Az asszony csak a gyors, kézzelfogható sikere
kért tudott lelkesedni.

-  Ma felfedeztem két újabb adatot -  csillant fel a férfi szeme, 
kedvenc vesszőparipájáról lévén szó. -  Azt hiszem, új fordulatot 
adnak majd az egész munkámnak.

-  Igen? Nagyszerű. Na, akkor megyek is ágyazni. Ha elké
szülsz, tegyél be mindent megint a hűtőbe.

Kihúzta a nagy, kétszemélyes hencsert. A hencser kereke bele
akadt a szőnyegbe, s ahogy ráncigálta, ujjnyi hosszú csíkot hasított 
belőle. Dühösen morzsolgatta az ujjai közt. „Minden romlik, sza
kad. Még be sem szereztünk mindent, s már kezdhetjük elölről.”

Megágyazott, meggyújtotta a kis éjjeli lámpákat. Éppen a kom- 
binéját rángatta le magáról, amikor észrevette, hogy férje az ajtó
ban áll, és felparázsló tekintettel nézi. „Szent isten, csak kedve ne 
támadjon!” -  rémült meg, gyorsan visszarántotta magára az ingét, 
és ki akart settyenni a fürdőszobába.

A férfi átkarolta, csókolni kezdte a tarkóját.
-  Hagyj, permetezek egy kis Nuvant -  bontakozott ki az ölelés

ből. -  Tegnap alaposan összecsíptek a szúnyogok. Csak azt nem tu
dom, hol jönnek be, amikor drótháló van az ablakon.

Mire visszajött, a férje már pizsamára vetkőzve a hencser szé
lén ülve várta.

-  Hol marad az én icipici asszonykám? -  kérdezte jelentőség- 
teljes mosollyal.

Szóval nincs menekvés.
-  Várj, akkor előbb megmosakszom.
Megadóan tisztálkodott. Még be is kölnizte magát, beidegzett 

mozdulattal Niveát kent a kezére, homlokára, hónalját Bac szagta
lanítóval dörzsölte be. Anya szokta mondani: „Akárhogy is van, 
azért mindennek meg kell adni a módját.”

-  Gyere, számoljuk meg a csillagokat! -  suttogta a férje édes
késen, ő meg visszasúgta:

-  Te, ha azt is mondod még, hogy Uncili-Muncili, én sikítok! 
Mondd, hát nem tudsz már semmi újat kitalálni?
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-  Dehogynem: Muncili-Uncili! -  „szellemeskedett” a férje.
„Milyen pocakja van! Hogy tudott így elhízni ez alatt a pár év

alatt? És hogy liheg! Ugyan miért liheg ennyire? Lehetséges, hogy 
csakugyan örömet talál még ebben a szamárságban? Vagy csak ép
pen úgy érzi: kötelessége?”

Elnézte a mohón fölébe hajló széles arcot az erős sasorral, 
melynek remegő cimpái közt kemény, őszülő szőrszálacskák gön
dörödtek. „Holnap figyelmeztetem, vágja ki őket. Nem szabad így 
elhanyagolnia magát.”

-  Délelőtt volt itt egy ember. Az árvízkárosultaknak gyűjtött -  
mondta, mikor a férfi végre fölállt mellőle. -  Ötezer dinárt adtam 
neki. Alá is kellett írni.

-  Az előbb elfelejtettem mondani: holnap vidékre utazom -  
mondta a férfi ásítva, amikor visszajött a fürdőszobából. -  Legoko
sabb volna, ha nem is főznél. Egyél valamit bent, a vállalati kifőz
dében. És kérlek, fizesd ki a telefonszámlát. Ha tizedikéig nem fi
zetünk, kikapcsolnak bennünket.

Az asszony a tükör előtt beigazította a haját, majd hajhálóval le
szorította, hogy alvás közben össze ne kuszálódjon. Kissé gyűröttnek 
találta az arcát, s az orra tövében felfedezett egy mitesszert. Megnyá- 
lazta az ujját, és utálkozva kinyomta. Tanácstalanul nézett szét a szo
bában. Ki nem állhatta este a hálószobát a sok gyűrött ágyneművel, a 
székekre hányt ruhaneművel. Mennyire szebb reggelenként, világo
son, amikor minden tiszta, minden a helyén van. Eszébe jutott, hogy 
ma még nem locsolta meg a teraszon a virágokat. Pongyolát terített 
magára, s a konyha csapjánál megtöltötte a kis locsolót.

-  Mondd: muszáj most, éjfélkor nyikorgatnod azt a csapot? -  
szólt ki a férje. -  Az ember már aludni sem képes!

-  Ha megkented volna, vagy kicseréled a gumiját, most nem 
nyikorogna annyira -  replikázott, harag nélkül, inkább megszokás
ból, és kiment locsolni.

Visszaérve kétszer fordította rá a teraszajtóra a kulcsot, s meg
nézte, minden ablak jól be van-e zárva.

-  Micsoda unalmas este! -  gondolta, és válogatni kezdett a ké
peslapok között. Végül egy füzetes regény mellett döntött. Névada,

20



a préri ura. Tegnap már belekezdett, elég jónak ígérkezik. Megve
tő pillantást küldött félálmában mocorgó férje felé. Az persze lus
ta olvasni. Egyetlen filmcsillagot nem ismer névről. Pedig olyan 
jól el lehetne róluk beszélgetni néha! Úgy hírlik, Burtonék mégis 
válnak.

-  Micsoda unalmas este! -  sóhajtott álmosan a paplan alatt, ke
zében a Nevadával. -  Legalább a filmet végignézhettem volna. 
Kénytelen leszek holnap Ilitől megkérdezni, mi lett a vége, s hogy 
csakugyan szeretője volt-e John Wayne a lánynak, vagy csak azért 
állította ott a kocsmában, hogy ártson neki?

(1970)
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EBÉD A HATODIK EMELETEN

„Koestlin biszkvitlapok. Próbálja ki mellékelt krémreceptjein
ket is. Garantáltan elsőrendűek és olcsók.” S a doboz fedelén, két
szeres keretben: „A Koestlin tortalapokat nem kell sütni!”

Sokáig forgatta tanácstalanul a kerek, vaskos papírdobozt. Ha
bozott, ne vegyen-e inkább babapiskótát. Rumba mártva, diókrém
mel töltve nagyon ízletes, novemberben is azt készített, amikor 
Arankáékat várták. Nagyon dicsérték. „Csokoládékrém, kávékrém, 
vaníliakrém”, olvasta a doboz rikító, kikericssárga körszalagján. 
Milyen váratlan öröm, hogy ma szabadnapos! Tisztára elfelejtette, 
hogy a múlt hónapban Gyulát helyettesítette. Ha nem szól, eszébe 
sem jut.

„Végy három kanál erős feketekávét, 3 egész tojást és 15 deka 
cukrot, s mindezt addig keverd gőz fölött, amíg kemény, sűrű pé
pet nem kapsz, majd keverj közé . . . ”

Béla örülni fog a meglepetés-tortának. Mindig is szerette az 
édeset, azért is eresztett pocakot, pedig még negyvenéves sincs. 
Sajnos, nem áll jól neki, alacsony embereknek vigyázniuk kellene 
a vonalaikra, alkalomadtán majd figyelmezteti is, persze igen ta
pintatosan, mert Béla olyan sértődékeny, mint egy szűzlány -  de ez 
a mai, hát ez a mai egy rendkívüli nap, azt akarja, hogy mindenki 
örüljön körülötte: végre együtt ebédelhet az egész család!

Karajt vásárolt, szép rózsaszínű, egyenletes fehér zsírréteggel 
szegett disznókarajt. Az átlátszó műanyag csomagolásban olyanok 
voltak a szeletek, akár a hamvas rózsaszirmok. Kövér, nagy sárga 
fagyasztott tyúkok terpeszkedtek az üveg alatt, egész hegy volt be
lőlük a pult mögött. Hirtelen támadt vággyal válogatni kezdett köz
tük, habár tudta, hogy felesleges kiadásba veri magát, hiszen ennyi
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húst egy nap alatt úgysem ehetnek meg, holnap pedig már várja 
őket a menzakoszt. „Becsinált levest főzök belőle, sok rizzsel és 
tejföllel. Ha már megtelefonáltam Bélának, hogy ma kivételesen 
otthon eszünk, ne várjon rám a vállalati kifőzdében, becsapásnak 
számítana zacskós levessel boldogítani a családot.” Háborgó lelki
ismerettel emelt be egy kisebb kakast a kosarába, és tovább mata
tott a húsáru között. Egyszerűen nem tudott elszakadni a pulttól. 
Olyan régen főzött már otthon, hogy most elfogta a mohóság. Fod
ros, szabályos kockákká préselt velődarabok rózsállottak a jég  kö
zött, mélyvörös, hatalmas marhahúsok, kékesen csillogó, törékeny 
báránylábak, melyeket könnyű csipkekendőként takart a rájuk gön
gyölt aranysárga hártya, mogyorószín, vékonyka kolbászrudak 
szabályos tizenkettes csomagolásban, kocsonyának való rózsaszín 
malachús, farok, porcogós, üvegszerüen átlátszó fülek, melyeken 
még ott hetykélkedett egy-egy rajtuk felejtett puha szálú fehér 
szőrpam at. . .

„Csirkemájat is veszek, csak kettőt-hármat, Kisbéla nagyon 
szerette babakorában, kisütöm neki külön, hagymásán, odalesz a 
boldogságtól, ha hazajön az iskolából.”

Sokáig válogatott az italok között. Először becsei sört tett a ko
sarába, sötétet, amilyet Béla szeret, de azután visszarakta, és két 
dobozos behozatali sört emelt a helyébe. „Tuborg Beer, Special 
Import”, betűzte a cikomyás feliratot. „Dán sör, ilyet még nem it
tunk, biztos örül majd neki Béla . . .  Legfeljebb nem mondom meg, 
hogy 310 dinár, duplája a becseinek!”

Annyit összevásárolt, hogy nem fért a két apró műanyag háló
ba, a maradékot a kézitáskájába kellett begyömöszölnie. Nem is 
bírta becsukni, messzire virított kopottas bélése.

Karcsika nem örült meg, amikor kikérte a napköziből.
-  Minek jöttél előbb? -  duzzogott. -  Olyan jó t játszottunk . . .
Azért készségesen segített neki a szatyrokat cipelni, vékony kis

alakja hétrét görnyedt az igyekezettől.
-  Mit csináltatok ma a napköziben?
A kicsi unottan vont vállat.
-  Semmit.
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-  Hogyhogy semmit? Valamit talán csak játszottatok?
-  Igen. Játszottunk.
Karcsika az aszfaltos járda sárga köszegélyén egyensúlyozott, 

és elmerülten valami ismeretlen slágerféleséget dudorászott, meg
ítélése szerint meglehetősen hamisan. Milyen pici és apró csontú. 
Ez nem lesz olyan hórihorgas, mint Kisbéla. Nem állhatta meg, 
hogy le ne guggoljon, és magához vonva össze ne csókolja puha, 
rózsás kis arcát. A gyerek nem csókolta vissza, tovább egyensúlyo
zott a kőkockákon.

-  Igaz, hogy a Marson is laknak ilyen emberek, mint mi?
-  Nem . . . nem tudom.
-  Hogyhogy nem tudod? Géza olvasta a Flash Gordonban, hogy 

élnek, és a nyári vakáció alatt én meg a Géza csinálunk majd egy 
űrhajót és . . .

-  . . . Géza meg én.
-  Tessék? Én meg a Géza felmegyünk majd hozzájuk!
-  Ki az a Géza?
-  Már annyiszor meséltem róla, de te semmit sem jegyzel meg! 

Tudod, az a magas fiú, aki a múltkor robotot is csinált, és a nagy- 
csoportosok elvették tőle. Erőszakkal!

-  Ó! Ez csakugyan nem járja.
-  Majd megkapják a bérüket, ne félj! Tudod, a Géza . . .
Egy kapualjban virágot árult egy ványadt, kócos kislány, sápa

tag tulipánokat. Öt szálat választott ki találomra. Ahogy kiemelte 
őket a konzervdobozból, érezte, hogy a vizük már langyos. Mohón 
fúrta közéjük szimatoló orrát, de ezúttal a tulipánok nyersen friss, 
kesernyés illata helyett csak pállott meleget érzett, s a hervadásnak 
azt a tömény, édeskés, utánozhatatlan szagát, amely mindig úgy el
szomorítja.

Lihegve, egymással versenyezve szaladtak fel a lépcsőkön. A 
harmadik emelet előtt már úgy érezte, kiszakad a szíve, de szalad
ni kellett tovább, hadd örüljön a kicsi, úgyis olyan ritkán vannak 
együtt.

-  Baa! -  ugrott a nyakába a hatodik emeleten Karcsika egy osz
lop rejtekéből.
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Sarkig tárta az ablakokat, hadd áradjon be rajtuk a friss, tavaszi 
levegő, aztán munkához látott. Dúdolva csomagolta ki a szatyrok 
tartalmát, aprította a hagymát, zöldséget.

-  Karcsika, képzeld, ma valamennyien együtt ebédelünk!
Tiszta kötényt kötött, a legújabbat, azokkal a szép almazöld le

vélapplikációkkal, amely még egyszer sem volt rajta, és menyecské- 
sen bekötötte a fejét, mert felrémlett benne, mennyire örült Béla, 
amikor házasságuk első hónapjaiban igy, bekötött fejjel sürgölőd
ve nyitott rá a konyhában. „Az én icipici gazdasszonykám!”, duru
zsolta a fülébe. Könny szökött a szemébe, sietve törölte le a kötény 
sarkával.

-  Apa is hazajön?
-  Apa is, Kisbéla is. Ma együtt ülünk majd az asztalnál mind a 

négyen.
A rózsamintás damasztabrosszal terített. Volt ugyan rajta egy 

tenyérnyi folt -  még újévváráskor löttyentette le vörösborral Ibiké 
a kereskedelmi osztályról, aki a vőlegényével náluk szilvesztere
zett -  de hát mit számít az? Magukban lesznek, magukban lesznek! 
Egypercnyi töprengés után a csipkefutót és végigterítette az aszta
lon átlósan, majd vázába rakta a tulipánt. Műértő szemmel, elége
detlenül vizsgálgatta. A fekete váza túl alacsony volt hozzá, a kris
tály túl öblös, szinte elveszett feneketlen szájában az a néhány szál. 
„Megvan, ikebanát sikerítek belőle!” Majd nagyot néz Béla, ha 
megjön! Vizet töltött az ibolyaszínű cseréptálba, s egyenként a 
sünre tűzte a tulipánszálakat. „Valami zöld is kellene.” Lecsippen
tett egy hajtást az aszparáguszról, aztán hirtelen ötlettel két félig el
száradt barkaágat is, amelyek eddig a tévén porosodtak, a virágok 
mellé tűzött.

Karcsika is egészen fellelkesedett a nagy készülődéstől. Térült
fordult, fiókokat ráncigáit ki, s hát ahogy átmegy a szobán, látja, 
hogy a gyerek éppen a két ünnepi porcelán gyertyatartót rakja az 
asztalra, öblükben a félig égett/olvadt, pipacspiros csavart gyer
tyákkal.

-  Akarod, hogy krepp-papír füzéreket is tűzzek a mennyezetre? 
Meg egy-két léggömböt?
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Le kellett ülnie, úgy elfogta a gyengeség a nagy nevethetnéktől. 
Tavalyelőtt szilveszterre Kisbéla és Karcsika úgy összekötöttek- 
bogoztak a szobájukban mindent: az ablakkilincstől a lámpáig, a 
lámpától a szekrénykulcsig, szék- és asztallábon, kilincsen keresz
tül minden úgy össze volt kötözve szalagokkal, madzaggal, gumi
val és krepp-papírral, hogy lépni se lehetett tőlük, s aztán sugárzó 
arccal behívták őket: jöjjenek, nézzék meg, milyen ünnepélyesen 
feldíszítették a szobájukat!

-  Ne bolondozz, nincs most szilveszter!
Karcsika duzzogva vonult vissza, ő meg rohant a konyhába. Fél 

kettő. Kettőig megfő a leves, a hús félig már puha. Jaj, lesz-e elég 
tejföle? Két sárgáját is belekever, hajói emlékszik, anya úgy szok
ta. Vagy az csak az aranylevesnél szokás? Kétféle savanyúságot 
bontott. Sokáig diszítette a tálat, hogy a haragoszöld, bibircsókos 
kis uborkák és a nagy, húsos, fényes hátú, ecettel teleszívódott cit
rom- és narancssárga olajos paprikák minél festőibb halmazba áll
janak össze. Nem emlékezett rá határozottan, hogy a húst fedő 
alatt, vagy fedő nélkül kell-e sütni, hogy puhára párolódjon, de 
szép piros színt is kapjon. Szégyenszemre fel kellett lapoznia a 
szakácskönyvet. Keskeny rózsaszín papírszeletkék, aláhúzások, 
apró jelek virítottak a könyv lapjai közt és a margóin szerte. „Stí
riai m etélt. . . töltött paradicsom . . . spárga hollandi m ártással. . . ” 
Valamikor hogy szeretett főzőcskézni! Ha vendéget vártak, mindig 
különleges, munkaigényes, háziasszonyt próbáló ételeket válasz
tott, egy-egy összejövetel előtt képes volt napokig Túrós néni, 
Vízváry Mariska receptjeit bújni, s azután kifényesedő szemmel, 
rátarti mosollyal fogadni az ovációkat. . . most meg már arra sem 
emlékszik, hogy fedővel, vagy fedő nélkül jobb-e húst sütni.

-  Befőtt nem lesz?
Persze, a gyerekek nem eszik a savanyúságot. Kihozott a kam

rából egy szilvakonzervet.
-  Hagyd, anya, majd én nyitom ki! Én!
Karcsika piszkos körmű, apró kezében villámgyorsan szaladt a 

konzervnyitó. Milyen ügyes ez a gyerek! Még hatéves sincs, és ő 
cseréli ki a zseblámpában az elemet, fúr, farag, a múltkor egy kis
autót is összeeszkábált; szabályosan gu ru lt. . .  Vajon kire ütött? Ő
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maga mindig kétbalkezes volt, és Béla is, ha csak teheti, minden 
aprósággal mesterhez szalad. Többet kellene vele foglalkozni, fej
leszteni a készségeit. De hát mikor vannak ők együtt? Vele.

A tortalapokhoz vaníliakrémet főzött, ezt találta a leggyorsabb
nak. Jókora vajdarabokat kevert hozzá, és csokoládét reszelt a te
tejére. „Itt lehetnének már. Béla tíz perc alatt ideér, Kisbéla pedig 
még gyorsabban, mert az mindig rohan, csuromvizes a háta, hiába 
mondogatom neki, hogy egyszer majd alaposan megfázik, ügyel
jen magára.”

Ki-kivillogott az ablakon, kevert egyet a levesen.
Milyen nagyszerű is, hogy ma kivételesen együtt lehetnek vala

mennyien! Ebéd után majd elővehetik a karácsonyra vásárolt köz
lekedési társasjátékot, és lejátszhatnak vele néhány játszmát. Kar
csi úgyis már régóta nyafog, hogy Béci nem hajlandó vele játsza
ni, az udvarra levinni pedig nem engedi az apja a drága játékot. 
Vagy inkább kártyázzanak? Esetleg elmehetnének négyesben mo
ziba. Olyan régen voltak már így együtt, hogy nem is tudja hirte
len, mit is tervezzen.

-  Mama, éhes vagyok. Meddig várunk még?
-  Ne türelmetlenkedj! Mindjárt itt lesznek.
Még van annyi ideje, hogy átöltözzön. Az új blúzát veszi fel, a 

hímzettet, és Karcsin is rajta hagyja a kimenő szvetterét.
-  Ha megjönnek -  biztosan együtt jönnek, majd meglátod -  ide- 

állunk kétoldalt az ajtó mögé, szalutálunk, és azt kiáltjuk három
szor, hogy „Éljen, éljen, éljen!”

Karcsika rögtön benne volt, általában ő minden bolondosság
ban rögtön benne van. Sőt, a szekrény alól előkotort két temperá
val összevissza festett és rovátkolt házi készítésű fakardot.

-  Ezeket majd a fejük fölé tartjuk, úgy ahogy abban az olasz 
filmben láttuk, és tulipánokat szórunk a lábuk elé.

-  Hogyisne! Majd éppen kétszáz dináros tulipánokat! Nézz ki 
az ablakon, jönnek-e?

Egy „indulós” lemezt tett fel a gramofonra, Karcsikéval végig
menetelték, kardosán persze, a lakást, aztán hangos viháncolással 
birkóztak egy sort, a díványról mind lesodorták a párnákat.

27



-  Mama, valami fut!
Szent isten, a leves! Nem kapcsolta ki a főzőlapot. Persze ép

pen a szine futott ki, a finom tejfölös tojássárgája. Keverhet mási
kat. Három óra. Mi van ezekkel? Bélának még tízkor megtelefo
nálta, hogy odahaza várja, házi koszttal.

Karcsi mártogatni kezdte a pecsenyezsírt, belekanalazott a le- 
veses fazékba.

-  Szabad a tortából szelnem? Csak egy icipici szeletet! Majd ki
szakad a hasam az éhségtől.

Kihajolt az ablakon, merőn fixírozta az épület sarkát. Egy pilla
natra úgy tetszett neki, mintha ott az autók mögött ők lépkednének. 
Végigsimított a frizuráján, kigombolta blúzának legfelső gombját. 
De nem, ahogy közelebb értek, látnia kellett, hogy egy idegen fér
fi vezet egy óvodásforma kisfiút.

-  Várjunk még tíz percet, hátha addig . . .
-  Mama, becsszó, meghalok az éhségtől!
Hirtelen valami lankadtság fogta el. Az egész napi boldog izga

lom, a készülődés, tevés-vevés öröme most megereszkedett benne. 
Olyan gyengeség fogta el, hogy majdnem elejtette a leveses tálat.

-  Meggyújthatom a gyertyákat?
Nem állhatta meg mosoly nélkül, látva a fia áhítatos arcát, 

amint a gyertyákat gyújtogatja, öreges pedantériával nyakába köti 
az élesre vasalt, hatalmas damasztszalvétát, s a gőzölgő tányér fö
lé hajolva teljes odaadással kanalazni kezd. Ugyan hol láthatta? A 
napköziben, de újabban ők is, itthon, papírszalvétát használnak.

-  Mama, te nem eszel?
-  Nem, megvárom a többieket.
Tálra igazította a pecsenyét, a körítést, úgy vitte be. Legalább a 

gyereknek legyen valami öröme a mai napból.
Karcsika úgy szedett, mint egy nagy. Csak a befőttet cseppen

tette le, de ezúttal nem feddte meg. A szilvalét könnyen ki lehet 
mosni a térítőből.

-  Ezentúl mindig így teríts! Olyan gyönyörűek ezek a nefelej- 
cses tányérok! És az is nagyon klassz, hogy te az asztal egyik vé
gén ülsz, én a másikon, köztünk meg az égő, lobogó . . .
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-  . . . füstölgő, lecsepegő . . .
-  A, ugyan! Szóval a díszgyertyák. Akárcsak a grófoknál meg 

a királyoknál a moziban.
A kicsi aztán elment játszani, ő meg ott maradt az üres lakás

ban. Megigazította a virágokat, leszedte Karcsika terítékét. Még 
mindig várt valamire, de ez már nem az a várakozás volt.

Ülése volna? Vagy -  találkája? Érdekes, eddig még sosem jutott 
eszébe, hogy Béla esetleg megcsalja valakivel. Az ebédlőtükör elé 
állt, hosszasan szemlélte az arcát. Valami hiba lehetett a foncsoro- 
zásban, a tükörkép középen, egy csikban megtört . . .  Ha felágas
kodott, a homloka nőtt kétakkorára, s a szeme, arca furcsa szív ala
kúvá zsugorodott, ha meg lejjebb hajtotta a fejét, az arca nyúlt meg 
mogorván hosszúkásra, „lópofájúra”, felette a csepp homlok egé
szen nevetségesen hatott. Közel hajolt, úgy kutatta a ráncokat, de 
csak a homlokán fedezett fel két mélyebb rovátkát. „Érdekes, alig 
változtam.” A felfedezés nem nyugtatta meg; valami nagy-nagy 
céltalan ürességet érzett a szive táján.

Kisbéla nagy zajjal-garral vágódott be, az inge persze megint 
lucskos volt az izzadságtól, a nadrágpántja lehasítva, a cipője sáros.

-  Teszteltek bennünket, azért jöttem később -  hadarta teli szájjal. 
-  Betojt az egész társaság, mert nem tudtuk előre. De nekem minden 
feladatom jó, talán csak az utolsó előtti nem. Torta is van? Ejha! Kit 
öltél meg? Anyu, gyorsan hozd a többit, sietnem kell, négytől kézi
labdameccs, nem várnak rám a haverok. Mi ez? Sült máj? Pfuj, évek 
óta ki nem állhatom. Ne is hagyd itt, a szagát se bírom!

Megint egyedül maradt. Összeszedte Bélus széthaj igáit ingét, 
trikóját, kitisztította a cipőjét. „Mekkora lába van, rémes. Hamaro
san utoléri az apját. S a sarkát is épp olyan csámpásra tapossa.”

Négy tízkor Béla telefonált, hogy elnézést kér, de nem jöhet ha
za ebédelni. Váratlanul valami német mérnökök érkeztek a válla
latba, azokat kell végigkísérni a városon. Estig nem jöhet haza. Ne 
aggódjon érte, a várban megebédeltek, nagyon finom volt, előétel 
és a többi. Ha érdekli, elhozza neki az étlapot.

A gyertyák még mindig égtek, az egyik sarló alakúvá görbült, a 
színes paraffin végigcsorgott az abroszon. A tulipánok a hőségtől
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tenyérnyire nyíltak, megmutatva fekete-foltos, selymes-védtelen 
belsejüket, s ahogy hozzájuk ért, hogy megigazítsa őket, az érintés
re lehullottak szirmaik. A szilvafoltos, morzsás damasztabrosz 
egyszeriben terítve volt petyhüdt lila, sárga és vörös, hervatag szi
romlevelekkel.

Leült az asztalfőre, felhajtotta hímzett új blúzának bő ujját, s a 
félig kiürült, hideg tálakból, melyeknek tetején csomókba gyűrő- 
dött a megfagyott zsír, lassan szedett magának. A hosszú asztal 
üresen, árván nézett vele farkasszemet.

(1970)
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FÜR ELISE POCO A POCO RITENUTO

Hosszan, többször is nekifohászkodva csengetett, de eredmény
telenül. Közben elnézegette a kapu napszítta, megfakult virág- és 
gyümölcsfuzéreit, középütt a szőlőtől, almától roskadozó bőség
szaruval, s az oroszlánfejes réz kopogtatóval. A szaru sarkától a 
jobb első almáig kisujjnyi vastagságú repedés húzódott, s a gyü
mölcsökön, mint mohó pajzstetük, parányi szúnyomok. Belesett a 
résen, de a kapualj sötét volt, dohos hideg csapta meg az orrát.

-  Anyu, ne, majd én kopogtatok! -  hallotta a saját kislányhang
ját, a lába pipaszárvékony volt, csak úgy lötyögött a nehéz, baga
riabőr szandálokban, selymesre kefélt, pedánsan befont vékony 
szálú hajában masni, s már döngött is a nehéz tölgyfa kapun a réz
kopogtató. Egyszer, kétszer . . . tízszer.

-  Hagyd abba, az isten áldjon meg, hagyd már abba! Mindjárt 
kijön a néni . . . Mit szólnak az emberek? Pannika!

Anya feltűzött haja leom lott. . . olyan mulatságosan ugrándo
zott a vállán . . .  a kapu meg csak zengett, zengett. . .

Azután váratlanul megnyílt, s mögötte ott állt a néni. Magas 
volt, a haja szikrázóan vörös, valami fényes, zöld ruha rajta, mint a 
királynőkön a moziban, karja, válla, nyaka csupasz, a mély dekol
tázsból szinte kibuggyantak hatalmas, hófehér keb le i. . .  Pillanato
kig megigézetten bámulta ezeket a kihívó, villogó idom okat. . .  de 
az arca semmitmondó, a szeme apró, igénytelen. „Hiszen nem is 
szép! Ez az a híres szépség?”, meredt az asszonyra csalódottan, és 
lassan elengedte a kopogtatót. A Bayer kiesett a hóna alól, a kotta
lapok összesározódtak.

Megint csengetett, de semmi sem mozdult. Az oroszlán tátott 
szájából hiányzott a karika, félelmetes, tág orrlyukait s a fél szemét
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valami súlyos tárgy karcolhatta össze és nyomta laposra. A söré- 
nyes, gyönyörű fej úgy hatott, mintha megtépázottan, kancsalítva, 
önmaga nyomorúságán vigyorogna.

Amikor türelmét vesztve betaszította a súlyos tölgyfa kaput, vá
ratlanul köhögősen és rekedten felcsörömpölt egy, a kapufélfára 
drótozott ócska, rozsdás kolomp. Összerezzent a hangra, s akkor 
látta, hogy a csengőzsinór vége tépetten, félig elrohadva lóg ki a 
falból. Ugyan hol szerezhette Eliza néni a marhakolompot?

A kapualj elegáns csempekockái foghíjasán, szutykosan vicso
rogtak rá a mennyezetig salétrommarta falról, a padlózat vályúsra 
koptatott, megszürkült deszkáin, melyekből a göcsörtös csomók 
mint beteg csigolyák meredeztek, kis híján felbukott. A kertre nyí
ló ajtó színes üvegvitrázsa, melynek sziporkázó fel-fellángolásá- 
ban, izzó játékában napsugaras délelőttökön, zongoraórára jövet 
annyiszor elgyönyörködött, most fakón, megkopva fogadta. Két 
kockáját oda nem illő olcsó tejüveg pótolta, egyet úgy tömtek be 
ronggyal.

-  Diminuendo, kicsikém, diminuendo. Lágyan, halkan, fino
man. Most pedál. Ne olyan erősen! Könnyedén. Gracioso -  hallot
ta a bácsi fojtott hangját. A berozsdásodott csavarú zongoraszéken 
ült, alatta lexikonok, s csontos, rágott körmű kis praclijaival, ame
lyek az oktávot még csak kínnal érték be, lelkesen és teljes erejé
ből verte a már akkor is szörtyögő hangú, asztmás öreg Stingl- 
Wient. Istenem, a Für Elise és az a délelőtt! Hogy tele volt a szíve 
könnyed, álmodozó dallamával, és milyen rosszul játszotta! Fül
ledt nyári délelőtt volt, a kertből émelyítő bazsarózsaszag áradt, és 
a bácsi kihajtott nyakú, zöld csíkos inge alól szőrpamat kandikált 
ki. Zavarta, idegesítette az a szőrpamat, időnként, újra és újra, lop
va oda kellett pillantania. Lehetséges, hogy a férfiak is olyan sző
rösek, mint a majmok? -  gondolta megdöbbenve. Apa sohasem vi
selt kihajtott nyakú inget, mindig kínosan tiszta volt és nyakken- 
dős, nem, lehetetlen, hogy Apának is szőrös legyen a mellkasa!

Akkor könnyű, virágos ruhában bejött Eliza néni. Szerette vol
na megkérdezni tőle, vajon tudja-e, hogy a bácsi melle szőrös, és 
hogy ez őt is zavarba ejti-e, de Eliza néni egyenesen odajött hoz
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zájuk, áthajolt a bácsi vállán, és mosolyogva figyelni kezdte az ő 
játékát. Ettől zavarba jött, a triolákat mind elrontotta, és ismételni 
is elfelejtett. Belevörösödött a szégyenbe, de legnagyobb meglepe
tésére a néni megsimogatta a fejét, és megdicsérte, hogy milyen 
szépen játszik. (Jóval később hallott csak róla, hogy a néni egyál
talán nem ért a zenéhez és sok minden egyébhez sem, hogy a bá
csi úgy hozta Bécsből, ahol elárusítólány volt egy ócska kis butik
ban, vagy hol.) A néni könnyedén rátette a kezét a bácsi vállára, 
mire az váratlanul remegni kezdett, a tekintete elhomályosult, s ő 
megdöbbenve látta a kottatartó tükrében, hogy szinte kancsalít. 
Meg kellene kérdezni, hogyan fogta meg a néni a bácsit -  töpren
gett magában, miközben egy teljes sort kihagyott, de a bácsi észre 
sem vette. -  Anyának mesélte a múltkor Lujzika néni, hogy Eliza 
néni úgy fogta magának Endre bácsit ott Bécsben, és hogy Hevér 
néni, Endre bácsi mamája nagyon haragudott rájuk, mert amikor 
hazajöttek, a bácsinak nem volt meg a diplomája, és az egyik lábán 
sárga cipőt viselt, a másikon meg feketét. Neki ez akkor rettenete
sen tetszett; milyen mulatságos is lehetett a bácsi abban a felemás 
cipőben! De hogy nem vette észre? Hát persze, ha annyit fogócs- 
káztak, könnyen elveszíthette. És lelki szemei előtt nagy-nagy park 
volt egész Bécs, ahol Endre bácsi és Eliza néni kacagva kergetőz- 
nek, miközben a bácsi zsebéből kihullik a diploma meg a sok-sok 
pénz, amit a mamája küldözgetett neki, és valamelyik bokor alatt a 
cipője is ott marad.

A néni kacagott, és azt mondta: „Aber nein, mein Liebling, was 
falit dich ein? Das Kind schaut uns!”, és kiszaladt. Amiből ő csak 
annyit értett, hogy a „Kind” az csak ő lehet, tehát róla beszélnek, s 
rettenetesen kezdett ügyelni a nyolcadokra meg a tizenhatodokra, 
de amikor befejezte, a bácsi csodálkozva rezzent fel. „Na mi van, 
miért nem játszol tovább?”

Elszoruló szívvel nyomta le a kertajtó kilincsét.
A tuják fáradtan, lomposan kushadtak a hó alatt, a bukszus, a 

hajdan gömb alakúra, kúp- és négyzetesre szabott kecses ívű kacs- 
karingós bukszusnégyzet, melynek közepén valamikor kánák 
aranylottak, drága rózsák és Hevér néni híres, gyerekfej nagyságú

33



krizantémjai, most alaktalan, kusza, felismerhetetlen tömeggé nőtt 
össze. Meglátszott rajta, hogy metszőollót évek óta nem látott. A 
kert dísze, a Nevető Fehér Pán a tűzfal tövébe hajitva búslakodott, 
félkarúan, szürkén, lucskosra ázva a lyukas esőcsatorna időnként 
ráömlő vízzuhatagától.

Nyikorogva-csikorogva nyílt a verandaajtó, s ő porlepte, öblös, 
fonott nádszékek között találta magát, kiszáradt őz- és szarvas
agancsok alatt, melyeken molyrágta, hímzett újságtartók lógtak, 
fakult bársonyú névjegypáma s egy zsinórja vesztett ócska, zöld 
vadászkalap. A légypettyes, ezüstösre öregedett foncsorú hatalmas 
tükör előtt, közvetlenül a bejárattal szemben pici, kétfülü mázas 
tálka, benne főzelékmaradék, kenyérhéj. „Linda tehát még él!” — 
örült meg hirtelen, s benyitott a fogadószobába.

Dermesztő hideg csapta meg, s a bespalettázott ablakok sötétjé
ben alig tudott tájékozódni. Nekiment a szalongamitúra egyik fo
teljának, s riadtan várta, hogy apró kerekein nagy zajjal tovagör
düljön, de a kopott ripszselyem huzatú, faragott hátú székecske, 
támláján az elmaradhatatlan tenyérnyi molyrágta csipkével, nem 
mozdult. Csak a bal első lába esett ki (úgy látszik, csak úgy hozzá 
volt támasztva), s a fotel féltérdre rogyott. A hatalmas, nyitott 
könyvszekrény Jókai-kötetein tarhonya száradt, és alma fonnyado- 
zott. A gobelinkép-sorozatból a két szélső hiányzott, helyük vilá
gos foltként vakított a falon. A főbejárat mindig zárva tartott dup
la ajtaján ócska berliner, alighanem azért, hogy felfogja a kapualj
ból beszüremkedő hideget.

Itt, ebben a szalonban . . . talán éppen ezen a keskeny, kecses 
ívű, merev hátú kis díványon, amelyen most, gyűrött újságpapiros
ra teregetve valami teaféle porosodik . . .  A szájpadlása megint ki
száradt, a teste furcsán megvonaglott, mint akkor, húsz évvel ez
előtt, amikor ott görnyedt a szomszédos ajtó előtt, és kitágult szem
mel, elakadó lélegzettel kukucskált át ide, miközben a díványon go- 
molygott és sikongott és nyögdécselt valami gomolyag, karokat és 
meztelen lábakat látott felvillanni a tűző nap elől elsötétített félho
mályos helyiségben, a néni szétszórt nagy haja a padlóra lógott ren
detlenül, és tisztán hallotta, amint elfúló lélegzettel könyörög a bá
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csinak, aki mintha fojtogatta volna, rátérdelt, és birkózott vele: „Jaj, 
ne . . . Oh, Weh! Endre, fáj!” . .  . Rettenetes félelem kerítette akkor 
hatalmába, sikoltozni szeretett volna, hogy könnyítsen magán, s a 
testén valami ismeretlen borzongás futott végig, úgy érezte, minden 
tagja megmered . . .  Aztán elcsendesedett minden, s kijött a szalon
ból a bácsi. Fáradtnak látszott, a szeme árkos, a ruhája gyűrött. 
„Megölte!” -  sikoltott fel benne a gondolat, és keze alatt dübörög
ve jajdult fel a Für Elise. Crescendo játszotta végig az egész máso
dik tételt, a staccatók sohasem sikerültek még ilyen jól, foga össze- 
összekoccant . . . S akkor a szalonban felcsendült a néni hangja! 
Ugyanazt a német dalocskát énekelte, amit az előbb, amikor a bácsi 
váratlanul reszketni kezdett mellette, a halántéka lüktetett, a homlo
ka kivörösödött, a keze ökölbe szorult, majd váratlanul lecsapta a 
zongora födelét, és átrohant mellőle a szalonba: „Mein Freund hat 
eine Tante, Sie ist a’ alté Sau . . . ” Mély, különösen búgó hangja volt 
Eliza néninek, talán az nem tetszett a bácsinak, de az is lehet, hogy 
a „Sau” dühitette fel, amiről Pannika is tudta, hogy disznót jelent. 
Utána sokszor sírt fel álmában arra, hogy a nénit hallja énekelni -  
mindig olyan bolondosakat énekelgetett, teszem azt, hogy: „Alté 
Schachtel, kriegst a Tachtel” meg „Holladridria-dri-hollariho, a 
Jeder liebt die Maid, a Jeder küsst die Maid, zum Zeit vertreib’ . . . ” 
meg ilyeneket, s a nagymama, ha kérdezte otthon, sohase akarta ne
ki lefordítani Eliza néni dalait. A néni mindig csipkedte is a bácsit, 
belekönyökölt a hátába, meg felborzolta a haját, mikor a bácsi zon
gorázott, nem is csoda, ha Endre bácsi minden érintésére remegni 
kezdett, és belevörösödött a haragba. A bácsi olyan finom volt, hosz- 
szú és légies, a keze is hosszú és vékony, és milyen gyönyörűen ját
szotta Chopint. Nem, ő gyermekkorában egyáltalán nem csodálko
zott azon, hogy a bácsi gyűlöli Eliza nénit, aki egészen közönséges 
volt, rendetlen, mindig kócos, és örökkön-örökké csak nevetett, vi
hogott, énekelt, meg a bácsit piszkálta. Álmában a bácsi gyakran foj
togatta Eliza nénit, kapálódzó karokat és lábakat látott, fojtó, erős 
parfümillatot érzett, ami összekeveredett Hevér néni valahol min
dig száradó menta- és citromfüteáinak átható, tömény szagával. Ak
koriban sokat sírt, és egyszer, miután elmesélte nagymamának az
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álmát, nagymama nem engedte többé Endre bácsiékhoz, pedig az
előtt ő veszekedett meg kardoskodott érte a legjobban, hogy de 
igen, a gyereknek zongorázni kell tanulnia.

Később hallotta, Endre bácsiék a többi magándiáknak is fel
mondtak, nem kellett nekik senki, begubóztak, csak egymásnak és 
egymásért éltek. „Micsoda végzetes nagy szerelem!” -  sóhajtotta 
egyszer irigyen Lujzika néni, ő meg csodálkozott: Szerelem? Hi
szen én láttam, amikor a bácsi fojtogatta Eliza nénit, és valahány
szor csak ránézett, a tekintete mindig elhomályosult a düh tő l. . .

Merre tartson? A konyhába, az ebédlőbe, vagy a hálóba? Hol 
húzódhattak meg az öregek? Lélegzet-visszafojtva fülelt, s aztán, 
hogy úgy rémlett, az ebédlőből hall mocorgást, bekopogott. Izga
lom kaparta a torkát, a karjában ölelés remegett.

Az első, amit megpillantott, egy lecsöpögtetett, leégetett, or
mótlan kormos takaréktűzhely volt, közvetlenül a tükrös-nippes 
vitrin mellett, s előtte Eliza néni, amint egy lábaskában kotyvaszt 
valamit. A szobában átható káposztaszag terjengett.

A néni zöldre fakult fekete bársonyruhát viselt, oldalt két ki
nyúlt berakással, tetejében egy ócska, rongyos pulóver, jókora 
rozsdás biztosítótűvel összefogva, ráncos nyakán az elmaradhatat
lan bársonyszalag csepp, kinyitható medalionnal. Erősen megrit
kult ősz haja a tarkóján létrásan, kislányosan felnyírva, majd 
„egyenesre” vágva. Homlokába két-két, sütővassal odakunkorított 
és csattal rögzített kacér frufru csüngött, a gyakori sütögetéstől 
sárgás-zöldes-lilára színesülve, és szárazra pörkölődve. A gyér 
hajzat alól kitetszett rózsaszín, petyhüdt fejbőre.

Az ajtónyílásra a bácsi is előcsoszogott. Hajdani sudár, hajlé
kony termete kétrét görnyedve, elpohosodva. Reuma is kínozhatja, 
mert alig feni az inát. Gyönyörű hullámos, erős szálú hajából alig 
néhány szál borzolódik zsírosán fénylő, elhízott arca fölött. Úris
ten! Lábán hatalmas tornacipő, madzaggal a bokájához kötözve. 
Nagykockás „hippi” inge fölé foszlott csíkos furdőköpenyt húzott, 
nyakán gyapjúsál.

Ölelésre szánt, repeső karja, mellyel az előbb „Endre bácsi, Eli
za néni, nézzék csak, ki jött meg!” felkiáltással a nyakukba akarta
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vetni magát, most ügyetlen-sután csüngött le kétoldalt. Két lom
hán, idegenül érdeklődő, homályosan öreg szempár méregette. 
Nem ismerték fel.

Sokáig kellett magyarázkodnia.
-  Ja, a Fekete lány! . . .  De melyik Feketéé? A köszörűsé? Vagy 

a fűszeresé, ugye? Annak voltak lányai. A Fekete Pista . . .
-  Nem, nem a Pistáé, hanem a Sándoré.
-  Sándor . . . Sándor . . .  A Fekete Pistának voltak lányai.
Ügyetlenül tébláboltak körülötte, nem tudtak vele mit kezdeni.

Azért kedvesek voltak, udvariasan leültették. Dohány- és gyertya- 
szagú linzert kapott (Eliza néni az ebédlőszekrény fiókjából, egy 
kartondobozból kotorta óvatosan elő), szürkére fakult főzőcsoko- 
ládé-szeleteket és valami zavaros rózsaszín italt.

-  Endre bácsinak megtiltotta orvos a bort -  er hat ein erchöchter 
Blutdruck -  hát kompótlével meg Mineralwasserral keverem.

Zavartan höhécseltek, jólnevelten érdeklődtek a családja iránt.
A keskeny, támlás ebédlődíványra keshedt pléddel letakart ágy

nemű volt felpolcolva, a sakkbetétes, intarziás dohányzóasztalkán 
vízkőlerakódásos lavór éktelenkedett, mellette jókora Albus mosó
szappan.

-  Verzeichen Sie, de télen csak ezt az egy helyiséget fűtjük. 
Mán muss sparen mit den Pension.

A néninek műfogsora volt, felső ajka furcsán beesett. Hogy tu
dott nevetni, istenem, hogy tudott valaha nevetni áradón, gyöngyö- 
zőn, úgy szórta mindenkire a jókedvét, mint szikrázó aranyesőt! 
Azt mondják, a háború alatt mindent megszerzett a párjának, a föld 
alól is előkotort cigarettát, kávét, tojást, cukrot. Kiment falura tyú
kért, szalonnáért, élelmiszerért elcserélte a bundáját, ruháit, éksze
reit. Ő maga nemigen olvasott, legfeljebb könnyű szalonregénye
ket vagy képes újságot, zenei igénye a népdaltól a kupiéig, sanzo
nig és az operettig terjedt, mégis mindig felkutatott a férje számá
ra minden könyvet és kottát, ami csak érdekelte, bármilyen drága 
volt is, s beszerzése szinte a lehetetlenséggel határos . . .  és ölébe 
ejtett kézzel, képes volt órák hosszat egy fotelben ülni és a férjét 
nézni, amint olvas, vagy elmerülten Mozartot, Beethovent játszik.
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Mesélik, amikor a Hevér fiú elvette, úgyszólván semmihez sem ér
tett, és micsoda háziasszony lett a kedvéért belőle! Igaz, egy kissé 
„nagyvonalúan” rendetlen és enyhén piszkos maradt rajta és körü
lötte továbbra is minden, de mert a férje nagy ínyenc volt, hát 
olyan szakácsnővé képezte ki idővel magát, hogy a csodájára jár
tak. Képes volt a városnak mind a tíz mészárszékét végigjárni, csak 
hogy a legszebb, legfiatalabb, kirántani leginkább alkalmas borjú- 
combszeleteket megtalálja. Megtanult majonézt keverni, aszpikot 
főzni, elleste a szörpölés, a gyümölcs- és főzelékféle-eltevés legra- 
fináltabb módozatait, uborkát, tököt gyalult, sózott és kénezett, 
zöldbabot, borsót dunsztolt, hogy a férje februárban is fiatal borsó
főzeléket, nyers uborkasalátát ehessen . . . S a virágai! Állítólag az 
egész városban senkinek olyan aszparáguszai, rózsafái, különleges 
díszcserjéi nem voltak, mint éppen neki, aki egész lányságát egyet
len kopár padlásszobában töltötte -  s mert Endre szerette a friss, 
vágott virágot, a színt és illatot, hát „üvegházaf ’ varázsolt az egyik 
kamrából, s így vázáikban, virágcserepeikben még decemberben is 
dupla jácint, nárcisz, ciklámen, amarillisz és primula illatozott, a 
szomszédasszonyok, ismerősök nem kis irigységére.

Mi fűzte ezeket össze? Az asszony tépelődve, zavartan für
készte a két öreg arcot. Hónapokig készült erre a látogatásra. „Ha 
megkérdeznek, miért jöttem, mit mondjak? Hisz magam sem tu
dom. Feleletet szeretnék . . . Feleletet a megfogalmazhatatlanra . . . 
Tanácsot.”

-  Mostanában mindig fázom. Vizes ez a f a l . . . vagy az én vé
rem válik lassan vízzé. -  Az öreg tüsszentett egyet, mire az öreg
asszony a díványhoz tipegett, s egy nagykockás, bizonytalan színű, 
bolyhos plédet húzott ki nagy üggyel-bajjal a felpolcolt ágynemű 
közül. Ráterítette a férje térdére, széleit gondosan aládugdosta, 
begyűrkélte.

-  Úgy-úgy, kedvesem -  sipákolta hálásan az öreg - ,  gondos
kodjál csak a te öregedről. . .  Lassan már az eszemet is, az erőmet 
is nálad kell tartalékolnom -  s jólesőn nyújtóztatta ki tagjait a ta
karó alatt.
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„Hiszen én is . . .  én is megteszek érte mindent. Sőt azóta . . . 
még inkább. Szinte naponta égetem el magamat az önfeláldozás 
máglyáján. Büntetem magam. Ostorozom. Mindenről lemondok a 
kedvéért, szándékosan megalázkodom -  és hiába. Itt belül nevet, 
kinevet valami, és én tudom, hogy igaza van. Csaló vagyok.”

-  Ideje bevenned a szívcseppeket -  jutott eszébe a néninek. 
Odacsoszogott az ebédlőszekrényhez, lábujjhegyre állt, s egy re
pedt szőlőmosó és egy horpadt ezüst tálka mellől kiemelt két-há- 
rom üvegcsét.

Az öreg kivette a zsebóráját, nagy körülményesen összehason
lította a faliórával, aztán visszasüllyesztette a zsebébe.

-  Csak tíz perc múlva lesz itt az ideje -  szögezte le, majd hirte
len, a vendégre pillantva, hozzátette: -  Ám ha úgy gondolod, ma 
beadhatod előbb is. Hogy ne legyen vele gondod.

Eliza néni kibotorkált a hideg konyhába kanálért, aztán lámpát 
gyújtott, és alatta összehúzott, rövidlátó szemével számlálgatta a 
cseppeket: . . . öt, h a t . . . tíz. Keze reszketett, a kanál is, az üveg
csék is táncoltak reumás ujjai között, de azért egyetlen cseppet sem 
löttyintett a kanál mellé.

-  Már megint tejben akarod beadni? -  kérdezte az öreg, amikor 
felesége kezében meglátta a tejesbögrét. -  Tudod, hogy teában 
jobb szeretem. Tegnap is olyan jó volt az a csipketea! Valósággal 
felüdített. Még az éjjel sem voltak emésztési zavaraim.

A néni a gyógyszerrel teli kanalat óvatosan megtámasztotta a 
hamutálca szélén, azután egyetlen szó ellenvetés nélkül visszament 
a konyhába, és nekiállt teát főzni. Aprólékos szöszmötölése behal
latszott hozzájuk.

Felugrott, kiment hozzá.
-  Eliza néniék nem sajnálják, hogy nem lett gyerekük?
Az öregasszony szeme furcsán világított a félhomályos helyi

ségben. Közelebb hajolt hozzá.
-  Endre nem akart. Er hat immer gesagt, nem bírná elviselni. . . 

rajta kívül mást is szeressek. Menj csak be . . .  mindjárt én is, csak 
megkeresem . . .  aber diese csipketea . . .  immer steckt sich irgend- 
wo ein!
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Visszaült az ebédlőasztalhoz, engedelmesen morzsolgatta a hím
zett bársonyterítő szakadozott, elvékonyodott rojtjait.

„Benneteket mindenki mindig úgy tartott számon, mint az iga
zi, a nagy, a tökéletes szerelem mintaképeit. Ennyi év a la t t . . . va
jon éreztetek-e néha úgy, mint most én?” A férfi lilásvörösben ját
szó, tokás arcát nézte a bolyhos takaró fölött. „Te két kék szemért 
lemondtál diplomáról, karrierről. . .  habár, azt mondják, a legtehet
ségesebb voltál az évfolyamon, évekig tiszteletdíjas tanárként gür
cöltél . . .  elmaradtál a családodtól, a barátoktól. Anyáddal, bár egy 
házban laktatok, évekig egyetlen szót sem váltottál. A barátaidat 
magad üldözted el. Talán mert féltékeny voltál. Talán mert úgy 
érezted, ti ketten tökéletesen elegek vagytok egymásnak, minden
ki fölösleges, senkire sincs szükségetek, s mert teljesen el akartál 
merülni a feleséged szépségében . . . Vajon volt-e perc, amikor 
megbántad, hogy egyedül maradtál? Volt-e perc, amikor úgy érez
ted, áldozat vagy, áldozatok vagytok, s ez a hajdan magad válasz
tott boldog kettes -  börtön?”

-  Hevér bácsiék hány éve házasok?
-  Már negyven éve. Bizony.
„Negyven év! Ez alatt a tengersok év alatt hányszor érezted úgy: 

idáig és nem tovább, mert ami ezután következik, az már nem szív
ből jön, s te szerelmet ezután már csak -  hazudni tudsz a párodnak? 
Voltak-e lelkifurdalástól gyötört álmatlan éjszakáid, amikor lucs
kosra sírtad a párnád, és amikor szeretkezés közben először ölelted 
úgy, hogy közben másra gondoltál -  érezted-e magad olyan nyomo
rultul, mint én? Ha valakit szerettünk -  bármilyen rövid ideig is, de 
szerettünk, azt, ugye, meg akarjuk kímélni -  önmagunktól is. De 
hát mi az igazi kímélet: ha elválunk tőle szépen, barátságban, vagy 
ha vállaljuk a tudatos, állandó képmutatást? Amikor naponta húsz
szor gügyögjük, duruzsoljuk, sírjuk, sikoltjuk a fülébe: Szeretlek! 
Szeretlek! Nagyon-nagyon szeretlek! Csak téged, csak téged akar
lak! -  nem azért, hogy ő, hanem hogy mi magunk elhiggyük, hogy 
hinni tudjunk benne, legalább percekre még . . . Lehetséges, hogy 
benned negyven év alatt sem támadtak ilyen kételyek? Hogy én va
gyok csak a rossz, a csaló, az álnok? De ha a ti szerelmetek ilyen
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tökéletes volt, ilyen makulátlan és töretlen, áruljátok el nekem a 
titkát. . .  a varázsszót, hogy mit tegyek? Hiszen én minden áldozat
ra kész vagyok. Én jó akarok maradni, jó akarok maradni . . .”

-  Meginna egy csésze teát?
-  Tessék? Ja, igen-igen. Kérek.
-  Egy vagy két kockacukorral szereti?
-  E ggyel. . .  Vagyis kettővel. Tulajdonképpen mindegy . . .  így 

nagyon jó  lesz. Köszönöm szépen.
-  A . . . kedves papa . . . sakkozik még?
-  Ó, igen. Azaz hogy . . . most már egyre ritkábban. Hajói em

lékszem, sohasem volt szenvedélyes játékos.
Felállt, bóklászni kezdett a szobában. A két lyukas cérnaíug- 

göny között, a bejárattal szemközti falon az esküvői kép. Endre bá
csi még szívdöglesztő öntelt, magabiztos mosollyal, Eliza néni pe
dig mirtuszkoszorúja alatt földöntúli boldogságot ígérő, félig hunyt 
szemmel hajol össze. Akár egy búgó gerlepár valami század eleji 
giccses képeslapon. Lehetséges, hogy ez a kép is csak szemfény
vesztés? Hiszen ilyen képem nekem is van otthon.

-  Endre b á c s i. . . játszik még néha?
Az öreg elmerülten szürcsölgette a teáját.
-  H á t . . . minden sátoros ünnepen. Tudja, kislányom, köszvé- 

nyesek már az ujjaim, meg ezt az öreg bútort is fel kellene már 
egyszer hangoltatni. Idegesít már a szörtyögése.

-  Most az egyszer . . . játsszon még valamit . . . Olyan régen 
hallottam! Kérem.

Az öreg szeme felfénylett. Mindhárman ideges ujjakkal matat
tak az ablak sarkában egymásra hányt foszlott szélű, megsárgult 
kottalapok között.

-  Endre bácsi, ezt! Jaj, ezt! -  sikított fel gyerekesen, és egy 
Haydn-kötet alól előcibálta a Für Elise-1.

A férfi fürkészve pillantott rá, aztán tréfás-lomhán meghajtotta 
magát feléje, majd hirtelen ötlettel, a felesége felé is. -  Für Elise! 
-  mondta kedvesen, és leült a zongora elé.

Beletelepedtek egy-egy kényelmes fotelba -  a rugók felsírtak 
alattuk - ,  az öregasszony levetette a pulóverét.
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A billentyűk furcsa mellékzörejjel sustorogtak, pattogtak, az 
egyik „disz” tompán, hangtalanul pufogott, valahányszor hozzáér
tek, hiánya tragikomikus színt adott az egész játéknak. „Egyet- 
kettőt-hármat, egyet-kettőt-hármat” -  suttogta magában, gyereke
sen ingatva hozzá a fejét, mint valamikor, de ez már nem az a Für 
Elise volt.

„A bácsi keze májfoltos, és a néni nyaka milyen ráncos. Hogy 
nézi, istenem, hogy nézi elmerülten, elbűvölten. Vajon milyennek 
látja? Szépnek? Fiatalnak? Mi adja ezt a jótékony vakságot, ezt az 
elégedettséget? A szerelem? Vagy csak az öregség, az elfáradás? 
Mire megöregszünk, csakugyan mindent elfelejtünk? Az arca fony- 
nyadt, a keze agyondolgozott, a körme letöredezett, világéletében 
csak a mosogató cselédje, az ágyasa volt ennek az embernek, nem 
volt egy saját tette, saját gondolata, és boldog, boldog . . . Lehet, 
szabad egy férfi szerelmében ennyire fölolvadni, ennyire elveszni, 
és semmi mást nem akarni, csak amit ő, csak azt, hogy szeressen, 
hogy elégedett legyen velünk, mindent erre az egy lapra tenni fel, 
szolgálni alázatosan, mint egy eb, mosni és főzni rá, remegni a si
keréért, dicsérni és biztatni, áradozni, hogy minden, amit tesz, jó, 
csak azért, hogy el ne veszítse az önbizalmát, csak azért, hogy ked
ve legyen tovább harcolni a közös (?) sikerért? Lehet, hogy ez az 
ideális? Az igazi nő. A NŐ, az önmaga egyéniségének feláldozásá
val a párjából nagy embert faragó. Lalala-la, lalalala-la, lalala-la, 
lalala-la. A tempó. Hol vétettem el a játékot? Mondjátok, hol? Én 
nem tudok, nem akarok oldódni, én egyéniség akarok maradni, 
magam és egyedül kiharcolni a helyemet a Nap alatt. Lehetséges, 
hogy igaza van Lujzika néninek: nem vagyok eléggé nő? Vagy 
csak -  nem szeretem eléggé a páromat? Nehézkes már a keze. Jé
zus, mit csinál ezekből a leheletkönnyü triolákból! Darabos, szét
hullik az egész. Hogy nézi a »ő Elizét«. Elmerülten, elbűvölten. 
Engem soha senki nem nézett még így. Milyennek látja? Szépnek? 
Fiatalnak? Mi adja ezt a jótékony vakságot, ezt az elégedettséget? 
A szerelem, vagy csak az öregség, az elfáradás? Mire megöreg
szünk, csakugyan mindent elfelejtünk? Az arca fonnyadt, a keze 
agyondolgozott, a körme letöredezett. Mit adhatott neked ez az asz-
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szony, amivel kitöltötte az életedet? Hiszen igazán szép se volt, 
okos se volt. Elbújni a világ elől, és csak egymást szeretni. Egy
mást szeretni: egy évig, kettőig. Lehetséges, hogy lehet örökké is 
szeretni? Ha tudjátok, ó, mondjátok a varázsszót, áruljátok el ne
kem a varázsszót! Diminuendo, kicsikém, diminuendo. Lágyan, hal
kan, finoman. Most pedál. Ne olyan erősen! Könnyedén. Gracioso. 
Csak könnyedén, graciózusan, még ha az ujjak merevek is. Csak 
ahogy a partitúrában elő van írva. A partitúra fontos. A partitúra a 
legfontosabb. Lalalala-la, lalala, lalala. Miért jöttem én ide? Eliza 
néni még egy plédet teker a bácsi derekára, asztali lámpát tesz a 
zongorára, hogy jobban lásson. Miért jöttem én ide?”

-  Még egy kis linzert?
-  Köszönöm, fogyasztom.
„Miért jöttem én ide? Ezek a vékony, üvegszerüen áttetsző or

rok, elkocsonyásodó szemek, máj foltok . . . Hullafoltok! Az alko
nyaiban elmosódnak a színek, csak a körvonalak éleződnek ki. A 
kis lámpa kékeslilás vibráló szivárványcsíkkal nyaldossa körül a 
koponyákat. Koponyák! Aszott állakból kiteljesedő nagy, csontos 
homlokok, melyeken már pattanásig feszült a vékony, pergamen- 
szerű bőr. Kifejezéstelen, beesett szemüregek, a káposztaszagú, 
nehéz barna háttérből félelmesen elővillogó fémes csattogású mü- 
fogsorok. A mozdulatok. A gesztusok. A szeretetteljes odahajlá- 
sok . . .  De hiszen ezek már csontbillentyükre járnak, s a rugó, 
amely még mozgásba hozza őket, a megszokás. Csak a megszokás!

Vissza! Vissza! A szalon almaillata. Egy süvítve tovagördülő 
fotel. Ennek nem esik ki a lába? Danke schön, ne tessék lámpát 
gyújtani, úgyis hiába. A csontok már könnyen szeretnek. Haldo
kolni már csak egyféleképpen lehet. De addig? Addig? Az egyik 
nádszéken valami nyüszít. Linda!

-  Linda, hát nem ismersz meg?
-  Linda? Ja, Linda. Aber sie ist eine neue Hündin.
„Még a nevek sem változnak. Kutya -  kutya. Ember -  ember. 

Minek különbséget tenni? Fő a megszokás.”
Lalalalalala-la . . . lalala-la . . . lalala-la . . .
-  Er spielt noch immer. Ha egyszer elkezd, nincs hossza-vége.
A kert lompos tujái a hó alatt.
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-  Tessék csak visszamenni! Magam is kitalálok. Megfázik egy 
szál ruhában.

A szélfútta kapualj. Hol a kilincs?
Amikor felrántotta a súlyos tölgyfa kaput, rekedten felüvöltött 

a kolomp. Kint élesen, szemkönnyeztetően világolt a hó.
A Für Elise folyton ismétlődő, újrakezdődő, egymásba folyó, 

hullámzó, édeskés dallama valahonnan messze bentről, valószerűt
len tisztasággal. Diminuendo, kicsikém, diminuendo. Lágyan, hal
kan, finoman. Ne olyan erősen! Könnyedén. Gracioso. Csak köny- 
nyedén, graciózusan, még ha az ujjak merevek is. Csak ahogy a 
partitúra előírja. A partitúra fontos. A partitúra a legfontosabb.

(1972)
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KVÍZ

Az előtérben malomkeréknyire méretezett szegfücsokor. Piros
fehér cirmos virágfejek tömkelegé. Gong. Másik, a mennyezetről 
alácsüngő szegfűcsokor műértő kézzel vízcsepp alakúra formázva. 
Gong. Hatalmas, kerámiavázákban terpeszkedő újabb szegfű- és 
rózsacsokrok a színpad előterében is: egy . . .  kettő . . .  h a t . . .  tíz. 
Ismét egy gongütés.

A reflektor kör alakú fénypászmája most a szinpad jobb hátsó 
sarkába kúszik, ahonnan a főrendező láthatatlan jelére fölényes, le
zser és gyors léptekkel a játékvezető megindult a színpad közepe 
felé. Miközben a reflektor köríve híven követi, a nézőtérről felcsat
tan a megszokott udvarias, kissé lagymatag taps.

-  Tisztelt közönség, kedves tévénézők! -  A műsorvezető fod
rászhullámozta haja csillog a hajlakktól, tévéhez kendőzött arcán 
széles, erőltetetten közvetlen mosoly. Fémes csillogású, feltűnő vi
rágmintás, egybeszabott kezeslábasként ható különös öltözéke lát
tán irigyen sóhajtanak fel a terem chipset ropogtató kamaszai. Szé
les, színészies gesztusára pillanatnyi hatásszünet támad, majd a 
háttérben óriási mozgóbetűs fényreklám jelenik meg: Házaspárok 
vetélkedője, azaz Mennyire ismerjük egymást? A betűk sziporkáz
va vilióznak, a zene ütemére ki-kihunynak, majd ismét, szabályos 
időközökben hol pirosán, hol zölden, narancsszínben vagy ibolya
kéken izzanak fel. Tus. Gong. -  Kedves hallgatóink, kedves néző
ink, engedjék meg, hogy üdvözöljem önöket népszerű vetélkedő
sorozatunk immár hatodik nyilvános felvételezésén (taps), amikor 
is van szerencsém bemutatni két rokonszenves fiatal házaspárt -  
Hajdúékat és Takácsékat. . .  ( tap s). . . ,  akik a házaspárok mai ve
télkedőjén abból vizsgáznak majd, hogy mennyire ismerik (a mű
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sorvezető tréfás fintort vág) -  vagy nem ismerik -  egymást! Az el
ső házaspár Takács Jenő könyvelő és Takácsné Dobos Júlia hiva
talnoknő.

A reflektor sziporkázó sugárkévéje most, mintegy varázsütésre, a 
színpad bal hátsó sarkában terem. A rájuk zúduló, fehéren izzó fény
ben egy cingár, jelentéktelen külsejű férfi jelenik meg, kissé vaksin 
hunyorogva, egy pici, kecses, nadrágkosztümös asszonykával.

-  Megengednek egy kérdést? Mi okból vállalkoztak erre az ér
dekes feladatra?

-  Voltaképpen . . .  tulajdonképpen magam sem tudom. A . . .  ba
rátnőim is rábeszéltek -  mondja Takácsné, és egy reklámmosolyt 
küld a felvevőgépek felé.

-  És ön?
-  Én fogadásból. Látja ott az első két sorban azt a nevető társa

ságot? Azok a kollégáim, és mind nekünk szurkolnak.
Messziről fel is hangzik a lelkes biztatás: -  Hajrá, Takácsék! 

Hajrá, Takácsék! Ne hagyd magad, Jenci!
-  Nagyszerű, tehát fogadásból! Hanem tudja mit? Van egy aján

latom: mi ketten meg a fogadásra fogadjunk. Ha ön nyer a verse
nyen, én fizetek magának -  a dijával. Ha meg veszít, ön fizet 
nekem. Ugyancsak a d íjával. . .  illetve annak az összegében. All a 
fogadás?

Nagy nevetés, taps.
A terem végéből egy férfihang: -  Akkor én is fogadok vele!
A műsorvezető felemeli a hangját: -  Takácsék ellenfele a Haj

dú házaspár. Kérem, mutatkozzanak be a közönségnek!
Hajdúné, szárazon: -  Hajdúné Sípos Éva, laboráns.
-  Hajdú Géza pénzügyi ellenőr. Családi állapota (megjátszott 

búbánattal, karikírozva mondja): nős . . .
Derültség a közönség soraiban.
-  . . . s mivel a feleségem a női emancipáció híve, és tíz évvel 

ezelőtt tulajdonképpen ő kért meg engem és vett el férjül (még han
gosabb derültség), hadd tegyek itt most egy javaslatot neki: mától 
kezdve ne csak ő legyen Hajdúné Sípos Éva, hanem én is Síposfi 
Hajdú Géza . . .  Legyen meg köztünk a hőn áhított egyenlőség!
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Vihogás, dobogás, kiabálás s egy fütty. Kommentárok a távol
ból: -  Hülye! . . . Puszi-puszi, te cuki aranypofa! . . .  Jól adja . . . 
Hogy volt, hogy volt?! . . .  No mi lesz? Kezdjék már!

A műsorvezető arca ismét hivatalossá válik.
-  Megkérem a versenyzőket, hogy húzzanak sorszámot . . . 

Úgy, köszönöm, tehát az 1-es szám Takácséké, a 2-es Hajdúéké. S 
most foglalják el a helyüket. A B fülke a hölgyeké, az A az . . . 
az . . . elvtársaké. Tessék, a . . . hölgyeké az elsőbbség!

Hajdúné nyakába akasztja a B/2-es táblát. Egy gyanakvó szem- 
villanás a vetélytársnő felé: „Szép vagy, veszettül csinos vagy, drá
gám, de majd meglátom, hogy vágod ki a rezet a tudáspróbán. 
Vagy akkor is, jól bevált szokás szerint, megpróbálsz majd a férjed 
árnyékába húzódni?”

Takácsné tetszelegve a műsorvezetőhöz fordul segítségért.
-  Ne haragudjon, ezt a táb lá t. . . hogy is kell?
-  Szabad, asszonyom? Csak itt megnyomjuk, s már a nyakában 

is van a B /l-es tábla.
-  Nagyon köszönöm . . .  igazán kedves.
-  A kabinban ülők természetesen csak akkor hallanak engem, 

vagy a szomszédos kabinban ülőket, ha bekapcsoljuk ő k e t. . .  Ezt 
már, ugye, tudják a kedves versenyzőink, a kedves közönségünk, 
inkább csak a szokás kedvéért ismétlem . . .  Egyébként ők csak lát
nak bennünket, a kabinok tökéletesen szigeteltek . . . S most, ké
rem, figyeljenek! Kezdődik a verseny!

Gongütés.
-  Első versenyszámunk: Mennyire ismerjük egymást? Kérem, te

gyék fel a fülhallgatókat. Úgy. Jól hallanak? Tessék szólni, ha vala
mi nincs rendben . . .  Akkor kezdhetjük? Kettes kabin, figyelem! Ta
kács elvtárs, azaz AJ 1-es versenyző: Melyik a felesége kedvenc . .  . 
Ó, ezer bocsánat! Központ: kérem, kapcsolják ki a B kabint! Rend
ben, köszönöm, mehet. Tehát A/1-es versenyző: Melyik a felesége 
kedvenc színe?

„Julika kedvenc színe?” Az A/1-es versenyző nézi a feleségét. 
„Milyen szép asszony . . . Istenem, de szép még mindig! Ez nem 
öregszik egy cseppet sem. Senki sem mondaná, hogy már három
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nagy kamasz fia v a n .. . .  A kedvenc színe? Mi lehet a kedvenc szí
ne? Olyan régen nem beszélgetünk mi már. Lánykorában a pirosért 
rajongott. Igen-igen, emlékszem, sokáig egy piros, hosszú nyelű 
ernyőre fájt a foga. Ott porosodott a Progres melletti bizományi 
áruházban. Hatezer dinár volt az ára, pontosan annyi, amennyi az 
ösztöndíjam. Minden este elkorzóztunk a kirakat előtt, és én min
den alkalommal szentül megfogadtam, hogy mindjárt az első kere
setemből megveszem neki. Már állapotos volt, mire össze tudtam 
a hatezer dincsit kuporgatni. Ma is emlékszem rá. Hosszú-hosszú 
karcsú ébenfa nyele volt, s a fogóján parányi gyöngyház gomb. Ju- 
lika még rekkenő hőségben is mindig magával cipelte. Hej, de so
kat szekíroztam vele: »Kivan, lelkem, a feneked a ruhádból, de az 
ernyőd csakugyan a legelegánsabb egész Újvidéken.«”

-  A piros . . . Úgy emlékszem, a piros.
-  Igen? A piros? Nos, hadd ellenőrizzük a kedves feleségénél. 

Halló, központ! Kérem, kapcsolják a B fülkét! B /l-es versenyző, 
melyik a kedvenc színe?

-  A piros.
-  Nagyszerű, gratulálok! Egy pont a Takács házaspár javára! 

De menjünk tovább. A/2-es versenyző: Figyel? A kérdés: Felesé
ge nagy pénzösszeget talál az utcán. Véleménye szerint mit fog 
tenni: a) jelenti a rendőrségen, b) beteszi a bankba, c) az utolsó 
páráig elvásárolja?

Hajdú szinte gondolkodás nélkül rávágja:
-  Beteszi a bankba.
A nézőtéren derültség, a műsorvezető a feleséghez fordulva 

megismétli a kérdést, mire Hajdúné:
-  Elvásárolom.
Még hangosabb derültség.
-  O, ezek a férjek, ezek a férjek! Hiába, nehéz tudomány a há

zastársat a velejéig kiismerni. Hány éve is házasok?
-  Tíz éve -  mondja Hajdú rezignáltan.
-  Mi tizenhat -  mosolyog Takács.
-  Hogyan? Ilyen nagy volna a korkülönbség? -  kapja fel a fejét 

a műsorvezető. -  H ajói emlékszem, a bediktált adatok szerint alig 
van . . .
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-  Igen-igen. Hajdúnál egy évvel fiatalabb is vagyok -  siet a vá
lasszal Takács. -  Csakhogy, úgy látszik, én jobban féltein attól, 
hogy ha nem sietek, nem kapok feleséget. Amikor megesküdtünk, 
az asszonyom tizenhat éves volt, én tizennyolc . . . „Ezt nem kel
lett volna elmondanom. Julika mindig úgy szégyellte. Most is, ni, 
milyen mogorván mered rám onnan az üvegkalitkából. Pedig hát 
ebből, amit mondtam, még semmi sem következik. A nagyérdemű 
közönségnek a maga negyven új dináros helypénzéért ennyi untig 
elég. Az már egyáltalán nem tartozik rá, hogy mi azért kötöttünk 
szinte gyermekfővel házasságot, mert Lajoska már útban volt. Az 
se, hogy Julika annyira éretlen volt még, hogy írásbeli orvosi en
gedélyt kellett kérnie a házasságkötéshez. Meg hogy én akkor ma
radtam ki az egyetemről, és lettem szürke hivatalnok, pedig minden 
álmom az volt, hogy atomkutató legyek. Bizony-bizony. így volt. 
Kellett a pénz. Családapa lettem . . .  Ne félj, Julika, nem adlak ki. 
Pedig most itt lenne a kellő alkalom a bosszúra.”

-  Várt lány várat nyer . . .  mondja a közmondás. A többi -  eset
leg kvízt! -  szellemeskedik a műsorvezető. -  Kedves nézőim, a pil
lanatnyi eredmény tehát -  kérem, állítsák be a számjelzőt! -  1:0 a 
Takács házaspár javára.

Hajdú elgondolkozva nézi a feleségét. „Mennyire megváltozott ez 
az Éva. Ő, a nagy knikker, aki fogához vert minden garast, évekig 
maga vásárolta a cigarettámat, gyufámat, csakhogy ne kelljen zseb
pénzt adnia, és a kétnapos vidéki kiutazásokra is holmi zsíros és lek
város kenyerekkel bocsátott útra. A haverok összeröhögtek a hátam 
mögött, amikor délben, mialatt ők kisvendéglőkben ebédeltek, boroz- 
gattak, valami átlátszó ürüggyel mindig a kocsiban maradtam. Most 
úgy költi a pénzt, mint a megveszekedett. Kozmetikushoz, masszőr
höz jár (no, sokat is segít már rajta!), a legdrágább szabónál varrat. A 
jó múltkor megszámoltam a kalapjait, turbánjait . . . Ennyi kacat! 
Nem tudom: a nehezen, keservesen megszerzett anyagi jólét vetkőz
ted ki így önmagukból az embereket? Vagy ez már az öregedés jele?

-  S most a hölgyeken a sor. Reméljük, ők nagyobb sikerrel jár
nak. Kedves B /l-es versenyző, egy egyszerű kérdés: Mi a férje 
kedvenc étele?
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Takácsné örömében az ajkába harap, tekintete összevillan a fér
je  tekintetével, majd diadalmasan, szinte gondolkozás nélkül ki
vágja:

-  A töltött káposzta.
-  A töltött káposzta? Nincs is rossz ízlése. Ugye, kedves néző

im, mi is szívesen elfogadnánk egy kis jó házi töltikét belefőzött 
orjával és sok-sok vastag, savanyú tejfellel? Hű, szinte összefutott 
a nyál a számban! -  A műsorvezető erőltetett fesztelenséggel „ne
vet”: mutogatja szabályos fogsorát a tévékameráknak. -  No, de el
lenőrizzük: Takács úr, mi a kedvenc étele?

-  A töltött káposzta. -  Takács lehajtja a fejét.
-  Bravó! Kettő nulla tehát a Takács házaspár javára. Kezd a 

verseny izgalmassá válni. Ugye, jól tippeltem, hogy az asszonyok 
majd egy kis életet hoznak ebbe a versenybe?

A műsorvezető jókedvűen enged egy leheletnyit a nyakkendő
jén. Takács és Takácsné ajkán halvány mosoly. Mintha nem is örül
nének igazán a jó pontnak.

„Milyen jó, hogy megbeszéltük előre, egyes várható kérdések
re mit válaszolunk. Ez Jenő ötlete volt. Nem mondom, néha mo
zognak a klikkerei. Tényleg, mi is a kedvenc étele? A jó  ég tudja. 
Ezt a káposztát csak úgy rávágta, mert könnyű megjegyezni. Mi
kor összekerültünk, ettünk, ami éppen akadt. Hetekig száraz kosz
ton tengődtünk. Egy-két hónapra, igaz, becsempészett az egyetemi 
menzára, ketten ettünk az ebédblokkján. Azután, hogy kimaradt a 
fakisról, és dolgozni kezdett, megint rettenetesen takarékoskod
tunk, rántott leveseztünk, meg a krumplit variáltuk: krumplileves, 
héjában főtt burgonya, krumplifőzelék . . . Pfuj, azóta se bírom a 
pityókának még a szagát sem. Tényleg, ugyan mit szerethet? Sose 
kérdeztem meg. Pedig most már késő. A gyomra kampec, mondta 
a kisdoktor . . . Hü, de stramm pasas volt az, anyám! Micsoda 
vállak, micsoda muszklik! Igen, mikor kijött az elvonókúráról, 
mondta a kisdoktor, hogy a gyomrának vége, az ital tökéletesen el
intézte.”

Takács szórakozottan befelé nevet. „Ugye, jó hogy előre megbe
széltük az esetleges válaszokat? Azért remek hecc lett volna, ha
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benne hagylak a pácban, és elnézem, mint ötölsz-hatolsz, találgatsz. 
Én tudtam volna, melyik a te kedvenc ételed. Elégszer főztem, sü
töttem meglepetés-ebédeket, meglepetés-vacsorákat, amikor még 
főzni sem tud tál. . .  és akkor is, amikor végre már te is dolgoztál. A 
kedvenc slágerénekeseidet is ismerem. A kombinéd számát. A kö
römlakkod színét. A fogkrém- és cigarettamárkáidat. . .  csak a gon
dolataidat nem ismerem már. Azokat újabban elrejted előlem . . .”

-  B/2-es versenyző, itt az alkalom a szépítésre. Ha férjével sé
tára indul, és útközben megpillantanak egy rendkívül csinos nőcs- 
két, férje: a) tudomást sem vesz róla, b) megjegyzést tesz rá, és fel
tűnően utánafordul, c) titokban fordul hátra? Raj-ta! Figyelmezte
tem, mérjük az időt, egy perc áll a rendelkezésére!

Hosszú, kínos csend. Hajdúné szemét elönti a könny, s ettől ma
ga is megretten. Merőn a mennyezetre bámul, mintha erősen gon
dolkodna, mert attól fél, ha lehunyja a szemét, nyomban kicsordul
nak a pillái alól, s barázdát vonnak a gondosan kifestett arcán. 
Zsebkendőt használni feltűnő volna, meg a La Bella Nussy szem
pillafestéket is elmázolná. Kendőzött nőnek tilos sírnia. Pláne, ha 
tévékamera előtt, ezernyi kíváncsi szem kereszttüzében ül. Ez a 
buta érzékenység! Legszívesebben belecsípne saját magába. Hon
nan is sejthetné ez a piperkőc műsorvezető, mennyire az elevenére 
tapintott? A férje tekintetét keresi, de az éppen a partnernőjét fixí- 
rozza. Ettől elfogja a pulykaméreg. „Még itt sem nyugszik? Hát 
még itt is csak engem akar megszégyeníteni?”

-  Feltűnően utánafordul . . .  -  mondja fuldoklón.
-  Ó! Hajdú úr tehát vérbeli Don Juan. A felesége viszont, úgy 

látszik, jó emberismerő, s egyben modem asszony is, aki a semmi
ségből nem csinál ügyet. Gratulálok, asszonyom!

-  . . .  és megjegyzést is tesz . . .  -  Hajdúné nehezen lélegzik.
-  Ez azért már túlzás! Ez tréfa volt, ugye, asszonyom? Igaza is 

van. Nem kell semmit halálosan komolyan venni. Végeredmény
ben ez a mai vetélkedő -  játék. De lássuk, mit mond az A/2-es ver
senyző. Ha feleségével sétára indul, és útközben . . .

Hajdú szenvtelen arccal hallgatja végig a kérdést, a feleségére 
pillant, elmosolyodik, töpreng.
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-  Titokban pillantok vissza -  mondja végül alamuszi mosollyal.
A közönség tapsol, a nyolcadik sorban néhányan -  tetszésükje

iéül -  ütemesen dobogni kezdenek.
„A hülye! Nekik hazudik. Nem merted, ugye, bevallani az iga

zat? Azt, hogy már egy évtizede a nőügyeiddel eszed az életemet. 
Melyik asszony volna még képes rá elviselni, hogy reggeltől estig 
azzal traktálja a saját férje, melyik nőnek van a legszebb csípője, 
keble a vállalatban, hány müfoga van és hányas számú, milyen szí
nű alsóneműt visel? És melyik feleségnek játsszák még el otthon, 
hogy az ismerősök asszonyai hogyan riszálják, kelletik magukat 
neki, kinek milyen a járása, az ölelése, a csókja . . .?”

-  A válaszok, sajnos, eltérnek. Az eredmény tehát marad 2:0 a 
Takács házaspár javára. S most, kedves nézőink, amíg a verseny
zők kissé kifújják magukat, öt perc reklám.

A rendező intésére az operatőr közben a színpadról a vidáman 
mocorogni kezdő közönség felé fordítja a felvevőgép lencséjét.

-  Nézd ott a második sorban azt a cukibabát! Nem látod? Most 
éppen a cukorkás fiút inti oda magához. Vigyázz: gro plán! A nézők 
szeretik képernyőn látni az ilyen bamba-szende szőkeségeket . . . 
Most pedig kapcsoljuk a reklámműsort.

Felharsan a reklámzene, majd a bemondó hangja:
-  Vásároljon Lisca alsónemüt! A Lisca alsónemű tartós, szép és 

elsőrendű minőségű. A Lisca . . .
Takácsné Hajdúnéhoz hajol.
-  Te Éva, láttad már a Lisca legújabb termékét? Elöl kapcsol

ható melltartó. Nagyon praktikus. Nekem már kettő is van. Ha aka
rod, a cécó után megmutatom.

-  Köszönöm, Juli. Tudom, legszívesebben Gézának mutatnád 
meg, de abból nem eszel! Hiába mesterkedsz. Ez a hülyeség is, 
hogy éppen ti keltek versenyre velünk, csak a te ötleted lehetett. 
Pedig, drágám, ami az agymunkát illeti, Jenő nélkül te egykettőre 
kapitulálnál.

-  Vigyázz, mindjárt bekapcsolják a mikrofont! -  Takácsné csá
bos sztármosolyt küld a láthatatlan közönség felé, pózba vágja 
magát.
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-  Nem érdekel. Tulajdonképpen már semmi sem érdekel. Bele
fáradtam ebbe a sziszifuszi harcba. Nem érdemli meg azt egy férfi 
sem. De az mégis piszokság, hogy éppen a legjobb barátnőm . . .

-  Tévedsz! -  sziszegi hangfogóval a kis fekete. -  Sosem voltam 
a barátnőd, te is jól tudod, hogy a barátságot csak a te Gézád eről
tette. Hahaha! A híres Hatos Fogat!

A bemondó hangja lassan kiúszik:
-  El ne feledjék tehát: Lisca alsónemü minden időben!
Gong.
A műsorvezető visszatér, kiáll a rivalda elé, és sztentori hangon 

bejelenti a folytatást.
-  Házaspárok vetélkedője. Mennyire ismerjük egymást? Máso

dikforduló! . . . Kedves versenyzők, kipihenték már magukat? Ak
kor lássuk az újabb kérdéseket! A /l-es versenyző: Orvos szakértő
ink a nap huszonnégy óráját általában a következőképpen osztják 
be: nyolc óra munka, nyolc óra alvás és nyolc óra szórakozás. Ön 
szerint a kedves felesége hogyan osztaná be a napot, illetve melyik 
állna nála az első, melyik a második, és melyik a harmadik helyen?

-  így: szórakozás, alvás, munka . . .
Nagy nevetés. Hajdú Takács fülébe súgja:
-  És te azt hiszed, Juli ezt így simán bevallja?
-  Azt csak bízd rám! -  Takács idegesen megtörli a szemüvegét, 

majd, miközben a műsorvezető a feleségének ismétli meg a kér
dést, csontos ujjait alig észrevehetően, táncosán megbillegeti az 
asszony felé, majd behunyja a szemét, és tüntetőén ásít. Az asz- 
szony élénken figyeli, s nyomban kapcsol.

-  Szórakozás, alvás, munka -  sorolja némi műtöprengés után 
Takácsné, majd jól megjátszott szégyenlős szendeséggel lesüti a 
pilláit.

-  Hát ez nem igaz! Bravó! -  harsog elragadtatásában a műsor
vezető. -  Önök aztán csakugyan úgy ismerik egymást, mint a te
nyerüket! Ez aztán a mintaházaspár! Kedves nézőim, 3:0 tehát a 
Takács házaspár javára!

„Most kicsúfolsz mások előtt, amiért szeretek szórakozni. Pe
dig te még nálam is jobban szereted a társaságot. Kinek az ötlete
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volt a Hatos Fogat is? Akkor már jól kerestél, de a fél fizetésed 
mindig italra, lemezekre, traktákra ment el. Én akkor még szeret
telek. Igen, azt hiszem, akkor még szerettelek . . . Olyan kislány 
voltam még, tejó  ég, olyan mamlasz! Nem is voltam tudatában an
nak, mit akarsz a Nagy Játékkal. Én valóban csak játszottam, és 
örültem, hogy olyan jól szórakozol, amikor összevissza cseréled a 
Hatos Fogat tag ja it. . . Hangulatvilágítás. Összebúvás, tánc a sötét 
előszobában. Sztriptíz a konyha tányér alakú villanymelegítője 
e lő tt. . . Játék volt csupán, hidd el, csak játék . . . Borzongató, újat 
ígérő játék. Még én haragudtam Évára, amikor váratlanul jelenetet 
rendezett, és ők ketten kiváltak a csoportból. Mentette a Gézuká
ját. »Játékrontók!«, mondtad bosszúsan, pedig te még nagyobb já 
tékrontó vagy, szívem, mert pontosan azóta iszol ilyen féktelenül, 
amióta bebeszélted magadnak, hogy a csonkán maradt Hatos Fo
gatnak én lettem a legszenvedélyesebb versenylovasa. És igazad 
volt. Megtanítottál rá, hogy rajtad kívül más férfi is van a világon, 
és én jó tanítványod voltam. Megszerettem a férfiakat. Nem tűröm, 
hogy szemrehányást tegyél!”

Takácsné a mikrofont bámulja.
-  Természetesen a Hajdú házaspár még egyenlíthet, minden le

hetőség adva van. Hajdú elvtárs: Ki a felesége kedvenc színésze?
Hajdú kelletlen fintort vág, tanácstalanul ráncolja a homlokát, 

aztán megvonja a vállát, és kapásból mond egy nevet:
-  Marcello Mastroianni.
Minden szem Hajdúnéra szegeződik. Az asszony arca kigyúl, 

mert érzi, a férje ezt úgysem találhatta ki.
-  Leslie Howard -  suttogja olyan elhalón, hogy a műsorvezető

nek utána kell kérdeznie. Nem is érdekli már az újabb kudarcukon 
felcsattanó hahota. A szőke, légies, áttetsző kezű színészt látja ma
ga előtt, s közben egy másik kezet érez az ölében: tapogatózó, is
merkedő, gyáván durva ujjakat, amelyek az ő számára a szerelmet 
hozták el. Az Elfújta a szél édeskés romantikája és Géza vad csók
jai utána a Duna-hídon, miközben a korlát kísértetiesen nyikorog a 
hátuk mögött, s a rozoga hídtest mint játékpalló leng a szélben. 
„Kinevetsz, hogy divatjamúlt slágereket dudorászok, ócska, régi
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filmeket újra és újra megnézek. De hisz én téged kereslek minden
ben. A kisfiús, szemtelen mosolyodat, a puha, sovány kis arcod, 
amelyet olyan elkeseredett szenvedéllyel karcoltál fel mindennap a 
borotvával, mégis hamvas maradt és lányos . . .  A régi, rajongó 
hangodat keresem bennük. A hangzatos, fellengzős mondatokat, 
lelkes fogadkozásaidat világmegváltó terveidről. Mert te eltűntél 
valahol a nagy pénzhajszában, s ez az elhízott, maga-megelégedett 
üzletember, aki itt maradt, s formabontó kiállítások helyett mély
hűtött borsókonzervek címkéin pepecsel naphosszat, napidíjakkal 
manipulál, pincérlányokat hajszol, és esténként a Figuráé veneris 
pózait kényszeríti rám -  olyan idegen nekem.”

-  Huh, megsülök. Neked nincs meleged? -  súgja Hajdú a „ka
bintársának”.

-  Az eredmény még mindig 3:0. -  A játékvezető izzad, nem 
tudja, mivel élénkítse fel az ellaposodással fenyegető vetélkedőt. -  
B /l-es versenyző, a kérdése: Mire legbüszkébb a férje?

-  Az eszére -  és Julika lebiggyeszti az ajkát.
-  A feleségemre. -  Takács mosolya torz, nem figyel az ered

ményjelző táblára, a felesége arcát fürkészi: mit szól a kijelentésé
hez? A domború üvegkalitka vastag üvege mögött az asszony vo
násai most szokatlanul lágyak, aranylón sötét arcbőrén -  talán az 
izgalomtól -  enyhe pír játszik. Látszólag közönyösen nézegeti 
gyöngyház fényűre lakkozott kissé lapos körmeit, majd felveti a 
fejét, farkasszemet néz a férjével. Tekintete kihívó, megvető, de a 
reflektorok kereszttüzében villogó üveg csak a csillogását továb
bítja, a gúnyosan felvont szemöldök élét elveszi, a vérbő, élveteg 
ajkak nedves csillámlását megduplázza. Takács megszállottan né
zi. „Lehetséges, hogy még nincs mindennek vége? . . .  Ha újra ked
ves lennék . . .  ha még kedvesebb lennék hozzá . . .”

-  S végül második fordulónk utolsó kérdése. B/2-es versenyző: 
Hányas kalapot hord a férje?

-  Nem hord kalapot. Hajadonfőit jár . . .  vagy, nagy ritkán, sap
kában.

-  Hm. Hajdú úr, hányas kalapot hord?
-  Nem hordok kalapot.
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-  Konzultálnom kell a zsűrit: teljes értékűnek fogadja-e el a vá
laszt? Igen? Nos, akkor, kedves nézőink, második fordulónk 3:1 -es 
eredménnyel ért véget a Takács házaspár javára.

Taps.
-  Következik a harmadik forduló, a jól ismert Mesét mesélek 

vetélkedő. Felkérem a játékosokat, hogy hagyják el a kabinjukat, 
és foglalják el a helyüket kerékasztalunknál. Figyelmükbe aján
lom, hogy mindig hajoljanak közel a mikrofonhoz, nehogy vala
melyik túl halkan kiejtett szó félreértésre adhasson alkalmat. A 
szabályokat, ugye, ismerik, felesleges elismételnem? Vagy mégis, 
a közönség kedvéért: aki a versenyzők közül kifelejti vagy felcse
réli a szófüzér valamelyik szavát, kiesik a játékból. Kitűnő, szóra
koztató memóriajáték. Elkészültünk? Igen? Nagyszerű. Kedves 
Takácsné, kérem, kezdje el!

A szép, fekete asszony dacosan felveti a fejét, tekintete sugár
zón villámlik körbe.

-  Szeretni . . .
-  Szeretni kell . . .  -  Hajdú cinkosan mosolyog vele össze.
-  Szeretni kell, de . . .  -  Hajdúné fáradt arcán lázrózsát nyílik a 

harag. Orrcimpái veszélyt szimatolón remegnek. Mi az, ezek elöl
ről kezdik a régi játékot? Nem volt nekik elég, hogy a Hatos Fo
gatból ketten már áldozatul estek a Nagy Játéknak?

-  Szeretni kell, de m iért. . .  -  fordítaná tréfára a mondat készü
lő élét Takács.

-  Szeretni kell, de miért, ha . . .  Takácsné hanyag, számító moz
dulattal igazít egyet rakoncátlan hajfürtjein. Áttetsző anyagból 
varrt blúzának -  kosztümkabátját időközben levetette -  dús redőjű 
ruhaujja alól kívánatosán sejlik elő formás, bársonyos karja. Hajdú 
nem is állhatja meg, hogy közelebb ne hajoljon, s egy láthatatlan 
pihét óvatosan le ne vegyen róla.

-  Na, Gézu . . . vidd innen a kezed!
-  Szeretni kell, de miért ha te . . .
-  Szeretni kell, de miért ha te már . . . „Ez a megaláztatás! Min

dig ez a megaláztatás. Mindig, minden nő kellett neki. S ha leg
alább eltitkolta volna, de szinte kéjelgett benne, hogy kisded játé
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kait mindig előttem űzze. Pedig én faragtam belőle embert. Ha én 
nem vagyok, ma nincs házunk, szőlőnk, villánk, autónk és bankbe
tétünk. Amikor összekerültünk, már négy éve állásban volt, de 
amikor összeszedte hónapos szobájában a holmiját, nem volt több
je két öltönynél, három rojtos szélű ingnél, néhány harisnyánál és 
egy gitárnál.”

-  Szeretni kell, de miért, ha te már nem . . .  -  Takács hirtelen 
heves vágyat érez ahhoz, hogy valamit megigyon. Az utóbbi idő
ben már egyre kevésbé képes türtőztetni magát, s a hivatalból is 
szinte óránként leszalad valamilyen ürüggyel a büfébe. A büfés 
már ismeri, a sank mögött konyakot önt a limonádéjába, úgy teszi 
rezzenéstelen arccal a pultra . . . Takács idegesen nyalogatja a szá
ja szélét, aprókat, szárazakat nyel.

-  Szeretni kell, de miért, ha te már nem tudsz . . .
A műsorvezető zavartan figyel az egyre jobban nekitüzesedő 

játékosokra. Mi történik? Ismernék ezek egymást?
-  Szeretni kell, de miért, ha te már nem tudsz m á s t. . .  -  mond

ja Hajdú. A felesége enyhén tokás, agyonpúderezett arcán apró pi
ros foltokban üt ki az izgalom, az álla fehéren remeg, s hirtelen 
megmutatkoznak a mindig gondosan, csipesszel kiszedegetett ba- 
juszszálacskák újabb ütköző, makacs sörtécskéi. Tejó ég, ez mind
járt sírva fakad!

Julika egyre inkább a helyzet magaslatán érzi magát. Szemmel 
láthatóan füzetlen kebleit müértően az asztallaphoz támasztja, 
hogy mindenkinek megakadjon rajtuk a tekintete, s miközben fel
sőtestét enyhén riszálja, hogy minden porcikája szinte dallamosan, 
ütemesen hullámzani látszik, diszkréten szemezik Hajdúval, a mű
sorvezetővel, a közönséggel és a férjével, akin váratlanul erőt vesz 
az idegbajos remegés, úgyhogy ökölbe kell szorítania a kezét, ne 
látsszanak vitustáncot járó ujjai, véreres szemével azonban, amely 
alatt szabályos időközökben meg-megrándul egy kékes idegnyúl
vány, kitartóan bámulja Évát és a feleségét.

Hajdú egyszeriben unni kezdi őket. „Ti kergettétek a halálba 
Editkét, hát csak játsszátok végig kisded játékaitokat -  de nélkü
lem!” -  és elnéz Julika bűvös pillantása fölött.
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-  Szeretni kell, de miért, ha te már nem tudsz mást, csak . . . -  
suttogja Hajdúné.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

szenvedést. . .
11 ii ii ii ii ii ii ii ii ii n  . . .

ii ii ii ii n i !  ii ii ii ii ii unal
mat . . .

-  Szeretni kell, de miért, ha te nem tudsz mást, csak unalmat és 
szenvedést . . .  -  Hajdúménak összeszorul a torka, alig bírja a sza
vakat kinyögni. „Micsoda humbug! Csak főzöd azt a sok nőt. Mind 
azt hiszi rólad, hogy te vagy a város első versenylovasa, de én tu
dom -  én sajnos tudom - , hogy már régen csak a szád jár és csak 
egyre megalázóbb perverzitásokkal vagy képes felszítani magad
ban a vágyat. . .  És még így is kellesz. Mindenkinek kellesz. Nem 
értem, nem értem! Hát még a roncsaid sem maradhatnak csak az 
enyémek?”

-  Pardon, pardon! Kérem egyeztetni a bírálóbizottság vélemé
nyét! -  A műsorvezető sietve lép közbe. -  Ha nem csalódom, ki
maradt a már szó, és felcserélődött a szenvedés és az unalom. Ho
gyan? A bizottság is így találja? Akkor, legnagyobb és őszinte saj
nálatunkra, Hajdúné, azaz a B/2-es versenyző kiesett a játékból. 
A /l-es versenyző, kérem, kezdjen új mondatot!

Takács arcán alig titkolt széles mosoly. Tulajdonképpen csak 
azt sajnálja, hogy Hajdúné és nem Hajdú, a régi rivális esett ki. -  
Sajnálom, Évuci -  súgja melegen a távozónak, és Hajdú felrezzen 
erre az „Évucira” .

„Nem, Éva akkor sem vállalta igazán ezt a párost . . .  se azt a 
másikat, Gáborral. Ő nem volt képes ilyesmivel játszani. Jenő nyil
ván ezért orrolt meg először, és lett Editke párja. Akkor cseréltek. 
Vagy . . . lehetséges, hogy csak előttem adták a szendét?”

-  Nem . . .  -  mondja Takács, és egészen közel hajolva szinte Haj
dú arcába suttog. -  Nem, barátocskám, itt nem fogsz ám úgy csőbe 
húzni, mint a vállalatban. Itt nem nő a főnök, akit, holmi zsíros pré
mium reményében, körül lehet udvarolni. Itt magadnak kell majd 
kikaparnod a gesztenyét, de figyelmeztetlek: kíméletlen leszek!
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-  Kérem, folytassák! És ne suttogjunk közben!
-  Nem . . .  -  kezdi Takács.
-  Nem hiszek . . .
-  Nem hiszek nektek . . .  -  Hajdú hangfogóval közli a házaspár

ral: -  Tudjátok, hogy Editke férjét hamarosan kiengedik?
-  Nem hiszek nektek se . . .
-  Nem hiszek nektek se, mert . . .  -  Hajdúné, félhangosan, ka- 

céran a műsorvezető felé: -  Egyetlen férfinak sem! Még a műsor
vezetőnek sem!

A játékvezető ágaskodni kezd, mint a jó csődör, szeme sárgán 
villan, és mohón tapad az áttetsző kelme alatt feszülő két kihívó 
halomra. Azután észbe kap, és hanyagságot tettetve egyensúlyoz a 
cipősarkain. -  Nagyszerű! . . . Milyen szellemes . . .  -  mondja lát
ható zavarában nyeglén kacarászva.

-  Bizony, kirepült a madárka . . .  -  suttogja Hajdú, majd észbe 
kapva, hogy soron van: -  Nem hiszek nektek se, mert nem . . .  Je
nő, te vagy soron.

Takács rázza a fejét, közben mérgelődik. Minek is tagadja? 
Idestova fél éve már, hogy Juli a víkendházukban húzódott meg. 
Amióta beálltak a hidegek, egyre többet gondol rá. Hogy nem ve
szi csak meg ott kint a hideg? Hiszen ott fűteni sem lehet! És le
hetséges volna, hogy már a gyerekei sem érdekelnék? Hónapok óta 
ha kétszer volt odahaza. Dezsőké születésnapjára is csak csomagot 
küldött. Igaz, sosem tengett túl benne az anyai érzés. Amikor a lur
kók még pólyások voltak, akkor is ő, az apjuk mosta a pelenkáikat, 
tanította őket járni, beszélni. De hiszen ő mindig büszke is volt rá, 
hogy a felesége modern asszony, nem rabja a fakanálnak és a tra
dícióknak. Editkét, aki pedig miatta ugrott le az emeletről -  ha 
csakugyan magától ugrott le . . .  a bíróság szerint Gábornak nem 
volt benne „bizonyítottan” kanala - ,  szóval Editkét kicsit mindig 
megmosolyogta. Sohasem értette, hogyan vehette ennyire komo
lyan a játékukat. Unta az örökös nyafogását a szerelemről, unta a 
ragaszkodását, a makacs, vad hitét, a megingathatatlan bizalmát. 
Hetekig azt bizonygatta megszállottan, hogy válni akar, válni kell, 
nem akar többé bujkálni, hanem tisztán, bátran és csak az övé len
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ni. Brrr! Micsoda ósdi, túlhaladott eszmék! Alig tudta türtőztetni 
magát: „Mondd, elment az eszed? Tönkre akarsz tenni? S éppen 
most, amikor előléptetés előtt állok?!” Hát még az milyen cifra 
volt, amikor Editke egyszeriben azért kezdett könyörögni, hogy azt 
mondja, gyereket szeretne tőle, minden vágya az, hogy az ő gyere
két fogadja magába! Szent Habakuk! Megkergült ez az asszony? 
Hiszen már nekik is, Editkééknek is egész sereg gyerekük volt. Mi 
a fenének még egy? A szeme közé kacagott, és visszaküldte Gá
borhoz, a férjéhez. Szerelem! Hűség! Holtomiglan-holtodiglan! Az 
élet egy szép játék, amelynek főszabálya, hogy nem szabad túlsá
gosan komolyan venni. -  Nem hiszek nektek se, mert nem akarok! 
-  vágja oda végül dühösen, a felesége viszont, a műsorvezető inté
sére, ügyes fordulattal folytatja a befejezettnek látszó mondatot:

-  . . . ugyanis . . .
-  . . . ugyanis az egész . . .
-  . . . játék . . .  -  mondja ki előbbi gondolatát Takács, közben

lehajtja a fejét. „Nem tudom elhinni, hogy végleg elmegy! Hiszen
az életemet adtam érte. A karrieremet, a tehetségemet. Nem: a Ha
tos Fogatból senki sem tudott játszani! Editke rossz színész volt, 
azt hitte, csak egy igazi szerep van a világon, s azt mindenáron vé
gig kell, agyon kell játszani. Géza ripacs volt, kapkodó. Minden já 
tékba csak belekóstolt, s abban lelte kedvét, hogy összekuszálta a 
szálakat. Tulajdonképpen abból állt a játéka, hogy más játékát ron
totta. Éva és Gábor önzőknek bizonyultak. Két kézzel kapaszkod
tak a saját bábujukba, s toporzékoltak, vinnyogtak, ha hozzájuk 
mert valaki nyúlni. Gábor, lám, a magáét még el is dobta. S ugyan 
miért? Csak azért, mert más is babázott kicsit vele? Furcsa szerzet 
volt mindig ez a Gábor. Mindig kirítt a társaságból, pedig úgy igye
kezett szegény feje. Valóban, sokáig igyekezett. Vajon miért nem 
tudott soha igazán hozzánk hasonlóvá válni, asszimilálódni? Talán 
túl kemény volt, túl magának való. H ajói meggondolom, sohasem 
tartozott igazán hozzánk . . . Nem, közülünk senki sem tudott iga
zán játszani, csak én . . . Hát -  Julika? Őt máig sem tudom megér
teni. Mindig azt hittem, ő lesz a legjobb tanítványom. S most ép
pen ő hagy cserben. Kiugrik a játékból ”
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-  Nem hiszek nektek se, mert nem akarok, ugyanis az egész já 
ték, sajnos . . .

Hajdú eddig az első sorok kis, hasított szoknyás fruskáit fixí- 
rozta világfias, kissé lenéző kíváncsisággal. Némi habozás után 
egy kis pisze orrú vörösnél állapodott meg, s örömmel nyugtázta, 
hogy az is egyre gyakrabban pillog feléje. Csak sokára támadt 
benne némi kétely. Hátha a kis pisze nem is őt nézi? Huncut pil
lantása mint holt tárgyon átsiklik felette, s valahova a háta mögé 
tapad. De hát van ott valaki egyáltalán? Félfordulattal oldalt pis- 
lantott. Nem, a műsorvezető távolabb áll. Csak nem . . . csak nem 
ez a zöldfülű, kócos kölyök, aki a táblára a vetélkedő pillanatnyi 
állását rögzíti . . . csak nem ez a kis senki váltja ki azokat az elra
gadtatott pillantásokat? Keserűségében majdnem az ajkába harap. 
„Öreg kandúr vagyok én már. Lassan be kell látnom, hogy nem va
gyok már versenyképes. Az ilyen csitriknek már a két diplomám, 
sőt talán még a bukszám sem imponál.” Először érez valami ho
mályos, szánakozó hálafélét a felesége iránt. Szegény Éva! Az 
még változatlanul a régi szívrablót látja benne. Megfeledkezik a 
lumbágójáról, a bütykeiről, a pocakjáról, és a lelkét kimérgelődi az 
örökös féltékenykedésben . . . Rezignáltan kíséreli megismételni a 
csak fél füllel hallott mondatot: -  Nem hiszek senkinek, mert nem 
akarok . . .

-  Ó, pardon! -  vág felélénkülve, s kissé fontoskodva közbe a 
műsorvezető, aki eddig majdhogynem ásítozva figyelte a már is
mét meglehetősen lagymatag játékot. -  Az eredeti mondat így 
hangzik: „Nem hiszek nektek se, mert nem akarok, ugyanis az 
egész játék, sajnos . . .” Sajnálom, játékszabályaink értelmében 
Hajdú néptárs kiesett, s ezzel a Takács házaspár győzött. Engedjék 
meg, hogy gratuláljak: önök nemcsak kiváló memóriáról tettek ta
núságot, hanem arról is, hogy behatóan, egész apró részletekbe 
menően ismerik egymást. Úgy, ahogyan csak azok ismerhetik, akik 
már nagyon régen együtt vannak, és nagyon-nagyon szeretik egy
mást. -  A műsorvezető meghatódik, rövid időre valósággal kiesik 
a szerepéből, s egyre csak szorongatja Takácsék kezét. -  Az ilyes
mi ma már nagyon ritka . . .  Ez a hajszolt életmód . . . Meg kell ezt
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becsülni. -  Mint a győztes ökölvívókét, felemeli, és a közönség fe
lé meglengeti Takácsék karját. -  Kedves nézőink, kedves közön
ség, íme egy házaspár, íme két ember, aki szinte együtt lélegzik, 
akinek a szíve egyszerre dobban, s aki a másik minden gondolatát, 
érzését úgy éli át, mint a sajátját! -  A műsorvezető szemében 
könny csillog. -  S most engedjék meg, hogy ünnepélyesen átnyújt
sam televíziós társaságunk ajándékát: két repülőjegyet a tengerpar
tunkra és egy-egy kéthetes nyaralásra szóló csekket. Jó pihenést, és 
jó szórakozást kívánunk mindkettőjüknek!

Takácsné csábmosolyt küld a kamerák felé, és igyekszik úgy 
állni, hogy feszülő keblei minél hatásosabb szögben jussanak kife
jezésre. Közben, még mindig a tévékameráknak pózolva, odasúg
ja  a férjének:

-  Holnap beadom a válókeresetet. Hidd el, nincs értelme tovább 
csümi-csavami a dolgot. -  Gúnnyal: -  Nem panaszkodhatsz, az 
utolsó kérésedet teljesítettem. Látod, mára még vállaltalak, és te 
megnyerted a fogadást: a mai verseny győztesei mi vagyunk!

Takács -  a fényképészek kereszttüzében -  kényszeredetten mo
solyog. Ö is a foga közt szűri:

-  A gyerekeket nem adom!
Takácsné furcsa, csodálkozó fintort vág.
-  Endre . . .  az új haverom, de alighanem most befut nálam . . . 

szóval, Endre nem is vállalná őket. Tudod, ő még legényember, és 
azt mondja, nem volna igazságos, ha egyikünk ilyen „hozományt” 
vinne a házasságba, a másik meg üres kézzel jönne. -  Elgondol
kozva mondja: -  Nagyok már a fiúk. Majd meglátod, meglesztek 
ti egymással! -  Hirtelen a műsorvezetőhöz fordul, aki eddig a so
rukra váró újságírókkal tárgyalt, és a feltóduló, virágcsokrokkal 
hadonászó közönséget igyekezett tisztes távolba szorítani, halkan: 
-  Mondja, ezt az iz é t . . .  ezt a repülőjegyet meg a csekke t. . .  be 
tudná nekem pénzre váltani?

A műsorvezető megütközve méri végig, először nem érti, az
után, a férj viaszsárga arca láttán fokozatosan döbben rá, miről is 
van szó. Észbe kapva, szapora szóval kezd könyörögni: -  Hogyan? 
Nem értem, miről van szó. A csekkeket? Ja, nem mind a kettőt,
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csak az egyiket? . . . Vagy úgy. Értem . . . Mindent el lehet intézni, 
kérem, csak, könyörgöm, ne itt, ne most, a nézők előtt. Nagyon 
rossz reklám lenne, higgyék el! Gondoljanak sorozatjátékunk jövő
jére! Ha már vállalták, játsszák végig a szerepüket!

Hajdúné túláradó, megjátszott szívélyességgel gratulál: -  Hát 
akkor gratula és puszi-puszi!

Hajdú széles vigyorral rázza a győztesek kezét: -  Julika, hadd 
szorítom meg a kezeteket . . . Hát bizony, ilyen összhangban élő, 
boldog házaspár kevés akad itt Vajdaságban! -  S tódítva: -  Sőt, az 
országban . . .  de azt hiszem, az egész földgolyóbison sem!

A műsorvezető pléhpofát vág, s „Mindent a műsorért!” jelszó
val odatartja a mikrofont Takácsék elé: -  S most megkérem a győz
teseket, árulják el kedves nézőinknek, voltak-e annak idején nász- 
úton?

Takácsné csodálkozva veti fel a fejét, de a férje elérti a célzást. 
Igyekszik „benne lenni a játékban”. Fáradt mosollyal, megadóan 
hajol a mikrofonhoz.

-  Nem. Annak idején nem jutottunk el, csak két napra 
Kamenicára. Két diákzsebből nem futotta többre . . .

-  Akkor tehát most önök tulajdonképpen . . .  -  vág a szavába 
szuggerálón a műsorvezető.

-  . . . igen, akkor mi most, a tévétársaság jóvoltából és nagylel
kű ajándékaként utólagos nászútra utazunk az Adriára.

A közönség veszettül tapsol, a műsorvezető pedig ismét közel 
viszi a mikrofont a győztesekhez.

-  Sikerük titka?
Mély lélegzet.
-  A . . .  azt hiszem, a megértés . . . Az . . . odaadás -  makogja 

kényszeredetten az asszony, a férfi pedig, akasztófahumorral, har
sogva felnevet:

-  Az, az! Az odaadás. Meg az önfeláldozás. Meg az egymás 
munkája, egyéniségének kibontakoztatása iránt érzett végtelen alá
zat. Meg . . .  -  S ki tudja, meddig sorolná még, ha közben meg nem 
rohannák őket az autogramkérő suhancok, akiknek tökéletesen 
mindegy, kiktől kapnak autogramot, csak minél több gyűljön össze
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a noteszukban, mert most ez a divat. Takács közben azon töri a fe
jét, beváltsa-e ő is készpénzre a repülőjegyét -  a gyerekeknek cipő 
kellene - , vagy pedig kérjen előleget a fizetésére, és vigye magá
val az új kis kolléganőjét, aki ugyan kissé szeplős és csontos, de 
mindenesetre új nő, és a fiúk mind megegyeznek abban, hogy „jó 
csajnak látszik”.

A műsorvezető fellélegezve, gyors, szinte észrevétlen mozdu
lattal simít végig gyöngyöző homlokán.

Gong.
-  Kedves nézőink, kedves közönség, a házaspárok nagy sikerű 

vetélkedőjének mai műsora ezzel véget ért. A viszontlátásra két hét 
múlva ugyanitt, a megszokott időben!

(1978)
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A HÁZ

Amikor felberregett a csengő, az anya megborzongott, és le
hunyta a szemét. „Add, hogy ő legyen! Istenkém, add, hogy ő le
gyen, olyan régen láttam már.” Nem mozdult, pedig a csengő -  va
lami furcsa, rozsdás-szörtyögő hangon -  ismét berregni kezdett. 
„Amíg csak itt maradok, ezen a helyen lecövekelve, van még 
reményem . . . ”, suttogta babonásan. Az izgalomtól, szokás szerint, 
elfogta a légszomj, tátogva kapkodott levegőért.

Az apa az asztal lapjára szórta a ki tudja hányadszor szétszedett 
kis vekker alkatrészeit. A kopott kis fogaskerekek, kinyúlt rugók 
játékosan forogva-pörögve gurultak szanaszét az agyonmosott 
hímzett térítőn, hogy azután „elfáradva” megüljenek egy-egy cér
navirág tövében. Az apa nehézkesen felállt. Fáradt elégtétellel né
zett a felesége sápadt arcára. „Hónapok óta ez a cirkusz. Leszere
lem azt a csengőt. . . Most már te is hiába várod. Amióta megnő
sült, három sort nem képes írni.” Leporolta a nadrágját, kiment.

Az anya először csak zűrzavaros hangfoszlányokat hallott, ka
vargó zsinatolást, mint amikor sok ember egyszerre beszél. Belefe
szült a teste, úgy fülelt. S akkor, sokára, félreérthetetlen tisztaság
gal, a fia lágy, kissé éneklő hangja. Egyszerre elemyedt, fejét a tar
ka falvédőhöz támasztotta.

Azután tele lett a szoba. Mindenki egyszerre beszélt, kérdezett. 
Nem csókolta szájon a fiát -  zavarta a sok idegen -  csak puhán ma
gához ölelte, és vékony, hideg ajkával a hajához ért. A furcsa hi
ányérzet mégis arra késztette, hogy felpillantson rá. „Kopaszodik!” 
A felfedezés villámütésként érte. „Az én kisfiam . . .  az én kis 
Szöszim . . .  A halántékánál már alig van haja.”
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A menyét szertartásosan megölelte, az idegen férfinak kezet 
nyújtott, mindezt szinte álomban. Ezzel a furcsa kótyagossággal 
botorkált ki a kamrába is, s ahogy a likőrösüvegek között matatott, 
az egyik üveg megbillent a polcon, és ripityára tört a betonon.

A zajra valamennyien kitódultak a konyhába, ő meg vérvörös 
arccal kapkodott ide-oda.

-  Jaj, de milyen ügyetlen is vagyok . . .  És éppen a legjobbnak 
kellett összetörnie, az ötcsillagos konyaknak!

A menye szenvtelen arccal figyelte, az idegen nevetett:
-  Sebaj, felnyaljuk mi a padlóról is, igaz-e? Megéri az az öt 

csillag!
Az apa találomra felkapott egy pálinkásüveget, és beterelte a 

társaságot a nappaliba.
-  Eszi fene a csillagokat! Jobb ez a kisüsti minden mesterséges 

kotyvaléknál, igaz-e, Matildkám?
A menye finomkodón mosolygott, és elhárította a poharat.
-  Mi nem élünk alkohollal. Se csillagossal, se csillagtalannal.
Az öreg kezében megállt az üveg. -  Nocsak! Jóska se iszik

már? Mióta?
Az anya leguggolt, és kézzel szedegette lapátra az üvegcserepe

ket. Most, hogy végre kettesben maradhatott a fiával, már nem is 
szégyellte úgy az incidenst.

-  Hagyd, anya, majd inkább a söprűvel!
-  Ne! A felmosóruhát dobd ide. Ott, nézd csak, az ajtó mellett. 

És a vödröt. Kérlek.
Mialatt szinte meghatottan átvette, sugárzón nézett fel a fia ar

cába, de az nem pillantott rá, bosszúsan kerülgette az egyre terje
dő, s már a polcok és a hütő alá is beszivárgó tócsát.

„Szenkó! Mire megvénül, úgy látszik, minden ember meghü
lyül egy kicsit. Pont most, Matild és Sárik előtt kellett itt négykéz
láb csúszkálnia? Képzelem, Sárik milyen jókat röhögött az öreglá
nyon!”

A felmosórongy kifacsarása közben egy üvegszilánk az anya 
tenyerébe fúródott. Vérző kezét úgy mutatta fel a fiának, mint egy 
kincset.
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-  Mit gondolsz, tegyünk rá ragtapaszt?
-  Csak mosd ki jól, és oda se neki! . . . Muszáj bemennem, nem 

hagyhatom magára Sárikot.
Az anya befőttet bontott, és pogácsát halmozott egy tálra. „Mi

vel lehetne még őket megkínálni?” Sorra nyitogatta a fiókokat, de 
semmi okos nem jutott az eszébe. Végre egy félig kiürült doboz
ban néhány szem zselére akadt, llu, a keresztlányuk hozta még va
lamikor a nyáron, s valahogy itt felejtődött. Nem valami sok, de 
azért odateszi a pogácsa mellé, hátha Matildka örülne neki.

-  Tessék, fogyasszák! -  kínálta ragyogva, miközben óvatosan 
az asztalra csúsztatta a tálcát. Az asztal megbillent, mire egyszerre 
hármuknak vonaglott meg a szája széle. „Hogy dobnák már ki a fe
nébe ezt az ócskaságot!” „Úgy látszik, már megint kimozdult a lá
ba alól az ék.” „Mindig kisöpri! Tegnap faragtam új éket!”

-  Parancsoljanak! Ringlóbefőtt, nemrég dunsztoltam . . .  Te mit 
főztél be az idén? -  Az anya némi töprengés után a menye mellé ült.

-  Nekem ilyesmire, anyuka, nincs időm! Nekem csak jogom  
van . . . illetve lesz -  és nevetett a szójátékon. -  Különben akad 
azért, aki nekem is befőz. Aki rám is gondol . . . Nemhiába reklá
mozzák annyit a Kulpin konzervgyárat. . .  de attól is csak az ana
nászbefőttet fogadom el!

-  Még . . .  hány vizsga? -  kérdezte halkan az öregasszony, s köz
ben nem mert a fiára nézni, nem merte tőle ugyanezt megkérdezni.

-  Még kettő. -  Matildka hangja száraz volt, érdes, törékeny ter
metéhez, hamvasszőke hajához sehogy sem illő. -  De a négyezret 
kettőnkre így is megkeresem!

Kínos csend támadt. Az anya szemét elfutotta a könny, az apa 
idegesen, dühösen dobolt ujjaival a bicegő asztalon, a fiú ásított, a 
vendég kíváncsian fürkészett körbe.

-  Hányban épülhetett ez a ház? -  kérdezte, és megkopogtatta a 
falát.

Az öregek összenéztek.
-  Tudja a jó ég. A nagyapám még a századfordulón vásárolta 

egy szécsányi svábtól.
-  Megmutatná a beosztását?
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Az apa kissé csodálkozva kelt fel. Megropogtatta a csontjait, 
azután készségesen körbevezette a vendéget.

-  Ez volt a Józsika szobája. Itt, a sarokban állt a hintalova -  
nyomult utánuk az anya. -  A padláson még megvan. És itt állt a pi- 
anínója. A zeneiskolától béreltük. Gondoltuk, lefizetésre meg is 
vesszük, de azután Józsinak elment a kedve a zongorázástól, és mi 
visszaadtuk. Még sírtam is egy sort, amikor elvitték. Milyen szé
pen játszotta pedig az Álmodozást! A kedvemért még a Herkules- 
flirdői emléket is megtanulta.

A két fiatal összekuncogott, a vendég hüvelykujjával a falat ka
parászta.

-  Mész vagy stricli?
-  Mész -  nézett rá vissza az apa. -  Miért?
-  Mert akkor le kell kaparni. Nem megy rá a juboflor. Lepereg. 

-  Öklével megdöngette a falat. -  Nem vályog ez?
-  Ez, kérem első osztályú égetett tégla -  húzta ki magát önérze

tesen az öreg. -  És megnézheti a pincében is: méteres kő az alap
ja. Ezt ugyan nem viszi el semmiféle árvíz, se földrengés!

Amikor végigmentek a szobasoron, a vendég megcsóválta a fe
jét: -  Kár, hogy végház. így persze feleannyit sem ér. A mai házak 
beosztása egészen más, praktikusabb. Minden szoba külön bejára
tú, s az előszobából nyílik. Nem kell az egész családnak folyton- 
folyvást egymáson átmászkálnia.

-  Nekünk kettőnknek már jó lesz így, ahogy van -  legyintett az 
apa. -  Ha pedig meghalunk, csináljon vele Jóska, amit akar. Ha 
úgy tetszik, építse át.

A vendég megtorpant, karjait széttárva csodálkozó-furcsálló 
pillantást váltott a fiatalokkal, de az apa már vitte is tovább. Sorra 
mutogatta a hátsó udvaron a disznóólát, a kazánházat, a takaros kis 
műhelyt.

-  Amióta „nyögdíjas” vagyok, ez a második otthonom! Itt bar- 
kácsolgatok szinte reggeltől estig. Nézze: még gyalupadot is be
szereztem. Alkalmi vétel volt.

A fiatalasszony félrevonta a férjét.
-  Azt mondtad, megírod nekik.
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-  Hogy lehet az ilyesmit megírni, mondd?
-  Hülye. Gyáva hülye. Most persze nyakig benne vagyunk a . . . 

kakában.
-  A te ötleted volt. Most oldd meg a gordiuszi csomót -  bíró 

elvtársnő!
Az asszonynak szikrázott a szeme.
-  Látod, ez vagy te! Mindig más kaparja ki az úrfi számára a 

gesztenyét a tüzből. Előbb a szülei, most meg én. Ő meg finom ele
ganciával majd csak szemléli az eseményeket. Selyemfiú! Ezek a 
szerencsétlen vénségek azt is elhitték, hogy már évek óta abszol- 
vens vagy, neked meg még csak . . .

A fiú olyat csípett a feleségébe, hogy az a fájdalomtól nekidőlt 
a falnak.

-  A ház egyelőre az én nevemen van. Ha valami nem tetszik: 
fel is út, le is út!

-  Ezt a lilaakácot még apósom ültette, de mi futtattuk fel lugas
nak. Hej, de sok nyáron át olvasgattunk, hímezgettiink itt hármas
ban! Józsikánk főleg Verne könyveit kedvelte. A Hutteras kapi
tányt meg a Jégszfinxet. Tanulni nem túlságosan, de olvasni na
gyon szeretett. Kosárszámra hordta haza a regényeket, mert jóban 
volt a könyvtárosnővel. A mi Józsikánkat mindenki szerette.

A vendég megköszörülte a torkát.
-  Na és mégis: mire taksálja?
-M it?
-  Hát a házat.
-  A házat? Nem gondolkoztunk még róla. Minek? Fogalmam 

sincs, mennyit érhet most egy hasonló.
-  Nézze: nekem hatkor megy a vonatom. Ha addig megegye

zünk, jó, ha nem, hát találok én még ilyen házat. Megsúgom: nem 
is egyet!

Az apa elsápadt, a fiú arca kigyúlt.
-  Arról van szó . . . tudjátok, arról van szó . . .  -  nyögdécselte, 

és közben segélykérőn pislogott a felesége felé.
A fiatalasszonynak foltos lett a nyaka az izgalomtól.
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-  Eh, mit kerteltek! Maga is csak megjátssza itt magát! -  fór- 
medt a vendégre. -  Látom már, hogy a piszkos munkát megint 
mindenki rám hagyja. Szóval arról van szó, kedveseim, hogy a há
zunkat ennek a jóembernek még az elmúlt héten eladtuk. Illetve 
egészen pontosan: elígértük.

Az apa arca szürke és furcsán merev lett.
-  A házatokat? Ez a ház, amíg élünk, a miénk.
-  Jaj, de nehéz emberek maguk! Hát két éve nem maguk íratták 

a fiukra? Önszántukból!
-  De igen. Amikor megnősült. Ez volt a hozománya. De arról 

szó sem volt, hogy még életünkben eladjátok a fejünk fölül a tetőt. 
Amíg csak be nem hunyjuk a szemünket, innen bizony, kedves me- 
nyemasszony, egy tapodtat sem megyünk.

Az anya a fiát nézte riadt arccal.
-  Józsikám! Mondd, hogy nem igaz! Józsikám . . .
-  Nézze: jogász diplomám ugyan még nincs, de annyit azért ér

tek a törvénycikkekhez, hogy tudjam: ha az átíratásnál nem foglal
ták írásba a haszonélvezeti jogot -  márpedig, utánanéztem, nem 
foglalták bele -  akkor az örökös igenis eladhatja a házát. Tulajdon
képpen a maguk beleegyezése nélkül is. De hogy lássák, kivel van 
dolguk, mégis eljöttünk az -  ha úgy tetszik -  áldásukért! -  Gúnyo
san elhúzta a száját, és cigaretta után kezdett kotorászni a kézitás
kájában, de idegességében kiszórta tartalmát a petúniák közé. Sen
ki nem nyúlt utána, hajladozva ő maga szedegette egyenként össze.

-  Józsikám . . .  -  nyöszörgőit az anya. -  Az én Józsikám . . .
A fiú izgalmában a fejét rázogatta, és hol a szüleire, hol meg a fe

leségére kapkodta a pillantását: -  De hát értsétek meg! Nekünk is kell 
lakás, saját otthon. Ott a városban olyan drága az albérlet. És . . .  és a 
főbérlők a gyerekeket se tűrik. -  A hangja egyszeriben hízelgősre vál
tott. -  Hát azt akarjátok, hogy miattatok sose legyen gyerekünk?!

-  Látjuk . . . Nagyon is jól látjuk, kikkel van dolgunk. Mi öten 
voltunk testvérek, mégis mindannyian elfértünk ebben a házban. 
Most meg mehetünk a fészkes . . .

-  De nem! Apa! Hozzánk . . . hozzánk mindig eljöhettek! Tu
lajdonképpen úgy is gondoltuk. Ugye, Matild, hát mondd már te is,
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hogy mi nem akartunk rosszat, apa, te félreértesz! -  A fiú hadarva, 
kapkodva magyarázkodott. -  Ha két és fél szobás lakásra fizetünk 
be ott Újvidéken, az a fél szoba mindig a tiétek lehet. Látjátok, 
nem is olyan szörnyű a helyzet, hát minek dramatizáljuk? Ha 
megírom . . . Igen, látom már, meg kellett volna előre írnom. Csak 
nem mertem.

Az anya most már senkire sem nézett. Mereven maga elé bá
mult, és nehezen lélegzett.

Az apa a vevőhöz fordult.
-  S én még azt hittem, vendég! Talán a fiam barátja. A felesé

gem friss vacsorát akart főzni. S aztán egyszeriben kiderült, hogy 
vevő! Mondja: magának van gyereke?

-  Nincs. Még nincs. De . . .
-  Hát akkor én csak azt tanácsolom magának tiszta szívből, 

hogy -  ne is legyen!

(1979)
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KÁNTORÉK MANZÁRDJA

Érezte, mint csörgedezik végig hátán az izzadság. A nyakán, 
mahagóni vörösre festett haja alatt apró cseppekben csapódott le a 
forróság, hogy aztán egymásba folyva, csiklandón gördüljenek le a 
cseppek a lapockáin, egészen a melltartó mindent felszívó, a ned
vességtől lassan mégis eltelő lyukacsos szivacsáig.

Bal kezében a táskáját és a bevásárlószatyrot szorongatta, jobb
jával meg görcsösen markolászta a jegyszedő pulpitusát. Hátulról 
egyre erőszakosabban lökdösték az újabb felszállók, keze le-lecsú- 
szott a kellemesen hűvös tapintású nikkelszegélyről. Oldalába vala
mi kemény, éles sarkú tárgy -  talán egy férfiaktatáska széle -  nyo
módott, könnyű pántos szandálos lábára kétszer is rátapostak. Érez
te, ahogy az egyre nagyobb zsúfoltságban elfogja a légszomj. Meg
próbált magára erőszakolt nyugalommal mélyeket lélegezni, de tü
deje egyre sípolóbban kapkodott levegőért. Szégyellte, hogy nyitott 
szájjal lélegzik, de mindkét keze foglalt volt, el se takarhatta. Kínjá
ban furcsa, bocsánatkérő mosoly gyürődött a szája sarkába.

„A tetőablakhoz kellene közelebb kerülni. Ott mégis nagyobb a 
légáramlás.” Lassan, szívós makacssággal fúrta magát az embertö
megben mind előbbre s előbbre. Egészen kicsire húzta magát ösz- 
sze. Lucskos hónaljak, nyirkos, mezítelen hátak, verejtékező ar
cok, porlepte, inas lábszárak között csúszott, nyomakodott. Útját 
apró nyögések, félig elharapott káromkodások kísérték és nagy, 
asztmás szusszanások.

Végre! Izzadt testét úgy tartotta oda a hűvös légáramlatnak, 
mint valami ölelésnek. Űzött vonásai megereszkedtek, megenyhül
tek, pattanásig feszült teste puha megadással támaszkodott egy 
ülés támlájának.
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S akkor hátulról egy testet érzett fokozatosan a magáéhoz si
mulni. Először azt hitte, véletlenül, a többiek nyomásának enged
ve tapad egyre szorosabban hozzá. Kissé jobbra húzódott. A Test 
követte. Lágyan, szinte szeretettel ért hozzá az ismeretlen váll, a 
mellkas. Furcsa dermedtség fogta el. „Ki lehetsz te, ismeretlen, aki 
az én magányos, fonnyadásnak indult testemből akarsz magadnak 
meleget csiholni?” Szinte megbocsátón szánta, de amikor combjai 
közé érezte a másik térdét nyomódni, görcsbe ránduló teste szinte 
önmagától lendült, ezúttal balra. A Test ezúttal is követte, minden 
hajlatával, domborulatával -  éppen csak karjával, kezével nem -  
ölelve fogva magához, szinte eggyé válva vele. Megrökönyödve, 
lopva körbepillantott. Hát senki nem tiltakozik, felháborodottan 
nem lármázik, sőt nem is röhög?! Szenvtelen, nekivörösödött, fá
radt arcokat látott maga körül, izzadó borostás állakat, elcsigázot
tan előregörbülő vállakat, nehéz szatyrokat, táskákat, zacskókat 
markoló bütykös, reumás ujjakat, inas karokat. Már a lihegését is 
hallotta, forró lehelete a nyakát borzolta.

Heves vágyat érzett rá, hogy hirtelen hátraforduljon. Milyen le
het? (A belevert, bele nevelt) illemből most előrelendült, de a Test is 
vele egyszerre mozdult, sőt mintha már az egész zúgó, krákogó, kö
rülöttük eggyé vált, szoros fallá tömörült tömeg is velük együtt rán- 
dult volna. Furcsa, rég érzett forróság fogta el, érezte, hogy maga is 
hátrafeszül, s ettől úgy megrémült, hogy az éppen nyíló középső aj
tón át, egyetlen rántással lerázva furcsa terhét, fejvesztetten kiugrott.

Kicsit megrántotta a bokáját, sziszegve, enyhén szédülve kapta 
oda tekintetét a már csukódó csuklós ajtó mögül felsejlő utasokra. 
Az a szakállas, mereven előrebámuló, nagy kezében esetlenül eser
nyőt szorongató cingár fiú volna? Vagy mögötte az a kopaszodó? 
Az autóbusz döcögve indult, az egymáshoz verődő tömeg lassan 
eggyé vált, összemosódott benne.

Megdörzsölte fájó bokáját, és parányi kedvetlen sóhajjal megin
dult hazafelé. Két megállóval előbb szállt le, volt mit gyalogolnia.

Az aszfalt szinte gőzölgött a forróságtól. A temető oldalán, ahol 
az elmúlt héten tömték be a járda sebeit, cipősarka több helyütt is 
benyomódott a megpuhult masszába.
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Kislány ugrált mellette. Azzal szórakozott, hogy kacsaorrú 
szandáljának vasalt sarkát bele-beleverte a langyos aszfaltrétegbe. 
Kócos, göndör, cigányosan nyakába-szemébe lógó haja volt a gye
reknek. Ahogy fél lábon ugrálva elmerülten billegett, a sok mak
rancos hajcsiga szinte önálló életet élve röpdösött a hátán.

Az asszony keze mintegy magától indult a hollófürtök felé.
-  Margitka! Nyughatsz mindjárt! -  csattant a kiáltás a hátuk 

mögött, s ö szégyenkezve kapta el a tenyerét.
„Ha élne . . . hány éves is lenne most Májuska? Húsz . . . vagy 

huszonkettő? Ha élne . . .  Ha megvolna.”
A lift megint nem működött. Holtfáradtan vonszolta fel magát 

a hatodik emeletre. Csomagjait csak ledobálta az előszobában, s 
már tépte is le magáról a sok átizzadt, poros holmit. Undorodva 
szandálját is lerúgta, és belépett a kádba.

A hűvös víz megnyugtatta, lecsillapította. Hosszan, élvezettel 
paskolta vele a nyakszirtjét, a homlokát. Szappanos szivaccsal több
ször is végigszaladt a testén. Amikor a melléhez ért, elszomorodva 
simított végig rajta. Kiszállt a kádból, megnézte magát a tükörben. 
Sokáig, tűnődve vizsgálta az alakját elölnézetből is, oldalnézetből is.

„Sokan azt hiszik, élem világomat. Akár egy víg özvegy. Lehet
séges, hogy még Tóni is azt hiszi?” Ettől kissé megenyhült a kese
rű, kemény vonás a szája szögletében, és majdnem derűsen kapta 
magára elegáns, kínai selyemből készült fodros otthonkáját. Ugyan 
ki csenget? Kefével sebtében végigszántott a haján, és felrántotta a 
papucsát. Már az ajtónál állt, amikor átvillant rajta: hátha Tóni az? 
Visszaszaladt a fürdőszobába, kölnit permetezett a füle mögé, s 
egy leheletnyi rúzst is kent a szájára.

Az ajtóban egykori osztálytársnője, Ili állt.
-  Ó, de gyönyörű itt nálad! -  Ili száján irigy-őszintén buggyant 

ki az elismerés, s ő engedelmesen vezette körül a lakásban. A ven
dég kedvéért egyetlen gombnyomással előrepítette rejtekéből a fa
ragott szekrényfalba rejthető színes tévékészüléket, megmutatta a 
konyha, az ebédlő és a munkaszoba felcsapható, lecsapható, szét- 
és összetolható, percek alatt eltüntethető, mássá átalakítható bár
pultját, spanyol- és közfalait, fiókjait, rajztábláit.
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-  Csodálatos! Valóban csodálatos! -  áradozott a vendég. -  
Meglátszik, hogy a lakás minden szegletét magatok terveztétek. Ez 
a sok gyönyörű beépített, centiméterre „pászoló” szekrény, fara
gás, rejtett világítótest! Hiába: lehet az embernek annyi pénze, 
mint a pelyva, ezt megvásárolni nem lehet!

Nagy-nagy fáradtsággal és ernyedtséggel a tagjaiban, de azért 
jól nevelten likőrt töltött a talpas poharakba.

„Hát igen. Évekig terveztük. Mennyi munkát beleöltünk! És az 
álmainkat. Az álmainkat, amelyek tizenöt év alatt, az egyre válta
kozó sivár albérletben egyre színesebbé, tündöklőbbé váltak. S 
amelyek akkor még közösek voltak . . . Hogy szerettük akkor egy
mást! Hogy hittünk, hogy bíztunk! Nem is bírtuk volna ki másként 
azt a rettenetes kuporgatást!”

A fény felé tartotta a poharát. Az aranysárgán szikrázó édes 
szeszen át a földig érő, dús redőjü csipkefüggöny ornamentális áb
rái imbolyogtak, a mozgástól különleges mesebeli alakzatokká ol
vadva össze, hogy azután egy löttyintésre ismét szétzilálódjanak.

A függöny. Ez az egyedi, az ő elgondolásai, cérnába, selyembe 
mesét álmodó tervei nyomán készült habos csipkeköltemény. Meg 
akarta vele mutatni . . . Neki akarta megmutatni, hogy mégis kü
lönb, hogy ebben is különb a nőcskéinél, s hogy ha vele szárnyal, 
mesét fon kettőjük köré a képzelete . . .  Á, de hiszen akkor még 
nem is tudhatott róla. A Gabi-botrány csak jóval később robbant 
ki. Talán csak sejtette? Ösztönösen, az idegeivel, a pórusaival szi
matolta a közeledő veszélyt? Ő meg az ö fúggönycsodája! Nevet
séges! Mintha tehetséggel, művészettel, vagy akár ésszel, tudással 
meg lehetne bárkit is tartani. Ha már a testünk nem kell, hiába hal
mozunk sikert sikerre, egy szép fenekű libácska is túltesz rajtunk. 
S még igyekeznie sem kell túlságosan.

-  S most már végleges az osztozkodás? Tóni megelégedett a 
kocsival, a motorcsónakkal és a nyaralóval?

Ili arcát most torznak érezte, túl nagynak, túl közelinek, akár 
egy diszproporcionális alkatú törpéét, vagy a rózsakarók színes 
üveggömbjein valaha megcsodált saját gyerekkori vigyorát.
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Hát nem mindegy? Már nem is érdekli igazán, kié lesz az egész. 
Kié lesz huszonöt év munkája, véres verejtéke, közös erőfeszítése. 
Ez már nem az ő fészkük. Ez egy idegen lakás. A múltkor, nagyta
karítás közben, megtalálta Tóninak a faliszekrényhez készített váz
latát. A XI. vázlatot. Tóni, szokott precizitásával maga írta rá: „XI. 
vázlat, kétszínű, intarziás.” Még a falemezkék mintakockáit is fel
ragasztotta a rajz jobb felső sarkába. Először a szemétbe akarta 
vetni, azután mégis megkegyelmezett neki, és elégette: „Ne tapos
son idegen a kezed munkáján!”

Később már módszeresen kutatott a vázlatok, rajzok, emlékek 
után. Tépte, zúzta, vágta kéjjel miszlikekre, égette hamuvá őket. A 
vonalzót is, amelyet akkoriban közösen használtak. A hólyagpapír
tekercset, amelynek a szélén felfedezte a halványan, alig-alig lát- 
szón éppen csak odafirkantott kézjegyét: „x/2”.

Amikor mindezt elpusztította, akkor a bútorokra, dísztárgyakra 
tévedt a gyűlölködő pillantása. Tíz körömmel esett neki annak a 
népi hímzésű kispárnának, amelyen, feje alá gyűrve, délutánonként 
Tóni valaha olyan jókat lustálkodott. . . S akkor a tükörben meg
pillantotta a saját dúlt, önmagából kifordult ábrázatát.

„Ez én volnék?!” Kirohant a konyhába, és számolatlanul szórta 
magába a csillapítókat.

Az eset után sokáig nem mert otthon maradni. Már hajnalban 
bebotorkált az irodájába, újabbnál újabb munkákat, feladatokat 
vállalt. Akkor lett munkástanácstag és a helyi közösség „oszlopos 
tagja” is, rég elfeledett barátságokat újított fel, ment és ment, s éj
jelenként sokszor úgy zuhant ágyba, hogy azt sem tudta, hol van. 
Elég volt a Nevét hallania, társaságban egy olyan színű öltönyt 
meglátnia, amilyen az Övé volt valaha, hogy felugorjon, s űzötten 
meneküljön, meneküljön . . .  Tulajdonképpen ezek az emlékek ker
gették azoknak a zöldfülű gyakornokoknak az ágyába is, akik az
után fünek-fának eldicsekedtek a vele kapcsolatos valós és ki
agyalt kalandjaikkal. Ekkor vágta fel először az ereit.

A vendég élvezettel szürcsölte az édes italt. Hirtelen bizalma
san közel hajolt.

-  Úgy hírlik, visszakéredzkedik.
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Üres tekintettel nézett rá vissza.
-  Igazán?
Érdekes, akkor nyugodott meg végleg, amikor sok huzavona, 

fenyegetőzés, majd több hónapi süket csönd után a férje újra üzen
getni kezdett, s egyszer csakugyan eljött.

Rettegve várta, napokig készült rá, s amikor csakugyan ott volt, 
döbbenten figyelte önmagát: a szíve hidegen, normálisan vert. Ez 
a vaksin pislogó, aranykeretes szemüvegét ideges ujjakkal ötper
cenként törölgető, kopaszodó idegen forgatta volna úgy ki önma
gából? Nevetni, dalolni tudott volna. Megszabadult.

Még kedves is tudott lenni hozzá. Szlatkóval kínálta.
-  Nem, nem haragszom rád. Ha bánnit el szeretnél vinni, nyu

godtan vidd el. Igen, a lakás rád eső részét is törleszteni fogom. 
Úgy, ahogyan az ügyvéd ajánlotta.

A férje ötölt-hatolt, s amit első udvarlása óta nem tett meg: el
vörösödve, szertartásosan még kezet is csókolt! Ki szeretett volna 
békülni.

Megrökönyödve bámult rá. Ha másfél éve teszi, sírva borul a 
nyakába. Ha egy éve, őrjöngve vág hozzá minden mozdíthatót. 
Ha két hónapja, akkor kéjjel, boldogan sértegeti, marja vissza az 
elszenvedetteket. így csak bámult rá tanácstalanul. Azután, nagy 
sokára:

-  Ami elmúlt, elmúlt. Nyilván én is hibás vagyok, amiért elhi- 
degültél tőlem. S gyerekünk sincs, nem kapcsol bennünket össze 
semmi. Nem, nem haragszom, s meggondolnom sincs már mit. 
Egyszerűen egyedül akarok maradni. Most már inkább egyedül.

Felködlött benne az a sok-sok céltalan, megalázó tortúra, amit 
az annyira várt gyerek érdekében éveken át elszenvedett. De már 
csak egészen homályosan, szinte mint egy idegent látta magát na
ponta erőt, akaratot lassan, de szívósan kiszívó sárpakolásokban, 
elektrosokk-kezelés alatt, nőgyógyásztól nőgyógyászig vándorol
va, agyoninjekciózva, hányingerig pirulázva, s valahol messze, a 
műtőasztalon, miközben a szegény eldugult, összenőtt petevezeté
két „fújták át”, mintha nem is ő, hanem egy vadidegen jajongott 
volna, és harapdálta véresre kínjában az öklét.
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„Értsd meg, gyereket akarok! Jogom van a saját véremre, egy 
lelkemből lelkedzett gyerekre”, hajtogatta akkoriban egyre gyak
rabban Tóni. Sőt. Miután kiderült, hogy minden testét-lelkét kime
rítő erőfeszítés hiábavaló, Tóninak akkor vált csak igazán vessző- 
paripájává ez a mondat. Akkor már forrpontján buzogott a Gabi- 
ügy, csak még neki nem merte megmondani senki. Talán kímélet
ből. Talán csak kényelemszeretetből. Minek beleavatkozni mások 
zavaros ügyeibe?

Eleinte még szembeszállt vele. „Ha te nem gondolsz akkor is 
csak a saját kényelmedre, s nem cipelsz erőszakkal orvoshoz, ma 
egyetemista volna a gyerekünk.” A férfi azonban csak unottan le
gyintett. „Egy vagyonba került az a küret. Ha kitudódik, a barátom 
állása is rámegy.” „Neked csak egy-két rongy ezresedbe került, de 
nekem tönkrement bele a testem . . .  És meghalt a gyerekem!” -  vi
sította, Tóni azonban már felkattintotta a tévét. Azért béküléke- 
nyen még odavetette: „Abban a vizes albérleti szobában akartál 
szülni? Ugyan! Nem voltak még meg hozzá a feltételek. A szüksé
ges feltételek. Százszor megbeszéltük már . . . ” Mégis: amikor nem 
sokkal ezután benyújtotta a válókeresetet, a fő indok ez volt: Évek 
óta gyereket szeretne, s Anna képtelen szülni, írásbeli, megfelleb
bezhetetlen bizonyítéka van rá.

Pedig Gabinak sem lehetett gyereke. Az első férjétől sem volt. 
Csak máshoz értett, úgy látszik, jobban. Nála legalábbis jobban. 
Gyerek? Ugyan! Húsz évig kibírták nélküle, ennyi év után már 
csak válóoknak volt jó előkapami . . .

Amikor először látta meg őket együtt, kart karba öltve az új pos
ta mögötti kis utcácskában, elöntötte agyát a vér, s az esernyőjével 
támadt a vetélytársnőjére. Micsoda nevetséges helyzet! Ha rágondol, 
ma is elfogja a szégyenérzet. S a belényilalló fájdalom is: Tóni, az ő 
Tónija annak a betolakodónak a pártjára állt, azt védelmezte!

Hogy egyedül maradt, sokáig ült a kis könnyű puffon, előregör
nyedt vállal, gondolattalanul.

Szellőztessen ki? Főzzön friss vacsorát? Rámolja ki végre a be
vásárlószatyrot? Vagy üljön neki, és tervezze meg Kántorék tetőla
kását, amire Kántomé már hetek óta kéri?
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Nem mozdult. „Nincs senkim, nem tartozom senkinek semmi
vel. Nincs kinek kaparnom, nincs kinek a kedvében járnom.” 

Kinyújtott lábát nézte. Valaha megcsodált táncos-formás lábát. 
„Már kezdenek kidagadni rajta az erek. Más még talán nem veszi 
észre, de itt vannak, jelentkeztek. Tatának, mire megöregedett, a 
karján, lábszárán ujjnyi vastagon kidagadtak. Vajon hány éves ko
romra leszek én is hozzá hasonló? Igaz, tata az utolsó években 
csontig lefogyott.”

Erről eszébe jutott, hogy éhes. Kiment a konyhába, s állva, mo- 
satlanul bekapott egy paradicsomot. A tömör, állhatatos csend 
lassan jutott el a tudatáig. Nagy garral zörögni, szöszmötölni kez
dett szatyrai kiborított tartalmával, de a feszülő csendérzet csak 
nem akart múlni. Idegei, mint jól idomított állatok, az automata fa
lióra ötpercenkénti percenését várták, de akkor sem nyugodott 
meg, amikor végre rájött, hogy az óra lejárt, ki kellene cserélni az 
elemet.

„Ezt még Tóni vette. Akkor, amikor itt még híre-pora sem volt 
az automatáknak. Nagy lelkendezve hozta Olaszországból. Ami
kor csomagolás közben a bőröndbe pillantva megkérdeztem, miért 
hozott két egyformát, valami ügyes, megnyugtató választ rögtön
zött. Ő mindenre tudott válaszolni. Később, sokára, Gabi lakásán 
láttam viszont az óránk ikertestvérét. Pedig akkor még harmoniku
san, szépen éltünk. Néha még gitározott is nekem.”

Az órát nézte. „Hagyjalak így, süketen? A holtakkal valaha a 
pogány rítus együtt temettette el a lovukat, minden használati tár
gyukat . . .” Azután mégis előkotorta a fiókból a tartalék elemet. 
Még meg is simogatta közben az órát. „Te nem tehetsz róla”, mo
tyogta. Felkapta a fejét. Igen, újabban azt veszi észre, hogy motyog 
magában, vagy a tárgyakhoz beszél. A magány okozná? Vagy ez az 
öregedés csalhatatlan jele? Macskát kellene beszerezni. Vagy ka
nárit. Ezen elmosolyodott. „No, nagyot is néznének a paraszt-szép
apáim, ha meglátnának ilyen kispolgári, giccses kis semmi tollcso- 
mókkal pityegni-gügyögni!”

A tükörben megint meglátta az arcát. Messziről nem is látszott 
olyan fonnyadtnak. Kidüllesztette a mellét. „Sárikáék most azon

79



mesterkednek, hogy összehozzanak Sarnyaival. És Géza is nagyon 
tenné a szépet, csak egy kicsit biztatnám.”

Kibámult az utcára, nézte a jövő-menő autóbuszokat, a sok ide- 
oda sietőt. így fentről, távolról, olyan nevetséges és értelmetlen 
volt az igyekvésük, a lihegő rohanásuk.

„Nem akarok már senkit sem szeretni. Nem akarok senkiért har
colni, epedni, megalázó, ügyetlen kis játékokat űzni, sími és félté- 
kenykedni. Magam akarok már maradni. Szeressenek ezentúl az em
berségemért, s ne csak azért, mert nőstényszagot szimatolnak rajtam.”

Tétován téblábolt az üres lakásban. Egyszer felvette a porron
gyot, de mire beért volna vele az ebédlőbe, elfelejtette, mit akart 
letörölni. Beleejtette hát a fotelba. Felnyitott egy joghurtos tasakot, 
belekortyolt, otthagyta. Hirtelen ötlettel rendezni kezdte a fiókjait. 
Kettőnek a tartalmát is kiborította a szőnyegre. Egy darabig nagy 
kedvvel és rendszeretettel rakosgatta élére a tárgyakat, de azután 
elfogyott a türelme, nyalábba fogta a maradékot, és egyszerűen 
visszahajigálta oda, ahonnan elővette.

Leheveredett a díványra. Olvasni próbált, de a teste alatt lassan 
átmelegedő párnák puhasága, a dívány bolyhos huzata, az ötödik 
emeletről a nyitott ablakon át beszüremkedő édeskés melódiák s a 
kezében tartott giccses szerelmi történet lassan-lassan felkorbá
csolták már szunnyadó érzékeit. „Csak a telefont kellene felemel
nem, s Géza rohanna . . . Vagy csak magamat áltatom? Nem is 
olyan biztos, hogy rohanna. Megint elölről kezdődne minden: az 
egész megalázó hódítgatás, a visszautasítástól való félelem, a ret
tegés, hogy nem olyannak talál, amilyennek szeretném, az idegen
kedés, viszolygás, féltékenykedés, mocsok, mocsok . . .” Belefúr
ta fejét a takaróba. „Nem akarok senkit! Senkit nem akarok! Utá
lom magamat, a férfiakat, utálom, utálom ezt az egészet.” Keze 
már a vállát, karját simogatta. Újra érezte az autóbusz áporodott, 
párálló forróságát, testén az ismeretlen hozzá tapadó mellkasát, 
ágyékát, mohón kereső térdét, combját. Ledobta magáról a takarót, 
vizet ivott, de a forróság csak nem akart múlni. „Vén k . . .!” Tehe
tetlen dühében beleverte fejét a falba. A kis akvarellje el is moz
dult az ajtó melletti falon, zavartan nézte, anélkül, hogy látná. Már 
a derekát, az ölét gyűrte öntudatlanul, nehezen lélegzett.
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„Már megint ez! Hát már sosem akar elmúlni?” Kicsapta a für
dőszoba ajtaját, hogy majd lemosakszik. S akkor, az égszínkék bi- 
dé fölött görnyedve, szeme rátapadt a kétágú, fényes nikkel törül
közőtartóra. Már nem gondolkodott. Felállt, s zúgó aggyal, a frot
tírtörülközőket félretolva, lassan magába fűzte. Előbb az egyik 
ágat, aztán, hogy elszabadultak az ösztönei, a másikat is.

Később sokáig könyökölt a faragott ebédlőasztalra borulva. „Ho
vá jutottam? Mi lesz velem?” Üresnek érezte magát, és nagyon-na- 
gyon feleslegesnek. „Mi jöhet még ezután? Abban nem reményked- 
hetem, hogy hamarosan meghalok. Egészséges vagyok, mint a 
makk, és minden rokonom cirka hetvenöt-nyolcvan éves koráig élt.” 

„Öngyilkos legyek? Ahhoz gyáva vagyok . . . Nem szeret . . . 
Nem szeret senki. . .  Tónikám!”, sírt fel, de az oly sokat ismételt név 
mögött már nem volt férjének az arca sejlett fel, hanem egy tavalyi 
futó, rosszul végződött kalandja „hőséé”. „Honnan került most ez 
elő?”, csodálkozott. „Tóni . . . akkor már inkább te. Tónikám . . .”, 
próbálkozott, de nem érzett semmi melegséget, a név idegenül csen
gett. „Egyetlenem”, suttogta, s mindkét karjával szorosan átfogta ön
magát. „Ha senki, én szeretlek, Annuska, és hiszek benned. Tudom, 
én tudom, hogy nem vagy rossz, hogy sokat tudsz, sokat érsz . . .” 

Elmosolyodott. Felkelt, megtörölte a szemét, azután előkotorta 
Kántorék tervrajzát.

„Majd én megmutatom nekik! . . . Kinek is? Tóninak? Nem. Ne
ki már nem. A kollégáknak? Ugyan! . . . Mindegy. Valakinek csak 
megmutatom, hogy én is érek még valamit. Hasznos akarok lenni. 
Valakinek a számára hasznos és fontos, különben megbolondulok, 
megbolondulok. Érzem, ahogy lassan süllyedek . . .  És . . .  és azt aka
rom, hogy szeressenek. Igen, igen, hogy szeressenek. Ha már nem a 
csókomért, nem a feszülő mellemért, akkor a . . .  a . .  . miért is? Ak
kor a tervrajzaimért, mondjuk. Nem bírom így, nem bírom így! . . ” 

Könnyei ráfolytak a kockás, nagy árkuspapírra, de ceruzája, 
körzője már magabiztosan szaladt, mozgott a méretek között, s ke
ze nyomán lassan bontakozni kezdett a mű. Kántorék manzárdja.

(1979)
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GERINCFERDÜLÉS

-  Feszítsd meg a lábizmaidat! Összébb a térdeket. Úgy. Még 
jobban. És most lassan emeld meg a derekad. Amennyire csak bí
rod. Ne lazsálj! Még. Még! Homoríts. Tartsd. Tartsd ki a pózt! Nem 
baj, ha ropog. Csak hadd ropogjanak a csontjaid. És most lassan visz- 
sza. Kilégzés. De nagyon lassan. Tudod te egyáltalán, mi az, hogy 
nagyon lassan? Phü . . . Mint egy zsák. Tőlem járhatsz ide évekig 
is. Ha te nem unod, nem fogom én sem. Engem ezért fizetnek.

„Milyen szemrehányóan néz. Most gyűlöl. Érdekes, a haragvó 
ember szemének egészen sárga a szivárványhártyája. Olgié is ilyen 
volt, amikor a mülábat hoztam meg neki. Pedig egy vagyonba ke
rült. Még Dezsőhöz is kicaplattam kölcsönkérni, kérincsélni, mert 
nem volt elég a bankszámlámon. Margó, az új asszonya, alig akart 
beengedni. Én meg sírtam, tehetetlenségemben hangosan zokog
tam a huzatos lépcsőházban. A szomszédok a résnyire nyitott ajtók 
mögül leselkedtek. Dezső átölelt, és sietve beráncigált az előszobá
ba. Később, ha eszembe jutott, szégyelltem ezt a tragikomikus je 
lenetet, de akkor, minden nyomorúságom és elesettségem ellenére, 
boldog voltam. Öt éve nem ölelt már férfi . . .  öt éve nem nyúlt 
hozzám a férjem. És Olgi hozzámvágta a mülábat. Megütött vele!”

-  Menj most a tükör elé, ott ismételd el a gyakorlatot, hadd lásd 
magad is!

-  Te meg próbáld most meg a súlyokkal. De ne olyan hebehur
gyán, mint szoktad, mert akkor nem ér semmit. Számolj.

Elnézte, amint a fiúk elmerülten dolgoznak. Ez a Balázs gyerek 
már egészen szépen javul. Ha így halad, két-három hónap múlva fel
hagyhat a gyógytornával. Odament hozzá, igazított a válltartásán.

-  A lapockád húzd összébb. I t t . . . Érzed? Figyelj rám!
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Végigfeküdt a fehér műbőr heverőn, bemutatta a gyakorlatot. 
Lassan, szabályosan. A gyerek unottan nézte. Aztán váratlanul ér
deklődővé, pimaszul mohóvá vált a pillantása. Oda pislogott.

„Csak nincs elszakadva a fehér vászonnadrágom?”
-  Ismételd meg hússzor! -  szólt rá ridegen, és űzötten futott a 

mosdóba.
Vér. Most? Ennyi év után? Ilyen fölöslegesen, célja vesztet

ten . .  . Vagy ez már más volna? Ez már az? Az undortól kiverte a 
hideg verejték. Nagyit látta eltorzult arccal a nagy barna faragott 
ágyban, picin és összeaszottan, s az a bűz, az a rettenetes, semmi
hez nem hasonlítható penetráns szag. A lassan bomló test kipárol
gása . . . Lehetséges, hogy akkor kezdődött minden? Hogy Olgi 
is . . .?

-  Nővér, legyen szíves!
Szédelegve ment át az orvos rendelőjébe.
-  Nézze csak ezt a posturát! Szabályos scoliosis némi pectus 

carinatusra valló hajlammal.
A szokásos kép. A lemeztelenített, görbe kis hát, kiálló csigo

lyatövisein az orvos színes festékével. A gyereken, mint álarc, kö
zömbös arckifejezés. „Mint az állatok a vágóhídon.”

Amott meg, oldalt, a vendégszéken, az a reménykedő, riadtan 
repdeső szempár.

-  Doktor úr! Ez . . .  ez veszélyes?
S a szokásos megnyugtatás.
-  Asszonyom, a scoliosis, azaz a gerincferdülés oka nem min

den esetben deríthető fel. Okozhatja a csigolyatestek megbetegedé
se, izombénulás vagy angolkór, az egyik láb megrövidülése követ
keztében a ferde medenceállás, legtöbbször azonban csak a túl 
gyors növekedés . . .  Mi mindenesetre mindent megteszünk. Négy
öt hónap . . . egy év . . . másfél év. Attól függ, hogyan . . .

Szeretett volna rájuk kiáltani: „Ne áltassátok magatokat! 
Minden . . .  mindenki elrohad. Torna, egészséges étrend, szabályos 
életmód, mind humbug. Olgi éltomász volt. A legszebben, legará
nyosabban fejlett lány az egész iskolában. Négy . . . négy érme 
van.”
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-  De h á t . . .  de hát nem sánta! Ugye, nem lesz sánta? -  Az anya 
korán hervadó, szép vonalú arca erősen ki volt festve, szemhéja 
gyöngyházfényüen csillogott.

Az orvos megfogta a kezét, s gyengéden rávezette a gyermek 
testére.

-  Érzi? Ezt az egészséges homorulatot élettani lordosisnak ne
vezzük. Most pedig ezt tapintsa meg: a kifosis domborulatát.

A két kéz egyre gátlástalanabbá kereste egymást a sovány, fer
de kis háton.

-  Gibbus . . .  -  mondta az orvos, majd: -  Pectus carinatus, vagy
is tyúkmell . . .  -  Egyre több latin kifejezést használt.

-  Kezdjük el már ma a gyakorlatokat? -  A nővér tűnődve mére
gette az anyát. „Te is ilyen vagy hát?! A gyereked görbülő gerince 
mögül is ezt a mézes szavú, műfogú kant lesed.” Hirtelen keserű lett 
a szája íze. „Hiszen én is . . .  Azt hittem, akkor abban reménykedtem, 
hogy az Olgi betegsége újra összehoz majd bennünket Dezsővel. . . ”

-  Persze. Természetesen. A pecturalis major mellkasi légzéssel 
kezdje. Meg a hátextenzorok nyújtásával. Egykettőre rendbe hoz
zuk mi ezt a kis hajlott corpust, meglátják! -  veregetett csontos uj- 
jával a doki a kicsi megjelölt csigolyáira. -  Ha kedve van, a gya
korlat végét megvárhatja itt a rendelőmben is.

-  Gyere -  mondta a nővér, és nem nézett a gyerekre. -  Figyelj 
rám. -  Hanyatt feküdt a heverőn, karját csuklóban behajlítva a fe
je mellé helyezte, lábszárát felhúzta, majd lassan, ütemesen léle
gezve tornáztatni kezdte a mell- és hasizomzatát. Rutinosan csinál
ta, szinte oda sem figyelve, mégis hajszálpontos, beidegzett pedan
tériával.

A kislány tekintete a csupa szőnyeg, csupa tükör terem gyér bú
torzatán révedezett. Felrezzent, amikor a nővér felpattant az ágyról.

-  Most te. Számolok. Egy, egy. Egy, kettő. Egy, három.
Úgy hengeredett fel a heverőre, mint egy krumpliszsák. Cson

tos térdei, mint két magányos domb, félénken szétálltak, és persze 
azt is elfelejtette, hogy a tenyerét felfelé kell tartania.

-  Nem figyeltél! -  A terapeuta szemrehányóan, durván meg
markolta a kislány térdét.
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A gyerek összerezzent, és tágra nyílt szemmel nézett az asz- 
szonyra.

„Ezek a szemek! Ezek a rémült, érteden szemek. -  Mama! 
Ugye nem vágják le a lábam? Ugye, ez lehetetlen? -  kérdezte Olgi, 
és ő csak intett, hogy igen, kész lehetetlenség. Nem vághatják le 
csak úgy egy tizenhat éves lány lábát, aki még diszkóklubba sem 
járt soha. Én nem engedtem! Én. Pedig már kislány korában mi
lyen ritmusérzéke volt, ott illegette-billegette, mórikálta magát a 
tarka kis szoknyácskájában naponta köztünk. Dezső egyszer feltet
te az ebédlőasztalra, ott táncolt, bátran és kecsesen, mint aki tudja, 
hogy szép, hogy szeretik, hogy illik hozzá az, amit csinál. Olyan 
édes volt, Istenem, olyan szeretni valóan kedves kis gombóc . . .  És 
amikor eljött az ideje -  nem engedtem táncolni! Azt akartam, hogy 
tanuljon, hogy a maga embere legyen, ne függjön senkitől és sem
mitől. Ne legyen már olyan korán, olyan nagyon korán kiszolgál
tatva az érzékeinek. Nem akartam, hogy vágyakozzék, hogy csa
lódjon, hogy fájjon neki, ha eldobják. Meg akartam őrizni, kímél
ni. Az én szegény, kemény, magányos kis katonám!”

Patakzani kezdett a könnye, észre se vette. A gyerek rémülten 
figyelte, nem mert moccanni. Megigézetten feküdt a hátán.

„Ugyanaz az arc. Az az okos kis homlok, puha, meleg, cakkos kis 
száj. Csak a haja más. Sötétebb . . . Amikor a sugárzástól, illetve a 
kemoterápiától kihullott a haja . . . Amikor egészen, egészen, csú
nyán és szomorúan és nevetségesen kopasz le tt . . . Kopasz lett! . . . 
Nem akart látni. Nem akart látni.”

-  Ilyen volt, mint te. Csak szőke. És összetört minden tükröt. 
Én tettem tönkre.

Az asszony váratlanul megérezte a kislány félelmét. Nem mert 
hozzányúlni, ösztönösen érezte, tudta, hogy még jobban elvadíta
ná. A könnyein át mosolygott rá.

-  Próbáld megismételni a gyakorlatot. Majd meglátod, hogy men
ni fog. Egy év múlva .. . szép leszel és . . .  szép leszel és sudár . . .

A mosdóban leöblítette az arcát, hütögette csuklóin a vadul ve
rő ereket.
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Aztán felnézett a homályos, szappanpettyes fürdőszobatiikörre, 
és megtántorodott. Olgi jött belőle feléje. Vidám volt, mert a paró
ka alatt már tíiskösen ütközött az új haja, és nadrágban, ha nem 
mozgott, fel sem tűnt a mülába. „Férjhez megyek”, mondta ez az 
új Olgi, aki idegen volt neki az agyonfestett arcával, a müszempil- 
láival, a kihívó, szokatlan öltözékében, a kihívó modorával, de 
nem mert szólni. „Ne, ne is ellenkezz, és ne is firtasd, kicsoda, nem 
mindegy? Úgyis meghalok.” Az arc egyre közelebb jött, vörösre, 
majd lilára színeződött, s amikor hozzáhajolt, látta, hogy már csu
pa seb. A szem gonoszul, kísértetiesen villogott az ótvaros, geny- 
nyes, fekélyes tömkelegből, és a deformálódott, véres, rettenetes 
száj csücsörítve követelte: „Csókolj meg! Mama, csókolj meg!”

-  Ne! Ne! -  Sikoltozva megtántorodott. Nem mert a tükörbe 
nézni, a szemközti falhoz szorította a homlokát. „Megbolondu
lok!”, suttogta. „Lehetséges, hogy megbolondulok?” Nem, Olgit 
sosem látta sebesnek. Még amikor elhatalmasodott rajta a beteg
ség, amikor már az amputálás sem segített, akkor is tiszta, szép 
maradt az arca. Még a koporsóban is. Csak a család tudta, hogy a 
szőke hajcsoda a halovány arcocska körül -  paróka.

Kihúzta magát, bement a terembe.
-  Mára elég lesz -  mondta a két kisfiúnak. -  De holnap ponto

sak legyetek!
Az új kislány még mindig tornázott. Kicsit unottan, kicsit pon

tatlanul, de most nem szólt rá.
-  Na, Magdus, megjöttél? -  állt a bordásfalnál hajlongó lány 

mellé, aki már csak májusig jár hozzájuk.
A nyurga kamasz lány nevetve megfordult, ő meg a szívéhez 

kapott. A bordásfal mellől is Olgi nevetett rá. „Nem haragszom 
rád, anya, hiszen tudom, hogy neked köszönhetem azt is, hogy 
Londonba is eljutottam kezelésre. Amikor itthon már lemondtak 
rólam. Apa szerint az egész külföldi cécó fölösleges volt . . . Saj
nos, neki lett igaza. Látod, bármit tesznek velem, hiába a sok drá
ga gyógyszer, az állandó kínzás, a rák terjed, egyre terjed . . . Még
is, ahogy így utánagondolok, azt kell hinnem, hogy te fertőzhettél 
meg! Csakis te. Emlékszel? Magad mesélted, hogy nagyit végül
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már senki sem vállalta, még a saját lánya sem, de te ott maradtál 
vele a végsőkig, mostad és bekötözgetted, és amikor már nem bír
tad hallgatni az üvöltözését, morfiumot adagoltál neki lassan, vi
gyázva, cseppenként, kanálba. Talán hősnek képzelted magad, 
anya. Esetleg mártírnak. Netán valóságos szentnek?! Odaadóan 
ápoltad az anyósodat, s utána -  megszoptattál engem. Mérges volt 
az a tej, anya, mérges, ha nem is tudtad . . .”

„Nem! Nem és nem!” -  ordította akkor kétségbeesetten, orvosi 
könyveket bújt, végigkilincselte az összes ismerős és kevésbé is
merős specialistát. Bizonyítékot akart, önmaga igazolását, de min
denki más magyarázatot adott. Egyikük majdnem kidobta. „Értse 
meg végre, hogy mi sem tudjuk, mi okozza! Gyógyítunk, persze 
hogy gyógyítunk . . . tapogatódzunk, kérem, tapogatódzunk a sö
tétben, ez az igazság!” Megnyugtatást végül egész máshonnan ka
pott, mint ahonnan remélt. Egy nyári szemináriumon összejött va
lahogy Olgi egykori tornatanárával. „Ötödikben egyszer leesett a 
korlátról. Csúnyán megütötte a lábát” -  emlékezett vissza a tanár. 
„Nem tört el, csak a térde alatt hónapokig ott sötétlett egy nehezen 
múló daganat. Ugye emlékszik? Hát én így utólag -  akkor persze 
fel sem merült bennünk a gyanú -  esküdni mernék rá, hogy tulaj
donképpen akkor kezdődött. Szegény kislány. Az egyik legperspek- 
tivikusabb tornászom volt.” Úgy kapaszkodott akkor abba a szür
ke, vékony dongájú kis tanárba, olyan görcsösen, mint aki hirtelen
váratlan megmentette az életét és a becsületét. Hosszú idő után ak
kor hált újra férfival, de Olgi már akkor a föld alatt volt. Neki nem 
mondhatta el.

Elfordult, megkísérelt egyenletesen lélegezni.
-  Szabad! -  kiáltotta a megismételt kopogásra, s akkor a Ko

vács Lajoska rövidnadrágjában is . . . Olgi libegett be a bejárati 
üvegajtón. Fürgén és szelesen, szertelen nagy kamaszléptekkel, 
ahogyan az iskolából szokott érkezni. „Olyan éhes vagyok, mint a 
farkas! Mit főztél mára?” Érezte, hogy a tenyere, a talpa és a hón
alja is merő lucsok. Nagy-nagy gyengeség fogta el, alig tudott el
vánszorogni az orvos szobájáig.
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-  Doktor úr . . .  -  suttogta valami elváltozott, befelé síró han
gon doktor úr, nem maradhatok tovább. Mindenkiben csak őt lá
tom. Csak őt. Már a fiúkban is.

Az orvos tanácstalanul méregette. „Majd az idő”, mormolta be- 
idegződött részvéttel. „A sikeres munka öröme . . .”

-  Én is azt hittem. De nem. Nem változik semmi. Sőt, egyre 
rosszabb. -  Nem szégyellte magát a másik asszony előtt, hagyta 
hogy a könnyei szabadon, gátlástalanul hulljanak.

-  Na de mihez kezd? Ez a foglalkozása. Sőt: hivatása. A leg
jobb szakemberünk.

„Ezt most csak azért mondja, mert sajnál. Sohasem javasolt 
még prémiumra.” De nem volt benne harag, csak valami végtelen 
üresség.

-  Mindegy. Valami olyan foglalkozást kell választanom, ahol 
nem látok gyereket. Nem bírom őket látni. Nem bírom!

Bejött az új kislány.
-  Hazamehetek? -  kérdezte félénken.
Nem nézett rá, az ablak felé fordította a fejét.
-  Haza. Mára elég volt.

(1979)
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BUDH AZ ANNYI, MINT -  FELÉBREDT

/. nap

Rettenetes ez a hőség! Az embernek valósággal az agyára telep
szik. A repülőben sem tudtam aludni, pedig tízórás utat tettünk 
meg Bangkokig. Egyre kevesebbet alszom, az idegeim mintha kö
télen ugrálnának. Az Apaurint már megszoktam; csak szédülök tő
le, kissé elbódulok, mégsem hat.

Nem tudom, mit csinálhat most otthon Marcsi? Amikor Miklós 
-  ez az új fotós, akit mellém adtak a fotóosztályról -  megkérdezte, 
férjnél vagyok-e, szokás szerint zavarba jöttem, s céklavörös arc
cal csak annyit böktem ki, hogy: Nem. Marcsiról még nem szól
tam. Nevetséges, hogy ennyi év után sem tudom megszokni ezt a 
kérdést. Pedig magamban -  magamnak? -  egész kis külön elméle
tet dolgoztam már ki vele kapcsolatban. Nem kellene viselnem a 
gyűrűt; az vezeti félre az embereket. De mit csináljak? Már csak ez 
az egyetlen emlékem maradt Attilától. Kicsi, olcsó aranykarika. Az 
ösztöndíjából vette. Néha úgy érzem, ha két ujjam közé csippente
ném és megszorítanám, elpattinthatnám, összeroppanthatnám.

Éhes vagyok. Felszállás után olyan kókadt voltam, hogy nem fi
gyeltem, mit kérdez a stewardess, csak megráztam a fejem, hogy 
nem, nem kell semmi. Csak amikor csinos műanyag dobozokban 
felszolgálták a vacsorát, akkor fordítottam az ablak felé a fejem. 
Szégyelltem külön kérni, pedig a diós rúd, rózsaszín jéggel a tete
jén, nagyon kívánatos volt. Imádom az édességet, tömöm is magam 
mindenfélével, keksszel, csokoládéval reggeltől estig -  olykor erő
szakkal is -  mégis, Marcsi születése óta olyan sovány vagyok, mint 
az agár. Milyen mucsai módra is viselkedhettem én ott a repülőn! A
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vacsorát elalszom, a kávét magamra löttyintem . . .  a biztonsági övét 
is csak a légikisasszony segítségével tudtam magamra kattintani. 
Akkor is úgy lötyögött rajtam, hogy ha történetesen bukdácsolni 
kezd a gépünk, hát én nagy „ügyesen” úgy kicsusszanok belőle, 
akár egy angolna. Ha ők -  a szerkesztőség menő fejei -  végignéz
hették volna tantaluszi kínjaimat. . . azt, hogy minél természeteseb
bé, látszólag mindennapivá álcázzam minden újtól, ismeretlentől 
való rettegésemet, s kínos igyekezetemet „butaságom”, tájékozat
lanságom leplezésére, holtbiztos, hogy jókat röhögtek volna rajtam. 
Persze jól nevelten csak a markukba. S nyomban utána New York-i, 
afrikai, vagy mondjuk ausztráliai repülős kalandjaikról kezdtek vol
na fellengzősen és egymást túllicitálva csevegni, anekdotázni. Mert 
hát ők ugyebár -  habár három világnyelvet csak én beszélek közü
lük -  bejárták már a fél világot.

Leszállás előtt rettenetesen zúgott a fülem. Azt hittem, menten 
megreped a dobhártyám. Évi otthon figyelmeztetett ugyan, hogy 
dugjak vattát a fülembe, meg hogy tátsam ki jókorára a szám, de za
varomban, páni félelmemben elfelejtettem. Emellett a nyilallás mel
lett az a kis hányinger, gyomorszorulás igazán meg sem kottyant. 
Mintha késsel hasogatták volna a fülemet! Alig vártam, hogy földet 
érjünk. Pedig milyen boldog voltam, hogy erre a csodálatos útra a 
szerkesztőség éppen engem -  engem, az örök kezdőt -  jelölt ki!

2. nap

Légkondicionált buszunk ma elakadt a belvárosban. Nem is 
csoda, rémes itt a forgalom. No, nem a riksák okozzák! Szegény
kéim háromkerekű rozoga taligáikkal egészen az út szélére szorul
tak. Chryslerek és Skodák meg holmi tévével, telefonnal, saját bár
ral ellátott, szőnyeggel vastagon borított autócsodák száguldoznak 
a négysávos utakon vadul, forgalmi táblák meg sehol, de még zá
róvonal és terelővonal sincs. Ki-ki boldoguljon, ahogy tud! Ma 
megtudtam: a kétszáz százalékos behozatali vám ellenére évente 
százezerrel növekszik itt, Bangkokban a gépkocsik száma! Ezt az
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adatot okvetlenül felhasználom majd a riportsorozatomban. Szól
tam is Miklósnak, hogy fényképezzen le egy forgalmi dugót meg 
egy-két motorost, aki a fullasztó kipufogógázoktól való védekezé
sül kendőt kötött az arca elé. Furcsán-gunyoros arccal pillantott 
rám, s cinikus mosollyal kérdezte: „S mit még, főnöknő?” Megsér
tődött volna, amiért figyelmeztettem? Elvégre engem bíztak meg a 
cikksorozattal, ő csak a színes képmellékleteket szolgáltatja adalé
kul. Különben is új ember, nemrég jött a vállalathoz, honnan tud
nám, hogyan dolgozik, mennyire önálló? Vagy ennek is az van az 
orrában, ami Attilának valamikor: hogy „csak” nő vagyok, s egy 
nő ne dirigáljon? Nevetségesen régimódiak, s én ismételten meg
lepődöm, mert én nagyon is egyenrangúnak érzem magam. Min
den megtiprottságom ellenére . . . Annak idején hiába csóválták a 
fejüket hitetlenkedve a kollégák: én igenis önszántamból szültem. 
Akkor, amikor már rég tudtam, hogy Attila gyáva. Nem mer vál
lalni egy gyereket, nem mer vállalni egy családot. Lélekben fele
lőtlen kamasz maradt. És én mégis szerettem. És akartam a 
gyerekét . . . Marcsikám, kicsikém, úgy hiányzol! . . . Hogy is 
hagyhattam ott? Biztosan sír esténként. Önző vagyok, szívtelen. 
De négy év után ez az első alkalom, hogy újra komoly, felelősség- 
teljes feladatot kapok. Nem szabad elszalasztanom.

Amíg a busz állt, és a sofőr szitkozódva magyarázkodott, tül
költ és tolatott előre-hátra, egy kopaszra nyírt, nagy szemű kisfiú 
siindörgött oda, és az ablakon bekopogva, tarka orchideafüzéreket 
kínálgatott kántálva. Szíven ütött, hogy olyan a szeme, mint a 
Marcsié . . . mint Attiláé? Miközben a markába nyomtam néhány 
bathét, nem állhattam meg, hogy meg ne simogassam azt a kerek, 
tar kis koponyáját. Rémülten rám meredt, elrántotta a fejét, majd 
ordítva, öklét rázva felém, elszaladt. Majdnem elsírtam magam.

A sofőr megszánt.
-  Ne lepődjön meg, a thaiok tanítása szerint a fejet megérinteni 

szigorúan tilos, sőt komoly sértésnek számít, mert a fej a lélek helye.
Apám kapdossa el így a fejét, valahányszor meg szeretném si

mogatni, csókolni. Talán játéknak szánja. Gyerekkorom óta ezzel 
játszik. Egyre feljebb csavarja a nyakát, hogy pipiskedve is alig
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érem el, mind magasabbra és magasabbra emeli az ál lát, én meg 
harcolok a szeretetéért, nyújtózkodom, fel-felugrálok, vagy bele
csimpaszkodva kúszom fel rá, de az arc egyre messzibbnek, elér
hetetlenebbnek tetszik, szeretetre éhes adakozó szám csak az inas, 
borostás nyakát éri . . . Nem, újabban már egyre ritkábban harco
lok a „szeretetéért”. Belefáradtam. Most majd a lányom vált fel. 
Most azt gyötri. Szombaton is megríkatta vele. Pedig eseng a sze- 
retetért, látom a szeméből, örömet okoz neki a közeledésünk, még
sem fogadja, mégsem vállalja, nem tudja, vagy nem akarja. Micso
da átkozott természet az ilyen, önmaga fagyából, rideg magányos
sága börtönéből kitörni képtelen? Lehetséges, hogy én is tőle örö
költem ezt a „disztingvált, finoman kimért” modoromat, amely 
messzire riaszt minden épkézláb férfit? Ez a Miklós is már mióta 
itt toporog körülöttem, és még egyszer sem próbált megcsókolni, 
közeledni. Igaz, amikor kicsomagoltam, éppen benyitott a szobám
ba, s a nyitott bőröndömben alighanem meglátott egy vattacsoma
got. Nagy hirtelenében rádobtam egy blúzt, de nyilván csak észre
vette a sasszemével. Lehetséges, hogy azt hiszi, megvan a bajom?

4. nap

Ma „bevallottam” Miklósnak Marcsit. Délelőtt a klongok fából 
ácsolt, bádogtetejü, lábas kunyhóit fényképezte, én meg tolmács 
segítségével faggattam a boldogtalanokat. Vagy lehetséges, hogy 
nem boldogtalanabbak nálam? Nincs vízvezetékük, se villanyuk, 
szemétkihordásról hírből sem hallottak, ott mosnak a csatorna 
szennyes vizében, hogy utána maguk is megfurödjenek benne, 
majd csónakba szállva hangos, éneklő szóáradattal kínálják orrfa
csaró „illatú” rákjaikat, kagylóikat, szárított halaikat. De körülöt
tük ezerszínü orchidealigetek, titokzatos, buja pálmaerdők s cifra 
tornyos, sárkányalakos pagodáik tetején játékos majmok ugrán
doznak. „A természet és az ember megbonthatatlan, ősi egysége”, 
mormolta Miklós ábrándosán, miközben egy magányos csónakot 
kapott lencsevégre a Maenam partján, amint korhadt orrán éppen

92



megtörnek a lenyugvó nap sugarai. Micsoda giccs! Nem vártam tő
le ennyi poétikusságot. Valahogy kiszedtem belőle, hogy tegnap, 
színház után, bordélyban volt. Ott rendezték be rögtön a „színház” 
(tulajdonképpen sztriptízbár) mögött. A lebuj kijárata egyenesen 
oda vezet. Agyonfestett thai szépségekkel zsúfolt bordély, s utána 
ez a költőien magányos csónak. Brrr! Hogyan egyeztethető össze a 
kettő? Vagy minél hosszabban hentereg meg az ember a mocsok
ban, annál jobban vágyódik a tisztaság, a „lelki szépségek” után?

Először sajnálkoztam néhány fogatlanul vigyorgó, bigámiában 
„sínylődő” interjúalanyomon, „fogas” kérdésekkel próbáltam őket 
zavarba ejteni, vallomásra bírni, de sikertelenül: valamennyien 
csökönyösen azt állították, hogy boldogok. Bádogtetejü házaikban, 
félig üres hassal, „édes” hármasban.

Azután eszembe jutott a barátnőm, akinek a Karcsija évek óta 
semmi unszolásra nem válik el a feleségétől, csak pár hónapra hol 
Klárihoz költözik, hol vissza a családjához. Esetleg, olykor, a vál
tozatosság kedvéért, egy harmadikhoz. Hát ez nem bigámia? Ép
pen csak nincs legalizálva. Miért jár mégis több fájdalommal, her
cehurcával, veszekedéssel -  sőt verekedéssel is?! Klárinak eddig 
egy öngyilkossági kísérlete volt, Karcsi feleségének kettő. Fel is 
marta a torkát valami úgy, hogy alig lehet a szavát érteni. A civili
záció tett volna bennünket ilyen érzékennyé, önzővé? Milyen szép 
is volna együtt élni szeretetben, barátságban, szerelemben. Vala
mennyien, akik egy kicsikét is szeretjük vagy szerettük egymást. 
Megszabadulni a féltékenység ördögétől, az irigységtől, birtoklási 
vágytól. De én üvöltözni tudtam volna, valahányszor Attila csak 
ránézett másra, kezem-lábam megfagyott a kíntól, a fejem zúgott, 
s úgy éreztem, belehalok, ha elhagy. Talán az volt a baj, hogy túl
ságosan szerettem. Megosztani a szeretetünket, a szerelmünket. 
Sokfelé osztani, szétosztani magunkat. Lehet, hogy ez a megoldás? 
A bölcs béke, a megnyugvás? Úgy lehet, Attila sem hagy el, ha 
nem csütörködöm rá olyan mindenről, s legfőként magamról elfe- 
lejtkezőn, olyan sorsszerűén . . .

Bementünk az üzletnegyed sikátorainak egy-két üzletébe is. Mi
csoda választék! Az indiaiak selymet, batikolt kelmét árulnak, a kí
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nai gyógyszertár tele kígyóbőrrel, furcsa gyökerekkel. A temetkezé
si boltokban egy darabból faragott kínai koporsók. Miklós kedvére 
fényképezhetett kuriózumokat. Már nem figyelmeztetem semmire, 
nem akarom megsérteni „férfiúi hiúságát”. Meg aztán láttam a teg
napi képeit is, az éjjel előhívta őket. Úgy látszik, érti a mesterségét.

Elhültem, amikor rájöttem, hogy ezek a butikok egyúttal laká
sok is: a szoba mélyén ott a házioltár a füstölőkkel meg a ház Chai 
Thi nevezetű jó szellemének parányi házikójával, az oltár fölött 
Bhumipol király és Sirikit királyné arcképével, a sarokban pedig, 
faládában, a ház ifjú trónörököse bömböl. Fanyalogtam, mire Mik
lós, fél szemén a fényképezőgéppel, megkérdezte:

-  Miért, neked hány szobás lakásod van?
Persze tudja az aljas, hogy semmilyen lakásom sincs, évek óta 

albérletben lakom. A szerkesztőség az idén alig tudott egyetlen la
kásra valót összekaparni Zolinak, aki már tizenöt éve szorong egy 
szoba összkomfortban a három gyermekével. S közvetlenül utána 
még négyen adták be lakáskérelmüket. Valamennyien többgyer
mekesek.

Kezdtem más szemmel nézni az üzletecskére. Ha mi Attilával. . . 
és persze Marcsival . . . együtt élhetnénk egyszer, vállalnám ezt az 
egészet füstölőstül, kígyóbőröstül, királynőstül együtt. Még az össz
komfort sem kellene.

Megsimogattam a bömbölő kisbaba pólyáját. (Az arcát nem 
mertem.) Akkor vallottam be Miklósnak Marcsit.

6. nap

Ma a buddhizmusról és a buddhistákról mesélt az útvezetőnk.
-  A szanszkritban és a belőle származó középind nyelvekben a 

budh jelentése felébredt, és azt nevezik így, aki „a tévelygés éjsza
kájából ráébredt a megismerés fényére”. Az ind irodalomban a bha- 
gavat (a magasztos) és a tathágata (a tökéletes) kifejezéseket is ha
sonló jelentésben használják. A buddha lényege, hogy tudását nem 
isteni kinyilatkoztatás által, hanem önerejéből szerezte meg. Budd
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ha mondja a Mahávaggábán: „Én magam szereztem meg a tudást, 
ki követőjének nevezzem magam?” Mint látják, a felébredés nem 
valami mástól kapott felvilágosítás, hanem az egyénben magában 
történő megismerési folyamat végső lecsapódása.

„Én is egymagám szereztem meg a tudást” -  nyilallt belém, de 
természetesen bölcsen hallgattam, nehogy megsértsem a vakbuzgó 
öreget, amiért -  ha heccből is -  Buddhával hasonlítom össze cse
kélységemet. „Ha nem állok be rögtön érettségi után újságíró-gya
kornoknak -  egy év elteltével így az elsők között kaptam meg az 
ösztöndíjat, no meg persze a saját kereset is jól jött - ,  ma nincs 
meg az egyetemi oklevelem. Igaz, erre apa legyint egyet, és azt 
mondja: »Na, és akkor mi van? így egyetemi ranggal vagy meg
esett lány.«”

-  A buddha nem üdvözítő -  mondta az útvezető, miközben 
Miklós a királynő várkastélyszerű, a víz kellős közepén pöffeszke- 
dő öltözőpavilonját fényképezte Ayuthiában, én meg a kicsi, ko
pasz, csuhás kamaszokat figyeltem, ahogy a cikomyás-díszes te
rasz padjain látszólag érdektelenül bámészkodtak, ölükben a kicsi, 
rizs- és halmaradékkal teli fa alamizsnaedénnyel.

-  Nem üdvözítő, aki az embereket közreműködésük nélkül egy
szerűen megváltja. A tathágata olyan vezető, aki csak megmutatja 
az üdvösséghez vezető utat, de mindenki maga dönti el, azon kí- 
ván-e járni. A Dhammapada mondja: „Magatoknak kell erőlköd
nötök, a Tökéletesek csak utat mutatnak.”

Hát én küszködtem, s erőlködtem eleget. Amióta csak a világra 
jöttem. Mégse jutottam semmire. Még rovatvezető se vagyok, pe
dig a férfitársaim, akikkel együtt indultam, már mind szerkesztők. 
Géza, a legbenyalibb közülük, egyenesen főszerkesztő-helyettes. 
Lehetséges, hogy mindennek Marcsi volna az oka? Négy év esett 
ki miatta az életemből, s ma is se éjjelem, se nappalom. Ha nem 
vagyok éppen hivatalos úton, naponta utazok haza, hozzá. S még
se jó.

Miklós ma engem is lefényképezett nagy kegyesen a pagoda 
előtt. Ennyi nap után most jutott eszébe először. Most „fizet”, ami
ért tegnap mégis lefeküdtem vele. Ehhez „okos, modem nő” va-
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gyök, aki sutba vágja az elavult erkölcsi normákat. De ahhoz vé
nülő fejjel (tegnap két ősz hajszálat téptem ki a fülem mellől) sem 
volt jogom, hogy szüljek magamnak egy gyereket, akit pedig oly 
régóta tiszta szívemből kívántam. Ezt mondja az apám, az anyám, 
az öcsém, ezt a főszerkesztőm, a kollégáim, a rokonaim és a barát
nőim. Ezt mondta Attila is. Azt hajtogatják most nagy bólogatva és 
egyetértve, hogy előre látták a tragédiámat, és hogy nem tudják, kit 
szánjanak jobban: engem vagy a gyereket. Mit válaszoljak rá? Ne
vetésre húzom a szám, és kivágom, mint a huszonegyet: „Mindent 
meggondoltam, mindent megfontoltam. Nekem is épp annyi jo 
gom van anyának lenni, mint mindenki másnak.” Az öcsém erre a 
fejemhez vágta:

-  Ez neked modernség? Apa nem meri végigsétáltatni az uno
káját az utcán, csak este, mert egy kisváros még cseppet sem mo
dem, nem bizony! S holmi jogokról papolsz nekem? Az anyaság 
jogáról, amely nem a papírtól függ? Rendben van, de akkor pucolj 
innen a fattyaddal együtt, és dicsekedj vele magad. De te idelökted 
a két beteg öreg nyakára. A pelenkáit is az én feleségem mosta!

Akkor sírtam, és azóta még sokszor. A szerkesztőségben is. 
Mert ott meg azzal vádolnak, hogy a gyerek miatt elhanyagolom a 
munkám. Szombat-vasárnap, amikor a legtöbb a rendezvény, nem 
használhatnak, mert rohanok a vonatra.

-  Nem gondolod, hogy az mégse járja, hogy minden áldott hét
végét éppen a családos öreg szerkesztők töltsenek hivatalos úton, a 
legfiatalabb meg csak úgy kihúzza magát? Pedig mi igazán minden 
tőlünk telhetőt megtettünk. Megszavaztuk a pénzt a különélési pót
lékra, vagy nem szavaztuk meg?

Persze. Mindent megtettek. Amikor domborodni kezdett a ha
sam, hárman is orvoshoz akartak cipelni, vetélésre. Évi meg is 
mondta kerek perec:

-  Kerékbe töröd az életed, te mafla! Most, amikor a legjobb 
úton haladsz. Három bizottságba is beválasztottak, s még az érdek- 
közösségben is te képviselsz bennünket. Hogy mindent rád lőcsöl
nek, még a jegyzőkönyv-vezetést is? Nem baj. Egyáltalán nem baj. 
Mindent el kell fogadni, lássák az igyekezetedet. Most vagy fiatal,
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most vagy életerős, perspektivikus. Ne hagyd el magad ilyen bu
tán. Tanuld meg, hogy egy nő, ha érvényesülni akar, ha komoly 
karriert szándékozik befutni, nem alapíthat családot. . .  De még ha 
férje van, akkor se szüljön, érted, ne szüljön egy világért sem! Mert 
akkor vége. Hallasz te engem?! Akkor mindenre keresztet vethet.

Nem hittem nekik. Azt reméltem, én más leszek, erősebb . . . 
Nem akarok most erre gondolni, nem akarok erre gondolni . . .

Miklós boldog, mert a főapát, hosszú huzavona után, engedé
lyezte a Királyi Kolostor és a templom megtekintését. Állítólag 
még egy herceg is közbenjárt az érdekünkben. Ki gondolta volna, 
hogy még itt is kerékkötő lesz az én női mivoltom? No persze, új
ságíró is vagyok, méghozzá szocialista országból.

Miklós ma kezembe nyomta Helmuth Glasenapp Az öt világ
vallás című könyvét. A hetvenötödik oldalon, a Buddhizmus című 
fejezetnél, jókora szamárfül.

-  Ezt tanulmányozd át, mielőtt hülyeségeket kérdeznél azoktól 
a kis fafejü fanatikusoktól -  mondta. -  Még az hiányzik, hogy 
most, amikor végre megvan az engedély, elriaszd őket! Olyan ri
port lesz ebből, kisanyám, hogy Tomka megnyalja mind a tíz ujját!

Hogy beszél ez velem? Csak nem képzeli, hogy az a tegnap es
ti szamárság bármire is feljogosítja! Igaz, meglepődött, amikor a 
táskámban meglátta a Stedyrilt. „Állandóan szeded?” -  kérdezte. 
Noná! A szülés után önmegtartóztatást fogadtam, mint Suddhó- 
dana király felettébb erényes felesége, Májá, akinek fehér elefánt 
képében, álmában hatolt az oldalába a korábbi létezések kannája 
vagy mije által létrejött szellemlény, a gandharva -  azt hiszem, jól 
jegyeztem meg a szót - , s aki hét nappal a szülés után meghalt; a 
buddhisták szerint azért, mert „azt a drága edényt, amely Buddhát 
születése előtt magába zárta, soha többé nem volt szabad világi 
célra felhasználni”.

Fáj a fejem . . . Mindenki azt mondja, makacs szamár vagyok 
és önző. Csak magamra gondoltam, a gyerekre nem, csak a magam 
fixa ideáját akartam bizonyítani azzal, hogy egyedül, azaz a gyere
kemmel kettesben is megállhatom a helyemet a világban, és hogy 
Marcsit nagyon meg fogja majd viselni az, hogy csonka családban
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nőtt fel . . . Na, én teljes családban nőttem fel, és akkor mi van? 
Negyvenöt kiló ha lötyög bennem, az idegeimnek már régen kam
pec, s mi szép emlékem van? Az otthoni aggyazások, állandó 
szemrehányások, a túlzott elvárásaik, a szerkesztőségi robot és a 
lemaradásom miatti keserű szájiz, no meg időnként néhány durva, 
célratörő, szinte alig leplezett szándékú „udvarlási” kisérlet.

Az öcsém rá akart beszélni, pereljek ki Attilából legalább any- 
nyit, hogy a nevét viselhesse a gyerek. S ugyan minek? Én etetem, 
én ruházom, én nevelem. Az én lányom. Csak az enyém. Még ha 
nem is fehér elefánt képében fogant . . . Majd sajnálni fogja még 
egyszer, hogy nem vállalt bennünket. Vért fog sírni, tudom, tu
dom . . .  Hátha nem is lesz több gyereke? Hátha . . .  Itt, a kisagyam, 
mintha ki akarna szakadni! Beveszek egy Plivadont.

7. nap

Láttuk az Arany Buddhát és a három és fél méteres Buddha-fe- 
jet. Valóban csodálatos az a megbékélt, mindent értő, mindent 
megbocsátó mosoly az ajka körül.

Éppen másodikat harangoztak, amikor alaposan megkésve be
loholtunk a Királyi Kolostorba. Kíváncsian fürkésztem a sok tér
deplő, rőt csuhás barátot és barátjelöltet. Azt mondják, sok közöt
tük a hercegi sarj, aki itt ismerkedik a vallás lényegével, de a kül
földi is, aki önmaga vagy a világ elől itt talál menedéket. Megkér
tük a vezetőnket, keressen a számunkra néhány tipikus interjú- 
alanyt.

Zavartan kapcsoltam be a magnómat, s az első kérdéseket fel
téve, alig mertem felpillantani rájuk, nehogy bármivel is megriasz- 
szam őket, és esetleg torkukra forrasszam a szót. Azután rájöttem, 
hogy nincs mitől tartanom: szinte kivétel nélkül kifejezéstelen, il
letve inkább önmagukba forduló vagy messze néző szemmel néz
tek ránk, néztek túl rajtunk.

-  Apám azt akarta, vegyem át a gyárát, s két éven belül új 
üzemrészleggel gyarapítsam. Életében kétszer bankrottált, de min
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dig újrakezdte. Egész családomat csak a pénz érdekelte. Hát ebből 
nekem elég volt! -  mormolta egy szeplős amerikai fiú.

-  Mi az, ami a buddhizmusban megragadta? -  kérdeztem, s szi
vén ütött, hogy az ő ajkán is az a Buddha-szobrokról már jól ismert 
mosolyféle tünedezett fel révetegen.

-  A maitrí, vagyis a „barátságos érzület”. A Magasztos mond
ta: „Még ha rablók és gyilkosok fűrésszel ízekre szabdalnak is va
lakit közületek, aki ezért haragot érez, az nem viselkedik tanításom 
szerint. Mert ilyenkor is tartanotok kell magatokat ahhoz: ne vál
toztassuk meg nézeteinket, ne mondjunk ki indulatos szavakat, ha
nem maradjunk jóságosak és könyörületesek, tele barátságos érzé
sekkel és gyűlölet nélkül. Azt akarjuk, hogy ezeknek az emberek
nek a lelke megteljék barátságos érzelmekkel, hogy azután tőlük 
kiindulva megteljék azzal az egész világ.”

Alig tudtam türtőztetni magam, hogy el ne vigyorodjam: Még 
hogy ízekre szabdaljanak, s közben én a talpukat nyaljam!

-  Milyen vallású volt azelőtt?
-  Katolikus.
-  De hiszen a buddhista maitrí sok tekintetben megfelel a ke

resztény szeretet fogalmának, amelyet Pál apostol oly fennen hir
detett. Én még tanultam hittant. -  Ajkamba haraptam. Még jó, 
hogy azt nem kottyantottam ki, hogyan szökdöstünk a szomszéd 
gyerekekkel a papiakban délutánonként megtartott hittanórákról, 
amelyekre nagymama íratott be. S ha megkérdezi, én milyen val
lású vagyok? Elriasztom-e vele, ha bevallom: már érettségiző ko
romban felvettek a pártszervezetbe?

-  A buddhista maitrí és a keresztény szeretet nem fedi teljesen 
egymást. A maitrí „a minden szenvedélytől megszabadult bölcsnek 
a világtörvény felismeréséből fakadó jóakarata”, a keresztény sze
retet viszont érzelmi és aktív jellegű.

-  A bikkhusok -  a barátok -  érzékeik szigorú megfékezésével 
kiölnek magukból „minden vágyat, minden harag- és gyülöletér- 
zést, minden elvakultságof ’ -  hadarta Jean, a kis francia hippi, aki 
előzőleg már elmesélte, hogyan járta meg ideérkezése előtt a kábí
tószer-élvezés, a férfiprostitúció és a rablás minden poklát. -  Ki
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égett ember voltam, aki már semmiben sem hitt. Most a nirváná
ban hiszek, amelyben minden testiség, érzés és elképzelés örökre 
megszűnik.

-  Mindenki elhagyott. Idejöttem -  seppegte egy meghatározat
lan korú, ráncos thaiföldi bácsika. -  Hazajöttem.

Ahogy a magnó zsinórját kihúztam a falból, hirtelen fordultam, 
s lebbenő ruhám széle majdnem megérintette az öreget. Ijedten el
kapta a csuháját. Elpirultam, pedig tudtam: a bikkhusoknak nőt 
érinteni halálos bűn.

Egyszeriben nagyon elfáradtam. Igaz is: minek lázadozni? Hát 
fontos az, hogy a magam igazát másnak is bebizonyítsam? Attilá
nak sem sikerült bizonyítanom. A szemembe vágta, hogy becsap
tam, amikor a beleegyezése nélkül megszültem a gyerekét, meg 
hogy hiába is tagadom, tudja ő, amit tud: ilyen csalárd módon akar
tam megfogni, de abból ugyan nem eszem! Pedig én nem neki; én 
magamnak szültem Marcsit. Hogy legyen végre valaki, aki szívből 
szeret engem. És csak engem . . .  Jó volna így elvonulni. A világ
tól. De önmagunktól? Már érzem, jön is az újabb kín: alighanem 
beleszerettem Miklósba. Nem akarom, nem akarom!

-  Elég ügyes voltál! -  dicsért meg -  már a szállodában -  Mik
lós. -  Úgy látszik, bebifláztad az egész könyvet, hogy holmi hitvi
tákat folytass ezekkel a begyepesedett fejüekkel . . .  te, esküszöm, 
hogy amikor a modem pozitivizmushoz hasonlítottad a tanaikat, 
meg a karmikus következményről és megváltásról beszélve a me
tafizika jelenvalóságát firtattad, a főapát felvillanó tekintete . . . 
szikrányit sem volt szenvedélymentes! -  Átfogta a derekam. -  
Nem akarnál esetleg itt maradni? A buddhistáknak is vannak apá
cáik. Úgyis hajlamos vagy a meditálásra.

Kibújtam az öleléséből.
-  Most ne! . . . Tudod, amikor nagyon elegem van mindenből, 

nem is volna rossz elbújni, elveszni a nirvánában.
-  Sajnos -  ezt is bemagolhattad volna, szivikém -  a nirvánáig 

náluk is elég hosszú és rögös az út!
-  Igen, de ez az út maga is milyen biztató: lassan, fokozatosan 

megszabadulni a trisnától, az élet szomjúhozásától, a vágytól, és
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kiölni magunkból minden akaratmegnyilvánulást, hajlamot: a 
szanszkrát. Milyen szép ez a gondolat is: „A szenvedés csak akkor 
szűnhet meg, ha a vágy és a többi szenvedély, amelyek az 
újramegtestesülést előidézik, maguk is megszűnnek.” Vagy: „Ami
kor azután egy lény -  végtelenül sok, időtlen idők óta egymást kö
vető létformáinak végén, számos visszaesés és ismételt felemelke
dés után, végül eléri a tökéletes szenvedélymentességet, akkor ez
zel a világban való vándorlása véget ér.”

Miklós szemmel láthatóan elkedvetlenedett. Azután mégis tré
fával ütötte el a rátörő szentimentális hangulatot.

-  Mondom én: ha itt maradsz, hamarosan főapáca leszel! Neked 
is lesz három egész csuhád, egy öved, s a celládban egy gyékényed 
meg egy füstölőd. S még a munkástanácson sem kell hetente a 
tmasz-odért harcolnod, veszekedned. Ha végigkoldulod a környé
ket, mindennap kapsz a kőlábasodba egy marék rizst vagy egy pál
malevélbe göngyölt halat.

Milyen szép ez a Miklós! S milyen mai, haladó felfogásúnak 
tartja magát. A szemembe nevetett, hogy olyan sokára, olyan kö
rülményesen vallottam be a Marcsi-ügyet.

Azt mondja, mit játszom meg magamat, mit lelkizek, az ilyes
mi ma már nem bomba-ügy . . .  sőt természetes . . .  De ha most, 
mondjuk, fölajánlanám neki, hogy házasodjunk össze -  azt hiszem, 
tudnám, nagyon tudnám szeretni, s nem is járna velem rosszul: 
amióta végre normára kezdtem dolgozni, pontosan a fizetése dup
láját keresem meg - ,  holtbiztos, hogy valami kibúvót találna. Pe
dig ő is egyre erősebben vonzódik hozzám, az ilyesmit megérzi az 
ember.

Kihúztam magam. Nincs kire vámom. Mindig is tudtam, hogy 
mindenért magamnak kell megküzdenem.

Lassan csomagolni kezdtem. A tagjaim mintha ólomból lettek 
volna.

-  Sokszor nehezemre esett a munkám. Tudod, én alapjában vé
ve félénk természet vagyok, nehezen barátkozó, és önmagámban is 
bizonytalankodó. Ha történetesen egy laborba kerülök, alkalmasint 
magamba húzódok, mint csiga a házába. Emlékszem, amikor az el
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ső ülésekre küldtek ki tudósítani: ha már megkezdték az ülést, nem 
mertem bemenni. Kint topogtam az ajtó előtt, míg csak valaki ki 
nem jött. Azt hiszem, a lányomat is azért szültem. Hogy legyen 
végre valakim, hogy ne legyek olyan végtelenül és kilátástalanul 
magányos.

-  No hiszen! Úgy hallom, az érdekközösségben most te szóno
kolsz a legtöbbet. A bögyében is lehetsz már néhányuknak.

-  Tulajdonképpen az újságírói munkának köszönhetem, hogy 
feloldódtam, és megszerettem az embereket. Nem, nem szűntek 
meg a gátlásaim, de már megtanultam felismerni, elviselni, s erős 
akarattal újra és újra leküzdeni őket. S minden apró kis győzelmem 
-  újabb kis öröm. És ne hidd, hogy legyőztek! Hogy legyőztetek. 
Most, hogy beszéltem ezekkel itt -  ezekkel a befelé forduló, vege
táló élő szobrokkal -  még fokozottabban érzem, hogy fiatal va
gyok még, erős, tetterős -  nem nagyon fiatal és nem nagyon erős, 
de azért mégis: még sokat, elég sokat tehetek. A lányomért, a szü
léimért, a munkatársaimért. . . nevess ki a hangzatos szavakért: a 
társadalomért. Én valóban hiszek. Nemcsak a gondolat -  a tett ere
jében hiszek! És azért megyek most haza mégis, a hajlamaim, a 
hangulataim ellenére is. Oda, ahol a helyem van, ahová tartozom.

-  Bravó! -  ütötte össze Miklós enyhe malíciával a tenyerét, de 
mit bántam én azt már!? Csakugyan azt éreztem, hogy „felébred
tem”. Felébredtem elégedetlenkedő, önmagam kudarcain rágódó, 
mások piszkálódásába, sajnálkozó lekicsinylésébe belesavanyo- 
dott tetszhalottságomból . . .  fel egy nagy, örök életre szóló, köl
csönös, tiszta szerelem reménytelen várásából. . .  és mindennek el
lenére mégis erőt érzek a folytatáshoz, vagy, ha úgy tetszik, az új
rakezdéshez.

-  Tudod mit? Harcolni fogok! -  jelentettem ki az értetlenül rám 
bámuló Miklósnak.

-  Kiért? Miért akarsz harcolni?
-  Ha ez a közös riportsorozatunk lefut -  s úgy érzem, sikere 

lesz, nagy port ver majd fel -  utána cikksorozatot kezdek a gyere
küket egy szál magukban nevelő anyák problémáiról.

Társam ásított.
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-  Kissé mintha agyoncsépelt téma volna, nem gondolod?
-  Nem. Nem gondolom. Amíg nincs tökéletesen megoldva, ad

dig egy téma nem lehet eléggé agyoncsépelt. Majd én „felébresz
tem” őket, ne félj! Mindenkit. Csak hazaérjünk.

(1980)
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LÁTOGATÓK

Nem szeretem a kötelező rokoni látogatásokat. Mivel azonban 
egyébként engedékeny férjem ezúttal ragaszkodott hozzá, hogy 
meglátogassuk a nővérét, mondván, hogy már legalább egy éve 
nem mutatkoztam nála, végül is rábólintottam. Ezen már ne múljék.

Fintort vágva belemosolyogtam az előszobatükörbe, kihúztam 
feketével a szemem alját, és némi gondolkodás után nadrágba búj
tam, mert amióta lefogytam, és kezdem visszanyerni a régi alako
mat, jobban érzem magam nadrágban.

Sanyi a terepi kabátját terítette a vállára, s ez bosszantott is, el 
is kedvetlenített. Ni, a nyakkendője is! Persze megint a keskeny, 
zsíros, ódivatú pettyest kötötte fel, az új, széles szabású csíkosak, 
amelyekkel időnként meglepem, ott fonnyadoznak a szekrényben, 
feléjük sem néz. Mellette mindig valóságos tékozló bűnösnek ér
zem magam, pedig egy ruhát, ha csináltattam a nyáron.

Hanyagul elvetettem magam a jobb első ülésen, és berántottam 
az ajtót. A dördülésre fél szemmel oldalra sandítottam, hisz tudom, 
mennyire félti a kocsiját. Nem szólt, csak az álla merev tartásából 
láttam, hogy mérges. Engesztelőén feléje fordultam, s valami zava
ros, meglehetősen összefüggéstelen mesébe kezdtem arról, hogy 
újabban mintha baj lenne a reflexeimmel. A mozdulataim hol túl 
erősre, hol túl lágyra sikerednek, a kezem néha váratlanul meg
reszket. Az elmúlt hónapban már három kávéscsésze is áldozatul 
esett. Sanyi udvariasan hümmögött, de látszott rajta, hogy nem fi
gyel. Táskás szeme alján a kis, sárgás-zöldes erecske ideges táncot 
járt. Hirtelen végtelen fáradtság fogott el. Behunytam a szemem.

Csak akkor nyitottam ki ismét, amikor a kocsi halk döccenéssel 
hirtelen megállt. Nem mozdultam. Tudtam, mi következik: vége
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láthatatlan precíz manőverezés előre-hátra, majd ismét előre, ol
dalt, vissza, mindaddig, amíg a kocsi a legmegfelelőbb szögben be 
nem farol a kapu előtti keskeny bekötőútra. Kezdetben, amikor a 
kocsit megvettük, alig bírtam türtőztetni magam: „Jó lesz már . . . 
Hagyd a csudába! . . . Nem mindegy?” -  hajtogattam türelmetle
nül, vagy: „Engedd, hogy legalább én kiugorjak. Te azután játsza
dozz, vacakolj a volánnal kedvedre!” Idővel azonban belefásul az 
ember. Megadóan tűrtem hát a kocsi -  szerintem -  céltalan ide-oda 
farolását, s közben a körmöm nézegettem. Milyen puhák! B-vita- 
mint kellene szednem, hogy ne töredezzenek le olyan könnyen. 
Bezzeg az ő körmei meg a gyerekekéi olyan erősek, hogy szom
batonként valóságos kínszenvedés a körömollóval végigsarabol- 
nom mindet. A kis Sanyi is: ma reggel ráállunk a szobamérlegre, 
hát már csak öt kiló különbség van köztünk. Ha ők hárman egymás 
mellé állnak, olyanok, mint három tojás. Magasak, erős csontúak, 
széles mellkasúak. Mellettük én valósággal elveszek, és néha kicsit 
idegennek is érzem magam.

Csakugyan rég jártam már itt: tévedésből a szomszéd házba 
csengettem be! Szertartásos bocsánatkérések, feszengő buta kény- 
szervigyorok, de már itt is van Katinka. Az arca egyetlen fénylő 
mosoly, a látvány mégis szinte mellbe vág. Mindig elszomorít, ha 
a korombelieket ráncosaknak, öregeknek látom. Úristen! Hogy ha
nyagolhatja el valaki ennyire magát? Ez a kinyúlt, ócska pulóver, 
ez a divatjamúlt szoknya . . .  Na és a haja! Hiába kötötte hátra me- 
nyecskésen kackiás babos kendővel, a kétoldalt kicsüngő zsíros, 
merev végei elárulják, hogy hetek óta nem láttak fodrászt, s a félig 
lekopott festékü rőt tincsek alól ősz szálak kajánkodnak marok
szám elő.

-  A lányaid? -  kérdem könnyedséget erőltetve, s érzem, valami 
kaparja a torkomat. Milyen kietlen ez a máskor mindig zsivajgás- 
tól, kacagástól hangos lakás.

-  Kampóinak. -  Fürkészve pillant rám. -  Sört? Bort? Remek 
barackpálinkám van. Sanyi, hozhatom?

Sanyi a fejét rázza. A kocsira hivatkozik, valami bizonytalan 
csattanójú tréfát is elsüt az italozás számlájára, nekem meg eszem
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be jut, milyen rosszul lett a múltkor is egyetlen pohárka savanyú 
vinkótól. Valami baja lehet a gyomrának. Rá kellene beszélni, né
zesse, vizsgáltassa meg már egyszer.

-  Akkor legalább mi ketten. Ugye, Lidi? Úgy is szalma vagyok, 
elhagyott a párom! -  s nyújtja felém a színültig telt poharat. Gya
nakodva nézek rá, de hogy mutassam: tréfára veszem a bejelentést, 
fölkacagok. Ő is nevet, de a szeme furcsán villózik.

-  Hát akkor ex az ex-asszonyokra!
-  Ex! -  mondom, de csak afféle félig ex lesz belőle, cigányútra 

szalad a korty. Hiába játszom meg a modern, szabadelvű nőt társa
ságban, nem szoktam én az ilyesmit, na . . .

-  Jól nézel ki -  mondom köhögve Katinkának, de már szívnám 
is vissza. Ajándékbóknak, simogatásbóknak szántam, hiszen Ka
tinka valamikor sokat betegeskedett, olyan volt, mint az árnyék, de 
a szeme villanásán látom, hogy a kövérségére tett célzásnak vette. 
Persze, igyekszik túltenni magát rajta. Színlelt könnyedséggel 
mondja:

-  A nyugodt lelkiállapot teszi. Tudod, rájöttem, hogy semmit 
sem érdemes mellre szívni.

-  Csakugyan: Géza hol van? -  pillant körül a párom, Katinka 
meg:

-  Hisz mondom, hogy elhagyott!
-  Te csak ne örülj előre! Visszajön az, el se lehet kergetni -  

vidámkodok erőlködve, pedig Katinka tétova mozdulatain látom, 
hogy mégsem lehet ez egészen vicc.

A sógornőm kimegy, kávét tesz fel. Nem látom az arcát, ahogy 
szinte magának mondja:

-  Kiment Koruskára. Talán egy hónapra, talán többre. Lehet, hogy 
örökre. A búcsúzásnál azt kiabálta, hogy legalább a szabadsága le
gyen az övé. Akkor elgondolkoztam. Csakugyan, jogom van-e elven
ni tőle a szabadságát? Az évi szabadságát is, meg azt a másikat.

Nem merek ránézni, pedig olyan ismerős a szöveg. Hányszor 
tréfálkoztam Sanyival erre a témára, s ma sem tudom, közel jutot
tam-e akkor valamihez . . .  Sokat van Kovinban és Pozarevacon ki
szálláson. Csak nem valami női elítéltet látogat? -  csipkelődtem
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eleinte. Jó tréfának látszott. Ha egy hónapig nem ment Pozare- 
vacra, újból rákezdtem: „Mi az? Hagyod azt a szerencsétlent vára
kozni, epekedni? Ugyan látogasd már meg!” Sanyi hunyorgott a 
kisfiús mosolyával, rám hagyta. Én meg körülduruzsoltam, ugrat
tam, dévajkodtam vele. Később még tovább mentem . . .

-  Maholnap ötvenéves leszek. Nézd, milyen foghíjas vagyok!
Katinka kitölti a kávét, szégyenkezve, keserűen nevet. -  Nem 

várhatom el, hogy még mindig szerelmes legyen belém az uram.
Olyan mohón kortyolok a kávémba, hogy megsütöm a nyel

vem. Nem azért, mert eszembe jut a mendemonda, miszerint Gézá
nak Koruskán már régen van valakije, akihez kijár. A saját játé
komra emlékezem. Hogy is volt? Estefelé meg egyébként is szere
tek bolondozni. Újabban egyre gyakrabban balettoztam végig a va
csoraedény leszedése közben a konyhát, miközben azt harsogtam, 
hogy: „Hová sietsz, ó, mondd, hová? Az élet úgyse tart soká. Hi
szen minden órának van virága, szakaszd le hát, ne légy oly dőre, 
kába!” A gyerekek persze velem hülyéskedtek, táncoltak, én 
pukedliztem Sanyi előtt, majd katonásan kihúzva magam, jelentést 
tettem: „Bizony, kedves uram, le kell azokat a virágokat szakasz- 
tani ott Pozarevacon, mert az Élet s az Ifjúság, gyorsan elszáll!” S 
dalikázva folytattam: „Elszáll, mint a buborék, s marad mi volt a 
puszta lét . . . ” A kicsi velem sipította a refrént, Sanyi meg olyan 
furcsán nézett rám. Először csak furcsállta, másodszor nevette, 
harmadszor már fel sem vette, és félrevonulva belemerült a szak
könyveibe. Belém meg mintha az ördög bújt volna, egyre többször 
hajtogattam napközben is: „Drága hitvesem, nehogy aztán később, 
mondjuk a századik születésnapján nekem tegyen szemrehányást, 
hogy miattam nem ismerte meg az életet!” Megesett, hogy Sanyi 
belement a játékba: „Éva néni unokája, kár a gőzért, én úgyis tu
dom, hogy: a férfiaknak szabad!” Én meg felpattantam a fehérre 
lakkozott konyhaszékre, harcias pózba vágtam magam, s fújni 
kezdtem: „Tévedsz, pajtás, mert: Egyenlőőség! Testvériiség! 
Szabadsáááág . . .  Lálálá-lalala!” Vajon csakugyan játszottam-e ak
kor? A tudatalattimban nem motoszkált-e valami más? Talán ép
pen az, hogy én . . . hogy én szeretnék szabad lenni?
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Katinka most a lányairól mesél. Úgy látszik, más irányba akar
ja terelni a társalgást. Az ember szemérmes. Csak ritkán beszél ar
ról, ami fáj, többnyire félrevonul bajában, mint a sebzett á lla t . . .

-  Hogy engedhetted meg, hogy három nehéz vizsgát is őszre 
hagyjon? Ráadásul ott a diplomavizsga . . . Remélem, azzal tisztá
ban vagy, hogy Panni így évet veszít? -  hallom saját „bölcsbagoly” 
hangomat. Egyre jobban nekitüzesedem.

-  A diplomavizsgát októberre hagyná . . .  -  mormolja Katinka 
bizonytalanul.

-  S te ezt elhiszed neki? Egész nyáron kampói, őszre csak úgy 
„lezavar” három nehéz vizsgát, októberben pedig játszva lediplo- 
mál. Ugyan! De még ha így volna is . . .  Ha októberben szerez 
szakiskolai oklevelet, akkor is évet veszít: az egyetemre már csak 
a következő év szeptemberében iratkozhat be.

Sanyi rám néz. Annyira ismerem, hogy a szemöldökét sem kell 
összevonnia, akkor is tudom, mit akar: „Hagyd abba, Lidi, kérlek, 
hagyd abba, mire való ez az egész?” Tulajdonképpen tényleg mire 
való? Miért haragszom, s csakugyan haragszom-e Pannikára? 
Nyilvánvalóan a bolondját járatja hiszékeny anyjával, az apja meg 
nem törődik vele, tűnő kis kalandokat hajhász. De hát ez az ő ba
juk. Minek ütöm bele az orrom, miért okoskodom? Mi ez a fontos
kodás, őszinte segíteni akarás, vagy egyszerűen csak irigylem azt a 
csitrit? Megállás persze nincs, folytatom.

-  Ne engedjétek, hogy elcsellengje ezt az évet! Vállaljon mun
kát, ha mindjárt csak egy évre is. Neki is könnyebb lesz, ha a mun
kakönyvé hamarabb megtelik. Közben meg tanuljon! Szerintem il
luzórikus, hogy októberre mindennel elkészüljön. De hát ott a ja 
nuár is, meg a június. Szinte meg sem érzi. S lesz saját keresete, 
nem szorul addig sem rátok. Jövő őszre aztán csakugyan beiratkoz
hat a fakultásra. Úgy tudom, néhány vizsgáját el is ismerik -  fo
lyik, ömlik belőlem megállíthatatlan zuhatagként a sok jó  tanács. 
Miért irigylem én Pannikát? Hiszen igaz, szent igaz, magam is úgy 
végeztem el az egyetemet, hogy közben állásban is voltam, gyere
ket is neveltem. De azt csak én tudom, milyen nehéz volt! Meg aki 
maga is benne volt hasonló slamasztikában. Hiszen nagylány sem
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voltam soha. Úgy igazán. Tánc, mozi és randevúk helyett én ülé
sekre jártam, „fontos” megbeszélésekre, vidéki kiszállásokra. Eb
be akarnám most belekergetni ezt a kislányt is?

-  Beszélj te vele! Rád még hallgat -  néz rám Katinka kérlelőn, 
és én magam sem tudom, minek örülnék jobban: ha Panni hallgat
na rám, vagy ha nem. Igaz: mindig kötelességtudó, munkaszerető 
ember voltam. Ám mostanában nem éppen azt sírom-e vissza, hogy 
nem volt felelőtlen, vidám lányságom, s hogy a legszebb éveim 
örökös robotban szürkültek el. Igaz, akkor nem éreztem annak, 
mostanában mégis állandó hiányérzet szorongat, s már nemegyszer 
vágtam Sanyi fejéhez, hogy ha még egyszer születnék, hát a fél vi
lágért sem mennék harmincéves korom előtt férjhez. Ő persze ezen 
is csak elnézően somolyog. Szent meggyőződése, hogy a házassá
gunk -  tökéletes . . .  De akkor miért szeretném -  szinte öntudatla
nul -  rábeszélni arra, hogy máshol kereskedjen? Túl biztos vagyok 
benne? Csak próbára szeretném tenni? Vajon hogy esne, ha egyszer 
megtudnám, hogy délutánonként nem a laboratóriumában kotlik, 
vagy legalábbis nem egyedül?! Hisz majd minden ebéd után eltű
nik, mint a kámfor. Ez azért fájna. Legalábbis azt hiszem. És ha 
nem tudnám? Ki tudja, nem nevet-e így is jókat a markába? Sose 
mentem még utána, jóformán nem is ismerem a munkatársait. Bez
zeg a húgom, az úgy futkározott a férje után, mint egy detektív! Oka 
volt rá? Vagy csak nagyon szerette? . . .  Sanyi nem is féltékeny. Ki
re is lenne? Sehova sem járunk, hozzánk se jön senki. De hisz talán 
éppen ez az . . . Itt lehet a kutya elásva. Kezdetben . . . Igen-igen, 
kezdetben még jöttek a kollégák, de Sanyi fanyar arca mindenkit el
mart tőlünk. Hol kezdődik a féltés, a féltékenység? Okvetlenül 
szükségesek-e hozzá a látványos jelenetek, vagy elég, ha a másikat 
izoláljuk? Sok munkával, feladattal. Esetleg nagy-nagy szeretettel, 
de úgy, hogy a másik ebből a nagy meleg „házi boldogságból” az 
orrát se dughassa ki?! S ha egyszer mégis megteszi?

Miért hallgattunk el? Katinka gömyedten üldögél, maga elé me
red. Szegény. Mekkora önuralmába kerülhet most itt kedveskednie, 
negédeskednie. Hogy is mondta? „Van-e jogom elvenni a szabadsá
gát?” Lehet, hogy én is csak nagylelkű vagyok? Nem vagyok szép.
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De ha a megtestesült milói Vénusz volnék is, követelhetnék-e tizen
öt évi házasság után feltétlen hűséget, vagy pláne, szerelmet?

-  Látogass el mielőbb hozzánk! Ugye, elhozod a lányokat is? -  
Sanyi, úgy látszik, végre megérezte a helyzet fonákságát, s most 
búcsúzkodik. Udvarias csókok, jobbról, balról. Emlékszem, Katin
ka első találkozásunkkor hogy meghökkent, amikor kitértem a ro
koni szájcsók elől. Mindig is iszonyodtam tőle, hogy idegen száj 
érjen hozzám. „Ha én egyszer valakit megcsókolok, azt nagyon, 
mélységesen fogom szeretni!”, írtam valamikor régen a naplómba. 
Szamárság. Szerencsére eddig még senki sem tartott igényt nagy
lelkű odaadásomra. A nagy szerelem nyilván terhes is. Annak, aki 
csak eltűri, de viszonozni nem tudja, mindenképpen. Miért áltatom 
magam azzal, hogy az esetek többségének képlete mégis ez: az 
egyik szeret, a másik pedig csak hagyja magát szeretni?

Katinka a kapuig kísér bennünket. Meghatottnak látszik. A sze
me könnyes. Vagy csak az utcai lámpa visszfénye teszi? Szeretnék 
neki valami vigasztalót mondani.

-  Ne búsulj, kenyeres, úgyis mindegy. Előbb-utóbb úgyis meg
halunk. -  Magam is megdöbbenek ezen a furcsa „vigaszon”. Sze
rencsére Katinka mintha meg sem hallotta volna. Befelé fordulva 
csak mosolyog, mosolyog. Vajon hol járnak a gondolatai?

Ezúttal csendesen húzom be a kocsi ajtaját. A kanyarig intege
tünk.

-  Hogy neked micsoda ötleteid vannak! -  Sanyi nem néz rám, 
a homályos, rosszul megvilágított útra mered. Nem érzem a hang
ján, hogy most szemrehányást tett-e, vagy csak gúnyolódik. Az 
utóbbit, a kényelmesebbet választom.

-  Hiába csúfolódsz! A régiek legalább abban hihettek, hogy ha 
máshol nem, hát a túlvilágon egyesülhetnek azzal, akit szeretnek. 
S minden egyéb e világi teljesületlen vágyuk is ott nyer meghall
gatásra. De mi felvilágosult, józan emberek, mi miben higgyünk?

-  Köd van -  mondja sokára Sanyi, s én megadóan behunyom a 
szemem.

(1982)
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KÉTSZEMÉLYES HÁZIOLTÁR

Lalallalala . . . Milyen könnyedén táncolok . . . „Milyen köny- 
nyedén táncol! Mint a lepke. Maga a legjobb tanítványom. A leg
jobb tanítványom. Parancsoljon: a névjegyem. A névjegyem. Ha 
Pesten jár, bármikor felkereshet. Vagy írjon. Maga előtt mindig . . .  
magácska előtt mindig . . . mindig nyitva áll a tánciskolám. Érde
mes továbbtanulnia. Érdemes . . . Érdemes . . . Maga a legjobb, a 
legszebb, a legkönnyedebb . . . Asszonyom, ö a legjobb . . .  a 
legjobb . . .  a legjobb . . .” Anyukaaa! Anyukaaaa, engedjen el! . . . 
Menni akarok! Engem várnak! A tánciskolában én vagyok a leg
jobb, a legszebb, a . . . a . . . Mi? Miért hagyták abba a keringőt? 
Lallala . . . Milyen csend lett egyszerre. Uhh. Jaj, a lábam. És mi
lyen izzadt vagyok . . .  Mi ez? Az ablak nincs a helyén! Azelőtt 
mindig jobbról volt. Hát nem jobbról volt? . .  . Befalazták! Anti be- 
falaztatott! Vagy még mindig tart az elsötétítés? Repülők! Repü
lök . . .  Nem hallom . . .  Félek. Úgy félek. . .  Ez az ablak balról van. És 
a tükör is hiányzik, innen, az ággyal szemben . . .  A parfümjeim? Ó, 
a parfümjeim. És a púdertégely . . .  Milyen lucskos az arcom . . .  Az 
ott szemben . . .  egy tévé. Olyan, mint a . . .  De hisz ez a mi tévénk! 
A Tesla. Anti vette, mindjárt az elsők között. Akkor még csak alig 
néhányunknak volt tévékészülékünk. De hogy kerül ide? A tükör 
helyére? És hogy megnőtt, valahogy kitágult ez a szoba . . .  Jaj! Va
laki van a szobában! Hallom a szuszogását . . . Anyuka? Anyuka 
meghalt, tudom . .  . Nem voltam mellette. Akkor se voltam mellet
te. Táncoltam. Akárhogy könyörgött, sírt, kiszöktem mellőle, és 
mégis elmentem a bálba. Mindig csak a tánc, a tánc . . .  A tánc! 
Édes Jézusom, Szűz Máriám, bocsáss meg nekem . . .  Ki ez itt? Ki 
lehet? Nem merek odanézni. Sándor? Sándor, a kezed . . .  „Imádom



magát! Mindig magára vártam, kicsim. Édes kicsim. Egy életen át. 
Ha megözvegyülök . . .” Most, Sándor, most. Csak el, csak el, csak 
el! „Maga a legszebb! Maga a legjobb, a legszebb, a legkönnye
debb!” Öleljen át, Sanyika, nem lát senki. Ne törődjön velük. Anti
val se. Nincs barát, nincs senki. Akarom m agát. . .  Most ott ül a té
vén. Sanyi?! Sanyikám?! Azt írták, meghaltál. De én nem hiszek 
nekik. Ugye ne higgyek? Megígérted! Ti megvédtek engem! Ugye? 
Ugye?! ígéret szép szó, ha . . . Nórika mindig jó volt. Óvó néni is 
azt mondta: „Ezentúl a neved: Nóri, édes!”Nóri, édes. Engem min
denki szeretett. . .  A cseléd az nem. Az csak vitte, cipelte utánam 
az iskolatáskát, de ha nem látták, gonoszul nézett rám, és néha „vé
letlenül” meglökött. Pici koromban néha belém is csípett. Úgy em
lékszem, hogy ő volt. Anyuka? Anyuka is rossz volt hozzám. Nem 
engedett el. Nem és nem engedett elmenni. Azt mondta: „Nem azért 
kapartalak ki a szarból, és faragtam belőled kisasszonyt -  ein gnädi
ges Fräulein -  hogy most, amikor megöregedtem, itt hagyj. Minek 
mennél Pestre? Itt úgyis minden a tied lesz. Minden.” Minden! A 
sok finom, drága, lecsempiilt porcelán. Meg a bútor, ékszer, amit 
Anti lassan, de kitartó alapossággal elivott. A többit széthúzták a 
rokonok . . .  Eltűnt a tévéről. Lehetséges, hogy a halottak itt vannak 
körülöttünk? Itt ülnek és figyelnek? Várnak. Itt surrognak, neszez- 
nek körülöttünk . . .  itt szálldosnak és várnak. Várnak. Édes Jézus, 
segíts! Ne hagyj elveszni! Én mindig jó voltam. Te tudod, hogy jó 
akartam lenni. Csak nem mindig sikerült. Antit muszáj volt meg
csalni. Muszáj v o lt . . .  Pisilnem kell. De most hogy menjek ki? Az 
udvari szobában ott a lyukas ebédlőszék, alatta a vödörrel. Brr, ott 
mindig olyan farkasordító hideg van! Hogy is bír Anti annyit ücsö
rögni rajta az aranyerével? . . .  De így jobb, nem kell minduntalan 
kibotorkálnia az udvar végi budiba . . .  Ez a valaki meg csak szu
szog itt világnak. Most meglesem. Jézuskám, Szent Antal, segíts, 
hogy ne . . .  Most jobbra fordulok, kinyitom a szemem . . .  Nem lá
tom az arcát. Ki fekszik itt mellettem? Ez nem az Anti ágya! Ez 
nem a mi dupla altdeutsch ágyunk! Kié ez a két ronda bordó bár
sony pamlag? Pisilnem kell! Ha most lemászok a pamlagról, ez a 
valaki felneszel. Majd így lassan, óvatosan . . .
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-  Nóri néni, vigyázzon!
-  Jaj! . . .  Maga kicsoda?
-  Hát a Terus. Nem üsmer meg? Ugyan má’, ne hülyéskedjen! 

Hát az Inci anyósa. Hm? Hét . . . vagy tán má’ nyóc éve is, hogy 
itt lakunk együtt, egy szobába’! Itt, a manzárdon. Kettecskén . . . 
Aludt, Nórika?

Még hogy az anyósa. Hogy jön ez ide? Úgy terpeszkedik ezen 
a pamlagon, mintha rajta született volna. Majd szólok Incinek, 
hogy intézkedjen. Nem tűröm . . .  Hol a mamuszom? Ide tettem az 
ágy alá és m o st. . .

-  Mit keres? A pantyust? Na várjon, máj’ mingyá’ feladom ar
ra a bütykös lábára.

-  Hozzám ne nyúljon! Ne merészeljen! . . .  Különben tudja mit? 
Csak adja fel. Anyukáéknak mindig volt cselédjük. És a parkot is 
a kertész rendezte!

„Láttam azt a híres parkot! Feri eccer, amikor kocsivá mentünk 
haza a rokonyokhoz, külön e ’vitt oda, elibe, hogy megmutassa. 
Ugyan m á’! Pár méter az egész. Az uccárul! M er’ hogy bent sem
mi sincs, egy falatka főd se. Kopott sarokház. Még hogy kertész! 
Meg cseléd!”

-  Jaj! Maga kegyetlen! Inkább maradok harisnyában.
-  Má’ megint harisnyában aludt! És ruhástul! Hogy nem főtt 

csak meg?
-  Kérem a fogsorom.
-  Ott van a bögrében az ágya mellett.
-  Ez csak kettő. Hol a harmadik?
-  A harmadik? Miféle harmadik?
-  Hát persze. Itt az egyik fogsorom, itt a másik. Több nincs?
-  Hajja, nem tá’tos maga, ha százszó’ uradzik is itt nekem . . .
-  De én akarom.
-  Jó, m áj’ bekötöm ide a zsebkendőjibe.
-  Mutassa. Ez . . .  ez egy csomó?!
-  Ott van benne, csak ne izgujjon. A csomóba van belekötve. 

Nyugodtan megtapogathassa.
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Az oltárom. Itt az én kis házioltárom. Remélem, nem mozdítot
tak el rajta semmit! Lássuk csak: Kapisztrán János, a karácsonyi 
csengettyűk, Szent Antal szobra, Szent Ferenc szobra, a Mária- 
kép . . . Hol a szenteltvíz? Hová lett innen a szenteltvizem?! El
használta! Biztosan elpocsékolta! Jaj, megvakulok! Megvakulok, 
ha elpocsékolta a szenteltvizemet! -  Hallja: hova tette a szenteltvi
zemet?! Most aztán mivel kenegetem a szememet?

-  Tennap feldütötte, hát bejjebb toltam, nehogy megin’ lesodorja.
-  Miért teszi beljebb? Hagyja csak ott, ahol van! Itt semmit sem 

szabad bántani! Megértette?! Ez az én oltárom!
„Fújja föl az oltárját! Úgy egyeztünk meg, hogy mind a ketten 

használhatjuk. Én porolom, én szerzek rá szenteltvizet a sekrestyé
ből, az én szentképjeim is rajt’ vannak, és most még ne is használ
hassam? Máj’ megmondom a Ferinek, máj’ ű . . . ”

-  Édes Jézus, segíts, hogy újra lássak! Hogy ne csak a körvona
lakat, ne csak homályosan . . .  és hogy ne haljak még meg. Ne hal
jak még meg! Még nem készültem fel rá. Félek! Halálfélelmem 
van! Mondtam a doktornőnek is, hogy nekem halálfélelmem van, 
adjon valamit ellene, de ő csak . . .  Kaszap István, segíts! Szent Fe
renc, Szent Gellért, Szent Antal, Máriám, édes Szűz Máriám, ki 
vagy a mennyekben, áldd meg, amit adtál nékünk, az Atyának és 
Fiúnak és szentlélek nevében . . .  Még nem készültem fel rá, és ak
kor nem szabad, ugye, az nem volna rendjén . . .

-  Nórika, az asztali áldást is belekeverte. Ott van ni, m á’ megin’ 
fellökte a szenteltvizet azzal az ügyetlen kézivé’! Jaj, gyorsan, 
gyorsan, ezt még belesodrom az üvegbe. Na persze, a fele kiment. 
A képekre meg a szőnyegre. Nézze, milyen lett a Kaszap Istvánja! 
Hát én most mit kenyek a szememre, mi? Én ne lássak?!

-  Milyen lett a Kaszap? . .  . Pisilniii!
-  Na gyüjjön, menyünk a cévére.
-  Mire? Ne rángasson!
-  A vöcöre, no, nem érti a tréfát?
-  Ne húzzon! Itt mindenki olyan kegyetlen hozzám! . . . Hová 

megyünk?
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-  Hogy micsoda? Hogy hova? Na mit gondol?! Kettőt tanál- 
gathat! . . .

-  A Rózsába? A Rózsába, ugye? Idehallatszik, hogy hangolnak 
a zenészek. Ma este nagyot táncolunk! „Wiener Blut, Wiener Blut, 
voller Schwung, voller Glut, voller M ű t. .

-  Vigyázzon, elbotlik a szőnyegben . . .  Ez szerbü van?
-  „Unser Wien, liegt darin . . .” Gyere, Pubi, táncoljunk! Csak 

így könnyedén . .  . Egy fordulat. . .  Jaj!
-  Nahát! Szépen vagyunk. Várjon, előbb én kecmergek föl. 

Hááá. Várjon. Ne belém kapaszkodjon, mer’ visszaesek. Jaj! Ugye 
mondtam! Maradhasson má’! Várjon egy kicsit. M áj’ hozok egy 
széket. . . Na. Itt fogja meg. Emelkedjék. Máj’ én meg a derekát. 
Hhhhh! Úgy. Na gyüjjön most. Gyüjjön! Nem hajja?

-  Fáj a lábam. Nórikának fáj a lábacskája. A bütyke. A 
bütyköcskéje . . . Nem akarok oda. Nem és nem. Amaz szebb.

-  Ugyan, Nórika, ez a bide. Abba nem pisáinak. Én se tudom, 
micsinálnak vélle, de azt tudom, hogy se nem pisáinak, se nem szar
nak bele. Magának tudni kéne, lánykorában vót fürdőszobájuk.

-  De én oda akarok . . .!
-  Ugyan m á’, mit hülyéskedik? Üjjön le és hugyozzon, vagy itt 

hagyom.
-  Jaj, jaj, jaj! Hogy lenyomott! Mami néni, anyuka, ezek mind 

olyan kegyetlenek velem! Megmondalak . . . megmondalak . . . 
Rossz kislány!

-  Jó, jó, csak üljön ott, és végezze a dógát. Inci mingyá’ hozza 
a reggelit.

-  Nem akarok reggelizni. Utálok reggelizni. Mindig csak enni, 
enni. Ebben a házban semminek sincs se ize, se bűze . . . Minden 
a „mérnök úr” szája íze szerint van, pfuj . . . Na, mehetünk.

-  M á’ kész? Nem létezik! Csak üjjön még.
-  Nem akarok ülni. Haza akarok menni. Az én jó kis ágyikómba.
-  Ezt a hülyeséget! M er’ minduntalan mehetnékje van . . . Hi

szen értem én, megértem. A meredek lépcsőn le nem mehet -  m á’ 
évek úta -  hát mi marad? A szobábú a vöcöbe, a vöcöbü a szobá
ba. Oda-vissza, oda-vissza. Ezt a korzózást! Akar a megbódogút
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Mihál bá. A’ is a halála előtt furtonfurt szalanni akart. Hogy bezár
ták, még a zablakon is kiszökött. . .  Na gyűjjön ide, m áj’ megmo
sakszunk.

-  Nem! Hideg.
-  Dehogy hideg. A bojlerbű gyün. Nézze, milyen finom. Nál- 

lam otthun vöt hideg. Éjjelre befagyott a lavórba . . .  De jó  kis lan
gyos víz!

-  Az az én törülközőm! Miért bántja maga az én törülközőmet?
-  A magáé a rózsaszín. A zenyim a kik. Nem emlékszik, mit 

mondott Inci? . . . Na, mossa a képit, vagy nem mossa?
-  Brr! Hideg. Majd.
„Hideg a fenét! Má’ egy hete nem mosdott. Megeszi a kosz. Az 

alsónémüje is má’ olyan lehet, mint a főd. Mé’ nem akarja a lányá
nak odanni, ha m á’ a zenyim kimossa!”

-  Menjünk, menjünk . . . Menni kell! Menni kell!
-  Itt fogóddzék. A fotelba ül, vagy lefekszik?
-  A fotelba . . .  Jaj!
-  Mi az, mi van?!
-  Nem tudom . . .  J a j . . .  Olyan rossz. A szívem. . .  Máriááám! Jaj!
-  Hun a gyógyszerje? Mingyán megkeresem. Hun tartja? M er’ 

mindig dugdossa, mindenit dugdossa!
-  Mit csinál ott a szekrénynél? Maga csak ne nyitogassa a 

szekrényemet . . . Mindenki az én szekrényemben akar kuto . . . 
akar kuto . . . gatni. Jaj!

-  Kutogat a fene a maga szekrényibe’. Van énnékem szekré
nyem! A Feri nekem is hozott fel egyet. Kijé ez itt az ajtónná’, he? 
Kinek a szekrénnyé?!

-  Jaj, siessen, fulladok! . . .  Uhh . . .  Ott. Nem látja? Ott az éjje
liszekrényen . . .  A naptár m ögött. . .  Az albumok a la tt . . .

-  Ez az?
-  Mutassa. Nem a Redergin . . .  Jaj! Adja ide az egész dobozt! 

Gyorsan! . . .  Itt van. A Lentonitrat, látja? Vizet!
-  Mingyá’ hozom. Szüzanyám, hogy megszédütem! Még az 

kell, hogy én is . . .
-  Teruuuus . . .
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-  Megyek . . .  Megyek má’ . . .  Vigyázzon, m er’ a nyakába mén 
a víz.

-  Jobb most?

-  Pihenjen csak, máj’ én addig imádkozok:
„Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!”
-  Akarja, hogy imádkozzak?

-  Akarja, vagy nem akarja?
-  Kérem . . .
-  „Mennyei Atyaisten -  irgalmazz nekünk!”
-  . . .irgalmazz nekünk.
-  „Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság Egy Isten,
Szentséges Szűz Mária -  könyörögj érettünk.”
-  . . . könyörögj érettünk . . . Mondja: maga hiszi, hogy mi a 

mennyországba kerülünk?
-  „Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze” . . . M á’ mé’ ne hinném? Úgy tanútuk 

a hittanon, hát nem? „Krisztusunk szent Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Tisztaságos Anya . . .”
-  Na ja, ja, de . . . Adjon csak még egy kis v iz e t . . . Kösz . . . 

No de ha nem kerülünk a mennyországba . . .  gondolja, hogy a po
kolra jutunk?

-  Hát . . .  aki rossz vót? . . . Tuggya, engem inkább az izgat, 
hogy elég lesz-e a nyugdíj a temetésre? Aszondik, m á’ hat nyugdíj 
egy e ’kaparás. Feriéknek sosincs pénzük. Má’ megint fél fizetést 
kaptak, hát kőccsönkérte a zenyimet. Mint a mútt hónapba’.
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Aszongya, inkláció van. Meg hogy máj’ sztrájkónak . . .  De nekik 
akkó se vót pénzük, amikó még nem vót inkláció. Kereshet a Feri 
akar mennyit, az itt mind e’ lesz verve.

-  Ki veri el?
-  Én mondom: az asszonytú függ minden! No, én nem bánom. 

Máj’ csak e’kapamak valahogy. Az ü dóguk. Az ű kötelességjük. 
Én is e ’temettem a zenyimeket, Isten nyugosztajja űket, pedig ne
kik még nyugdíjuk se vót.

-  Ki veri el? Inci keres annyit, mint a férje!
„Keresni keres. De el is herdájja. Éppolyan flancos fajta, mint 

a zannya.” . . . „Szeplőtelen Szüzanya,
Sérelem nélkül való Anya,
Szűz virág szent Anya . . .”
-  Maga persze nem hallott a reinkarnációról. . .
-  Mirül?
-  Arról, hogy a halál után a lélek átszállhat egy másik testbe, és 

ott élhet tovább. Mondjuk egy macskában. Vagy egy verébben.
-  Ugyan m á’, ne viccöjön! Még hogy énbelülem macska le

gyék!
-  Dee . . . Tudja, mikor ott éltünk Becskereken, sokat járt hoz

zánk a megözvegyült sógornőm, a Piri. Nekünk meg mindig volt 
két-három macskánk. Egyik a fotelban szunyókált, a másik a dívá
nyon. Szép kövérek voltak. Anti is szerette őket, ebéd után a Mici 
ott aludt a hasán . . . Hát egyszer azt mondja nekem a Piri: De jól 
élnek nálatok ezek a cirmosok! Hallod-e, szívesen lennék nálatok 
macska! . . .  És képzelje, Terus . . .  rá, én nem is tudom, hány év
re vagy hány hónapra, meghal a Piri, és egy napon a nyitott kapun 
át -  tán az utcát sepertem előzőleg, vagy mi -  egyszer csak beóva
kodik egy macska, rám néz, hát szakasztott a Piri szeme! Az a nagy 
zöld szeme, a kerek pofija . . .  Nézek rá meredten, ő meg olyan kö
nyörögve nyávog, és mintha mondaná: Hát nem ismersz meg? Én 
vagyok, fogadj be! Rohanok Antihoz, mondom, megjött a Piri. 
Persze nevetett, de nem ellenkezett. Egy darabig ott volt nálunk, 
aztán egyszer csak valahogy e ltűn t. . .

-  Na m á’, na! . . . Akkó mondjam tovább a Lorettói Létániát?
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-  Úgy elálmosodtam . . .  Ez a Piri . . . Sanyinak is mintha tet
szett volna . . .

-  Tegyek a háta mögé még egy párnát?
-  Magának jó. Maga, Terus, kezdettől fogva hisz.
-  Hiszek, bizony. Édesanyám még a tanyán megtanított a fonto

sabb imádságokra, mindenre. Ott még templom se vót. Eccer . . .
-  Látja, nem is tudom, hogy a szüleim hívők voltak-e, vagy 

sem. Négyéves koromban elkerültem hazulról. Abban az évben 
halt meg a mamám. Anyuka, a nevelőanyám, nem volt templomjá
ró. Tartotta a szokásokat, a főbb ünnepeket megültük, de például 
kinevette a nővérét, aki mindennapos áldozó volt. Azt szokta mon
dani: „Hiszek, de nem vagyok hajlandó állandóan a jóisten 
nagylábaujját fogni!” Anti nem szimpatizálta a papokat, no meg a 
mi tisztelendőnk nagy szoknyavadász hírében állt, így asszonyko
romban sem jártam templomba. Anti nem nézte volna jó szemmel.

-  Most, vénségire ijedt meg, ugye? A pokoltul, mi?
-  Segítsen felállni, Terus. Az oltárhoz szeretnék . . .
-  Vigyázzon, itt felperdüt a szőnyeg szélle. Kapaszkodjék 

belém . . . Hogy ellankadt a mimóza. Hozok a vázába friss vizet.
-  Majd . . . Majd aztán. Most imádkozzunk.
-  Mondjam tovább a létániát a boldogságos szűz tiszteletére?
-  Mondja.
-  Hun is hattam abba?
-  Nem emlékszem. Egyáltalán nem . . . Néha úgy kikottyan 

minden a fejemből . . . Néha olyan . . . furcsa.
-  Vettem észre! Néha úgy „elmén” a zesze. Asztán megin’ meg- 

gyün . . .  De erre mán én se emlékszek . . . Hogy hun is hattam ab
ba . .  . Mindegy. Mondjuk el a végit:

-  „Betegnek gyógyítója”
-  . . . Betegnek gyógyítója . .  .
-  „Bűnösök oltalma”
-  . .  . Bűnösök oltalma . . .
-  „Szomorúak vigasztalója,”
-  . .  . Szomorúak vigasztalója . . .
-  „Keresztények segítsége,”
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-  . . . Keresztények segítsége .. . Terus, tudja, hogy már a szent
képeket sem látom? Onnan tudom csak, hogy melyik a Szűz Má
ria képe és melyik a Szent Antalé, hogy Mária képe nagyobb, és 
cakkos szélű. A virágok illatát sem érzem már. Látja, egész közel 
hajolok, és mégse . . .

-  „Angyalok királynéja,”
-  . . . Angyalok királynéja . . .
-  „Pátriárkák királynéja,”
-  . . . Pátriárkák királynéja . . .
-  „Próféták királynéja,”
-  . . . Próféták királynéja . . .
-  „Apostolok királynéja,” . . .  Hajja, én is má’ csak az olyan na

gyobb betűket látom a zimakönyvembe’.
-  Na és a szemüvege? Dísznek van? Hiszen nemrég voltak az 

optikusnál. Magát bezzeg elvitték. Engem már évek óta nem hív
nak. Egyszerűen nem visznek el. Pedig könnyen meglehet, hogy 
már megérett a szürke hályogom. És akkor megoperáltatom! És 
akkor majd újra látok! És nemcsak a nagybetűket!

-  Nem tettek bele erősebb üveget. Feriéknek megmondta a dok
tornő: nem érdemes. Nekem is szürke hályogom nő, akár magának. 
Szemüveggé’, vagy anékű, egyfene.

-  Hát akkor azután majd hogy imádkozunk?
-  Máj’ idaggya a nagyítóját.
-  Az én . . .  az Anti nagyítóját?! Azt adjam oda?!
-  Máj’ egy ideig nagyítóvá, aztán meg . . . amit tudunk fejbül, 

tudunk, amit meg nem, hát nem. Megvakulunk, Nórika. Mind a 
ketten. Nekem m á’ a fülem se a régi. Meg a hangom is e ’ment. 
Nem tudok m á’ nótázni. Képzejje, a kórusban a kántomé aszonta, 
ne gyüjjek többet próbára, mer’ hamisan énekölök, meg kések a 
dallammá. Én! Pedig valamiké milyen hangom vót! Meg amelliket 
én eccé meghallottam, az a nóta má’ a zenyim vót! Most meg hall
gassak. M er’ hogy hamisan énekölök. Mer’ hogy süket vagyok. 
Süket vagyok!

-  O, Istenem!
-  „Vértanúk királynéja,”
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-  . . . Vértanúk királynéja . . .
-  „Hitvallók királynéja,”
-  . . . Hitvallók királynéja . . .
-  „Szüzek királynéja,”
-  . . . Szüzek királynéja . . .
-  „Minden szentek királynéja,”
-  . . . Minden szentek királynéja . . .
-  „Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,”
-  Én félek . . . Félek, hogy majd . . . Maga nem? Maga, Terus, 

sose beszél róla.
-  Mennybe felvett királyné,
Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja . . . Dehogynem. Én is félek. Nagyon. Néha 

egész éccaka nem tudok alunni. Szaggat a rehumám, fáj a fejem, 
és félek. Főhánytorgatok magamnak mindent, amit rosszú csiná- 
tam . . .  De asztán eszembe jut, hogy talánn ott tanákozok a fiam
má, és akkó má’ nem is olyan nehéz.

-  Hány éves is volt, amikor szél érte?
-  Fijatal vót. Még élhetett vóna. Két évig forgattam. Csurgott a 

szemibü a könny, de nem tudott szőni. Se menni. Csak a zágyba 
kártyáztunk. A megboldogút uram legalább a zasztal szélűbe ka
paszkodva tudott araszóni. Üt három évig ápótam. Karcsimat ket
tőig. Ne aggya a zúristen senkinek, hogy a saját gyerekit köjjön . . .

-  Inci azt mondja, megint háború lesz.
-  Háború? A’ rég vót. A zuramat is e ’vitték a lágerba. A néme

tekké’ együtt. Magyar, német, mind egy lágerba vót. Két fogát ki
verték, asztán hazakűtték. De sok ott maratt. Aszongyák, tele ve
lük a Ribaló innenső fele. Oda lődözték bele ükét. Árkokba. Me- 
szet rá, kész. Két hétig vittük nekik a kosztot. No, abbú se sokat 
kaptak, késübb mondták. Amiké gyüttek értük, este vót, feküttünk, 
a fijam csak feltérgyelt az ágyon a hosszú vászony hálóingibe’. So
vány, keskeny arcú gyerek vót, aszitték, akkora csak, hát nem vit
ték e ’. Szerencséjje vót. Háború . . .  Matyi bátyámat a zorosz front
ra vitték. Mind lefagytak a zujjai. A szeretőjje meg közben e ’hagy- 
ta, azúta ivott egyfojtába’. Mind elitta a zapja főggyit. Ami meg
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megmaratt, azt később e’konfiská’ták . . .  Később . . . Annyi hábo
rú vót!

-  Igen. Annyi háború volt. Első világháború meg második 
világháború . . .

-  Meg keresztes háború a Szentfődé, a kereszténység bőccsőjié’
. . . meg a rómaiak . . . azokká a zoroszlányokká . . . aszongyák . . . 
akkó ették a kereszténnyeket. . .  a párducok . . .

-  . . . meg harmadik világháború . . .
-  A’ még nem vót tán? . . . Vagy vót?
-  . . . meg negyedik . . . meg ötödik világháború . . .
-  Ugyan m á’, Nórika! Má’ megin’ „e’ment”?
-  Most is háború van. Mindenkit elvittek. Inciéket is. Haláltá

borokba.
-  Nem!
-  Cián. Biológiai. Feri mesélte, hogy biológiai fegyverek . . .

Meg ökológiai háború . . . Már nincs senki! . . . Mit gondol, miért
nem hozzák fel a reggelit?! Na miért?!

-  A reggelit? Csakugyan! Máskó’ m á’ . . . Máj’ csöngetek le. 
Incinek.

-  Haha! Csengethet! Csengethet világnak! Evakuáció! Világ
vége! . . .  Mi itt be vagyunk zárva! Én már hajnalban sem találtam 
az egyik ablakot. Csak a manzárd maradt meg . . .  Csak a falak. Az 
ajtók bezárulnak, az ablakok eltűnnek . . .  Sándor! Értem jöttél? . .  . 
Ti vagytok . . . azok? . . .  Ott! Ti vagytok?

-  Ez nem lehet igaz! Máj’ mingyá’ . . .  Zárva! Zárva a lejárati aj
tó. Inci! Incikém! . . .  Híjába rázom, rázom, híjába rángatom, hijába 
csöngetek . . .  Feri fijam! Inci! Incike! Gyűjjetek! Gyűjjetek föl! . . .  
Mi van? Mi lehet ott lent? Nórika! Hijába kajátok! Nórika! Hijába 
csöngetek, rázom a kilincset. . .  Nórika! Feri! Feri fijam! . . .  Be va
gyunk zárva! . . .  Én . . .  én kimászok a zablakon . . .  a tetőre . . .

-  Hahaha! Az ablakon! Az ablakon túl már a . . .  sötétség van . . .  
A sötétség . . . Jaj. Jaj, a vállam! Itt . . . Itt f en t . . .  I t t . . .  Jaj! Úgy 
fáj. Terus, hol van? . . .  Nem látom . . .  Úgy . . .  forgók! Valami alag
út, vagy m i . . .  Hogyan? . . .  Alagút. Sötét . . .  Ti vagytok azok? . . .  
Anyuka? Anti . . . Sanyi . .  . Nem látom . . .  a fény . .  . Nem látom, 
nem, hogy . . . Most már -  látom!
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-  Jézus, Mária! Nórika! Az istenért! Hol a Lend . . .  a Lendo . . . 
a pirulák . . . Hozok vizet . . .  Jaj, istenem, félek a fürdőszobába . . . 
Hátha az az ajtó is . . . Nórika, ne hajjon meg nekem! Nórika, ne 
haggyon magamra! . . . „Isten báránnyá, te e’veszed a világ bün- 
jeit; kegyelmezz nekünk!” Kegyelmezz nekünk, ne hadd, hogy a 
Nórika meghajjon, bocsásd meg nekem, hogy csúfótam, meg irigy- 
kettem rá, m er’ hogy uradzott, meg hencegett, hogy cseléggyük 
vót, meg kertésszük, meg nevelőnőjjük, meg mittudomén, nállunk 
meg a Treszka is cseléd vót, meg a Marcsa is . . . „Isten báránnyá, 
te e ’veszed a világ bűnjeit” . . . vedd e’ a zenyimeket is. Nem egy
formán szerettem a fijaimat, a legkisebbet jobban szerettem, el is 
vetted tülem . . .  A zanyósom halálát kívántam . . . Hallgass meg 
minket! Ne hadd, hogy mán elgyüjjön a világ vége, ne hadd, hogy 
kitörjön az a sok világháború . . . Neked olyan nagy a hatalmad . . . 
nyisd meg a zajtókat, add, hogy még eccé a zéletbe’ lemehessek 
errű a manzárdrú -  csak még eccé! -  vagy hogy valaki felgyűjjön 
mihozzánk . . . Isten báránnyá, te e’veszed a világ bünejit; irgal- 
mazz . . .  irgalmazz . . .  Valaki gyün föl a lépcsőn . . .  Hallom a kon
gó, nehéz léptejit. A sújjos léptejit. . .  Ezek nem a zenyimek! Ezek 
nem a mijeink!! Gyün fö l . . . Valaki. De ki??!! Isten báránnyá! Is
ten báránnyá! Irgalmazz nekünk!!!

(1995)

123



STIGMA

Lehet, hogy hamarosan meghalok. Néha azt mondom az enyé
imnek, hogy tökéletesen nyugodt vagyok, hogy nem is bánom, és 
hogy szinte megváltás már . . .  de nem, azt hiszem, nem. Néha 
megnézem a stigmáimat, amelyeket, úgy tűnik, csak én látok. Vö
rösek és pörkösek, lüktetnek, és úgy, de úgy fájnak! A megszóla
lásig olyanok, mint Pio atyáéi Lajos atya aranyszegélyü könyvé
ben . . .  De ők nem és nem. Senki nem lát semmit. Fontos lenne ez 
nekem? . . . Igen, azt hiszem. Szeretném! Ha már ennyire fáj. Ez 
nem képzelgés. A fájdalom. A fájdalom mindig igazi. De csak an
nak, akié.

*

Emlékszem, hogyan kezdődött. Nagyon jól emlékszem arra a 
délutánra. Az előkertet néztem a félrehúzott fodros zsorzsettfüg
göny és a betűző kora tavaszi nap elől félárbocra húzott redőnyök 
mögül. A forzícia sárga csillagvirágai hetvcnkedőn -  de milyen 
hetvenkedön! -  feszítettek az éppen csak levelezni kezdő hajlé
kony, törékeny ágakon, a bőrlevél rózsaszín, közönséges bunkóvi
rágai is ott vigyorogtak a kerek, kemény pajzsleveleiktől védett 
fészkükben, a krizantémbokrok, amelyeket Nikolával a fagy ellen 
saját lekaszált, száraz ágaikkal takartunk be, már rázták, dobták 
volna le magukról a feleslegessé vált, már csak akadályt, nyűgöt 
jelentő szétfagyott, szikkadt virágkarokat, s tövükben itt is, ott is 
előbukkant, előtört egy-egy törékeny, kíváncsi, cakkos szélű leve- 
lecske. Az egész kert tavaszvárásban vajúdott, de nekem akkor 
megakadt a tekintetem a fligebokor hamuszín, égnek meredő, me

124



zítelen ágain, amelyek hegyében hármasával, négyesével furcsa, 
torz gyümölcsök csüggtek, fityegtek: tavalyról ottfelejtődött, 
aszottá zsugorodott, feketéslilává, barnává rothadt, vénséges vén
né, keserűvé aszalódott fügematuzsálemek. Néztem a fügebokrot, 
és a szemem elfutotta a könny. Azok a legkisebbek ott az ágak csú
csán, azok az alig gombnyi kis mütyürök tavaly még ki sem fejlőd
hettek, s ni: tört kocsányukon most ott meredeznek, lengedeznek 
már céltalanul, világ szégyenére . . . míg csak le nem hullnak. Le 
fognak hullani. Le kell hullaniuk, hogy a fügebokor új gyümölcsöt 
hordhasson ki magából. Lehorgasztottam a fejem, egyszerűen nem 
bírtam őket tovább nézni, és imádkozni kezdtem: „A mélységből, 
Uram, tehozzád kiáltok, / Én Uram, hallgasd meg ezt az imádsá
got. / Figyelj fel szolgád könyörgő szavára. / Ki esengve tekint rád, 
mint az ő Urára. // Ha minden bűnünket. . . ” Úgy elfogott a sírhat
nék, hogy nem jutott eszembe a zsoltár folytatása. Felrántottam hát 
a vitrin üvegajtaját, de az imakönyvemet keresve addig ügyetlen
kedtem, hogy kisodortam belőle az egyik irattartót, könyveket, 
még a varródoboz is kirepült. Cémagurigák, gyűszük, szerződések, 
levelek hullottak ki, repültek szét a székek, az asztal, a divány alá, 
de nem törődtem velük, kapkodva kerestem meg a 129. zsoltárt, és 
az asztalra könyökölve, forró homlokomat (azt hittem, menten 
szétszakad, felrobban az agyam) jéghideg ujjaimmal hűsítve, viny- 
nyogva nyögdécseltem magam elé: „Ha minden bűnünket számon 
kérnéd, Urunk, / Színed elé akkor ugyan hogyan jutunk? / Ámde te 
megértesz, te vagy a bocsánat, / Istenfélő lelkünk békére lel nálad. // 
Az Úr maga lett az én reményem, / Szívem bízik . . . ” Hirtelen va
lami felbuzogott bennem, váratlanul könyörögni, fogadkozni kezd
tem: Istenem, segíts meg engem et. . .  Segítsd meg az enyéim et. . .  
az én boldogtalan kislányomat! Ne őt büntesd, Istenem, ne őket! 
Ha már kell valakit, akkor engem, csak engem, büntess meg kemé
nyen engem, én vállalom! Nyomorult senkiházi vagyok, Istenem, 
annyit vétkeztem már ellened, úgy el vagyok veszve, és annyira, de 
annyira megöregedtem. Értem már nem kár, de ő még olyan fiatal, 
ne büntesd őt, Istenem, se az unokáimat, Miklóskát és Zalánkát. 
Legyek én az a füge, amelyik lehullik. Legyek hát én . . .  Aztán szé
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gyenszemre hirtelen szánalom fogott el önmagam iránt, hát gyor
san, kapkodva hozzátettem még, hogy: De ha nem muszáj . . .  ha 
lehet . . .  engem is kímélj meg . . .  Kérlek! . . .  Tudod . . .  Szeretnék 
még é ln i . .  . egy kicsikét.

*

Másnap délelőtt a templomot takarítottuk. Csak mi öten Incivel 
meg Ibollyal, a többiek szép lassan elmaradoznak, büdös nekik ez 
az „alantas”, „piszkos” önkéntes munka. Szeretek ablakot mosni. 
Munka végeztével öröm végignézni a sok tükörsima, többszörösen 
visszatükröződő üvegfelületen. Néha egy időre kitámasztva ha
gyom valamennyi ablakszámyat, s ahogy visszapillantva számba 
veszem őket, valami jóleső melegség fog el, a tisztaság és a szép
ség érzete, és ha arra gondolok, hogy mindez az én kezem nyomán 
lett ilyen, akkor . . . akkor már nem is fáj olyan nagyon, amiért 
Nikola néha azzal „cukkol”, hogy buta vagyok, és hogy vénülök, 
lötyög a bőr a karomon . . . Szóval viszonylag gyorsan végeztem 
az ablakokkal, és akkor kivettem a felmosóvödröt Márika kezéből. 
Olyan öreg már szegény, sokszor valósággal hétrét görnyed a reu
mától, okosabb lenne, ha már nem járna a templomba takarítani. 
Egyszer pedzettük is neki, de halálosan megsértődött, hát inkább 
ráhagyjuk. Szóval dörgölni kezdtem a szűk kis templomhajó 
ösöreg, kopott kőkockáit, a langyos szappanos vízzel még a rése
ket, a „fúgákat” is átitattam, s a rongyom sarkával külön gonddal 
vakargattam ki belőlük a koszt. Csönd volt, csak Lujzika, a kán- 
tomé gyakorolta a gyermekénekkarral a nagyböjti énekeket. A ki
halt kis templomban minden szó, minden lépés visszhangzott, s ez 
olyan jó, olyan kimondhatatlanul „otthonos” volt. A gyerekkorom
ba repített kicsit vissza. Ha behunytam a szemem, fehér áldozóru
hában megint ott vonultam az osztálytársaimmal végig A templom 
hosszú-hosszú, innen a mából egészen végtelennek tűnő főhajóján, 
virágvasámap volt, a karcsú, magas oszlopok s a díszes, faragott 
padvégek mind telis-tele felkötözött apró csokrokkal, virággal, 
barkával, szólt az orgona, kis kosárkáinkból csak szórtuk, hintettük
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szét a lágy tapintású langyos-rózsaszín virágszirmokat, minden 
gyönyörű volt, s a hívők feje fölött ott lebegett valami, valami 
megnevezhetetlen. Áhítat? Boldogság? . . .  Az énekkar ezúttal fi
gyelmetlen volt, a gyerekek cémahangja fülsértőn, hamisan ismé
telgette a 63-as éneket: „A keresztfához megyek, / Mert máshol 
nem lelhetek / Nyugodalmat lelkemnek.” Szédülni kezdtem. A 
gyerekek már ki tudja, hányadik strófánál tartottak, nagyokat ásí- 
toztak, köhécseltek, lökdelöztek közben, bennem meg visszhan
gozni kezdett az a két sor, hogy: „S ott talállak, ó, szűz Anya, / Fáj
dalom közt bágyadozva, / Tőr véré át lelkedet.” A hajladozástól, az 
erőlködéstől meg a kapkodó sietségtől (csak mi a csudának kapko
dok mindig, nem hajt a török, de ez már a véremben van, ez az örö
kös rohanás, versenyfutás az idővel, leszokhatnék már róla, mahol
nap hetven leszek), szóval éreztem, hogy lüktetni kezd a halánté
kom, kiver a verejték, ugyanakkor rázni kezd a hideg. A sok térden 
csúszkálástól a térdkalácsom is egyre jobban sajgott. „Hagyd, most 
majd kicsit én . . .  Te addig törölgess port”, hallottam valahonnan 
a fejem fölül Iboly hangját, de én, mintegy megbabonázva, vakon 
és süketen egyre csak dörgöltem, dörgöltem a követ. A még kelle
mesen szappanszagú ablakokon át rézsútos csóvákban bezáporozó 
napfénypászmákban felkavart vidám porszemcsék táncoltak, az 
énekkar unatkozva, kántálva gajdolt, valahol, szabályos időközök
ben ismétlődőn ajtó csapódott, éreztem, huzatban vagyok, mindez 
most egyre jobban irritált, a dobhártyám megfeszült, „pattogott”, s 
valahol mélyen egyre az verdesett bennem, hogy „Tőr véré át lel
kedet. Tőr véré át lelkedet.” A víz kihűlt, egyre gyakrabban kellett 
kékülő, gémberedett ujjaimat egymáshoz dörgölnöm, tenyeremmel 
meg-megnyomkodnom, hogy folyamatos legyen benne a vérke
ringés . . .  Egyszerre valami különös, furcsa érzés kerített hatalmá
ba. Úgy éreztem, nem vagyok egyedül! Nem a fáradtan sepregető, 
padokat törölgető asszonyokat érzékeltem magam körül, illetve 
azokat is, hanem . .  . magam sem tudom, mit vagy kit, de éreztem, 
hogy van velem valaki. Nagyon furcsa, szokatlan érzés volt. Azt 
hiszem, nem is voltam egészen magamnál. Már nemcsak a hideg 
rázott, hanem a hirtelen-váratlan rám tört sírás is, könnyeim a fris
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sen mosott kőpadlóra és a felmosóvödörbe potyogtak, s ott legbe- 
lül tovább verdesett bennem az a sor, hogy: „Tőr véré át lelkedet. 
Tőr véré át lelkedet.” Azt hittem, menten megszakad a szívem, 
annyira szorított, és félig öntudatlanul, de mintegy valami felszólí
tásra, megint kiszakadt belőlem a fogadalmam: „Én vállalom. Én 
vállalom. Érte. Értük. Mindent!” Hirtelen valami hideg fuvallatot 
érzékeltem magam körül, s mintha vörösbe borult volna minden. 
Ahogy térdepelésemből, könnyáztatta arccal felpillantottam, úgy 
tűnt nekem akkor, mintha a színes üvegvitrázsok egyikéből, ame
lyeket úgy imádok mise közben elnézegetni, kilépne, kiválna vala
ki, angyalai közül talán maga a Szüzanya. . .  Egy alak képzett meg 
előttem a szivárványló napfényben táncoló porpászmában, valami 
palástban volt vagy talárban . . .  de mintha nem is nő lett volna, ha
nem inkább férfi . . . „Tőr véré át lelkedet. Tőr véré át lelkedet” -  
lüktetett bennem egyre. A rám szakadó gyengeségtől, valami furcsa 
bódulattól, rettenettől vagy meghatottságtól alig láttam. Révületfé
lémben, a könnyeimen át -  mert közben egyfolytában zokogtam -  
úgy láttam, mintha az áttetsző szellemalak kitárta volna felém a ke
zét, s akkor láttam, hogy mindkét tenyerén nyílt sebhely vörösük. 
„Láttad őt a Kálvárián, / két lator közt a keresztfán: / Kínodat ki 
mérje meg!” -  hallottam még a harmónium kísérte énekkart, ám ak
kor furcsa fájdalom hasított a már jéghideggé hült felmosóvíztől fa
gyos kezembe, s elvesztettem az eszméletemet.

*

Enyém a könyv! Enyém. Dante Alimenti: Pio atya. Gyorsan 
beleolvasok egy kicsit, aztán mennem kell: ,ylz órák nagyon las
san telnek. Egy nap egy hétnek tűnik, egy hét egy hónapnak. A 
pietrelcinai kapucinus állandó társa az imádság. Édesanyja, roko
nai, leghűségesebb barátai is azt mondják, a Piana Romana-i le
vegő jó t tesz neki. Mialatt a száraz, forró nyár utolsó napjaiban 
mindenki az eget fürkészi, hátha talál rajta valami esőre utaló j e 
let, Francesco Forgione kezébe fájdalom hasít. ” Milyen furcsa, 
hogy épp ezt a könyvet adta nekem az atya. S hogy egyáltalán
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könyvet adott kölcsön. Nekem. Ő. Eddig sose adott. Egyikünknek 
se. Igaz, nem is igen kértünk. Amikor rosszul lettem és bevittek a 
sekrestyébe, borogatást tettek a homlokomra, kérdezgették, mi tör
tént, mondtam, semmi, csak kicsit elszédültem, nehéz napom volt. 
Nem akartam senkinek arról szólni. Az atyának se. Mit is mond
tam volna? Margit később mindnyájunknak, már fönt, az étkező
ben -  szokás szerint -  kávét főzött, nekem ezúttal teát. Mint min
dig takarítás után. Rosszullétem lassan elmúlt, beszélgettünk. 
Ugyanúgy, mint máskor, szokás szerint, péntekenként, takarítás 
után. S akkor Lajos atya megkérdezte: „Nem kíván valami olvas
nivalót? Lehet, hogy többet kell majd feküdnie.” Először szólt köz
vetlenül hozzám! És miből gondolta, hogy többet kell majd feküd
nöm? Tanácstalanul vonogattam a vállam, nem vagyok épp egy 
könyvmoly. Sőt. Nem is tudom, mikor volt már utoljára könyv a 
kezemben. Napilapok, hetilapok, női magazinok még-még. De 
könyv? Nincs nekem arra időm. S akkor leemelte a polcról az egyik 
legszebbet, az aranyszegélyü, óriási formátumú Pio atyátl . . .  Most 
amikor csak tehetem -  valahányszor nincs otthon Nikola, esetleg a 
kertben motoszkál vagy kimegy a „rancsra” -  Pio atya élettörténe
tét olvasom. Olyan lassan megy! Milyen kár, hogy édesapa szerb is
kolába íratott, és én alig tudok magyarul olvasni. Miért íratott ben
nünket szerbbe? Hiszen akkoriban ez még nem is volt igazán „di
vat”, mint manapság. Lehetséges, hogy édesapa egyszerűen -  gyá
va volt? Vagy csak karrierista, a főnökének szeretett volna a ked
vében járni? Most már mindegy, most már meg sem kérdezhetem, 
felelősségre sem vonhatom ott a sír mélyén . . .  Hát engem? Engem 
ki fog felelősségre vonni, amiért hagytam, hogy egyetlen lányun
kat, Zoricát (Zoricát!) szerb óvodába, majd az iskolában szintén 
szerb tagozatra írassa az apja? Akkor minden olyan természetes, 
olyan magától értetődő volt. Nikola szerb, a barátai, hivatali kollé
gái szerbek, mi valamennyien is egy szerb család vagyunk. Na
gyon szerettem Nikolát! S kezdetben toleránsabb (szerelmesebb?) 
volt ő is. Megengedte (megengedte!), hogy az ünnepeket -  a kará
csonyt, húsvétot -  például duplán üljük meg. A katolikus ünnepe
ket az enyéimnél, a pravoszlávokat nálunk vagy az övéinél. Egy
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szer egészen véletlenül tudtam meg, hogy az édesanyja (aki akkor 
már nem élt) -  német volt! Ezt a tényt valóságos traumaként élhet
te meg, soha, később sem volt hajlandó beszélni róla. Hajói  értet
tem (az apósom kottyantotta el), vagyonuk egy részét ilyen címen 
annak idején el is konfiskálták, hiába kilincseltek utána. Azt hi
szem, Niki szégyellte az édesanyja szárm azását. .  . Jóval később a 
feleségéét is. Az meg végképp megrendítette, hogy a szeme fénye, 
az egyetlen lánya -  magyarhoz ment nőül, s Zoricából Andris mel
lett váratlanul -  Hajnalka lett! . . . Most olvasok még egy kicsit. 
„A szenvedéshez hozzászokott szerzetes nem tulajdonít különösebb 
jelentőséget az új tünetnek, pedig a következő pillanatban a lába is 
lüktetni kezd. Jobb tenyerén akkora piros fo lt rajzolódik ki, mint 
egy tízforintos. Ez még feltűnőbb a bal kezén. Ahogy telnek a na
pok, a f  ájdalom fokozódik, de ő hallgat róla. Mint mindig, most is 
némán szenved. Talán hogy ne ijesszen meg bajával senkit, vagy 
meggyőzze önmagát arról, hogy már meggyógyult, és hogy ne 
okozzon újabb gondot elöljáróinak. ”

Nekem is fáj a kezem. Azóta. „A stigmák. Mikor Pio atya a lég- 
elmélyültebben imádkozik, hirtelen egy átszúrt oldalú, vérző sebű 
embert pillant meg a karzat félhomályában. Arca ismerősnek tűnik. 
Bizonyára ugyanaz az ember, aki augusztus elején mint egy külö
nösfénytől sugárzó lény jelent meg neki. Szegény megrémült szer
zetes ezúttal is úgy érzi, majd megvakul az erős ragyogástól, mely 
csak természetfölötti lehet. Próbál nyugodt maradni, ám amikor 
rádöbben, hogy San Giovanni Rotondo kolostorának karzatán a mi 
Urunk jelent meg, a keresztre feszítés sebeivel oldalán, kezén és lá
bán, eszméletét vesztve a földre zuhan. ” Bejött volna a kertből? 
Gyorsan . . . gyorsan . . . Még az hiányzik, hogy magyar könyv ol
vasásán kapjon! Mennyit sértegetett, szekírozott akkor is, amikor a 
Duna Televízió műsorát merészeltem néhányszor megnézni! Pedig 
állítólag miattam vette meg -  annyi márkáért! -  a műholdas anten
nát. De sokszor a fejemhez vágta! . . .  Hányszor átjött a szobámba, 
percekig röhögve kommentírozta, bármit néztem is, aztán mimix 
dimix átkapcsolt egy másik csatornára: „Ezt nézd, ne azokat a hü
lyeségeket! Ezek a te híreid!” Azóta inkább semmilyen tévéműsort
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nem nézek. Nem akarok veszekedni, hát inkább már csak rádiózok. 
S csak azért is Növi Sad-ot hallgatom. Magyarul. Mintha tisztáb
ban is beszélnék már az anyanyelvemen. Habár Iboly a jó múltkor 
kicsit fitymálva megjegyezte, hogy suksükölök. Nem tudom, mi 
az, szégyellem tőle megkérdezni. Valami rossz lehet, mert Iboly 
elég furcsán nézett rám akkor, Lujzika pedig felvihogott. . .  Na mi 
az, nem jön be? Ilyenkor szoktam a tranzisztort is kikapcsolni. Mi
nek vitatkozni, veszekedni? Az nem az én műfajom. Hallgatni, és 
közben konokul ellenállni, azt igen. Azt például még ő sem tudta 
megakadályozni, hogy amikor végérvényesen kiderült, hogy meg
csal, hogy már évek óta, ki tudja mióta, szeretőt, szeretőket (?) tart, 
mindennapos templomlátogató, mindennapos áldozó ne legyek. 
Hiába gúnyolódott utána annyiszor, hogy én nyilván nem is a val
lásba, hanem valamelyik pópába (!) habarodtam bele, hogy a sok 
alázatos térdepeléstől holtbiztos, hogy tyúkszem nő a térdemen, 
meg hogy idővel -  nem ad neki öt évet -  ugyanolyan károgó, ál
szent ájtatossággal zsolozsmázó fekete varjúvá válók magam is, 
mint a többi templomos vénasszony . . . Hiába panaszkodott, hogy 
kicsúfolják miattam a barátai, hiába fenyegetőzött ordítozva, hogy 
kitekeri ezt a vékony nyakamat, ha miattam kidobják a pártból (az
tán maga lépett ki, mielőtt végleg feloszlott volna, azt nem szé- 
gyellte?!), hiába kért, kérlelt, hízelgett, rim ánkodott. . .  az állandó, 
megszállott templomjárástól nem tudott többé eltéríteni. Ez az én 
mentsváram és az én erősségem. Mindenki más úgyis magamra ha
gyott. A férjem, a lányom, a vöm. Az unokáim is. Már csak az Is
ten maradt.

*

Ma a temerini tejes, amikor fényes kis bádogkannájában felhoz
ta a teraszra a három liter tejet, és kínos pedantériával -  anélkül, 
hogy egyetlen tejcsepp freccsent volna a fehérre lakkozott vasasz
talkára -  a lila virágos tejeslábasomba öntötte át, úgy nézett rám! 
Lehetséges, hogy én még tetszem a férfiaknak? Egy ilyen, hozzám 
képest taknyosnak . . .  Néha, a reggeli tomászás pihentető szünetei
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ben odaszorítom az állam a vállamhoz, ajkammal érintem a bőrt; 
még olyan puha és selymes. Nikola néha büntudatos, bizonytalan 
közeledésformát produkál. Úgy teszek, mintha nem venném észre. 
Túl sokat vétett ellenem. Már nem szimatolom rajta más nőcskék 
hajlakkjának, pacsulijának, lázba hozó nőstényverítékének szagát, 
nem vizslatom az el-elrévedő (talán már csak a „dicső” múltjában 
kotorászó?) tekintetét, végtelen, fontoskodó, főleg politizálgató 
monológusai sem érdekelnek. Ha tehetem, eleresztem a fülem mel
lett. Aki engem -  most már, ennyi év után, tudom -  kezdettől fog
va, minden lelkiismeret-fúrdalás és meggondolás nélkül állandóan 
és szisztematikusan átvert, becsapott, megcsalt és elnyomott, aki ne
kem folyton-folyvást csak hazudozott, az már nem lehet se a szerel
mesem, se a barátom. Undorodom tőle, azt hiszem, megvesznék, ki
ütéseket kapnék tőle, ha még egyszer vele kellene hálnom! Hajnal
kát is ő tette tönkre, igenis ő és csakis ő! Teljesen megzavarta, a két
ségbeesésbe kergette új, megváltozott elveivel, világlátásával . . . 
Mióta nevezem én Hajnalkának Zoricánkat? Amióta Nikola pisz
kálni, gyötörni kezdett a magyarságom miatt, hogy még az állítóla
gos kalasnyikovbehozatalért is engem -  engem, bennünket! -  tett 
felelőssé, és megtiltotta, hogy az én karácsonyomra is meghívjam a 
gyerekeket, amióta megállás nélkül, habzó szájjal a fajtámat szidja? 
Vagy ez még sokkal-sokkal régebben történt, és teljesen öntudatla
nul, spontánul? Úgy összefolynak, -keverednek néha bennem az 
emlékek . . . Hisz való igaz, hogy Zorica választott magának ma
gyar férjet, és Andris az ikreket magyar tagozatra íratta. No, azóta 
nincs is megállásuk -  egyiküknek se -  Őelőtte. A nagy Ő. Mindig 
csak a nagy Ő és Ő és Ő! Még a lánya megbetegedése se engesz
telte ki! Utálom! És gyűlölöm, és soha-soha nem bocsátók meg ne
ki! Soha! Olyan jó ez a könyv. Hogy itt van velem. Amikor egye
dül vagyok, amikor szomorú vagyok, beleolvasok. Mindig csak egy 
keveset. A szemem is megfájdul, meg sokszor nem is értem rende
sen, olyan furcsa szavak vannak benne. Hogy azt mondja: „A stig
mák.” Mik lehetnek azok a stigmák? „ Örökkévalóságnak tűnő per
cek telnek el. Senki sem látja, mi történik. Pio atya lassan magához 
tér, de nagyon zaklatott állapotban van. Az ajka remeg, és a szoká-
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sósnál is nehezebben lélegzik; keze még a földre ejtett rózsajüzért 
sem képes megfogni. Míg próbálja megérteni, mi is történt, ismét 
meglátja Krisztust. Sebeiből lézerfényszerű sugarak törnek elő. Tü
zes nyílként sebzik meg a pietrelcinai ferences mellkasát, kezét és 
lábát. A szerzetes a cellájába menekül, ágyára omlik, és buzgón 
imádkozni kezd, hogy ismét magához hívja Jézust. Egyszer csak kín
zó fájdalom nyilall a testébe. Azt hiszi, ez csak a szokásos hörgőro
ham, amely már évek óta kínozza. Jobb kezével a bal oldalához 
nyúl: valami meleget érez. Legnagyobb megdöbbenésére azt látja, 
hogy a tenyere véres. S nem akar hinni a szemének. Szeretné a test
véreket hívni, de inkább imájába merül. Miután látja, hogy a vérzés 
nem akar elállni, kezét-lábát fehér rongyokba pólyálja, mellére pe
dig törölközőt tesz. Ruhája vérpecsétes, és a cellája előtti folyosó 
padlóján is vérfoltok vöröslenek. Néhány napig -  a házfőnök vissza
érkezéséig -  sikerül titokban tartania a csodás eseményt. Ezernyi 
kétsége ellenére is megérti, hogy az Úr szenvedésének jeleit kapta 
meg. Olyan kiváltság ez, mely az emberiség szomorú történelmében 
csak keveseknek adatott meg. A stigmákban elsőként a »másik 
Krisztus«, azaz Assisi Szent Ferenc részesült, akinek tanítása min
tául szolgál Pio atyának szerzetesi életében. ”

*

Nem tudom, mi van velem. Egyre jobban kopaszodom. Én, aki
nek olyan dús, „bundzsi” hajam volt, hogy a fodrásznak még ki is 
kellett belőle vagdosnia kétoldalt, ha „normális” frizurát akart si- 
keríteni. S most hullik, egyre csak hullik. Hiába voltam bőrgyó
gyásznál, hiába kenem Panthenollal, dörzsölgetem a fejbőröm Acidi 
salicylinnel, spriccelek rá Pilovit sprayt, mosogatom csalángyökér- 
főzettel, teszek rá tojássárgájával kevert olívaolaj-pakolást, nyaka- 
lok vasat és gyógyteákat- semmi. Borzasztó! Egyszerűen kriminá
lis, milyen tehetetlen vagyok. Hogy lelappadt hátul a hajam! Ér
zem, valahányszor hátranyúlva megtapintom. És persze, mert bánt, 
minduntalan ott matat a kezem . . . Néha meg úgy viszket a fejbő
röm -  főleg esténként -  lehet, hogy a tolira vagyok allergiás? -  és
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valahányszor megvakarom, mindig az ujjaim közt marad egy-két 
hajszál. Lassan már le sem merek feküdni . . . Lehetséges, hogy a 
kopaszodás a fogadalmammal van összefüggésben? Hátha . . . hát
ha a kopaszodás az én -  stigmám? Lajos atyától pénteken megkér
deztem, most már tudom, mi az a stigma . . .  Ha ezt mérted rám, Is
tenem, én elfogadom. Elfogadom Hajniért . . .  az unokákért. Pedig 
úgy, de úgy szégyellem! Majd, majd sapkában járok, kalapban és 
olykor kendőben . . .  és ha még rosszabb lesz, akkor majd egészen- 
egészen rövidre vágatom . . . Miatyánk Isten, ki vagy a mennyek
ben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen 
meg a te akaratod . . .

*

Olyan jó, hogy a kórházban is velem lehet a könyv! Tiszta sze
rencse, hogy végül megvásároltam. így most már végérvényesen az 
enyém. Pedig drága volt, huszonhárom márka! Mintha csak éreztem 
volna . . . Iboly azzal vigasztal, hogy legalább tíz ismerőst tud, aki
nek levágták a mellét. Nem is vágják le . . .  Csak kinyitják, mint egy 
táskát, és kiszedik, kimetszik belőle a csomókat. Azután meg össze
varrják. Az orvosnő azt mondja, lehet olyan halcsontos, fémpántos 
fűzőket, melltartókat kapni, amelyekben nem is látszik. Azt állítja, 
Melánia nővér is olyant visel. Ki hitte volna? Ona je  ko dren. Olyan 
egészségesnek látszik, mint a . . .  mint a . . .  makk! . . .  Hajni viszont 
olyan, de olyan beteg már megint, hogy meg sem látogathat a kór
házban. Állítólag. Az ikreket pedig az apjuk nem engedi az onkoló
giára. Nem baj. Nem ba j . . .  Ez már a második stigmám. Engem így 
látogat meg az Úr. Ezek az ő jelei. Nem tud senki a megegyezé
sünkről, csak mi ketten. Azaz hogy lbolynak egyszer megsúgtam a 
sejtéseimet, a megérzéseimet, szóval ezt az egészet. Olyan furcsán, 
rémülten meredt rám! De hiszen Pio atyának sem hittek eleinte. 
Még a rendtársai sem: „Paolino atya, a San Giovanni Rotondó-i ko
lostor házfőnöke -  aki elsőnek szerez tudomást a különös esemény
ről, és aki ez egy’szer, miként Tamás apostol, saját kezével is érint
heti a különös sebeket -  haladéktalanul értesíti a tartomány főnököt.
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Részletesen leírja a szív felőli oldalon található x alakú sebet. Való
jában két sérülést tapint, az egyik mintha égési seb lenne. Paolino 
atya szerint egy angyal okozhatta, aki a stigmatizáció előtt tüzes 
karddal sebesíthette meg Pio atyát. A tartományfőnök -  még ha 
nem is hisz igazán a jelenségben -  San Giovanni Rotondóba siet, és 
hosszadalmas kihallgatásnak veti alá a pietrelcinai kapucinust. 
Nem szívesen kéri, de engedélyt kap rá, hogy ujját a sebre helyezze. 
Nagy megaláztatás ez Pio atyának. Elöljárói biztosak akarnak len
ni benne, hogy sérülései nem külső beavatkozás vagy valamilyen 
maró anyag hatására keletkeztek. Időközben megszületik a jelenség 
tudományos kivizsgálásának terve. Rómában, a pápai udvarban 
úgy vélik, ha Pio atya maga sebesítette meg vagy hintette be a mel
lét, kezét és lábát valamilyen vegyszerrel, akkor a sebeknek bizo
nyos idő elteltével be kell gyógyulniuk. Valaki azonban megjegyzi, 
hogy a sebek állandóak is lehetnek, ezért javasolja, hogy a szerze
tes kezelését bízzák orvosra. ”

*

Most, hogy mindkét petefészkemet és a méhemet is kivették, 
meginogtam. Lehetséges, hogy végérvényesen vége az asszonyéle
temnek? Eddig mindig elhessegettem magamtól a gondolatot, de 
most minden olyan riadt és zavaros bennem! Szent igaz, hogy 
Nikolát nem kívánta már se testem, se lelkem. Az is áll, hogy mel
lette nem volt senkim. De azért mindig fennállt a lehetőség. A re
mény, hogy azért még nincs mindennek vége . . . Az, hogy ha egy
szer esetleg szabad leszek, még én is megtalálhatom a párom. Az 
igazit. Milyen nevetséges, banális és gyerekes elgondolás! Ugyan 
mit vártam? Az életem végén akartam volna pótolni azt, amihez 
ennyi évtized sem volt elég? Milyen hitvány vagyok! És mégis . . . 
Ma elkértem a szomszéd beteg kézitükrét, és sokáig, hosszan né
zegettem benne az arcom. Tetszettem magamnak! . . . Imára kul
csoltam a kezem, és hosszú idő óta először nem másokért, mindig 
csak másokért, hanem végre önmagamért imádkoztam! A gyógyu
lásomért, erőért . . . még egy kis erőért . . . Hazug módon (Neki
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hazudtam, Neki! Mintha nem tudná, mintha lehetne!) arra hivat
koztam, hogy nekem nem is szabad megbetegednem, hiszen mi 
lesz akkor az én szegény, egyre magatehetetlenebbé váló kislá
nyomból? Lehet, hogy amennyiben rászakad minden teher, talán 
Andris is megtorpan, megijed, elhagyja . . .  és akkor ki visel majd 
gondot az unokáimról, ki süt nekik minden hétvégén almás pitét, 
habos mákost, s ki köt nekik új pulcsit, sálakat, ki pótolja ki a zseb
pénzüket, ki babusgatja, szeretgeti őket . . . Gyáva kukac voltam, 
belekapaszkodtam minden szalmaszálba . . . Úgy emlékszem, két 
teljes napon át egyfolytában sírtam, hisztiztem, az orvost faggat
tam, a nővéreket, a többi beteget gyötörtem. Aztán belém nyomtak 
egy jó adag altatót, és akkor hagymázas álomféléimben váratlanul 
megjelent Ő, Pio atya, felmutatta két, állandóan vérző (ó, mennyi 
vért veszíthetett szegénykém életében!), befáslizott kezét, amelyre 
ujjatlan kesztyűket húzattak vele az elöljárói, hogy eltakarja a stig
máit, és azt is megakadályozzák, hogy fanatikus gyónói meg ne ra
gadják és csókokkal ne halmozzák el a sebeit. . . Kiterjesztette fö
léin a kezét és sokáig, áthatóan nézett rám azzal a nagy, mély, sö
tét szemével. Ó, mennyire megijedtem tőle! Reszkettem, mint a 
nyárfalevél, és könyörögtem neki, hogy ne bántson, bizonygattam, 
hogy én nem akarom őt utánozni, jól tudom, hogy a nyomába sem 
léphetek, meg dehogy is akarok én szent lenni, én csak a fogadal
mamért . . .  a munkaképtelen lányom ért. . . Tudom én, suttogtam 
neki, jól tudom, hogy csak egy nyomorult kis féreg vagyok, és 
kértem tőle, hogy segítsen, hogy segítsen . . . hogy segítsen végre 
rajtam valaki! . . . Amikor magamhoz tértem kábulatomból, és iz- 
zadtan, elgyötörtén felébredtem (?), még akkor is magamon érez
tem súlyos pillantását. Valahogy megnyugodtam. Vagy csak elfá
radtam? Hiszen én, én kértem, idéztem magamra minden bajt, 
hogy az enyéimet mentesítsem! Hát ennyit ért csak a fogadalmam? 
Emlékszem, a templomban is mindig hosszan, nagyon hosszan tér
depeltem, sokkal tovább, mint a többiek, mindig több imát mond
tam el, mint amit penitenciaként gyónás után rám mért az atya . . . 
és mégis . . . Hét közben képes voltam órákig veszekedni Nikolá- 
val. Olykor még verekedtünk is, olyankor valósággal elvesztettem
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a fejem , rikácsoltam és csapkodtam, az nem én voltam, nem én! 
Volt, amikor kétségbeesett dühömben a vejemmel is összekülön
böztem, lehordtam a lányomat, és megpofoztam a kicsiket . . . 
Ilyen alkalmak után aztán fél éjjeleken át imádkoztam, másnap -  
olykor napokig is -  böjtöltem . . .  de újra és újra visszaestem. Hát 
sose lesz már ennek vége? Nem vagyok képes végleg megtisztul
ni, magamba szállni, nem és nem és nem?! Jaaaj! . . .  És akkor éj
jel ott a kórteremben Pio atya ismét megjelent nekem, nagyon tá- 
volian, titokzatosan, valahogy szfinxszerüen mosolygott, mutató
ujjával előbb a bal, aztán a jobb kezemre mutatott, és ettől nyom
ban egy-egy vörös folt keletkezett mind a kettőn. Azóta ott vannak 
a kezem fején. A reggeli viziten vártam, szóvá teszik-e őket az or
vosok, de nem szóltak egy kukkot sem!

*

„ Pio atya belső gyötrelme leírhatatlan. Néha úgy érzi, mintha 
valami felsőbb hatalom ragadná el, sodorná magával állandó ká
bulatban. Mintha csillagtérbe lenne kivetítve, csak nehezen fogja  
fel, hogy két lábbal áll a földön. Máskor meg az az érzése, hogy sö
tét és bűzös börtönben él. Borzalmas jelenetek cikáznak át agyán, 
középpontjukban mindig a nagy bűnös, Francesco Forgione áll. 
Éjszaka a Gonosz üldözi engesztelhetetlen gyűlölettel, és kemény 
próbatételnek veti alá. Cellájában a sátánnal való küzdelem az 
utolsó leheletéig tart. Gyakran úgy érzi, feladja, összeroskad. Am 
a démon végül mindig visszavonul, és menekülés közben mindent 
elsodor. A kolostorban nagy a hitetlenkedés. A testvérek között a 
tébécé ellen fo lyik a legádázabb küzdelem. Hosszú elmélkedései 
során Pio atya felismeri, hogy valamiféle misztérium kerítette ha
talmába. ”

Egyre jobban fájnak a kezeim. Lehet, hogy a házimunka is árt 
nekik, a szappanos víz, a por, a virágfóld. Még majd elfertőződnek 
a sebek. Hogy hazaengedtek, pár napig nem mosogattam, az utcán 
kesztyűt viseltem, ne lássa már mindenki, mi történt velem. Las
sanként elfogytak a tiszta tányérok, csészék. „Kérlek, főzz két jó
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erős kávét -  mondta akkor Niki -  most telefonált Kosta, hogy át
ugrik egy félórára.” Rátettem a jobbomat az újságjára. „Ezekkel a 
kezekkel?!” -  kérdeztem nyomatékkal. „Hát ha valami szebbed 
nincs!” -  húzta fel gúnyosan a szemöldökét. Nem vett észre sem
mit! „Fájnak” -  nyafogtam szenvedőn, mert hát csakugyan fájtak a 
stigmáim, meg szerettem volna, ha sajnál is egy kicsit. „Talán a re
uma” -  morogta Niki szórakozottan, én meg kimentem a konyhá
ba elmosni a csészéket.

*

Mintha Niki mostanában egy kicsit jobban kímélne. Amióta ha
zajöttem a kórházból, ő porszívózik, és a kerttel is többet törődik. 
Kétszer el is törölgetett, de mosogatni, azt nem! Nem érti, nem ér
ti, hiába célozgatok a kezemre. Piacra is már főként ő jár, nem 
akarja, hogy cipekedjek, de nincs sok köszönet benne. Ahogy vé
nül, egyre zsugoribb lesz. Igazi Kir Janja! Micsoda göcsörtös, va
cak kis almákat, puskaporszáraz sváb túrót hozott haza a múltkor 
is! Csak úgy ragyogott az arca az örömtől, amiért sikerült megspó
rolnia pár dinárt. Csak néztem, ahogy kirakodott a konyhaasztalra. 
Mondtam is neki: „Ha ezeket a forradásos, pajzstetüs valamiket 
meghámozod, nem marad belőlük semmi. És kóstold csak meg a 
kolbászt: percek óta csupa ilyen nyúlós, összerághatatlan valami
ket húzok ki a fogaim közül. Azt meg ne hidd, hogy ha olcsóbban 
kapod az apróbb tojást, azzal jól jársz. Az egész merő héj!” Azért 
jó ebédet főztem neki, és aznap, nem emlékszem már, hány év 
után, ismét vele háltam. Nem is tudom már, hogyan történt. Egy ki
csit talán megsajnáltam. Úgy megöregedett ő is! Azt hiszem, nincs 
most senkije, állandóan itthon kuksol, meg a kertben potyorászik. 
Valahogy kicsit mintha el lenne veszve. Meg aztán én is . . . én is 
kíváncsi voltam, hogy . . .  hogy a műtét után milyen l ehet . . .  hogy 
egyáltalán, pedig hát mondták, hogy . . .  És amikor megsimogat
tam, éreztem, hogy az altestén, közvetlenül a herék fölött, valami 
dudor van . . . Egy pillanatra megdermedtem, de nem mertem ne
ki szólni róla, hogy észrevettem. Csak nem?! . . . Tulajdonképpen
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furcsa, idegen, rossz volt az egész. Alig vártam, hogy véget érjen, 
és a bidé langyos vízsugarai kimossák belőlem az idegenkedése
met, az undoromat, a viszolygásomat . . .  És mégis . . . milyen 
furcsa . . . volt bennem egy szikrányi diadalérzet is, valami halvány 
bizonyítékféle, hogy én még egyáltalán . . . funkcionálok, vagy mi. 
Niki utána napokig, a maga módján, el volt lágyulva. Sután meg- 
megsimította a hajamat, megkérdezte, hogy érzem magam, hívott 
tévézni. . . Milyen kár. Milyen kár, hogy már hiába. Néha lopva el
nézem messziről ezt az idegen embert, és úgy csodálkozom.

*

Egyik este megint Pio atyával álmodtam . . . Olyan rossz vol t . . . 
Félelmetes is kicsit, meg borzongató is. Sírt és mutatta a sebeit, 
amelyeket állandóan fásliznia kell, mégis sok vért veszít. Egyre 
csak tekerte, tekerte magára a fáslit, a vércseppek pedig csak po
tyogtak, potyogtak, minden véres volt körülötte, de nem vörös, in
kább fekete, és valahogy furcsán áttetsző, üvegszerü. Hát nem fur
csa? Amikor felébredtem, mindenem fájt. Első dolgom volt, hogy 
megnézzem a kezem, majd gyorsan utána a lábam is, mert sejtet
tem, hogy baj van, hát volt mit látnom! Mindegyiken ott a vörös 
folt, de már nagyobbak, mintegy ötdináros nagyságúak, s mintha 
szikrázó, metszett üvegből lennének. Átlátok rajtuk, és úgy tüzel
nek! . . .  Nikola hívott kertészkedni. Szerinte, mondta, jót tenne ne
kem is a friss levegő. „Hogyne, hogy a földmunkától elfertőződje
nek, betömődjenek a sebeim!” -  tiltakoztam, miközben valami bel
ső láztól kicserepesedett, vérző ajkaimat nyalogattam. Furcsán mé
regetett, mint mindig, ha a sebeimet említem. Összeszorítottam hát 
a fogam, vastag szövésű hulahoppot húztam, és kesztyűt. Szedtem, 
csupáltam elkeseredetten a tyúkhúrt. A macska ott dörgölődzött, 
ugrált, kapart körülöttünk. Örömében, hogy így együtt vagyunk 
megint „valamennyien”, még a fügebokorra is felnyargalt, majd 
ránk pislogva a karmait kezdte élesíteni rajta. „Sicc, te!” -  kiáltot
tam rá, majd lopva keresztet vetettem, és fellestem az ághegyekre, 
rajtuk vannak-e még a beteg tavalyi fügék. Ott voltak. Megsimo
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gattam a macskát. Nikola széles kedvvel nevetett. „Nem monda
nád meg, minek rajtad ebben a rekkenő hőségben a harisnyanad
rág? Még kipállik a . . Nem reagáltam. Ahogy vénül, egyre kö
zönségesebb, prasnyább lesz. Tusolás után, gondoltam, durmolok 
egy kicsit, utána pedig lapozgatom majd a Hitéletet, ám ő, talán 
vérszemet kapva a múltkori békülékenységemtől, váratlanul átjött 
a szobámba, és egyszerűen lerohant! Annyira hirtelen jött az egész, 
hogy igazán tiltakozni sem tudtam, pedig a múltkor elhatároztam, 
hogy én bizony soha többé. Az eszem hideg volt, és élesen vágott. 
Lenyúltam, és megkerestem a csomót. Ott volt a helyén, de mint
ha azóta valamelyest megnőtt volna! Ettől egyszeriben letörtem, 
elgyengültem. Lehetséges, hogy hamarosan . . .  őt is??! Istenem, én 
nem ezt kértem, én ezt nem akarom! Akármilyen is volt . . . sze
gény. Fáradtan, meggyötörtén hozzábújtam hát, és gügyögni kezd
tem neki réges-régi, valahonnan a fiatalságunk, a kapcsolatunk 
legkezdetéről felrévedő kedvességeket, csacsi kis emlékfoszlányo
kat, szavakat, jelzőket, melyekről azt hittem, örökre eltemette már 
őket a harag, a féltékenység, a semmiből felizzó nemzeti türelmet
lenség, a másság váratlan tudatosulása, no meg az öregkori fásult
ság és egoizmus. Lassan-lassan jóleső bizsergéssel kezdtem ma
gam is egy kicsit bemelegedni, de akkor, váratlanul -  Pio atyát pil
lantottam meg közvetlen közelről, valahonnan felettem lebegve -  
és akkor olyan iszonyú fájdalom hasított belém ott legbelül, hogy 
eszméletemet vesztettem.

*

Most, hogy már a végbelemet is megműtötték, nagyon lefogy
tam. Mit mondjak? Csontsoványra. Niki nagy sebbel-lobbal eltün
tette itthon a tükröket. Összevissza hazudozik. Azt állítja, hogy el
tört a fürdőszobatükör, meg hogy az ebédlőtükör azért nincs a he
lyén, mert újrafoncsoroztatja, de én a púderdobozom kis kerek tük
rében is jól látom a látnivalókat. A szituációt. A kezemet és a lába
mat most már állandóan fáslizom. Niki eleinte tiltakozott, de egy 
hete már szó nélkül hordja az éjjeliszekrényemre a friss fáslicso-
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magokat, sőt segít is naponta le- és feltekerni, masnira kötni, vagy 
ragtapasszal rögzíteni őket. Sokszor vörös a szeme, talán titokban 
sír, de előttem soha. Azt állítja, huzat érte a szemét. Kértem, sze
rezzen be olyan ujjatlan kesztyűket is, amilyeneket Pio atya viselt, 
ezt nem értette, de amikor megmutattam neki a képeket, olyan düh
be gurult, hogy szét akarta szaggatni a könyvet. . . Azóta megvan
nak a kesztyűk is. Zalánka kék gyapjúkesztyüjének ujjhegyeit vág
ta le, és szegte be valaki, talán a lányom. Néha kérdezgetek róluk. 
Nikola azt mondja, jól vannak, a fiúk tanulnak, Miklós nyert is a 
matekversenyen, Zalán szépen furulyázik . . . Mást nem árul el ró
luk, de Iboly, amikor legutóbb meglátogatott, elpletykálta, hogy a 
vöm tán mégis beadta, vagy csak be akarja adni a válókeresetet. Et
től valósággal rohamot kaptam. Hát ennyit ért az én fogadalmam, 
a sok imám, a vállalt stigmáim, a sok, már-már emberfeletti szen
vedésem? Ha Andris elhagyja őket, szétzüllik a család. Én megha
lok, Niki talán újranősül, de előbb-utóbb ő is elpatkol, hiába volt 
mindig erősebb, munkabíróbb nálam. Hajnalka pedig beteg, beteg, 
beteg, Istenem, miért betegíted meg a fiatalokat, az ártatlanokat, 
mit vétettek Neked, én mondtam, én ajánlottam, felajánlottam Ne
ked, hogy minden bajt vállalok, minden fájdalmat, szenvedést. . . 
Már annyi heg van rajtam, annyi sebhely, forradás és varrás, akár- 
ha cipzárra járna a testem, hol kinyitják, hol becsukják, csiki-csuki 
testem van már nekem, lehet rajta malmozni is, hahaha . . . cipzár
ra jár a testem, hahaha .. . Kihez imádkozzak, kinek könyörögjek? 
A jóistenhez? A Szüzanyához? Pio atyához? Istenem, hiszen már a 
sír szélén állok. Segíts! Add, hogy úgy menjek el, hogy rendet ha
gyok magam mögött.

*

Mostanában állandó félhomályra ébredek. Néha zajtalanul köz
lekednek körülöttem valakik, talán a rendtársaim. Megitatnak, 
megmosdatnak, kérésemre újrafáslizzák a stigmáimat . . . Mintha 
két gyerek is lenne közöttük, olyan kamaszformák. Lehet, hogy 
kispapok.
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Meg kellene gyóntatnom a híveket, biztosan nagyon várnak 
már rám, de olyan gyenge vagyok . . .  Ha elgondolom, hogy néha 
tizenöt órákat is gyóntattam egyfolytában a San Giovanni 
Rotondó-i templomban! . . .  Ég a testem. Akármilyen homály van 
is, látom, hogy a bőröm szinte mindenütt tüzvörös és pörsenéses 
már. Csupa-csupa égő sebhely. Egy nő figyel onnan a cella mélyé
ről. Egy szép fiatal nő . .  . Hogy kerül ez ide? Olyan ismerős az ar
ca. Olyan igen ismerős . . . honnan is . . .  De hiszen ez a kapucinu
sok templomának Csodatevő Szüzanyája! Köszönöm, Szüzanyám, 
hogy kenettel látsz el. Olyan jó, úgy hűsít ez a valami . . . Köszö
nöm Neked.

(2002)

*Az idézetek Dante Alimenti Pio atya (Agapé, 2000) című könyvéből valók
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PÁS DE DEUX

Milyen fülledt meleg van itt bent. Nem is csoda: harminckét 
hattyúlány a maga kisebb-nagyobb fellépés előtti lámpalázával, a 
megemelkedett vérnyomásával, a tamponnal lefojtott havibajával, 
Csilla a két hónapos terhességével, Zaga a békéltető tárgyalás után 
dagadtra sírt, s most duplán alapozott, púderezett, agyonfestett sze
mével . . .  Én is csak úgy vibrálok az izgalomtól. Sosem fogom meg
szokni balett-topánkáim selymes, semmivel össze nem hasonlítható, 
érzékeny lábfejemhez simulását, ezt a felsőtestemhez szorosan, ké
jes-szerelmesen tapadó lágy fehérséget, s a minden lépésemnél, 
gesztusomnál ezernyi picike zizzenéssel susogni, „zenélni” kezdő 
virágkelyhű tüli szoknyácskát . . . Nem is bírom megállani, kerül- 
fordul, perdülök egyet magam körül, s a tükörben gyönyörködöm 
önmagámban, valamint fehér, máris szinte röppenőn táncra kelő lé
nyem örömteli izgalmát harminckétszeresen visszaverő, fényes sza
tén balettcipőjüket kötöző, spiccelő, izgatott-kipirult arcukat legyez- 
gető fodros szoknyás társnőimben. Akár egy Degas-pasztell: a nap
fényes, csupa mozgás Táncóra, az önmagában, egy sarokban elme- 
rülten gyakorló Két balerina, a lila masnis, felhevült Balerina legye
zővel, akinek habfehér, áttetsző szoknyácskája szétterül, kifeszül, 
szinte máris tovaröppen, akár egy érzékeny, hímporos szárnyú fehér 
pillangó . . . Szegény apa. Mekkora gyűjteménye van Degas-repro- 
dukciókból és saját kezű másolatokból! Azt hiszem, sosem bocsátot
ta meg a szüleinek, hogy lebeszélték a balettról, mert hát a balett-tán
cosok többsége, ugye, szerintük, mi más is lehetne, mint „meleg”. 
„Tudod, mi volt a fő érvük? Az, hogy alkalom szüli a tolvajt. Pe
dig abszolút hallásom volt. Abszolút! A hangpróbán aznap csak en
gem osztályoztak A-val . . . ” Ilyeneket mondogatott nekem kissé ke-
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semyés mosollyal, és sosem szűnt meg egyengetni a „karrieremet”. 
No hiszen! Én vagyok a Három hattyú középső tagja . . . Most nem 
akarok semmi rosszra gondolni, régi kudarcokra, elvetélt nagyot 
akarásokra. Ma este arra fogok összpontosítani, hogy itt van, alig 
egy karnyújtásnyira van a Lehetőség! Ma sok jelentős ember, kriti
kus, rendező, vendég lesz az előadáson. Tele vagyunk neves vendég
szereplőkkel. Szegény Igor ínszakadása kellett hozzá, hogy egyene
sen New Yorkból szerződtessenek ideiglenesen egy új (fiók)Her- 
ceget, és Koviljka csúnya bokasérülése, hogy a kis bolgár Szofija 
bújhasson Odette bőrébe. No és persze az Udvari bolond is cseretán
cos. Kicsit öregecske ugyan, s csak innen a szomszédból való, de 
azért mégis vendég. Egy új arc mindig feldobja a társulatot. . .  Ó, Is
tenem, add, hogy sikerüljön! Hogy szép legyen a táncom, hogy fel
figyeljenek rám. Úgy szeretnék már egy nagyobb szerepet! Az első 
felvonás pás de trois-jából az egyik barátnő szerepét. Vagy mondjuk 
a harmadikból a Nápolyi táncosnőjét. . .  Vagy . . .  S aztán . . .  aztán 
egyszer. . .  egyszer! Majd ha én is Odette-Odiliaként úszhatok, szin
te testetlenül a táncosom karján, mint egy kicsi, csak a zenére tova- 
rezgő-libbenö hattyúfehér, világló tollcsomó . . .  O, ha én . . .  pirouette 
tour en l ’a ir . .  . forognék, villognék a levegőben . . .  Vagy a csábos, 
sötét lelkű, talán inkább csak parancsra gonosz Odiliaként: ronde de 
jambe foutté. Harminckétszer! Bravúros-virtuóz forgással, biztos 
egyensúlyérzékkel. Istenem. Harminckétszer! Nem a női balettkar
ban. Corps de ballett. . .  Valamikor maga volt a megvalósult álom. 
Közéjük tartozni! Kis, ügyeske, spiccelő balettpatkánynak lenni . .  . 
Térdhaj lítás: plié. En dehors demi plié . . . Tour pique . . . Grand 
Jeté . . .  A balettórák vége-hossza nincs rúdgyakorlatai. S a tánctanár 
pattogó vezényszavai: „Promenade en couronne, attitude, 
arabesque affacé. Emeld! Magasabbra! Élénkebben, gyerekek, élén
kebben, nem alszunk!” Balettpatkánynak lenni -  tizenévesen . . .  De 
még huszonévesen is csak egynek lenni a sok elátkozott hattyúlány 
között?! Elátkozott. . .  Milyen ideillő szó. Tudom, apám, tudom. Te 
most azt mondanád: „Ne légy mohó, ne légy hálátlan. (Gondolj né
ha rám.) Már nemcsak egy vagy a sok hattyú közül. Már a Három 
hattyúhoz tartozol. Te csak ne nevess! Aki a kicsit nem becsül i . . . ”
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De meddig, apa, meddig? Elfutnak alólam az évek . . .  Először, szin
te kamaszfejjel az első gyerekem. Aztán egy abortusz. Kiesés. 
Megint kiesés. Különköltözés. Összeköltözés. Veszekedések. 
Megint egy abortusz. Könyörgések. Fenyegetőzés. Verések, vereke
dések. Lehet így élni? Ajándékutazás Velencébe. Kocsicsere. Sze
rinted meg lehet engem vásárolni? Aztán a második gyerek. Túlsú
lyosság. Harc a kilókért. Beteg a gyerek. Műtét. Kényszerszabadsá
golás. Lehet ezt még pótolni? Szétment az alakom, vadul tornászok, 
fogyózok. Még mindig a karban vagyok. Corps de ballett! Apa, le
néznek! Érzem. Pontosabban: hablatyolva átnéznek rajtam. Ő meg? 
Azt a kárörvendő, gőgös, kutató-firtató arcot! Ha láttad volna. De hi
szen láthattad elégszer . . . Nem, nem akarok most semmi rosszra 
gondolni. Én most hattyú vagyok, A hattyúk tava Három hattyúykmk 
egyike. Mindjárt kezdődik a második felvonás. A titokteli éjszaka az 
erdei tó melletti tisztáson, amelyre elvarázsolt hattyúlányok szállnak 
le csivitelve. Megrázkódnak, és egy estére visszaváltoznak gyönyörű 
fiatal, fiatal lányokká. Minden éjszaka, újra és újra. Elvarázsolt haty- 
tyúlánynak lenni -  azt hiszem, tudom, mi az. Gyönyörű lett Kárpáti 
díszlete. Az a sok kékség, a tiszta tágasság érzete. A bagolyszámyú 
Varázsló elkergeti majd a beúszó Hat hattyút, de a vadászó Herceg 
elől elbújik . . . Odette hattyútánca -  a híres Ana Pavlova-i „hattyú- 
san” hátrafeszített, „rezegtetett” kar, lehajtott hosszú nyak, figyelő, 
okos kis fej -  s körűié a szertemeredő, libegő fehér „tollak”. Nem tu
dom, a kis bolgár Szofija milyen Odette lesz. Nem szép tőlem, szé
gyellem is, de irigykedem rá. Szeretném, ha nem lenne olyan jó. 
Azokkal a pipaszár karólábaival, majomszerűen „térdig lógó” hosz- 
szú-hosszú, szinte csonttalan karjaival nem valami szívderítő lát
vány, de ki tudja . . . S akkor jövünk mi! Vidáman „tollászkodunk” 
majd, meg keringőzünk. Következik a gyönyörű tánc-adagio, a sze
relmesek pás de deux-je, amelyet Igor, az én Igorom olyan drámai 
erővel, olyan édes lírai beleéléssel és magas, de milyen magas ugrá
sokkal tett felejthetetlenné! Igor . . . Igorkám . . . Megint mi követ
kezünk, kétoldalt két-két sorban a sok elvarázsolt fehér hattyúlány . . .  
Itt nagyon kell vigyázni a fej-, kéz- és karmozgásra. . .  a pás de deux 
és mi, ez gyönyörű szokott lenni, egyenesen festői látványt nyújtunk
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együttesen. A bemutató után megjelent kritika szerint: „a név szerint 
méltatott főszereplők »együttese« mellett a produkció másik fősze
replője a női balettkar”. Az a sok egyszerre zizegő, rezgő-mozgó, 
négy tömött sorban nádszálként hajladozó, pontos koreográfia sze
rint repdeső, suhogó-suhanó fehér tüllcsoda. Olyankor az egész szín
pad a hattyúk birodalma . . .  A hegedűszóló -  imádom! -  és a zene
k a r . . .  A kishattyúk csoporttáncának édes staccato zenéje, csupa rit
mus . . .  És akkor a Három hattyú, széles íveléssel, elegánsan és oda- 
adóan. Szívvel. La-lalalala-la-lala-lala-lalalala-lala. . .  Akkor! Akkor 
kell megmutatnom! . . . Végül a coda a Három és a Hat hattyúval. 
Odette megtalálta azt, akit várt. Ő meg. Ezzel véget ér az éjszaka, és 
mi visszaváltozunk hattyúvá . . . Mindjárt csengetnek. Úgy izzad a 
tenyerem. Csak rosszul ne legyek tánc közben. Már két teljes napja 
nem szedem a gyógyszereimet, hogy jobban tudjak összpontosítani! 
Kínomban, szorultságomban ezt ötlöttem ki. Ha tudnák otthon, ki
törne a botrány. Nem érdekel. Most sikerülnie kell! Mindenáron! Ez 
az én nagy sanszom, az én lehetőségem. De nincs baj, nem lesz, nem 
lehet baj. Olyan erősnek érzem most magam. Olyan magabiztosnak. 
Hattyú vagyok. Elvarázsolt, átoksújtotta Három hattyú. Szép hattyú. 
Jól, egyenesen bűbájosán táncoló mesebeli hattyú . . .  A zene! Fel
hangzott a zene. Gyertek, beúszunk a tóra, a színpad most a miénk, 
vár Odette és a Herceg. Valahol engem is vár az én hercegem. Vajon 
vár-e?

*

Majd szétpattan a fejem. Azt hiszem, jók voltunk. Talán. Ren
geteget tapsoltak. A valcer is, Odette-ék adagiója is sikert aratott, 
valóságos ovációt, de a közönségnek tetszett a Négy hattyú is, és 
mintha a Három hattyúnak is elég hosszan . . .  és lelkesen tapsol
tak volna. Nem tudtam igazán odafigyelni, pedig nagyon akartam, 
nagyon, de teljesen betöltött a zene meg a koncentrációm. Minden 
megszűnt körülöttem . . .  És akkor hirtelen . . .  az a látomásféle . . . 
Zorán és Igor . . .  mintha valami nagyon távoli, régi, megsárgult ké
pek  lettek volna, holmi kitépett lapok vagy mik. De komolyan, ez
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érdekes volt, így utólag rágondolva szinte döbbenetes: mintha csak 
a képes falinaptár szentjei közül valók lettek volna mindketten, s 
akkor valaki tépdesni kezdte hónapok szerint a lapokat, amelyek 
repdestek, nyugtalanul szálldostak körülöttem egy darabig . . .  Tán
coltam, forogtam, lej tettem, s közben mint valami film et észleltem 
a jelenetet: Igor és Zorán szállongó, merev pózú szentképeit, ame
lyeket, éreztem, el kellene kapnom, meg kellene mentenem, de 
nem volt erőm hozzá. Egyenként belehulltak a tóba. Olyan furcsa 
volt. Egyszeriben magam maradtam, s ez abban a pillanatban 
olyan jó  volt. Szabad voltam. Hattyú voltam, s csak táncoltam. 
Nem ennek vagy annak a kedvéért, nem dicséretet kérincsélve, ha
nem magáért a táncért, a szépségért! A csodáért! O, milyen . . .  kü
lönös volt. Csajkovszkij lebegő lazúrzenéje. A tisztás. Az éjszaka. 
A varázslat. A remény a szabadulásra . . . Megizzadtam. S mintha 
kezdene elhagyni az erőm. Csak nem?! . . . Nem szabadna, hogy 
így hasson. Ki kell tartanom. Még két felvonás. Mindjárt kezdődik 
a harmadik. Az Udvari bolond idétlenkedik majd, aztán a négy ál
arcos. Bevezetik a négy menyasszonyt, hogy a Herceg válasszon. 
Mit találtam én Zoránban, hogy minden lebeszélés, tiltás ellenére 
-  a józan ész ellenére is -  makacsul és kitartóan és foggal-köröm
mel, sírva és dacolva és kapcsolatokat megszakítva éppen őt vá
lasztottam? Hiszen nem voltam bele szerelmes. Ma már tudom, 
hogy nem. De a legszebb férfi volt az életemben. És a legférfia
sabb. Igazi macsó. Azok a széles vállak, izmos karok, jó formájú 
lábszárak, a széles mellkasa, az érett búzaszínü, csigákba kunkoro- 
dó, vállig érő haja. Az a gyönyörű, rakoncátlan sörénye. És a szen
vedélyessége! Azok a vad szeretkezéseink, emberség! Zongorán, 
asztalon, asztal alatt, lengve és mászva és csapódva. Mit neki a 
Figuráé veneris 99 vagy hány póza, különbeket talált ki az én ma- 
csóm magának. A vére hajtotta, hajtja. Nyilván engem is. Pedig az
óta hogy eldurvult a játékunk. Ő nevelt mazochistává, vagy az em
ber eleve annak születik? Néha már alig tudom eltakarni a sérülé
seimet. Talán már nem is akarom. Mit szeretnék? Úristen, mit? 
Hogy valaki feloldjon a varázslat alól, hogy megváltson? Hogy 
sajnáljanak? Vagy hogy irigyeljenek? Milyen primitív! Milyen
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üres, üres, üres, üres. Semmi ember. Egy semmi ember! Mikor látott 
ez engem utoljára színpadon? Talán még ott a legelején, néhányszor. 
Akkor még imponálhattam is neki. Büszkén cipelt a haverjai közé. 
„Moja zena -  balerina!” Azt igen. Aztán inni, vedelni, tökölődni, 
nyűglődni hajnalhasadtáig. Azt ma sem tudja, eszik-e vagy isszák a 
passé-1, a bourreé-1, a bourreé suivi-1, az arabesque-et . . . Igor. Mi
lyen kár. Igor. Tünékeny, légies távoli árny. Talán nem is akartam 
igazán. Talán. Odette/Odilia és a harminckét hattyúlány sorstragé
diája. Mi az én sorstragédiám? Vagy ne játsszam meg magam? Azt 
mondják, senkit semmire nem lehet kényszeríteni. . . Már nyilván 
bemutatkoztak a Vendégek, lepergett a Spanyol tánc, a Nápolyi 
tánc, a kilencpáros „magyar tánc”, amelyet mindig megmosoly- 
gok, annyira stilizált -  már ahogyan majsztram Petipa bennünket, 
magyarokat meg a táncainkat magának elképzelte -  és a hatpáros 
tüzes lengyel mazurka. Micsoda női szólók! De eltáncolnám vala
melyiket! A szenvedély! Azt jól tudnám kifejezni. Színpadon mu
tatni meg önmagámból egyszer ezt a lobogást, ezt a sercegő, for- 
ró-fortyogó, kiáradni vágyó izzó lávát! . . . Azért Saci is elég jó 
benne. Jó benne. Egészen tűrhető . . . No, most már Odilia bűvöli 
a boszorkányos allegróival a H erceget. . . Úgy félek. Kezd kiver
ni a hideg verejték. Csorog le a hátamon, a fenekemen. Hogy bí
rom ki a negyediket? Mit csináljak? Igyák egy kicsit? Bátorságot. 
Iszom egy kis bátorságot. . . Vagy így is jó lesz? Kibírom? Koc
káztassak? Mit csináljak? Te jó ég, mit tegyek?! Ez a sok önző 
maskara itt körülöttem. Kis, piti riválisok. Nem, ezekre nem lehet 
számítani. Még jó, hogy hoztam magammal a táskámban. Talán 
elég lesz. Majd a WC-ben, hogy meg ne lássák. Előadás után aztán 
majd ők is feltankolnak, akkor már szabad, de nekem addig kell, 
most kell, nekem ma meg kell mutatnom! Persze, a második felvo
nás volt a lényeg, a sorsforduló; de ha felfigyeltek rám, ha valaki 
Közülük esetleg már észrevett. . .  akkor most nem szabad elronta
nom, elmismásolnom a dolgot. Aki mer, az nyer. Minden hazárd
játék, és a tét most én vagyok. Felteszem magamat a korongra!

*

148



Odette a fájdalmával, a megcsaltságával, a maga legato ada
gióival, és mi siratjuk. A lassú táncunkkal, a bánatos nyak- és fej
mozgásunkkal, karjaink-„szárnyaink” végtelen fájdalmat tükröző, 
lemondó lengetésével, együttérző lebegtetésével gyászoljuk. Öt 
csalták meg, őt hagyták el, de bennünket is, bennünket is! Hattyú
lányok vagyunk. Harminckét elátkozott hattyú. Nincs remény. 
Nincs k i ú t . . .  Hát ő, Ő, az Egyetlen, a Legszebb, a Legjobb, a Vé
rünkké lett vér . . .  ha ő is csak ilyen . . . Siralom völgye . . .  El
pusztulunk. Nyomorultul végezzük mindahányan. Érdekes. Hány
szor táncoltam már, de ezt nem lehet megszokni, ez maga a végzet. 
Hattyú vagyok, toll-, csőr- és karom-börtönömbe zárva. Szabadul
ni akarok! Odette vagyok. Odilia vagyok! Ki vagyok hát? Gyere, 
ments meg. Boldogtalan vagyok!. . .  A Varázsló elkábítja Odette-et, 
a földre dönti, meg akarja ölni. Hogy hajladozik, hogy vonaglik, 
szárnyaival úgy eseng. Hattyúhalál. A fehér hattyú haldoklása. Mi
lyen szép és poétikus. Elalélni és felszívódni a Végtelenben . . .  A 
valóság nem ilyen! Ángyika fulladt és hörgött és dobálózott az 
ágyában, és leesett a fájdalomtól, véresre kaparta, tépte magát a 
kíntól, maga alá csinált. Na, betáncolt végre a Szabadító, a Varázs
ló elinal. Ő-hercegsége persze most „mosakszik”: Ő nem úgy gon
dolta, nem hazudott, ő mindig-mindig csak a színtiszta igazat val
lotta. A Varázslat, az az oka. Persze, pas de deux. Minden vesze
kedés, verekedés, rugdosás, gyűlölködő köpködés után egy gyö
nyörű pas de deux. Szerelmes összefonódások, simogatások, fél
önkívületi forró, fülbe sugdosott-duruzsolt fogadkozások, esküdö- 
zések. Pas de deux. Szerelmi kettős. Gyönyörű ugrásokkal, emelé
sekkel, önzetlen forgatással, villis röpdöséssel. Développé . . . 
passé . . .  pirouette . . .  Csodálatos, mit müvei ez a nappali fényben 
jelentéktelen Sanyarú Vendelnek látszó Szofija azokkal az ág
hosszú, csontsovány liánkarjaival! Valósággal külön életet élnek. S 
a hosszú-hosszú, vége-hossza nincs karcsú lábai. Ez nagyobbakat, 
pontosabbakat ugrik, mint egy férfitáncos. És milyen tűzzel. Fan
tasztikus! . . . Passé . . . retiré . . . Bezzeg a hórihorgas, még patta
násos kamasz amerikai. . .  No, annak még van, lesz mit tanulnia. Fő
ként színészi átélésből. Érnie. Megérnie. Mert a táncos-alapozása, a
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technikai felkészültsége, az oké . . .  De azért lám, lassan rá is át
ragad a hév. Odette kisugárzása. Az erős (nemi) kisugárzás, ami ra
bul ejt, megkapaszkodik benned, nem enged. Még akkor is, ha 
tudod . . . Hiszen megmondja! Nekem kéjes vigyorral minden al
kalommal, szinte az arcomba hajolva „bevallja”, kivel, mikor, ho
gyan, hányszor. Hogy csillog olyankor a szeme. Arányló-zölden 
villog, s szinte láng csap ki belőle diadalmasan, mint egy hájaso- 
dásnak indult muszklis, body builderes Belzebúbból. Olyankor 
nem gondolkodom, nekiugrok, farkas módra beleharapok, érzem, 
vér serked a fogam alatt, de közben már szégyenteljesen ágaskodik 
bennem a vágy . . . Hagyom . . . mindent hagyok . . . tárgy vagyok, 
állat vagyok, üzekedésre felajzott vad . . .  Most jön a Varázslós rész, 
már á la Messzerer. Ezt jobb szeretem, mint a gyermekkoromban 
látott Petipa-Ivanov-féle pantomimes változatot. A mi Varázslónk 
táncol És hogy táncol! Harc a nőért . . . Nőért? Egy nagy fenét! 
Harc magáért a harcért. A férfifölényért. A mindenáron való domi
nanciáért . . .  Mi ez, szédülök? Kezdődik!!! Még jó, hogy eddig . . . 
Tépjétek csak egymást. Bár széttépnétek . . . Lépést vétettem. Úr
isten! Koncentrálni! Csak erősen koncentrálni. Már nem tart soká
ig. Hogy felerősödött a zene. Minden harsog. Pattog . . . Szétpat
tan a fejem. De mi ez? Odette most kettéválik, egyszerre Odette és 
Odilia . . .  De hát hogyan? Egy új koreográfia? . . . Nem értem. Mi 
ez? Mi ez? Ez -  lehetetlen! . . . Fizikai lehetetlenség . . . S mégis, 
ott van ni, a két szememmel látom: táncra perdülnek egymással! 
Pás de deux. Odilia Odette-el táncol! Átvette a Herceg szerepét. 
Felemeli, megpörgeti. Hátborzongató. Most megjelenik a Herceg, 
megkísérli szétválasztani őket, mire ketten kétfelől kapaszkodnak 
beléje. Pás de troix. Ha-ha: a két balerina -  a Fekete és a Fehér -  
lassan egymásba folyik . . .  már csak egy kis fekete uszálydarab lóg 
ki a fehér táncosnőből . . . Slutty, megint összeolvadtak. Hajszál
pontosan, a széleik is el vannak dolgozva. A Herceg karjaiban már 
megint csak Odette piheg. Lássuk csak: hogy is van ez? Tulajdon
képpen logikus: hiszen a kettő -  egy. A jó és a gonosz felünk. A mi 
Koviljkánk is így táncolja. Nála a kettő alig különbözik egymástól, 
így érthetőbb is a Herceg megingása, érzékcsalódásos hűtlen hüsé-
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ge. De ez a kis bolgár -  a Szofi -  a próbákon éppen a különbsége
ket hangsúlyozta ki, nála Odilia a megtestesült Rossz, a titokzatos 
Fekete Erő . . . Á, hülyeség. Nyilván káprázott a szemem. Még 
most is káprázik egy kicsit. Jézusom, kettős körvonalakat látok! A 
napokban mindenképpen el kell mennem a szemorvoshoz . . . Csak 
már vége lenne. A szám is kiszáradt, elepedek egy csepp v ízért. . . 
Na végre, letépte a bagolyszámyait, vége a lidércnyomásnak, ho
zsanna, hozsanna, megtört a varázslat, a Herceg tiszta szerelme 
győzedelmeskedett a gonosz erők felett. A moll hangnem dúr 
hangnembe megy át, a zenekar fortissimója az örömet, a Diadalt 
fejezi ki, mehetünk végre a fenébe, a fészkes fenébe, fel az öltöző
inkbe. Huhh! Sokan felállva tapsolnak . . . Virágok. Odette/Odilia 
és a Herceg Anyja malomkeréknyi csokrokat vesz át, majd elejtik 
őket, segítsen már nekik valaki . . .  Az egyik Menyasszony is kap 
virágot . . . Nini, még az egyik kishattyú is: a bulimiás Maja. Ne
kem bezzeg Zorán egyetlen szálat sem küld sose, mert minek? Na, 
ebből elég volt. Úgy remeg a lábam, alig tudok lépni. Most meg a 
karom is. Mi ez, vitustáncot fogok járni? S még mindig a tapsrend. 
Hát nem! Talán nem veszik észre, ha a harminckettedik hattyú 
most szép csendesen eltűnik a balfenéken. Agyő.

*

Valami van a levegőben! Már amikor izzadtan, fáradtan, kibi
csaklott idegekkel benyitottam a közös öltözőnkbe, már akkor . . . 
már az ajtóban megéreztem. A jelenlétet. Egész libabőrös lett tőle a 
karom. Persze úgy tettem, mintha minden a legnagyobb rendben 
lenne. A sok hattyúlány csivitelve, pletykálkodva, kuncogva szaba
dult meg a „tollaitól”, a tört-fehér átizzadt tüllszoknyácskák össze
tapadva, fáradt-halottan hullottak egymásra, a tusolok üvegfalain 
csillámló pászmákban, zuttyanva-sustorogva, szivárvány ló tűzijá
ték-rózsákként freccsent szét a víz, csupa nevetés, a maró verejték- 
és illatos samponszag, furdősó és százféle kölnivíz, parfüm jól is
mert, orrfacsaró, zagyva keveréke . . . Hangok, hangok, fény, szem
kápráztató, szemfájdító fény . . .  de én éreztem. És vártam. Sokáig
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gyűjtöttem hozzá az erőt, amíg bele mertem nézni a falakon körbe
futó óriási öltözőtükrökbe. Hirtelen fordultam meg, és meredtem 
szembe az egyikkel. Mintha ott hátul, a bal sarokban . . . eltűnő
ben . . . már szétfoszlóban . . . Egyetlen megigézett óriásszemmé 
váltam. De nem, semmi. Csak az újdonatúj, fényes, csőlábú székek, 
a vakítóan tiszta padló, a kékes rózsaszínűn vibráló neonok és min
denütt tükrök, tükrök. Mindannyian többszörösen megsokszoro
zódva, tántorogva rohangálunk körbe-körbe. Ezt a nyüzsgést, for
gást! Mint egy megvadult ringlispíl. Legszívesebben felordítanék: 
Leállni! Halt! Csend! Kuss! . . . Rettenetes volt ez az este. Szegény 
Hattyúk tava! Csupa hatodrangú vendégszereplő szólótáncos tized- 
rangú hazaiakkal „karöltve”, a Corps de ballett nem más, mint egy 
totyogó, csámpás, öregedő libafalka. A Laca-bohóc „virtuóz” szó
lója! Ha-ha. Odette és a „tengerentúli” álomherceg. Tulajdonkép
pen tűrhetőek voltak a szólóik, ám azok a pás de deux-k\ Csak a vak 
nem láthatta, hogy alig néhány próba után, először táncolják közön
ség előtt együtt. Az amerikai pasingemek, állítólag, ez volt az első 
alkalma, hogy a Herceg szerepét megkaparinthassa! Amúgy elég 
szemrevaló, csupa izom langaléta kamasz, a kis bolgár Odette 
ugyancsak röpdösött körülötte, a második felvonásban az Ő adagió
jukban majd leesett a lábáról, úgy igyekezett. De hol volt ez attól! 
Attól, ahogyan szegény Igor táncolja a Herceget. Az az átszellemült- 
ség, a csodálatosan magas, lézerpontos ugrásai, a magabiztossága, a 
biztonságot nyújtó karja, a romantikus lírai átéltsége . . .  Ha egyszer 
én lebeghetnék a karján. Mi ketten a táncban egyesülve . . .

A többség nagy lármásan, kikenve-kifenve már el is libegett. 
Vonulnak le a büfébe. Sebesen, gyakorlott mozdulatokkal kezdem 
magam lesminkelni. Carmen megfogja a karom.

„Te még mindig itt vagy? Gyere, megiszunk valamit.”
„Nem. Ma nem.”
„Hiszen ünnepelünk!”
„Haza kell mennem.” Nem kötöm az orrára, hogy Zorán őrjön- 

gene, ha ma is itt maradnék.
„Megint beteg valamelyik? Talán ki kellene vetetned a mandu

láikat. Hidd el, nem normális, hogy minden . . .”

152



Á 1”

Szegény Carmen. Ma megint hülyére issza magát. Igaz, neki 
nem kell viaskodnia holmi gennyes mandulagyulladásokkal, rej- 
tett-lesüllyedt gyermekhere-operációkkal . . .  se rejtett férj-dúva- 
dak féltékenységi rohamaival . . .  de elég teher lehet neki elvisel
nie saját magát.

Ahogy ürül az öltöző, úgy kezdem egyre erősebben érezni azt 
az erőteret. Már megint itt vannak. Remegő ujjakkal rántom fel ké
zitáskámon a villámzárat, persze kifordul az egész hóbelevanc, a 
cuccok lepotyognak az üvegpultról a szőnyegpadlóra. Letérdelek, 
hogy összekeresgéljem, kotorjam őket, s akkor érzem, hogy egy 
jéghideg kéz . . . Felsikoltok.

„Valami baj van?” Ez a pipaszár lábú, stréber Noémi, már indu
lóban.

„Csak megütöttem magam.”
„Vigyázz, így is már annyi a sérültünk . . .”
Bedobálom a táska öblébe a kulcsokat, pénzt, miegyebet, s re

megő/táncoló ujjakkal bontom ki ezüstös burkából a pasztillát. 
Hunyt szemmel kortyolok rá egy kis vizet. Rettenetes fáradtság 
ereszkedik rám, s lassan ringani kezd velem a helyiség. Erősen 
markolom a szék karfáját, majd felugróm, berontok az egyik zuha
nyozó fülkébe, még mindig félig hunyt szemmel megindítom a csa
pokat, majd felordítok. Olyan perzselően forró kopasztó víz zápo
rozik rám, hogy azt hiszem, azon nyomban lehámlik a bőröm. Szi
szegve szappanozom magam, a rózsaszín hab csípi a szemem. 
Amikor kinyitom, végiglátok az üvegfalú kabinok során, amelyek
nek ajtajai ebben a pillanatban, mintegy vezényszóra, egyszerre ki
csapódnak, az egész átlátszó, tök üres alkotmányhenger -  a sok 
szivárványlón foszforeszkáló, csillogó-villogó üvegfal, üvegpadló, 
üvegmennyezet között sehol egy lélek -  egyszerre rázkódni kezd, 
majd mint valami túlhevített gőzkatlan, fenyegetően sisteregni, 
morogni, az egész mindjobban megdől, előredől, még képes, és aj
tóstul maga alá temet, akkor pedig nincs k i ú t . . . Még félig szap
panosán, mintegy pánikban kiugróm a kabinból, már a szőnyegen 
törlőm meg magamat vérvörös frottír fürdőtörülközömmel, és ka
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pom magamra a nagyvirágos selyemruhámat, amely a sietségtől, 
kapkodástól közvetlenül a villámzár mellett behasad. Hiába ránga
tom, nem lehet már felhúzni. Űzötten vizslatok körül, és kiáltani 
szeretnék, de csak valami nyöszörgésféle sípol ki belőlem: „Hal
ló! . .  . Lányok!” Hangok. Mintha üvegek hasadnának meg, s a 
kristályos üvegmorzsalék között ropogva visszhangzana: 
„Halólányok . . .  halottlányok, hálólányok, lányoklányoklányok . . . ” 
Minden szikrázik, fényárban úszik és képlékenyen mozog, válto
zik, alakul, él körülöttem . . .  A tükörsor megdől, csúszik, siklik le, 
le, le, egészen a földig, az indigókék szőnyegpadlóig . . . Most ré
szeire, tábláira válik, hajlik, behajlik, s „lapjai” kezdenek egymás
ra „hajtogatódni”. A „Tükörkönyv” pöndörödő lapszélü sarkain 
cifra iniciálék rajzolódnak ki, amelyek aztán villámgyorsan ágaz- 
nak-bogaznak-leveleznek ki, majd mint a nagy, díszes, aranyozott 
szegélyű kódexeken parányi, mívesen megrajzolt koronás, páncé
los, szuronyos alakok kelnek életre a festett növények között, apró 
szemeik égnek, s mind engem néz, engem bámul, cinkosan hunyo
rog, és kajánul vigyorog. „Ha-ha-ha, de kicsípett, höldzsem\ Mint
ha csak a mesebeli Herceg helyett egy valóságos herceg várná, 
vagy tévednénk . . . tévednénk . . . tévednénk?” A tükörtörpék tü
körhangja csilingelő üveghangon, csengő kacagással, kristályvisí
tással visszhangzik, hasadozik apróra. Kavarog, egymásba-, majd 
szétfolyik, állandóan változik, alakul a sok arc . . .  Látom, ahogyan 
a színek szinte cseppenként tolulnak össze, mind egyszerre külön- 
külön és együtt is látszik, valami őrült színorgia, ez valami rette
netes, ahogyan minden szín egymás fölött és alatt és mellett és 
bennem, bennem is egyszerre érzékelhető. Folynak belém a színek, 
megállíthatatlanul egyre csak folynak . . . elárasztanak, egyre fel
jebb tolulnak, jaj, megfulladok!. . . S aztán csordogálás . . . csepe- 
gés . . . Csend. Úgy látszik, kifolytak belőlem. Közben minden to
vábbra is habzik és kavarog, s a sok arcból valahogy lassan egy 
formálódik. Valami folyékony-képlékeny, állandóan változó, ala
kuló-formálódó, s egyre csak furcsa fintorokat vágó szörny, amely
nek szeme helyén csak átlátszó üregek tátongnak. Egyszerre látom 
mögöttük a tükörlapok fénylőn visszaverődő/tükröződő felületeit

154



és a tapéta lila harangvirágos mintáit, amelyek most hervadt-halot- 
tan csüngenek alá, s akkor ez a szem nélküli valami recsegő üveg
hangon megszólít. Azt mondja: „Na, de mégis, mit képzelsz? Azt 
hiszed, csak így kapod-fogod magad, és meglógsz a kötelességed 
elől? A mai véráldozattal adós maradtál, ezzel, reméljük, tisztában 
vagy. Csak frissen, frissen. Addig innen nem szabadulsz, amíg 
meg nem csapolod azt a szép kis táncos lábikódat, te Harmadik 
hattyú, te. Te híres! Vért akarunk látni!" Engedelmesen kipiszká
lom hát a kézitáskám legkisebb rekeszében az utóbbi időben már 
rendszeresen ott lapuló zsilettet, s múltkori/egykori vércseppjeim- 
től bamarozsdás pengéjével -  meghasítom magamat. Áldozok a 
démonjaimnak . . .

*

. . . Hol vagyunk? Ez nem az a városrész! Milyen magasan van 
a kocsiút! Egészen-egészen magasan siklunk. Akár egy függővas- 
út. Szép! S azok a világító pontok ott a mélyben, akár a szentjános
bogarak a völgyben. Völgy? Hogy kerül ide völgy? Én még itt nem 
jártam! Vagy mégis? Csak csúszkál ez a taxi; csúszkál. Még lezu
hanunk. Hé! Ez olyan domború! Borzasztó domború ez a kocsiút. 
És keskeny. Ember, vigyázzon, hallja?! Megy, mint az őrült. Nem 
látok ki rendesen. Hol vagyunk? Majd rálehelek, és megdörzsölöm 
a sálgallérommal. Ilyen mocskos kocsit, ilyen redveset! Százéves 
por, százéves sár az ablakon, a visszapillantó tükrön. Mi a fene ez 
most hirtelenében . . . Havazik? Azt hittem, nyár van. Hiszen nyár 
van. Nyár volt. Sűrű pelyhek. „Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el, ked
ves Télapó . . .” Ha-ha-ha. Na, ez muris. Nagy, szürkésfehér, vize
nyős pelyhek. Alig látok az orromig. Hol vagyunk? Az ott lent egy 
idegen város. Hova visz maga engem? Nem hallja? Mondja: süket 
maga? Álljon meg, álljon meg! Most mit néz? Forog hátra, és vi
gyorog. Én ezt az arco t. . . arcokat . . .  ismerem. Hiszen ez . .. Mi
re készül?! Kicsapja a kocsi ajtaját, és nyomul be hozzám a hátsó 
ülésre. Ember! Nem oltotta el a motort. Nem érti?! Teljes sebesség
gel száguldunk, és maga itt . . . mászik rám. Na, mit képzel?! Vi
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gye innen a mocskos mancsát! A gyöngysorom! Tolvaj! Rabló! 
Segítség . . .  Na látja, szétszóródtak. Úgy kellett, úgy kellett, ká
posztába hús kellett! . . . Mindent letép rólam. Csak forgunk, for- 
gunk, forgunk. A saját levőnkben. Olyan síkosak vagyunk már, 
mint amikor Zoránnál . . .  a kádban . . . Minden csupa száj és nyelv 
és nyál és nyál és .. . jaj, ez fáj\ .. . Mit csinál? Ne facsarjon, igen? 
Nesze! -  Jé . . . Kettéoszlott. Ahogy odacsaptam . . . Ti?! Hát mi
ért nem mondtátok? Igor! Úgy hiányoztál! Nekem azt mondták, 
nemcsak ínszakadásod van, a sarokcsontod is eltört, és hogy kész 
vagy. Kaput! Ó, istenem. Édes, édes Igor. Mindig néztelek, téged 
néztelek, csak téged, messziről, te voltál a szerelmem, az én Egyet
lenem, a példaképem, úgy néztem rád, mint egy szentképre . . .  Te 
közben másokat fektettél le, sorban, mindig másokat, és én is, én 
is . . .  De azért, te tudod . . . Igen, Zorán, igen. Te vagy a másik fe
le, te, igen . . .  és én nélküled sem tudok élni! Úgy! Úgy! Csak szo
ríts, nyomj, üss, csípj, égess, hogy fájjon! Hogy égjen, lüktessen! 
Marj belém, feszíts szét, nem baj, nem baj, akarom, hogy fájjon, 
olyan veszettül jó  . . .  Jaj! Jaj! Úgy! Úgy! Nem bá-nom . . .  ha meg
halok is . . .  De mi ez? Hiszen ti ketten . . . ketten együtt . . . Ő 
vagytok? Ö??! A tükördémon hatol most belém . . . utolsó vérig . . . 
és . . .  és hajtogatódik! Már hajtogatódik . . .  és leveledzik . . .  szor
galmasan ágadzik-bogadzik-leveledzik . . . Jaj! Ti is látjátok azt, 
amit én?! Valami nagy . . . valami hatalmas jön, száguld felénk. 
Mindjárt elgázol . . . ránk telepszik . . . bekebelez . . .  Mi ez? Mi 
ez? Talán egy . . . egy . . . talán egy . . .  de hiszen ez Az!!!

*

Zorán, miért kötöztél le? Mondd, ez egy új figura lesz? De ne
kem most nincs hozzá kedvem. Ne haragudj! Tudod, olyan rette
netesen fáradt vagyok. És üres. Minden kong itt belül. A fejemben, 
a hasamban, a beleimben. Mintha kóccal lennék kitömve. Mit 
mondasz? Hogy miért csináltam, miért rendeztem neked ezt, most 
nem hagyhatsz el, így? De hát mit csináltam én? Tudtommal sem
mi különöset, s e mmi . . . várj . . .  a taxis . . .  Te, azt hiszem, engem
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megerőszakoltak! De én arról nem tehetek, Zorán, valóban, én . . . 
nem is tudom . . . Letepertek, és . . . Valami havas országút . . . 
igen, igen, és a gyöngyök . . . szétszóródtak . . .  a gyöngyök. És a 
tükördémon . . . Azt mondod, megvizsgáltak, és nem találtak raj
tam erőszaknyomot, ondót, miegyebet, az égvilágon éppen sem
mit, de semmit?! De hát miért ke lle tt. . .? Tudod, olyan magasan 
voltunk . . .  és véráldozatot követel t . . .  Ne, ne haragudj, kérlek, ne 
kiabálj! Újabban mindig kiabálsz rám, olyan türelmetlen vagy, 
borzasztó . . .  vagy. Nézd, én tudom, hogy gondjaid vannak a pénz
zel. A pénzforgatással . . . Most meg mi bajod? Hogy hallgassak, 
hogy mi közöm hozzá, fogjam be a szám, mert „mindjárt betapasz
tod”? Zorán, nekem most nincs erőm se veszekedni, se verekedni, 
egymást csupálni. Hidd el, tulajdonképpen sajnállak. Hogy annyi 
gondod van . . .  Hallgass. Hallgass m eg!. . .  Velünk. Velem és a gye
rekekkel. Hogy annyi pénzedbe kerülünk. És hogy így tudsz csak 
pénzhez jutni, sok pénzhez. Várj! Figyelj rám egy kicsi t . . . Vala
mikor nagyon bántott. Egész belebetegedtem. A rettegésbe. Ha 
vallásos lennék, talán imádkoznék érted. Úgy féltelek! Egyszer, 
meglásd, agyonvernek. Vagy szitává lőnek. Az ortákjaid. Sokszor 
volt bűntudatom. O, sokszor. És újabban egyre gyakrabban. Úgy 
éreztem, valósággal éget az a pénz . . .  és hogy meg kellene akadá
lyozzalak . . .  Tudom, rossz vagyok, elhanyagoltam a gyerekeket, a 
háztartást. Minden úgy . . .  félrement. Mint a tükrök . . .  Elmozdul
tak a dolgok. De igen, igen. Ennyi év alatt sem tudtam sem m it. . . 
felmutatni. És neked még ez is sok volt, felesleges. Teljesen feles
leges. Hát mit csináljak, mondd, mit? . . .  Az országút. Azt mon
dod, nem erőszakoltak meg? De hiszen éppen te . . .  te . . .  El akar
tál hagyni? Nevetséges. Ennyi nőt te úgysem hagyhatsz el, meg mi
nek is? Most már tudom, miért szerettél annyira. Valid be, mikor 
jöttél rá, hogy Odette is vagyok, meg Odilia is? Pás de deux! Én 
kettő vagyok. Kettő. Odette és Odi l ia. . .  Mondd, szépek vagyunk? 
A hajunk . . .  Ugye gyönyörű? Mindig nagyon szeretted. Egész haj- 
zuhatag! Nekünk sosem kellett mükontyocskát erősíteni a fátyla
ink, művirág koszorúink alá az öltözőben. Se mümellet varrni a 
jelmezeinkbe . . .  Figyelj! Már hajnalodik. Halkul, egyre jobban el
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csitul a kabócacirpelés . . .  És a sápadt Hold is már lassan letűnő
ben . . .  Hallom a hattyúszámyak suhogását. . .  Már változnak visz- 
sza! Jön a Bagoly szárnyú, jaj, sietni kell! Hattyú vagyok, a Három 
hattyú középső tagja. Pás de trois . . .  A szárnyaim . . . már ütköz
nek . . . S most elrepülök. Kérlek, tárd ki az ablakszám yakat. . . 
Nem, nem búcsúzom. Éjjelre visszajövünk!

(2002)
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MEGSZÜLNI A HALÁLUNKAT

Mostanában szürkületkor, a városnak egy előkertes, angolpázsit
tal, pettyes levelű japán babérsommal, tulipánfákkal, ezüstfenyővel, 
karcsú ciprusokkal, megszámlálhatatlanul sok rózsabokorral ékes 
villasorában, szinte az utcai lámpagyújtással egy időben, minden ál
dott nap feltűnik két imbolygó alak: egy nyurga, kimérten lépegető 
nadrágos árny, s mellette egy parányi, tőle időnként el-eltávolodó, 
messze szaladó, a vasrácsos kerítéseken be-beleskelődő, terméskő- 
szegélyeikre fel-felkapaszkodó, majd hangos hoppá! kiáltással a 
járdára visszahuppanó kisebb. Az utcabeliek már megszokták, az 
„esti menetrendhez” tartozóknak könyvelték el őket, de a sarki ne
onfeliratos étterem változó, hangoskodó közönsége körében időről 
időre még feltűnést keltenek. Széles jókedvükben kékre mázolt ker
ti vesszőszékeikről olykor-olykor oda is füttyentenek, cicegnek ne
kik. Egyikük egyszer ölébe is kapta a fél lábon éppen mellette elug
ráló kicsit, és megkínálta tejszínes málnafagylaltjával, de a nadrá
gos rögtön ott termett, Buster Keaton-os fapofával szó nélkül kikap
ta az ölelő karokból, és továbbállt vele. Tüntetőén egyenes, nyu
godt, kimért léptekkel folytatta útját. A kicsi zúgolódott.

-  Mama, sötét van. Mindig sötétben megyünk pápá. Nem sze
retem!

-  A szabad levegő egészséges. Mondtam már neked. S kell a 
rendszeres mozgás is.

-  Nincs kint senki . . . Hallod? Játszani akarok!
Lenyúlt, és fél kézzel magához szorította. Olyan kicsi volt, 

olyan nagyon kicsi. A derekáig sem ért.

*
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-  Nem szabad! Nana! A virág azért van, hogy gyönyörködjünk 
benne, s nem azért, hogy letépjük. -  A kerítésen belül álló asszony 
nem látszott haragosnak, hangjának is inkább oktató színezete volt.

A fodros ruhájú kislány csak nézte. Körülötte, mint narancsszí
nű halott pillék, kibontogatott lampionvirágok hevertek. Gömbö
lyű, formás kis karját átdugta a vaskeritésen, letépett egy újabb lam
piont, apró körmével felhasította, s a mélyén lapuló parányi rőt bo
gyót bekapta. Mereven, mosolytalanul figyelte az asszonyt. Rágott.

-  Köpd ki, mérgező! Pfuj! -  mondta az asszony. -  Pfuj, kakás.
A gyerek -  aranyhajú, loknis kislány -  ismét benyúlt, letépett

egy újabb lampiont, az asszonyt figyelve kibelezte, s éppen a szá
jába vette a magját, amikor a mellette álló rátette kezét a kezére. 
Puhán, súlytalanul nyugtatta rajta, szinte alig érintve a pámás gye
rekkezet.

-  Nem hallottad? Mérgező. Köpd ki.
A kicsi -  hörcsögösen duzzadt pofazacskókkal -  várakozástel

jesen hol az egyik, hol a másik nőre tekintett. Gondolkozott.
-  Kérlek -  mondta a mellette álló nadrágos.
A gyerek nyugodt, fürkésző szemekkel elnézegette őket még 

egy ideig, aztán kegyesen maga elé köpött. Megbámulta lába előtt 
a fényes, nyálkás, nedvdús gömböcskét, majd parányi pántos szan
dáljával bökdösni kezdte.

„Jaj, de ronda!”, gondolta magában a tulajdonosnő. „Ezzel a 
tök kopasz fejével olyan, mintha egyenesen Auschwitzből szalaj- 
tották volna. Nem néz az ilyen tükörbe? Ha százszor divat is!”

-  De hiszen én olvastam róla . . .  A földicseresznye . . . Milyen 
is? Azt hiszem, perui földicseresznye . . . ehető. Sőt igen magas a 
C-vitamin tartalma. -  A nadrágos, kopaszra nyírt elegáns asszony 
hangja halk volt, személytelen, tekintete elmélázó, valahova a tá
volba révedő.

„Egy ilyen kerek golyót formázó fejet, egy ilyen semmitmondó 
arcú fejet nem szabadna lecsupaszítani. Förtelmes! Egyenesen för
telmes.” A már „szétment” testű, kövérkés, de még csinos arcú nő 
elégedetten ócsárolta magában a magánál jóval fiatalabbat, maga
sabbat és karcsúbbat. Hangosan azonban csak annyit mondott: -
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Az ehető földicseresznye csak rokona a lampionvirágnak. Burka 
szalmasárga, bogyója jóval nagyobb -  cseresznye nagyságú -  lila 
árnyalatú és valóban citromízű. -  Nyelt egyet, s tudálékosan még 
hozzátette: -  Az édes földicseresznye bogyói viszont kisebbek, 
halványsárgák, és azt mondják, ananászízüek. Állítólag olvasztott 
csokoládéba mártva valóságos cukrászcsemege. Nekem csak lam
pionvirágom van. Nagyon hálás növény. Nyáron a kertet díszíti, té
len, vázában, megszárítva, tartós szobadísz. Olyan igénytelen! S 
úgy terjed, akár a tarack. Adhatok belőle hajtást.

A kislány rálépett a narancsszín bogyóra, szandálja sarkával 
szétlapította, majd gondosan, aprólékos műgonddal kezdte taposni, 
széttrancsírozni.

-  Valóban mérgező? Hánytassam meg? -  A kopasz nő szembo
gara a félelemtől megnőtt, sötétre vált. -  Nem lett volna szabad a 
kerítés mellé ültetnie. Nem, egyáltalán nem lett volna szabad! Tud
hatja, milyenek a gyerekek. Ez . . .  ez felelőtlenség!

-  Á, annyira azért nem. Magam is csemegéztem már belőle, s 
kutya bajom sem lett. De nem élelmiszer. Ez dísznövény -  s nyug
tató hunyorítással viszonozta a másik könyörgő, űzött tekintetét. 
„A szeme azért szép”, állapította meg kelletlenül, alamizsnaosztón.

*

„No, jönnek már!”, könyvelte el a 12-es számú villa tulajdonos
nője, felpillantva térdeplő helyzetéből. „Szokás szerint most sem 
fog köszönni”, fortyogott magában, s látszólag teljesen belemerült 
az apró levelű vörös vadhere gyomlálásába. Az unokája ott játszott 
mellette holmi palánta-sorjelző lécdarabokkal. De a loknis hajú 
szöszke kislány, akin most virágos ruhácska fodrozódott, megállóit 
a fiúcska mellett, s erre a nadrágos nő is lecövekelt.

-  Hiába szedegetem, kapargatom ki, mindig újra meg újra elő
bújik. Valósággal a terméskő alól dugja ki azt az undok sárga virá
gos fejét -  mondta a térdeplő, csak hogy mondjon valamit. Szinte 
akarata ellenére beszélt, kényszeres hangulatoldóként. -  Próbál
koztam már késsel is, a kés hegyével, de ha ez egyszer megkapasz
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kodott valahol, nincs az az erő, amely kiirthatná. -  Hogy válasz 
nem érkezett, felpillantott. „Úristen! . . . Hisz ennek összevissza 
csomókban kezd serkedni a haja. A kopasz kerek fején, az alakta
lan, aszimmetrikus kobakján csak itt-ott, mint fonnyadt apró fücso- 
mó, egy-egy ritka szálú, aprócska hajtincsféle . . . Milyen ronda! 
Milyen szörnyű ronda! . . . Akkor hát nem divatőrületből nyíratta 
kopaszra a fejét . . .  Ki hitte volna. Még olyan fiatalka!”

A kisfiú sorba rakta a kerítés előtt a maga sáros végű lécdarab
káit. A kislány érdeklődve, kíváncsian figyelte. Aztán leguggolt 
melléje, elvett kettőt, új sort kezdett velük. A fiúcska, alig nagyobb 
nála, csak nézte.

-  Persze gyomirtóval be lehetne permetezni a tövét. Valamikor 
meg is tettem. Itt is, meg a temetőben is. A sírok közét. Az jó volt. 
Hatásos volt. De most valahogy . . .

A kopasz válaszra sem méltatta. A gyerekeket figyelte, de azo
kat is inkább csak úgy mellékesen, afféle félfigyelemmel.

A kisfiú felmarkolta a maga lécdarabjait -  már amennyi két pi
ciny markába belefért -  magasra tartotta őket, aztán széles mozdu
lattal földhöz vágta. Szerteszóródva, lágy koppanással értek földet 
a régi, már megrepedt betonú járdán. A kislány felkacagott. A fi
úcska ismét felmarkolt néhány lécet, megint földhöz teremtette 
őket. Erre a lányka összeseperte valamennyit, beléjük markolt, a fi
út figyelve ő is magasba tartotta a zsákmányát, majd, miközben 
már potyogtak markából a fácskák, suta mozdulattal ő is lecsapta a 
maradékot. Diadalmasan pillantott a fiúra. Az egy darabig gondol
kozott, majd felmarkolt a lécekből annyit, amennyit csak bírt, s fél
tőn magához szorította őket. A kislány hökkenve bámult rá, meg
próbálta összeráncolni a homlokát. Aztán lehajolt, összekaparta a 
maradékot, s ruhácskájához szorítva, nyomva valamennyit, elin
dult visszafelé. A kisfiú sírva fakadt.

-  Viszi! -  kiabálta.
-  Nem baj. Hadd vigye -  csitította az asszony. -  Marad neked 

elég.
-  De elviszi! -  sírt fel a kisfiú, és a maga léceit ledobva, a lány

ka után eredt.

162



A kopasz még mindig nem mozdult. A háziasszony fürkészve 
rápillantott, de a nagy szürke szemek üresen, befelé nézőn mered
tek rá.

-  Gyere vissza! -  kiáltotta a háziasszony. Azok már jócskán el
távolodtak. A nyomukba eredt. -  Semmit sem érnek ezek a vaca
kok -  mondta az asszony. -  Gyere, menjünk vissza. Látod, milyen 
sáros lett tőlük a ruhája? A szép új ruhája. Majd kap a mamájától.

A kisfiú sírásra görbülő szájjal figyelte a kislányt, aki váratla
nul ráöltötte a nyelvét. Erre, durcásan, a fiúcska is kinyújtotta. El
indult vissza az anyjával. -  Sáros lett -  mondta. -  Nagyon sáros. 
Majd kap a mamájától! Ugye, nagyon kikap? Rossz kislány!

A kislány tanácstalanul bámult utánuk. Aztán elengedte a léc
darabokat, és visszaszaladt az anyjához. Az kézen fogta, és egyet
len szó nélkül elindult vele a sarok felé.

*

„Nézzük csak e z t . . . 1979-ben született. Hány éves is volt te
hát? Huszonhárom. S hány gyászjelentése van? Egy, kettő, három, 
négy. A másik oldalon? Ott nincs. Szóval négy. A szülei, a testvé
rei, „a te szerető Csabád”, Csabi szülei, kisöccse és nagyszülei. Ez 
az udvarlója lehetett. Miben is halt meg? Lássuk csak . . .  „szeretett 
lányunk, nővérem . . . tragikus körülmények közö tt. . . ” Ezt akkor 
beragasztom. Tragikus hirtelenséggel. Akkor nem is fájt neki. Ám
bár ki tudja. Lehet, hogy a kórházban még elnyüglődött egy dara
big. Lehet, hogy műteni is megpróbálták. Legjobb (?) esetben né
hány napig tartott. Ha erős volt a szíve . . . Nézzük tovább. „Nyu
galmazott iskolaigazgató, 1925-2002” . . .  Bágya Andor 1981-2001 
és Bágya Tekla, 1938-2001 . . .  „Szomorú egy éve . . .  Gyászoló sze
retteik.” Ez húszéves volt. Egyszerre halt meg az anyjával. Talán 
az anyja volt. Ez is baleset lehetett? Vagy valamilyen fertőző be
tegség, esetleg mérgezés? Lehet, hogy az anyja -  ha az anyja volt 
-  utánahalt. Esetleg öngyilkos lett, amikor megtudta . . . Hát én? 
Akar-e majd valaki utánamhalni? Bajosan. Az én „szeretteim” ra
cionális emberek. Ezt is beragasztom. Hát ez, akit „örökké szere
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tett fia és bánatos felesége” gyászol? Harminckilenc éves volt, és a 
gyászjelentés szerint „a világ legjobb férje és édesapja”. Igen, ha
lálunk után mindannyian azokká válunk. Lassan megtelik a füze
tem. Papírragasztót is vásárolnom kell már, a dobozom kiürülőben. 
Mennyi szép ember. Még az öregek is. A gyászolók a fiatalkori 
fényképeiket küldik be. 1978. Ez huszonnégy volt. „Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, / sírjára szálljon áldás és nyugalom.” Ez meg 
negyvenhat évesen is magányos volt. Vagy csak elvált? Esetleg öz
vegy? Csak az édesanyja gyászolja, és a nővérei családostul. Kár, 
hogy olyan elmosódott a képe. Nemigen látom, milyen lehetett. 
Csak ez a vad hajzuhataga . . .  Az orvos azt mondta, még kinőhet. 
A kemoterápia már sokakon segített. Julika anyósának is kinőtt a ha
ja, és rendbejött, pedig milyen roskatag öregasszony, már nagy, anyá
nyi unokái vannak. Csak ne műtötték volna meg olyan késve . . .  Na, 
tegyük el a ragasztékokat. Hány oldalam is van már a fiatalon el
hunytakból? Tíz . . . tizenegy . . . tizenhárom oldal. Mind fiatal 
volt. Mindet gyászolja valaki. Engem is meggyászolnak majd. De 
addig én . . .  én gyászolom saját magamat. Élve eltemetve. S nincs 
akinek elmondjam. Akinek panaszkodjak . . . Dolgozzunk egy ki
csit. Valamit csinálnom kell, mert megőrülök. Az én jó  öreg rá
mám. Szegény, milyen ritkán veszem elő mostanában. Kifeszítek 
egy selymet. Szép, tiszta, makulátlan selyem, jólesik simogatni. 
Olyan makulátlan, mint én voltam. Valamikor. Kifeszítjük, mint a 
dobot. Egyetlen parányi ráncnak, leheletnyi gyűrődésnek sem sza
bad rajta lennie. Ilyen feszülő dob volt az én hasam is. Hogy örül
tem neki. Örültem? Igenis, örültem neki. Megvolt már hozzá a ko
rom. Akkor már tudtam gyerekben gondolkozni. Rátapasztottam a 
tenyerem, s éreztem . . .  talán csak érezni véltem . . .  hogy ott van! 
Hogy bennem van. Az én gyerekem! Nicuval hosszú együttélés 
után . . .  hány év után is? . . .  nem sokkal előtte házasodtunk össze. 
A sárga téglás gömbtetejü patinás görögkeleti templomban koronát 
tartottak a fejünk fölé a szakállas vén pópák, miközben a fémvirág- 
keretű, kacifántos-csicsás ikonosztáz időtől megbámult, megzöl- 
dült arcú komor szentjei két ujjúkat magasba tartva figyelmeztetőn 
meredtek ránk. A fél rokonságom nem jött el, mert kitértem a hi
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temből. A többi csak legyintett. „Hát fontos az? Csak szeressék 
egymást a gyerekek.” Pedig akkor már nem is olyan nagyon sze
rettük. Ennyi év . . .  és ennyi kapcsolat után mi marad meg az em
berben? Csak valami nagy-nagy üresség. Meg békére, megnyug
vásra vágyás. Szélámyékkeresés, vagy mi. Tulajdonképpen jól 
megvoltunk egymással. Valahogy úgy gondolhattuk: összeszok
tunk, jobbat -  sokkal jobbat -  úgyse találunk. Ismertük egymás hi
báit -  ennyi idő múltán már nem színészkedik az ember -  és elfo
gadtuk őket. Talán. Velük együtt fogadtuk el egymást. Igaz, a szü
lei egyetlen centimétert sem írattak rám a nekünk vásárolt házból 
-  néhány rokonom fel is hördült miatta -  de nekem ugyan nyolc! 
Megvan a munkám, a jól jövedelmező foglalkozásom. Én nem 
azért házasodtam Nicuval össze . . .  Mi van ezzel a gumiarábikum- 
mal? Beszáradt volna? Megint nem csavartam rá tisztességesen a 
kupakját. Na, majd felhígítjuk. Hova is tettem a benzint? Hova tet
tem már megint?! Olyan feledékeny lettem, mint egy matróna. A 
minta, az itt van. A helyén. Milyen szép ez az erdő. Valóságos ős
erdő. A sok madarával, az egzotikus növényeivel, a sürü, átlátha
tatlan lombok mögül felsejlő titokkal. Túl lassan haladok. Mi lesz, 
ha elkapnak majd a fájdalmak? . . . Már éreztem az apró rúgásait, 
a furcsa kis bukfencféléit. Annyit derültem rajtuk. Igyekeztem 
megfejteni, mit csinálhat éppen, mivel játszik, szórakozik ott ben
nem az én gyerekem? Ó, mennyi mindent összeolvastam! Tudtam 
róla, hogy az ízeket érzi meg legelőször, hogy több ízlelőbimbója 
van, mint egy újszülöttnek, és az én édeskés magzatvizemet kós
tolgatva, szagolgatva bizony megérzi, ettem-e például fokhagy
mát, és akkor talán elfintorítja az orrocskáját. Ezen nevetnem kel
lett. Olyan mulatságos volt elképzelni, hogyan fintorog odabent. 
Vajon mekkora lehet az orrocskája? Azt olvastam, a huszadik hét
től félkörömnyi a fulkagylója és gombostünyiek a hallószervei. 
Akkor mekkora lehet az orra? Piciny, porcogós kis háromszög le
het, gondoltam. A puha kis arcából alig-alig kitüremlő parányi há
romszög. Mint egy miniatűr piramis. S ezen megint csak nevetnem 
kellett, hogy éppen piramishoz hasonlítom ezt az éppen csak 
születőiéiben levő még alig-orrocskát. Akkoriban sokat nevettem.
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Tele voltam várakozással és boldogsággal. Valósággal visszhang
zott a ház a nevetésemtől! . . . Aztán eszembe jutott, hogy ha csak 
egy icipicit is hasonlít majd az apjára, akkor bizony nem fintorog 
majd az én picim, ha behagymázok vagy fokhagymázok, nem bi
zony, hisz Nicu egyenesen imádja a fokhagymát. Szidják miatta a 
barátai, azt mondják, mindig a fokhagymaszószt juttatja az eszük
be, de ő csak vonogatja a vállát és nevet, azt mormolja: Ha egyszer 
egészséges! Chopint hallgattam, játszottam, Schumannt és sok-sok 
magyar népdalt, hogy már ott bent megismerje, megszeresse őket. 
Ültem Vele a kertben, a mályvabokrok között, és énekelgettem ne
ki: „Fehér selyem, csipkés szélű, drága kicsi kendő. / Mondd meg 
nékem, súgd meg nékem, hogy mit hoz a jövendő . . .” A jövendő! 
Istenem! Olyan csendben volt olyankor a kis szentem. Szerette, ha 
énekelek. Már akkor sokat voltunk kettesben, Nicunak éppen sok 
munkája akadt, alig volt otthon, de láttam rajta: ő is boldog, ő is 
várja a Gyerekünket. Időnként meg-megsimítottam egyre jobban 
gömbölyödő pocakomat, szerettem volna, ha már, amint olvastam, 
belülről ő is odaszorítaná simogató kezemhez a fejecskéjét, de tud
tam, hogy erre még várni ke l l . . .  Ha magam voltam, az állótükör 
előtt profilból nézegettem magam, s meg-megsimogattam egyre 
szépülő, hegyesedő kebleimet, amelyekért Nicu bolondult 
valamikor . . .  S akkor! Valami csomó . . .  Nem akartam elhinni, si
etve tapogatni kezdtem a másikat is, s persze abban is a szokásos 
kisebb-nagyobb csomók, izmok, ki- és betüremlések, mirigyek. 
Úgy, ahogy vártam, úgy ahogy akartam is! Megnyugodtam. De 
csak kis időre, másnap kezdődött minden elölről. A gyanút nem le
het csak úgy elaltatni. S aztán az orvosi látlelet. Azt hittem az ég, 
maga a magasságos ég szakad rám . . .  Na, kontúrozzunk egy ki
csit, gondoljak már valami másra. Ezt a lovat a bal sarokban talán 
inkább szárnyasra mintázom meg. Érdekes, itt középütt mintha va
lami ür lenne. Egy ür. Mint bennem. Hogy foglalkoztatott azelőtt 
ez a kép, és most? . . .  Valamivel ki kell tölteni ezt az űrt, és engem 
már annyira nem érdekel, hogyan, mivel . . . Nem szabad feladni! 
Nem és nem szabad! A munka feledtet, a munka erőt ad, biztonsá
got. Mi lesz, ha Nicu elhagy? Valamiből el kell tartanom magam.
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Amíg élek. Lehet, hogy még sokáig elélek. Az üzletben sürgetik a 
megrendelésüket. Azt mondják, erre még van kereslet. Mit szeret
hetnek benne? A látványt, az élénk színeket, a fantázia csapongá- 
sát talán. A mesebeli szörnyeimet. Ha a magánszörnyeimet látnák! 
Tegnap éjjel azt álmodtam, hogy lassan, szép egymásutánban le
válnak rólam a testrészeim. Legelőször a bal karom huppant elém, 
aztán a jobb . . .  a lábaim egyszerűen kiestek alólam, „kiugrottak a 
menetükből”, mint gyermekkorom papírmasé bábuiból, s luk ma
radt a helyükön. Tátongó luk. De nem fájt, semmi nem fájt. Csak 
feküdtem ott lent, és részvétlenül figyeltem, mint potyognak ki 
szájamból a fogak, ugrálnak le rólam feszes mellbimbóim, poty- 
tyannak mellém a fülkagylóim, száll el rólam bodor-göndör go
moly felhőként a hajam, s ül meg furcsa fagyöngyként a tiszafán . . . 
Mint egy film. Egy horrorfilm. Akkor mintha valaki benyúlt volna 
felülről a koponyámba, s mint lepusztult, agyonjátszott/nyúzott 
legnagyobb alvóbabámnak, a porcelán fejű Marikának hajdanában 
én, egyszerűen, fogantyújuknál fogva megfordítja a két szemgolyó
mat „alvósra”, hogy festett-kék szivárványhártyájukkal befelé néz
zenek, s a szemüregben már a rózsaszínű, piszkos-kopott műanyag 
„szemhéjak” látsszanak csupán. Sokszor megtettem ezt Marikával, 
valahányszor csak „altattam”, hisz az automata alvós szem rég 
nem működött már, megmacskásodott, beragadt, vagy mi. Copfba 
font, valódi hajból sikerített frizurája parókaszerüen lejárt, csak le 
kellett emelnem, apró kezemmel benyúlnom a fej porcelánüregé
be, jól megmarkolnom a szemeket, és tetszés szerint kifelé vagy 
befelé fordítani ő k e t. . . S most, álmomban, az én fejemben koto
rászott valaki. Nem láttam, kicsoda. Akkor sem, amikor az agya
mat kezdte „megdolgozni” : tekervényeire bontotta, fejtette, s huzi
gálta kifelé, mint a fodorhájat. . . vagy inkább mint holmi beleket. 
Mert akkor már belek voltak, tele bélsárral, s habár a szemeim be
felé voltak fordítva, láttam, amint valakik . . . egyszerre olyan so
kan lettek . . . fürge, zsíros tapintású vastag ujjaikkal egyszerűen 
kifordítják „bél-agytekervényeimet, s késsel kupacba kapargatják 
belőlük a bélsarat . . . Ezt már „éreztem”. Mintha millió apró tü 
szúrt volna beléjük, ott a fuvön tekeregtükben, s a kések és bugy
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libicskák éleinek minden érintésére hideglelősen összerándult/ráz- 
kódott a csonkom. Ám akkor . . . váratlanul fortyogni, tülekedni 
kezdett bennem ott belül valami, kitörni készült, éreztem, hogy a 
hasam, a mellkasom fájdalmasan felszakad, s valami, valami . . . 
hatalmas, ismeretlen, sötét valami szörnyűség idétlen vijjogással, 
üvöltéssel, vonyító-fenyegető sírással vagy mivel felfelé lökődik 
belőlem . . .  Ez már félelmetes volt, fájdalmas, és valahogy hideg
lelősen „túlvilági” . . . Erre ébredtem fel, verejtékben úszva, bepi
silve. Nem szoktam emlékezni az álmaimra, de ez annyira szörnyű 
volt, hogy sebtében lejegyeztem. Azóta is sokat gondolok rá, pró
bálom elemezgetni magamban, de mesélni róla senkinek sem me
rek, mert érzem, hogy Vele van kapcsolatban. Ennyire rettegnék 
tőle? . . . Igen, ennyire. Úgy látszik. Belelapoztam Szepes Mária 
Álomszótárába, Krúdy Gyula könyvébe, Csáth Géza naplójába, 
álomvázlataiba, de nem tudok, nem merek bennük elmélyedni. Mi 
lehet ott a lelkem mélyén, micsoda zűrzavar, és micsoda szennyes 
önzés! Nem, nem akarom megtudni, hogy én ott a vinnyogva sápí- 
tozó, gyógyulásért esengő bensőmben esetleg gyűlölöm a gyereke
met . . . Rajzolok még egy paradicsommadarat. . . S ide, a köze
pébe, a lukba (a hasamba?), az álomszörnyet Talán nem ijednek 
meg tőle a megrendelők . . . Akkor most pár ceruzavonással kiiga
zítom a fák, bokrok körvonalait. . .  Jó lesz, elég lesz, úgyis sokat 
improvizálok majd, nekem ez már rutinmunka. Rutinmunka? Szé
gyen. No mindegy. Ez van. Egyelőre. Most egy kis gumiarábikum, 
hogy a színek ne folyjanak egymásba . . . Nem, nem tudok össz
pontosítani. Ezt a sarkot még rögzítem, aztán pihenek egy kicsit. 
Csak egy kicsit . . . ledőljek. Milyen szép is a lakásunk. A fehér 
vesszőbútorok, a sok virág és a festmények, festett selyempámák, 
finom kerámia . . . mind, mind az én kezem munkája, az én ízlé
sem, Nicu nem szól bele, rám hagyja a választást. . .  és ezek a nagy, 
szabad felületek, térségek . . .  a hatalmas üvegtáblák . . .  Az ajtókat 
is kivetettem. Azt hittem, örökké itt fogunk, itt fogok élni . . .  A 
sokki A pánik. Azt mondják, az ember legerősebb ösztöne -  s az 
állaté is -  az életösztön. A faj fenntartási csak mögötte kullog. Meg 
akartam szabadulni! Hiszen legtöbbünknek hány, de hány abortu
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sza volt! Majd lesz egy újabb gyerekem, nyugtatgattam magam, 
pedig hát ezt is alig hoztuk össze. Milyen sokáig nem maradtam 
terhes! Hormonterápia, gyógyszerek, a termékeny napok bekariká- 
zása, megfelelő testhelyzetek eltanulása . . .  Micsoda fura, fordított 
helyzet! Dédanyáim nyilván forogtak a sírjukban, látva ezt a mo
dern kínlódásomat a testemmel, a XX. századi agyongyógyszere- 
zett/tomáztatott, fogyókúráztatott, vitaminokkal felfújt, bioéte
lekkel lappasztott, kávéval, italokkal serkentett, altatókkal pihente
tett, divatosan csontsovány, pontosan, kiszámítottan megfelelő 
izomzatú, arányos, ápolt, kisportolt szegény, szegény asszonytes
temmel . . .

Nem akartam elhinni, hogy nem lehet. Hogy már késő! Ha el
vetetem, biztosan meghalok. Ha nem, akkor csak . . .  talán. Elfeke
tedett előttem a világ. Becsapva éreztem magam, csúnyán becsap
va. Csapdában. Gyűlöltem Nicut, ó, hogy gyűlöltem! Pedig sze
gény olyan rémülten méregetett, olyan tanácstalanul topogott kö
rülöttem. „De hát csinálj már valamit!”, kiabáltam. „Határozz! In
tézkedj! Te vagy a férfi!” Orvostól orvosig szaladtunk. Mind azt 
mondta: Nem! Túl késő. Csak egy azt, hogy: Megkísérelheti ép
pen, de akkor már holtbiztos, hogy soha többé nem maradhatok ter
hes. S az életemért ő sem garantál. Úgy kapaszkodtam bele, mint 
az utolsó szalmaszálba . . . S akkor nekem jöttek, mint egy hadse
reg. Nem is egy. Több állig felfegyverzett, könyörtelen és vér
szomjas, ádáz dühű hadsereg. Nicu szülei, rokonsága. Az én szüle
im, a barátaim, ismerőseim. Legtovább szegény Nicu vacillált, de 
aztán ő is összecsikordította a fogát. Ezen már nem lehet segíteni. 
Fogadjam el a sorsomat. Lesz ami lesz, ezt a gyereket ki kell hor
dani. A sorsomat? De hát hogyan, miért? Hisz ez maga a halál! 
Minden orvos megegyezett abban, hogy szülésig semmi terápia, 
semmi kezelés! A megszületendő gyermek érdekében. Az új em
ber életéért, egészségéért. Megkövültén hallgattam a teli szájjal 
szónoklókat. Hát én? Velem mi lesz? Zavartan félrenéztek, elnéztek 
a fejem fölött. Majd ha már kihordtam, majd ha már megszültem. 
Akkor, természetesen, rögtön és mindent. Minden lehetőt. Minden 
elképzelhetőt. Mint egy halálraítélt. A kisujjukat sem mozdítják!
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Nem segítenek! Mindannyian beleegyeztek . . . Elnézik, sőt elvár
ják, hogy feláldozzam magam! Még az anyám is. A saját szülő
anyám. „Egy anyának a gyereke a mindene. Én is csak értetek él
tem.” Igen. Értünk élt. De azért napközibejáratott mind a hármun
kat, évekig menzakoszton éltünk, mert hát ugye, a fontos, felelős
ségteljes beosztása. Nyaranta pedig odalökött bennünket a nagy
mamához, hogy ő apával vidáman utazgathasson külföldön. És év 
közben is, holmi hivatalos utakra. Holmi hivatalos szeretőkkel. Ta
lán. De ezt már csak a keserűség, a feneketlen kétségbeesés hozta 
ki belőlem. Hát még ő sem áll mellém? Hogy a másik asszony, az 
anyósom nem, azt még lenyeltem. Elvégre nekik az utód, az uno
ka a fontos. Pedig akkor már tudtuk, az ultrahang kimutatta, hogy 
„csak” kislány lesz. Bezárkóztam a szobámba, és napokig sírtam, 
üvöltöztem tehetetlenségemben. Ledobáltam, megtapostam a pár
nákat, a saját kézi festésű selyempámáimat, leszaggattam a habos 
fehér függönyeimet, az egész világos lakást beborító bidres-bodros 
bárányfelhőkként dagadozó fehér függönycsodákat, amelyek, a 
kék falakkal és szőnyegekkel egész otthonunkat egyetlen hatalmas 
Magritte-képpé varázsolták, s amelyek között végre otthon érez
tem magam . . . Tomboltam. Egy este ellopakodtam a kistemplom- 
ba, s az esti mise után tanácsot, lelki vigaszt kértem az én plébáno
somtól. Korán ráncosodó, megkínzott arca volt, beszéd közben 
időnként fojtó köhögés fogta el. Zavartan, tűnődve hallgatott meg 
-  kicsit mintha bele is pirult volna . . . vagy ezt csak valami belső 
láz okozta? -  de végül ő is kitárta föléin viaszsárga, enyhén reme
gő kezét, és azt suttogta: „Lányom, az asszonyok életében a leg
szebb és a legfontosabb az anyaság. Ez valóságos küldetés! Látod, 
a Szüzanya is . . . ” Végül, lassan-lassan, megtörtem. Elfogadtam az 
ítéletet. Azt, hogy halálraítélt vagyok, aki a cellájában várja, hogy 
az utolsó percben felmentik-e, vagy kivégzik . . . Sőt. Azt is tud
tam, hogy ha sikerül is megszülnöm a gyereket, s utána azonnal 
meg is mütenek, az még semmire sem garancia. Lehet, hogy a ha
lálomat szülöm meg vele?

Megint fent vannak a függönyeim. Úgy libegnek-lobognak kö
rülöttem, mint Fitzgerald A nagy Gatsbyjében, amelyért annak ide
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jén annyira lelkesedett az anyám, hogy, egy ideig, állítólag, még 
Mia Farrow filmbeli hajviseletét is utánozta. Új festményeim, sa
ját készítésű faliszőnyegeim, párnáim is vannak. A Nagy Várako
zás közben igyekeztem megszépíteni magam körül az életet. A ma
radékot, amelynek cseppjeit zsugori lassúsággal csorgatják körém 
ismeretlen, távoli párkák. De sokat ültem akkoriban ebben a fehér 
vesszőfotelben! Hátamat kitámasztottam selyemre, szaténra és kí
nai kreppre festett, fekete és aranycémával steppelt bolondosán el
szabadult fantáziájú díszpámáimmal, és befelé figyeltem. Egyszer
re mindkettőjükre. A gyerekemre és rá, „akit” sokáig megnevezni 
sem tudtam. Figyeltem a növekedésüket, apró jeleiket, üzeneteiket, 
a változásaikat. Egyszerre mindkettőjüket. S közben bújtam az or
vosi könyveket. Párhuzamosan olvastam a szülészeti és az onkoló
giai cikkeket. Töretlen és megkettőzött érdeklődéssel. Tudtam 
már, hogy a huszadik héttől Nikoletta (magamban így neveztem őt 
el, amikor már tudtam, hogy mégis megtartom -  ez a név hasonlít 
kicsit a Nicura) már hallja a szívem dobogását! Hallja . . . S hogy 
a huszonnegyedik héttől kezdve a külvilág zajai is eljutnak hozzá. 
Össze-összerándul a porszívó és a mixer egyhangú zúgására, az 
edénycsörömpölésre, a nappali redőnyének súlyos zuhanásaira, s 
ijedtében aprókat ugrik bennem, ha dühömben jól bevágom ma
gam mögött a bejárati nehéz tölgyfaajtót. Ilyenkor, bűntudatosan, 
csitítóan oda-odakaptam a pocakomhoz, megsimogattam. -  Ne ha
ragudj, Nikó, ne haragudj rám, kicsikém. Bocsáss meg. -  Főzés, 
mosogatás, festegetés közben már ismét énekelgettem, neki, be
széltem hozzá, s mert olvastam róla, hogy habár szemhéja -  hogy 
szemét megvédje a magzatvíztől -  többnyire szorosan zárt, mégis, 
ha napozok, valami enyhe vöröses derengés formájában eljut hoz
zá a Fény, hát minden külvilágtól való akkori idegenkedésem és vi
szolygásom ellenére kivonszoltam magamat a nyitott teraszunkra 
és a fikuszok, filodendronok, kukoricapálmák, aszparáguszok és 
vörösen izzó virágú muskátlik közé leterített háncsszőnyegen, az 
anyósomtól kölcsönkért óriásfürdőruhában elnyúlva, elnehezült 
potrohú ügyetlen békaként kiterülve feltartottam pocakomat a 
Napnak, magasra, magasra, hogy csak süsse, melegítse, szeretges-
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se meg kicsit az én N ikóm at.. . Időről időre megtapintottam, óva
tosan körülmatattam Őt is, megsaccoltam, mennyit nőtt időközben, 
s próbáltam elképzelni, mint ágadzik-bogadzik szét lassan a tes
temben, mint nyújtogatja véremben, izmaimban, szerveimben kí
váncsi, erőszakos csápjait, mint vájja belém zsigereimben megka
paszkodó apró horgait, horgonyait, mint szív el tőlem, belőlem, a 
testemből egyre több erőt és energiát. S nekem tűrnöm kell, vár
nom, tehetetlenül. . .  De majd egyszer! Megállj! Majd akkor! Ak
kor megkapod a magadét! -  fenyegettem meg, s kétségbeesett ha
ragomban a saját, egyre gyakrabban sajgó keblem markoltam és 
szorongattam meg annyira, hogy kicsordult a könnyem. O, micso
da hónapok voltak azok! A szakkönyvek szerint a magzat foganta
tása pillanatától hetedik érzékével, finom kis antennáival érzékeli, 
valósággal átéli az anya lelkiállapotát. Szegény Nikoletta! Hiszen 
én kezdetben majd megőrültem, vertem magamat a földhöz, ön
gyilkos akartam lenni, még a bosszúszomjas, eszement ötletü csa
ládirtás is ott motoszkált gárgyult, megkótyagosodott szegény fe
jemben, amely akkoriban züllött-zagyva-hányingeres alkoholmá
morban hunyt csak ki esténként nagy nehezen. S most folytassuk a 
festést. Nem sokra becsülöm, de jó pénzeket hoz. Nicunak ugyan 
nincs rá szüksége, megkeresi ő a sokszorosát is olykor, de be aka
rom bizonyítani neki, apósoméknak, az enyémeknek . . .  kicsit ma
gamnak is, hogy nem vagyok még egészen leírva, hogy keresőké
pes vagyok én még azért! Azt hiszem, ügyes iparművész lettem. 
Még így is. Csak éppen az igazi, a nagy müvek kerültek el. Még. 
Vagy már. S talán mindörökre. Ki tudja, „hány hetem és hány na
pom van hátra még, irgalmas ég, kérlek, ne légy fukar nagyon” !

*

Mostanában szürkületkor a városnak egy előkertes, pettyes le
velű japán babérsommal, sárga-barkás hikori diófákkal, ezüstfe
nyővel, rózsabokrokkal ékes villasorában, szinte az utcai lámpa
gyújtással egy időben, ha nem is minden áldott nap, de időről idő
re feltűnik két imbolygó alak: egy vékonyka, megtörtén, bizonyta
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lanul lépegető, bizalmatlanul jobbra-balra tekingető nadrágos árny, 
s mellette egy parányi, tőle időnként el-eltávolodó, messze szala
dó, a kerítéseken be-beleskelődő, terméskőszegélyeikre fel-felka
paszkodó, majd félhangos hoppá! kiáltással a járdára visszahuppa
nó kisebb. Az utcabeliek összesúgnak mögöttük: „Ő volna az?” 
„Hát persze. Nem látod a kicsit mellette?” „De hisz ennek vállig 
érő dús, aranyszőke haja van. Ilyen gyorsan kinőtt volna? Vagy 
csak hasonlít rá? Lehet, hogy a húga sétáltatja a kislányt.” „Á! Pa
róka.” Megszólítani nem merik, mert a parókás (?) szőkeség min
den kapunyikordulásra, lépések közeledtére rémülten megszapo- 
rázza a lépteit, s valamelyik sarok mögött igyekszik egérutat nyer
ni. Egy erőszakosabb barátkozási kísérletre meg, pláne, csak úgy 
ukmukfukk nyakába szedte vékonyka nadrágos lábait, s a kicsi 
lányt ölbe kapva egyszerűen sarkon fordult, és visszafelé kezdett 
rohanni! Egy szempillantás alatt elnyelte őket a sötétség.

*

Nem is lesz olyan rossz ez a mesekép. Sajnos, elég egyenetlen 
kidolgozású. Amikor nincs hangulatom hozzá, sablonosra sikerül
nek a figu rá i. . .  Ám valahányszor Nikóra gondolok, megelevene
dik a fantáziám. Mintha csak neki mesélnék; neki mondanám el ezt 
a csodatörténetet a szárnyas lóról, a vízimadarakról, tengeri ször
nyekről, a halkirályról, erről a furcsa sellőféleségről itt és a mese
beli növényekről. Itt vannak mind, sorban, énrám várnak vázára ki
feszített selyemhazájukban . . .  de már olyan ritkán nyúlok hozzá
juk, Já tszok” velük. Fáradt vagyok. Ma az apósom vitte sétálni a 
kicsit. Az anyósom rendszeresen megfőz, kimos. Kímélnek. S köz
ben lopva figyelnek, méregetnek. Meg tudnék olyankor őrülni! 
Néha csak azért is munkába temetkezem. Tegnap egy egész halom 
ruhát kivasaltam. S akkor Nicu halványkék csikós új ingén -  egy 
rúzsfolt. Vagy gyümölcsfolt? Esetleg csupán egy rostiron nyoma, 
elvégre színesekkel is dolgozik. Úgy szeretnék hinni neki! Livi 
már régen kémkedik a férje után. Azt hiszem, már a kezdet 
legkezdetétől. A legváratlanabb időpontokban, rajtaütésszerűen rá-
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rátelefonál az irodájában, hogy ellenőrizze, nem csámborgott-e el 
valamerre. A kollégáit -  mintegy csak úgy mellékesen -  kikérde
zi. (Azok meg összeröhögnek a háta mögött.) Ha délutánra is bent 
marad a munkahelyén, benéz hozzá. Mindig talál valami ürügyet. 
Nem bánja, ha átlátszót is. „Csak hadd tudja, hogy rajta tartom a 
szemem!”, mondja dühösen. Soha nem mentem utána. Ez olyan . . . 
megalázó, olyan alantas valahogy. De most? Lehet, hogy okom 
lenne rá. Azóta többnyire sötétben szeretkezünk. Vagy kombinéban 
maradok, melltartóban. Csodálatos csipkecsodákban és speciális 
melltartóban, pfuj! Hogy utálom és megvetem magamat, hogy szé
gyellem a testemet! Az én szép, formás, megcsonkított testemet! 
Livi és Natasa biztatnak, hogy ne hagyjam el, ne hanyagoljam el 
magam, vegyem fel a harcot. A férjemért. Önmagamért. Vásárol
tam is egy csomó klassz új cuccot. Gyönyörű fehérneműt. Az 
egyik csepp bugyi és melltartó almazöld alapszínű s mohazöld, 
rozsdavörös és gesztenyeszín virágok vannak ráhímezve. Megcsi
náltattam hozzá a betétet is. Nicu is meglepett néhány „tündérhá- 
lóinggel”. Úgy igyekszik, szegény. Pedig baj van, baj lehet, mert 
már jó ideje pomófílmeket cipel haza, azokat nézzük együtt. Több
kevesebb sikerrel. Soha nem beszél arról. Úgy tesz, mintha semmi 
nem történt volna. Semmi! Soha nem fogom elfelejteni azokat a 
heteket, hónapokat. Rettegtem, hogy a gyerekem is megkapja tő
lem a kórt, hogy a rák egyszer csak átindázik még ott, bent a mé- 
hemben, beléje, az én kicsimbe, és megöli! Összevissza olvastam 
minden lehetőt, kifaggattam mindenkit, aki faggatható volt, de 
ahányan nyugtatgattak, éppen annyian el is hárították hümmögve a 
világos és egyértelmű választ. Semmi sem bizonyos! Semmire sincs 
garancia. Semmire. Hol magamat sirattam, hol őt. Elképzeltem, 
hogy egy életre meg lesz nyomorítva. Hogy valami testi vagy lel
ki hibával születik, hogy egy életen át cipelheti majd miattam a ke
resztet. Szegény kicsi egérkém, kicsi, már mozgó gilisztám, te, te 
szerencsétlen . . . Ma még nem is ettem. Néha egészen elfeledke
zem magamról. Ha Nikolett itt van, mellettem van, akkor vele én 
is . . .  De ma elvitték. Majd ebédelek. Az anyósom olyan másként 
főz. De nem baj. Szép tőle, hogy egyáltalán. Azért eszem egy kis
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körtét. Az egy darabban, „spirálban” meghámozott héját valamikor 
keresztüldobtam, átbucskáztattam a fejemen. Az almáét is. Hogy 
megtudjam, ki lesz a jövendőbelim. Nem mintha hittem volna ben
ne. A szokások néha erősebbek nálunk. Milyen szokások ivódnak 
majd Nikóba? Az apósomék románul szólnak hozzá. Én meg a 
szüleim magyarul. De mi Nicuval kettesben, egymással, szerbül 
társalgunk. Milyen zavar lehet a kis fejében. Ha meghalok . . .  ha 
meghalnék . . . egy csapásra megoldódna a nemzetiségi kérdés a 
családban. Az anyósomék tulajdonképpen már beszéltek is 
anyuékkal. Finoman megpróbálták meggyőzni őket, hogy ne be
széljenek a gyerekhez magyarul. Nem, nem tiltották meg . . . Ho
gyan is tehetnék? . . . Inkább csak kérték. A gyerek érdekében. No, 
csak engem merjenek molesztálni ilyesmivel! Nekem már nincs 
vesztenivalóm. Legalább az a néhány dalocska, versike, mondóka, 
pár szép szó, m ondat. . .  az anyanyelvén. Az maradjon meg neki 
emlékbe. Az édesanyjától. Ha ugyan . . .  Én még azért bízom! 
Olyan görcsösen ragaszkodom az élethez, hogy már szinte fáj. Fáj 
majd itt hagyni. Ezt a sok szépséget. Most egyszerre olyan szépnek 
látok mindent! Meg-megsimítom a bútorainkat. A képeket, a por
celánt. A tárgyakat. A ruháimat. Nicu öltönyeit. Megszagolgatom. 
Szeretem a dohányszagát. A testszagát. Érdekes, valami egészen 
különleges illata van a testének, a holmijának. Még most is meg- 
bolondít olykor, pedig. Az esőt is szeretem, a langyos esőt. Mindig 
is szerettem, csak akkor még a frizurámat féltettem, a szép, hullá
mos hajamat. Feltartom az arcom az esőbe, felkínálom a szélnek. 
Simogassanak. Érjenek hozzám. Tépázzanak, marják érdesre a ké
pem. A Nap! Lehunyom a szemem, és érzem, ahogy arany vörös, iz
zó karjaival átölel, átfon, belém ivódik, eggyé lesz velem. A fák . . .  
Alájuk állok, hagyom, hogy rám hullassák leveleiket, megperme
tezzenek a virágporukkal, engem, a már magtalant. Az idén egé
szen óriásira nőtt az édesköményünk. Embermagasságúnál is na
gyobb lett. Nicuval három hatalmas karót is levertünk, azokhoz 
kötöztük ujjnyi vastag hajtásait. Ő meg csak nőtt, növögetett, s 
ezernyi „esemyős”, sátoros virágfején millió édes, fűszeres illatú 
magocska bomlott ki, pattant fel. így nőhet O is bennem, így ter
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jedhet, erősödhet, burjánozhat el bennem alattomosan, gondoltam 
néha, s olyankor gyűlöltem az édesköményünket. De már megbé
kéltem vele, s a természettel; mindennel. Nem ellenségeim ők. Né
ha, a kertben sétálva, hatalmas törzse alá állok, átfonom a karjaim
mal, s arcom az ánizsillatú magfelhőbe fúrva hagyom, hogy rám 
peregjen a sok barna csíkos hacukájú, érdes tapintású apró magocs- 
ka. Ha meglenne még a hajam, tele lenne velük. Sokáig álldogá
lok így, nagyon szeretek alatta, nem tudom, miért, talán az erő, a 
termékenység szimbóluma ő nekem. Néha az eső is ott ér, együtt 
ázok vele, arcomon folyik, csordogál alá a hüs felhőtej, minden 
porcikámat átjárja. Ilyenkor úgy érzem, egy vagyok a természettel, 
együtt ázom, gőzölgőm, száradok fel a földdel, magam is csak egy 
hajtás vagyok a sok közül, az élet parányi csodája, mint ez a kör
temag, ni, itt a nyelvem hegyén . . .  Hogy zokogtam, amikor meg
született! Először az örömujjongás a nagy „blutty” után, hogy 
megvan, kint van, hogy szabad vagyok végre, szabad, hogy most 
már én következem, velem is lehet törődni, az én életemmel, hi
szen én megtettem, lám, megtettem a magamét. Sirtam, amíg varr
tak, de örömömben. Kedvem lett volna kezet csókolni a korán ko
paszodó, sörtehajú ismeretlen kis dokinak, hálakönnyeket csorgat
ni rövid körmü, suta kis kezére, amiért végre valaki énvelem is tö
rődik már. Pedig nem érdemelte meg, az utolsó pillanatban bukott 
be a szülőszobába nagy lihegve, s aztán is . . .  hagyott kihűlni, egy 
másik visítozva vajúdó mellett cövekelt le, a szomszédos szobá
ban, mert az egyre hisztizett, pedig csak órák múlva szült végre, 
minden komplikáció nélkül. Az én repedéseim, bemetszéseim köz
ben kihűltek, kin volt őket összefércelni, kín elviselni, de mi volt 
ez ahhoz képest! Diadalmas voltam, és boldog. És csak nagyon-na- 
gyon sokára jutott eszembe a gyerekem. „Él?”, kérdeztem, vala
honnan nagyon messziről visszaérkezve. „Hát persze”, mondta az 
ápolónő. Még mindig fent feküdtem a szülőágyon, és a plafont bá
multam. „Biztos, hogy él? Nem hallom a hangját. . . M eghalt?!”, 
sikoltottam fel, de akkor -  talán megcsipkedték, vagy megpaskol- 
ták a kis testét -  egy lágy, gyengécske, puha hangocska énekelt be
le a nagy-nagy csöndbe. Nem sírt, énekelt! „Le-e . . .  Le-e”, dalol
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ta meleg, kedves hangján az én gyerekem, s akkor belémhasított a 
felismerés, hogy ezentúl bármit tehet velem vagy ellenem, soha- 
soha többé nem tudok majd haragudni rá. Akkor sem, ha beigazo
lódik egyszer, amit kezdettől fogva rettegve hordtam magamban, 
az idegszálaimban, s minden firtató, kutató sötét szempár ezt vissz
hangozta bennem újra meg újra: hogy vele, általa a saját halálo
mat szültem meg.

Ledőlök egy kicsit. Azt mondta, megnézik a cirkusz állatkertjét. 
Ne csak képről ismerje a vadállatokat. Csak meg ne marja valame
lyik. Minek egy alig kétévesnek vadállatokat mutogatni? Szegény 
csapzott, fénytelen szemű, kopott szőrű kis cirkuszi mutatványo
sok. Azok nem igazi vadállatok. De azért amilyen idegbajos, szű
kölő, megfélemlített roncsok, ha rájuk jön a heppáré, még megha
raphatják. Nikoletta úgy szeret mindenkit megsimogatni, megsze- 
retgetni. . .  Pedig olyan kevés szeretetet kapott tőlem. Meg se szop
tathattam. Egyetlenegyszer sem, pedig úgy kívántam! Ugyan mi
lyen lehet az immunrendszere? Röviddel a szülés után sietve meg
műtötték, sokáig nem is láttam. Amikor gyűlni kezdett megmaradt 
emlőmben a tej, első érzésem az öröm volt. A bizonyosság, hogy a 
testem normálisan működik. Elégedetten tapogattam; boldog vol
tam, hogy a keblem egyre jobban nekigömbölyödik, szépen feszül. 
Mondtam, hogy akkor most már hozhatják a gyereket, megszoptat
nám. Persze kategorikusan elutasították; hogy is juthat eszembe 
ilyen botor, esztelen gondolat. Ez megdöbbentett, pedig várható 
volt. Egyszerűen nem akartam tudomásul venni. Sokat sírtam ak
koriban. Hát még amikor csomók kezdtek mutatkozni az „ép” em
lőmben is, belázasodott, kőkeménnyé vált, ami persze normális 
volt, de én akkor majd megőrültem a rémülettől, hogy az is elráko- 
sodott, azt is műteni kell, hogy végem van, végem van . . . Persze 
segítettek a bajon, van, amin lehet segíteni. „Mastitis”, mondták, 
közönséges emlőmirigy-gyulladás. A szokásos. Következett a bo
rogatás, a művi lefej és, Oxytocin kapszulák, később injekciók. A 
főorvos leszidta a nővéreket, amiért elhanyagoltak, hagyták elfajul
ni a dolgokat, pedig az én esetem, ugye, külön kategória, speciális 
e se t. . .  Égett az arcuk, később meg is bosszulták rajtam a sérelmü
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két, noná! Csak sírtam és sírtam. Külön kategória vagyok. Speciá
lis eset. Minden szó fájt, sértett, valóságos fájvirággá lettem. Min
den hangsúly-változást, szemöldökfelvonást külön elemeztem, ma
gamra értettem, minden gesztusnak jelentősége lett, minden szóban 
mögöttes értelmet, előttem eltitkolandó „rejtjelet” kerestem. Égő, 
árgus szemekkel egyre csak figyeltem, figyeltem, hallgatóztam. 
Befelé és kifelé . . .  S aztán egyszerre, váratlanul, a halálvágy. Ami
lyen vak akarással kapaszkodtam terhességem alatt az életbe, bíz
tam a gyógyulásban, örültem a sikeres szülésnek, a biztató előjelű 
műtétnek, úgy hagyott el egyszerre, hirtelen-váratlan az erőm. Már 
nem akartam élni. Elutasítottam az ételt, nem vettem be a gyógy
szereket. Azt mondják, Nicu és az anyám majd eszüket vesztették, 
de az orvosok megnyugtatták őket: közönséges szülés utáni dep
resszió. Valamilyen formában a legtöbb nőnél előfordul. Nem csak 
a „speciális” eseteknél. Ilyen egyszerűek a dolgok. Másoknak. A 
kívülállóknak. Azután csakugyan elmúlt . . . Hazajöttem -  és nem 
mertem magamhoz szorítani a gyerekemet! Rettegtem attól, hogy 
megbetegítem, hogy én betegítem meg, rettegtem, hogy ha magam
hoz szorítom, ösztönösen esetleg szopni akar, hogy kis, kemény fe
jének bökdösésével, aprócska ráncos ökleinek hadonászásával eset
leg fájdalmat okoz, hogy feltépődik a sebem, hogy elejtem, hogy 
felidegesítem . . . Egyszerűen rettenetes voltam, kibírhatatlan . . . 
S akkor még jelentkezett a „boszorkánytej” is: Nikoletta melléből, 
aprócska mellbimbójából sárgásfehér váladék kezdett szivárogni, 
„emlője” megduzzadt. Anyám a haját tépte, anyósom megpróbálta 
a gennyszerü váladékot kinyomni, ettől Nikó parányi, csontsovány 
kis testén a „keblek” még jobban meggyűltek . . . Előttem eleinte 
titkolták volna, de amikor váratlanul az apósom kezdett átkozódni, 
hogy itt van ni, már a gyerekre is átterjedt, hogy ez a kór egyszerű
en kiirthatatlan, már benne van a „benga” a családban, az egész 
családjában, hogy tönkreteszik, az egyetlen kis unokáját is megha- 
lasztják . . . Hát azt már nem lehetett nem meghallani. Kiugrottam 
az ágyból, magyarázatot követeltem . . . majd mindent magamra 
vállaltam, ordítva vertem a mellem, hogy igen, én vagyok a bűnös, 
mindenért csakis és kizárólag én vagyok hibás, hogy öljenek hát
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meg, öljenek meg végre, mert ezt ép ésszel egyszerűen nem lehet 
kibírni! Aztán Nicu halálsápadtan beállított az Egészségügyi ABC- 
vel, odavágta az asztal közepére, leordított valamennyiünket és fel
olvasta a 177. oldal harmadik bekezdését (azóta betéve tudom min
den szavát): „Újszülöttek emlőjéből gyakran tej szerű váladék (bo
szorkánytej) nyomható ki, ez az anyai szervezetből a magzatba át
jutó hormonok hatására jelentkezik, s minden gyógykezelés nélkül 
napok alatt megszűnik. Nyomkodása nemcsak felesleges, hanem a 
fertőzés lehetősége miatt veszélyes is.” Mint akiket lekaszáltak. 
Egyikünk erre szédelgett el, a másikunk arra. Anya borogatást tett 
a kicsi mellére, az apósom nagy garral és reverenciával bocsánatot 
kért, én meg csak sírtam, sírtam, sírtam, azt hittem, minden köny- 
nyemet elbőgöm akkor. Hát már soha nem lesz ennek vége? . . .  Nem, 
azt hiszem, soha. A félelem , a gyanakvás, az örökkön-örökkétig va
ló résen levés mindörökre megmarad már. Bennem és körülöttem. 
S ez még a legkevesebb.

*

Már jóval szürkület után a városnak egy előkertes, díszfákkal, 
díszbokrokkal, különleges virágfajtákkal ékes villasorában nagy 
ritkán fel-feltünik két alak: egy hosszú, bő, afféle mindent takaró 
köpenybe burkolódzó magas nő, akinek dús fekete sörénye, diva
tos, sötét óriás szemüvege szinte a teljes arcát eltakarja, és egy pa
rányi, tőle időnként el-eltávolodó, messze szaladó, a díszes vasrá
csos kerítéseken be-beleskelődő, terméskőszegélyeikre fel-felka
paszkodó, majd hangos hoppá! kiáltással a keskeny, gondosan 
nyírt pázsit szegélyezte járdára visszahuppanó kisebb. Az utcabe
liek összesúgnak mögöttük: „Ő volna az?” „Ugyan! Már mióta 
szőke parókát visel. Ez egy fekete nő.” „De a kislány . . .  Nézd csak 
meg jobban. A kislány ugyanaz.”

Már alig látni. A bokrokon, a titokzatosan sötétbe burkolódzó 
fákon súlyos esőcseppek ülnek. Két utcára ültetett vadcseresznye
fa alatt elhaladtukban néhány ázott, „szivarrá” pöndörödött falevél 
kíséretében esőcseppek hullnak rájuk meg apró, lilásrózsaszín bo
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gyók. A lányka, mint kiskutya rázza meg, szabadítja meg tőlük 
göndör üstökét, de az asszony meg sem rezdül. A lámpafényben 
nedvesen csillogó úttesten hosszú, fényes ezüstcsíkot húzva maga 
után, egy csiga mászik. A kislány odaszalad, vidoran körültáncol
ja, és közben selypesen énekelni kezdi a csigacsalogató nótát:

-  Csigabiga, gyere ki, ég a házad ideki. Kapsz tejet, vajat, hol
napra is marad. -  Az asszony áll mellette, vár. Nézi őket. Aztán azt 
kántálja a kislány:

-  Ha nem jössz ki, összetöröm házadat! -  s már rá is talpalna a 
gyanútlanul közlekedőre, de az asszony rászól csendesen:

-  Ne. Ne bántsd.
-  De hát miért? A csigák kártékonyak és nagyon összerágják a 

káposztát, a retket, a virágokat, meg mindent. Csúnyák és rosz- 
szak. Nagyapa mondta!

Az asszony lehajol, két ujja közé csippenti a nyomban házába 
bekotródó jószágot, majd áthajítja az egyik kerítésen. -  Élőlények 
-  mondja.

A kislány nyügösködik. -  Mamikám, fázom -  mondja. -  Men
jünk haza.

Az asszony nyel egyet. -  De hisz csak most jöttünk ki . . . Gye
rejátsszunk valam it. . .  Tudod mit? Fogócskázzunk. Te vagy a fo
gó! -  Tenyerével gyengéden megpöccinti a gyerek vállát, és futás
nak ered. Lassan, komótosan fut, közben hátra-hátranéz, hogy a ki
csi tudja-e követni. A gyerek picit csodálkozik, de aztán felkacag, 
és az anyja nyomába ered. Ráver a fenekére. -  Te vagy a fogó! -  S 
már szalad is, fürgén szedi kis tömzsi lábait, sőt -  csak hol, kitől 
tanulta? -  már „cselez” is, cikcakkban fut, egyre messzebb, egyre 
távolabb. Az asszony úgy tesz, mintha már-már beérné, de hogy a 
nevetve hátra-hátrasandító kislány sikkanva mindig továbblendül, 
egyre jobban lassít, lassít, végül megáll. Már több saroknyit futot
tak. Sötét van. Néhány utcai lámpát a kölykök kiparittyázhattak, az 
ólmos ködszitálásban a házszámok alig kivehetőek. Az asszony a 
földigiliszta- és virágföldárus kidőlt-bedőlt drótkerítésébe kapasz
kodik. Forog vele a világ. Meggömyed, hányni próbál. Ahogy fel
pillant, az udvar mélyén meglátja a szabályos téglalap alakúra pú
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pozott gilisztaágyásokat. Ez megnyugtatja. Már tudja, hol vannak.
-  Mama! -  hallja messziről a kislány cémahangocskáját. -  Mama, 
hol vagy? Gyere már! Ipiapacs, te vagy a fogó! Ipiapacs, te vagy a 
fogó! -  Az asszony hány. Nagy sokára megáll mellette a gyereke.
-  Miért nem jössz már? Meddig várjon rád az ember?! Ipiapacs. 
Vagy nem most kell mondani? -  Ezen nevetni kell, ezen az „embe
ren”. Alighanem a nagyapját utánozza. A magyar nagyapját. De a 
nevetéstől újfent valami keserű lé tolul fel benne fájdalmasan, hát 
inkább abbahagyja. Megpróbál felegyenesedni, de megtántorodik.
-  Figyelj! Most mást játszunk -  mondja elfúló hangon. -  Tudod, 
a z t . . . azt játsszuk majd, hogy . . . hogy részegek vagyunk . . .  és 
hogy . . . egy kicsit tántorgunk.

-  Hogy részegek vagyunk? De hogy, mama, hogy? Én is részeg 
akarok lenni!

-  így valahogy, látod? Gyere. Gyakoroljuk. Hazáig.
-  Ha-ha-ha. Részeg disznó! Te részeg disznó! Jól csinálom? 

Ugye szuper? -  bugyborékol fel a nevetés a kislányból, és igyek
szik pontosan úgy dülöngélni, tántorogni, ahogy az anyjától látja.

-  Emelj fel, én csengetek! Én! -  kéri az anyját, hazaérve.
Az asszony felemeli, s a kissé túl magasra épített kerítés párká

nyára állítja lihegve, de annyira szédül, hogy maga is rádől, hozzá
dől, valósággal a kerítéspálcákhoz tapasztja a lányát.

Az anyósa jön ki elébük. A sötétben alig képes kivenni szinte 
eggyé forrt fekete gubancukat. -  Mi van veletek? Mit csináltok ott?
-  kérdezi gyanakodva. -  És hol a csudában voltatok ilyen sokáig? 
A frászt hozzátok az emberre!

-  Mi most, nagyi, nagy, kövér, részeg disznók vagyunk! -  lel
kendezik Nikoletta. -  A mama is részeg, de én sokkal jobban tu
dok dülöngélni. Idenézz! -  s hogy leugrik, az anyja erejét vesztet
ten hátrazuhan. A kislány rákacsint a nagyanyjára. -  Ugye, jól csi
nálja? Igazi Miss Piggi. De ezt nézd most meg! -  s maga is hanyatt 
vágja magát a latyakos úttesten. -  Ötös! Ugye, nagymama, ötös? 
Csillagos! Amilyeneket a Lackó és Viorel kapnak az iskolában . . .

*
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Olyan csend van itt körülöttem. A házban szinte mindenki láb
ujjhegyen jár, suttogva beszél. Nicu tegnap új vásznakat, festéke
ket vásárolt, de én már egyre nehezebben tudok felkelni, s a festő
állványomhoz ülni. Inkább már csak az ágyban, párnákkal felpol
colva, rajzolok. Körülöttem a müveim. Nicu mindet azonnal fel
akasztja, hogy lássam őket magam körül. Persze többnyire őket, az 
enyéimet festem, rajzolom. Nicut és Nikót, ezernyi változatban. És 
persze önmagamat. Egyre ráncosabb, megtörtebb, egyre „karakte
resebb” önmagamat. Mint Rembrandt. Sokszor elnézem kedvenc 
Rembrandt-reprodukciómat, ezt a már pillátlan/szemöldöktelen, 
enyhén megtokásodott, tésztaszerüen lággyá, petyhüdtté tertyedt 
öregkori önarcképet, a mester híres kalap- és turbángyűjteményé
nek egyik díszpéldánya alól kikunkorodó ősz fürtjeivel, a szétázott 
arcból előtüremlő megnövekedett orral, beszívott ajakkal és a még 
mindig, azt mondják, végig élénk, tiszta, érdeklődő, töretlen fényű 
sötét szempárral. Az élet végén. Ilyen -  milyen? -  lehet az élet vé
gén. Neki a betevőért kellett harcolnia az utolsó pillanatig, ott, 
Amszterdam zsidó szegénynegyedében. Nekem mindenem meg
van. A legmodernebb bőr és vessző ülőgarnitúrák (csak már ülni 
nemigen tudok rajtuk), hatalmas szobaelválasztó akvárium, mese
fürdőszoba beépített masszázsrendszerrel, tompa fényű függönyök 
a térelválasztó üvegfelületeken, délszaki növények . . . Szépség és 
jómód. Meddig?! -  hasít belém néha, és már nem is az fáj, hogy 
hamarosan itt kell mindezt hagynom, hanem mert őket féltem. A 
jövőtől. Másoktól, az erősebbektől, kíméletlenebbektől. Önmaguk- 
tól. Semmi sem örök, semmi sem megtartható. Az ember élete 
mint homok folyik ki, s pereg szét lassan az ujjai között, hiába szo
rítja össze egyre görcsösebben a markát. Rembrandt hatvanhárom 
éves volt. Én harmincnégy se vagyok. A barátaink azt mondják (ta
lán vigasztalásnak szánják), mint művész, kezdek beérni. Nem, 
nem hasonlítgatom magamat Rembrandthoz, ez hülyeség lenne, 
csak a magam szűk kisemberi keretei között, persze, de akkor is! 
Mióta harcolok már azért, hogy ne csak lakásszépítő, ügyes kezű 
iparművész legyek, hanem valami többet, valami mélyebbet mu
tassak fel végre önmagámból és a világból. „Téged a szenvedés ér
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lelt művésszé”, mondta a minap Aurél, és megsimogatta a keze
met. A már csontsovány kezemet. Valamikor alighanem tetszettem 
neki, bár erről sohasem beszéltünk. Valamikor, amikor még nem 
perzselt/fonnyasztott „érettebbé” a bennem munkáló ismeretlen 
erő, de a kezem pámás volt, és az arcom még makulátlan babaarc. 
Az elmúlt hónapokban festettem magamról egy ideálképet is oda
képzelt dús, loboncos szőke hajsátorral. Amikor Nikó megkérdez
te, hogy ki ez a szép néni ott a két ablak közötti képen, bele kellett 
harapnom az öklömbe, hogy fel ne üvöltsék. Érdekes, mennyire 
féltem mindig kiadni magam. A szépség dalnoka voltam, a színe
ké és a cirádáké, de mindeddig képtelen voltam az önleleplezésre. 
Kinek mi köze hozzá, hogy itt, belül, mi rejtezik, bujdokol a sötét
ben. A pénzükért tündérszép kendőket, sálakat, „aranyat”, játékot 
nevető díszpárnákat, terítőcskéket, falra akasztható meseképeket 
kaphattak a megrendelők, ontottam őket bőkezűen, nem vethet 
senki semmit a szememre, de az érzéseim, a gondolataim, a voná
saim nem voltak eladóak. Azt hittem, önmagamat védem meg a 
körülbástyázással, pedig csak kalodába zártam, s most, amikor már 
fuldokolva nyitnám, zárnám ki önként vállalt cellámat, úgy érzem 
sokszor, hogy túl késő, a béklyóvasak belenőttek a húsomba. Nem 
szégyellném már megfesteni testi és lelki ráncaimat, szeplőimet, 
ronda, elmérgesedett/gennyesedett sebeimet, egész piti, irigy, nyü- 
szítőn rettegő belső nyomoromat. Csak a kezem erőtlen már. A lel
kem nyitott, felkészült, adakozón, megbocsátón, segitőkészen tá
rulkozó. Az agyam tiszta, úgy érzem, sok rejtett belső összefüggést 
is megértek, vagy legalább megsejtek már, végre el tudnám mon
dani, árulni a titkokat. De az ajtók nem arra nyílnak már, amerre én 
akarom, egyre könnyebbé váló lényem valami ismeretlen „tölcsér” 
felé sodródik. Érzem a szívó, elszívó erőket. Még megkísérelek el
lenállni. „Nekem még dolgom van itt”, mondanám. „Most jött el a 
vallomásom ideje. Végre felismertem a hogyanokat és a miérte
ket. ” Senki nem felel. Nem f e l e l . . .  És én megyek, elmegyek. Pe
dig maradnék.

Nicu rendesen viselkedik. Itt mindenki nagyon, szinte emberfe
lettien rendesen viselkedik. Mégis, szinte már biztos, sőt holtbiztos
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vagyok benne, hogy van valakije. Az ilyesmit megérzi az ember, a 
betegeknek pedig, akárcsak a vakoknak, ilyenkor már működésbe 
lép a hatodik, vagy hányadik érzékük. De már féltékeny sem va
gyok. Megkértem, a koporsót majd okvetlenül zárják le, nem aka
rom, hogy úgy lássanak. Ne sajnáljon le engem senki. Érdekes. 
Annyiszor látom magamat . . . tükörben, az önarcképeimen, és 
mégis . . . Amikor legutóbb a szüleim elhozták hozzám látogatóba 
Nikót, már -  nem mert bejönni a szobámba! Lecövekelt a küszö
bön, s csak bámult rám üres, tétova, rémült szemekkel. Mit látha
tott, milyennek láthatott, ami annyira megdermesztette? Lehet, 
hogy ez az utolsó alkalom, gondoltam akkor, és igyekeztem erőt 
venni magamon. Játsszuk hát el utolsó játékunkat. Felragadtam, 
magamra terítettem egyet a mellettem heverő sokfajta selyem- és 
tüllkendő közül, amelyeket kellékek gyanánt halmozott fel az 
ágyamon Nicu, mert egy újabb önarckép megrajzolásához gyűjtö
gettem az erőt. -  Na, ki vagyok? Találd ki, ki bújt el ez alatt a me- 
setüll alatt! -  suttogtam kiszáradt, kicserepesedett szájszéllel a lá
nyomnak. Nikó sokáig, mereven figyelt. Összeszorult a szívem. 
„Istenem, hagyd, hogy végigjátszhassam . . . ” -  Na, mi van, kisasz- 
szony, nem megy a játék? Szabad a gazda, hm? -  kérdeztem resze
lés hangon. Nikó kedves, gödrös kis arcát végre elöntötte a mo
soly. A jól ismert mondat, a Szabad a gazda felcsillanthatott ben
ne valamit régi játékainkból, mert felkiáltott:

-  Nem, nem szabad a gazda, te csak várj . . . Mindjárt kitalá
lom . . .  -  de csak állt ott, és nézelődött. A nagyapja lökdöste volna 
előre, a nagyanyja nagy sebbel-lobbal suttogott valamit a fülébe, de 
ő csak egyik lábáról a másikra állt, és hallgatott. Gondolkozott?

Vaktában dúdolni kezdtem ott a tüll alatt. Nem is gyerekdalt, 
hanem, magam sem tudom, miért, egy még nagyanyám kedvelte 
ősöreg operettrészletet: „Tündérkirálynőm, légy a párom, szállj le, 
szállj le, pilleszámyon, ó szállj le hát, fénylőn, fehéren, szállj le a 
szívemre, álmaim szerelme, szállj, szállj, szállj . . .”

-  Tudom már! Te vagy a Tündérkirálynő. Annak van ilyen szép 
fátyla -  mondta Nikó, és megvakarta a füle tövét. Erre emlékszem 
már csak, erre a pici, jól ismert, meghitt mozdulatára, ahogy rövid
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körmü, tömpe kis ujjaival a tejszagú, babaszagú kis fülét vakargat- 
ja . . .  Erre sokszor visszarévedek . . .  Ez az utolsó képem róla. Nem 
tudom, mi volt azután. Nyilván elvitték, mert nem jött oda hozzám, 
nem mert! Én meg nem rohantam, nem kúsztam-másztam oda hoz
zá, hogy magamhoz tépjem, és a tüllt sem lebbenthettem fel az ar
comról, mert a tündérkirálynő . . .  a tündérkirálynő . . . Istenem . . . 
a tündérkirálynő . . .

*

A kisvárosnak egy előkertes, pettyes levelű japán babérsom
mal, sárga-barkás hikori diófákkal, ezüstfenyővel, karcsú cipru
sokkal, tearózsabokrokkal ékes villasorában állítólag szürkületkor, 
ködszitálós esős délutánokon, vagy felhőgomolyos, borús-sötét es
téken a szomszédok néha látni vélnek két imbolygó alakot: egy 
nyurga, légiesen suhanó nadrágkosztümös árnyat és mellette egy 
parányi, tőle időnként el-eltávolodó, messze szaladó, a vaskeríté
seken be-beleskelődő, terméskőszegélyeikre fel-felkapaszkodó, 
majd félhangos hoppá! kiáltással a járdára visszahuppanó kisebbet. 
A magasabbnak hol hullámos szőke, hol egyenes szálú 
„kleopátrásan” egyenesre vágott dús fekete paróka veri a vállát. 
„Láttam őket!”, suttogják, seppegik olykor egymásnak. „Őket, ket
tőjüket? A kislányt meg az anyját?” „Őket, ő k e t. . .” „De hisz már 
rég . . . Amál volt is a temetésén . . .” „Hétfőn Birdiéné is találko
zott velük . . . Azt mondja, bújócskáztak, kergetőztek egymással. 
Játszottak.” S hideglelősen, babonásan, sietve keresztet vetnek.

(2003)
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MÁRIA MAGDOLNA 
TÖVISKOSZORÚJA

Kerek, billenős kézitükre előtt ült, s elszoruló torokkal a hom
lokát bámulta, amelyet leheletfinom, hűvös permetként vont be a 
kigyöngyöző, gyötrődő rettegés. Hosszú, érzékeny ujjaival fürtön
ként simította hátra mézszínű, sűrű szálú, dús hajsátrát, amelynek 
végein mindenütt: a tarkóján, piciny, szép formájú füle mögött s a 
homlokába hullva is vidám, rakoncátlan kis kacsafarkakba göndö
rödött. „Ezt tőled örököltem. Ezt a hullámos, öntörvényű hajat, 
amelynek jóvoltából, akár milyen kontár módra nyírnak is meg, 
mindig »naprakész«, elfogadható a frizurám. »Mint egy kis an
gyal . . .  Az én kis gödrös arcú, grüberlis puttóm«, mondogattad ka
ron ülő koromban, miközben elragadtatásodban a magasba dobál
tál. Érdekes módon egy cseppet sem féltem. Boldogan sikongtam, 
hogy: »Még! Apa, még!« Ez a sötét és megmagyarázhatatlan, mély 
gyökerű félelem csak jóval később ivódott belém . . . Anyu meg 
csak álldogált ott, alig pár lépésnyire tőlünk, s ma már tudom, hogy 
irigykedve, magányos ordasként figyelte viháncoló, magunkról 
megfeledkezett, röhincsélő kettősünket. Mélyen megbántva és ön
magát kirekesztve a játékból. Vagy tévednék? Akkor még szent 
volt a béke, s az ön- és egymást pusztító féltékenység, gyülölség és 
megvetés csak jóval később csapott fel közöttetek? . . .  Itt van!” 
Középső ujja megrezzenve állt meg a levegőben, alig egy lehelet
nyire a halántékától. Elkerekedő szemmel meredt arra a cakkos 
szélű vonalkára, amely a haj alól fehérlett elő. „Itt van, és nem mú
lik. Nem múlik! Sőt. Lassan, de biztosan nő, növekszik. Lehet, 
hogy csakugyan töviskoszorú alakú lesz, olyan, amilyennek meg
álmodtam? Pontosan egy héttel a temetésed után. Krisztusként je
lentél meg előttem, véresen és tépetten, ősz, csapzott hajad utolsó
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éveid őrült divatja szerint lófarokba fogva, fejeden töviskoszorú. 
Rám meredtél, és tőled szokatlanul patetikusan azt mondtad: 
»Nagyon fájt! De ezentúl viseld te. És minden ivadékaid.« Levet
ted a töviskoszorúdat, és ünnepélyes könyörtelenséggel erőteljesen 
a fejembe nyomtad. Ordítva, rettenetes fejfájással ébredtem. Akkor 
először, s utána még hányszor! Karcsi, álomtól pöszén, nem győ
zött nyugtatgatni, simogatni, simogatva babusgatni, és bizonygat
ni, hogy hisz semmi sincs a fejemen. »De amikor itt érzem, itt ni!«, 
üvöltöttem, és vak delíriumomban a hajamat téptem . . . Másnap 
leltem meg az első nyomot: egyetlen tövisnyi fehér foltocskát a ha
jam tövében, amely azóta terjed. ”

Félretolta a tükröt, amely, tengelyén villámgyorsan átfordulva, 
pattant egyet.

„Az a temetés . . . Hát az felért egy pokoljárással. Tulajdonkép
pen igazad volt. Itt hagytunk, magadra hagytunk. Betegen, öregen, 
elhagyatottan, hogy látomásaiddal küszködve, harcolva, lengő ősz 
szakállal és hosszú zsíros sörénnyel bolyongj az utcákon, szágul
dozz rozzant kerékpárodon, és időnként nyomába eredj az előled 
eliszkolni igyekvő ismerősök egyre gyérülő csapatának. Anyu azt 
hitte, ha hivatalosan elválik tőled, és az ügyesen elhalápolt, idejé
ben átírt, vagy éppen soha át sem írt vagyon egy töredékét, egy ne
vetségesen és szégyenteljesen csekély töredékét kegyesen itt hagyja 
neked -  minden kötelezettségének eleget tesz. Megrázta m agát. . . 
mint kutya a bolháját, úgy rázott le magáról és előkelőén -  tovább
lépett. Kivándorolt. Velem együtt. Velem együtt, úgy bizony. Az én 
tudtommal és buta beleegyezésemmel. Ő persze megtehette. Meg
lehet, valaha gonosz voltál hozzá. Lehet, hogy megcsaltad. Lehet, 
hogy a reményeit, a vágyait csaltad meg. Nem az lett belőled, aki
nek látszottál, amit elvárt tőled. Nem tudhatom, mi volt köztetek. 
Mit tudhat egy gyerek a szülei viselt dolgairól, évekig húzódó ádáz 
marakodásáról? A reményekről és csalódásokról, a csalásokról és 
megcsalattatásokról. Ez nem az én asztalom! Hiába is akartatok -  
ketten kétfelé -  belehúzkodni, csalogatni ebbe az átláthatatlan 
ingoványba . . .  De aztán én is elhagytalak. Nem egyszerre és lát
ványosan, hanem lépésről lépésre. Mint a vérbeli csalók. Az én
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szép, nagy, erős apukám! Kicsi koromban rajongtam érted. Akkor 
még élt a Molnár nagymama is, sokat mesélt rólad. Áradozva, aho
gyan csak egy korán elözvegyült édesanya tud az egyetlen fiáról. 
A szeme fényéről. S valósággal elhalmozott bennünket. Nagyma
ma ajándék-kosarai, amelyeket a falusi piacozókkal küldött be! 
Összekötözött lábú kendermagos tyúk ült benne, házi túró, lépes 
méz, mázas szilkében saját főzésű szilvalekvár lapult a fenekén, s 
fémdobozban londoni szelet, virág alakú linzer, halformájú piskó
ta, darabka írós vaj tormalevélbe csavarva . . . Ma már, amióta ne
kem is van gyerekem, tudom, hogy mindegyik egy-egy titkos csók 
volt, egy-egy át nem adhatott ölelés, sok féltő rád gondolás. De ak
kor? Anyuka kinevette, kigúnyolta ezeket a kosarakat. »Mégis mit 
gondol az öreglány? Hogy rá vagyunk szorulva a koszos sós túró
jára, a száraz, sápatag bodagjaira, amikből szemmel láthatólag ki
spórolta a vajat, a krémet. És az a -  nyilván kullancsos -  tyúk, hát 
az mindennek a teteje! Csak nem képzeli, hogy nekiállok kopasz- 
tani, amikor felpucolt baromfit is kaphatok a csarnokban?« Én per
sze vele szajkóztam: »Nekünk ez nem kell! Sápatag bodag. Agyon
sózott, sovány túró. Pfuj. Anyu, én ezt meg nem eszem! Neeem 
kell! Neeem!« Nem emlékszem már, mit szóltál ehhez a bojkott
hoz, csak tudom, egyszer rád nyitottam, és akkor . . .  Ültél az ágya
don, öledben a süteményes dobozzal, majszoltál, s közben potyo
gott a könnyed. Annyira megdöbbentem, hogy csak álltam ott föld
be gyökerezett lábbal. Zavartan felém kínáltad a dobozt: »Vegyél. 
Ilyet még úgysem ettél. Ez madártejjel és varjúvajjal van ám süt
ve! És otelló lekvárral töltve!« Noszogatva, tréfásan kacsintva, 
kedvcsinálóan cuppogtál hozzá, mint étvágytalan, elkényeztetett 
gyerekekkel szokás, de én torkom szakadtából kiabálni kezdtem, 
és már árulkodtam is: »Anyu, anyu, gyere, nézd, apu az ágyon ül, 
morzsázik, és mérges otellót eszik bodaggal!« Valami rémlett 
ugyanis, hogy a másik nagyapa egyszer előkelősködve megje
gyezte: az otelló mérgező, árt a szívnek, nemhiába irtják gőzerő
vel. Ő is azt vallja: írmagja se maradjon! . . . Kitört a vihar. Anyu 
berohant, szidni kezdte aput, amiért mindent összekoszol, akkor 
meg ő minek takarít éjjel-nappal; disznóólba való, nem elegáns
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úriházba. Te, apu, csúfolkodva tromfoltál vissza: Könnyű takaríta
ni más, azaz a takarítónő kezével. Ha magának kellene takarítania, 
már rég megevett volna bennünket a kosz. Meg hogy hogyan me
részeli kritizálni a nagymama sütijét, amikor vénségére -  így 
mondta: vénségére -  sem tanult meg tisztességesen sütni-fözni, 
még mindig azt a szerencsétlen, rozoga anyját hagyja asztmásán li
hegni, toszogni a konyhában, akinek a májfoltos, reumásan kacska 
kezétől undorodsz, igenis undorodsz. Hű! Anyu felvisított, mint a 
malac, mikor ölik. Te mersz undorodni, te senkiházi, aki az Ő szü
leinek a bokájáig sem érsz, te, aki, ha az övéi magadra hagynának, 
még a hideg vizet sem volnál képes megkeresni, te, aki, míg ma
gukhoz nem emeltek, még egy tisztességes fürdőszobát sem láttál, 
otthon még éjjel is a budiba jártatok, te, a k i . . .  »Mit ér a híres für
dőszobátok, ha anyád állandóan pisiszagú? Ha nem viselne felkö
tőt, úgy csurogna-csepegne utána a vizelete, mint rozsdás, lyukas 
vödörből a moslék . . .« Anyu a tíz lakkozott körmét begörbítve ro
hant feléd, mire te a fejére szórtad bádogdobozodból a maradék 
linzert, én meg, vesztemre, hangosan röhögni kezdtem, annyira 
mulattatott a cirkusz. Rám meredtél, és akkor -  nekidobtál a szek
rénynek. Legalábbis azt hiszem, ez akkor volt. Álmomban ezt ké
sőbb többször is megéltem, mindig másfajta előzményekkel, így 
aztán nem mernék megesküdni rá. Csak annyit érzékelek ilyenkor, 
hogy repülök, szállók át a levegőégen, s hiába kapadozok, semmi
ben sem tudok megkapaszkodni. Álmomban ez a repülés néha lát
szólag időtlen időkig tart, a szívem tele valami ismeretlen, vak ret
tegéssel, s valóságos megváltás már, amikor csattanva végre rámá- 
zolódok a domborműves altdeutsch szekrényajtóra . . .  Ez lehetett 
a választóvonal. Az a pont, amikor végleg elfordultam tőled, és anyu
hoz szegődtem. Vagy mégsem? . . .  A temetésed. Azt hiszem, sosem 
fogom tudni kiheverni. Akkor mindannyiunkon ütöttél egy kicsit. 
Csak egy kicsit, de messzire visszhangzott. Zengett tőle a város.” 

Hirtelen megint ott látta magát a kis, vénségesen vén, mohtetős, 
lassan a sírok közé süppedő, roskadozófélben levő temetőkápolna 
előtt, gyászba borult rokonoktól szorosan közrefogva -  az anyja ott 
ájuldozott mellette látványosan, talpig vadonatúj, elegáns fekete

189



holmiban, gyönyörű gyászfátyolos kalapban, az arca finoman, 
diszkrét hozzáértéssel kifestve -  szemben a szomszédok, ismerő
sök, ismeretlen szájtátiak kíváncsian, rosszindulatúan tüzelő sze
mű karéja, s előtte a koporsó, tetején hatalmas, malomkeréknyi 
élővirág-koszorúval. A köpcös kis pap raccsolva imádkozott, a 
gyászolók fojtottan köhécseltek, zsebkendőjükbe tüsszögtek, s fel
hajtották a kabátgallérjukat. Metszőén hideg szél fújt. Bizonyos 
elégtétellel a szívében nézte a drága, faragott virágfüzérektől, töm
zsi, bárgyú angyalkáktól ékes nehéz tölgyfa koporsót. így, lecsukva 
már nem látszott, de ő tudta, hogy belül is . . .  hogy az apja az egy
általán kapható legdrágább selyemszatén szemfödél alatt fekszik, 
szétroncsolt feje alatt egy olyan pehelypámával, amely egyszerre 
slingelt is, hímzett is, azsúrozott is. Külön az ő megrendelésére ké
szült. Össze is néztek mögötte a hímzőasszonyok, tekintetükből ki
olvasta a gunyoros rosszallást, de nem bánta. „Utolsó éveidben 
magadtól m indent. . . még a falatot is sajnáltad, csakhogy . . .  le
gyen hát olyan pompázatos a temetésed, ami kárpótol. . . ” gondol
ta, és könnytelen, merev tekintetű szeme megcirógatta a koporsón 
feszítő vörös szegfücsodát. Ám akkor egy szélroham -  lesöpörte a 
koszorút. Már röpülés közben kihullott belőle néhány gyengén 
odadrótozott, rögzített virágszál. A körülállók felszedegették őket, 
s sebtében a koporsóra visszahelyezett koszorúba tűzdelték. A pap 
zavartan tovább imádkozott, de akkor megint feltámadt a szél, fel
kapta a koszorút, s a levegőben megpörgetve úgy teremtette föld
höz, hogy virágfejeivel lefelé „landolt”, miközben magasra csapó
dott körülötte a sár. Az emberekben megállt az ütő, többen össze
súgtak, de a gyászhuszárok ezúttal is minden szó és biztatás nélkül 
visszatették helyére a megcsúfolt, már roncsolt, csapzott virágú 
koszorút, amelynek szerteröpült szegfű- és aszparáguszszálait, 
ezüstfenyő gallyait ezúttal is a hívek kaparták ki a latyakból, és hin
tették rá a koporsóra. Egy darabig szélcsend uralkodott. Az alkal
mi, alig néhány hitbuzgó öregasszonyból álló énekkar felsipákolt: 
„Közelebb, közelebb, Uram, hozzád, / Boldogan ölelem kereszted 
át. / Megváltó Istenem, enyhitsd fáradt lelkem. / Emelj ó közelebb 
hozzád Istenem! / Ha vándorutamon a nap leszáll, / S nyugtot fá
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radt lelkem kövön talál . . Alig figyeltek rájuk, mindenki a fur
csán „megéledt” koszorúra függesztette csodaváró tekintetét. Az, 
némi erőgyűjtés (?) után, ismét szokatlanul kezdett viselkedni. Hi
deglelősen meg-megrázkódott, virágkarjait, hosszan kígyózó 
gyászszalagjait lebegtette, majd lassan csúszni kezdett balra. Már 
senki sem figyelt a gyászszertartásra, minden szem kárörvendőn, 
babonás borzongással azt leste, lecsúszik-e hát a koszorú ott, ahol 
pedig nem is lejt a koporsó. Már csak egyetlen picurka billenés 
kellett volna, ám akkor egy újabb fuvallat visszacsúsztatta. Mint
ha csak szusszant volna egyet, megült a helyén, de már nem hittek 
neki. S csakugyan. Hamarosan lélegzet-visszafojtva bámulhatták, 
amint a koszorú lassan a levegőbe emelkedik, körbeforog -  akkor 
már felmoraj lőtt a tömeg -  forog, forog, még feljebb emelkedik . . . 
„Figyelitek? Mintha csak tartaná valaki!” . . .  Egy újabb szélroham, 
s a koszorú megint a földön kötött ki. Ezúttal oldalára dőlve, vörös 
virágkoronáját az esővízzel telt kerék- és cipőnyomokba lógatva. 
„Nem kell neki! . . . Nem, és nem akarja elfogadni!”, suttogták, 
vagy inkább csak gondolták, szívükben jeges rémülettel vegyes ba
bonás kárörömmel a szemlélők, de azért -  szokásból-e, kíváncsi
ságból-e, hogy folytatódik-e ez az iszonyat -  mégis felemelték, 
megrázogatták, hannadszor is visszatették, s úgy-ahogy megigaz
gatták. A szélfútta, kivörösödött, fázós kezek félve, meg-megrán- 
dulva matattak a töredezett szárú, összenyomódott, zilált virágok 
között, s a lábak is mintegy futásra készen álltak, ha netán történ
ne valami. De sokáig nem történt semmi. Csak a koporsó körül ma
radt, szerteszóródott, letört virágfejek piroslottak, akárha figyel
meztető vércseppek lennének, a gyászolók lábai előtt. Értük már 
nem hajolt le senki. A gyengécske, fáradt énekszó hol elhalkult, 
szinte elenyészni látszott, hol megerősödve ismét szárnyra kapott. 
Mindenki egyre jobban fázott, vacogott. S akkor egy vad szélro
ham ismét felkapta a „koszorút”, letépte róla „A legjobb férjnek, 
apának és nagyapának -  Vigasztalhatatlan Szerettei” aranybetüs 
feliratú díszes, koromszín gyászszalagot, majd a megviselt, sárban, 
latyakban megforgatott, meghúzgált hézagos korongot, amelynek 
gyér maradványain már átsejlett a puszta, többszörösen meghajlí
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tott füzfavesszőváz, s a mély gyászban sírdogáló családtagok feje 
felett átúsztatva -  sokan gonoszkodón lesték, a fejükre pottyantja-e 
hát az egészet -  odacsapta a kápolna már félig behajtott, vaspántos 
ajtajához. Percekig csak a szél süvített. A pap is dermedten hallga
tott, a kántor és az énekesek is. Aztán egy temetőmunkás erőt vett 
magán, odasompolygott, előbb csak afféle félénk „Nem tudom, ha
rap-e?” módon nyúlt hozzá, majd felbátorodva felemelte a gyászos 
kinézetű „valamit”, de már nem merte a koporsóra tenni, ezért pil
lanatnyi töprengés után az addig oldalt „parkoló” kézi hajtású vi
rágszállító kocsi egyik kampójára akasztotta, a többi csokor és ko
szorú mellé.

„Megcsúfoltál bennünket ott a temetésen”, mondta a mozdulat
lan derengésnek. „Köznevetség tárgyává tettél. Engem és anyut. 
Megbélyegeztél. A többiek nem számítanak. Föl se érték ésszel. A 
lényeget. A külsőségeken csámcsogtak, hosszan és élvezettel, ami 
persze anyut kiborította. Mindig is adott az emberek véleményére. 
Talán azért is »csapott el« téged, amikor már kezdtél kényelmet
lenné válni a számára. Amikor már végérvényesen kiderült, hogy 
nem lehet többé dicsekedni, hencegni veled. Bocsáss meg. Nagyon 
kérlek, bocsáss meg. Én nem tudtam, hogy beteg vagy! Természe
tesnek vettem, hogy olyan a hangulatod, akár az időjárás. Egyszer 
derűs, máskor borús. Milyen csodálatos ünnepnapokat tudtál vará
zsolni körénk! Rajzoltál és festettél, ollóval vagdostál, csipkéztél 
és ragasztottál -  s persze bennünket is rávettél, hogy segédkezzünk 
neked -  vidám voltál és szuggesztív, s egy-egy húsvétra, kará
csonyra, szülinapra ünneplőbe öltöztetted az egész szobát, a házat, 
az udvart, a szívünket. Cérnára fűzött papírhópelyhek libegtek ka
rácsonykor a falikarokról, a képkeretekről, az ablakkilincsekről, 
vidám, pókhasú kis hóembereket fújtál az ablaküvegekre, fenyőko
szorút fontál a csillárok köré, megtűzdelve selyemszirmú mikulás- 
virágokkal, égkék karácsonyfagömbökkel, hosszan alálibegő, min
den ajtónyitásra megrebbenő aranyszín masnikkal; az előkertben 
silbakoló óriásfenyőnket papírdíszekkel, »angyalhajjal« aggattad 
tele, s az ablakrésen át, vagy hogy -  tulajdonképpen ma sem tudom -  
kivezetted a villanyt, hogy az élő fenyőn egész éjjel sziporkázza
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nak a karácsonyi színes villanyégők: az én örömömre, és az utca 
gyerekeinek irigykedőn csodaváró ámulatára és gyönyörűségére. 
Húsvétkor papímyúl köszöntött már az ágyamban; párja ott várt a 
telefon mellett; a harmadik, már egy tojást ölelve, a teraszasztalon; 
a negyedik, ötödik . . . tizedik a virágágyások tulipánjain, jácintja
in ülve, heverészve, hogy végül elvezessenek engem, az akkor még 
éppen csak járni tanuló, totyogó kis házi kedvencet a virágba bo
rult hatalmas machóniabokorig, amelynek tövében azután ott volt 
végre a cél: a festői színes csendéletbe elrendezett »tojásfészek« . .  . 
S hogy tudtad díszíteni a tálakat! Legyező alakúra szeletelt savanyú 
uborkával, csiga formájúra sodort szalámikorongokkal, kerekre, 
oválisra vagdosott főtt tojással, bőven meghintve reszelt sajttal, ke
tchup-, tormakrém- és mustárpöttyökkel, s a tál közepén ott trónolt 
a legszebb dísz: a paradicsomból »kifaragott« piros rózsa. Egyik 
születésnapi bulimra »légyölő galócás« tálat készítettél: talpukra ál
lított főtt tojások »fejébe« piros paradicsomkalapot csaptál, ame
lyen majonézpettyek vidámkodtak, a terítékek mellett pedig fényes
re törölt piros almák virítottak, kivájt öblükben égő sárga gyertyács- 
kákkal. »Bandi vasárnapi ember« mondogatta akkoriban, még elné
ző mosollyal, Zsigray nagymama. »A munkás hétköznapokban egy
re ritkábban lehet rá számítani, de az ünnepeknek ő a hőse és a 
megfellebbezhetetlen, utánozhatatlan ceremóniamestere.«

Hát igen. Csakhogy a hétköznapok és az ünnepnapok között, 
sajnos, még másmilyen napok is voltak ám: a kezdetben ritkábban, 
aztán egyre gyakrabban jelentkező boszorkányszombatok, boszor
kányhétfők, boszorkányszerdák . . . Amikor arra ébredtem, hogy a 
szobában székek röpdösnek, bősz rúgástól irányítva egy asztal sik
lik a parketten tova, ökölcsapások zuhognak vad ütemben a szek
rényajtókon, kemény hátú, kitárt lapú könyvek csapódnak a földre, 
s a keservesen vonyító kutyát széles ívben kihajítják az ajtón. Far
kasüvöltésedtől megfagyott ereinkben a vér, nagyhangú, nagytör- 
vényü anyámban és nagyanyámban benne szakadt a felbugyboré
koló harag és felháborodás, s mintha a levegő is megfagyott, az idő 
is megállt volna körülöttünk . . .  A vihar azonban, amilyen gyorsan 
feltámadt, olyan hirtelenséggel el is ült. Kaptad-fogtad magadat, s
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elrobogtál, hogy fél óra, egy óra, másfél óra elmúltával kisimult 
arccal, megnyugodva térj vissza, s minden -  látszólag -  ott és úgy 
folytatódjon, mintha mi sem történt volna. Ma sem értem, hogyan 
történhetett meg, hogy közben semmi sem tört, repedt, szakadt el? 
Még Picinek sem lett soha semmi baja! Csak a hangulat. A reszke- 
tés. Az a sosem felejthető, annyi év »gyakorlata« után sem meg
szokható vak rémület telepedett ránk egyre vastagabban, s szeny- 
nyes üledéke mint megposhadt kovászos uborka fehéres-nyálkás, 
poshadt lepedéke tapadt ránk levakarhatatlan szégyennel. Akkori
ban csak az »eredményt« érzékeltem, de igy visszagondolva, apu, 
szinte minden dühkitörésednek megvolt az előzménye. Ma is fü
lemben zsizseg anyu duruzsoló altjának végeérhetetlennek tűnő 
zsolozmázása; egy hol panaszkodó, hol fenyegető, faggató, vagy 
éppen dühöngve siránkozó litánia, amelyet időről időre csak a te 
védekező, sértegető, gúnyosan/sértetten felcsattanó staccatóid sza
kítanak meg. Hogy utána elszakadjon a film, és elszabaduljon a 
poko l. . . Mit akarhatott tőled akkoriban anyu? Mivel vádolt? Fél
tékeny lett volna? Hogy veszettül, tündökletesen szép vagy, azt 
nemcsak az én rajongó, feltétel nélküli gyerekhódolatom észlelte, 
hanem minden rokon, ismerős, sőt először felbukkanó ismeretlen 
is, aki tökéletes alakodon, szép metszésű, férfias arcéleden, dús, 
mézszinü hajadon, mélytüzű, a legtermészetesebben felkínálkozó 
nyíltsággal azonnal a másik tekintetébe belefúródó pillantásodon 
mint elébe feszülő szivárványló pókhálón megcsúszó kíváncsi 
légy, muslinca, rezsegő kék szárnyú poszméh vergődve, mintegy 
megbabonázva fennakadt. Volt-e sok kalandod, titkosan ápolt, rej
tegetett, vagy nagydobra vert, botrányosan piszkos hullámverésű, 
nem tudom. Zsaroltad-e velük anyámat, vagy -  talán éppen kímé
letből -  körömszakadtáig tagadtad őket, nem jutott el hozzám a hí
re. Mire női mivoltomra eszmélve már megértettelek volna benne
teket, te már rég meghasonlottál önmagaddal, s mint csiga a házá
ba, vinnyogva az őrületedbe kucorodtál. Anya későbbi elutasító 
magatartásából visszakövetkeztetve, néha azt kell hinnem, hogy ő 
akkor régen olykor még nevelő, jobbító szándékkal nyúlt ki feléd. 
Valakit szeretett volna teremteni belőled a maga örömére és büsz
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keségére, dölyfös szülei, rokonsága becsmérlő szájának betapasz- 
tására. Te azonban ellenálltál. Azt hiszem, nem volt benned elég 
feltörekvő erő, igyekezet. Ahogy Zsigray nagymama mondogatta: 
Te a csillagszórós, léggömbdíszes, gyorsan fellobbanó/kihúnyó/el- 
pukkanó ünnepnapok hőse és értelmi szerzője voltál, nem a dol
gos, hangyaszorgalmú, szürke munkanapoké. Nem volt »Sitzflei- 
schod«, semmihez elég türelmed, érdeklődésed. Hiába szemelt ki 
Zsigray nagyapa neves műbútorasztalos kisüzeme számára társnak, 
utódnak, örökösnek, végül is csak a keze-lába lettél, akinek a 
»parancsait« már a segédek sem vették komolyan. Pedig milyen 
gyönyörűen rajzoltál, faragtál! Bizonyság rá a varródobozom, 
amelynek vésett fedele valóságos kis műremek a csodás, sosem lá
tott fantáziavirágaival, szeszélyesen kígyózó levélindáival. Az ol
dallapok azonban már elnagyoltak, félig-kidolgozottak, s ornamen
tikájukban mintha már -  nyomokban -  valami türelmetlen eszelős- 
ség, szaggatott én-kihagyás lenne észlelhető. Vagy mindezt már 
csak -  a kifejlet ismeretében -  én magyarázom beléjük utólag?”

*

Teste jól ismert, ritmikus vonaglásaira ébredt. Két csupasz kar
jával, amelyekről felcsúszott a puha barhent hálóing, átkarolta a 
párnáját, s míg erőszakosan belefúrta a fejét, váratlanul nedves- 
lucskosan elöntötte a kéj. Még látta maga fölött a két zölden fosz- 
foreszkáló, ellágyult szemet, a szőke, göndör üstököt s a két erős, 
inas kart, amely megtartón tartotta el, messze magától, mialatt a 
test vele együtt rángott álmos, egyre lassuló, lankadt gyönyörben. 
Görcsbe rándult gyomorral, hökkent rémülettel ült fel. „Szent Is
ten!” Villámgyorsan oldalt pillantott. A férje békésen szuszogott 
mellette. Időnként aprókat, harciasakat horkantott, majd átfordult a 
másik oldalára. Száztíz kilója alatt nyekkent a dívány. Akkor me
rőn előre meredt, álomtól félvak tekintete kapkodó sietséggel járta 
be a homályos szoba minden zugát. A rosszul lehúzott redőnyök 
hasadékain, meglehetősen „nagyvonalúan” összepászított szélein 
erőszakosan tört be a pirkadat nevető rózsaszíne. „Most honnan
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ez?!” Az álom visszahúzó ernyedtsége, az előbbi boldogságérzés 
húzták volna vissza, mellette, benne megint megképzett a jól is
mert szőke, nyúlánk alak, mire fulladt kiáltással kiugrott az ágyból. 
Megbotlott a papucsában, féltérdre esett, könyökét beverte az ágy- 
nemüs ládába. Minden porcikája hideglelősen reszketett az undor
tól, hányinger kerülgette. „Ez lehetetlen! Lehetetlen. Honnan . . . 
Honnan most ez? Soha! Nem emlékszem . . . hogy valaha is . . . 
Vagy mégis?! Kislány koromban, igaz, imádtalak. Mindenki a ma
ga módján könyvelte el, hogy téged szeretlek jobban. Akkor. Állan
dóan rád csimpaszkodtam, veled osztottam meg kis titkaimat, ne
ked rebegtem el aprócska vágyaimat, veled játszottam sziveseb- 
ben, családi ünnepeken veled énekeltem duettet, tőled tanultam 
meg valcerezni. . .  De hogy ilyesm i. . .  A léleknek micsoda mély
rétegeiben szunnyadhatsz. Ez lenne vajon a bosszúd, amiért elfor
dultam tőled? Amiért elárultalak? Hová tünedezett el az a feltét
len bizalom, amivel kezdetben mint a lián rád fonódtam? Amikor 
keblesedni kezdtem, s elfogott a tanácstalanság . . .  azt képzeltem 
be, hogy a bal, éppen csak halmosodni kezdő mellecském kisebb 
mint a jobb . . .  téged hívtalak döntőbírónak, s te meg is tapogattál, 
müértően méricskéltél, majd megnyugtattál, hogy semmi vész, 
testvérek között is mindössze egy milliméter a különbség . . . Lett 
volna ebben akár fikarcnyi szexus is? Hisz anyu is végig jelen volt, 
egészen természetesnek vette! . . .  S mikor kezdtelek el kerülni, le
becsülni, majd egyszerűen semmibe venni? Az én nagy, gyönyörű 
apukám! Hol, mikor, mitől siklott ki ez a feltétlen rajongás? Egy
szerűen csak behódoltam volna a hatalomnak? Nyiladozó kamasz 
eszemmel rájöttem volna apránként, hogy fontos dolgokban Ok 
döntenek, hogy az idő múlásával a súlypont egyre inkább anyám 
felé tolódik, hogy a játszmában már régen ő a Királynő, te pedig 
mindvégig megmaradsz Parasztnak, kis, megtűrt Pionnak? A hata
lom. Későbbi életem során is hányszor megtorpanásra késztetett, 
gáncsot vetett, elbizonytalanított. A mindenkori hatalom -  kicsi
ben és nagyban -  az embert mindig választásra kényszeríti. Meg
hajolni, vagy ellenszegülni? Mikor javallott, sőt szükséges rossz, 
amikor belső, személyes ellenkezésünk, ösztönös vagy tudatos ka-
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pálódzásunk ellenére is, a közös érdeket tekintetbe véve egyenesen 
megkerülhetetlen, s mikor gerinctelenség, sőt egyenesen bűn behó
dolni? A te »peredben«, most már érzem, rossz oldalra álltam. Túl
ságosan puha voltam, engedékeny. Hagytam, hogy kis, képlékeny 
agyag-lényemet anyám kemény, megbántott szíve, bántó keze for
máljon -  ellened.”

*

Rövid nyelü, kis kézi cirokseprűjével gondosan egy kupacba 
gyűjtötte a sírbolton a faleveleket, majd egy szomszédos sírról köl
csön vett nagy, üres bádogedénybe gyűjtve s többször fordulva, 
lassan elhordta az egyik közeli szeméttárolóba.

„Nem hoztam lapátot. Látod, mégis csak helyet szorítottak ne
ked is a gőgös Zsigray sírboltban. Itt nyugszol hát a főút mellett, 
de a nevedet, azt elfelejtették bevésni a többi »főbirtokos« kacifán
tos neve alá. Csak a kereszted árválkodik, szerényen meghúzódva 
a fehérmárvány-obeliszk mellett, amelyet egy félszárnyú angyal 
őriz . . .  Védelmezőn kitárt jobb szárnyát nemrég letörték »játékuk
ba belefeledkezett«, persze felelősségre sem vonható »iskolás gye
rekek«, s alighanem a balra is hasonló sors vár. Tövénél a repedé
sek arra engednek következtetni, hogy már »dolgoztak« rajta, csak 
nem jártak gyors eredménnyel. Majd visszajönnek. Mindig vissza
jönnek. A virágtartótokat -  ki tudja, hány hasonlóval együtt -  már 
sikerült lefeszíteniük a talapzatról. Ott találtam rá, alig tízméter
nyire, egy kis, görbe orgonabokor tövében. Jó anyagból van, nem 
repedt el, mint néhány, amelybe útközben belebotlottam, így visz- 
szaállíthattam. Csak úgy. És beleigazgattam a virágaimat. Szára
zon. Elmentem én vízért a »kútra«, de hiába. Nemcsak a csapot 
tépték ki, mint már annyiszor, a helyéből, hanem a betonból öntött 
tartóoszlopot is kidöntötték. Még mindig úgy áll, mint a temetésed
kor. Itt mintha megállt volna az idő. Mindenki csak vár. Mire? . . . 
Neked persze már mindegy. S kicsit nekünk is, anyával, hiszen mi 
idejekorán megszöktünk innen. Téged meg itt hagytunk. Anyu el
adta fejed fölül a nagy házat -  megtehette, minden az ő nevén volt,
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te csak »beházasodtál« annak idején. A későbbi szerzeményekről 
pedig valahogy nem esett szó. Persze azért nem semmizett ki tel
jesen, ó nem, nagy szíve van az én aranyoskámnak. Falun vett ne
ked egy olcsó kis házat. Neked, akinek mindent jelentett a megszo
kott társaság, az ismerősök, a barátok, a beszélgetés, beszélgetés, 
beszélgetés, a céltalan trécselés.”

Leült a sirbolt előtti takaros kis kovácsoltvas vázú padra, 
amelynek néhány deszkáját már lefeszítették.

„Nézd, én tudom, hogy mi tettünk tönkre. Nemcsak anyu. Én is. 
Hányszor írtál, üzentél, telefonáltál. Mindmegannyi segélykiáltás. 
És én nem válaszoltam, nem jöttem, magamhoz, magunkhoz sem 
hívtalak. Amióta kicsit »félrementél«, egyszerűen leírtalak ma
gamban. Idegesítettél. Szégyelltelek, úgy szégyelltelek! Azt hit
tem, ha nem törődöm veled, egyszerűen kitéphetlek magamból. 
Talán azt hittem, hogy mint kinőtt, elnyűtt ruhából, egyszerűen ki
léphetek a múltamból.”

Egy hajlott hátú, kendős öregasszony hajtott el mellette, kerék
párja kormányán jobbról-balról egy-egy csordultig telt vizeskanná
val. Köszönt. Zavartan, nyakáig elvörösödve visszaköszönt neki. 
Aztán megkönnyebbült sóhajjal jött rá, hogy nem, nem ismer(het)i.

„Tudod, amikor elhanyagoltan, zsírpecsétes öltönyben, nevetsé
gesen, feltűnően lófarokba fogott ősz sörényeddel, három helyen is 
»legumizott« szakállal egyszer szembe karikáztál velem és a barát
nőimmel, én -  elfordítottam a fejem. Meg tudtalak volna akkor ütni. ” 

Felvett egy göröngyöt az út mellől, azt morzsolgatta.
„Azóta már tudom, hogy a sorsunk elől el nem futhatunk. A 

»töviskoszorúm« egyre nő. Hiába tudom, hogy pigmenthiány 
okozza, s a latin neve atrophia, én változatlanul az álmomnak hi
szek. Téged látlak nap nap után magam előtt, amint Krisztusként, 
véresen és tépetten képzesz meg előttem, s a töviskoszorúdat az én 
fejembe nyomod: »Nagyon fájt! De ezentúl viseld te. És minden 
ivadékaid.« Szóról szóra ezt mondtad, igaz? Azóta sok minden 
csakugyan megvalósult. A töviskoszorúdat már viselem. S nem 
csak a homlokomon. A fehér, vértelen-színtelen foltok a kézfeje
men, a nyakamon . . . mindenfelé jelentkeznek. Ha látnád, hogy
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nézek ki! Akár egy pöttyös leopárd . . . vagy egy foltos hiéna. Úgy 
undorodom magamtól! Nemrég pedig az unokádat kellett pszicho
lógushoz vezetni . . . Először csak a ceruzáit, faszíneseit, paplaná- 
nak szélét, a plédek szegélyét meg a körmeit rágta idegességében 
rongyosra, cakkosra . . .  de később az iskola folyosóablakán is ki 
akart ugrani. Valami semmiség miatt. Csak mert csúnyán nézett rá 
valaki.Vagy mert tanóra alatt irkalapba csomagolt köpést küldött 
neki Add tovább Jencinek! alapon egy »barátja«! Megfogott az át
kod! Ezt akartad?! Mondd: te tényleg ezt akartad?! Pedig nem én 
bántottalak . . .  Csak nem védtelek meg. Igaz, igaz! Mert »Vétkesek 
közt cinkos, aki néma!« Tulajdonképpen akkor értettem meg. Hogy 
nem rosszaság, nem dac, szenvedély, nem bosszú, nem is az állító
lagos koraszülöttek (Molnár nagymama verziója) túlérzékenysége. 
Egyszerűen csak betegség. Csak! Amikor az unokád kezdett a ké
pedre formálódni. Deformálódni. Akkor értettem meg. Én istenem! 
Kínomban, álmatlan éjszakáimon ott az új hazámban -  mi
alatt anyu a legnagyobb lelki nyugalommal alszik a maga lakásában 
-  sokat töröm a fejem rajta, mi válthatta ki nálad ezt az . . . ezt az 
egészet. A betegség csírája nyilván benned lappangott -  a véred
ben; a vérünkben; »minden ivadékaidban« -  de ha otthon minden 
rendben van . . .  ha az elnyomottság, háttérbe szorítás, mindenna
pos megalázás, semmibevevés nem nyomorít meg, nem szegi 
szárnyad . . .  ha kiélheted az elképzeléseidet; ha legalább néha el
fogadják nagyvonalú, fellengzős, de azért talán legalább töredékei
ben mégis megvalósítható terveidet. . .  ha . . .  ha az egész család, 
az egész, a dolgotokba már kajánul beleszabadított környezet örö
kös letrücskölésével, semmibevevésével nem tesz valósággal para- 
litikussá, munka- és gondolatképtelenné, végül önpusztítóvá . . . 
Én édes, szegény, meggyalázott öreg Krisztusom . . . Látod, az is 
megfordult már a fejemben, hátha az a te halálos kimenetelű köz
lekedési baleseted esetleg nem is volt -  baleset? Hátha szándéko
san, mindent megelégelőn egy hirtelen ötlettől vezérelve -  magad 
karikáztál az elé a végzetes teherautó elé?! . . .  Én meg most, látod, 
végső, kétségbeesett elszántságomban elhatároztam: leszek a te 
bűnbánó, mindent szánó-bánó és jóvátenni akaró Mária Magdol
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nád! »Jóvátenni -  mit? Hát lehet bármit jóvátenni a halálon túl is?« 
-  kérdezhetnéd. Én meg azt válaszolom, fogadom itt most neked, 
ezek között a meggyalázott, színes spray-vel leöntött, kiutasító, ki
gúnyoló, acsarkodó szövegekkel bemocskolt sírkövek között, 
hogy: Soha semmire sincs, nem lehet késő! A megbánás, a jóváté
tel sosem érkezhet későn. Ugye? Ugye te is így gondolod? S hogy 
lásd, ezek nem üres szavak: Én az unokádért -  a fiamért -  és min
den közelembe kerülő, vetődő, segítségre szoruló fiatalért áldozom 
majd az életem. Lehetőséget fogok -  legalábbis szeretnék -  nem
nem: akarok nekik teremteni. A kiteljesedésre. Az igaz, szabad, 
becsületes, megalkuvás nélküli életre. Hogy sohase kerülhessenek 
olyan válsághelyzetbe, amilyenbe téged kényszerítettek. Ezt foga
dom én itt most neked. Kicsit meghervadva, kicsit megrútulva, ki
kezdett egészséggel és némileg megbillent lelki egyensúllyal. 
Nagy, vehemensen kimondott szavak, elismerem, de én most 
őszintén gondolom őket. Akkor is, ha az utat, a módot tulajdonkép
pen még nem látom magam előtt tisztán. Csak a célt. S mielőtt vég
leg elmegyek, idehajtom pigmenthiányos, immár letéphetetlen tö
viskoszorút viselő fejemet a sírodra. Csak nevessenek ki, ha akar
nak, az elhaladók. Én most a te kis bűnbánó Mária Magdolnád 
vagyok . . . Lásd, hajammal törlőm le ezt a sárgásszürkére kopott 
márványtömböt, amely alatt, veled együtt, az őseim nyugszanak . . .  
És bevallom: nagyon-nagyon szégyellem m agam at. . . hogy nem
csak Téged . . . őket is elhagytam, elárultam. De hidd el nekem: 
Olyan kicsi voltam! Olyan védtelen és tehetetlen és tanácstalan a 
tömegben. Fel akarok nőni a feladatomhoz. Kérlek! Kérlek! Vilá
gosítsd meg elmémet. Mutass u ta t . . . Adj erőt, erőt, kitartást -  és 
én követlek!”

(2004)
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ÉRINTS MEG!

-  Olyan a bőröd, akár a fokföldi ibolya levele: egyszerre lágy 
és kemény, puhán kínálkozó és kamaszosan, hersenve ellenálló; ha 
hozzáérsz, ujjaddal megpöccinted, ha megbököd, kölykösen rugó
zik egyet, s máris felveszi eredeti alakját. Ezek az apró, lágy pihék 
viszont, ez az ezüstös . . . vagy inkább aranylón fátyolszerű . . . va
lami . . . Megőrjítesz, te! Még mindig megőrjítesz.

A nagy, puha, befogadó ajkak lágysága. A nyelv ismerős, lan
gyos síkossága, maga körül megpörgő virgoncsága. Ahogy egyet
len nyalintással birtokba veszi szabályos felső fogsorát, s aztán 
egyenként veszi sorra az elefántcsontszín, gyerekesen cakkos szé
lű rizsfogait. A bal, enyhén kitüremkedő szemfognál egy lehelet
nyit elidőz. Ilyenkor ő megrezzenve gondol apró szépséghibájára. 
Ezt nem lehet megszokni. Hiába tudja, hogy szép a fogsora, kiálló 
szemfoga miatt ma is, évek múltán is, valahányszor társaságban 
önfeledten felkacag(na), gépies mozdulattal, szégyenlősen azonnal 
szája elé kapja a tenyerét. Hiába ismételgette annyiszor a társa is: 
„Úgy szeretem ezt a huncut kis fogincádat!” Most a nyakára siklik 
a száj. Az apró, hol gyors, hol meg „andalgó”, Játszogató” puszik, 
vadul oda-vissza iramló, majd szívó-szippantó-birtokló csókok 
nyomán csakugyan úgy érzi, teste merő fokföldi ibolyalevéllé vál
tozik, amelynek minden apró pihéje, szőröcskéje égnek áll a vágy
tól. „Nézz rám, Baba!”, hallja a fulladt hangot, s tudja, mi követ
kezik. S olyan borzongatóan jó, hogy tudja. Hogy már előre tudja, 
sejti, várja. Ahogy egymásba mélyed a két szempár, a megkívánás 
megszépítő ködén át csodálatosan nagynak, tisztának és tenger
mélynek látja a másik -  szemüveg nélkül most vaksin, szeretni va
lóan védtelenül hunyorgó -  búzavirágkék szemét. De már le is kell
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hunynia a magáét, mert most az ö szemét, súlyos, nagy, Greta Gar- 
bó-s szemhéját, ívelt szemöldökeit csókolgatják, simogatják, becé
zik. Könnyű kézzel átfutnak a homlokán, a halántékán, játékosan 
megropogtatják az ormyergét, orrcimpáit. „Ejnye, de jó kis kocso
nya!”, mondják, majd egyenként, gyors egymásutánban „kinyalint- 
ják” az orrlyukait (ez kikerülhetetlenül mindig megnevetteti: mi
csoda ötlet: az orrlyukait!). Már tudja, s szinte remegve várja, hogy 
most meg a füle következik. Előre érzi a hegyes, kemény kis nyelv
nek a fülkagylóba való behatolását. . .  De nem. Ezúttal először két 
ujjal sodorintja meg a fülkagyló porcogós „ereszét”, meg is rágo- 
gatja kicsit; játékos kölyökkutya módjára szeretettel cibálni, „mar
cangolni” kezdi az ékszertelen fülcimpát; micsoda ötlet: még mo
rog is hozzá, sőt kaffog, egyszerűen meg kell pukkadni a nevetés
tő l . . .  s végre . . .  no végre! . . .  fürgén-váratlanul behatol a fülkagy
ló titkos labirintusaiba. A gyönyörűségtől végigfut hátán a hideg.

Egy ideig csendben fekszenek egymás mellett, összeborulva. 
Elszorul a torka, amikor eszébe jut, de persze nem mondja ki: „Hi
ányozni fogsz.” Bűntudatosan megsimogatja társa rövidre nyírt, fi
ús frizuráját.

Az, mintegy új erőre kapva, az ő nagy, dús, sötét loboncába fúr
ja a fejét. Áhítatosan megforgatja, megfürdeti benne az arcát, keze 
fejére tekeri a fürtjeit, „indiánosan” hátrasimítja a hajzuhatagot, 
gyeplőként megrántja, hátrarántja, majd meglehetősen durván elő- 
redöntve fejét, a szemébe rázatja . . . Játszik vele.

-  Szeretlek -  mondja a szőke, s rövid körmű, szép formájú, erős 
kezébe emeli a barna bal mellét, amelynek aranybama bársonyán 
lágy, távolian mély csipkézetü tündérhálóként sej lenek át a hal
ványkék verőerek.

Olyan jó hozzáérni. Bárhol érnek egymáshoz, az maga a boldog
ság. Pedig Andrea nem szép. Már nem is túl fiatal. Szeme alatt alig 
észrevehető szarkalábak. Orra markáns, kissé túlméretezett, enyhén 
mitesszeres. Mennyi ideje gyűjti, gyűjtögeti már magában az erőt, 
hogy egyszer nekidurálja magát, szól neki, figyelmezteti, és ki
nyomkodja barátságból; de most már késő . . . Milyen érdekes ez a 
test. Mintha két össze nem illő félből lenne összeragasztva, találom
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ra összetákolva. A szép formájú, arányos felsőtest a különös, egy
általán nem mindennapi, öntörvényű egyéniséget sejtető érdekes, 
okos fejjel, s ez a nagy fenekű, széles medencéjű, vastag combú, 
gödrös húsú, courbet-san nagy hasú alsó fél a szerencsére ismét jó 
formájú, erős lábszárral és a kecses ívű lábfejjel. De mit számít 
mindez? A (volt) férje valóságos Adonisz (volt), mégis annyit értett 
a testi szerelemhez, mint tyúk az ábécéhez. Vagy csak a hozzá való 
kulcsot, kulcsocskákat nem találta sehogyan sem, akárhogyan is ke
reste? Ha kereste egyáltalán. Nem, nem is nagyon kereste. Talán 
csak a legelején. A legeslegelején. Aztán sietve, lustán, gyáván, sér
tetten rásütötte, hogy frigid, és passz. Igaz, mielőtt elhagyta, kegye
sen még adott neki, maguknak (?) egy „próbaidőt”. Esténként -  elő
játék címén -  lelkiismeretes alapossággal véresre dörzsölte a puska
porszáraz csiklóját, mindenféle megalázó helyzetet kényszerített rá és 
önmagára -  undorító, undorító -  kékre-zöldre fogdosta, dögönyözte 
a m ellé t. . . Ááh. Jobb nem rágondolni . . .  De az új asszonnyal ál
lítólag jól megvoltak. Megvannak? . . .  Lehet, hogy mégis benne volt 
a hiba. A passzivitásában. A felkészületlenségében. A fel nem éb
resztett érzékiségében. Hiszen ő szerette a férjét. Szerelemmel szeret
te, alázatosan, és kamaszos rajongásában gyönyörűnek látta, tökéle
tesnek . . .  de úgy látszik, az nem elég. Nem elég! Két passzív, min
denben a másikra váró emberből nem lehet egy szerencsés pár . . .

-  Szeretlek -  ismétli a szőke konokan. -  És te?
-  Én is, én is -  hadarja, s már maga sem tudja, mit higgyen ma

gáról. Nem akar most gondolkozni. Boldog akar lenni. S tudja, 
hogy az is lesz. Andreával -  mindig.

Most a keze van soron. Minden ujja, ujjbegye, gondosan 
gyöngyházfényűre lakkozott körme külön-külön, újra meg újra, 
betelhetetlenül. S ő is érzi a langymeleg, pámás, puha szájbelsőt, a 
fogak éles végű ívét, a szabályos, erős metszőfogak simaságát, sí
kosságát, a szájpadlás bordázatának útvesztőjét, a torok titokzatos 
forró m élyét. . .  Majd a tenyere . . .  A csuklója. Ezt gyengéden meg 
is harapják. -  Itt ver a szíved. Hogy ver! Egyszer, meglásd, áthara
pom ezt a törékeny csuklódat, és kiszívom a véredet. Összekeve
rem az enyémmel.
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Közben Orsolya göcögve kacarászik, majd valósággal nevetés
be fullad, mert Reá fejét már erőszakosan a hónaljába fúrta, jaj, 
úgy csikland! -  Úgy csiklandsz, te, te majom, Maki R eá . . .  Ki a ma
jom? Hát natürlich te, Maki Reá, Csimpánz Reá, Orangután Reá . . .  
Hogy mondod? És Kapucinus Orsi? Lehet. Az bizony könnyen 
meglehet -  mondja, felfújja a pofazacskóját, és megpróbál majom 
módra makogni, fintorogni, ugrándozni. -  S mialatt a széles hen- 
cseren kacagva-kacarászva huzakodnak, le s fel hengergőznek, Or
solya előtt hirtelen megképzik egy másik fekhely, egy széles, ép
pen csak felállított, nagy üggyel-bajjal egymásba illesztett csap
ágyú vagy mijű dupla ágy első közös albérleti szobájukban, ame
lyet a vőlegénye hosszas keresgélés, utánjárás után bérelt ki. Apu 
-  vasúti szállítmányként -  már meg is küldte előre a bútorát, a ho
zományát. (?) Á, miféle hozomány azokban a nincstelen időkben! 
A legszükségesebbeket a magáéból meg a nagymamáéból. Persze 
igazságtalan lenne, ha most elhallgatná maga előtt is, hogy azért 
volt közöttük néhány nagyon szép, megőrzött darab is, például a 
hajlított lábú, intarziás rózsafa asztalka, a két rokokó fotel meg az 
ebédlőtükör a milliónyi apró mozgó, mozgatható faragvánnyal, 
amelyet úgy gyűlölt naponta letörölgetni . . . Zsolti maga ment ki 
mindenért a vasútra, hazaszállíttatta a cuccot, s aztán meghívta őt 
is, hogy -  addig is -  nézze megjövendő otthonukat. Sokáig rakod
tak, szöszmötöltek a házinéniék frissen festett lakásában . . .  S ak
kor Zsolti hirtelen rátette kezét a vállára. Egymásra néztek. Zsolti 
akkor már tudta, sejthette, hogy nehéz lesz vele. Túl volt már né
hány kurta-furcsa visszautasításon, síró-könyörgő haladékkérésen. 
Mégse tágított. Szegény. De akkor . . . S ő is váratlanul úgy gon
dolta: hiszen már csak néhány hét. S valami váratlan, erőszakos kí
váncsiság, amely erősebb volt minden belénevelt, éveken át retteg
ve sugallt prüdériánál. Később sokszor visszarévedt arra a keserves 
emlékű délutánra. Ha Zsolti csak egy kicsit türelmesebb, belátóbb, 
ügyesebb. Ha kivár. Ha nem rohanja le, ha tovább babusgatja. Ak
kor -  talán. De úgy? Csak úgy? Rettenetes volt. Döbbenetes és vi- 
szolyogtató. Akkor látott először férfi hímtagot. Megigézve bámul
ta, és szólni sem tudott az undortól. Azt a kapkodást, birkózást, azt
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a rohanást! Sosem fogja elfelejteni a pillanatot, amikor vőlegénye 
elkapta az ö döbbent, rémült, önmagából kifordult, eltorzult arcát, 
hányingerrel küszködő pillantását, amint rámered . . . rámered ar
ra a büszkén, vörösen-kéken-lilán, kövér-duzzadtan, holmi kidaga
dó erektől vagy micsodáktól ékesen, fényes-csillogón, nedvesen és 
önelégülten ágaskodó -  valamire, arra a valamire, amit szegény fe
je  mint valami nagy-nagy, ritka, gyönyörű ajándékot kínált fel ne
ki, de ő hanyatt-homlok megfutamodott előle. Zsolti akkor nem is 
ment utána, ott maradt a csak félig rendezett, félig üres, még bela- 
katlan, mészillatú hűvös lakásban, nyilván mélyen megbántva, ér
tetlenül és megalázottan. Porig sújtva. Akkor kellett volna kenyér
törésre vinni a dolgot, és szakítani. Mindkettőjüknek jobb lett vol
na. Mindkettőjüknek . . .

-  Olyan a vállad, Orsi, mint a foszlós kalács -  mondja Andrea, 
és simogatni kezdi a vállát, csupasz, napbarnított karját. -  Anyám 
még sütött húsvétonként -  de utóbb már csak akkor -  szép, fényes 
héjú, barna-piros tejeskalácsokat -  gudúcokat. Nagymama hosszú
kásra, varkocsosra fonta őket, anya viszont addig tekergette, hajto
gatta, dugdosta, ragasztgatta befelé a végeiket, míg csak „konty” 
nem vált belőlük. Olyan egyformákra szabta őket, mint a katoná
kat. Én már csak a péknél vásárolok holmi túlkelesztett, szivacsos 
puffancsokat. Mind a két öreglány remek szakácsnő volt, mégse 
becsültem őket.

-  Miért? -  kérdi Orsolya, és felül.
Andrea gyengéden visszanyomja, csókot lehel az enyhén szep

lős orra hegyére. -  Miért, miért? Ha én azt tudnám. A családban 
apám volt az észkombájn, és én rá akartam hasonlítani. Mindig le
nézte, csepülte az anyámat, mert csak szakközépiskolája volt. Pe
dig ő se végzett egyetemet, csak egy gyorstalpaló főiskolát. Azt hi
szem, kisebbrendűségi érzésben szenvedett őkelme, azért kellett 
állandóan bizonyítania. Az eszét, a férfiasságát, az ügyességét. . .  
No hiszen! Kevés kétbalkezesebb férfit ismertem az én jó apámnál. 
Még az antennát is mindig anyám szerelte fel, igazította meg, ha 
kellett, mert az öregnek, ugye, tériszonya volt, fóbiái, mit tudom 
én, mi mindent talált ki a maga megkímélésére. S közben vicceket
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gyártott anya rovására. A kövér, elhanyagolt, lompos anyuci, aki, 
ugye, csak „ilyesmikhez” ért, míg ő, noná, csupa magasabb rendű 
dologhoz. Ha így visszagondolok rájuk . . . Anya bármihez nyúlt 
is, sikerült neki. Olyan virágoskertje v o lt . . . öklömnyi rózsái, vi
rágkülönlegességei: pompázatosán kihívó császárkorona, Kleopát
ra tűje, japánsás, begóniák, tarka hibiszkuszsövény, nagy tölcsérü 
halványrózsaszín angyaltrombita, egész ágyásnyi vér- és aranyszí
nű kánná . . .  hogy a csodájára jártak. Amikor elért bennünket a hét 
szűk esztendő, a semmiből is képes volt csodaebédeket, valóságos 
lakomákat varázsolni. Pl. rájött, hogy nevetségesen olcsó lóhúsból 
titokban milyen egészséges, jóízű „marhahúsleveseket” lehet főz
ni, persze jól bezöldségelve, karfiollal, zellerrel, hajszálvékony há
zi metélttel szelídítve, minden. A főtt húst aztán gyorsan megdarál
ta, mert apám meg nem eszi, ha rájön a turpisságra, s másnap tej
feles, majoránnás húsos kockát tálalt vele. Emlékszem a sütőporral 
könnyűvé, kiadóssá tett, csokipudinggal, habosra vert margarinnal, 
darált tökmaggal és napraforgómaggal töltött, vizespiskóta-alapú 
tortáira, a házilag gyártott gyümölcsfagyijaira, amelyekkel degesz
re tömhettük a bendőnket, és alig került valamibe. Tudott varrni, 
meszelni, ő parkettázta ki a házunkat, amikor felújítottuk, ő lakko
zott fehérre minden ajtót, ablakot, amelyeket itt látsz . . . Mégse 
volt jó. Mégis csalták. Legalábbis ő maga szentül meg volt róla 
győződve, és a lelkét kimérgelődte, kisírta miatta. És mert örökö
sen bántották, kinevették, ócsárolták, nem akartam rá hasonlítani. 
Én ugyan nem! Olyan akartam lenni, mint az apám, aki mindig 
olyan elegáns volt, mintha skatulyából húzták volna ki (persze 
anyám mosta, vasalta, keményítette az ingeit, inggallérjait, vasalta 
élesre nadrágjainak élét), társaságba járt -  persze anya nélkül -  
bölcseket mondott, gazdasági és politikai ügyekben mindig napra
készen tájékozott volt, o lvasott. . . Hát így.

Orsi átöleli Reá derekát. -  Csak ennyi? Ennyi elég hozzá?
Reá fürkészve nézi, feláll, rágyújt. Felteszi a szemüvegét. Egy

szeriben szigorúbb, markánsabb lesz az arca.
-  Tudtam, hogy egyszer megkérdezed.
-B a j?
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-  Bajnak nem baj. Csak éppen . . .
Reá megáll az ablaknál, kinéz. Fújja a füstöt.
-  Nézd . . .  Ha nem akarod . . . Én . . .
-  Nem is az . . . Hanem. Tudod . . . H á t. . . Talán . . . talán ma

gam sem tudom. Annyi minden lehetséges. Például sokszor nevet
ve mesélték az enyémek, hogy nálunk mindenki fiút várt. Először 
is, másodszor is, harmadszor is. Apám gőgösen hangoztatta, hogy 
neki, az ő családjában, csak fiúk születhetnek. Előre meg is vetette 
a kék babakocsit, a kék kisbabaplédeket, a kék kaucsukjátékokat. . .  
Még meg se születtem, de már minden előre megvásárolt cuccom 
égszínkék volt. Az ultrahangot akkor, nálunk, még hírből sem is
merték . . .  Nekem még pólyám is volt. Nefelejcskék pólyám, fehér 
selyem rózsabimbókkal díszítve. Csipkebetétes kék kispárnám, hor
golt kék kocsitakaróm, kék rugdalózóim, vattabetétes kék házi
kabátkám. Ezt sokszor elmesélték. Talán túlságosan is sokszor. Is
mételgették. A vendégeknek, rokonoknak, boldog-boldogtalannak 
mindig újra és újra elmesélték, hogy fiút vártak, hogy meg voltak 
róla győződve: az leszek. Később irigykedve észleltem, milyen 
nagyra tartják az öccseimet, csak azért, mert fiúk. Én is meg akar
tam felelni. Azt akartam, hogy szeressenek. Hogy az apám szemé
ben valaki legyek.

-  Érthető.
-  Nem, nem érthető . . .  Én már semmit sem értek. Ezt a legke

vésbé. -  Megsimítja Orsi lábfejét, leül melléje a heverőre. Aztán 
felugrik, megint sétálni kezd le s fel a szobában, újabb cigarettára 
gyújt. -  Tudod, egyszer . . . Még a gimibe jártam. Bulit rendezett 
valaki az osztályból. Sokan összejöttek, nem osztálytársak is. Kint 
rendezték a „rancson”. A szülők tapintatosan (a vén ribancok!) ha
zaautóztak, hogy zavartalanabbá mulathassunk. Hát nem mon
dom, elég zavartalanok voltunk. Berúgtunk, mint a csacsi. Akkor 
megerőszakolt egy idegen. Egy először látott fiú. Tudom, ma már 
ez semmi. Lehet, sokunknak akkor sem volt az. De bennem egy vi
lág omlott össze. Átvágtam a kerteken, árkon-bokron át törtettem, 
csörtettem haza, ő meg utánam . . . s közben is . . . talán többször 
is . . . Huzakodtunk, verekedtünk, téptük, rugdaltuk, haraptuk, po-
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főztük, leköpdöstük egymást. De lehet, hogy ezek már csak az én 
fantazmagóriáim. így összekeverednek bennem a dolgok. Kaptam 
egy jó kis idegösszeomlást. A szüleim cipeltek ginekológushoz, 
pszichiáterhez, mindenki faggatott, ígérgetett és fenyegetett, hizel- 
gett, vigasztalt, ajnározott és felpofozott..  . Sokáig nem is voltam 
hajlandó beszélni, talán nem is tudhatták, mi a bajom . . . Talán. 
Utána soha többé nem vettem fel lányruhát. Hiába vásároltak drá
ga, divatos, bidres-bodros, fodros nejloncsodákat . . .  De rajtad 
azért szeretem látni őket! Te vagy az én Babám. Az én Kisbabám!

-  Egy volt szomszédasszonyom, a Zsuzsi, három gyerekkel 
hagyta ott az „urát”, mert állandóan részegeskedett és . . .

-  Verte?
-  Nem . . .  Azt nem hiszem . . . Bár ki tudja? Az ember sokszor 

nem is sejti, hogy . . . Ugye. Csak durva volt hozzá. Talán. Erősza
koskodott olyankor. Piszkálta. Csúfolta. Gyötörte. Basáskodott ve
le, vagy mit tudom én. Mondják, sokáig azt sem engedte, hogy 
munkába álljon. Tulajdonképpen nem . . . nem is tudom. Csak 
h á t . . .  az a sok szóbeszéd utána.

-  A pletyka! A mindenható pletyka.
-  Hogy tulajdonképpen a barátnője miatt hagyta volna el a fér

jét. A Nadrágos Lili miatt. Meg hogy már évek óta tartott a kap
csolatuk. Mondd, lehetséges, hogy ilyesmi csak utólag derüljön ki? 
Unmöglich! Hát hogy élnek ezek az emberek?! Az anyósa akkor 
„kitálalt”, és mindenféle zagyvaságot összehablatyolt róla keservé
ben. Például, hogy a menye már lánykorában tele volt falusi prak
tikákkal, és úgy kötötte volna rá magát a fiára, hogy a havi vérzé
séből cseppentett a kávéjába. Mondd, te hiszel az ilyesmiben?

Reá nevet. Pralinéval kínálja Orsit.
Orsi élvezettel harapja ketté az egyik patkó alakú csokit, meg

nézi a töltelékét. -  Rózsaszínű. A zöldet jobban szeretem -  mond
ja kényeskedve.

-  Találsz itt mindenfélét. A sarki boltban nem kaptam semmi 
jobbat. Jó kemény, mi? Máskor Milkát veszek.

Orsi újabb pralinét halász ki a papírzacskóból, kettéharapja, 
megnézi. -  Narancsos -  jelenti, és elfészkelődik a díványpámákon.
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-  Valahol olvastam . . . meg hallottam is . . . hogy . . . hogy erre 
születni kell. Hogy hiába akarsz te más lenni, ha már a génjeid . . . 
a génjeid, hát nem borzasztó? Erre predesztinálnak. Ha már az 
anyaméhben eldőlt a sorsod . . .

-  Átkozott gének! Átkozott, hülye anyaméh! Teszek az egész 
mindenségre! -  Andrea csap egyet a kezével, s leveri a prali- 
nészacskót. Aztán letérdel, és bűntudatosan összeszedegeti a szer
tegurult, már olvadó szemeket. -  Ne haragudj. Sorry, Baba.

Orsolya vörös, mint a paprika, gyér szeplői lángolnak. Hirtelen, 
kapkodva, másról kezd hadarni. -  Tudod, mesélik, hogy a déd
anyám annyira rettegett a férje részeg „szeretetrohamaitól”, hogy 
valahányszor a kedves virágos kedvében tért meg valahol éjfél 
után a kocsmából, kávéházból, bordélyból vagy honnan, és a joga
it kezdte követelni rajta, az én dédikém maga, illetve a hosszú, mí- 
deres, tumürös selyemszoknyája köré gyűjtötte a gyerekeit.

-  Éjfélkor? Míderben? Meg vagy te buggyanva? . . . Méghozzá 
egyenesen a bordélyból hazatántorogva? Ugyan már!

-  Hát mit tudom én, mikor és honnan? így hallottam, na. így 
szól a családi fáma. Hast du verstanden? Szóval dédi a szoknyája 
köré gyűjtötte a gyerekeit -  egyik kicsi, a másik pici, volt belőlük 
úgy négy, öt -  és éjnek évadján gyerekestül átrohant, bezörgetett a 
szomszédba. Szinte magam előtt látom a jelenetet: elöl hápogva 
kacsamama fut, utána libasorban, rémült tapiskolással, zsinatolás
sal a halálra vált kiskacsák. Volt, hogy az öreg -  persze akkor még 
dehogy is volt öreg, sőt, a családi krónika szerint nagyon is jóképű 
volt! -  kirántotta a bugylibicskáját, vadászkését, gyíklesőjét, dísz
kardját, vagy tudom is én, mijét, úgy kergette aztán utca hosszat. 
Kész cirkusz. Ráadásul az öreg -  már megint öreg! -  Kalmár tele 
volt szeretőkkel. Ein echter Don Juan!. . .  Az ángyikám szerint dé
di volt a hibás. Engednie kellett volna az „urának”, utána hadd hor
koljon kedvére. A részeg disznója. Ha már ezt a sorsot választotta. 
Választotta! Lehetett is akkor választani. . .  Te mit szólsz hozzá?

-  No comment.
-  Néha arra gondolok, hogy ez a mi frigiditásunk . . .
-  Nem vagy te frigid!
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-  . . .  netán családi. Hogy úgy mondjam: örökletes. Lám, a nagy
mama is, aki anyám korai halála után felnevelt, tele volt előítéle
tekkel, homályos félelmekkel, furcsa óvásokkal. Valahogy mindig 
a férfiaktól akart védeni, megmenteni. Pici koromban a cukros bá
csiktól, suttyó éveimben a szemtelen, minden adódó alkalmat ki
használó, buta lányokon gyakorlatozó undok, pattanásos, onanizá- 
ló kamaszoktól, nagylányként minden lehető és lehetetlen épkéz
láb férfitól, aki szerinte mind csak arra les, vár, azon ügyködik, ho
gyan deflorálhatna.

-  Szép kis idegroncs lehetett az öreglány.
-  Jól eltolta az életét, az lehetett a baja. S ami neki nem sikerült, 

azt szerette volna nálam jóvátenni.
-  Mondhatom, kiváló módszert választott. Csoda, hogy nem 

kerültél a diliházba.
-  Nagyon boldogtalan volt. De engem szeretett. Szeretett!
-  Úgy szeretett, majd megevett. Akár egy anakonda. Aki körül

fon, nem ereszt, megfojt a szeretetével.
-  Nagyon egyedül volt. Én már öregen ismertem meg. Akkor 

már nemcsak a férfiaktól tartott, hanem mindenkitől. Pedig szép 
volt még mindig, férjhez is mehetett volna újra, de hallani sem 
akart róla. „Még mit nem!”, mondta. Meg: „Még csak az kellene! 
Amikor az az egy is tévedés v o lt . . . Falsch! Ganz falsch!” Utolsó 
éveit nekem szentelte. Valóságos tízparancsolatot állított össze a 
számomra: mi mindenre ügyeljek, ha nem akarom, hogy méltatla
nok a közelembe férkőzhessenek, a testemet vagy a gondolataimat, 
az érzéseimet birtokolják. Azt akarta, hogy -  szabad legyek, füg
getlen -  örökkétig.

-  Szabad? Az ember sohasem szabad. Vagy másnak, vagy a sa
ját érzékeinek, érzéseinek, elképzeléseinek, a saját fixa ideáinak -  
tulajdonképpen a sorsának a rabja. Nem, kedvesem, nincs szabad 
ember ezen a földön! . . .  De most ne ezen törd azt a szépséges, für
tös fejecskédet! Megállj, huncut! Most majd én ejtelek rabul! Vi
gyázz, manőver indul! Védekezz! -  Meghengergeti társát a dívá
nyon, aztán hirtelen ötlettel felemeli a jobb lábát . . . Végtelen 
gyengédséggel fogja két ujja közé a karcsú bokát, ölébe veszi,
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majd az ismert gyermekjáték szerint sorra veszi -  a lábujjait. -  Ez 
elment vadászni -  mondja, és szájába veszi Orsi tojásdad alakú, 
mesterien kipedikűrözött, gyöngyházfényű lakkal kiszínezett 
nagyujját. Nagy odaadással nyalogatja, szopogatja. Orsolya nevet.

-  Jaj, te . . . mit csinálsz?!
-  Ez meglőtte . . . Olyan lábujjaid vannak, mint a milói Vénusz

nak. A második ujj hosszabb. A kor szépségideáljának megfelelően.
-  Azért találok magamnak olyan nehezen cipőt. Emiatt a gyö

nyörű, neked tetsző második ujj miatt.
-  Ez hazavitte és megfőzte . . .
-  Úgy szopogatod . . . ő k e t. . . akár a . . . jégcsapokat -  suttog

ja Orsolya a gyönyörűségtől el-elakadó lélegzettel.
-  Nem. Hanem mint az -  eperfagylaltot . . .  Ez megette. Való

sággal felfalta a szemtelenje .. . Ennek az icike-picikének meg nem 
maradt az égvilágon semmi, de semmi belőle. Egy falás sem! . . . -  
Ugyanazt játssza el barátnője lábával, mint kisgyerekek pámás, 
ügyetlen kis kacsóival szokás. Miután végigcsókolgatta, simogat
ta, nyalogatta, harapdálta a gömbölyű kisujját is, birizgálni kezdi a 
talpát, köröz rajta, aprókat nyomogat egyes pontokon, akár az 
akupresszúrában szokás, ujjaival könnyedén végigzongorázik a 
testén, oda-vissza, oda-vissza, majd, a játékszabály szerint, a hón
aljban köt ki, ott csikland, csipked, csókol és harapdál. -  Bezseri- 
bezseri-bezseri. . .  Hm? Nos? Bezseri-bezseri-bezseri. . .  Erre sza
ladt, erre szaladt. . .  Merre szaladt, jaj, merre szaladt?! . . .  Itt a há
za, itt, itt, itt!

Sokáig, sikongva nevetnek, hemperegnek egymáson.
-  Most a köldökömet -  kéri Orsolya élvetegen. Szemét lehunyja.
-  Érdekes, hogy szereted! Ez bizony, kis drágám, alighanem de- 

vi-áns -  szótagolja Andrea vidáman, majd, éppen csak leheletnyi
re, nyelve hegyével megérinti társa köldökét.

Orsolya összerándul. -  Még! Még! -  suttogja önfeledten.
-  Kéred?
-  Igen. Kérem, kérem, kérem! Sőt: parancsolom!
-  Akkor pedig nuku. Itt nincs parancsuralom. Vége. Konyec.
-  Na megállj!

211



Megint egymáson hemperegnek, simogatják, csipkedik, csókol
gatják egymást. Orsi leszorítja Reát, s most ő ad neki egy hosszú, 
mély, érzelmes nyelves puszit. Aztán mint a cicáknak, az állát kez
di vakargatni. Andrea dorombol. Orsolya két kicsiny, hegyes keb
le ott imbolyog a másik orra előtt. Az nem is állhatja meg sokáig, 
bekapja az egyik rózsapirosra gyúlt, mereven elálló bimbót. De 
már egymásba is bajmolódtak, egymásra fonódtak. Kezük, sarkuk, 
térdük, szájuk, nyelvük, nedveik egymáson és egymásban, szenve
délyes, birtokba vevő, meghatott és megadó-önfeladó kéj fakasztott 
könnyük, nyáluk csurran, elélvező jajgatásuk hosszan visszhang
zik, orgonái, majd lassan, nehézkes-fájdalmasan elül, megül a vi
rágillatú szobában.

Csend, verejtékszagú zihálás, gondolattalan, súlytalan elalélés. 
Egy kis előjáték a halálból.

A falióra mechanikus percenéseinek neszére Orsolya hirtelen 
felül. Megrázza csigás haj sátrát, kábán, lélektelenül bámul az órára.

-  Már ennyi az idő?
-  Ráérsz.
-  Vacsorát kell adnom a gyerekeknek.
-  Ne félj, megtalálják a frizsiben a fogukra valót.
-  Te ezt nem érted. Úgy is alig vagyok velük.
-  Lehet, hogy még örülnek is neki.
-  Mondom, hogy nem értesz hozzá. Fogalmad sincs, mit jelent 

nekem a családom.
-  Mégis, szerinted most mit kellene csinálnom? Viháncolni az 

örömtől, hogy csak egy hét múlva látlak újra? Ha . . .  ha netalán- 
tán nem gördül ismét akadály ritka szép pásztoróráink elé? Nem 
veszed észre, hogy újabban egyre több a -  meglehetősen átlátszó -  
kifogásod?

-  Hát a jövő héten tényleg nem tudok jönni . . . Sőt alighanem 
az utána valón sem.

Reá megragadja Orsolya karját. -  Van valakid?
-  Ugyan! . . .  De arra nagyon szépen megkérlek, hogy többé ne 

hívjál a munkahelyemen!
-  Mi feltűnő lehet abban, ha egyik nő a m ásikat. . .
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-  Mi a feltűnő? Majd én megmondom neked: a szenvedélytől 
el-elcsukló, a rajongástól ragacsos hangod! Kezdenek bent furcsán 
nézni rám.

-  Valamikor a lelked fenekéig meg voltál hatva ettől a ragacsos 
hangtól. Valamikor, amikor még benne voltál a -  szarban. Akkor 
még rinyálva bizonygattad, hogy mennyire . . .

-  Kérlek.
-  De hát mi történt? Nézd . . .  a mi helyzetünket vagy vállalja 

az ember, vagy . . . Énrám, énhozzám már régtől fogva, enyhén 
szólva, furcsán néznek, furcsán szólnak, furcsán viszonyulnak, de 
nekem ez -  ennyi!

-  Neked könnyű -  mondja a barna, és belelépve a kádba, sietve 
tusolni kezd.

Andrea szenvedélyesen átkarolja. -  Egyetlenem -  suttogja, és 
nem bánja, hogy a haja neki is csuromvizes lesz. -  Nem adlak . . . 
úgysem adlak senkinek! Orsicska . . .  Orsikám . . .

-  Eressz! Lekésem miattad a buszt.
Mialatt kapkodva szárítkozik, öltözködik, a másik űzötten, te

hetetlenül figyeli, ott téblábol körülötte. -  Annyit mondj csak: fér
fi vagy nő?

-  Tessék?
-  Mintha nem értenéd.
-  Honnan veszed, hogy én egyáltalán . .  .
-  Ez az én nagy orrom, látod? Váratlanul megorrintotta. Tudod, 

vannak jelek . . .
Orsi hirtelen átöleli, belecsókol az izmos nyakba. -  Nagyon 

fogsz hiányozni!
Andrea megkövültén bámul rá, aztán mintegy álomban kezd 

önmaga körül forogni, ténferegni, vaktában kapkodni, kapadozni 
ide-oda.

Orsolya gyanakodva figyeli, közben fésülködik. -  Mi bajod? 
Mit keresel?

Andrea, még mindig vaktában, belekotor a fürdőszoba polcán 
sorakozó flakonok közé, találomra kiemel egyet közülük, és -  be
lespriccel társa arcába.

Orsolya feliivölt. -  Te őrült! A férjemhez szeretnék . . .  Mi ez?
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-  A férjedhez? Hazudsz! Nincs is férjed. Rég otthagyott. Egy 
fiatalabbért. Egy szebbért. Tüzesebbért. Egy másikért. Egy mási
kért, hát nem érted?! -  Találomra még egyszer ráspriccel.

- . . .  szerettem volna visszamenni. . .  Ha visszavesz . . .  még . . .  
m á r . . .  Mi ez a borzalom? Jujj! Reá! Nem látok. Nem látok, te hü
lye! Segíts! Ez éget! Süt, éget, éget! Hallod? Valam it. . .

Andrea megragadja Orsit, meghúzza a fogantyút, s a záporozó 
víz alá nyomja a fejét. A fej merő pezsegő hab, az arc alatta szinte 
láthatatlan. A vérző arcból, szájból bugyborékolva törnek elő a 
szavak.

-  A gyerekek miatt, hát nem érted?! Hiányzik, és hiányzik ne
kik . . .  Az apjuk. Nekik. Én . . . Reá, segíts! Fáj! Úgy fáj, mar!

Andrea sír. -  Hülye. Te hülye, hát miért nem mondtad?! Miért 
nem mondtad, miért nem utaltál rá akár egy szóval is? . . .  -  Dör
zsöld! Dörzsöld te is. Itt a szappan. Fogod? Fölfelé tartsd a fejed . .. 
Hadd nézzem már, mi ez? Hátha nem is víz kell hozzá? Hátha nem 
is szabad vízzel érintkeznie?! Istenem! Te bolond! Bolond! így se 
kellesz annak. Hiszen megmondta százszor: valahányszor hozzád 
ér, akár a hűtőládát tapogatná. Hogy hideg vagy, frigid vagy, érzé
ketlen. Nem ezt mondta, nem ezt vágta annyiszor a pofádba? És te 
nem azt bizonygattad, hogy -  fáj vele? Hogy talán túl erős hozzád? 
Vagy te vagy -  szűk . ! . valami görcs . . . talán hüvelygörcs . . . 
vaginizmus, vagy mit tudom én . . .  valami ilyesmi, nem értek hoz
zá. Talán lélektani alapon . . . Nem látok. Nem látok a könnyeim
től . . .  Mi a csuda lehet ez? Olyan apró betűs a magyarázata . . . 
Nem ismerem. Mintha sose láttam volna ezt az üveget. Hogy ke
rült ez ide? . . . Nem szabad visszamenned. Semmi értelme. Hidd 
el. Minden elölről kezdődne. Nem megoldás. Cicuskám! Baba! 
Nem lesz semmi baj. Nem lehet baj, nem akarom! Mindjárt utána
nézek . .  . M indjárt. . . Talán . . . Várj csak . .  .

-  Kérlek, hívd ki a mentőket. Kérlek! És siess! Siess! Ez egyre 
rosszabb. Hát nem érted? Nem érted?! Tönkretettél, Reá! Lehet, 
hogy örökre tönkretettél. Pedig én nem miattad . . .  Én csak a gye
rekeim miatt . . . szeretném abbahagyni. Abbahagyni, ha lehet.
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Nem és nem szabad megtudniuk! Ezt nem! Jaaajj! . . .  A fenébe! A 
fenébe! Nem igaz, hogy nincs segítség! Nem igaz!

-  Most m á r . . .  Le sem tagadhatod. Most már akár vissza is me
hetsz -  hozzá. Hozzájuk. Rajtad van a jelem. Örökre eljegyeztelek, 
Orsi. Szerelmem.

(2004)
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